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Abstrakt

V diplomové práci je uveden princip původního přístroje pro experimentální měření rozptylu 
elektromagnetického záření na drsných rovinných površích. Je prezentován jeho konstrukční 
návrh i jeho realizace. Přístroj je primárně určen pro měření úhlového rozdělení intenzity ro-
zptýleného světla na površích solárních článků. Díky možnosti analyzovat povrchy s velkou 
anizotropií na nich rozptýleného elektromagnetického záření je možno použít přístroj ke studiu 
povrchů s libovolným typem drsnosti.

Summary

The principle of an original instrument for experimental measurement of electromagnetic wave 
scattering from rough planar surfaces is presented in the diploma theses. A design and realiza-
tion of the instrument is presented too. The instrument is primarily intended for measurement of 
angle intensity distribution of light scattered from solar cells surfaces. Owing to a possibility to 
analyse surfaces with a high level anisotropy of electromagnetic wave scattering it is possible 
to use the instrument for a study of surfaces with an arbitrary type of the surface roughness.
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1	 Úvod

	 Dne 14. srpna 2003 došlo na východním pobřeží USA a Kanady k rozsáhlému výpadku 
elektrického proudu. Po dobu až 72 hodin byla ochromena drtivá část infrastruktury a energetické 
intermezzo vedlo k nezanedbatelným ekonomickým ztrátám. Pro nezúčastněného pozorovatele 
úsměvná událost poukázala na lidskou závislost na elektrické energii, kterou z lehkou nadsázkou 
ilustruje i družicová fotomontáž noční Zeměkoule (obr. 1.1).

Obr. 1.1. Družicový pohled na noční Zemi ilustrující poměr spotřeby elektřiny vzhledem ke 
geografickému rozložení jednotlivých částí země. [1]

 V současné době je největší část elektrické energie produkována z fosilních paliv, 
které nám zůstaly jako dědictví po údobích, kdy Země byla ještě mladá a traviny a kapradiny 
dosahovaly nebeských výšin. Přes nezpochybnitelné výhody s sebou nese současná výroba 
elektřiny jistá úskalí v podobě znečištění ovzduší, devastace životního prostředí a nejistých 
zásob pro budoucí generace. 
 Z těchto důvodů lidstvo hledá alternativní zdroje k naplnění svých potřeb na poli 
energetické spotřeby. Silným hráčem na trhu je energie jaderná, produkující relativně čistou 
energii při dostatečné účinnosti. Jaderná energie však nese na svých bedrech v očích široké 
veřejnosti těžký cejch způsobený černobylskou katastrofou, což má samozřejmě vliv na 
energetickou politiku mnoha států. To je také jedním z důvodů, proč se v poslední době výzkum 
v oblasti zmíněné problematiky zaměřuje na energii z čistých a obnovitelných zdrojů. Do 
popředí se dostává využití síly vody, větru, biopaliv a mimo jiné i využití síly od primárního 
dárce energie a života na planetě Zemi, síly Slunce. Všechny tyto zdroje mají své výhody 
i nevýhody a nejednou rozpoutaly veřejnou i odbornou debatu. Obecným výsledkem těchto 
rozprav bývá zpravidla souhlas s cestou směřující k takzvané čisté energii. Přiložit ruce k dílu 
a pomoci vydláždit onu cestu ke kýženému cíli by měl i přístroj představený v následujících 
kapitolách tohoto textu. Přístroj, který se nepřímo zaměřuje na energii ze Slunce, na energii 
solární.
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Solární energie je převáděna na elektrickou pomocí fotovoltaických článků seskupených v solární 
panel. V dnešní době se nejvíce využívá článků na bázi křemíku pro jejich relativně snadnou 
výrobu a dostupnost. Jak již to nejčastěji bývá, hlavní výzkum v této oblasti se zaměřuje na 
zvýšení efektivity solárních panelů a tím potažmo i na lepší komerční využití dané technologie. 
Scattermeter (česky možno i rozptyloměr), jak přístroj pracovně nazýváme, je určen pro měření 
rozptylu světla (nejen) na površích fotovoltaických článků a následnému navýšení efektivity 
solárních panelů na základě získaných poznatků o světelném rozptylu. 
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2	 Solární	zařízení
 Existuje mnoho principů a technologií, na jejichž základě lze využívat sluneční energii. 
Pokud se zaměříme na zařízení, která jsou primárně určena k produkci energie, můžeme je 
rozdělit na dvě hlavní skupiny:

• Termické solární kolektory,
• fotovoltaické solární panely.

2.1	 Termické	solární	kolektory

 Termické solární kolektory slouží k výrobě tepelné energie z energie slunečního záření. 
Nejčastěji se využívají k ohřevu vody, popřípadě se dají použít k vytápění hospodářských, ale 
i obytných budov. Asi nejběžnějším termickým solárním kolektorem je hadice černé barvy 
s protékající vodou nebo závěsné zařízení téhož zbarvení, kterého se používá jako zásobiště 
teplé vody. Používá se například v turistických kempech v letním období jako náhražka 
teplovodního rozvodu.
 Sofistikovanějším zařízením jsou ploché sluneční kolektory sestavené z tepelného 
absorbéru, teplovodné kapaliny a výměníku, kde se teplo využívá k ohřevu vody. Při výrobě 
plochých kolektorů může dojít i k využití vakua (odstranění vzduchu z kolektoru - princip 
používaný například u termosky)  nebo se používá selektivní absorpční vrstvy místo černého 
nátěru, což vede k menším ztrátám při vedení tepla, respektive k vyšší účinnosti tepelné 
absorpce.

2.2	 Fotovoltaické	solární	panely

 Fotovoltaické solární panely slouží k přeměně sluneční energie na energii elektrickou. 
Schopnost tvorby elektřiny je založena na fotoelektrickém jevu. Základním stavebním 
kamenem každého solárního panelu je fotovoltaický článek, což je v základě přechod mezi 
polovodičovým materiálem s vodivostí typu n a polovodičovým materiálem s vodivostí typu 
p. Fotovoltaické články jsou z vrchní strany chráněny krycí vrstvou a ze spodní strany deskou. 
Typů solárních článků je vícero, od organických, přes polymerní, až po nejčastěji používané 
články křemíkové.

Fotovoltaické solární systémy lze také rozlišovat dle využití na:

• ostrovní solární systém,
• síťový solární systém.

Rozdíl mezi zmíněnými typy je následující. První systém, který není součástí rozvodné 
sítě, je ponejvíce využíván k pokrytí energetické spotřeby (vytápění, ohřev vody, svícení 
aj.) v oblastech, kde by zavedení kabelu bylo finančně náročné (obytné automobily, odlehlé 
turistické oblasti). Největší nevýhodou tohoto systému je nutnost použití baterií v době 
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nadprodukce elektrické energie a posléze využití těchto zásobáren elektrické energie v době 
energetického nedostatku, což přináší určité ekologické nevýhody z důvodu hojného užití olova 
ve výrobě baterií pro tyto účely. Přesto jsou ostrovní solární systémy nejšetrnější technologií při 
výrobě elektřiny ve výše zmíněných oblastech (v porovnání například s rozšířenými naftovými 
generátory).

Jak již název napovídá, u druhého zmíněného zapojení odpadá nutnost baterií jako 
zásobiště elektřiny, protože ty jsou zde nahrazeny zapojením do rozvodné sítě. V době 
nadprodukce solárního systému je nevyužitá energie poslána do sítě, odkud může být 
v případě nedostatku opětovně čerpána. Pro majitele může mít taková „solární elektrárna“	
i nemalé ekonomické výhody, protože nevyužitá elektrická energie poslaná do rozvodné sítě 
je vykupována za zvýhodněnou cenu, neboť elektřina z takzvaně zelených zdrojů je finančně 
ohodnocena lépe díky státním dotacím [10].

2.3	 Fotovoltaický	článek

 Samotný solární článek je velkoplošný polovodičový konstrukční prvek, který je 
schopen přeměňovat sluneční záření přímo na elektrický proud. Přeměna slunečního záření na 
elektrický proud je statická, to znamená, že zde nejsou žádné pohyblivé mechanické díly, žádný 
hluk a žádné následné vedlejší produkty.
 Princip fotovoltaického článku je založen na fotoelektrickém jevu. 

2.3.1	 Fotoelektrický	jev

 Fotoelektrický jev byl vysvětlen Albertem Einsteinem, který publikoval roku 1905 
takzvaný „fotoelektrický zákon“, za který dostal o šestnáct let později Nobelovu cenu. Podívejme 
se na onen jev blíže.
 Fotoelektrický jev je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány z látky v důsledku 
absorpce elektromagnetického záření látkou. Pokud jev probíhá na povrchu látky, to znamená, 
že působením vnějšího elektromagnetického záření se elektrony uvolňují do okolí látky, hovoří 
se o vnějším fotoelektrickém jevu. Fotoelektrický jev však může probíhat i uvnitř látky, kdy 
uvolněné elektrony látku neopouští, ale zůstávají v ní jako vodivostní elektrony. V takovém 
případě se hovoří o vnitřním fotoeletrickém jevu, jak je psáno v [3].
 Pokusy vysvětlit výsledky experimentálního studia fotoelektrického jevu na základě 
klasické představy světla coby elektromagnetického vlnění nebyly úspěšné. Až Einstein 
předpokládal, že světlo je tvořeno proudem energiových kvant (fotonů) o velikosti

E = h� f,

kde	h je Planckova kostanta, která má hodnotu

(2.1)
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h = 6,63 � 10-34 J� s = 4,14 � 10-15 eV� s,

a f je frekvence dopadajícího světla.
	
 Na základě tohoto předpokladu byly všechny experimentálně zjištěné rysy 
fotoelektrického jevu uspokojivě vysvětleny.
 Ke kvantitavnímu popisu energetické bilance fotoelektrického jevu formuloval Einstein 
svoji známou rovnici (zákon fotoelektrického jevu):

h� f = Ek,max + Ф,

která vyjadřuje zákon zachování energie při interakci mezi fotonem o frekvenci f a elektronem v 
látce o výstupní práci Ф. Zbývající energie (hf - Ф) se projeví jako kinetická energie vyraženého 
elektronu Ek,max [2].
 Z rovnice plyne, že energie, kterou může elektron získat, je právě rovna energii fotonu 
zmenšené o výstupní práci Ф látky. Zvyšujeme-li intenzitu světelného zdroje, dopadá na povrch 
více fotonů, energie předaná elektronu však zůstává stejná, protože elektron může interagovat 
jen s jedním fotonem. Pokud energie fotonu h� f překročí výstupní práci látky, může být elektron 
ze sevření elektrostatických sil vyražen. Pokud dodaná energie nepřekročí výstupní práci látky, 
elektron nemůže být z látky vyražen.
 Tedy shrňme. Pokud chci elektron z látky vyrazit, musím jeho povrch osvítit zdrojem 
produkujícím proud fotonů, které mají dostatečnou frekvenci, aby jejich energie dosáhla výstupní 
práci látky. Jestliže budou mít fotony energii vyšší než je výstupní práce látky, přemění se tato 
nadbytečná energie fotonu v kinetickou energii vyraženého elektronu.

	 2.3.2	 Princip	fotovoltaického	článku

 Klasický fotovoltaický článek pracuje na principu přechodu p - n vyskytujícího se na 
rozhraní dvou polovodičů dotovaných různými příměsemi. Jeden z polovodičů je dotovaný 
prvkem, který způsobuje vodivost typu n, a druhý je dotovaný prvkem způsobující vodivost 
typu p. Pohyb majoritních nosičů náboje přes rovinu přechodu vede ke vzniku elektrického pole 
v důsledku nevykompenzovaných iontů donorů a iontů akceptorů v tzv. ochuzené zóně. Tato 
ochuzená zóna neobsahuje žádné volné nosiče náboje [2].
 Pokud do oblasti přechodu p - n dopadne elektromagnetické záření, může v této oblasti 
díky interakci fotonu a elektronu vzniknout pár elektron - díra, který je elektrickým polem 
rozdělen na jednotlivé nosiče náboje. Díky pohybu nosičů náboje můžeme detegovat elektrický 
proud. 
	

(2.2)

(2.3)
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 Schéma fotovoltaického článku je znázorněno na obr. 2.3.1.

Obr.: 2.3.1. Oddělení nábojů ve fotočlánku [5].

 Protože k vytvoření jednoho volného elektronu musí být vynaloženo dostatečné kvantum 
energie, znamená to, že každý jednotlivý foton musí nést tuto potřebnou energii. Světlo musí 
být tedy určité frekvence nebo frekvence s vyšší hodnotou, protože fotony s vyšší frekvencí 
mají i vyšší energii, jak je uvedeno v odstavci 2.3.1.
 Pro křemík existuje mezní vlnová délka λ0 = 1,03 � 10-6 m. Energie záření s vlnovou 
délkou větší než λ0, nemůže být fotovoltaickým článkem konvertována na energii elektrickou. 
Vlnová délka záření je úzce spojena s frekvencí záření vzorcem

f

v
=λ

,

kde	λ je vlnová délka záření, v je rychlost záření v daném prostředí a f je frekvence záření.

 

(2.4)
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3	 Fotovoltaické	solární	články	na	bázi	křemíku	
 Protože je křemík v přírodě běžně rozšířeným prvkem a je nejlépe prozkoumaným 
polovodičem, jeví se jako nejvhodnější kandidát pro výrobu solárních článků. 
 Křemíkové solární články nejsou tvořeny naprosto „čistým“ křemíkem, nýbrž jsou to 
vlastně křemíkové diody. Do základního materiálu jsou ve zcela nepatrném množství přimíseny 
cizí atomy dvojího druhu. V prvním případě jsou to atomy, kterým k zabudování do krystalové 
mřížky chybí jeden valenční elektron. Obvykle se používají atomy bóru nebo hliníku. V tom 
případě vzniká vodivost typu p a znázorňuje ji obr. 3.1. Chybějící elektron atomu bóru se 
projevuje jako nositel kladného náboje - díra, její místo může být zastoupeno elektronem ze 
sousedních vazeb, tím se díra pohybuje po krystalu. Cizím atomem je přitom nahrazen každý 
milióntý atom křemíku, jak je uvedeno v [5].

Obr. 3.1. Vodivost typu p způsobená dotováním bórem [5].

V druhém případě se do určité velmi tenké vrstvy na lícní straně zavedou difúzním 
procesem cizí atomy , které mají o jeden valenční elektron více. Takovými atomy jsou atomy 
fosforu nebo arsenu. Toto dotování typu n ukazuje obr. 3.2. Zde je koncentrace těchto atomů 
nejméně tisíckrát vyšší než v předešlém případě: tzn., že je jimi nahrazen každý stý až tisící 
atom křemíku, jak je uvedeno v [5]. Nadbytečný elektron atomu fosforu může být snadno 
odtržen a pohybovat se po krystalu, vzniká tak vodivost typu n.

Obr. 3.2. Vodivost typu n způsobená dotováním fosforem [5].  
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Jak již bylo uvedeno v odstavci 2.3.2, na rozhraní těchto dvou vrstev s p - n vodivostí 
vzniká elektrické pole vyšší intenzity. Toto vnitřní elektrické pole rozděluje dvojici elektron 
- díra na volné nosiče náboje vznikající absorpcí elektromagnetického záření a vyrábí tak 
elektrický proud, jenž je možno využít k napájení spotřebiče. K odvádění proudu jsou na obou 
stranách článku nutné vodivé kontakty. Obr. 3.3 ukazuje konstrukci takového solárního článku 
[5].

Obr. 3.3. Vnitřní uspořádání solárního článku [5]. 

3.1	 Typy	křemíkových	článků

 Solární panely na bázi křemíku můžeme rozdělit podle použití tohoto prvku na články 
s:

• Amorfním křemíkem,
• polykrystalickým křemíkem,
• monokrystalickým křemíkem.

Panely s amorfním křemíkem jsou z pohledu konverze solární energie na energii 
elektrickou nejméně efektivní (kolem 7 %, jak je uvedeno v [10]), ale na druhou stranu patří 
k nejlevnějším na trhu, proto mohou být s úspěchem využity tam, kde případná stavební lokalita 
není omezena prostorem a investorovi se spíše vyplatí zastavět velkou plochu než investovat do 
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dražších typů fotovoltaických článků.
 Panely s polykrystalickým nebo monokrystalickým křemíkem jsou zpravidla 
více než dvakrát účinnější amorfního křemíku (nejlepších výsledků se dosahuje při 
použití monokrystalického křemíku). V našich zeměpisných šířkách se nejvíce používají 
systémy s monokrystalickým křemíkem. Jako základního materiálu  se převážně používá 
monokrystalického křemíku vyrobeného metodou Czochralského.
 Druhý nejpoužívanější je polykrystalický křemík vyráběný  vakuovým litím [5].
 Pro další navýšení účinnosti konverze sluneční energie na energii elektrickou  lze při 
projektování solárních systémů využít i  přídavného příslušenství v podobě sledovačů Slunce.

3.2	 Výroba	solárních	článků

 Ze všech polovodičů vyskytujících se v přírodě nebo připravených v laboratoři má 
křemík všechny vlastnosti materiálu vhodného pro hromadnou výrobu:

• je k dispozici v prakticky neomezeném množství (asi 1/3 zemské kůry tvoří oxid 
křemičitý),

• není jedovatý, nepůsobí negativně na přírodní prostředí, odpady se dají bezproblémově 
odstraňovat,

• dá se snadno tavit, rychle krystalizuje, má dostatečnou pevnost a dá se dobře 
zpracovávat,

• jeho tenké oxidové vrstvy umožňují výrobu integrovaných obvodů,
• jeho elektrické vlastnosti (šířka zakázaného pásma, pohyblivost nosičů náboje) umožňují 

použití křemíkových prvků v oblasti vysokých výkonů, při všech obvyklých teplotách 
vyskytujících se na Zemi (maximálně 125 °C) a do kmitočtu elektrického napětí až 
3GHz.

Zatímco se u jiných prvků omezují požadavky na jejich čistotu na desetiny procenta 
a příměsi cizích látek ve větších množstvích mohou být dokonce žádoucí, u čistého křemíku 
jako materiálu pro polovodičový průmysl se vyžaduje vysoký stupeň čistoty. Podíl přirozených 
příměsí je v porovnání s jinými prvky mimořádně nízký. Čistý křemík pro průmysl polovodičů 
je vyráběn s čistotou 99,999 999 9 %, jak je uvedeno v [5].

Protože pro výrobu solárních panelů převládá užití monokrystalického křemíku (jak již 
bylo uvedeno dříve), soustřeďme se stručně jen na výrobu tohoto typu křemíku.

Výroba	monokrystalů	křemíku

 Polovodivá vlastnost křemíku není vázána na monokrystalický stav. Jednoduché 
elektronické součástky, jako jsou solární články mohou být zhotovovány z polykrystalického 
křemíku. Při vyšších nárocích by však elektrické průrazy a rekombinace nosičů náboje na 
hranicích zrn a nedokonalostí krystalů vedly k poruchám, případně k úplné nefunkčnosti 
vyráběného elektronického prvku. Polovodičové prvky, zejména prvky vysoce integrovaných 
obvodů vyžadují téměř dokonalý monokrystal, jak je uvedeno v [5].
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 Velké monokrystaly získáme nejhospodárněji pěstováním z taveniny. Růst z plynné 
fáze je v principu možný, ale je velmi pomalý, vyžaduje velké náklady a dá se používat jen u 
tenkých monokrystalických vrstev (epitaxe), jak je psáno v [5].

Tažení	z	kelímku	(metoda	Czochralského)

 Kusovým polykrystalickým čistým křemíkem se naplní kelímek z nejčistšího 
křemenného skla. Ten je zasazen do opěrného grafitového kelímku a v komoře uzavřené 
ochranným sklem zahříván elektrickým odporovým vytápěním na teplotu mírně převyšující 
teplotu tavení křemíku 1420 °C. Po roztavení náplně se uvede do kontaktu s povrchem taveniny 
očkovací křemíkový krystal upevněný na svisle posouvatelném otočném držáku. Následkem 
odvádění tepla očkovacím krystalem křemík na jeho konci tuhne a očkovací krystal tak roste. 
Rychlost růstu monokrystalu závisí na rychlosti tažení očkovacího krystalu z taveniny, která 
činí několik centimetrů za hodinu, jak je uvedeno v [5]. 

Obr. 3.2.1. Schématické znázornění výroby monokrystalu metodou tažení krystalu z kelímku 
s křemíkovou taveninou [5].

 Zásadní nevýhodou této metody je nevyhnutelná reakce vysoce čisté křemíkové taveniny 
s křemenným sklem kelímku. Elektricky aktivní nečistoty dostávající se tímto způsobem do 
rostoucího krystalu ohraničují maximálně dosažitelný specifický odpor na několik stovek Ω� m 
a tím i možnosti použití tohoto materiálu speciálně ve vysokonapěťové elektronice [5].

Vladimír Gründling                                                                               Diplomová práce

28



Metoda	zónového	(pásmového)	tavení

 Metoda pásmového tavení bez použití nádoby (kelímku) využívá poměrně vysokého 
povrchového napětí křemíkové taveniny. Podobně jako se drží mezi konečky prstů kapka 
vody, chová se i tavné pásmo mezi konci dvou svislých křemíkových tyčí. K tavení slouží 
vysokofrekvenční indukční ohřev, při němž se do tavné tyče přenáší energie z vysokofrekvenční 
cívky. Na spodním konci svisle držené tyče z polykrystalického křemíku vzniká tavné pásmo, 
které se udržuje v kontaktu s tyčí očkovacího krystalu rovněž upevněnou ve svislém posuvném 
držáku. Spouštěním tyčí nebo zvedáním vysokofrekvenční cívky může tavné pásmo projít od 
očkovacího krystalu až k hornímu konci tyče, jak je uvedeno v [5]. 

Obr. 3.2.2. Schématické znázornění metody pásmového tavení pro výrobu obzvlášť čistých 
monokrystalů křemíku.

 Výhodou této metody je eliminace znečištění stěnami tavící nádoby.

 Jak tažení z kelímku, tak i metoda pásmového tavení dává téměř dokonalé krystaly. Velké 
poruchy monokrystalických struktur, jako jsou deformace, se zde již prakticky nevyskytují. 
Ostatně absolutně dokonalý monokrystal se nedá vyrobit. Přetrvávajícími poruchami bývají 
bodové defekty krystalické mřížky a jejích shluky [5].
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4	 Rozptyl	světla
 Scattermeter je primárně navržen pro měření ve viditelné oblasti spektra 
elektromagnetického záření. Proto v následujícím textu budeme místo pojmu elektomagnetické 
záření používat pojem světlo. Tento poslední příklad je pro nás nejzajímavější.
 Rozptyl světla je fyzikální jev, se kterým se setkáváme každý den. Jedná se například 
o rozptyl světla v zemské atmosféře, rozptyl světla na částicích různé velikosti nebo o rozptyl 
světla na površích rozličných materiálů.

4.1	 Rozptyl	světla	na	rovinných	površích

 Fyzikální popis a teorie popisující rozptyl u světla na rovinných površích jsou popsány 
například ve [4]. Jedná se o poměrně složité teorie, které však pro nás nejsou zcela podstatné, 
protože cílem diplomové práce je konstrukční návrh přístroje pro měření rozptylu světla, při 
kterém musíme respektovat jen základní rysy rozptylu světla na drsných površích. Podívejme 
se tedy jen na základní dělení rozptylu světla na různě drsných rovinných površích.
 Dle drsnosti povrchu můžeme hovořit o třech možných případech rozptylu světla na 
površích, jak ukazují obr. 4.1.1, obr. 4.1.2 a obr. 4.1.3.

Obr. 4.1.1. Zrcadlově hladký povrch, na kterém dochází jen k odrazu světla, nikoli k rozptylu 
světla [8].
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Obr. 4.1.2. Málo drsný povrch, na kterém dochází částečně k odrazu
a částečně k rozptylu světla [8].

Obr. 4.1.3. Velmi drsný povrch, na kterém nedochází k odrazu světla, ale veškeré světlo se něm 
rozptyluje. Těchto povrchů bývá hojně využíváno v osvětlovacím průmyslu [8].

 Zmíněných případů rozptylů světla na povrchu se v praxi ponejvíce využívá při návrhu 
pohledových panelů, konstrukci osvětlení, při volbě povrchů v obytných interiérech nebo u 
palubních desek aut, atd.
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4.1.1	 Rozptyl	světla	na	površích	solárních	panelů

 Volbou vhodné topografie povrchu fotovoltaického článku, a tím vhodného rozptylu 
záření na něm, se snažíme dosáhnout co nejlepšího využití dopadajícího slunečního záření. 
Jednoduše řečeno, snažíme se, aby dopadající světlo, které s sebou nese drahocennou energii, 
se s povrchem křemíkového článku potkalo co možno nejvícekrát a my mu tak dali šanci předat 
světelnou energii fotovoltaickému článku, který ji dále přemění na námi požadovanou energii 
elektrickou.
 Cílem je tedy nalézt optimální strukturu povrchu křemíkového polovodiče, který by 
dosahoval co největší účinnosti při zachování relativně snadné průmyslové vyrobitelnosti. 
Tato snadná průmyslová vyrobitelnost je velmi důležitá, protože náklady na výrobu 
některých solárního článků mohou dosahovat nerentabilní výše. Prostředky vynaložené na 
vysokou efektivitu solárních panelů se tak mohou snadno rozmělnit ve výrobních nákladech. 
V laboratorních podmínkách vznikají i povrchy, jejichž efektivita znatelně převyšuje účinnost 
nynějších komerčně nabízených solárních panelů, ale jejich výroba je při současných 
technologiích pomalá a jak bylo výše zmíněno i finančně náročná. Příklad takového povrchu 
lze vidět i na obr. 4.1.1.1, jehož efektivita konverze slunečního světla na elektřinu dosahuje 
hodnoty 24,7 %, jak je uvedeno v [9] (efektivita článků běžně dostupných na trhu dosahuje 
efektivity při konverzi světla na elektřinu do 16 %, jak je uvedeno v [10]). Jedná se o strukturu 
tvořenou periodicky rozmístěnými převrácenými pyramidami s periodou 13 μm. 
 V současné době se nejvíce využívá  leptání křemíkových desek  (texturování povrchu), 
v roztoku hydroxidu draselného (KOH) nebo hydroxidu sodného (NaOH) s isopropylalcoholem 
[8].

Obr. 4.1.1.1. Laboratorně vytvořená struktura povrchu křemíkové desky tvořená převrácenými 
pyramidami s periodou 13 μm [9].

 Pro zlepšení optických vlastností solárního článku nanášíme na jeho povrch krycí vrstvu, 
která může fungovat jako rezonátor dopadajícího záření a dále může mít i ochrannou funkci. Na 
aktivní povrch solárních panelů může být nanesena i antireflexní vrstva pro snížení odrazivosti. 
Chování dopadajícího (a posléze rozptýleného) světelného svazku na solární článek lze snadno 
ilustrovat na obr. 4.1.1.2, který ukazuje hrubé schéma řezem solárního článku.

Diplomová práce                                                                               Vladimír Gründling

35



Obr. 4.1.1.2. Schématický řez solárním článkem s dopadajícím světelným svazkem.

 Vstupující svazek dopadajícího světla na své cestě k fotovoltaickému solárnímu článku 
nejprve narazí na ochrannou vrstvu, která kryje samotný křemíkový povrch. Po průchodu 
ochrannou vrstvou nastává interakce mezi světelným svazkem a povrchem křemíkového 
polovodiče. Část světla je pohlcena článkem a využita pro konverzi slunečního světla na 
elektrickou energii, zbytek je rozptýlen nad povrch křemíkového polovodiče, kde znovu 
dochází k interakci (rozptýleného) světla s vnitřním povrchem krycí vrstvy. Část světla může 
projít vnějším rozhraním vrstvy a není využita k tvorbě elektrické energie, zbylá část světelného 
záření se od rozhraní odrazí a vrací se zpět k povrchu křemíkového polovodiče, kde je využita 
k tvorbě elektřiny.
 Povrch krycí vrstvy nemusí být hladký. Může mít vhodnou topografii (k rozptylu světla 
může dojít i na povrchu krycí vrstvy), aby využití slunečního záření bylo co nejvíce efektivní.
 Pro nalezení optimálního povrchu křemíkového polovodiče je nutno znát úhlové 
rozdělení intenzity rozptýleného světla (jakým směrem a jakou poměrnou intenzitou se světlo 
dopadající pod žádaným úhlem na povrchu rozptyluje) na daném povrchu pro světlo o určité 
frekvenci. Pro praktické změření tohoto úhlového rozdělení intenzity rozptýleného světla 
byl na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně vyvinut přístroj, který bude popsán 
v následující kapitole.

4.2	 Měření	rozptylu	světla	na	rovinných	površích

Snaha zjistit, jakým způsobem se světlo na zkoumaném povrchu rozptyluje, vedla k 
nalezení několika metod, kterými se zmíněný rozptyl světla měří. Tyto metody můžeme rozdělit 
do dvou základních skupin:

• integrální měření rozptylu světla,
• rastrovací měření rozptylu světla.
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4.2.1	 Integrální	měření

Integrální měření nejčastěji slouží k určení podílu odraženého a rozptýleného světla. 
Je využíváno tehdy, když nepotřebujeme  přesně znát úhlové rozložení intenzity rozptýleného 
světla. Měření lze například realizovat pomocí elipsoidu s vnitřním reflexním povrchem s 
dvěma otvory tak, že v jednom jeho ohnisku je umístěn analyzovaný povrch, na který skrze 
jeden z otvorů dopadá světelný svazek. Odražená část tohoto svazku vyjde z elipsoidu druhým 
z otvorů, kde může být umístěn detektor pro záznam intenzity odraženého světla. Světlo 
rozptýlené na analyzovaném povrchu se díky odrazům na stěnách elipsoidu dostane do druhého 
ohniska, kde je také umístěn detektor pro záznam intenzity rozptýleného světla. Ze získaných 
hodnot můžeme určit poměr odraženého, rozptýleného a vzorkem pohlceného světla. Způsobů 
integrálního měření rozptylu světla na povrchu je samozřejmě více, ale integrální měření není 
pro naše potřeby důležité, proto se jím nebudeme více zaobírat.

4.2.2	 Rastrovací	měření

 Rastrovací měření rozptylu světla je nutno použít, pokud chceme znát úhlové rozdělení 
intenzity rozptýleného světla, tedy pokud chceme vědět, jakým směrem a s jakou intenzitou je 
světlo od analyzovaného povrchu rozptýleno. Na principu rastrovacího měření je vyvíjen i náš 
přístroj. Na trhu existují zařízení, která umožňují rastrovací měření rozptylu světla na površích, 
ale většinou nesplňují všechny požadavky námi kladené na daný přístroj. Tyto požadavky jsou 
uvedeny v následujcí kapitole. 
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5	 Návrh	zařízení

 Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, scattermeter, neboli přístroj pro měření 
rozptylu světla na rovinných površích, je primárně vyvíjen pro zvýšení účinnosti solárních 
článků při konverzi sluneční energie na energii elektrickou, a to nalezením vhodné struktury 
povrchu křemíkových desek, které jsou jednou z nejdůležitějších částí solárního fotovoltaického 
článku.
 Jednou z cest nalezení vhodného povrchu je jeho virtuální návrh a na něm teoreticky 
spočítaný rozptyl světla. Výroba takových povrchů však bývá zpravidla nákladná a charakteristiky 
teoreticky spočítaného rozptylu světla jsou často zatížené nutnými aproximacemi. Proto je 
přímé experimentální určení těchto charakteristik velmi významné.  Ze zmíněných důvodů se 
přistoupilo k vývoji nového přístroje pro získání charakteristik rozptylu dopadajícího světla 
na daný povrch. Postup hledání optimálního povrchu spočívá ve vyrobení křemíkových desek 
s různými topografiemi povrchu pomocí průmyslových postupů a experimentálního  nalezení 
úhlového rozdělení intenzity rozptýleného světla na daném povrchu.
 Zjednodušený princip scattermeteru lze ilustrovat na obr. 5.1.

Obr. 5.1. Schematický princip scattermeteru.

 Světelný svazek dopadající na měřený povrch je rozptýlen do poloprostoru nad vzorkem. 
V tomto prostoru detektor o konečných rozměrech postupně opisuje polokouli o definovaném 
poloměru a zaznamenává intenzitu rozptýleného světla. Takto získáme úhlové rozložení 
intenzity rozptýleného světla.

 Před započetím samotného vývoje jsme si nejprve vymezili požadavky, které by mělo 
budoucí zařízení splňovat. Požadavky kladené na přístroj se dají shrnout v několika bodech:
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• bodové (rastrovací) změření úhlového rozdělení intenzity rozptýleného světla nad 
analyzovaným povrchem,

• možnost šikmého dopadu světelného svazku na střední rovinu povrchu,
• možnost osvětlení koherentním kolimovaným světelným svazkem,
• případná další úprava světelného svazku dle potřeby,
• možnost měření se světelným svazkem o různých frekvencích (vlnových délkách),
• rotace analyzovaného vzorku kolem kolmice vedené ke střední rovině jeho povrchu.

 Všechny požadavky kladené na konstrukční řešení přístroje jsou snadno vysvětlitelné. 
Nejasnosti ale mohou panovat nad posledním bodem - rotace analyzovaného vzorku kolem 
kolmice vedené ke střední rovině jeho povrchu. Pokusme se tedy tento požadavek osvětlit.
 Povrch námi zkoumaných vzorků (leptané křemíkové desky) je často tvořen stejně 
orientovanými pyramidkami různých velikostí napravidelně rozmístěných po povrchu (viz 
obr. 5.2), což způsobuje výraznou anizotropii rozptylu světla na tomto povrchu při dopadu 
světelného svazku pod nenulovými úhly (měříme od kolmice ke střední rovině zkoumaného 
povrchu).

Obr. 5.2. Ilustrativní příklad topografie křemíkového leptaného povrchu [8].

 Uveďme příklad: Když na povrch tvořený stejně orientovanými pyramidami dopadá 
světelný svazek pod úhlem dopadu 0° a rotujeme vzorkem kolem výše zmíněné kolmice, úhlové 
rozložení intenzity rozptýleného světla se nemění, ale jen rotuje kolem kolmice dopadu. Při 
dopadu světelného svazku pod nenulovými úhly dopadu úhlové rozložení intenzity rozptýleného 
světla nejen rotuje, ale mění i tvar. Světelný svazek dopadající na povrch v pozici A (viz obr. 
5.3) dopadá na stěny pyramid, zatímco při otočení povrchu o 45° kolem kolmice dopadu dopadá 
na jejich hrany (viz pozice B na obr. 5.3).
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Obr. 5.3.  Ilustace anizotropie rozptylu světla na povrchu tvořeném stejně orientovanými 
pyramidami při různých orientacích vzorku a osvětlujícího svazku.

 Na základě zmíněných požadavků vznikly během řešení diplomové práce následující 
návrhy přístroje.

5.1	 Soustava	 s	vertikálně	 orientovaným	 světelným	 svazkem	 při	 kolmém	
dopadu

Z výše uvedených požadavků se jako logické řešení nabízela sestava přístroje se stolkem 
pro horizontální uložení vzorku. Světelný svazek by při kolmém dopadu na analyzovaný vzorek 
měl vertikální směr. Proto použijme označení „soustava s vertikálně orientovaným světelným 
svazkem při kolmém dopadu“.

Princip dané soustavy lze ilustrovat na obr. 5.1.1.

Obr. 5.1.1. Soustava s vertikálně orientovaným světelným svazkem při kolmém dopadu.
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Analyzovaný vzorek je upevněn na stolku v definované poloze. Zářič je pohyblivě umístěn na 
pevném čtvrtkruhovém vodiči tak, aby bylo možno dosáhnout dopadu světeného svazku na 
vzorek v rozmezí úhlů 0° až 80°. Rozptyl světla na povrchu vzorku je zaznamenáván detektorem 
(odstavec 5.3.1). Ten je umístěn na rameni s dvěma stupni volnosti, aby byl schopen postupným 
pohybem obsáhnout celou hemisféru nad rovinou vzorku. Pohyb ramene s detektorem probíhá 
po polednících tak, že rameno nejprve projde prvním poledníkem, poté se pootočí a pak projde 
dalším poledníkem. Postup se opakuje, dokud nedojde k pokrytí kompletní hemisféry.
	

 Toto řešení konstrukce scattermeteru má hlavní výhodu v relativní kompaktnosti celého 
přístroje a možnosti jeho snazší mobility, neboť zdroj světla je součástí zařízení. Nese s sebou 
však i nezanedbatelné nevýhody. Jsou to:

• při zachování kompaktnosti zařízení vzniká problém s využitím stávajících zdrojů 
světla v Laboratoři koherenční optiky Ústavu fyzikálního inženýrství (pokud chceme 
zdroj světla jako součást soustavy, pak musí splňovat určité prostorové nároky a musí 
umožňovat změnu frekvence dopadajícího světla),

• záření se od světelného zdroje k zářiči musí přivést pomocí optických vláken, což s sebou 
nese zvýšené konstrukční nároky na navázání světelného svazku do optického kabelu 
a nemalé ztráty na jeho intenzitě, způsobené právě při navázání světelného svazku do 
tohoto optického kabelu,

• nemožnost případné transformace světelného svazku (mezi světelným zářičem a 
vzorkem je omezený prostor, což komplikuje umístění dodatečné optiky, popřípadě 
clonek, k úpravám světelného svazku).

Počítačový model tohoto konstrukčního řešení je uveden na obr. 5.1.2.
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Obr. 5.1.2. Počítačový model soustavy s vertikálně orientovaným světelným svazkem při 
kolmém dopadu.

Z důvodu zmíněných nevýhod daného konstrukčního řešení bylo přistoupeno k náležitým 
úpravám.

5.2	 Soustava	s	horizontálně	orientovaným	světelným	svazkem

Pro odstranění nedostatků  předešlého řešení byl zdroj záření přesunut mimo samotnou 
konstrukci přístroje a základní osa přístroje byla otočena o devadesát stupňů. Díky tomu se dalo 
využít již stávajících světelných zdrojů v Laboratoři koherenční optiky (například frekvenčně 
laditelného laseru INNOVA Spektrum 70).

Nový princip řešení je uveden na obr. 5.2.1.
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Obr. 5.2.1. Soustava s horizontálně orientovaným světelným svazkem.

 Princip zůstává obdobný jako u řešení v předešlém odstavci. Stolek pro upevnění vzorku 
je však nyní ve vertikální poloze, takže dopadající světelný svazek má horizontální směr. Proto 
použijme označení „soustava s horizontálně orientovaným světelným svazkem“. Pohyb ramene 
s detektorem zůstává stejný jako u předešlé konstrukce. Rameno nejprve projde poledníkem 
pomocí rotace kolem osy 2 (viz obr. 5.2.1), poté se o pootočí kolem osy 1 (viz obr. 5.2.1). 
Postup se opakuje, dokud není zaznamenáno úhlové rozdělení intenzity rozptýleného světla v 
rozsahu celé hemisféry nad zkoumaným povrchem.

 Protože je nyní směr dopadajícího paprsku pevný (zdroj není součástí konstrukce), je 
nutno konstrukci dodat další stupeň volnosti, abychom zajistili dopad světla na analyzovaný 
povrch pod různými úhly dopadu (předpokládáme rozmezí 0° až 80°). Nejvhodnější řešení je 
otáčet celou konstrukcí scattermeteru, jak je znázorněno na obr. 5.2.2.
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Obr. 5.2.2. Soustava s horizontálně orientovaným světelným svazkem a dalším stupněm 
volnosti – otáčení celou konstrukcí scattermeteru.

 Otočení celé konstrukce o devadesát stupňú oproti řešení z odstavce 5.1 s sebou nese i 
určité nevýhody:

• složitější konstrukční řešení (otáčíme celou konstrukcí scattermeteru),
• nárust rozměrů (otočením konstrukce jsme museli celý přístroj zvednout nad základnu, 

abychom získali prostor pro rameno s detektorem).

Ale má také nezpochybnitelné výhody:

• možnost použití již stávajících (dříve zakoupených) zdrojů světla (zdroj není součástí 
konstrukce),

• není potřeba použití optických vláken,
• možnost případné transformace světelného svazku na výstupu ze světelného zdroje 

(protože zdroj světla není součástí konstrukce máme dostatečný prostor k případným 
transformacím světelného paprsku (roztažení paprsku, kolimace,…)).

Díky výhodám konstrukčního řešení z odstavce 5.2 (soustava s horizontálně orientovaným 
světelným svazkem) jsme se rozhodli pro jeho realizaci.

	

Na obr 5.2.3 jsou uvedeny dva počítačové modely. První je pohled na scattermeter uložený na 
rámu a druhý je detailnější pohled na samotný scattermeter.
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Obr. 5.2.3. Počítačový model konečné verze scattermeteru.

5.3	 Součásti	zařízení

Při konstrukčním návrhu se počítalo i s využitím komerčně dostupných zařízení a 
součástek. Podívejme se na ně podrobněji.

5.3.1	 Detektor	Hamamatsu	S	1226-BQ	

Důležitou součástí scattermeteru je detektor pro snímání intenzity rozptýleného světla. 
Detektor je umístěn na rameni (viz odstavec 6.1). Pro potřeby našeho návrhu byl zakoupen 
detektor od firmy HAMAMATSU typ S 1226-BQ. Bylo nutné pořídit detektor s potřebnou 
spektrální citlivostí. Jeho základní vlastnosti jsou uvedeny v tab. 5.3.1.1.

Tab. 5.3.1.1. Vlastnosti snímacího detektoru [6].

Výrobce a typ HAMAMATSU S 1226-BQ

Velikost aktivní snímací plochy 2,4 mm x 2,4 mm (5,7 mm2)

Reverzní (závěrné) napětí Max 5 V

Pracovní teplotní rozsah -20 °C   -   +60 °C

Spektrální rozsah vlnových délek (při   25 °C) 190 nm   -   1000 nm

Vlnová délka maxima spektrální citlivosti (při 
25 °C) 720 nm
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 Povšimněme si relativně veliké aktivní snímací plochy. Ta je nutná pro eliminaci 
koherenční zrnitosti rozptýleného světla (náhodné rozdělení oblastí velké a malé intenzity v 
rozptýlené laserové vlně).
 Pro naše potřeby je také důležitá citlivost detektoru v závislosti na vlnové délce 
detegovaného záření, která je znázorněna na obr. 5.3.1.1.

Obr. 5.3.1.1. Citlivost detektoru v závislosti na vlnové délce [6].

 Maximální spektrální citlivost nastává při vlnové délce 720 nm, kdy činí 0,36 A/W při 
teplotě 25 °C.
 Pro konstrukční řešení a uchycení snímacího detektoru na rameno scattermeteru jsou 
důležité i jeho rozměry, které jsou uvedeny na obr. 5.3.1.2.
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Obr. 5.3.1.2. Rozměry v mm detektoru HAMAMATSU S 1226-BQ [6].

5.3.2	 Krokové	motory	Orientalmotor	

K pohonu pohyblivých částí scattermeteru jsou využity dvoufázové krokové motorky 
japonské firmy Orientalmotor. Jedná se o unipolární motorky typu PK223PB a PK244PB. 
K jakému pohybu jsou jednotlivé motorky přesně použity je uvedeno v kapitole 6. Uveďme 
důležité charakteristiky motorků.

• PK223PB

Obr. 5.3.2.1. Rozměry v mm krokového motorku firmy Orientalmotor PK223PB [7].
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 Na obr. 5.3.2.1 jsou znázorněny rozměry motorku PK223PB. Jeho hmotnost je 0,11 
kg, kroutící moment 0,05 N.m a velikost kroku rotace osy motorku 1,8°/krok (popřípadě 0,9°/
krok). Průběh kroutícího momentu je znázorněn na obr. 5.3.2.2.

Obr. 5.3.2.2. Závislost kroutícího momentu na rychlosti otáček motoru PK223PB [7].

• PK244PB

Obr. 5.3.2.3. Rozměry krokového motorku firmy Orientalmotor PK244PB [7].

 Na obr. 5.3.2.3 jsou znázorněny rozměry motorku PK2244PB. Jeho hmotnost je 0,3 
kg, kroutící moment 0,39 N.m a velikost kroku rotace osy motorku 1,8°/krok (popřípadě 0,9°/
krok). Průběh kroutícího momentu je znázorněn na obr. 5.3.2.4.
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Obr. 5.3.2.4. Závislost kroutícího momentu na rychlosti otáček motoru PK244PB [7].
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6	 Realizace	zařízení
Hlavním cílem mé diplomové práce je realizace zařízení pro měření rozptylu světla na 

površích solárních článků. Stěžejní částí úkolu je konstrukční řešení zařízení jako celku a řešení 
jednotlivých částí scattermeteru. V následujících odstavcích se blíže podívejme na nejdůležitější 
části přístroje. Pro snazší představu níže popisovaných částí konstrukce je skica scattermeteru 
popsána na obr. 6.1.

Obr. 6.1. Schéma scattermeteru.

6.1	 Pohyb	ramene	s	detektorem

 Jak již bylo uvedeno v odstavci 5.2, je nutno zajistit rotaci ramene s detektorem kolem 
osy 1 (obr. 5.2.2) a kolem osy 2 (obr. 5.2.2). Chceme dosáhnout, aby při základním kroku 
přístroje nová poloha aktivní plochy detektoru těsně sousedila s její předcházející polohou. 
Proto je nutno spočítat potřebný převodový poměr soukolí pro zjemnění kroku motorku při jeho 
rotaci ramenem kolem jednotlivých os. Převodový poměr soukolí pro osu 1 a osu 2 je totožný, 
lze jej snadno spočítat z trigonometrických funkcí. Nejprve určeme, o jaký nejmenší úhel se má 
rameno s detektorem otočit.
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Požadovaný nejmenší  úhel otočení ramene s detektorem:

°== 55,0
l
aarctgs ,

kde: a=2,4 mm je strana aktivní plochy detektoru,
l=250 mm je maximální délka ramene s detektorem.

Nyní můžeme určit minimální převodový poměr.

 
pp=

s
nk ⋅ = 98

kde: k=1,8° je krok motorku,
n=30 je počet kroků motorku pro vykonání požadovaného nejmenšího úhlu otočení 

ramene s detektorem.
	

 Při běhu krokového motorku může dojít k neplánovanému prokluzu, popřípadě se může 
vykonat nechtěný krok navíc. Aby taková chyba byla bezvýznamná, je nutné volit určitý počet 
kroků motorku (zde n=30) pro vykonání požadovaného nejmenšího úhlu otočení ramene s 
detektorem.
 Pro naše potřeby jsme využili katalogové součástky firmy HPC Gears. Volili jsme 
šnekové soukolí pro možnost větších převodových poměrů a samosvornost v době, kdy nejsou 
motorky pod proudem. Pro otáčení kolem osy 1 bylo vybráno soukolí s převodovým poměrem 
150:1. Jedná se o jednochodý šnek W0,8-1 a šnekové kolo PM0,8-150 z katalogu firmy HPC 
gears. Pro otáčení kolem osy 2 bylo vybráno soukolí s převodovým poměrem 120:1. Jedná se o 
jednochodý šnek W0,4-1 a šnekové kolo M0,4-120 z katalogu firmy HPC gears.

 Nyní si popišme konstrukční řešení umožňující pohyb ramene s detektorem. Pro 
maximální eliminaci výrobních nepřesností a tolerančních vůlí bylo šnekové kolo PM0,8-150 
pro otáčení kolem osy 1 uloženo mezi dvěma ložisky a staženo KM maticí, jak je znázorněno 
na obr. 6.1.1.

(6.1)

(6.2)
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Obr. 6.1.1. Uložení šnekového kola PM0,8-150.

 Šnekové kolo je uloženo mezi vnějšími kroužky dvou kuličkových ložisek. Pomocí KM 
matice jsou vůči sobě staženy vnitřní kroužky ložisek. Vnější a vnitřní kroužky se vůči sobě 
nepatrně posunou, přitlačí se na ložiskové kuličky a dojde k eliminaci výrobních nepřesností 
ložiska.
 Šnekovým kolem PM0,8-150 se otáčí pomocí krokového motorku PK223PB (odstavec 
5.3.2) a jednochodého šneku W0,8-1. Šnek je fixován na hřídeli uložené ve dvou ložiskách, jak 
je znázorněno na obr.6.1.2. Hřídel je uložena ve dvou ložiskách z důvodu její relativně velké 
délky.

Obr. 6.1.2. Schéma uložení šneku W0,8-1 pro otáčení ramene s detektorem kolem osy 1.
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Šnek je zajištěn pomocí pojistného kroužku a stavěcího šroubu. Hřídel je pevně uložena vůči 
jednomu ložisku. V druhém ložisku je hřídel plovoucí (není zamezeno jejímu pohybu) kvůli 
případné dilataci a výrobním nepřesnostem.

	
Ke šnekovému kolu PM0,8-150 je přišroubována stěna, která nese soustavu pro otáčení ramene 
s detektorem kolem osy 2. Ta je realizována pomocí výše zmíněného šnekového soukolí 
(šnek W0,4-1, šnekové kolo M0,4-120), jehož pohyb je řízen krokovým motorkem PK223PB 
(odstavec 5.3.2). Uložení šneku je znázorněno na obr. 6.1.3.

Obr. 6.1.3. Schéma uložení šneku W0,4-1 pro otáčení ramene s detektorem kolem 
osy 2.

 

 Šnek W0,4-1 je pevně uložen na hřídeli pomocí šroubu s válcovou hlavou a stavěcího 
šroubu. Hřídel je fixována k ložisku pojistným kroužkem. Protože je hřídel relativně krátká, 
použili jsme uložení pouze v jednom ložisku.
 Šnekové kolo M0,4-120 je uloženo na hřídeli, na jejímž opačném konci se připevňuje 
rameno s detektorem HAMAMATSU S 1226-BQ. Protože rameno může dosahovat délky až 
250 mm, je hřídel uložena ve dvou ložiskách pro eliminaci výrobních nepřesností, které by se 
mohly s rostoucí délkou ramene násobit a způsobit tak nepřesnou polohu detektoru. Uložení 
šnekového kola na hřídeli je uvedeno na obr. 6.1.4.
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Obr. 6.1.4. Schéma uložení šnekového kola M0,4-120 a hřídele pro rameno s detektorem.

 S ložiskovými domečky lze posouvat v drážce ve stěně pro správné nastavení středu 
otáčení ramene s detektorem. Pozice domečků je zajištěna osazením jednoho z nich a nasazením 
do drážky ve stěně, jak je uvedeno na obr. 6.1.4.

 Rameno s detektorem je koncipováno jako teleskopické pro případnou změnu délky 
v rozmezí přibližně 150 mm až 250 mm. Řešení teleskopického výsunu je znázorněno na obr. 
6.1.5.

Obr. 6.1.5. Schéma řešení teleskopického výsunu ramene s detektorem.

 Vnější trubka je pevná a je připevněna ke hřídeli z obr. 6.1.4. Na vnější trubku je 
nalisována spojovací část. Do ní a do vnější trubky je uložena vnitřní, posuvná trubka, která se 
zajišťuje stavěcím šroubem.
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6.2	 Otáčení	konstrukcí

 Jak bylo zdůvodněno v odstavci 5.2, je nutné k požadované funkci scattermeteru zajistit 
rotaci celého přístroje kolem osy 3.
 Toto otáčení je řešeno jako kluzné, a to rotací na pevném čepu. Pohyb je řízen krokovým 
motorkem PK244PB (odstavec 5.3.2), který konstrukcí otáčí díky ozubenému soukolí s přímými 
zuby od firmy HPC Gears. Zde není potřeba přesný převodový poměr, proto jsme volili pouze 
rozměrově vhodná kola s přímým ozubením. Z katalogu bylo vybráno kolo PG09-180 (180 
zubů) a pastorek G09-15 (15 zubů), jenž dávají převodový poměr 12:1. 
 Schéma kluzného uložení je znázorněno na obr. 6.2.1.

Obr. 6.2.1. Schéma uložení otáčení konstrukce kolem osy 3.

 K rámu je přišroubován pevný čep, na který je kluzně nasazen otočný náboj. K náboji 
jsou přišroubovány nosné stěny samotného scattermeteru a k nim je připevněno ozubené 
kolo PG0,9-180, pomocí kterého krokový motor PK244PB (odstavec 5.3.2) otáčí konstrukcí 
scattermeteru vůči pevnému čepu s rámem.
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6.3	 Stolek

Pro uchycení a zajištění polohy měřeného vzorku ve vertikální poloze bylo nutno 
navrhnout vhodný stolek. Požadavky na něj kladené jsou následující:

• opakovatelné a polohově definované uložení vzorku,
• snadné a rychlé uchycení vzorku.

 Vzhledem k tomu, že uchytit a zajistit měřený vzorek ve vertikální poloze není nejsnazší, 
může to vést ke zbytečnému zdržení a popřípadě k nepřesnému uložení vzorku, nemluvě o 
tom, že povrch křemíkových desek lze lehce znehodnotit případnými otisky prstů, které mohou 
být způsobeny neopatrnou manipulací. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k hledání způsobu, 
jak vzorek připevnit v horizontální poloze, což je mnohem jednoduší,  a následně stolek se 
vzorkem připevnit k samotnému scattermeteru. Pro definovanou polohu stolku jsme použili 
uchycení pomocí bajonetu. Pro naše potřeby jsme volili bajonet ze starého fotoaparátu Praktika 
řady B.
 Princip uchycení vzorku a připojení stolku ke scattermeteru je uveden na obr. 6.3.1.

Obr. 6.3.1. Schéma řezu stolkem.

 Nednímatelná část stolku s bajonetem je přišroubována k náboji kluzně uloženém na 
hřídeli z obr. 6.4.2. Odnímatelná část stolku s druhou částí bajonetu je opatřena plochou pro 
uchycení vzorku. Ten je zajištěn pákou uloženou na kloubu a k ploše určené k uložení vzorku 
je dotlačován pružinou. Odnímatelnou část stolku lze snadno nasadit na neodnímatelnou část 
pomocí bajonetu.
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6.4	 Posuv	a	otáčení	stolku

	
 Pro konstrukční řešení scattermeteru byl zadán požadavek, aby světelný svazek dopadal 
na stále stejné místo na vzorku i při otáčení přístroje (tzn. i pro měření pod různými úhly 
dopadu světelného svazku). Z důvodu pevně umístěného laseru a rotujícího přístroje je nutno, 
aby svislá osa otáčení přístroje (osa 3) ležela v rovině povrchu vzorku. Pro různě tlusté vzorky 
byl navržen posuv stolku ve směru osy 1.
  Posuv je řešen jako ruční, realizovaný otáčením pláště a posuvem náboje kluzně 
uloženém na  hřídeli. Plášť a náboj jsou vůči sobě uloženy závitem. Plášť se na hřídelí otáčí v 
drážce, kde je uložen kluzně. Náboj je zajištěn proti otáčení na hřídeli stavěcím šroubem. Proto 
se při otáčení pláště náboj skrze závit po hřídeli posouvá. Princip je uveden na obr. 6.4.1.

Pro záznam uhlového rozložení intenzity rozptýleného světla při dopadu světelného 
svazku pod nenulovým úhlem dopadu na různě orientovaný vzorek bylo navrženo otáčení 
stolku se vzorkem (otáčení kolem kolmice vztyčené ke střední rovině povrchu vzorku). Pohyb 
stolku je řízen krokovým motorkem PK223PB (odstavec 5.3.2) pomocí šnekového soukolí od 
firmy HPC Gears. Šnekové soukolí bylo zvoleno pro jeho samosvornost, která byla nutná, 
aby nedocházelo k otáčení stolku při jeho ručním posuvu realizovaném otáčením pláště na 
obr. 6.4.1. Z firemního katalogu firmy HPC Gears jsme volili šnekové kolo PM0,4-150 (150 
zubů) a jednochodý šnek W0,4-1, který je uložen na hřídeli jako na obr.6.1.3, což dohromady 
dává převodový poměr 150:1. Otáčení stolku bylo konstruováno jako kluzné pomocí drážky a 
vložky, jak je uvedeno na obr. 6.4.1.

Obr. 6.4.1. Posuv a otáčení stolku.

 V pravé části obr. 6.4.1 lze vidět i ložiskové uložení šnekového kola pro otáčení ramene 
s detektorem kolem osy 1.
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6.5	 Ukotvení	konstrukce

Vzhledem k tomu, že konstrukce scattermeteru je koncipována pro horizontální dopad 
světelného svazku a při snímání rozptylu světla se počítá s délkou ramene s detektorem až 
250 mm, je nutno celý přístroj usadit na rám o dostatečné výšce a pevnosti. Rám je navržen 
s třema nohama upevněnýma v betonové základně. Na betonovou základnu o tloušťce asi 40 
mm a průměru 600 mm je nasazen dvoudílný nerezový plášť tvaru válce stejného průměru. 
Plášť zajišťuje ochranu scattermeteru a eliminuje vliv světelných podmínek v okolí přístroje. 
Počítačový model rámu je uveden na obr. 6.5.1.

Obr. 6.5.1. Model rámu pro uchycení scattermeteru.

 Rám je tvořen z plochých tyčí a noh z trubek čtvercového průřezu, ve kterých jsou 
umístěny hranoly pro sešroubování rámu. Scattermeter se připevňuje na pevný čep, jehož 
uložení je uvedeno i na obr. 6.2.1. Vodorovná poloha přístroje je zajištěna pomocí vložek 
vkládaných mezi nohy s hranolem a ploché tyče. Spodní hranoly jsou z větší části zality do 
betonu a zpevněny armaturou.

 Vnitřní armatura betonu je znázorněna na obr. 6.5.2.
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Obr. 6.5.2. Půdorys vnitřní armatury betonu.

 Vnitřní armatura betonové základny spojuje nohy rámu závitovými tyčemi. Současně 
jsou v základně zality dvě kruhové trubky s vnitřním závitem v ústích, kde lze našroubovat 
rukojeti pro snazší manipulaci s celou konstrukcí. Trubky jsou taktéž spojeny závitovými 
tyčemi, které nejen zamezují protočení trubek, ale zpevňují i betonovou základnu jako celek. 
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7	 Závěr
	
 Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení pro měření intenzity 
laserového světla rozptýleného na površích solárních článků. Při návrhu konstrukčního řešení 
jsem respektoval možnou anizotropii rozptylu světla na měřeném povrchu. Jako světelného 
zdroje jsem použil He - Ne laseru a iontového Ar - Kr laseru INNOVA Spektrum 70. Zařízení 
bylo navrženo pro měření rozptylu laserového světla na površích solárních článků, umožňuje 
však rozšířit třídu studovaných povrchů na povrchy s libovolným typem drsnosti.
 Scattermeter pracuje na principu rastrovacího měření rozptylu světla, to znamená, že 
nám měří úhlové rozložení intenzity rozptýleného světla na zkoumaném povrchu.
 Při řešení zadání úlohy jsem přes nakonec nerealizované sestavy dospěl ke konečné 
verzi zařízení, která podle mého názoru optimálním způsobem řeší prostorové uspořádání 
jednotlivých součástí. Podle mých vědomostí je konečné řešení scattermeteru původní. Pro 
realizaci scattermeteru byly požity i komerčně dostupné přístroje a součásti. Detektor pro 
záznam intenzity je od firmy Hamamatsu, krokové motorky jsou od firmy Orientalmotor a 
ozubená soukolí jsou od firmy HPC Gears.
 Při realizaci zařízení jsem se snažil vytvořit sestavu, která umožňuje snadné nastavení 
všech prvků a není náročná na výrobu a montáž.
 Výsledky získané ze scattermeteru by v konečném důsledku měly posloužit při vývoji 
efektivnějších solárních panelů.
 Diplomová práce byla řešena v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu České 
republiky s registračním číslem FT-TA3/142 „Analýza optických vlastností solárních článků“ 
ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm.
 Zařízení bude mít v budoucnu významné uplatnění při řešení podobných úloh na Ústavu 
fyzikálního inženýrství FSI VUT  v Brně.
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Příloha	A
Fotodokumentace
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Obr. A1. Sestava scattermeteru.

            Obr. A2. Scattermeter na rámu.                                      Obr. A3. Nerezový obal.

Obr. A4. Bajonet pro uchycení stolku.



Obr. A5. Otáčení scattermeterem kolem osy 
3.

Obr. A6. Otáčení  ramenem kolem osy 1.

Obr. A7. Otáčení  ramenem kolem osy 2.                     Obr. A8. Otáčení  ramenem kolem osy 2.

Obr. A9. Maximální a minimální výsun náboje pro uchycení stolku.
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Příloha	B

Výkresová dokumentace
 Výkresová dokumentace je umístěna ve složce na konci této diplomové práce.
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