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Abstrakt: 

Diagnostika vad fotovoltaických článků patří ke stěžejním krokům jejich výroby. 

Předkládaná dizertační práce pojednává o diagnostice fotovoltaických článků pomocí 

zářivé rekombinace párů elektron – díra, jenž nazýváme luminiscence. Hlavní oblast 

výzkumu této práce je zaměřena na nedestruktivní analýzu vyzařovaného 

infračerveného záření monokrystalických a polykrystalických solárních článků při 

různých modifikacích standardní metody elekroluminiscence.  

Při použití mikroskopické metody elektroluminiscence je analyzován faktor 

zvětšení zobrazení lokální emise v mikroploše článku a diskutován jeho přínos 

v kvalitativním hodnocení  defektivity článku. Luminiscenční záření má vlnovou 

povahu, což přináší potenciální možnost využití některých charakteristických vlastností 

vlnění jako intenzity a nově polarizace. Inovace měřícího pracoviště standardní metody 

elektroluminiscence k využití polarizační analýzy je jedním z cílů této práce.  

Klíčová slova:  

Solární článek, křemík, luminiscence, mikroskopie, polarizace, defekt. 

Abstract:  

Diagnostic of photovoltaic cells defects is one of the key step in production. This 

dissertation thesis deals about diagnosis of photovoltaic cells by radiative recombination 

of electron - hole pairs. This radiative recombination is known as luminescence. The 

main area of this thesis research is focused on non-destructive analysis of radiated 

infrared radiation of monocrystalline and polycrystalline solar cells in various 

modifications of standard electroluminescence method. 

Method of photon emission microscopy is used for magnification element. Local 

light emission inspection by microscopy should have benefit to qualitative evaluation of 

solar cells defects. Radiation emitted by the solar cell has a wave character. This fact 

brings the potential of using some of the characteristics of the waves. We are talking 

about the intensity and new characterization by polarization. Innovation of the 

measuring workplace of the standard electroluminescence method to use polarization 

analysis is one of the goals of this dissertation thesis. 

Keywords:  
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Úvod 

K tomu, abychom mohli vyrábět kvalitnější solární články, musíme být schopni správně 

analyzovat a odhalit defekty v solárních článcích. Proto se analýze a hledání defektů solárních 

článků věnuje celosvětově velká pozornost.  

Existuje mnoho diagnostických metod solárních článků, rozlišujících různorodé defekty 

krystalické mřížky jako jsou např. dislokace, hranice zrnitosti, mikropraskliny, mechanická 

poškození, lokální zkraty aj. Zejména prvně uvedené typy defektů jsou typické pro levnější 

polovodičový materiál, jímž bývá polykrystalický křemík. Charakterizaci defektů na základě 

různé intenzity emitovaného záření využívají luminiscenční metody.  

Podle způsobu buzení luminiscenčního záření z křemíkových solárních článků budeme 

nejčastěji mluvit o elektroluminiscenční, fotoluminiscenční nebo metodě pozorování 

mikroplazmy. Hlavní myšlenka této práce je uvedena již v názvu. Mluvíme o luminiscenční 

diagnostice, jakožto o souboru detekčních metod pro určení stupně poškození neboli defektivity 

solárních článků na základě analýzy vlastností a vzniku luminiscenčního záření. 

Hlavní část této práce je zaměřena na nedestruktivní analýzu vyzařovaného infračerveného 

záření solárních článků při různých modifikacích standardní metody elekroluminiscence. 

Zvláště pak hovoří o interpretaci dat získaných mikroskopickou metodou elektroluminiscence 

a potenciálním vlivu optického zvětšení lokální emise v mikroploše článku na detekovatelnost 

poruch.  

Potenciál využití charakteristické vlastnosti luminiscenčního záření spočívá ve využití 

polarizační schopnosti záření a v inovaci základní metody elektroluminiscence právě 

rozšířením o tuto polarizační analýzu při detekci defektů solárních článků. Matematická 

interpretace polarizace luminiscenčního toku vzniklého během rekombinace mezi 

energetickými hladinami solárního článku a popis změny intenzity této emise v závislosti na 

typu konkrétního defektu otevírá potenciální další možnosti a samozřejmě další nové otázky 

v této oblasti diagnostiky vad křemíkových solárních článků pomocí luminiscenčních metod.  

Jednou z výhod těchto metod je nedestruktivita a opakovatelnost  měření, hovoříme proto 

o nedestruktivní diagnostice solárních článků. Vlastní inovativní přínos této práce práce spočívá 

v modifikaci pracoviště metody EL a předložení metodiky postupu u jednotlivých 

charakterizací defektů. 

Solární články zkoumané v rámci této práce byly vyrobeny a dodány firmou Solartec s. r. 

o. Při anylýze konrétních solárních článků jsem také využil mé dlouhodobé spolupráce s firmou 

ON Semiconductor Czech Republic s.r.o. ,sídlící v Rožnově pod Radhoštěm.  
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1 Cíle disertační práce 

Dnešní doba klade důraz na nízkou cenu a vysokou účinnost solárních článků. K tomu, 

abychom mohli vyrábět kvalitnější solární články, musíme být schopni korektně odhalit a 

identifikovat defekty v solárních článcích. S dynamicky vzrůstajícím objemem výroby se 

diagnostické metody stávají klíčovou a nepostradatelnou součástí produkčních postupů výrobců 

solárních článků. Mezi trendy a kritéria pro výběr diagnostických metod dnešních výrobců patří 

zejména účelnost a kvalitativní přínos výsledků, rychlost identifikace defektů, jednoduchost, 

možnost automatizace většiny kroků, destruktivita metody a opakovatelnost.  

Diagnostické metody využívající lokální emisi světla mají v tomto ohledu velký potenciál. 

Lokální emise luminiscenčního záření je stále do jisté míry neprozkoumanou oblastí. Nejsou 

objasněny některé projevy, jako například polarizace luminiscenčního záření jednotlivých 

defektů v ploše solárního článku. Metoda elektroluminiscence patří mezi nejpoužívanější 

luminiscenční metody detekce defektů. Její modifikace se používají napříč polovodičovým 

průmyslem.  

Na základě výše uvedených poznatků si dizertační práce klade za hlavní cíl analýzu defektů 

solárních článků: 

 mikroskopickou metodou elektroluminiscence, kdy faktor zvětšení zobrazení lokální 

emise v mikroploše článku může přinášet zpřesňující informaci v kvalitativním 

hodnocení  defektivity, 

 inovovanou metodou elektroluminiscence, využívající efekt polarizace 

luminiscenčního záření.     

Výstupy výše uvedených analýz budou podloženy elektrickými daty jednotlivých solárních 

článků a korelovány se standardními metodami elektroluminiscence a mikroplazmy. Pro 

dosažení hlavních výše uvedených cílů dizertační práce v rámci  studia diagnostiky solárních 

článků bylo nezbytné splnit dílčí kroky. Tzn. rozšířit znalosti o defektech struktury solárních 

článků a jejich charakteristických vlastností při různě polarizovaném PN přechodu. Vytvoření 

metodiky měření polarizační závislosti luminiscenčního záření v oblastech vybraných lokálních 

defektů. Danou metodikou pak prozkoumat intenzitu a polarizaci, jakožto charakteristické 

vlastnosti luminiscenčního záření, u vybraného typu defektu solárních článků. Matematicky 

pak interpretovat polarizaci luminiscenčního toku vzniklého během rekombinace mezi 

energetickými hladinami. V souboru dosažených výsledků bylo nutné se zabývat kvalitativní 

analýzou dopadu defektů na účinnost článků získanou na základě elektrických dat.  

Stěžejní oblastí výzkumu této dizertační práce je analýza nedestruktivní charakterizace 

solárních článků detekční metodou luminiscence a vlastní inovativní přínos v podobě užití 

mikroskopické a polarizační luminiscenční metodiky pro charakterizaci defektů solárních článků. 
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2 Solární článek 

Základní stavební jednotkou fotovoltaiky je tedy velkoplošný polovodičový prvek -  solární 

článek. Solární článek pracuje na principu fotoelektrického jevu. Fenomén zvaný 

„fotoelektrický jev“ je tedy považován za základ fotovoltaické technologie. Fotovoltaický jev 

se dá stručně popsat jako produkce elektrického proudu v pevných polovodičích působením 

solární energie. Dopadající sluneční svit se skládá z fotonů, částic solární energie. Po dopadu 

fotonu na fotovoltaický článek, zobrazený na obr. 1, může dojít k jeho odražení, pohlcení, nebo 

může projít skrz článek. Z těchto tří variant pouze pohlcené fotony produkují elektřinu. 

V níže uvedeném textu je uveden základní princip a běžně používaná struktura SC. 

Dopadajícím slunečním zářením jsou v solárním článku vybuzeny elektricky nabité částice páry 

elektron – díra. Vnitřním elektrickým polem P-N přechodu jsou některé páry separovány. 

V důsledku tohoto rozdělení pak vzniká napěťový rozdíl mezi předním a zadním kontaktem 

fotovoltaického článku. 

     

Obr. 1: Solární článek a jeho struktura [1] 

Pokud připojíme mezi oba kontakty zátěž, pak jí protéká stejnosměrný elektrický proud. 

Plocha solárních článků a intenzita dopadajícího slunečního záření je přímo úměrná 

protékajícímu proudu. Struktura křemíkového solárního článku je uvedena na obr. 1 [2].  

2.1 Fyzikální vlastnosti P-N přechodu 

Polovodiče se dělí na vlastní (intrinsické) a příměsové podle typu nosiče náboje. 

Koncentrace vodivostních elektronů n a děr p v čistém polovodici je dána vztahem (1): 

 𝑛𝑝 =  𝑛𝑖
2 = 𝐵𝑇3 exp (

−𝑊𝑔

𝑘𝑇
), (1) 

kde ni značí intrinzickou koncentraci volných nosičů náboje, B je konstanta závisící na 

pásové struktuře polovodice (křemík B = 1,36.1045 m-6T3), Wg je šířka zakázaného pásu (tedy 

rozdíl mezi EC a EV),  T je absolutní teplota v Kelvinech a k je Boltzmanova konstanta. V čistých 

polovodičích dále platí vztah (2): 
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 𝑛 = 𝑝 =  𝑛𝑖 , (2) 

Vlastnosti polovodiče lze výrazně měnit přidáním příměsí, tzv. dotováním.  Příměsi, které 

uvolňují elektrony se nazývají donory (koncentrace donorů = ND). Příměsi, které zachycují 

elektrony z valenčního pásu a vytvářejí tak volné díry, nazýváme akceptory (koncentrace 

akceptorů = NA). Dopované příměsové polovodiče rozeznáváme: 

 N-typ, kde majoritními nosiči náboje jsou elektrony, 

 P-typ, kde majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako částice s kladným 

nábojem. 

Při spojení polovodiče typu N s polovodičem typu P, jenž mají díky příměsím rozdílné 

Fermiho hladiny  EF dochází k difúzi elektronů z polovodiče typu N do polovodiče typu P. 

Existuje tedy tzv. vnitřní potenciál (difúzní napětí ≈ energetická bariéra), který je závislý na 

míře dotace oblastí typu N a P. Dle rovnice (3) platí závislost: 

 𝑈𝐷𝑖𝑓𝑓 =
𝑘𝑇

𝑞
ln ( 

𝑁𝐴𝑁𝐷

𝑛𝑖
2 ), (3) 

kde k je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota, q elementární náboj elektronu, ni je 

intrinzická koncentrace, NA koncentrace akceptorů a ND koncentrace donorů. Fermiho hladina 

u vlastního polovodiče se nachází v polovině zakázaného energetického pásu mezi valenčním 

a vodivostním pásem [3]. 

2.1.1 Generačně-rekombinační procesy  

Tepelná energie u vlastního polovodiče způsobuje, že se malému počtu elektronů podaří 

překonat zakázanou oblast a dostat se do pásu vodivosti. To znamená, že při konstantní teplotě 

a v termodynamické rovnováze probíhá neustále generace nosičů (G), jenž je závislá na počtu 

již uvolněných elektronů, neboť zásoba vázaných elektronů je o mnoho řádů větší. Generace, 

proces při kterém je vytvořen pár elektron – díra, nastává za podmínek dle vztahu (4):  

 𝑛𝑝 <  𝑛𝑖
2 (4) 

Při generaci páru elektron – díra dochází ke spotřebě energie, nejčastěji pak mluvíme o 

generaci tepelné a světelné. Zároveň však probíhá také opačný děj, tj. rekombinace (R), která 

závisí jak na počtu n volných elektronů, tak na počtu p volných děr a navíc na pravděpodobnosti  

rekombinace r . Rekombinace je proces zániku páru elektron - díra a stejně jako proces generace 

nastává v okamžiku, kdy je narušena teplotní rovnováha polovodiče, v tomto případě se ovšem 

energie uvolňuje. Rekombinace nastává za podmínky uvedené ve vztahu (5):  

 𝑛𝑝 >  𝑛𝑖
2 (5) 
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Při rekombinaci elektron přechází z povoleného stavu ve vodivostním pásu do 

neobsazeného stavu (díry) ve valenčním pásu. Mezi tři nejvýznamnější typy rekombinace patří 

přímá (zářivá) rekombinace, Augerova rekombinace a rekombinace přes příměsová centra 

(SRH rekombinace) [4]. 

2.2 Elektrické vlastnosti solárního článku 

Solární článek a jeho výkon může být úplně popsán při osvětení voltampérovou 

charakteristikou. Ideální zapojení SC při osvětlení je zobrazeno na obr. 2, kde konstantní zdroj 

fotoproudu (𝐼𝐿 ) je umístěn paralelně s PN přechodem a odpor zátěže představuje RL. 

 

Obr. 2: Ideální náhradní model solárního článku při osvětlení [3] 

 Průběh voltampérové charakteristiky SC (fotodiody) můžeme přibližně (při zanedbání 

vlivu vnitřních odporů článku) popsat následujícím vztahem (6):   

 
𝐼 = 𝐼𝑆 [exp(

𝑒𝑈

𝑘𝑇
) − 1] − 𝐼𝐿 , (6) 

kde I je proud který článek dodává do zátěže, U je napětí na svorkách článku při dané 

zátěži, IL je fotoproud úměrný toku slunečního záření, IS je saturační proud , e je náboj elektronu, 

k je Boltzmanova konstanta a T je termodynamická teplota článku.  

2.3 Typy článků dle použitého materiálu 

 

Obr. 3: Rozdělení solárních článků dle použitého materiálu [2], [5] 

Monokrystalický křemík (viz. obr. 3) má periodicky se opakující strukturu se stejnými 

vlastnostmi v celém objemu monokrystalu. Monokrystaly jsou anizotropní látky. Vyrábí se 
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nejčastěji Czochralského metodou (CZ). Na malém monokrystalu postupně tažením z taveniny 

narůstá nový velký monokrystal. Při růstu se mohou do taveniny uvolňovat oxidy z křemičité 

nádoby, jež vytváří defekty v materiálu [5].  

Polykrystalické (multikrystalické) články se vyrábějí odléváním čistého křemíku do forem 

a řezáním takto vzniklých ingotů na tenké plátky. Materiál na polykrystalický ingot se tedy 

roztaví a nalije do formy, kde se nechá pomalu definovanou rychlostí chladnout. Proces 

chladnutí musí být řízený a pomalý. Účelem je vytvořit co největší monokrystalická zrna, tak 

aby bylo v materiálu co nejmenší množství dislokací, pnutí aj. Je zřejmé, že odlévání je 

podstatně jednodušší než metoda tažení u mono-Si. Vzniká tak možnost připravit solární články 

se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. Polykrystalický (multikrystalický) křemík má ve 

struktuře jednotlivé části křemíku v podobě krystalových zrn, jenž jsou nepravidelně 

uspořádany, jak můžeme vidět na obr. 4. Polykrystaly jsou izotropní látky. 

 

Obr. 4: Hranice zrnitosti v poly-Si [6] 

Jednotlivé částice mají periodickou strukturu, v celém objemu jsou však uspořádány 

náhodně. Na hraně jednotlivých zrn se vyskytují svodové odpory, díky kterým mají poly-Si 

články menší účinnost oproti mono-Si. Nejen hranice zrn ale i další defekty krystalu tvoří pro 

elektrony potenciálové bariéry. Zásadní výhodou poly-Si článků však zůstává to, že výchozí 

surovina je levnější a lze ji vyrábět ve větších rozměrech a s obdélníkovým nebo čtvercovým 

tvarem [5].  

Amorfní křemík je typ křemíku, jenž byl vyvinut s ohledem na snížení výrobních nákladů, 

vzhledem k rostoucí nedostupnosti křemíkového materiálu. Jedná se o tenkovrstvou 

technologii. Článek má několikanásobně tenčí absorpční polovodičovou vrstvu. Vhodnost 

použití je u zařízení s menšími výkony. Amorfní moduly dosahují oproti monokrystalu 

přibližně poloviční účinnosti [5].  
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2.4 Defekty solárních článků 

2.4.1 Materiálové defekty   

Vírový defekt patří mezi nejznámnější materiálové defekty. Je zapříčiněn injekcí příměsi 

kyslíku při tažení křemíkového ingotu.  Charakteristickým znakem tohoto defektu jsou oblasti 

generující nižší fotoelektrický proud, uspořádány do soustředných kružnic, což vyplývá 

z podstaty Czochralského metody výroby monokrystalického křemíku. Ukázku vírového 

defektu z vlastního měření metodou EL můžeme vidět na obr. 5 [7].   

              

Obr. 5: Vírový defekt (vlevo) a  vnitřní pnutí křemíkového článku (vpravo, [7] ) zobrazeny metodou EL 

Vnitřní pnutí křemíku vzniká již při tažení ingotu křemíku. Příčinou této poruchy 

základního materiálu je právě rychlý růst ingotu, jež má za následek porušení struktury křemíku 

(viz. obr. 5) Rychlou možností, jak tento defekt detekovat, je metoda elektroluminiscence nebo 

fotoluminiscence [7].   

Defekty jako dislokace (čárová porucha mřížky krystalu, vznikající dislokací – posuvem 

atomových rovin vůči sobě) a hranice zrn jsou typické pro levnější polovodičový materiál, jímž 

bývá polykrystalický křemík. Na obr. 6 je uveden příklad zrnitosti poly-si článku z vlastního 

měření optickou mikroskopií a dále pak luminiscence dislokací v poly-si, jenž mohou být 

viděny při vlnových délkách delších než 1350nm.   

 

Obr. 6: Standardní EL (a), Sub-bandgap luminescence s dislokacemi (b) [8], zrna v poly-Si (c) 
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2.4.2  Výrobní (procesní) defekty  

 Nehomogenita difúzní vrstvy 

Jak již název napovídá, nehomogenita difúzní vrstvy vzniká při procesu difúze, kdy je 

vytvářena tenká vrstvička polovodiče typu N (emitor) dotací křemíku plynným fosforem. 

Nehomogenita emitorové vrstvy může vzniknout například vlivem nerovnoměrného rozložení 

teploty v difúzní peci nebo vniknutím nečistot do plynného fosforu při samotném procesu 

difuze [9]. 

 

Obr. 7: Nehomogenita vrstvového odporu difúzní vrstvy zobrazena metodou EL 

 Mechanická poškození 

Mechanická poškození jsou defekty vzniklé ve výrobním procesu. Příčinou může být  

nešetrné zacházení s jednotlivými články nebo chybný technologický postup. Na obr. 8 je 

v detailu vidět poškrábání článku (vlevo) a porucha kontaktů - finger interruptions (vpravo).  

Přerušení kontaktu (finger interruptions) může být způsobeno různými vlivy, mezi 

nejčastější patří chyba při sítotisku, přerušení tenkého kontaktu (prstu) na propojovacím 

„tlustém“ kontaktu (bus bar-u) a přerušení prstu na prasklině (crack-u) [8]. 

       

Obr. 8: Detail poškrábání solárního článku (vlevo) a porucha kontaktů (vpravo)   

Do této kategorie defektů je možno zařadit i další poškození SC jako např. úštěpek hrany 

(zhmožděná hrana) solárního článku způsobující zkrat přední a zadní strany SC. Vlastní 

poškození hrany může vzniknout při ořezávání přebytečného materiálu a tvarování do 

požadovaného čtvercového tvaru nebo při nešetrné manipulaci. V oblasti zhmožděné hrany dochází 

už při malých závěrných napětích ke vzniku mikroplazmy. Na obr. 9 nalezneme poškozené hrany 
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SC pozorovány právě metodou mikroplazmy, jenž je nejvhodnější pro zobrazení tohoto typu 

defektu solárního článku. Do kategorie mechanického poškození SC pak dále můžeme zařadit 

prachové částice, mikropraskliny aj.  

 

Obr. 9: Zhmožděná hrana SC pozorována metodou mikroplazmy a mikroprasklina   

2.4.1  Micro-cracks (mikropraskliny) 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, zvláštní postavení má skupina defektů, 

nazývaná v odborné literatuře jako micro-cracks, tedy mikropraskliny. Tyto defekty jsou 

zařazeny do samostatné kategorie, jelikož se svým způsobem dají zařadit do obou skupin, tedy 

do materiálových i výrobních. Tvorba těchto defektů přímo souvisí s mechanickou pevností 

materiálu a zároveň se způsobem zpracování solárních článků. 

 

Obr. 10: Typické mikropraskliny pozorované při vlastním výzkumu  

Při analýze mikroprasklin metodou electroluminescence u poly-Si článků se setkáváme se 

dvěma typy, a to mikropraskliny rozlišitelné, tedy ty které jsou na první pohled zřejmé a druhá 

skupina bývá označována jako zaměnitelné. U druhé skupiny často dochází k chybným 

závěrům, kdy jsou hranice zrn zaměňovány za mikropraskliny a naopak. Této problematice se 

podrobně věnuje např.  Matthias Demant v článku MICRO-CRACKS IN SILICON WAFERS 

AND SOLAR CELLS [10]. V předkládané práci pak bude věnována část kapitoly 4.2.2  

konkrétně luminiscenční mikroskopii mikroprasklin (mikro analýzy metodou PEM)  respektive 

chybně detekovaným hranicím zrn.    
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3 Luminiscence 

3.1 Definice luminiscence 

Ivan PELANT a Jan VALENTA v knize Luminiscenční spektroskopie [11] definují 

luminiscenci takto:  

Luminiscencí pevných látek rozumíme přebytek elektromagnetického (světelného) záření, 

které látka vysílá, nad zářením rovnovážným popsaným Planckovým vyzařovacím zákonem. 

Přitom musí platit, že toto záření má dobu dohasínání podstatně delší, než perioda světelných 

oscilací (10-14 – 10-15 s).  

Z výše uvedené definice vyplývá, že kniha je zaměřena pouze na luminiscenci pevných 

látek, tedy stejně jako zde předkládaná práce.  Pro úplnost můžeme dodat, že luminiscence je 

samovolné nerovnovážné záření obvykle pevných nebo kapalných látek, jemuž můžeme 

rozumět jako přebytku elektromagnetického (světelného) záření látky nad úrovní jeho 

rovnovážného elektromagnetického záření v dané spektrální oblasti při dané teplotě.  

Jedná se o obrácený jev k excitaci elektronu z níže energeticky položeného pásu do výše 

energeticky položeného pásu pomocí dopadajícího fotonu, který je využíván ke generaci 

volných nosičů v polovodičových solárních článcích. Tyto jevy jsou v některých případech 

inverzní (generačně-rekombinační jevy) [12].  

Tepelné emise na pozadí luminiscence je popsána Planckovým zákonem pro vyzařování 

v rovnici (7): 

 
𝐵𝑓 (𝑇) =

2ℎ𝑓3

𝑐2

1

𝑒
ℎ𝑓

𝑘𝑇 − 1
 (7) 

kde B je spektrum záření, f je frekvence daného spektra, T je absolutní teplota, h je Plackova 

konstanta, c je rychlost světla ve vakuu a k je Boltzmanova konstanta. Podle způsobu vybuzení 

luminiscence rozlišujeme u solárních článků tři základní typy. 

3.2 Zářivá rekombinace páru elektron - díra 

Na obr. 11 je znázorněna vzájemná poloha valenčního a vodivostního pásu v E-k diagramu 

(vyjadřuje závislost energetického stavu elektronu jako funkce jeho vlnového vektoru k – 

respektive hybnosti). Z E-k diagramu je patrné o jaký typ polovodiče se jedná. Jedná-li se o 

polovodič s přímým mezipásmovým přechodem, kdy maximum obou pásů leží přibližně na 

hodnotě vlnového k = 0. Pak se při přechodu elektronu zpět z valenčního do vodivostního pásu 

uvolní foton a hybnost a energie systému jsou zachovány. Polovodičové lasery a LED diody 

využívají vysoké pravděpodobnosti vyzáření fotonu o energii rovnající se šířce zakázaného 

pásu v místě přímého přechodu při zářivé rekombinaci páru elektron-díra. Příkladem 
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polovodiče s přímým mezipásmovým přechodem jsou např. sloučeniny arsenid galia GaAs 

[13]. 

 

Obr. 11: E-k diagram přímého (vlevo) a nepřímého (vpravo) polovodiče [12] 

V opačném případě, tzn. u polovodičů s nepřímým mezipásmovým přechodem, je 

pravděpodobnost, že elektron sestoupí až do valenčního pásu a vyzáří přitom foton asi 10−4 %. 

Uvedená pravděpodobnost vyzáření fotonu při rekombinačních dějích je u křemíku (jakožto 

zástupce nepřímého polovodiče) nízká. Pro použití v optoelektronice se nehodí, ovšem je 

možné metodu generování světelné emise (luminiscence) použít pro analýzu struktury 

polovodičových PN přechodů, jimiž jsou solární články [12], [13]. 

3.3 Charakteristické vlastnosti luminiscence 

Je důležité si uvědomit, že emitované luminiscenční záření solárního článku má vlnový 

charakter a dá se tedy popsat charakteristickými vlastnostmi stejně jako elektromagnetické 

vlnění [11]:   

 intenzitou (počet fotonů procházejících v daném směru jednotkovou plochou za 

jednotku času)  

 spektrem (spektrální hustotou fotonového toku na jednotkový interval vlnových 

délek nebo frekvencí) 

 koherencí (dána vztahy mezi fázemi světelných vln) 

 dobou trvání (je dána vnitřní dobou života excitovaného stavu, z něhož dochází 

k emisi) 

 polarizací (směr kmitání elektrického vektoru elektromagnetické vlny) 
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Při fotoluminiscenčních diagnostických metodách vykazuje solární článek slabé záření – 

luminiscenci s maximem v infračervené oblasti. Záření emitované křemíkovým článkem má 

vlnovou délku přibližně 950 – 1250 nm, jak je vidět na obr. 12, maximum emitovaného záření 

se pohybuje kolem 1150 nm. Vlnová délka 1150 nm odpovídá bandgab energii křemíkového 

článku, což je vlastně energetický rozdíl mezi vrcholem valenčního pásu a spodkem 

kondukčního pásu. U křemíku má tato energie hodnotu 1,12 eV. Emisní intenzita fotonů je 

závislá na množství defektů v článku, s vyšším počtem klesá [14]. 

 

Obr. 12: Spektrum luminiscenčního záření křemíkového solárního článku [15] 

3.3.1 Polarizace luminiscenčního záření 

Luminiscenční záření, tzn. elektromagnetické vlnění je příčné vlnění vzájemně kolmých 

vektorů intenzity elektrického pole E a magnetické indukce B, jenž se řídí Maxwellovými 

rovnicemi. Rovina kmitajícího vektoru E se nazývá rovina kmitů elektromagnetické vlny. 

Pokud se zabýváme jevem polarizace, pak směr vektoru elektrické složky E je shodný se 

směrem polarizace. U přirozeného světla jako např. slunečního, se rovina kmitů vektoru E 

chaoticky mění. Takové záření nazýváme přirozené, tj. nepolarizované. Omezíme-li směr 

kmitání vektoru E (respektive B) nebo jeho velikost pak získáme polarizované světlo. Na 

základě toho mluvíme o [16]: 

 lineární polarizaci, kdy vektory E kmitají stále v jedné přímce – rovině a vektor E  

má stále stejný směr, 

 kruhové polarizaci, kdy konce vektorů E opisují kruh a velikost těchto vektorů E je 

konstantní,ovšem směr kmitání se mění, 

 eliptická polarizace, kdy konce vektorů E opisují elipsu a vektor E mění svůj směr 

i velikost. 

Obecně lze říci, že nepolarizované elektromagnetické vlnění se stává polarizovaným po 

vhodné interakci s látkou. Míra polarizace je kvantitativně popsána veličinou zvanou stupeň 
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polarizace. Ten se definuje jako poměr intenzity vlnění polarizovaného a celkové intenzity před 

polarizací a nabývá hodnot nula až jedna,  viz vztah (8): 

 
𝑝 =  

𝐼𝑝

𝐼
 ≤ 1,   (8) 

kde  𝐼𝑝 je intenzita polarizované vlny a 𝐼 vyjadřuje celkovou intenzitu [16].  

Elektromagnetické vlnění může být polarizováno několika způsoby. Zpravidla mluvíme o 

čtyřech základních způsobech polarizace [17]:  

 Polarizace odrazem – nastává po dopadu vlnění na rozhraní dvou prostředí 

s různými optickými vlastnostmi. Platí zákon odrazu, jenž říká, že úhel 

dopadajícího paprsku je roven úhlu odraženého. Úhel, při kterém je vlnění plně 

polarizováno se nazývá Brewsterův úhel.  

 Polarizace lomem – ve chvíli kdy dopadá vlnění na rozhraní se část záření odráží a 

část záření se láme, polarizace lomem tedy nastává společně s polarizací odrazem.  

 Polarizace průchodem anizotropním prostředím (polarizace dvojlomem) -  nastává 

u anizotropních látek, v nichž je rychlost šíření vlnění závislá na směru. Po dopadu 

záření pak dojde k vytvoření dvou paprsků , řádného a mimořádného. Paprsek 

řádný splňuje zákon odrazu a lomu. Paprsek mimořádný vznikl díky anizotropii 

látky. Pro oba paprsky platí, že jsou plně polarizovány. Jejich vektory E jsou 

navzájem kolmé.  

 Polarizace selektivní absorpcí – bývá označována schopnost látky rozdílně 

absorbovat světlo v závislosti na jeho polarizaci. Je typická pro organické látky s 

orientovanou vláknitou strukturou. 

Obecně lze říci, že při téměř všech interakcích světla s látkou dochází k určité změně 

polarizace vlnění. Toho je využíváno pro zjištění informací o struktuře a složení materiálů. 

K polarizaci záření se využívají polarizátory. Při detekci a analýze polarizovaného záření  se 

používají analyzátory. Ve skutečnosti však hovoříme o jednom a tomtéž prvku. Stejný optický 

prvek tedy může být použit jako polarizátor i analyzátor. Závisí pouze na umístění prvku 

v optické soustavě.  

Existují dva základní typy polarizačních filtrů (respektive analyzátorů) lineární a 

cirkulární. V obou případech dochází po průchodu elektromagnetického vlnění filtrem k 

totožnému účinku, tzn. filtraci polarizovaného světla. Rozdíl však spočívá v typu filtrace, dle 

jeho fyzikálního principu popsaného výše.  

Malusův zákon nám popisuje interakci elektromagnetického vlnění s látkou na základě 

vztahu intenzity prošlého záření a úhlu 𝛿 mezi rovinou polarizace vstupního svazku a 
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propustnou osou polarizačního analyzátoru. Matematická interpretace Malusova zákona je 

popsána ve vztahu (9):   

 𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝛿,   (9) 

kde 𝐼0  představuje intenzitu vstupujícího svazku elektromagnetického vlnění [16]. 

3.4 Luminiscenční diagnostické metody pro analýzu solárních článků 

3.4.1 Elektroluminiscence 

Proudová elektroluminiscence (EL) je v současné době jednou s nejvíce používaných 

metod pro detekci defektů solárních článků.  Tato metoda vyžaduje již kompletně dokončenou 

strukturu solárního článku (lze i použít pro analýzu panelů) a nelze ji použít pro diagnostiku při 

výrobních mezikrocích. Mezi metody, které lze využít pro diagnostiku stavu materiálu během 

výrobního procesu, se řadí metoda využívající detekce fotoluminiscenčního záření [18]. 

Elektroluminiscence je fyzikální děj, jenž je založen na principu vybuzení luminiscenčního 

záření v solárním článku (plošném P-N přechodu) přiloženým elektrickým polem. U křemíku , 

polovodiče s nepřímým mezipásmovým přechodem, se při generačně-rekombinačních dějích 

kromě energie fotonů účastní i fonony, jenž přestavují tepelné kmity krystalografické mřížky. 

Při EL tedy dochází k zářivé mezipásmové rekombinaci solárního článku, zapojeného 

v propustném směru. Za určitých podmínek můžeme říci, že výsledný fotonový tok přímo 

souvisí s lokálním rozdělením kvazi Fermiho hladin EFn-EFp a vychází ze vztahu (10): 

 

𝛷𝐸𝐿∞ ∫ 𝑈𝑟𝑎𝑑

𝑤

0

𝑑𝑧 = ∫ 𝐵𝑝𝑛_𝑑𝑧

𝑤

0

= 𝑛𝑖
2 ∫ 𝐵

(
𝐸𝐹𝑛−𝐸𝐹𝑝

𝑘𝐵𝑇
)

𝑤

0

𝑑𝑧 (10) 

kde w je tloušťka článku, B je materiálová konstanta, Urad  je celkový rozsah rekombinace, 

dz je uvažovaná délka válce jednotkového průřezu fotonového toku, ni je koncentrace vlastních 

nosičů, p koncentrace volných děr a n koncentrace volných elektronů, k je Boltzmanova 

konstanta a T je teplota. Pravděpodobnost vyzáření fotonu při rekombinačních dějích u křemíku 

je  nižší než u polovodiče s přímým mezipásmovým přechodem. I tak lze elektroluminiscenci 

křemíku použít pro generování světelné emise za účelem detailní analýzy struktury P-N 

přechodu [13].  

Měření probíhá při pokojové teplotě a světelná emise je snímána komerčně vyráběnou 

nízko-šumovou CCD kamerou. Výstupní snímky pak ukazují místa s nižší či vyšší proudovou 

hustotou ve stupních šedi. Defekty jsou zobrazeny tmavšími oblastmi. Za prvního průkopníka 

této metody u solárních článků  můžeme považovat Takashi Fuyukiho, jenž v roce 2005 

publikoval průlomový článek Photographic surveying of minority carrier diffusion length in 

polycrystalline silicon solar cells by electroluminescence [14], [19]. 
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3.4.2  Mikroplazma 

Při zapojení solárního článku v závěrném napětí (blížící se průraznému napětí) můžeme 

pozorovat  vznik lokálních center mikroplazmy v místech strukturálních křemíkových defektů. 

Ve velkoplošném polovodičovém prvku, jakým je solární článek, vzniká v oblastech poškozené 

krystalické mřížky, kde je narušen (nedokonalost krystalické mřížky, mechanická vada, 

nehomogenost...) P-N přechod, dochází k lokálnímu lavinovému výboji, který je doprovázen 

šumem. Tento šum se objevuje při dostatečně velkých závěrných napětích, ale zároveň nižších 

než je napětí lavinového průrazu. Impulsní mikroplazmatický šum se projevuje ve formě dvou 

nebo více hladinových pravoúhlých impulzů. Vznik mikroplazmy při výboji v polovodiči je 

doprovázen emisí světla. Tak jako u výše uvedených metod EL a PL je emise světla detekována 

CCD kamerou. 

V oblastech lokálních center mikroplazmy může protékat značně velký proud způsobující 

lokální ohřev, v krajním případě až destrukci P-N přechodu. Plocha (výkon) SC je určujícím 

parametrem pro velikost závěrného napětí potřebného k vyvolání mikroplazmy. Při nešetrném 

nastavení závěrného napětí, tedy překročení průrazného napětí, dochází k nevratným 

destruktivním změnám struktury P-N [13]. 

3.4.3 Měřící pracoviště metody elektroluminiscence a mikroplazmy 

Základní měření metodou elektroluminiscence (znázorněno na obr. 13) obvykle probíhá 

při pokojové teplotě a světelná emise je snímána CCD detektorem.   

 

Obr. 13: Základní sestava měřícího pracoviště metody elektroluminiscence 

V laboratoři fotovoltaiky na ústavu elektrotechnologie VUT v Brně se jedná o komerčně 

vyráběnou nízko-šumovou CCD kameru – model G2-3200. Výstupní snímky pak ukazují místa 

s nižší či vyšší proudovou hustotou a jsou ve stupních šedi. 
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4 Praktická část  

Hlavní část této práce se zaměřuje na nedestruktivní analýzu vyzařovaného infračerveného 

záření solárních článků v laboratorních podmínkách. V první části byly analyzovány vybrané 

vzorky mikroskopickou metodou elektroluminiscence. Tato metoda se používá k diagnostice 

integrovaných obvodů. Nepoužívá se standardně v diagnostice solárních článků. Cílem použití 

této metody bylo prokázání faktoru zvětšení (mikroskopie) při zobrazení lokální emise 

v mikroploše článku a jeho přínos pro zpřesnění kvalitativního hodnocení  defektů. V druhé 

části práce bylo inovováno měřící pracoviště metody elektroluminiscence k využití polarizační 

analýzy. Rozšířenou metodou elektroluminiscence v podobě mikroskopické a polarizační 

luminiscenční metodiky pro charakterizaci defektů  byly v praktické části proměřeny 

monokrystalické a polykrystalické solární články. Základní vstupní informací všech vzorků 

byly elektrické parametry získané ze solárního simulátoru.  

Solární články zkoumané v rámci této práce byly vyrobeny firmou Solartec s. r. o. sídlící 

v Rožnově pod Radhoštěm, v rámci mé spolupráce na výzkumu difúze fosforu pro realizaci 

emitoru na p-typovém krystalickém solárním článku (viz. publikace vydané v odborných 

periodikách Elektrorevue [9] a ElectroScope [20]).  

4.1 Modifikované metody elektroluminiscence  

Na začátku praktické části byl vstupní materiál pro charakterizaci popsán z hlediska 

elektrických dat. Tato data byla srovnána s makropohledem elektroluminiscenční metody. 

V dalším průběhu praktické části budou představeny dvě modifikace standardní metody 

elektroluminiscence. Na obr. 14 je schématicky zobrazen tok luminiscenční informace pro 

jednotlivé úpravy standardní metody elektroluminiscence. 

 

Obr. 14: Modifikované metody standardní elektroluminiscence 
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4.2 Photon Emission Microscopy - PEM  

Luminiscenční mikroskopie se používá v polovodičovém průmyslu k diagnostice 

integrovaných obvodů v rámci takzvané FA analýzy (Failure analysis). FA analýza je obecně 

řečeno proces sběru a analýzy dat k určení příčiny selhání integrovaného obvodu, často s cílem 

stanovení nápravných opatření. FA je důležitá disciplína v mnoha odvětvích zpracovatelského 

průmyslu, tedy nejen v polovodičovém a elektronickém průmyslu, kde je důležitým nástrojem 

pro vývoj nových výrobků a pro zlepšení stávajících produktů. FA využívá pro vyšetření příčiny 

nebo příčin selhání široké škály metod, zejména mikroskopie, spektroskopie a fotoemise. Tyto 

metody se řadí mezi  nedestruktivní testování (NDT). 

V úvodní části této práce je na  obr. 15 je zobrazono schéma pracoviště luminiscenční 

mikroskopie, jenž bývá označováno jako metoda Photon Emission Microscopy, zkráceně PEM. 

Metoda se nepoužívá standardně k diagnostice solárních článků. Cílem použití této metody bylo 

prokázání faktoru zvětšení (mikroskopie) při zobrazení lokální emise v mikroploše článku a 

jeho přínos pro zpřesnění kvalitativního hodnocení  defektů. 

4.2.1 Měřící pracoviště luminiscenční mikroskopie  

Luminiscenční mikroskopie bývá v zahraniční literatuře označována jako Photon Emission 

Microscopy, zkráceně PEM. Využívá se při analýze integrovaných obvodů v polovodičovém 

průmyslu.  

 

Obr. 15: Základní sestava měřícího pracoviště metody luminiscenční mikroskopie 

Princip buzení fotoemise je stejný jako u elektroluminiscence a probíhá také v temném 

boxu. Pro analýzu SC je výhodou této měřící sestavy využití optického mikroskopu a hrotového 

přesného nakontaktování, jak celého článku, tak i jeho mikroskopického úlomku. Optický 
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mikroskop Mitutoyo je osazen CCD detektorem a  NIR objektivy. Měření probíhá při pokojové 

teplotě a světelná emise je snímána CCD detektorem se snímačem Hamamatsu S7170. 

Pracoviště (viz obr. 15) je umístěno v diagnostické laboratoři společnosti ON Semiconductor 

v Rožnově pod Radhoštěm. 

4.2.2 PEM analýza monokrystalických a polykrystalických solárních článků 

Při použití metody PEM v režimu EL nebo MP  a  zvětšením objektivu 5x, byla nalezena 

v malé analyzované ploše mono-Si článku mikrorýha o délce srovnatelné s šířkou metalizace 

tenkého kontaktu („prstu“), tzn. přibližně 0,1 mm. Tento defekt, který můžeme vidět na obr. 

16, označen červeným kroužkem, nebyl lokalizován standardní makroskopickou metodou EL 

ani MP.     

 

Obr. 16: Metoda PEM v režimu MP (snímek D1) a EL (snímk D2) 

V teoretické části předkládané práce byla v kapitole 2.4.1 zmíněna teze o falešné analýze 

mikroprasklin při použití metody EL. Lze říci, že dnes neexistuje software, jenž by na základě 

výsledků měření metodou EL spolehlivě rozlišil sporná místa.  

 

Obr. 17: A- metoda EL poly-Si článek č. 8; B – defekt prasklinového typu; C- optikacká mikroskopie zrna 

poly-Si; D – metoda PEM v režimu EL; F- metoda PEM v režimu MP 

Demonstrativní příklad takové chybné analýzy můžeme vidět na obr. 17, kde na snímku A 

byly červeně vyznačeny mikropraskliny. Až při rozšíření charakterizace článku o metodu 

optické mikroskopie (obr. 17 - C a D) a metodu PEM (obr. 17 - E a F) bylo prokázáno, že se 
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nejedná o mikropraskliny, nýbrž o hranice zrn. Pro snímky optické mikroskopie byl využit 

optický mikroskop NIKON ECLIPSE L200N.  Výsledné snímky topografie povrchu solárního 

článku a jeho zrnitosti v korelaci s metodou PEM v režimu EL i MP vedou k jasné informaci o 

původu defektu.  

4.3 Polarizační analýza metody elektroluminiscence  

Luminiscenční záření emitované solárními články má vlnovou povahu, což přináší 

potenciální možnost využití některých charakteristických vlastností vlnění jako intenzity a nově 

i polarizace. Jak může být patrné z předchozích kapitol této práce, intenzita luminiscenčního 

záření patří mezi základní charakteristiky metody EL a její modifikací. Naproti tomu polarizace, 

jejíž vlastnost vyjadřuje směr kmitání elektrického vektoru elektromagnetické vlny, je v oblasti 

bandgap luminiscence křemíkových článků neprozkoumaným prvkem. Inovace měřícího 

pracoviště standardní metody elektroluminiscence (uvedeného 3.4.3) k využití polarizační 

analýzy a metodiky jejího použití patří mezi cíle této práce. Rozšířená metoda polarizační 

analýzy bude tedy probíhat pro bangap elektroluminiscenci za teplotně a elektricky stálých 

podmínek. 

4.3.1  Úprava měřícího pracoviště metody elektroluminiscence 

 Původní pracoviště metody EL, které můžeme vidět na obr. 13, bylo rozšířeno o 

polarizační analýzu. Do optické soustavy byl vložen lineární polarizační filtr s nosnou 

aparaturou. Polarizační filtr má v této sestavě funkci polarizačního analyzátoru (PA).  

 

Obr. 18: Modifikovaná sestava měřícího pracoviště metody elektroluminiscence 

Na obr. 18 je zobrazena nosná aparatura polarizačního filtru a celkové schéma 

modifikované optické sestavy měřícího pracoviště metody elektroluminiscence. Kontaktní pole 

analyzovaného článku se nachází ve čtvercovém výřezu spodní desky na dně temné komory. 
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Jako detektor odezvy luminiscenčního záření byla ponechána již zmíněná specializovaná 

kamera G2-3200 s 3,2MPx CCD čipem typu KAF-3200ME. Efektivní dvoustupňové chlazení 

s Peltierovými články udržuje čip hluboce zmrazený, čímž je minimalizován tepelný šum.  

4.3.2 Vstupní charakterizace solárního článku 

Snímky měření standardní metodou EL (při stejné době expozice) jsou uvedeny na obr. 19. 

V témže obrázku můžeme nalézt červeně vyznačené profilové řezy, na jejichž základě byla 

zkoumána a posuzována (pomocí Matlabu) míra polarizace daných vzorků, respektive 

konkrétních bodů defektních oblastí.          

 

Obr. 19: Výsledky standardní metody EL (I = 1,9A; U = 1,2V) 

Intenzita luminiscence vertikálním profilovým řezem přes defektní oblasti (mikroprasklin 

a hranic zrn) solárního článku č.12 je zobrazena v grafu na obrázku obr. 20.  

 

Obr. 20: Vertikální profil intenzity zářivé rekombinace pro solární článek č.12. 

Přehledně jsou v grafu označeny významné „skoky“ intenzity, zleva: horní okraj článku, 

mikroprasklina, dolní okraj článku. Z toho plyne správná interpretace obr. 20, kdy směr 

vertikálního profilu vede shora (TOP wafer) dolů (BOTTOM wafer). 
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4.3.3  Defekty polarizační analýzy  

Dislokace v solárních článcích emitují jejich vlastní luminiscenční energie spojené s 

hluboko lokalizovanými energetickými stavy v zakázaném pásu (bandgap) [21]. Víme, že toto 

záření má delší vlnovou délku než bandgap luminiscence křemíku a je známé jako sub-bandgap 

luminiscence. Dislokace se generují především během růstu krystalu jako výsledek tepelného 

stresu. Anizotropie v modulu pružnosti křemíku, vycházející z různých krystalových orientací, 

zavádí smykové napětí do skluzové roviny a tím generuje dislokace. Ty se vyskytují u hranic 

zrn. Přítomnost dislokace v krystalu vyvolává plastickou deformaci krystalové mřížky a 

způsobuje tak napěťové pole okolo dislokace, potenciálovou bariéru [22]. Na sub-bandgap 

úrovni byla polarizace částečně popsána právě pro dislokace [23], [24] solárních článků.  

Oproti tomu oblast bandgap elektroluminiscence, kterou se zabývá tato práce, nebyla 

experimentálně popsána v souvislosti s potenciální polarizací záření defektních oblastí. Proto 

je jedním z cílů předkládané práce zmapovat polarizační fenomén v oblasti bandgap 

luminiscence.   

Předpokládejme tedy, že polarizace luminiscence se vyskytuje při anizotropním rozložení 

elektrických nábojů, což může nastat při určitých defektech solárních článků. Dislokace, 

mikropraskliny, ale i další defekty krystalu vytváří napěťová pole, potenciálové bariéry a tím 

snižují účinnost SC. Při luminiscenční diagnostice tyto potenciálové bariéry způsobí, že opticky 

rozlišujeme rozdílnou proudovou hustotu v defektních a bezdefektních oblastech (rozdílná 

úroveň jasu).  

Luminiscenční polarizační efekt tedy může být diskutován ve vztahu k nábojové 

anizotropii defektu mikropraskliny, jenž je detekovatelný na bandgap luminiscenční úrovni a 

který ve velmi zjednodušené formě uvažujeme jako čárovou poruchu krystalografické mřížky.  

4.3.1  Intenzita polarizovaného luminiscenčního záření  

Předpoklad polarizačního měření elektroluminescence říká, že pokud je vyzařovaná 

luminiscence defektu částečně lineárně polarizovaná, měl by při analýze dat platit Malusův 

zákon. Projde-li lineárně polarizované luminiscenční záření (𝐼𝐸𝐿(𝑥,𝑦)) polarizačním 

analyzátorem (PA), pak intenzita prošlého luminiscenčního záření (𝐼𝐸𝐿𝑝(𝑥,𝑦)) je závislá na 

vzájemné  úhlové poloze (δ) polarizační roviny zářivého toku luminiscence a polarizačního 

analyzátoru, kterým toto záření  prochází. Uvedenou definici můžeme vyjádřit dle rovnice (11): 

 𝐼𝐸𝐿𝑝(𝑥,𝑦) = 𝐼𝐸𝐿(𝑥,𝑦)𝑐𝑜𝑠2𝛿,   (11) 

kde x, y jsou souřadnice daného bodu v ploše solárního článku, jehož intenzita 

luminiscence je posuzována. 
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4.3.2 Polarizační analýza vybraného vzorku 

 Ze skupiny analyzovaných poly-Si článků, byl jako první vybrán vzorek č.12 s typickou 

vnitřní mikroprasklinou. Intenzita luminiscence vertikálního profilového řezu přes defektní 

oblasti  tohoto vzorku je zobrazena v grafu na obr. 20. Jako optimální nastavení pro pozorování 

elektroluminiscence byl použit z předchozích měření proud 1,9 A a napětí 1,2V. Luminiscence 

článku zapojeného v propustném směru a umístěného v temné komoře, byla tedy buzena 

konstantní proudovou hustotou o hodnotě přibližně 12,2 mA/cm2, při teplotě měření 23 °C. 

Teplota byla kontrolována pomocí ECT.   

Orientace PA vůči poloze solárního článku se měnila vždy po 10°. Úhel pootočení byl 

odečítán pomocí úhlové stupnice na nosné aparatuře polarizačního filtru. K tomu, aby byla 

potvrzena polarizační závislost, stačí dle Malusova zákona devět měření, tedy pootočení o 90°. 

Při experimentech v rámci práce byl však každý článek podroben analýze v rozsahu 180° 

pootočení PA, tzn. 18 pootočení PA s krokem 10°.  

Pokud zobrazíme vztah změny intenzity luminiscenčního záření na úhlu pootočení 

polarizačního analyzátoru pak získáme částečnou sinusoidní závislost, jenž je zobrazena 

v grafu na obr. 21. Do grafu je zároveň vložen teoretický sinusoidní průběh Malusova zákona 

pro danou oblast, jenž je vypočítán dosazením maximální hodnoty ze souboru měření daného 

bodu do vztahu (11). Posunutí na ose x při měřených datech je způsobeno počáteční orientací 

solárního článku (respektive defektu) v temné komoře. Při počátečním pootočení PA o 10° není 

známá rovina polarizace.   

 

Obr. 21: Změna intenzity luminiscence ve vertikálním profilu v závislosti na úhlu pootočení PA vzorku č. 12  

Průměrná směrodatná odchylka opakovaných měření vycházející z obr. 21 činí přibližně 

1,7 pixelu. V porovnání s celkovou variabilitou měření (jenž vychází přibližně 5,98 pixelů) 
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v rámci zkoumaného bodu (IEL (703; 845)) oblasti mikropraskliny v ploše solárního článku, se tedy 

opakovatelnost měření soustavy pohybuje do 30% původní variability. 

 

4.3.3  Stupeň polarizace luminiscenčího záření 

Míra polarizace je kvantitativně popsána veličinou zvanou stupeň polarizace. Ten může 

být vyjádřen také jako poměr orientace maximální a minimální intenzity luminiscence 

zaznamenané polarizačním analyzátorem. Pro daný bod v ploše solárního článku (o 

souřadnicích x, y) můžeme stupeň polarizace p vyjádřit dle rovnice (12) níže [16]: 

 
𝑝(𝑥, 𝑦) =

𝐼(x,y)max − 𝐼(x,y)min

𝐼(x,y)max + 𝐼(x,y)min
 , (12) 

kde x, y jsou souřadnice plochy solárního článku a I je intenzita luminiscenčního záření v 

daném bodě. Pokud nastane situace dokonale polarizované vlny, stupeň polarizace je roven 

jedné. Naopak pokud bychom měli nepolarizovanou vlnu, pak stupeň polarizace je roven nule. 

Obecně tedy platí, že vlny částečně polarizované musí mít stupeň polarizace v rozmezí 0 až 1.  

U prezentovaného metodického postupu, byla při opakovaném měření dosažena (viz. graf 

na obr. 21)  průměrná míra polarizace 0,65. Jedná se tedy o částečně lineárně polarizovanou 

bandgap luminiscenci v oblasti mikropraskliny polykrystalického solárního článku.  

Stupeň polarizace, jakožto kvantitativní popis účinnosti polarizace, se v rámci 

analyzovaných článků a jejich mikroprasklin velmi lišil. U výše uvedených dat, při průměrném 

stupni polarizace 0,65, se jednalo o maximální stupeň polarizace, jenž byl v rámci jedné sady 

polykrystalických článků pozorován.  

Tab. 1: Celkové výsledky měření stupně polarizace na sadě (25 článků) poly-Si článků 

Wafer Počet mikroprasklin 
v ploše článku [-] 

Stupeň polarizace [-] 

11;12;4;8;5;21;14;18 1 - 3 0 - 0,68 

1;7;3;9;2;15;20; 1 - 2 0 - 0,36 

25;23;19;10;6;17;22 1 0 - 0,23 

13;24;16; 0 0 

 

U některých vzorků, respektive mikroprasklin nebyla pozorována polarizační závislost 

vůbec, což za předpokladu stálé nábojové anizotropie můžeme přisoudit samotnému vlivu tvaru 

defektu. Celkové výsledky měření tedy ukázaly, že stupeň polarizace luminiscenčního záření 

v oblasti mikropraskliny na dané sadě vzorků se pohyboval v rozmezí od 0 až 0,65. 
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5 Závěr 

Předkládaná dizertační práce pojednává o luminiscenční diagnostice fotovoltaických 

článků. Metoda elektroluminiscence patří mezi nejpoužívanější luminiscenční metody detekce 

defektů, jejíž modifikace se používají napříč průmyslem, zvláště pak polovodičovým. Stěžejní 

oblastí výzkumu této práce byla nedestruktivní analýza vyzařovaného infračerveného záření 

monokrystalických a polykrystalických solárních článků různě modifkovanou detekční 

metodou elektroluminiscence a vlastní inovativní přínos v podobě užití mikroskopické a 

polarizační luminiscenční metodiky pro charakterizaci defektů solárních článků. 

V praktické části byly analyzovány vybrané vzorky mikroskopickou metodou 

elektroluminiscence. Tato metoda se předeším používá k diagnostice vad integrovaných 

obvodů a je známá pod názvem PEM (Photon Emission Microscopy). Nepoužívá se standardně 

v diagnostice solárních článků, o čemž svědčí i minimum publikací v této oblasti. V průběhu 

této části byl analyzován a kvalitativně hodnocen přínos efektu zvětšení při zobrazení lokální 

emise v mikroploše článku. Ukázalo se, že analýza mikroskopickou metodou 

elektroluminiscence, přináší zpřesňující informaci v kvalitativním hodnocení defektivity. 

Mikrodefekty lokalizované metodou mikroskopické elektroluminiscence, nebyly standardními 

metodami EL a MP lokalizovány. Faktor zvětšení zobrazení lokální emise v mikroploše článku 

tedy přináší benefit ovšem na laboratorní úrovni na úkor časové náročnosti.    

V dalším průběhu praktické části byla rozšířena standardní metoda elektroluminiscence o 

polarizační analýzu. Luminiscenční polarizační efekt byl předpokládán ve vztahu k nábojové 

anizotropii defektu mikropraskliny, jenž byl ve velmi zjednodušené formě uvažován jako 

čárová porucha krystalografické mřížky. Mikropraskliny byly detekovatelné na bandgap 

luminiscenční úrovni, za pomocí CCD kamery. U prezentovaného metodického postupu byla 

při opakovaných měřeních dosažena maximální míra polarizace 0,65. Díky úpravě měřícího 

pracoviště přidáním polarizačního analyzátoru jsme tedy v našem výzkumu mohli pozorovat 

částečně lineárně polarizovanou bandgap luminiscenci v oblasti mikropraskliny 

polykrystalického solárního článku. Bylo nutné konstatovat, že pozorovaná sinusoidní závislost 

částečně polarizovaného luminiscenčního záření se u všech mikroprasklin lišila rozdílným 

stupněm polarizace, který se pohyboval v rozmezí od 0 až 0,65. U některých vzorků, respektive 

mikroprasklin, nebyla pozorována lineární závislost vůbec. Za předpokladu stálé nábojové 

anizotropie to může být přisouzeno samotnému tvaru defektu. Polarizační metoda 

v laboratorních podmínkách je časově náročná, a jak se ukázalo i do jisté míry nepřesná.  

Poznatky polarizační analýzy byly publikovány například na největší fotovoltaické 

evropské konferenci – EU PVSEC (Polarization Phenomenon Related to Luminescence of 

Silicon Solar Cell) nebo na světově uznávané vědecké konferenci SPIE (Luminescence 

radiation spectroscopy of silicon solar cells).  
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v této práci tedy solární článek 

poly-Si polykrystalický křemík 
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w tloušťka článku 



- 32 - 

B   materiálová konstanta, viz rovnice (10) 

B spektrum záření, viz rovnice  (7) 

Urad   celkový rozsah rekombinace 

dz uvažovaná délka válce jednotkového průřezu fotonového toku 

ni koncentrace vlastních nosičů 
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PEM Photon Emission Microscopy 

NIR blízké infračervené záření  
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