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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na inovaci měřícího pracoviště pro měření 

solárních článků. V první polovině práce je představena obecná problematika solární 

energie a možné využití ve světové energetice, pojednání o vzniku fotovoltaického 

jevu, výrobě solárních článků a jejich následných parametrech. Dále se v textu autor 

zabývá příčinami vzniku defektů u solárních článků a nejdůležitější vady také 

zobrazuje. Pro odhalování defektů jsou známy detekční metody PV článků, které 

jsou v textu obecně popsány.  

Druhá polovina textu obsahuje podrobný popis metody a pracoviště LBIC jak na VUT 

Brno, tak i v Solartec s.r.o. Nejdůležitější částí druhé poloviny je návrh a popis 

inovovaného pracoviště jak z hardwarové tak i softwarové oblasti. Je rozebrána 

nejenom funkce, ale i popis uživatelského prostředí a následně uvedeny výsledky 

získané z původního a inovovaného pracoviště. Na závěr je shrnuta celá činnost na 

diplomové práci, popsány a zhodnoceny dosažené výsledky a naznačen směr, kam 

by se mohl další vývoj pracoviště LBIC na VUT Brno ubírat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Solární energie, defekty solárních článků, detekční metody, LBIC, hardwarová a 

softwarová inovace. 
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ABSTRACT 

The master‘s thesis is focused on the modification of measurement workplace for 

solar cells. In the first part of the thesis are introduced general problems of the solar 

energy and possible use in the international power supply, the details about the 

photovoltaic effect, processing of solar cells and their subsequent parameters. More 

further in the text the autor is concerned with causes of solar cells defects formation 

and representation of the most important defects. For defects detection are known 

the detection methods of solar cells, which are generally described in the text.  

The second part of the thesis includes detailed description of the LBIC method and 

workplace both the VUT Brno, and in Solartec, Ltd. The most important point of this 

part is project and description of innovated workplace from hardware and software 

realization. There is out of print the function and the description of the user interface 

and subsequently there are mentioned results gained from original and innovated 

workplace. In the conclusion are summarized whole activities of the master’s thesis, 

described and evaluated achieved results and outlined the direction, where would the 

other development of the LBIC workplace on VUT Brno be proceeding. 

 

KEYWORDS 

Solar energy, solar cell defect, detection metods of solar cell, LBIC,  hardware 

and software inovation.  
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1 Úvod 

Fosilní paliva dnes lidstvo spotřebovává mnohem rychleji, než se tyto paliva 

znovu dokáží tvořit. Z toho důvodu je nutné hledat nové zdroje energie. Proto je tato 

práce zaměřená na zdroj energie ze slunečního záření. Podle prognóz by solární 

energie měla mít v roce 2040 největší podíl na celosvětové výrobě ze všech zdrojů 

energie. Sluneční záření je důležitý obnovitelný a přitom naprosto čistý zdroj energie, 

a proto se jeho výzkumu věnuje veliké úsilí. Je sice pravda, že v dnešních dnech je 

využitelnost solární elektrárny pouze okolo 20% oproti 85% využitelnosti například 

z uhelných elektráren, ale i při těchto hodnotách a vhodné lokalitě můžeme pokrýt 

veškerou světovou spotřebovávanou energii. Například pokud by se umístily 

fotovoltaické panely na desetinu plochy pouště Sahary (1000 x 1000 km2), máme o 

energii postaráno. Další otázkou je, jak se vypořádat s uchováním takto vyrobené 

energie. Jednou z možností je akumulace energie do vodíku vyráběného 

elektrolýzou vody. 

Zavádění něčeho nového je vždy spojeno s určitou nedůvěrou. Ještě nedávno 

byl nepředstavitelný svět počítačů a mobilních telefonů, ale dnes se bez nich 

neobejdeme. Solární energie v dnešní době tak získává významné místo 

v energetickém pokroku a buduje si cestu k vrcholu. 

 

1.1 Cíle práce 

• Seznámení s metodami pro detekci defektů 

• Proměření solárních článků metodou LBIC (Light Beam Inducted Current)  

• Navrhnout a realizovat hardwarovou inovaci tohoto pracoviště.  

• Uskutečnit srovnání měření původního a inovovaného pracoviště. 
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2 Teoretická část 

2.1 Fotovoltaický jev 

Fotovoltaický jev byl objeven francouzským fyzikem Alexandre-Edmond 

Becquerelem v roce 1839. Ale až v roce 1883 byl sestrojen první fotovoltaický (PV) 

článek Charlesem Frittsem s účinností pouze jednoho procenta. Podoba současných 

článků vznikla v roce 1954 v Bell Laboratories, kde objevili vysokou citlivost 

dopovaného křemíku na osvětlení. Albert Einstein obdržel v roce 1921 Nobelovu 

cenu za vysvětlení podstaty fotovoltaického jevu. 

Fotovoltaický článek se skládá ze 2 vodivostních typů křemíku. Pokud nahradíme 

v krystalu křemíku některé atomy příměsí z 5. skupiny Mendělejevovy per. tabulky 

(např. As, P, Sb) budou pouze 4 elektrony vázány kovalentní vazbou a 5. elektron 

bude jen slabě vázán k atomu příměsi. Takto dopovaný polovodič nazýváme typem 

N (negative). Pokud ovšem použijeme příměs ze 3. skupiny Mendělejevovy per. 

tabulky (např. B, Al, Ga) zjistíme, že jsou vázány pouze 3 elektrony a čtvrtá díra 

křemíku je neobsazena. Takto dopovaný polovodič nazýváme typem P (positive). 

Podrobněji popsáno v [ 1 ]. 

Fotovoltaický článek je v podstatě velkoplošná dioda. Pokud na článek dopadají 

fotony o větší energii než je velikost zakázaného pásu, jsou generovány páry 

elektron-díra. Mono krystalický křemík má šířku zakázaného pásu ∆Eg = 1,1 eV, což 

odpovídá vlnové délce λ ≤ 1100 nm. Páry elektron-díra generované v oblasti přechodu 

PN jsou od sebe odděleny elektrickým polem mezi vázanými prostorovými náboji. 

Díry jsou urychleny ve směru pole a elektrony opačně. Mezi opačnými póly solárního 

článku se objeví elektrické napětí a po zapojení do elektrického obvodu teče 

obvodem stejnosměrný el. proud. 
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Obr. 1: Struktura solárního článku 

 

Pokud dopadají fotony na PV článek, dochází v něm k narušení rovnováhy díra-

elektron. Nastane zvýšení generace díra-elektron, strana typu P se začne nabíjet 

kladně a typu N záporně. Dochází ke snížení potenciálové bariéry, rozdělení Fermiho 

hladin a vytvoření fotovoltaického napětí UOC. Toto napětí bývá u křemíkových článků 

okolo UOC ≈ 0,6 V. Další osvětlování PV článku napětí naprázdno nezvýší, což je 

znázorněno na obr. 2. Je to způsobeno vykompenzováním fotovoltaického napětí 

s napětím prostorových nábojů na přechodu PN. 
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Obr. 2: Závislost napětí naprázdno na osvětlení u fotovoltaických článků 
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Po zapojení PV článku do obvodu následuje snížení fotovoltaického napětí, 

opětovné zvýšení potenciálové bariéry a snížení rekombinačního proudu. Rozdíl 

mezi proudem termálním a rekombinačním je následně dodáván do obvodu. Šířka 

zakázaného pásu krystalického křemíku je ∆Eg = 1,1 eV, z toho důvodu je článek 

nejcitlivější na fotony viditelného a části infračerveného záření jak je vidět na obr. 3, 

uvedeno v [3]. 

 

Obr. 3: Spektrum slunečního záření po průchodu atmosférou [3] 

 

Pro optimální funkci solární článku je nutné pohlídat jak teplotní závislost, tak i 

nastavení pracovního bodu. Maximální možný výkon bude článek dodávat, když 

součin proudu a napětí bude mít nejvyšší hodnotu. S rostoucí teplotou a konstantní 

hodnotou osvětlení slabě vzrůstá proud nakrátko a prudce klesá napětí naprázdno. 

Z toho vyplývá, že i maximální dodávaný výkon se bude se zvyšující teplotou 

snižovat, a proto klesá celková účinnost fotovoltaické přeměny.  

 

2.2 Výroba fotovoltaického článku 

V dnešní době se fotovoltaické články nejvíce vyrábějí z křemíku. Je to z toho 

důvodu, že je hojně zastoupen v zemské kůře jako oxid křemičitý a dokonce je to 
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nejvíce probádaný polovodičový materiál. Surový křemík se vyrábí z písku redukcí 

uhlíkem v obloukové peci. 

 SiO2 + C → Si + CO2 (1) 

Křemík hutní kvality má čistotu 99%, což je ale pro výrobu PV článků nedostačující. 

Čistota křemíku pro výrobu fotovoltaického článku je označována jako ppm (nečistoty 

řádově 10-6). Běžně používaná metoda pro vyčištění křemíku je technologie od 

Siemensu s chlórovým cyklem [1]. Po vyčištění vzniknou hrudky polotovaru, 

ze kterých je nutné vytvořit polykrystalické nebo monokrystalické ingoty. 

Výroba polykrystalického ingotu je jednodušší z toho důvodu, že se roztavený 

materiál nalije do formy a nechá ztuhnout podle přesně definované teploty. Je zde 

vyžadován vznik co největších monokrystalických zrn z důvodu minimalizace 

dislokací a pnutí. Polykrystalické fotovoltaické články jsou levnější než 

monokrystalické, ale jejich účinnost je nižší z důvodu hranice zrn, jenž snižují 

transportní vlastnosti. 

Monokrystalický ingot se vyrábí v peci tzv. Czochralskiho metodou. Při vysoké 

teplotě 1415° C se do taveniny vloží malý zárodek monokrystalu. Tento zárodek je 

rotován a pomalu vytahován z taveniny, což způsobuje postupné nabalování 

materiálu a tuhnutí celého ingotu. Celý proces je prováděn v ochranné inertní 

atmosféře [2]. Monokrystalické solární články mají nejvyšší účinnost, která 

v laboratorních podmínkách převyšuje 30% a při sériové výrobě 20%.  

 

Obr. 4: Czochralskiho metoda 
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Vzniklý ingot je následně řezán na destičky o tloušťce d = 100 µm, v difúzních 

pecích je vytvořen PN přechod pomocí difúzi příměsí a na přední stranu nanesena 

antireflexní vrstva pro minimalizaci odrazů slunečního záření. Dále je na přední 

straně kvůli maximální absorpci fotonů PN přechodem vyleptána struktura malých 

jehlanů. Ta způsobuje hladký průchod fotonů do článku, ale pokud se odrazí od 

zadní stěny, zabrání úniku fotonů z PV článku a tím umožní opětovný průchod přes 

PN přechod. Vyrábějí se i oboustranné články, které pracují na principu odrazu 

fotonů např. od země. Účinnost zadní strany ale není tak vysoká z důvodu 

pohlcování dopadajícího záření o nižší vlnové délce v silnější vrstvě polovodičového 

substrátu. Na přední stranu bývá umístěn vodivý kontakt za pomoci sítotisku nebo 

náročnějšími vakuovými technologiemi. Články, u kterých je vyžadována vysoká 

koncentrace pohlcení záření, mívají kontakty vnořené do materiálu polovodiče. 

Kontakt na přední straně je zastoupen co možno nejmenší plochou, aby mohly fotony 

dopadat na co největší plochu článku. Zadní strana bývá buď celoplošný kontakt, 

nebo stejný jako zepředu u oboustranných PV článků. 

 

2.3 Základní parametry křemíkového fotovoltaického článku 

Pro posouzení kvality PV článků využíváme parametry získané z volt-ampérové 

charakteristiky, která udává závislost proudu na napětí. Tato VA charakteristika má 

definované význačné body [4]. 

 

Obr. 5: VA charakteristika PV článku s vyznačenými parametry 
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Proud nakrátko – IL 

Maximální proud, jenž může PV článek dodávat při daném osvětlení a nulovém 

napětí. Bývá také nazýván zkratový proud. 

Napětí naprázdno – UOC 

Maximální napětí na výstupních svorkách PV článku bez připojené zátěže při 

dané teplotě a osvětlení. Pro monokrystalické články se hodnota napětí pohybuje 

okolo UOC ≈ 0,6 V. 

Pracovní bod – PB 

Poloha pracovního bodu na VA charakteristice je závislá na vlastnostech 

spotřebiče. Pracovní bod by měl korespondovat s bodem MPP kvůli maximálnímu 

výkonu solárního článku. Pracovní bod je velmi závislý na teplotě. 

Maximální výkon (Maximum Power Point) – MPP 

Je to bod udávající na VA charakteristice maximální výkon. Bod MPP se udává 

prostřednictvím proudové a napěťové souřadnice z VA char. 

• Um – napětí, při kterém PV článek dodává maximální výkon  

• Im – proud, při kterém PV článek dodává maximální výkon 

• Pm – maximální výkon, jenž se nachází uprostřed ohybu VA char. 

Proud I450 

Proud při hodnotě U = 450 mV. Tento proud je měřen z důvodu pohodlnějšího 

odhadnutí MPP bodu. 

Činitel plnění (Fill Factor) – FF 

Poměr mezi maximálním výkonem Pm a výkonem daným proudem nakrátko IL a 

napětím naprázdno UOC. Je nazýván také činitelem plnění, a čím je jeho hodnota 

vyšší, tím větší výkon je schopný PV článek do zátěže dodat. 

LOC

mm

IU

IU
FF

⋅

⋅
=                                                         (2) 
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Účinost fotovoltaického článku – η 

Je dána vlastnostmi, ze kterých je PV článek vyroben. Materiál ovlivňuje 

spektrální citlivost na dopadající záření, tzn. že PV článek využívá energii různých 

vlnových délek s různou účinností. 

C

m

rad

m

AE

P

P

P

⋅
==η                                                     (3) 

Prad – výkon dopadajícího záření 

E – intenzita svitu při standardizovaných zkušebních podmínkách (1000 W/m2) 

A – plocha PV článku (m2) 

Sériový odpor článku – RSO 

Vysoká hodnota sériového odporu způsobuje, že svorkové napětí fotočlánku 

bude tím menší, čím bude větší úbytek napětí na sériovém odporu. 

Paralelní odpor článku – RSH 

Příliš nízká hodnota paralelního odporu nás informuje o vadném článku a ten se 

chová, jako by byl zevnitř zkratován. 
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3 Defekty solárních článků 

Poruchy solárních článků můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupina vad 

vzniká již při samotné výrobě křemíku a ingotu (materiálové defekty). Jedním 

z příkladů této skupiny je vírový defekt, který vzniká při Czrochlaskiho metodě. Druhá 

skupina vad je způsobena při samotné výrobě solárních článků (procesní defekty) a 

je zastoupena např. poškrábáním, špatným opracováním atd. V následujících 

bodech budou uvedeny a popsány defekty solárních článků.  

Obecně jsou všechny vady nežádoucí a snižují účinnost solárního článku, i když 

některé více a jiné méně.  

 

3.1 Mechanické poškození 

Toto poškození vzniká neopatrným zacházením s PV článkem. Tato vada může 

vzniknout např. posunem po pásu, špatným ořezáním článku. Mezi mechanické 

poškození můžeme zařadit špínu usazenou na povrchu článku nebo neobroušené 

hrany PV článku, které mohou způsobit zkratové oblasti. 

                          

Obr. 6: Na levém obrázku škrábanec na solárním článku a na pravém obrázku 
neobroušené hrany 

 

3.2 Pnutí v materiálu 

Při výrobě musí být materiál, tedy křemík, řízeně a velmi pomalu chlazen, aby v 

něm nevzniklo pnutí. To by později působilo deformace plochy nebo v horším 

případě jeho prasknutí klidně i při relativně malém tepelném namáhání. Tato vada se 

může objevit i v několika po sobě jdoucích PV článcích. 
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Obr. 7: Pnutí v materiálu 

 

3.3 Nehomogenita difúzní vrstvy 

Vzniká během procesu difúze, tzn. rozptylu látky fosforu v materiálu křemíku, kdy 

jsou v PN přechodu rozptýleny nejenom částice fosforu, ale i nevyžádaných nečistot, 

které následně způsobují nehomogenitu. 

 

Obr. 8: Nehomogenita difúzní vrstvy 
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3.4 Vírový defekt 

Vzniká při Czochralskiho metodě z důvodu vnikání příměsí do pomalu 

tuhnoucího ingotu (nejčastěji příměs kyslíku z SiO2 kelímku). Tento defekt je většinou 

v celé délce ingotu a znehodnocuje celý materiál, což je velmi nežádoucí. 

 

Obr. 9: Vírový defekt 
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4 Detekční metody solárních článků 

4.1 Elektroluminiscence 

Elektroluminiscence je jev, při němž dochází k přeměně elektrické energie ve 

světlo při průchodu proudu luminoforem, v našem případě PV článkem, zapojeným 

v propustném směru. Prochází-li el. náboj luminoforem, excitované elektrony uvolňují 

svou energii ve formě fotonů. 

Pracoviště využívané na VUT obsahuje CCD kameru, která snímá záření 

generované při rekombinaci v PV článku. PV článek po připojení na zdroj napětí 

začne vyzařovat fotony, které jsou snímány CCD kamerou nastavenou na dlouhý čas 

expozice. Finální obraz je poskládán z tmavších a světlejších míst, které nám 

popisují kvalitu článku. Tmavší místa ukazují na poruchu ve struktuře, naopak 

světlejší místa prezentují vyšší proudovou hustotu, což bývají místa, kde je PV 

článek spojen s kontaktem. 

 

Obr. 10: Metoda elektroluminiscence 

 

4.2 Vyzařování z mikroplasmatu 

Vznik mikroplasmatu můžeme sledovat u PV článku zapojeného do závěrného 

směru. V místě, kde je PN přechod poškozen, nebo je nehomogenní, dochází 

k lavinovému lokálnímu výboji, jenž je doprovázen šumem. Vznik mikroplasmy je 

provázen emisí světla, které je následně nasnímáno CCD kamerou. V oblasti 

mikroplasmy může protékat značně velký proud, který může vést k poškozní PN 

přechodu a tím i znehodnocení celého článku.  
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Obr. 11: Vyzařování z mikroplasmatu 

 

4.3 Solární simulátor 

Tímto zařízením je možné zjistit základní parametry solárního článku, které jsou 

vysvětleny v kapitole 2.3. PV článek je ozářen intenzitou světla 1000 W/m2 při 

spektru záření AM 1,5 a teplotě 25°C, následně jsou zjištěny parametry článku, které 

jsou zobrazeny pomocí VA char. a zbylé veličiny dopočítány pomocí programu. 

 

4.4 Metoda LBIC (Light Beam Inducted Current) 

U tohoto testovacího zařízení je PV článek zapojen v propustném směru a testují 

se lokální vady v celé ploše solárního článku. Nad článkem přejíždí úzký paprsek 

světla v přesně definovaných krocích jak v X, tak i v Y ose a z každého kroku je 

získána hodnota fotoproudu. Hodnoty jsou skládány do proudové mapy a pomocí 

odstínů šedi je následně vykreslen obraz článku, jenž nám definuje jeho kvalitu a 

umožňuje odhalit většinu defektů. 

Kvalita odhalení chyb je velmi závislá na počtu změřených dat (velikosti kroku) u 

konkrétního článku, ale také na zvoleném druhu světla a tudíž hloubce průniku do PV 

článku. Tato metoda může být velmi přesná, ale zároveň velmi časově náročná. 
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 Obr. 12: Metoda LBIC 

 

4.5 Metoda LBIV (Light Beam Inducted Voltages) 

Metoda LBIV je téměř totožná s metodou LBIC, jen se místo proudu nakrátko 

snímá napětí naprázdno, které je následně pásmovou propustí filtrováno a zesíleno. 

Dalším rozdílem je napájení diody střídavým proudem, která následně generuje 

paprsek světla. Napětí naprázdno je opět poskládáno a vykresleno v mapě odstínu 

šedi a tím nám definuje kvalitu solárního článku. 

 

Obr. 13: Metoda LBIV 
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5 Popis původního pracoviště LBIC a LBIC Solartec s.r.o. 

5.1 Původní pracoviště LBIC na VUT Brno 

Pracoviště LBIC na VUT Brno se skládá z několika hlavních částí: 

• Počítač s OS Windows 98 a měřící kartou Tedia PCA-1208 

• Plotr Mutoh IP210 s kontaktním polem pro PV články 

• Zaostřovací přípravek pro diody s vlastním zdrojem napájení 

 

Obr. 14: Upravený plotr Mutoh IP210 

 

Testovaný solární článek je přichycen pomocí 2 kontaktů na univerzální kontaktní 

pole, jenž je umístěno na plotru. Slovo univerzální je použito z toho důvodu, že 

kontaktní pole je modifikováno jak pro 4, 5 i 6 palcový PV článek. Značná nevýhoda 

změny velikosti solárního článku je nutnost přepájení kontaktů pro jeho uchycení.                    

Nad článkem přejíždí hlava plotru, na které je přichycen přípravek se zdrojem 

záření. Tento přípravek se skládá z univerzálního držáku, v němž je uchycen 

hliníkový tubus obsahující zaostřující čočku a LED diodu. Do univerzálního držáku je 

také možné uchytit laser. Zdroj záření je napájen externím zdrojem U/I Agilent 

E3632A. V současné době se používají jen LED diody o různých vlnových délkách 

pro lepší odhalení defektů v materiálu. Rozdílné vlnové délky umožňují různou 
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hloubku vniku do solárního článku a tím i odhalení všech defektů. Používané diody 

jsou uvedeny v tab. 1.  

Typ LED diody Vlnová délka λ [nm] 

LED 5mm UV 400 – 405 

LED 5mm BLUE 465 – 475 

LED 5mm PURE GREEN 521 – 530 

LED 5mm YELLOW 585 – 594 

LED 5mm RED 621 – 630 

LED 5mm IR 860 - 895 

Tab. 1: Typy LED diod 

 

Celý plotr je uzavřen do hliníkového boxu z důvodu zatemnění článku. Vnitřní 

strany tohoto krytu jsou polepeny černou látkou a dokonale tak brání vniku světla. 

Další funkcí boxu je elektromagnetické stínění celého pracoviště.  

Plotr s diodou je řízen počítačem přes paralelní LPT rozhraní. Zaostřený paprsek 

z tubusu postupně bodově ozařuje celou plochu solárního článku a výstupní hodnoty 

jsou přes zesilovač a převodník I/U zpracovávány v měřící kartě Tedia PCA-1208. 

Program provádějící řízení plotru a zpracování výstupních dat bude popsán 

v následující kapitole. 

                            

Obr. 15: Kontaktní pole a hliníkový tubus 
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5.1.1 Program pro měřící pracoviště 

Program pro ovládání plotru a zpracovávání dat z měřící karty je vytvořen 

v programovacím jazyce C++. Hlavu plotru ovládáme nastavováním počátečních 

souřadnic skenované oblasti. V dalším kroku volíme velikost zkoumané oblasti, což 

je v programu označeno jako rozsah. Díky těmto dvěma funkcím můžeme skenovat 

jakoukoliv velikost solárního článku. Jediným omezením velikosti je maximální rozsah 

pohybu plotru. Dalším důležitým prvkem je nastavení velikosti kroku, jenž nám určuje 

nejenom jemnost posunu hlavy plotru, ale také s tím související délku trvání celého 

spuštěného procesu. Nejmenší možný nastavitelný krok je 0,1016 mm (4 mils), což 

odpovídá minimálnímu pootočení krokového motorku. Dále je možnost nastavení 

rozsahu měření, které se vztahuje k použitému zesilovači a zpřesnění měření. 

Získávané hodnoty napětí jsou zobrazovány online v políčku průměr a zároveň 

jsou vykreslovány v odstínu šedi jako výstupní obrázek celého měření. Všechny 

získané hodnoty jsou ukládány do textového souboru, se kterým můžeme po 

ukončení procesu pracovat. Při nejmenším kroku dosahuje velikost textového 

souboru hodnoty 17 MB, což odpovídá zhruba milionu uložených hodnot, a následná 

orientace v souboru je značně nepřehledná. 

 

Obr. 16: Program měřícího pracoviště VUT Brno 
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5.2 Pracoviště LBIC Solartec s.r.o. 

Firma Solartec s.r.o. si na zakázku nechala vyrobit celé pracoviště. Jeho hlavní 

částí je plotr zbavený všech nepotřebných komponent, který komunikuje přes sériové 

rozhraní RS232 s počítačem. Velkou změnou oproti pracovišti VUT Brno je 

instalovaná řídící jednotka přímo uvnitř plotru. Tento mikroprocesor zabezpečuje jak 

chod krokových motorků, tak i sběr a ukládání dat do své vnitřní paměti. Po naplnění 

vnitřní paměti je celý shluk hodnot napětí, k nimž jsou přiřazeny i jednotlivé pozice, 

poslán do počítače. To je značná výhoda, protože u brněnského pracoviště je 

hodnota napětí posílána do počítače po každém změření a tím se značně prodlužuje 

čas testování článku. Průměrná doba testování solárního článku je tímto zkrácena na 

pouhých 40 minut oproti 12 hodinám u brněnského pracoviště při zhruba totožné 

kvalitě snímku.  

Firma Solartec s.r.o. využívá jako zdroj světla pouze červený laser o vlnové 

délce 635 nm. Před zahájením měření je nutné počkat kolem 30 minut, než se tento 

laser zahřeje a poté je možné zahájit samotné měření. Pořizovací náklady tohoto 

laseru jsou značně vysoké. Naproti tomu pracoviště  VUT používá jako zdroje světla 

LED diody o různých vlnových délkách a tím proměří PV článek v celém jeho 

spektru. Dalším kladem LED diod je nízká pořizovací cena a okamžitá 

provozuschopnost po připojení na el. zdroj. 

5.2.1 Program pro měřící pracoviště 

Program pro ovládání celého pracoviště Solartec s.r.o. je tentokrát vytvořen 

v programovacím jazyku Delphi. Základní funkce ovládání, jako např. počáteční 

souřadnice, rozsah měření a velikost kroku, zůstávají stejné jako v předcházejícím 

případě. Rozšiřující funkcí je čas mezi pootočením motorků, což je vhodné k ustálení 

polohy paprsku, a proto k přesnějšímu měření. Dalšími možnostmi je např. skenování 

článku jenom v 1 směru nebo posun jednotlivých řádků ve výsledném obrazci. 

Všechny funkce programu jsou zobrazeny na obr. 17. 
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Obr. 17: Program měřícího pracoviště Solartec s.r.o. 
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5.3 Experimentální měření na původním pracovišti VUT Brno 

Pro získání informací o délce trvání jednotlivých měření byl proměřen solární 

článek při rozdílné velikosti kroku. Tento článek obsahuje procesní vadu zapečeného 

prachu v PN vrstvě. Celé testování bylo prováděno na 4 palcových článcích 

s použitím IR diody. Výsledky jsou ukázány v tab. 2. 

  

Krok 0,1016;  
Délka testování článku: 740 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Nejjemnější rozlišení článku. 

Krok 0,2;  
Délka testování článku: 275 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Zřetelně viditelný defekt. 

  

Krok 0,25;  
Délka testování článku: 170 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Stále zřetelně viditelný defekt. 

Krok 0,3;  
Délka testování článku: 105 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Menší prachové částice již nezřetelné. 
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Krok 0,4;  
Délka testování článku: 55 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Těžko rozeznatelná vada materiálu. 

Krok 0,5;  
Délka testování článku: 35 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Naprosto nevyužitelný snímek pro 
odhalení defektu. 

Tab. 2: Výsledky experimentálního měření 

Z tabulky je patrné, že nejlepší poměr čas měření/kvalita snímku získáme při kroku 

0,25. Při délce měření 170 minut získáme přehled o všech defektech ve článku. 

Kroky větší než 0,25 zkreslují nalezenou vadu, nebo ji vůbec nedokáží odhalit. Pokud 

použijeme krok menší, než je 0,25 dostaneme jemnější obraz, ale pro pouhé 

odhalení defektu je čas měření neúnosný. 
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6  Navrhnutá a realizovaná inovace LBIC 

Největším problémem původního pracoviště na VUT Brno je délka skenování 

solárního článku. Je to způsobeno zdlouhavou komunikací mezi plotrem a měřící 

kartou Tedia PCA-1208 umístěnou v počítači. Počítač vyšle příkaz k posunu o 

nastavený krok hlavy plotru, měřící karta získá hodnotu napětí z osvíceného článku, 

tuto hodnotu uloží do paměti počítače a následně potvrzuje uložená data a dává 

povel počítači k dalšímu posunu hlavy plotru. Tato situace se opakuje pro každý bod 

měření a snižuje tak skutečnou rychlost plotru. 

6.1 Hardwarové uspořádání pracoviště 

Plotr s mikroprocesorem z laboratoře Solartec s.r.o. nám sloužil jako inspirace 

pro návrh nového pracoviště. V našem případě nebylo možné zasahovat do 

hardwaru plotru, protože pracoviště je neustále využíváno pro různé druhy měření. 

Z toho důvodu byl použit měřicí přístroj Agilent 34410A pro rychlé zpracování a 

uložení dat do své paměti a ten nám zastoupil roli ukládání a vysílání dat z 

mikroprocesoru. Agilent dokáže uložit až 1 MB dat, což v našem případě znamená 

dostatečně velký prostor pro práci s nasbíranými daty. Komunikace mezi počítačem 

a plotrem stále probíhá přes paralelní rozhraní LPT. Z plotru se hodnoty napětí 

přenáší kroucenou dvoulinkou na vstup Agilentu a odtud data odchází přes USB 

kabel na zpracování do počítače. Blokové schéma tohoto pracoviště je uvedeno na 

obr. 18. 

 

Obr. 18: Návrh hardwarového řešení pracoviště VUT Brno 
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6.2 Realizované programové ovládání plotru 

Stávající program vychází z hardwarové funkce plotru a jeho možného XY 

souřadnicového pohybu. Z důvodu již zmíněného XY souřadnicového systému je 

celý program založený na dvou hlavních smyčkách, kdy ve smyčce Y (pohyb pera 

plotru v ose Y) je implementována smyčka X (pohyb pera plotru v ose X). Podrobný 

popis je uveden v následujících řádcích.  

Jako první se do paměti plotru vyšlou inicializační příkazy pro jeho aktivaci a 

k nim se přiřadí i počáteční souřadnice, ze kterých začne zúžený paprsek světla 

osvětlovat solární článek. V dalším bodě programu se začne inkrementovat hodnota, 

jenž nám udává, jestli následující řádek v ose X bude sudý nebo lichý. V lichém 

řádku posuvu plotru jsou hodnoty kroku přičítány až do velikosti článku. Při každém 

přičtení hodnoty je stávající souřadnice poslána do paměti plotru a ten ji vykoná. Po 

dojetí světelného pera do nastavené velikosti článku v ose X je hodnota v ose Y 

zvětšena o velikost kroku a celý proces s posuvem v ose X se opakuje pro sudý 

řádek. Rozdíl vykonávané funkce pro sudý a lichý řádek je v tom, že pro lichý řádek 

se hodnota kroku přičítá až do nastavené velikosti článku, následně je tato hodnota 

přenesena do smyčky pro vykonávání řádku sudého a zde je zmenšována o 

nastavený krok až do velikosti původní výchozí pozice. Díky tomu je zabezpečena 

nejrychlejší cesta pera po snímaném článku. Skenování článku v osách X probíhá do 

té doby, než se hodnota v ose Y nerovná nastavené velikosti článku pro osu Y. Pro 

grafickou přehlednost je výše popsaný program uveden ve vývojovém diagramu na 

obr. 19. 

Uvedený návrh byl následovně implementován do programového prostředí 

LabView verze 8.5 a seznámení s některými použitými prvky v programu je uvedeno 

v podkapitole 6.2.1. 
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Obr. 19: Vývojový diagram pro pohyb plotru 

6.2.1 Implementace programu v prostředí LabView 8.5 

V této podkapitole bude čtenář obeznámen s nejdůležitějšími použitými prvky 

v programovém prostředí LabView a dále zde bude uveden seznam posílaných 

příkazů pro inicializaci a ovládání plotru. 
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Obr. 20: Smyčka pro pohyb v ose X a zjišťování sudosti čísel 

Na obr. 20 je uvedena část programu pro pohyb plotru v ose X. Do smyčky je 

přiváděna velikost kroku, která je v bloku Build Text2 sloučena s příkazem pro pohyb 

pera plotru a celý tento řetězec je poslán do paměti plotru. Struktura CASE nám 

zjišťuje sudost čísel. Pokud je číslo liché, do paměti plotru jsou posílány příkazy pro 

pohyb pera vpravo po ose X, pokud sudé, pero plotru se pohybuje vlevo po ose X.   

 

 

Obr. 21: Zaslání počátečních souřadnic a inicializace do plotru 

Obr. 21 představuje část pro aktivaci plotru a zaslání výchozích souřadnic, ze kterých 

se začne následně provádět pohyb pera. Řetězec znaků pro inicializaci a počáteční 

souřadnice je vytvářen v bloku Build Text4 a následně zasílán paměti plotru. Dále je 

na obrázku uveden převod hodnoty Pocatecni souradnice X (Y) z milimetrů na jednotky 

mils, se kterými dokážou pracovat krokové motorky plotru. V tab. 3 jsou uvedeny 
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základní příkazy pro inicializaci a pohyb plotru [5], jenž jsou spolu s velikostí kroku a 

počátečními souřadnicemi zasílány do paměti plotru. 

 

Příkaz Význam Popis 

IN Initialize Inicializace plotru 

SC Scaling nastavení měřítka pomocí obdélníku 

PU Pen Up zdvižení pera na souřadnice x, y; může být i bez parametrů 

IW Input Window nastavení ořezového okna pro výstup 

VS Velocity Select nastavení rychlosti kreslení 

PA Plot Absolute nastavení absolutních souřadnic (může kreslit) 

PD Pen Down spuštění pera na souřadnice x, y; může být i bez parametrů 

PR Plot Relative nastavení relativních souřadnic pera (pero může kreslit) 

SP Select Pen výběr kreslicího pera číslo n 

Tab. 3: Řídící příkazy pro plotr 

 

6.3 Sloučení programů pro ovládání plotru a zpracování dat z Agilentu 

Na programu pro zpracování dat z Agilentu pracoval Bc. Radovan Roček a jeho 

výsledná část byla následně implementována do programu pro ovládání plotru. 

Měření hodnoty napětí vždy probíhá ve smyčce X (pohyb pera plotru v ose X), 

následně jsou hodnoty zpracovány, zobrazeny v grafu a uloženy. Zobrazení hodnoty 

v grafu je provedeno pomocí odstínů šedi z určitého rozsahu stupnice, kterou si 

může uživatel zvolit. Pro sudý řádek bylo potřeba celý řádek hodnot ještě otočit 

z důvodu zpětného chodu pera v ose X. Hodnoty jsou zpracovávány a vykreslovány 

až po projetí celým řádkem. Tím bylo dosaženo zmenšení časové náročnosti při 

komunikaci oproti předcházejícímu programu, kdy byla zpracovávána, zobrazována 

a ukládána každá hodnota měření. Na obr. 22 je uveden vývojový diagram celého 

programu, který zřetelně osvětluje strukturu celého programu a hlavně ukazuje 

rozšíření oproti vývojovému diagramu na obr. 19. 



 33 

Obr. 22: Vývojový diagram pro pohyb plotru a zpracování dat z Agilentu 
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6.3.1 Uživatelské prostředí 

V následující části se nachází popis uživatelského prostředí a osvětlení 

vlastností jednotlivých bloků. Na obr. 23 je zobrazen celkový pohled na ovládací a 

zobrazovací části uživatelského prostředí. Funkce a popis jednotlivých bloků 

uživatelského prostředí je následně vysvětlen v tab. 4. 

 

 

Obr. 23: Vzhled uživatelského prostředí 

Vzhled Popis 

 

 
 
 
Blok pro nastavení výchozí (počáteční) souřadnice pera plotru. 
Dále se zde nastavuje velikost skenovaného článku a velikost 
kroku. Všechny velikosti jsou udávány v jednotkách milimetrů. 

 

Rozhraní, pomocí něhož je plotr připojen k počítači. Pro budoucí 
využití je program nachystán i pro sériové rozhraní, ale 
v současné době se používá paralelní LPT1. 

 

Rozhraní, pomocí něhož je připojen Agilent k počítači – USB 
rozhraní. 
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Nastavení stupnice pro zobrazení hodnot napětí v grafu v určitém 
odstínu šedi. Hodnota napětí 0V reprezentuje bílou barvu a 
hodnota napětí 5V reprezentuje barvu černou. 

 

 
Položka Aktualni zmerena hodnota zobrazuje aktuální hodnoty 
napětí snímané Agilentem. Dále je zde zobrazen uplynulý čas 
měření, zbývající čas do konce měření a procentuální vyjádření 
stavu měření. 

 

 
V této části si uživatel může nastavit cestu, kam se bude ukládat 
výsledný graf a naměřené hodnoty. 

Tab. 4: Popis bloků uživatelského prostředí 
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7 Měření na nově realizovaném pracovišti VUT Brno 

Pro získání informací o délce trvání jednotlivých měření na novém pracovišti bylo 

provedeno měření, které se zakládalo na stejných vlastnostech jako v bodě 5.3. To 

znamená použití stejných délek kroků, IR diody a nezměněna zůstala i velikost 

článku 4 palce. Výsledky jsou uvedeny tab. 5. 

  

Krok 0,11;  
Délka testování článku: 605 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Nejjemnější rozlišení článku. 

Krok 0,2;  
Délka testování článku: 214 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Zřetelně viditelné mřížky. 

  

Krok 0,25;  
Délka testování článku: 138 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Stále zřetelně viditelné mřížky. 

Krok 0,3;  
Délka testování článku: 95 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Ostrost tenkých linií se začíná rozpadat. 
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Krok 0,4;  
Délka testování článku: 55 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Těžko rozeznatelné tenké linie. 

Krok 0,5;  
Délka testování článku: 35 minut 
U = 3,8 V a I = 6 mA 
Naprosto nedostatečné rozlišení pro 
zobrazení kvality článku. 

Tab. 5: Výsledky měření na novém pracovišti 

7.1 Porovnání výsledků původního a stávajícího pracoviště 

Porovnání předchozích a stávajících časů je uvedeno v tab. 6 a pro grafickou 

přehlednost byl vytvořen graf zobrazující časovou závislost na použitém kroku 

měření pro nové i staré pracoviště.  

Krok 

[mm] 

Původní měření 

[minuty] 

Stávající měření 

[minuty] 

Zrychlení 

[minuty] 

0,1 740 605 135 

0,2 275 214 61 

0,25 170 138 32 

0,3 105 95 10 

0,4 55 55 0 

0,5 35 35 0 

Tab. 6: Porovnání časů původního a stávajícího pracoviště 
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Porovnání časů původního a stávajícího pracoviště
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Obr. 24: Porovnání časů původního a stávajícího pracoviště 

Z porovnání je patrné, že zrychlení začíná až od kroku 0,3 mm. Je to způsobeno 

tím, že čím je menší krok, tím je nutné zpracovávat větší množství dat. Při krocích 

0,4 a 0,5 mm se časy původního i stávajícího měření rovnají. Nevadí zde zatím 

zpracování a vykreslování dat bod po bodu jako tomu bylo u původního pracoviště, 

ale při menším kroku už začíná být výhodnější zpracování a zobrazení dat po 

řádcích. Dalším důvodem zrychlení je i výkonnější počítač, který přijímané data 

dokáže efektivněji zpracovávat. Zrychlení skenování článku nemělo žádný vliv na 

výslednou kvalitu pořízeného snímku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

8 Závěr 

V této diplomové práci je popsaná teorie fotovoltaického jevu, výroba solárního 

článku od křemene přes výrobu ingotu a jeho řezání, vytvoření PN přechodu a 

finálních ochranných úprav solárních destiček. Dalším bodem práce je klasifikace 

defektů vznikajících buď při výrobě samotného materiálu, nebo až při procesech 

zpracování článků. Každá vada na solárním článku je nežádoucí a snižuje jeho 

celkovou účinnost, a proto jsou vytvářeny metody pro jejich odhalování. Metody pro 

detekci defektů jsou také v práci popsány a vyobrazeny. 

Jedna z popsaných detekcí je metoda LBIC, u níž je navržena a realizována 

modifikace zrychlení celého pracoviště vycházející ze znalosti rychlého pracoviště 

LBIC firmy Solartec s.r.o. V projektu jsou taká uvedeny experimentální měření, které 

byly uskutečněny na původním a novém pracovišti LBIC. Účelem těchto měření bylo 

získat délky trvání jednotlivých kroků pro závěrečné zhodnocení. Dosažené výsledky 

měření a zrychlení jsou uvedeny v kapitole 7.1. Z porovnání vyplývá, že při krocích 

0,4 a 0,5 mm nedošlo ke zrychlení z důvodu zpracování relativně malých objemů dat. 

Od kroku 0,3 mm již narůstá zrychlení na novém pracovišti a zde se potvrzuje teorie 

většího zpracování dat najednou (v našem případě dat jednotlivých řádků) oproti 

zpracování a zobrazení dat bod po bodu. Dalším důvodem zrychlení je zajisté i 

použití nového počítače, který dokáže výkonněji zpracovávat přijímané data. 

K dalšímu posunu ve zrychlení měření by dle mého názoru přispěla výměna vnitřního 

řídícího a paměťového ústrojí plotru, které je již velmi zastaralé a nevyhovuje 

současným rychlostem výpočetní techniky. Tento krok je ale nad rámec zadání této 

diplomové práce a je spíše doporučením pro další modifikaci pracoviště LBIC VUT 

Brno.  

Z naměřených kroků má nejlepší poměr čas měření/kvalita snímku krok 0,25 a 

při délce měření 138 minut získáme kvalitní přehled o všech vadách ve článku. 
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IL  - Proud nakrátko 
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FF  - Fill Factor 
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