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Abstract:
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1 Úvod
Solární energie jako jedna z mála obnovitelných zdrojů je nevyčerpatelná. Využitím
této energie se zabývá fotovoltaika, která zažila obrovský rozmach už od počátku jejího
vzniku. Postupem času zaznamenala mnoho úspěchu jak ve výzkumu, tak i ve využití
pro výrobu elektrické energie. Pro přeměnu slunečního záření na ceněnou elektrickou
energii využíváme solární články spojované do velkých solárních panelů. První články
měly velmi malou účinnost, řádově jednotky procent. Ta se postupem času zlepšovala
a nyní se u nejefektivnějších článků pohybuje okolo 30 %. Pro výrobu elektrické energie
nám, ale samotný solární článek nestačí a tak se spojují do větších celků již zmíněných
solárních panelů. Tímto se zvětší plocha, na kterou dopadá sluneční záření a tím pádem
i zisk energie. Současný vývoj naznačuje, že energie získaná ze slunce může přispívat
asi 10 % do celosvětové produkce.
Pro vývoj a produkci solárních článků je zapotřebí množství metod, které zkoumají
jejich vlastnosti, pomáhají k dalšímu vývoji a kontrole jejich kvality. Můžeme je rozdělit
na dvě skupiny – destruktivní a nedestruktivní.
V této práci se budeme zabývat nedestruktivními metodami analýzy solárních článků.
Jejich hlavní předností je, že nedochází ke zničení či jinému poškození solárního článku
a můžeme jej testovat za provozu a v průběhu výroby. Ve skutečnosti jej nemusíme mít
ani k dispozici, stačí nám znát pouze jeho parametry, díky moderní technice a
programovému vybavení jsme schopni provádět velmi přesné simulace a navrhovat
technologická vylepšení. Ovšem některé vlastnosti článku nám nestačí jen simulované,
ale chceme znát jeho reálné vlastnosti. Musíme jej přinést do laboratoře kde jej pomocí
měřících přístrojů proměříme, ověříme si naše simulované předpoklady a zjistíme jak se
chová ve skutečnosti. Snahou zůstává nepoškodit solární článek při měření.
Díky možnostem programového vybavení můžeme měření značně usnadnit a
zpřesnit. Odpadá tak zdlouhavé manuální měření a množství chyb, kterých se při
zpracování výsledků můžeme dopustit. K realizaci měřících a simulačních systémů
využíváme program MATLAB. Programy, které nám umožní pracovat s měřícími
přístroji a zpracovávat změřené výsledky je mnoho, pro svou univerzálnost byl zvolen
právě program MATLAB.
Možnost automatizovaného měření využijeme pro nedestruktivní analýzu solárních
článku resp. k zjištění jejich šumových vlastností.
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2 Historie solárních článků
Solární článek, na bázi krystalického selenu, byl objeven roku 1954 v Bellových
laboratořích v USA. Měl účinnost 6 %, kterou se během několika let podařilo zvýšit na
10 % [2], [6].
Obrovské rozšíření fotovoltaiky jakožto zdroje elektrické energie nastalo v roce
1973. Od této doby začíná velký rozvoj v tomto oboru. Výzkum a vývoj solárních
článků byl a stále je prováděn intenzivně na celém světě.
První významné použití bylo pro napájení družicových systémů ve vesmíru [14].
Solární články byly umístěny na americké sondě Vanguard I (obr. 1) vypuštěné 17.
března 1958. Sonda sloužila k ověření možností napájení systémů pomocí solárních
panelů. Po tomto úspěchu se solární články používají v kombinaci s chemickými
bateriemi na většině družic vyslaných do vesmíru.
Postupem času byly objeveny levnější materiály a způsoby výroby, které souvisely s
•
objevem polykrystalického křemíku – levnější něž monokrystalický,
•
vyvinutím produkce tabulí materiálu na rozdíl od drahých válců – menší
plýtvání materiálem při řezání,
•
vyvinutím levnějších technologických procesů výroby článků.
Hlavním používaným materiálem byl křemík, který je i dnes výhradně používán ve
fotovoltaice. Postupem času začaly být používány i jiné materiály. Například germánium
(Ge), galium arsenid (GaAs) nebo amorfní křemík (aSi, viz kap.5.1), tento materiál
dobyl spotřebitelský trh, například v hodinkách nebo kapesních kalkulačkách.
Patrně od roku 1980 se vývoj zaměřuje na větší účinnost solárních článků, důležitou
součástí výzkumů je i způsob zlevnění výroby a praktické aplikace solárních systémů.

Obr. 1 Sonda Vanguard I [14]
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3 Vývoj solárních článků
V padesátých letech dvacátého století byly solární články velmi drahé a náročné na
výrobu, účinnost se pohybovala v řádu jednotek procent. To vedlo postupně k vývoji
s cílem usnadnění výroby článků, snížení nákladů a zlepšení účinnosti konverze sluneč
ního záření na elektrickou energii. Současný vývoj se pohybuje stále dopředu, hledají se
nové levnější materiály, zlepšuje se účinnost solárních článků a možnost jejich využití v
místech s menší intenzitou záření [1], [8].

3.1 Články první generace
Solární články první generace využívají jako základ křemíkové desky. Dnes patří
mezi nejrozšířenější technologii na trhu – cca 90 %. Dosahují vysoké účinnosti přeměny
14 až 19 %, speciální struktury až 24 %. Obrovskou nevýhodou je relativně drahá
výroba, což je způsobeno energeticky náročnou výrobou krystalického křemíku.

3.2 Články druhé generace
Důvodem pro vývoj solárních článků druhé generace byla snaha o snížení nákladů na
jejich výrobu – úsporu základního materiálu – křemíku. Na rozdíl od článků první
generace se tyto články vyznačují mnohonásobně (100 – 1000 krát) tenčí aktivní
absorbující polovodičovou vrstvou a jsou proto označované jako tenkovrstvé (thinfilm).
Tímto došlo k úspoře materiálu a celkových nákladů, ale snížila se s tím i celková
účinnost – na 10 % při sériové výrobě.
Obrovskou výhodou těchto článků je možnost volby substrátu na něž se tenkovrstvé
vrstvy umisťují. Další výhodou je možnost použití flexibilních materiálů (organické,
kovové či textilní folie), nabízí značnou možnost rozšíření sféry aplikací. Komerční
využití nastalo v polovině osmdesátých let.

3.3 Články třetí generace
Jedná se o hlavní současný vývoj. Články třetí generace představují pokus o „fotovo
taickou revoluci“. Hlavní snahou je navýšení počtu absorbovaných fotonů a následně
vygenerovaných párů elektron – díra, ale i maximalizace využití energie dopadajících
fotonů. Ve výzkumu třetí generace je mnoho směrů, kterým se věnuje pozornost
•
vícevrstvé solární články,
•
články s vícenásobnými pásy,
•
články s termofotovoltaickou přeměnou, kde absorbér je i zároveň
radiátorem vyzařujícím selektivně na jedné energii,
•
termofotonická přeměna, absorbér nahrazen elektorluminiscencí
•
organické články,
•
články využívajících kvantových jevů v kvantových tečkách nebo
kvantových jámách,
•
prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při
růstu aktivní vrstvy.
Úspěšné komerční realizace se zatím dočkaly jen vícevrstvé struktury [8].
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3.4 Vývoj článků a jejich efektivita
Solární články jsou nejčastěji hodnoceny podle toho jak velkou mají efektivitu
přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Na obrázku je vidět průběh zlepšování
efektivity článků postupem doby a využíváním nových technologií výroby.
Některé solární články už dosáhly své hranice efektivity, například články z
krystalického křemíku, u jiných se předpokládá zlepšení. To je možné díky objevování
nových postupů výroby a materiálů. Z obr. 2 je patrné právě saturování technologie Si.

Obr. 2 Vývoj technologií solárních článků

U monokrystalických a mutlikrystalických článků je otázkou proč běžně nedosahují
účinnosti 25 % (viz obr. 2). Důvod tohoto problému je právě v množství defektů a
nedokonalostí při výrobě, která se snaží být co nejjednodušší a nejlevnější.
Proto je důležitá diagnostika a její nové přístupy aby ukázaly hlavní zdroje
nedokonalostí a napomohli tak zvednout účinnost.
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4 Princip křemíkových solárních článků
Solární články jsou obecně polovodičové diody s velkou plochou přechodu, který
umožňuje přímý „převod“ záření na elektrickou energii. K tomuto „převodu“ se používá
„fotoelektrického jevu“. Tento jev objevil roku 1839 francouz Alexandre Edmond
Becquerel a v dnešní době na jeho principu pracuje velké množství součástek použí
vaných v elektrotechnice.
Světelné záření (zdrojem může být slunce, umělé osvětlení atd.), se skládá z fotonů,
což jsou to částice světelné energie. Každý z nich má určitou vlnovou délku, čímž je
určena velikost energie fotonu, neboli energie fotonů je závislá na vlnové délce spektra
světelného záření.
Předpokládáme, že dopadem světla do oblasti PN přechodu, se v důsledku předávání
energie světla atomům krystalické mřížky uvolňují elektrony. Ty díky potenciálové bari
éřě tvořené PN přechodem nemohou přecházet do vrstvy s vodivostí P („kladná“), ale
hromadí se ve vrstvě s vodivostí N. Obdobně se tak děje i v oblasti s vodivostí P kde se
hromadí díry. Nahromadění nosičů náboje vytváří elektrické napětí.
dopadající záření

Ec



Ev



Voc

+

Eg=1,1eV

+

ptyp

oblast
elektrického
pole

ntyp

+ díra



elektron

Obr. 3 Pásové schéma PN přechodu krystalického křemíku při osvětlení kde Voc představuje
napětí vyvolané osvětlením

Při dopadu fotonu na solární článek může dojít k těmto případům
•
foton se od článku odrazí,
•
foton je článkem pohlcen,
•
foton projde skrz článek – pokud má dostatek energie.
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a)
b)
Obr. 4 Schématické znázornění struktury solárního článku a) s vnořenými kontakty [17]
b) s kontakty na povrchu [18]

Při použití solárních panelů jako elektráren je využíváno záření, které k nám dopadá
ze slunce. Toto záření vzniká za reakce vodíku a hélia při vysokých teplotách. Záření,
které dopadá na zemský povrch je ochuzeno o některé jeho složky díky vzdáleností mezi
Zemí a Sluncem, rotací země, ale i během průchodu atmosférou některé fotony rezonují
s molekulami v atmosféře, čímž přicházejí o svou energii – jak ukazuje obr. 5

Obr. 5 Spektrální distribuce intensity záření [2]

Obrázek 4. ukazuje dvě základní varianty solárního článku. Obě varianty jsou tvořeny
převážně z polovodiče typu P, na které je napařena vrstvička polovodiče typu N. Pomocí
speciální technologie se na povrchu vytvoří textura (antireflexní vrstva) v podobě pyra
mid aby se co nejmenší množství dopadajícího světelného záření odrazilo od povrchu a
nebylo využito. Hlavní rozdíl je v umístění kontaktů, varianta s vnořenými kontakty
(obr 4a) je výhodnější protože nezakrývá tak velkou plochu na povrchu článku.
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5 Materiály a metody výroby solárních článků
V současné době se solární články vyrábějí z mnoha materiálů, ty mají různou využi
telnost a úspěšnost při přeměně záření na elektrickou energii. Máme na výběr i z něko
lika různých metod výroby [6], každá z nich je jinak technologicky náročná a obvykle
poskytuje různě kvalitní články.

5.1 Nejčastěji používané materiály
Materiálů pro výrobu solárních článku se v dnešní době vyskytuje několik [5], [10].
Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří
•
křemík (Si, angl. Silicon),
•
arsenid galia (GaAs).

Křemík

V dnešní době nejvíce používaný materiál na výrobu solárních článků. Podle druhu
zpracování se dělí do několika skupin a to na
•
monokrystalický,
•
polykrystalický,
•
amorfní křemík.
Monokrystalický křemík – je křemík s jednotnou krystalickou strukturou.
Připravuje se tažením monokrystalu z taveniny. Ve výsledku je získán monokrystalický
křemíkový válec o průměru 125 – 300 mm. V dalším kroku je válec ořezán do tvaru
hranolu a nadále rozřezán na destičky. To vše za použití speciální drátové pily – tím
však dochází k obrovským ztrátám materiálu, což se promítá do výsledné ceny.

Obr. 6 Ingot monokrystalického křemíku [11]

Polykrystalický křemík – začíná být používán více než monokrystalický křemík
díky své nižší výrobní ceně – odpadá proces tažení monokrystalu. Destičky jsou
čtvercového tvaru a jsou řezány z odlévaného křemíkového ingotu. V průběhu tuhnutí
taveniny dochází k tvorbě různě velikých a orientovaných krystalů.
Amorfní křemík – krystalicky neuspořádaná forma křemíku. Uplatnění se nalézá
hlavně ve spotřební elektronice. Vyrábí se celé moduly najednou na rozdíl od krysta
lických materiálů kde se vyrábí jednotlivé články.
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Arsenid galia – GaAs
Jedná se o slitinový polovodičový materiál a jsou z něho vyráběny solární články s
vysokou účinností – až 20 %. Je používán hlavně pro koncentrátorové moduly a
kosmické aplikace. Důvodem je vysoká kvalita článků, ale i jejich následná cena.

5.2 Metody výroby solárních článků
Technologie tlustých vrstev
Fotovoltaický článek je tvořen velkoplošnou PN diodou. Články vyráběné touto
metodou mohou být z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku. Touto
metodou se v současnosti vyrábí zhruba 85% solárních článků na trhu.
Technologie tenkých vrstev
Článek je tvořen nosnou plochou, na které se napaří tenké vrstvy amorfního nebo mi
krokrystalického křemíku. Cena takto vyrobených článků je menší než u metody tlustých
vrstev – díky menšímu množství použitého materiálu. Nevýhodou je menší účinnost a
životnost fotovoltaických článků.
Nekřemíkové technologie
U těchto technologií se na rozdíl od předešlých dvou nevyužívá u solárního článku
pro přeměnu světla na elektrickou energii polovodičového PN přechodu. Používají se
různé polymery, organické sloučeniny apod. Většina těchto technologii je ve fázi výzku
mu a nebudou dále rozebírány.
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6 Typy solárních článků
V současné době se na trhu objevuje velké množství solárních článků. Liší se od
druhu použitého materiálu až po metody výroby. Uvedeme si tu nejznámější typy, ale i
některé novinky, které se nedávno objevily na trhu [11], [12]. Typy solárních článků
jsou
•
monokrystalický,
•
polykrystalický,
•
amorfní,
•
polymerové (plastové),
•
tekutý (Graetzelův), [13].

6.1 Monokrystalický solární článek
Je náročný na výrobu i cenu, protože je za potřeby monokrystalu křemíku. Ten se po
opracování rozřezává na destičky o tloušťce 0,3 mm.
Hodí se pro větší výkony, při dostatečném osvětlení mají větší účinnost než
polykrystalické solární články, které jsou levnější. V laboratorních podmínkách je
možné dosáhnout účinnosti až 24 %, běžně dostupné monokrystalické solární články
mají účinnost okolo 15 – 18 %. Poznáme ho podle celoplošné stejnosměrné krystalové
struktury.

a)
b)
Obr. 7 a)Monokrystalický solární článek [15] b)Polykrystalický solární článek [16]

V současné době se rozvoj tohoto typu článku zastavil, bylo dosaženo maximální
efektivity přeměny sluneční energie na elektrickou. Další jeho vývoj není předpokládán
a zájem se soustřeďuje na vylepšení současných technologií. Tak aby levněji
produkovala kvalitnější solární články.
Tab. 1 Vlastnosti monokrystalického článku M6, výrobce UPL

Efektivita

Pmax

Vmp

Imp

Voc

17%

4.07W

0.504V

8.046A

0.613V
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Isc

Velikost

8.771A 156x156 mm

6.2 Polykrystalický solární článek
Je levnější a méně náročný na výrobu než monokrystalický solární článek.
Laboratorní články dosahují účinnosti 18 %, v podmínkách hromadné výroby dosahují
účinnosti mezi 12 – 15 %. Rozeznat je lze podle částečné krystalické struktury, tvoří
obrazce podobné ledovým květům.
Tab. 2 Vlastnosti polykrystalického článku P6, výrobce UPL

Efektivita

Pmax

Vmp

Imp

Voc

Isc

Velikost

14.35%

3.48W

488mV

7.15A

602mV

7.72A

156x156 mm

6.3 Amorfní solární článek
Amorfní solární články jsou velmi levné a nekladou vysoké nároky na výrobu. Ve
většině případů se jedná o napařenou křemíkovou vrstvu na podkladové desce např. skle.
Důležitou vlastností je, že se nevyrábí samostatné články, ale rovnou celé moduly.
Účinnost není příliš vysoká 5 – 8 %, používají se tam kde není omezení místem.

6.4 Polymerový solární článek
Jedná se o novinku na trhu, mají velmi nízkou účinnost, v laboratorních podmínkách
okolo 6,5 %. Náklady na výrobu díky levným polovodivým polymerům jsou velmi
malé. Velkou výhodou je jejich ohebnost a pružnost.

6.5 Tekutý (Graetzův) solární článek
Výroba křemíkových, zvláště monokrystalických článků je energeticky náročná a
jejich efektivita s klesající intenzitou záření klesá [13]. Pro výrobu tekutých článků se
používají průhledné elektrody – tvořené sklem, pokryté tenkou vrstvou SnO2 nebo ZnO.
Na jednu elektrodu je nanesena titanová běloba (nanokrystalický TiO2) , vhodným
technologickým postupem vznikne porézní vrstva rozptylující světlo. Ta je zbarvena
organickým barvivem, zde dochází k absorpci světla. Druhá elektroda je z grafitu
naneseném na „vodivém skle“. Elektrolyt tvoří roztok jodidu v ethylenglykolu, celá
struktura je utěsněna proti jeho ztrátě.
Tekuté solární články se dají použít i v oblastech s nižší intenzitou záření a jsou
energeticky málo náročné na výrobu. Dají se použít místo oken – průhledné.
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7 Vybrané defekty solárních článků
Tak jako u každého zařízení i v solárních článcích dochází k vadám. Tyto vady
snižují kvalitu výsledného výrobku [4]. Vznikají při výrobním procesu křemíkových
krystalů a jejich následném zpracování – řezání, výroba článků, manipulace.
Defekty můžeme rozdělit na dvě skupiny a to
•
materiálové,
•
výrobní.
Mezi nejznámější materiálové defekty patří tzv. vírový defekt, vzniká při zpracování
křemíku pomocí Czochralského metody (růst monokrystalu).
Do výrobních vad můžeme zahrnout špatné nanesení kontaktů, proniknutí nečistot do
struktury článku během difúze, mechanická poškození a podobně.

7.1 Materiálové vady
Vírový defekt – vada ve tvaru soustředných kruhů, vzniká vnikáním příměsí (kyslíku)
do křemenného krystalu během tuhnutí. Odstranění pomocí zónového
přetavení.
Pnutí v materiálu – vzniká při výrobě křemenného krystalu, způsobeno špatným tech
nologickým postupem.

7.2 Výrobní vady
Nehomogenita difúzní vrstvy – vzniká při vlastní výrobě PN přechodu, např. vnikají
cími nečistotami do plynného fosforu během difúze.
Nedokonalé kontaktování – vada vzniká při špatném technologickém postupu při
sítotisku.

7.3 Mechanické vady
Vznikají neodbornou manipulací, můžeme mezi ně zařadit povrchové škrábance, ne
broušené hrany a výlomy z článku. Ve většině případů toto způsobuje zvětšená
svodových proudů. Projevy těchto defektů v elektrotechnických měřeních jsou přitom
stále předmětem výzkumu a pouhá jejich identifikace je velmi cenná. Cílem této práce je
napomoci v rozvoji znalostí v této problematice.
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8 Efektivita konverze energie solárních článků
Efektivita solárních článků je jedním z důležitých parametrů. Říká nám s jakou
účinností je sluneční záření přeměněno na elektrickou energii [2].
Je spojená s kvalitou a typem vyráběných článků – čím kvalitnější článek tím i větší
efektivita (v dané třídě). To zároveň znamená, že s větší efektivitou článku bude vyšší i
cena – lepší technologické procesy výroby, materiály, kvalita zacházení. Výzkum, který
se zabývá efektivitou solárních článků se hlavně zaměřuje na zmenšení celkového
množství ztrát v článku. Ztráty můžeme rozdělit do dvou základních skupin – optické a
elektrické (viz obr. 8).

Obr. 8 Ztráty v solárních článcích [2]

K optickým ztrátám jak ukazuje obr. 8 se řadí odraz dopadajícího záření,
neabsorbované záření a stínění. Uvedeme si některé z těchto ztrát podrobněji:
•
Povrch křemíku odráží 3550 % dopadajícího záření (záleží na vlnové délce)
•
Struktura mřížky stíní asi 312 % dopadajícího záření, záleží na provedení.
Jedním ze způsobů zamezení optických ztrát odrazem a tím zvětšení množství absor
bovaného záření je tzv. protiodrazový proces. Ten se dá realizovat dvěma způsoby –
tenkou vrstvou „protiodrazové vrstvy“ nebo tvarováním povrchu článku. Přiblížíme si
tvarování povrchu.
Tvarování povrchu spočívá ve vytvoření tvz. pyramidového povrchu (viz obr. 10).
Využívá se zde dopadu a odrazu záření. Při dopadu na povrch pyramidy se část záření
absorbuje do článku a část odrazí. Tato odražená část záření dopadne na další pyramidu
a znovu se opakuje efekt absorpce a odrazu (viz obr. 9). Pomocí této technologie
dochází k nižšímu odrazu záření celkově asi 10 % místo původních 35 %.
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Dopadající záření

Obr. 9 Princip pohlcování záření u tvarovaného povrchu [2]

Obr. 10 Povrch sol. Článku z elektronového mikroskopu (obraz sekundárních elektronů), vzorek
ZC_2 se standardní pyramidální strukturou

Elektrické ztráty se dají rozdělit do dalších dvou podskupin – ohmické a rekom
binační. Ohmické ztráty jsou způsobeny nechtěnými odpory v solárním článku.
Například – odporem polovodičového materiálu, odporem sběrnice atd. Mají zásadní
vliv na účinnost jak bude ukázáno dále.
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9 Nedestruktivní analýza solárních článků
Solární články prochází řadou podrobných měření. Ty slouží jak k určení vlastností
článků z výroby pro ověření kvality tak i pro výzkumné účely k zlepšení jejich
vlastností.
Základní elektrické parametry se měří při intenzitě osvětlení 1000 W/m2, složení
spektra světla odpovídající slunečnímu spektru a teplotě 25˚C (normováno pod
označením AM 1.5 viz. obr. 5). Toto měření již probíhá již při výrobě a jsou určovány
tyto elektrické parametry [7]
Měřené elektrické parametry[7]
•
I450 [A] – proud tekoucí solárním článkem při napětí 450 mV,
•
Isc [A] – zkratový proud, tekoucí solárním článkem článkem při napětí 0 V,
•
Uoc [V] – napětí na solárním článku naprázdno, bez zátěže,
•
Pm [W] – maximální výkon který může článek dodávat,
•
Im [A] – proud, při kterém solární článek dodává max. výkon,
•
Um [V] – napětí, při kterém solární článek dodává max. výkon,
•
EEF – účinnost solárního článku,
•
Rso – sériový odpor solárního článku,
•
Rsh – paralelní odpor solárního článku,
Im Um
•
FF – Fill Factor – výpočtem FF=
.
U oc I sc

Plocha odpovídá
maximálnímu dodávanému výkonu

Plocha představující ztráty

Obr. 11 VA charakteristika solárního článku při konstantním osvětlení [7]
závislost Rsh, Rso, Pmax, I450
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9.1 VA charakteristika
Měření voltampérové charakteristiky je jednou z nejzákladnějších metod analýzy [2].
Zobrazuje závislost proudu na napětí. Z jejího průběhu můžeme vyčíst výkon článku,
transportní mechanismy, technologické, materiálové parametry, vlivy odporů nebo
možné průrazy v článku. VA charakteristika se dá měřit pomocí simulovaných
podmínek záření nebo po tmě při zvedání napětí a měření proudu solárním článkem (viz
obr.12).
Toto blokové schéma odpovídá i konfiguraci používané pro dále prováděná měření.

Obr. 12 Blokové schéma pracovišté pro měření VA charakteristik [2]
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9.1.1 Simulace a popis reálné VA charakteristik
Simulaci VA charakteristiky provádíme proto, abychom si demonstrovaly vlivy
ovlivňující reálné VA charakteristiky solárního článku např. sériový a paralelní odpor.
Budeme vycházet z náhradního zapojení článku a Shockleyho rovnice (1). K simulaci
nám slouží program MATLAB, kde byl vytvořen funkční prototyp.

[ 

I =I S exp

 ]

qV −I R S 
V −I RS
−1 
nd k T
RSH

(1)

Zde Is je saturační proud, V je napětí na solárním článku, q – náboj elektronu,
k – Boltzmanova konst., T – teplota okolí, Rs – sériový odpor, Rsh – paralelní odpor,
nd  faktor ideálnosti.

Obr.13 Náhradní schéma solárního článku

V modelu Rs i Rsh reprezentuje zmíněné rezistivní ztráty viz. odstavec 8. Paralelní
odpor Rsh představuje svod hranami a sériový odpor Rs svod kontakty.
Při změně paralelního odporu Rsh se mění levá část VA charakteristiky, čím větší
paralelní odpor je tím níž se VA charakteristika posouvá po ose proudu. Změna Rsh musí
být řádově v kΩ aby se projevilo posunutí charakteristiky.

Obr. 14 Simulace průběhu VA charakteristiky v závislosti na velikosti paralelního odporu Rsh

23

Při změně sériového odporu Rs se mění průběh pravé části VA charakteristiky (oblast
relativně velkých proudů). Čím větší je odpor Rs tím se pravá část charakteristiky
posouvá níž. Z grafu vidíme, že stačí velmi malá změna Rs řádově desetin Ω a průběh
charakteristiky se mění. Z toho vyplývá, že sériový odpor Rs má velký vliv na vlastnosti
článku. Především má vliv na jeho účinnost. Z tohoto důvodu je Rs velmi sledovaný
parametr a výrobci se jej snaží vylepšit. Například různou konfigurací kontaktů jak
ukazuje obr. 4. Přitom varianta z obr. 4a se jeví jako lepší.

Obr. 15 Simulace průběhu VA charakteristiky v závislosti na velikosti sériového odporu Rs

24

9.1.2 Vybraná experimentální měření
Měření VA charakteristiky probíhalo po tmě nikoli pomocí simulovaného slunečního
záření při teplotě T = 295 K. K dispozici byl vzorek monokrystalického solárního článku
o plošné velikosti S = 3,575 cm2. K měření byly použity tyto měřící přístroje:
Teploměr

Agilent 34870A

ID 312350 Fyzika FEKT

Voltmert

Agilent 34401A

ID 1000134588 Fyzika FEKT

Ampérmetr

Agilent 34401A

ID 1000134589 Fyzika FEKT

Zdroj

Agilent E3649A

ID 312365 Fyzika FEKT

Obr. 16 Zapojení měřícího pracoviště

If[mA]

Ampérmetr v sérii se zdrojem je požíván v případě potřeby měření velmi malých
proudů, jinak je proud měřen zdrojem.
Uf, If – napětí a proud v propustném směru (forward)
Ur, Ir – napětí a proud v závěrném směru (reverse)
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1,0

1,1

Uf[V]
Obr. 17 VA charakteristika vzorku C_1 do Umax = 1V, bez vlivů sériového odporu v propustném
směru
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Ir[mA]
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Obr. 18 VA charakteristika článku v závěrném směru do Umax = 6V

If[mA]

V následujícím měření se začíná projevovat vliv sériového odporu na charakteritiku.

700,0
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300,0
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Uf[V]
Obr. 19 VA charakteristika vzorku C_1do Umax = 1,1V v propustném směru s vlivem Rs
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U měřeného vzorku C_1 nebylo možné změřit podrobnější zakřivení charakteristiky
způsobované sériovým odporem z důvodu hrozícího zničení vzorku. Toto zakřivení bylo
změřeno u dalšího vzorku B1, u kterého je zakřivení charakteristiky v důsledku většího
sériového odporu větší a nehrozilo zničení vzorku.
0

10
Měřená charakteristka
Proložení rovnicí (1)
2

10

4

10

6

10 0

0.2

0.4

0.6
0.8
UF / V

1

1.2

1.4

Obr. 20 VA charakteristika v závěrném směru s proložením vzorku B1 při T = 270 K

V programu MATLAB s využitím Curve Fitting toolboxu, byla použita rovnice (1) a
byly zjištěny následující parametry vzorku
•
sériový odpor Rss = Rs + Rs0 = 17.2 Ω,
•
Rs sériový odpor článku, Rs0 odpor kabelů
•
faktor ideálnosti n = 3,
•
saturační proud Is(T) = 5.4∙107A @ T = 270 K.
Hodnoty seriových odporů jsme museli poopravit kvůli odporu propojujících kabelů.
Zjistili jsme, že Rs je asi 4.78 Ω.
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9.2 Šumová analýza
V této kapitole se budeme zabývat šumem a jeho měřením. Popíšeme si zde základní
zdroje šumu, kde se objevuje a nejčastější příčiny jeho vzniku. Uvedeme si něco o
přístrojích, které použijeme pro jeho měření a způsob jejich použití pro automatizované
měření.

9.2.1 Šum
Šum je náhodně se měnící signál v čase. Jeli stacionární jeho statistické vlastnosti se
nemění. Takovéto zdroje šumu jsou nejastěji používány jako diagnostické nástroje.
Můžeme si jej popsat pomocí spektrální hustoty nebo časovým průběhem napětí un(t)
nebo proudu in(t). Objevuje se ve všech součástkách, materiálech. V našem případě jej
chceme využít právě pro diagnostiku. Zjednodušeně lze říct, že čím je úroveň šumu větší
tím horší je i kvalita zařízení. Může vznikat několika způsoby a to
•
v materiálu – nedodržením technologie výroby, a nebo
•
vnějšími rušivými signály.
Podle druhu šumu ho můžeme rozdělit na škodlivý, který je potřeba odstranit a na
užitečný, který nám při analýze dává informace o dějích probíhajících uvnitř vzorku a
jeho chování.
Šum se projevuje šumovým napětím nebo proudem, jeho hodnotu určíme pomocí
spektrální výkonové hustoty.

9.2.2 Spektrální charakteristiky a spektrální výkonová hustota
Spektrální charakteristiky jsou dobře měřitelné, v čase relativně stále – můžeme z
nich odvodit výkon šumu a z něj efektivní hodnotu. Z efektivní hodnoty lze dále odvodit
pravděpodobnou mezivrcholovou hodnotu šumu, případně jinou veličinu a tou ohodnotit
zkoumanou součástku. Často je to šum bílý (výkon ve spektru není funkcí kmitočtu) a
pak je toto v pořádku. Neníli toto splněno je lepší posuzovat šumové chování pomocí
spektrálních výkonových hustot přímo.
Spektrální výkonová hustota nám popisuje rozložení výkonu signálu v závislosti na
kmitočtu. Můžeme říci, že se představuje výkon signálu na odporu o velikosti 1 Ω v
kmitočtovém pásmu o šířce 1 Hz. Jedná se o limitu podílu výkonu připadající na určitý
interval kmitočtů k délce tohoto intervalu, blížíli se délka tohoto intervalu nule.
Se spektrální výkonovou hustotou můžeme pracovat dvěma způsoby. Jedním
způsobem je jako s jednostrannou výkonovou spektrální hustotou Gxx(f), pro kmitočty
f > 0. Druhý způsob práce jako s dvoustrannou výkonovou spektrální hustotou Sxx(f),
pro kmitočty f( ∞, +∞).
(2)
Výkon šumu v kmitočtovém pásmu (f1, f2) se určí:
f2

P f 1, f 2 =∫ G xx  f  df
f1
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(3)

9.2.3 Experimentální vybavení pro měření spektrálních výkonových
hustot
Šumový rejekční voltmetr, Signal recovery 7310
Pro měření bude využit šumový rejekční voltmetr. Je to měřící přístroj určený k
měření velmi malých stejnosměrných a střídavých napětí a proudů. Využívá kombinaci
nízkošumové analogové elektroniky a digitálních signálových procesů (DSP).

Signálový
vstup A
B/I

Vstupní
zesilovač
Síťový
filtr
Převodník
proud/napětí

AAF

Signal
monitor
Main
ADC

Výstup filtru

Q fcenter

DAC

Nastavitelný Převodník Dolní
digitální filtr RMSDC propusť

Zesilovač
signálu

Trigger
Reset
min/max

Výstupní
procesor

500.00 mV
Digitální displej
DC Výstup

Obr. 21 Blokové schéma rejekčního voltmetru

Má zabudovaný nastavitelný digitální filtr, který se může přepnout na pásmovou
propusť nebo dolní propusť. Pásmová propusť nám dovoluje nastavovat rozsah frekvence
od 1 Hz až do 60 kHz a činitel jakosti Q [2,5,10,20,50,100].
Komunikace s počítačem je umožněna díky rozhraní GPIB, pomocí kterého se dají
nastavovat vlastnosti jednotlivých částí rejekčního voltmetru. Zároveň nám umožňuje
zapsat naměřená data do počítače a následně s nimi pracovat.
Komunikační rozhraní GPIB
GPIB neboli General Purpose Interface Bus nazývaný taky IEEE488. Jedná se o
univerzální měřící systém, ale taky o systém, který umožňuje přenos dat mezi dvěma
a více přístroji. Připojením počítače se tento přenos dá řídit. Je jednou z nerozšířenějších
soustav pro automatizovaná měření.
Umožňuje připojení až 30 přístrojů a způsob napojování je paralelní. Zařízení se v
GPIB dělí podle funkcí připojených zařízení na:
•
Řídící člen (controler) – řídí procesy pomocí PC nebo karty GPIB
•
Posluchač (listener) – zařízení, které přijímá data
•
Mluvčí (talker) – zařízení které dokáže odesílat data po sběrnici

Obr. 22 GPIB kabel

Obr. 23 GPIB PC karta
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Pro komunikaci přes GPIB využíváme v našem případě programu MATLAB, který
umožňuje komunikaci pomocí této technologie. Pro umožnění tohoto komunikačního
procesu musí být nainstalován Data Acquisition Toolbox.
V programu musíme nakonfigurovat adresy a typ zařízení (resp. výrobce).
Následující kód ukazuje jak je možné toto nastavení provést.
adresa_RV = 11;

uložení adresy zařízení do proměnné

RejVolt = gpib('agilent',7,adresa_RV);
fopen(RejVolt);

nastavení rozhraní GPIB
otevření komunikace

Při komunikaci s jednotlivými zařízeními si vystačíme se dvěma základními příkazy,
pomocí kterých odešleme nebo naopak přijmeme data:
•
fprintf(rozhraní,'parametr')  odešle příkaz parametru na
rozhraní přístroje
•
fscanf(rozhraní,'parametr') – přečte data z rozhraní přístroje
Parametry pro nastavení vlastností měřících přístrojů najdeme v jejich manuálu. Mezi
použitými můžeme zmínit pro rejekční voltmetr např.:
•
FILT [n] – nastavuje digitální filtr
•
0 – digitální filtr vypnutý
•
1 – dolní propusť
•
2 – pásmová propusť
•
FILTQ [n] – nastavuje činitel jakosti
•
FILTF [n] – nastavuje frekvenci digitálního filtru
•
AR – automaticky nastaví meřící rozsah
Pro generátor signálu:
•
FUNC – nastaví průběh signálu(sinusový, pravoúhlý atd.)
•
FREQ – nastaví frekvenci signálu
•
VOLT – velikost napětí signálu
•
OUT – zapne nebo vypne výstup generátoru
Příklad programu pro nastavení rejekčního voltmetru:
fprintf(RejVolt,'FILT 2');
pause(1);
fprintf(RejVolt,'FILTF 1200');
pause(10);
fprintf(RejVolt,'FILTQ 0');
pause(10);
fprintf(RejVolt,'AR');

digitální filtr na PP
pauza mezi odesíláním příkazů
frekvence digitálního filtru
činitel jakosti 0 odpovídá Q=2
aktualizování měřícího rozsahu
po změnách
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9.2.4 Výsledky měření
Šumová šířka pásma pásmové propusti
Pro stanovení spektrální výkonové hustoty je nutné stanovit šumovou šířku pásma,
kterou výrobce neuvádí. K měření šumové šířky pásma pásmové propustí rejekčního
voltmetru jsme použili sinusový signál z generátoru. Měření šířky pásma pro každý
kmitočet a činitele jakosti propusti by bylo zdlouhavé a tak jsme určily konstantu K pro
výpočet šumové šířky pásma.
 f =K f 0
(4)
Zde Δf – šumová šířka pásma , K – konstanta, f0 – střední kmitočet
signál
Generátor
Agilent 33220A

Rejekční voltmetr
Signal recovery
7310
PC
MATLAB

GPIB

Obr. 24 Schéma zapojení pracoviště

Pro změření šumové šířky pásma pásmové propustí jsme využily možnost
automatizovaného měření. To spočívalo v napsání programu, který by automaticky
měnil frekvenci signálu a zaznamenával odpovídající hodnoty napětí (nastavení PP je
konstantní):
a=0;

inicializace proměnné pro
čítač
for f = rozsah
cyklus opakování pro daný
rozsah frekvencí
a=a+1;
čítač hodnot
fprintf(Gen,['FREQ ',num2str(f)]); nastavení frekvence na gen.
FREQ(a)=f;
zapsání frekvence do FREQ

pause(5);
fprintf(RejVolt,'OUT');
zaznamenání hodnoty výstupu
SEN(a) = str2num(fscanf(RejVolt));
zapsání hodnoty výstupu do
pole SEN

pause(0.5);
end

Pro výpočet konstanty K potřebujeme znát šumovou šířku pásma pro zvolenou
frekvenci f0. Tu určíme ze změřené charakteristiky pásmové propusti výpočtem, zde
využijeme výhod programu MATLAB, který nám výpočet velmi usnadní.
Výslednou charakteristiku integrujeme a počítáme tak plochu pod křivkou. Tuto
plochu vydělíme napětím odečteném na kmitočtu f0 a získáme tím tak šumovou šířku
pásma Δf. Pro výpočet konstanty K využijeme vztah (4) a spočítáme ji pro každé Q.
Pásmová propusť je digitálně realizována, proto pro stejné Q i různé f0 je K = konst.
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Tab. 3 Seznam vypočtených konstant K

Q
2
5
10
50
100

K
0.393
0.168
0.081
0.015
0.009

Obr.25 Vztah ideální a reálné pásmové propusti

Pro výpočet šířky pásma a následně konstanty K bylo vhodné k usnadnění výpočtů
vytvořit další program, který vše počítal. Pro výpočet byly použity tyto vztahy a kód.
Pro šířku pásma platí
Q
B=
.
(5)
f0
Pro účely integrace bylo definováno



U U n1
S = f n 1− f n n
2

2



.

(6)

Programové řešení integrace:
H = SEN.^2;
delta_f = diff(FREQ);
box = [];
for i=1:length(FREQ)1

Umocnění změřeného napětí
Rozdíl frekvencí

Cyklus pro výpočet
jednotlivých hodnot
box(i) = delta_f(i)*(H(i) + H(i+1))/2;
Výpočet podle vztahu(6)

end
IDEAL = sum(box);
ENBW = IDEAL / max(H);
f0 = FREQ(find(H == max(H)));
k = ENBW / f0

Obsah ideální oblasti
Šířka pásma
Výpočet konstanty K

Výsledky měření pásmové propusti pro konstantní Q a různé frekvence jsou na
obr. 24, normovaný přenos je na obr. 25. Tímto bylo ukázáno že konstanty K jsou
opravdu platné.
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Obr. 26 Přenos pásmově propusti při Q = 20 a frekvencích 100, 1200, 15000 Hz při teplotě
T = 297 K

Obr. 27 Normované průběhy z obr. 26 pro posouzení konstanty K
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Měření spektrálních výkonových hustot
Spektrální výkonovou hustotu získáme měřením pomocí pásmové propusti.
Využijeme stejné zapojení pracoviště jako při měření šumové šířky pásma. Na
generátoru si místo sinusového signálu vybereme šumový signál. Pro výpočet výkonové
spektrální hustoty využijeme vztahu
U2
.
(7)
Su=
f
Pro měření bylo nutné nastavovat činitel jakosti aby byla dodržena přibližně stejná
šířka pásma a byla minimalizována chyba v důsledku nerovnoměrných spektrálních
výkonových hustot. Pro jeden činitel jakosti se nedostávalo takové přesnosti na různých
frekvencích pásmové propusti.
Program pro měření spektrální výkonové hustoty je podobný tomu kterým se měřila
šířka pásma pásmové propusti. Je doplněný o podmínku, která zaručuje správnou
dynamickou změnu činitele jakosti k udržení požadované šumové šířky pásma.
for f = rozsah
cyklus pro daný rozsah
a=a+1;
počítadlo
fprintf(RejVolt,['FILTF ',num2str(f)]);
nastavení frekvence PP
FREQ_BW(a)=f;
if ((FREQ_BW(a)*K(j))>ENBW&&(j<length(Q)))

podmínka pro šířku pásma

j=j+1;
fprintf(RejVolt,['FILTQ ',num2str(Q(j))]);
end
fprintf(RejVolt,'OUT');
SEN_BW(a) = str2num(fscanf(RejVolt));
end

změna činitele jakosti

uložení hodnot

Obr. 28 Spektrální výkonová hustota bílého šumu z generátoru při T = 298 K s naznačenými
jakostmi použité pásmové propusti
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Měření šumů vzorku ve spektrální oblasti
U solárních článků je typický výskyt mikroplazmatického šumu. Ten vzniká v
důsledku lokálních průrazů PN přechodu. Protože tyto průrazy jsou v jisté oblasti
závěrných napětí zhášeny, pozorujeme v časové oblasti obdélníkové kolísání proudu.
Tento šum je velmi důležité diagnostikovat, protože zásadně ukazuje kvalitu vyráběných
vzorků.
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Obr. 29 Časový průběh průrazů v PN přechodu vzorku ZC_2
Mikroplazmatický šum ve spektrální oblasti má spektrum tvarované tak, že klesá
přibližně s druhou mocninou kmitočtu (f2). To ukazuje graf spektrální charakteristiky
(obr. 30) a lze říci, že pomocí vytvořené aparatury lze tyto defekty detekovat.
Charakteristika na obr. 31 naopak ukazuje oblast kdy k průrazům nedochází a byl
změřen jen šum s poklesem f1 který patrně souvisí s šumovým pozadím měřené
aparatury.

Obr. 30 Spektrální charakteristika mikroplazmatického šumu pro závěrné napětí Uz = 6.74V
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Obr. 31 Spektrální charakteristika mikroplazmatického šumu pro závěrné napětí Uz = 5.00V
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10 Závěr
Technologie solárních článků a jejich využití zaznamenala obrovský posun vpřed od
svého vzniku. Původně bylo využití pouze pro vědecké účely, ale v posledních letech se
používání solárních článků dostalo i do soukromého sektoru. V dnešní době je možné si
vybrat z velké škály druhů solárních článků, podle účinnosti, kvality výrobku, ceny,
použitého materiálu a jiných parametrů.
Zde provedená měření se týkala jednoho typu solárních článků a to
z monokrystalického křemíku. Tento typ článků má velkou účinnost přeměny záření na
elektrickou energii a hodí se pro větší výkony.
Zajímal jsem se o vliv sériového a paralelního odporu na VA charakteristiku v
propustném směru. Pro představu jak se budou změny odporů projevovat jsem provedl
simulaci pomocí programu MATLAB. Parametry odporů jsem měnil zvlášť – vliv
sériového odporu a vliv paralelního odporu na VA charakteristiku. Z výsledků bylo
patrné jak každý odpor ovlivní svojí velikostí výslednou charakteristiku. Pro představu –
aby se projevil vliv paralelního odporu pozorovatelnou změnou musí se jednat o změny
v řádech kΩ. Naopak projevy vlivu sériového odporu jsou viditelné při malých změnách
řádově desetin nebo jednotek Ω, jeho velikost má vliv na účinnost solárního článku.
Paralelní odpor ovlivňuje levou část charakteristiky a sériový odpor pravou.
Na simulované průběhy jsem navázal měřením vzorku C_1 monokrystalického
solárního článku. Měření byla prováděna při zatemnění, bez přístupu záření, kdy se
měnilo napětí na vzorku a odečítal se proud, který na něm vznikal. V první sérii měření
se nestačil uplatnit vliv sériového odporu z důvodu použitého Umax = 1 V (viz. obr. 17).
Při dalších měření a navýšení maximálního napětí se na VA charakteristice začal
projevovat sériový odpor (viz. obr. 19). Z důvodů obavy o zničení vzorku nebyla
překročena hranice Umax = 1,15 V.
Provedl jsem i měření charakteristiky v závěrném směru, zde se však neprojevuje
paralelní a sériový odpor a chování není snadné popsat. Očekával jsem, že se v
některých místech projeví náhlé průrazy. Nestalo se tak protože průrazy mohli být velmi
malé a měřící přístroje je nezaznamenaly. Kvůli tomu je výsledná VA charakteristika
lineární po celé délce průběhu.
Automatizovaná šumová měření jsem začal stanovením efektivní šumové šířky
pásma pásmové propusti rejekčního voltmetru Signal Recovery 7310. Proměřování
každé šumové šířky pásma z rozsahu 0 – 60kHz by trvalo příliš dlouho. Z tohoto důvodu
jsem určil konstanty K pro jednotlivé činitele jakosti Q, kterými lze vynásobit střední
kmitočet f0 podle vztahu (4). Správnost konstanty jsem si ověřil porovnáním
charakteristik pásmové propusti pro různé střední kmitočty a stejný činitel jakosti (viz.
obr. 26). Dalším krokem bylo změření spektrální výkonové hustoty signálu bílého šumu.
V průběhu měření bylo nutné měnit činitel jakosti tak aby byla zachována přibližně
stejná šířka pásma. Díky tomu se zmenšila chyba způsobovaná nerovnoměrnými
spektrálními výkonovými hustotami.
Vytvořené experimentální vybavení jsem použil pro měření šumu způsobeného
lokálními průrazy PN přechodu (mikroplazmatický šum) zkoumal jsem vliv na
spektrální charakteristiku. Tento šum se projevuje tak, že ovlivňuje tvar spektrální
charakteristiky a to klesáním přibližně s druhou mocninou kmitočtu f 2. Současně jsem
sledoval i šum v časové oblasti a ukázal, že v oblastech závěrných napětí, kde
mikroplazmatický šum není patrný má spektrum zcela jiný charakter.
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Navržené vybavení je tedy možné použít pro diagnostiku lokálních průrazů, které
jsou doprovázeny mikropazmatickým šumem.

38

Seznam obrázků:
Obr. 1 Sonda Vanguard I [14]..............................................................................................9
Obr. 2 Vývoj technologií solárních článků........................................................................11
Obr. 3 Pásové schéma PN přechodu krystalického křemíku při osvětlení kde Voc
představuje napětí vyvolané osvětlením.................................................................12
Obr. 4 Schématické znázornění struktury solárního článku a) s vnořenými kontakty [17]
b) s kontakty na povrchu [18].................................................................................13
Obr. 5 Spektrální distribuce intensity záření [2]................................................................13
Obr. 6 Ingot monokrystalického křemíku [11]...................................................................14
Obr. 7 a)Monokrystalický solární článek [15] b)Polykrystalický solární článek [16]......16
Obr. 8 Ztráty v solárních článcích [2]...............................................................................19
Obr. 9 Princip pohlcování záření u tvarovaného povrchu [2]............................................20
Obr. 10 Elektronový mikroskop (obraz sekundárních elektronů), vzorek ZC_2 se
stanardní pyramidální strukturou..........................................................................20
Obr. 11 VA charakteristika solárního článku při konstantním osvětlení [7] závislost Rsh,
Rso, Pmax, I450....................................................................................................21
Obr. 12 Blokové schéma pracovišté pro měření VA charakteristik [2].............................22
Obr. 13 Náhradní schéma solárního článku.......................................................................23
Obr. 14 Simulace průběhu VA charakteristiky v závislosti na velikosti paralelního odporu
Rsh...........................................................................................................................23
Obr. 15 Simulace průběhu VA charakteristiky v závislosti na velikosti sériového odporu
Rs...........................................................................................................................24
Obr. 16 Zapojení měřícího pracoviště................................................................................25
Obr. 17 VA charakteristika vzorku C_1 do U_max=1V, bez vlivů sériového odporu v
propustném směru.................................................................................................25
Obr. 18 VA charakteristika článku v závěrném směru do Umax=6V................................26
Obr. 19 VA charakteristika vzorku C_1do Umax=1,1V v propustném směru s vlivem Rs
............................................................................................................................................26
Obr. 20 VA charakteristika v závěrném směru s proložením vzorku B1 při T = 270 K....26
Obr. 21 Blokové schéma rejekčního voltmetru..................................................................29
Obr. 22 GPIB kabel ...........................................................................................................29
Obr. 23 GPIB PC karta.......................................................................................................29
Obr. 24 Schéma zapojení pracoviště..................................................................................31
Obr. 25 Vztah ideální a reálné pásmové propusti..............................................................32
Obr. 26 Přenos pásmově propusťi při Q = 20 a frekvencích 100, 1200, 15000 Hz při teplo
tě T = 297 K..........................................................................................................33
Obr. 27 Normované průběhy z obr. pro posouzení konstanty K........................................33
Obr. 28 Spektrální výkonová hustota bílého šumu z generátoru při T = 298 K................34
Obr. 29 Časový průběh průrazů v pn přechodu vzorku ZC_2...........................................35
Obr. 30 Spektrální charakteristika mikroplazmatického šumu pro závěrné napětí
Uz=6.74V..............................................................................................................35
Obr. 31 Spektrální charakteristika mikroplazmatického šumu pro závěrné napětí
Uz=5.00V.............................................................................................................36

Seznam tabulek:
Tab. 1 Vlastnosti monokrystalického článku M6, výrobce UPL..........................................16
Tab. 2 Vlastnosti polykrystalického článku P6, výrobce UPL.............................................17
Tab. 3 Seznam vypočtených konstant K............................................................................32

Seznam příloh na CD:
Soubor sirka_pasma.m – spustitelné v programu MATLAB
Soubor spertr_1.m  spustitelné v programu MATLAB

Použitá literatura:
[1]

DUS, O. Vliv zastínění na parametry solárních modulů. [s.l.], 2008. 51 s. Vysoké
učení technické v Brně. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

[2]

GOETZBERG, Adolf, KNOBLOCH, Joachim, VOB, Bernard. Crystalline
Silicon Solar Cells. Translated by Rache1 Waddington. [s.l.] : John Wiley &
Sons, 1998. 252 s

[3]

WÜRFEL, Peter. Physics of solar cells : From principles to new concepts. [s.l.] :
WILEYVCH, 2005. 188 s.

[4]

SLÁDEK, František. Diagnostika fotovoltaických článků pomocí LBIV. [s.l.],
2008. 51 s. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

[5]

JÍCHA, Zdeněk. Solární panely [online]. 2002 [cit. 20081130]. Dostupný z
WWW: <http://sumanelektro.kvalitne.cz/panely.htm>.

[6]

Fotovoltaický článek [online]. 2008 [cit. 20081130]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek>.

[7]

Jak měříme solární články [online]. c19932008 [cit. 20081130]. Dostupný z
WWW: <http://www.solartec.cz/cs/projekty/zajimavosti/mereniclanku.html>.

[8]

Fotovoltaika pro každého [online]. c20032007 [cit. 20081130]. Dostupný z
WWW: <http://www.czrea.org/cs/druhyoze/fotovoltaika>.

[9]

VOJÁČEK, Antonín. Polymerové solární články [online]. c19972005 [cit.
2008 1130]. Dostupný z WWW: <http://automatizace.hw.cz/polymerove
plastovesolarniclankynovysmervyvoje>.

[10]

VOJÁČEK, Antonín. Solární články a jejich použití v senzorice & automatizaci
[online]. c19972005 [cit. 20081130]. Dostupný z WWW:
<http://automatizace.hw.cz/mereniaregulace/ART202solarniclankyajejich
pouzitivsenzorice%2526automatizaci.html>.

[11]

DE BUREAU Solární panely [online]. c19922008 [cit. 20081130]. Dostupný z
WWW: <http://www.jiranek.cz/solarni_panely.htm>

[12]

STANĚK, Kamil. Fotovoltaika : Komponenty FV systémů [online]. c2005 [cit.
20081201]. Dostupný z WWW: <http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz/main.php?
modul=teoriefv.komponenty>.

[13]

Heliostar. Heliostar : Fotovoltaika [online]. c2007 [cit. 20081201]. Dostupný z
WWW: <http://www.heliostar.cz/fotovoltaika.php>

[14]

Vanguard I [online][cit. 2008121] Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.
orgwiki/Vanguard_1>

[15]

Monokrystalický solární článek [online]. Dostupný z WWW:<http://cs.wikipwdia.
org/wiki/soubor:solar_cell.png>

[16]

Polykrystalický
solární
článek
[online].
Dostupný
z
WWW:
http://www.ecvv.com/product/vp1318014/ChinaPolycrystalSolarCellPSC
02.html

[17]

VANĚČEK, Přeměna sluneční energie na elektrickou [online]. c2004 [cit. 2008
128]. Dostupný z WWW: http://www.fzu.cz/texty/brana/fotovoltaika/slunecni_
energie.php

[18]

Solární články z krystalického křemíku [online]. c20012008. Dostupný z
WWW: http://www.tzbinfo.cz/t.py?t=2&i=3553&h=13&pl=49

