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Abstrakt: 
Předkládaná práce se zabývá moderními metodami detekce defektů solárních 

článků. Pro možnost klasifikace defektů je podrobně popsán technologický postup 

výroby krystalických křemíkových solárních článků. Defekty jsou zkoumány 

metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je 

inovována o možnost využití různých vlnových délek budících zdrojů. Pro jednotlivé 

metody je vymezen rozsah použití v průmyslové výrobě.  

Abstract:  
This thesis discusses modern methods for fast defect detection of solar cells. 

For the means of the defect classification, the technological production process of 

crystalline silicon solar cells is described. The defects are researched by the 

electroluminescence and prohtoluminescence methods. The Photoluminiscence 

method is improved by the posibility of using different wavelenght of excitacion 

sources. The range of using in industrial production is determined for the discussed 

methods. 
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optický zdroj. 
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1 Úvod 

Fotovoltaika, tj. přímá přeměna energie slunečního záření na elektrickou 

energii, má ve světové energetice nezastupitelné místo. Technologický proces 

výroby solárních článků je intenzivně vyvíjen. Kontrola jakosti jednotlivých 

technologických operací je důležitým faktorem pro dosažení sériové výroby solárních 

článků s co nejvyšší účinností.  

Práce je rozdělena do několika tématických částí. V první části je shrnut princip 

činnosti solárních článků a jsou vymezeny základní pojmy. Dále jsou popsány 

materiály používané pro výrobu solárních článků. Práce je zaměřena na články 

z krystalického křemíku. Pro možnost klasifikace výsledků měření je značná část 

práce věnována podrobnému popisu technologického postupu výroby krystalických 

křemíkových článků a metodám pro detekci defektů.  

Praktická část práce pojednává o možnostech využití elektroluminiscenční 

a fotoluminiscenční metody. Jsou diskutovány a klasifikovány pozorované defekty 

z rozsáhlé databáze vzorků monokrystalických křemíkových solárních článků. 

Metoda fotoluminiscence byla inovována o možnost využití různých vlnových délek 

zdroje záření budících světelných zdrojů. 

2 Pohled do historie 

Pojem fotovoltaika pochází ze dvou slov: řeckého φώς [phos] = světlo 

a ze jména italského fyzika Alessandra Volty. Objev fotovoltaického jevu se pak 

připisuje Alexandru Edmondu Becquerelovi, který jej jako devatenáctiletý mladík 

odhalil při experimentech v roce 1839. V roce 1904 ho fyzikálně popsal Albert 

Einstein a v roce 1921 mu byla za „Práce pro rozvoj teoretické fyziky, zejména objev 

zákona fotoelektrického efektu“ udělena Nobelova cena. Již v roce 1916 pak další 

držitel této ceny Robert Millikan experimentálně potvrdil platnost principu 

fotovoltaického jevu. Prvotní pokusy s fotočlánky spadají do sedmdesátých let 

19. století, kdy byly poprvé zjištěny změny vodivosti selenu při jeho osvětlení a kolem 

roku 1883 byl sestrojen první selenový fotočlánek s tenkou vrstvou zlata (Charles 
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Fritts, účinnost pod 1 %). První patent na solární článek byl pak podán v roce 1946 

Russellem Ohlem, který také stál na počátku rozvoje křemíkových solárních článků 

(1941). První skutečný fotovoltaický článek s 6% účinností byl vyroben 

z krystalického křemíku v roce 1954 v Bellových laboratořích [1].  

Větší rozvoj fotovoltaiky nastává v šedesátých letech s nástupem kosmického 

výzkumu, sluneční články slouží jako zdroj energie pro družice. První družicí 

využívající sluneční paprsky k zisku energie byl ruský Sputnik 3, vypuštěný 

15. května 1957. Dalším důležitým mezníkem pro rozvoj fotovoltaiky, a zejména 

výzkumu a vývoje v této oblasti byla celosvětová ropná krize v roce 1973. Dnes je již 

využití fotovoltaiky různorodé. 

3 Princip činnosti fotovoltaických křemíkových článků 

K fotovoltaické přeměně energie elektromagnetického záření na energii 

elektrickou dochází v polovodičových solárních (fotovoltaických) článcích. 

Nejběžnější solární jsou články na bázi krystalického křemíku. 

Podle typu nosiče náboje dělíme polovodiče na vlastní (intristické) a příměsové. 

Příměsové polovodiče mohou být dotované typu N (majoritními nosiči náboje jsou 

elektrony) nebo typu P (majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako částice 

s kladným nábojem). 

 

Obr. 1: Schématické znázornění funkce solárního článku 
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K fotovoltaické přeměně dochází v polovodičových solárních článcích, kde se 

energie dopadajících fotonů mění na elektrickou energii. Jedná se v podstatě 

o velkoplošnou diodu, přechod PN je orientován kolmo k čelní ploše mezi přední 

a zadní stranou. Pokud na solární článek dopadají fotony s větší energií, než jaká 

odpovídá šířce zakázaného pásu, tyto fotony generují páry elektron – díra. Tak 

odevzdávají svou energii a pohlcují se. Případný přebytek energie většinou předají 

kmitům mřížky, a tak ho přemění v teplo, což vede k ohřevu materiálu polovodiče. 

Páry elektron – díra generované v oblasti přechodu PN jsou od sebe odděleny 

elektrickým polem E mezi vázanými prostorovými náboji, díry jsou urychleny 

ve směru pole, elektrony opačně. Mezi opačnými póly solárního článku se objeví 

elektrické napětí a po zapojení do elektrického obvodu teče obvodem stejnosměrný 

elektrický proud. Solární článek se tak stává zdrojem elektrické energie. Ve tmě se 

solární článek chová jako polovodičová dioda. 

 

Obr. 2: Model energetických hladin solárního článku a fotovoltaické 

 přeměny energie [2] 

 

Na obr. 2 je znázorněn pásový model při osvětlení solárního článku, který není 

zapojen v elektrickém obvodu. Dopadající fotony poruší rovnováhu, nebo lépe 

řečeno ustaví jinou rovnováhu. Zvýší se generace párů elektron – díra, v oblasti 

přechodu jsou generované elektrony a díry jsou urychlovány v elektrickém poli E 
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ve směru šipek (v závěrném směru to odpovídá proudu tekoucímu zdrojem od 

záporného pólu ke kladnému), strana typu P se nabíjí kladně a strana typu N se 

nabíjí záporně. Potenciálová bariéra UD se sníží, Fermiho hladiny v oblastech typu P 

a typu N se rozdělí a rozdíl mezi nimi odpovídá fotovoltaickému napětí UP, které je 

rovněž vyznačeno. Toto napětí může maximálně odpovídat vyrovnání původního 

zakřivení pásů, což u křemíkových solárních článků bývá kolem UP ≈ 0,6 V. Další 

zvýšení intenzity ozáření solárního článku už fotovoltaické napětí naprázdno nezvýší, 

jak je vidět na obr. 5, neboť fotovoltaické napětí se vykompenzuje s opačným 

napětím prostorových nábojů na přechodu PN a už nedochází k oddělování směru 

pohybu generovaných elektronů a děr v oblasti přechodu PN. Problém lze chápat 

i tak, že snížení potenciálové bariéry UD při osvětlení vede ke zvýšení 

rekombinačního toku elektronů do polovodiče typu P a rekombinačního toku děr 

opačně, a tak se kompenzuje zvýšení difúzního proudu v důsledku oddělování 

generovaných elektronů a děr v elektrickém poli E mezi vázanými prostorovými 

náboji v oblasti přechodu PN. Vzniklé fotovoltaické napětí se tak podílí na ustavení 

nové rovnováhy. 

Zapojíme-li osvětlený solární článek do elektrického obvodu, vodivé spojení 

obou pólů znamená snížení fotovoltaického napětí (v tomto případě 

elektromotorického napětí zdroje), a tím i změnu v zakřivení pásů vedoucí k zvýšení 

potenciálové bariéry UD – UP [2]. 

3.1 Náhradní model fotovoltaického článku 

Vlastnosti solárního článku lze popsat a vysvětlit pomocí vlastností klasického 

PN přechodu a náhradního zapojení, viz obr. 3. 

 

Obr. 3: Náhradní model solárního článku 
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Solární článek lze popsat stejně jako klasický PN přechod pomocí vztahu (1) 

pro výpočet celkové hustoty proudu J, 
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  Ln a Lp je difúzní délka elektronů a děr, 

nPo a pNo je koncentrace elektronů a děr v polovodiči v rovnovážném 

stavu. 

Vztah (1) se obvykle označuje jako jednodiodový model solárního článku. Tento 

vztah ovšem naprosto zanedbává šířku depletiční vrstvy PN přechodu. Dále je tedy 

nutné uvažovat tepelnou generaci párů (elektron – díra) v této oblasti, a proto je 

nutné vztah (1) rozšířit na vztah (2). Tento vztah je v literatuře obvykle označován 

jako dvoudiodový model solárního článku [3]. 
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Protože šířka zakázaného pásu krystalického křemíku ∆EG ≈ 1,12 eV, jsou 

krystalické křemíkové solární články citlivé na fotony viditelného a blízkého 

infračerveného záření s vlnovými délkami kratšími než zhruba λ < 1100 nm. 

Na obr. 4. je spektrum slunečního záření po průchodu atmosférou s vyznačením 

vlnových délek a energií fotonů i s vyznačením šířky zakázaného pásu křemíku 

neboli absorpční hrany [2]. 
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Obr. 4: Spektrum slunečního záření po průchodu atmosférou s vyznačením vlnových 

délek a energií fotonů i s vyznačením šířky zakázaného pásu křemíku neboli 

absorpční hrany. Pro názornost je vyznačena i typická citlivost křemíkového 

solárního článku [2] 

 

3.2 Generace a rekombinace 

Každý fyzikální systém má snahu vracet se do rovnovážného stavu. Stejně je to 

i v polovodiči, ve kterém došlo k narušení rovnovážných koncentrací elektronů a děr. 

Působením vnějších vlivů může dojít ke zvýšení generace párů elektron – díra. Podle 

toho, o jaký typ vnějšího působení se jedná, mluvíme o generaci fotoelektrické 

(vlivem dopadu záření), termické (vlivem lokálního zahřátí) a injekcí (vlivem injekce 

nosičů z kontaktu či přechodu). Výsledkem je porušení termodynamické rovnováhy, 

pro kterou platí vztah n0.p0 = ni
2 a vznik tzv. nadbytečných nosičů náboje ∆n a ∆p, 

které mají snahu rekombinovat a vracet tak polovodič zpět do rovnovážného stavu. 

Rozeznáváme tři druhy rekombinace: 
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1. přímou (mezipásovou) rekombinaci, tj. přímý přestup elektronu z vodivostního 

do valenčního pásu, elektron ztrácí ionizační energii naráz. Podle typu uvolněné 

energie rozlišujeme: 

◊ zářivou (fotonovou) rekombinaci, 

◊ nezářivou (fononovou) rekombinaci 

◊ nárazovou neboli Augerovu rekombinaci - srážka tří nosičů, z nichž dva 

rekombinují a současně odevzdají energii třetímu, který přejde na vyšší 

energetickou hladinu; 

 

2. nepřímou (postupnou) rekombinaci, která se uskutečňuje přes hladiny defektů 

nebo příměsí (nazýváme je rekombinační centra nebo pasti) uvnitř zakázaného 

pásu. Opět může nastat rekombinace zářivá, nezářivá a nárazová; 

 

3. povrchovou rekombinaci, což je nepřímá rekombinace, která nastane u povrchu 

polovodiče. 

 

Rekombinuje-li elektron s dírou, odevzdává energii zhruba rovnou šířce 

zakázaného pásu. Injekcí majoritních nosičů do polovodiče opačné vodivosti 

při přiložení napětí na PN přechod v propustném směru se zvýší pravděpodobnost 

rekombinace a často k ní dochází. Při rekombinaci každého páru elektron – díra 

se uvolní určité kvantum energie, které se může buď vyzářit mimo krystal nebo být 

absorbováno v mříži, což se projeví zvýšenou teplotou krystalu. Pravděpodobnost 

zářivé rekombinace roste se zvětšující se šířkou zakázaného pásu [4]. 
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4 Základní polovodičové materiály používané pro solární 
články  

Solární články jsou vyráběny především z polovodičových materiálů speciálně 

upravených k využití vnitřního fotovoltaickému jevu. O vhodnosti polovodičového 

materiálu rozhoduje šířka zakázaného pásu energií pro daný materiál. Tato hodnota 

by měla ležet v rozmezí od 1,1 eV do 1,7 eV [5]. Vyžaduje se také, aby se použité 

materiály vyznačovaly vysokou pohyblivostí a dlouhou dobou života minoritních 

nosičů náboje. Existuje mnoho polovodičových materiálů, které splňují uvedené 

požadavky. Jsou to zejména Si, GaAs, CdTe, InP, AlSb. 

Dále ještě existují alternativní materiály ve formě polymerních vrstev 

a organických materiálů. Zároveň se pracuje na vývoji tenkovrstvých struktur 

a spojení různých materiálů do tandemových článků 

4.1 Monokrystalický křemík (Si-mono) 

Použití křemíku ve fotovoltaice má nejdelší historii a i v současnosti je 

nejvýznamnějším materiálem pro výrobu fotovoltaických článků. Dalo by se očekávat, 

že se tento trend udrží i v budoucnosti. První skutečný fotovoltaický článek s 6% 

účinností byl vyroben z monokrystalického křemíku v roce 1954 v Bellových 

laboratořích. V počátcích výzkumu a vývoje byl kladen důraz především na kosmické 

aplikace. Pokusné pozemské aplikace křemíkových článků výrazněji začaly okolo 

roku 1975, během těchto let se dbalo především na zlevnění a zdokonalení výrobní 

technologie, zvyšování účinnosti se nevěnovala velká pozornost. Důležitost pokroku 

na poli účinnosti solárních článků se ukázala kritická s nástupem plánů 

na alternativní zdroj energie jakožto náhradu za energii fosilních paliv. 

V osmdesátých letech byla maximální účinnost monokrystalických článků 17 %, 

a nyní lze uvést hodnotu 40 % dosaženou v Národní laboratoři pro obnovitelnou 

energii v USA, na článku s trojnásobným přechodem [3]. Toto výrazné zvýšení 

účinnosti se přisuzuje zlepšení hodnot napětí naprázdno, zdokonalení optického 

návrhu článků, stejně jako pokroku v samotné křemíkové technologii i technologiích 

montáže. 
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Zpracování křemene na čistý monokrystalický ingot křemíku je však velmi 

energeticky náročné, finanční návratnost se, především v počátcích fotovoltaiky, 

pohybovala na úrovni desítek let. Navíc, pro účely přeměny není nezbytně nutné 

použití vysoce čistého materiálu, jako pro využití v mikroelektronice. 

4.2 Polykrystalický křemík (Si-poly) 

Výrazného snížení energetické náročnosti technologického procesu výroby 

dosáhl v roce 1981 výzkum článků z polykrystalického křemíku s velkými krystaly. 

Primární metodou výroby polykrystalického křemíku je lití do kokyl. Ingoty jsou 

pak povrchově opracovány a řezány na desky. Tato metoda vyúsťuje ve fotovoltaicky 

méně účinný křemík, jehož výroba je však méně ekonomicky náročná a umožňuje 

využít méně čistých vstupních surovin. Polykrastalické články vykazují nižší účinnost, 

12 až 14 %, danou především ztrátami na hranicích zrn. Proto se výrobci snaží 

zhotovovat polykrystalický křemík s co největšími krystaly. Chemická pasivace 

vodíkem snižuje rekombinaci nosičů způsobenou defekty a hranicemi zrn. 

4.3 Tenkovrstvý amorfní křemík (a-Si:H) 

Významný pokrok z hlediska spotřeby křemíku přinesla tenkovrstvá technologie 

napařování nebo naprašování amorfního křemíku. Pro příznivé optoelektronické 

vlastnosti se ujaly především články na bázi hydrogenizovaného amorfního křemíku 

a-Si:H se šířkou pásu zakázaných energií 1,7 eV a součinitelem absorpce 

ve viditelné části záření větší než 10-6 m-1. Vzhledem k vysokému absorpčnímu 

koeficientu postačuje k využití spektra slunečního záření vrstva 1 µm, oproti 200 µm 

při použití krystalického křemíku [5]. Tenké vrstvy se nanášejí na běžně dostupné 

materiály, například sklo, ocel a plast. Nevýhodou článků s amorfním křemíkem je 

jejich nižší účinnost 5 až 8 % a pokles účinnosti s časem, což je předurčuje spíše pro 

aplikace s malou spotřebou energie. 

4.4 Arsenid galia (GaAs) 

Po křemíku je Arsenid galia (GaAs) nejčastějším materiálem pro výrobu 

solárních článků. Jeho materiálové vlastnosti jej předurčují především pro použití 
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v extrémních podmínkách, například kosmickém průmyslu. Články se vyznačují  

vyšší účinností až 21 % a minimálním poklesem účinnosti se zvýšenou teplotou. 

Arsenid galia má podstatně vyšší hustotu (5200 kg.m-3) oproti křemíku (2330 kg.m-3), 

takže z hlediska měrného výkonu články z GaAs nikterak nevynikají v porovnání 

s křemíkovými. Pro využití spektra slunečního záření však postačuje vrstva 

60 µm GaAs. Články jsou také podstatně křehčí. Masivnímu rozšíření GaAs článků 

brání jejich vysoká cena. Uvažuje se o kombinaci materiálů pro výrobu článků, 

kde na základním křemíkovém substrátu je vypěstována tenká vrstva GaAs, 

čímž se rozšíří využití spektra pro oba materiály. Takové články mohou dosáhnout 

účinnosti vyšší než 30 % [5]. 

4.5 Telurid kademnatý (CdTe) 

CdTe je díky svým vlastnostem považován za velmi nadějný materiál 

pro fotovoltaiku vzhledem k šířce zakázaného pásu 1,5 eV (při 25 °C) a vysokém 

činiteli absorpce. Proudová hustota JSC dosahuje až 26 A/cm2, napětí naprázdno 

UOC až 850 mV. Typická struktura solárních článků CdTe se skládá z n-CdS 

a p-CdTe heteropřechodů o tloušťce 1,5 µm, nanesených na skleněném substrátu 

pokrytém TCO. Rozšíření pro energetický průmysl je nereálné pro nedostatečné 

zásoby surové hmoty v zemské kůře. Uplatnění nalezne pro napájení malých 

zařízení, především pro jeho relativně nízkou cenu. Účinnost článků zhotovených 

elektrochemickou cestou dosáhla již 10 % [5]. 

4.6 Sulfid kademnatý (CdS) 

Články tvořené přechodem Cu2S a CdS - dosahují účinnosti 10 %. Jejich 

výhodou je malá hmotnost, díky čemu se používaly při kosmických aplikacích. 

Nevýhodou je malá stabilita těchto článků a dnes se již nepoužívají. Pokročilejší 

variantou tohoto historicky nejstaršího typu článků jsou již výše zmiňované 

kombinace sulfidu kademnatého s teluridem kademnatým (systém CdS - CdTe). 

Články vyhovují jen pro napájení zařízení s malým příkonem, a proto se nevyužívají 

v energetice a velkých solárních systémech [5]. 
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5 Technologický postup výroby krystalických 
křemíkových článků 

Nejvíce rozšířeny jsou dnes solární články na bázi křemíku (Si -

monokrystalické, polykrystalické i amorfní na bázi tenkých vrstev), neboť křemík má 

řadu výhod. Je hojně zastoupen v zemské kůře dokonce jako druhý nejrozšířenější 

prvek. Proto je relativně levný, je snadno dostupný, není jedovatý a je nejvíce 

používaným a asi i nejlépe prozkoumaným polovodičem. Šířka zakázaného pásu 

∆EG ≈ 1,12 eV rovněž vyhovuje. 

5.1 Surový materiál 

V přírodě se vyskytuje většinou ve formě křemene neboli oxidu křemičitého 

(SiO2). V této formě je mechanicky odolný a chemicky stabilní, drobná zrnka 

křemene tvoří všem dobře známý křemenný písek. Surový křemík se vyrábí z písku 

redukcí uhlíkem v obloukové peci, kde dochází k celému řetězci chemických reakcí. 

Pokud započítáme pouze výchozí a konečné produkty, můžeme zjednodušeně vše 

vyjádřit jedinou rovnicí (3): 

 

Si02 + C → Si + C02     (3) 
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Obr. 5: Schématické znázornění postupu při výrobě Si polotovaru pro výrobu 

solárních článků [2] 

 
Do obloukové pece se shora kontinuálně vpravují suroviny, kterými je písek 

promíchaný s mletým karbonizovaným uhlím (koksem). Směrem dolů stoupá teplota 

a v jednotlivých úrovních probíhají chemické reakce. Dole v zóně s teplotou 

cca T ≈ 2000 °C se hromadí roztavený křemík, který se v pravidelných intervalech 

odlévá. Takto získaný surový křemík hutní kvality má čistotu až 99 %, zhruba 1 % 

nečistot tvoří nejvíce příměsi Fe, AI a C. Pro použití v polovodičové výrobě je však 

potřebná mnohem vyšší čistota. Proto je třeba surový křemík vyčistit a poté vytvořit 

finální polotovar pro použití v další polovodičové výrobě. K tomu účelu existují různé 

technologie, příklad jedné z nich je schematicky znázorněn na obr. 5. Převodem 

na kapalnou fázi a její destilací lze získat polotovar až čistoty tzv. ppb (nečistoty 

řádově 10-9), která je potřebná pro výrobu integrovaných obvodů. Pro výrobu 

solárních článků běžně postačuje tzv. čistota ppm (nečistoty řádově 10-6) [2]. 
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5.2 Ingot monokrystalického křemíku 

Monokrystalický křemík, se nejčastěji připravuje Czochralského metodou. 

Při této metodě je do křemenného tavícího kelímku umístěn vysoce čistý 

polykrystalický křemík, který je zahřátý nad svoji teplotu tání, jež je asi 1415 °C. 

Do této taveniny je vložen zárodečný krystal monokrystalického křemíku s předem 

danou (požadovanou) krystalografickou orientací (nejčastěji 001 nebo 111). Rozměry 

tohoto zárodku jsou asi 0,5 cm v průměru a 10 cm na délku. Zárodek je pak 

za přesně daných podmínek vytažen tak, že tažený materiál tuhne a kopíruje 

strukturu zárodečného krystalu, díky čemuž vzniká monokrystal. Celé tažení probíhá 

v inertní atmosféře argonu, jež přispívá k lepšímu chlazení krystalu. Ingoty vytvořené 

touto metodou mají dnes v průměru až 40 cm a délku 2 m. 

Absolutně dokonalý monokrystal ovšem nelze připravit, protože stále přetrvávají 

především bodové defekty mřížky a jejich shluky. Během tažení se z křemenného 

kelímku do krystalu dostává kyslík a usazuje se v intersticiálních polohách mřížky. 

Jeho koncentrace je v řádu 1018 atomů na cm3 [5]. 

Další významnou metodou výroby monokrystalického křemíku je zonální tavba. 

Čištěný polykrystalický materiál je upraven do tvaru tyče, jež je potom umístěna 

do speciální komůrky. K jedné straně tyče je připevněn zárodečný monokrystal; celá 

tyč je přitom ve vakuu nebo v inertní atmosféře. Klíčovým prvkem této metody je úzký 

zahřívací prstenec, který obepíná tyč a lokálně materiál tyče  roztaví. Tato zóna 

se nejprve vytvoří mezi polykrystalickou tyčí a monokrystalickým zárodkem, a poté se 

pomalu posouvá podél tyče. 

Jak roztavená oblast tuhne, je nejprve v kontaktu se zárodečným krystalem 

a přebírá jeho krystalovou orientaci. Při postupném posouvání roztavené zóny 

se nakonec celá polykrystalická tyč přemění v monokrystal se stejnou orientací jakou 

měl monokrystalický zárodek. Rychlost pohybu prstence určuje poloměr vzniklého 

monokrystalu. Vzhledem k různé rozpustnosti případných nečistot se díky pohybu 

roztavené zóny tyto nečistoty přemísťují na konec tyče, jenž je možné odříznout. 

Zonální tavbou tedy vzniká vysoce čistý materiál. Další výhodou oproti 

Czochralského metodě je absence jakéhokoliv kelímku, který by do materiálu vnášel 
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nečistoty; koncentrace intersticiálního kyslíku je o několik řádů nižší než v případě 

Czochralského křemíku. Zásadní nevýhodou této metody je, že maximální průměr 

takto vytvořeného krystalu je limitován (přibližně 80 mm). 

5.3 Křemíkový wafer 

Vzniklý polykrystalický blok či monokrystalický ingot se příčně řeže na destičky, 

které tvoří základ solárních článků. Pila je vyrobena z tenkého nerezového kotouče 

s otvorem uprostřed. Vnitřní ostří pily pokrývá diamantový bort s niklovou matricí. 

Při řezání dochází k narušení povrchu waferu. Narušený materiál musí být odstraněn 

několika operacemi. Nejprve se brousí ostré hrany, čímž se zvýší pevnost a odolnost 

vůči možné lámavosti v dalším technologickém procesu. Dalším krokem 

je oboustranné lapování pro vyhlazení povrchu desky odstraněním části narušeného 

křemíku. Lapování sice umožní odstranit větší část narušeného povrchu waferu, 

zanechá ale za sebou tenkou, stejnoměrně porušenou vrstvu. Pro odstranění této 

vrstvy následuje proces chemického leptání. Pro zajištění velmi hladkého, rovného 

povrchu waferu bez jakýchkoliv poruch následuje leštění chemicko-mechanickým 

procesem. Po leštění je na povrchu desek velké množství nečistot. Těmito 

nečistotami jsou většinou částice, organické zbytky a kovové ionty. Chemickým 

čištěním se odstraňují z povrchu. Vyleštěné a vyčištěné desky jsou připraveny 

ke kontrole. Během procesu kontroly se bezkontaktními metodami měří elektrický 

měrný odpor a geometrické parametry. 

V technologii řezání a leštění došlo v posledních letech k výraznému posunu 

kvality, zatímco dříve technologie umožňovala řezat destičky o minimální tloušťce 

d = 300µm, dnes je to d = 100µm. Ve stejném poměru se zmenšil i prořez. Úspora 

křemíku a energie potřebné k jeho výrobě i zefektivnění výroby je tak evidentní. 

Polotovary z jiných polovodičů než z křemíku se vyrábí podobnými technologiemi. 
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5.4 Solární článek 

Solární články jsou vyráběny z mono- a poly-krystalického křemíku. Prvním 

testem ve výrobním procesu je test kvality pro ověření přesnosti rozměru, hmotnosti 

a mechanického poškození hran či povrchu optickými a vážními metodami. 

Vyhovující wafery postupují do mokrého procesu čištění, automat roztřídí články 

na plastový dopravník mycí lázně. Wafery prochází chemickou lázní a před dalším 

procesem jsou důkladně usušeny. Posledním procesem přípravné fáze je stripování 

povrchu hydroxidem draselným (KOH) pro vyhlazení nerovností hran. 

Solární články jsou tvořeny velkoplošným P-N přechodem. Pro jeho vytvoření 

se nanese N vrstva difúzí fosforu na vrstvu P při teplotě 900 °C . Protože plastové 

zásobníky by se při takové teplotě roztavily, jsou wafery přeskládány na křemenný 

lankový dopravník. V peci jsou wafery vystaveny prostředí s vysokým obsahem 

chloridu fosforylu (POCl3). Při vysokých teplotách dochází k difůzi částic fosforu 

P na struktuře waferu, vedoucí dotováním povrchu waferu k jeho přetvoření 

z polovodiče typu P na polovodič typu N. 

 

Obr. 6: Vytvoření PN přechodu difúzí fosforu [6] 

 

Pro kontrolu kvality difúzního procesu prochází článek měřením povrchového 

odporu. Dokonalého oddělení vrstev N a P je dosaženo hranovým leptáním 

v plazmatu. Plazmatem aktivované reakční plyny tetrafluorometanu a kyslíku 

(CF4 + O2) reagují agresivně s hranami waferu. Tím je zaručeno dokonalé oddělení N 

a P vrstev. 
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Obr. 7: Hranové leptání v plazmatu [6] 

 

Jako vedlejší produkt difúzního procesu vznikají na povrchu waferu krystaly 

fosforečně křemičitého skla. Ty jsou odstraněny v další leptací lázni. 

Na povrch článků je nanesena vrstva nitridu křemíku (SiNx:H), která jim 

propůjčuje charakteristické modré zbarvení. Obsah vodíku v nitridové vrstvě také 

přispívá k výraznému zvýšení účinnosti solárních článků. Před nanesením vrstvy jsou 

články přeneseny ze zásobníků pro hranovou úpravu do grafitových zásobníků. 

Tento proces zahrnuje přeskládání článků do paralelního uspořádání pro obrábění 

celé přední strany polovodiče. V plasmou podpořeném procesu reakce plynů 

amoniaku (NH3) a silanu (SiH4) ve vakuu se strukturou waferu dochází k vytvoření 

pasivační vrstvy nitridu křemíku. 

 

Obr. 8: Difúze nitridu křemíku [6] 

 

Takto upravené články jsou podrobeny zkouškám zabarvení pomocí 

CCD kamery. 
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Pro odvod elektrické energie ze solárního článku, je na povrch článku naneseno 

kontaktní pole pasty stříbra pomocí sítotisku. Toto stříbrné pole vytváří 

charakteristický vzhled přední strany článku. Zadní strana článku je opatřena dvěma 

stříbrnými pásy kontaktů a hliníkovou vrstvou dávající zadní straně článku 

charakteristický vzhled. Hliníková vrstva působí na elektrony jako zrcadlo a odráží 

je zpět do polovodiče. Kontakty jsou do článku zataveny v peci při teplotě 900 °C. 

Vysoká teplota zapříčiní proniknutí pasty stříbra do křemíku, čímž vytvoří spolehlivý 

elektrický kontakt. 

 

Obr. 9: Zatavení kontaktů [6] 

 

V podstatě jsou nyní články připraveny k použití. Následující fáze je proces 

třídění podle výkonnostní třídy a optických kritérií. Simulátor slunce je použit 

pro ověření parametrů každého článku, čímž je zařazen do jedné z kvalitativních tříd. 

Minimální tolerance zabezpečují přesné rozdělení článků s jasně definovanými 

výkonovými charakteristikami. Vývojový trend článků směřuje k ještě tenčím článkům 

(120µm), s větší plochou a vyšší účinností [6]. 

5.5 Solární panel 

Solární články jsou krajně křehké a lámavé. Navíc ještě všechny cenově 

výhodné systémy kontaktů vykazují ve volném prostředí korozi. Aby mohly být solární 

články smysluplně využívány pod širým nebem, musejí být před vlivy prostředí 

chráněny zapouzdřením. Protože však jeden článek může za normálních podmínek 

dávat pouze 1,2 až 1,4 W při napětí asi 500 mV, je nutné propojit více solárních 

článků do větších jednotek a společným zapouzdřením je uspořádat do takzvaných 
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panelů. Nejběžnější konstrukce solárního panelu je znázorněna schematicky v řezu 

na obr. 10 a výrobní postup je následující. 

 

Obr. 10: Schéma běžného solárního panelu v řezu [2] 

 

Na přední straně solárního panelu je temperované (tzv. kalené) sklo. Tato skla 

jsou velmi odolná proti nárazu a odolají i poměrně velkým kroupám. Na sklo 

se pokládá plastová EVA (etylvynilacetát) fólie a na ni se skládají a propojují solární 

články. Přes články se znovu pokládá plastová EVA fólie a zadní stěnu tvoří 

zpravidla laminátová kompozice PVF-PET-PVF (polyvynilidenfluorid – 

polyetyléntereftalát - polyvynilidenfluorid). Poté se vyčerpá vzduch mezi těmito 

vrstvami a panel se zahřeje nad teplotu tání EVA fólie. Etylvynilacetát 

se po teplotním zpracování rozteče a jako zalévací hmota zalije solární články 

v prostoru mezi předním sklem a zadní laminátovou stěnou panelu. Nakonec se 

panely rámují a zatmelují silikonovým tmelem do hliníkových profilů. Hotové solární 

panely jsou tak utěsněny proti vodě či jiným nečistotám [5]. Životnost kvalitních 

solárních panelů na bázi krystalických polovodičů bývá 20 až 30 let. 
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6 Přehled elektrických parametrů solárních článků 
Parametry solárních článků se popisují voltampérovou charakteristikou, která 

udává závislost proudu na napětí. Z této charakteristiky se dají odečíst základní 

parametry solárních článků. 

 
Obr. 11: Voltampérová charakteristika s vyznačenými parametry 

 

6.1.1 Proud nakrátko - ISC 

Je získáván při U = 0. Proud nakrátko je roven proudu generovanému světlem 

IL, jestliže sériový odpor RS je nulový. Proud nakrátko je ve své fyzikální podstatě 

maximální proud, který může fotovoltaický článek při daném slunečním osvětlení 

dodávat. Velikost tohoto proudu je závislá na intenzitě osvětlení, spektrální citlivosti, 

ozářené ploše a teplotě. 

Velikost proudu nakrátko se pohybuje řádově v desítkách mA až jednotek A. 

Největší běžně dostupné články mají při plném ozáření proud nakrátko nad hranicí 

3,5 A. 

6.1.2 Napětí naprázdno - UOC 

Je získáván při I = 0. Toto napětí je ve své fyzikální podstatě napětím, které je 

na svorkách článku bez připojené zátěže. Toto napětí je maximálním napětím 
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fotočlánku při dané teplotě a intenzitě osvětlení. U monokrystalických článků se toto 

napětí pohybuje kolem hranice 0,6 V. 

6.1.3 Pracovní bod 

Pracovní bod je bod na voltampérové charakteristice, ve kterém solární článek 

momentálně pracuje. Poloha pracovního bodu je závislá na vlastnostech spotřebiče. 

Zpravidla se snažíme, aby byla poloha pracovního bodu totožná s polohou MPP. 

Leží-li pracovní bod v režimu nakrátko nebo naprázdno nedodává článek žádný 

výkon. 

Na polohu pracovního bodu má výrazný vliv teplota. Při déle trvající sluneční 

intenzitě nebo zhoršených podmínkách chlazení článku (bezvětří), kdy teplota 

vzduchu dosahuje 40 °C, dochází ke zvýšení povrchové teploty článku až na 80 °C. 

Při takto vysokých teplotách dochází ke změně elektrických vlastností článku, která 

vede ke snížení svorkového napětí na zatěžovací charakteristice. Pokles svorkového 

napětí způsobí snížení dodávaného výkonu do zátěže. Jelikož k tomuto jevu dochází 

právě při největší sluneční intenzitě, může dojít až ke ztrátám 75 % z dosažitelné 

denní výroby článku. Ke kompenzaci tohoto jevu může sloužit optimalizační zařízení, 

které pracuje na principu řízení optimálního odporu zátěže. 

6.1.4 Maximum Power Point - MPP 

MPP je bod na voltampérové charakteristice s maximálním výkonem. Tento bod 

se udává prostřednictvím napěťové a proudové souřadnice s indexem m. 

6.1.5 Maximální výkon - Pm 

Maximální výkon, který může článek dodávat. Bod Pm je přibližně uprostřed 

ohybu voltampérové charakteristiky. Sledovač MPP maximálního pracovního bodu 

se snaží přizpůsobovat parametry zátěže, pro využití maximálního výkonu článků. 

6.1.6 Napětí - Um 

Napětí při kterém dodává článek maximální výkon. 
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6.1.7 Proud - Im 

Proud při kterém dodává článek maximální výkon. 

6.1.8 Vnitřní odpor - Rm 

Vnitřní odpor článku při maximálním výkonu. 

m

m
m I

U
R =           (4) 

6.1.9 Proud při napětí 450 mV - I450 

Proud I450 je proud protékající článkem při napětí 450 mV. Parametr je důležitý 

pro první třídění do jednotlivých výkonnostních skupin. 

6.1.10 Fill Factor - FF 

Parametr FF udává poměr mezi maximálním výkonem a výkonem daným 

napětím naprázdno a proudem nakrátko. Je závislý na kvalitě kontaktů, morfologii 

materiálu a odporu aktivní polovodivé vrstvy. Tento poměr se uvádí jako tzv. činitel 

plnění a je definován následujícím vztahem: 

ef
SCOC

mm

IU
IÚ

FF η==
.
.

         (5) 

6.1.11 Účinnost fotovoltaického článku – EEF 

Účinnost přeměny slunečního záření solárního článku je dána vlastnostmi 

materiálu, ze kterého je článek vyroben. Tento materiál ovlivňuje spektrální citlivost 

(rozložení spektrální citlivosti) článku na dopadající záření tzn., že článek využívá 

energii různých vlnových délek s různou účinností. Monokrystalické články mají 

účinnost zpravidla v rozsahu 15 až 18 %; polykrystalické v rozsahu 13 až 16 %. 

Účinnost solárního článku je definována následujícím vztahem: 
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m

AE
P

P
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.
==η          (6) 
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kde  Prad je výkon dopadajícího záření 

E je intenzita osvětlení při standardizovaných zkušebních podmínkách 

  AC je plocha fotovoltaického článku [m2] 

6.1.12 Sériový a paralelní odpor - RSO a RSH 

Znalost velikosti sériového a paralelního odporu solárního článku nám dává 

poznatek o jeho kvalitě. Příliš vysoká hodnota sériového odporu způsobuje, 

že svorkové napětí článku bude tím menší, čím bude větší úbytek napětí 

na sériovém odporu. Je určen součtem odporu substrátu, vrstev, přechodů 

a kontaktů. Na druhou stranu příliš nízká hodnota paralelního odporu nás informuje 

o vadném článku; článek se chová, jako by byl zevnitř zkratován. 

Sklon charakteristiky (tečny v bodech ISC a UOC) odpovídá parametrům 

RSH a RSO. 

6.1.13 Reflexivita - R 

Je odvozena z indexu lomu polovodiče podle (7): 

2

1
1
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

=
n
nR           (7) 

7 Metody pro detekci defektů solárních článků 
Výraznou roli na výkonu a účinnosti solárních článků hraje kvalita jejich 

provedení. Samotný proces výroby od surového materiálu po solární článek 

je technologicky velmi náročný, jak je popsáno v předchozích kapitolách. Proto 

je zapotřebí diagnostikovat strukturu materiálu a jeho povrchu v několika stupních 

výroby pro vyloučení zmetkových kusů a možnosti úpravy technologického procesu.  

7.1 LBIC (Light Beam Induced Current) 

V dnešní době je nejznámější a nejzkoumanější metodou pro diagnostiku 

solárních článků metoda LBIC. Laserový paprsek je zaostřen na vzorek a díky lokální 

proudové odezvě z článku získáme XY charakteristiku rozložení proudu. Získaná 
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data se uspořádají do proudové mapy a v podstatě modelují chování celého článku 

po jeho jednotlivých částech. Z takto vzniklých proudových map potom můžeme určit 

většinu lokálních defektů. Po měření je nutné (automaticky nebo ručně) nastavit 

stupeň šedi zobrazované oblasti pro dobré zobrazení jednotlivých defektů, a to podle 

nalezených odchylek. Přesnost proudových map závisí především na druhu 

použitého laseru (hloubka vniku) a na kroku (míra přesnosti), s jakým se daný vzorek 

analyzuje. 

V současné době je možné použít různé druhy LED diod s odlišnými vlnovými 

délkami. Vzniknou tak odlišné snímky, které dávají přesnější obraz chování solárního 

článku. Ovšem tato metoda je zdlouhavá, přičemž skenování jednoho článku může 

trvat i několik hodin v závislosti na zvolené rozlišovací schopnosti. 

7.2 Elektroluminiscence 

Značnou nevýhodu měřící metody LBIC odstraňuje mladá a teprve pár let 

intenzivně zkoumaná metoda vyhodnocování defektů metodou elektroluminiscence 

se svou dobou expozice pár sekund. Měření vychází z reciproční funkce solárního 

článku, v němž po připojení na zdroj napětí/proudu dochází k zářivé rekombinaci 

elektronů a děr a tím světelné emisi. Záření je v celé ploše vzorku snímáno 

chlazenou CCD kamerou. 

 

Obr. 12: Schéma měření metodou elektroluminiscence 
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Defekty nevyzařují žádné nebo slabé záření a jsou na snímcích jasně 

pozorovatelné. Intenzita světelné emise je přímo úměrná difúzní délce minoritních 

nosičů, přičemž je ovlivněna mnoha fyzikálními vlastnostmi, jako jsou rychlost 

povrchové rekombinace, vzájemná rekombinace a defekty. 

Tato efektivní technika může být aplikována nejen na solární články, 

ale i na sestavené panely. 

7.3 Fotoluminiscence 

Metoda fotoluminiscence je velmi podobná elektroluminiscenční metodě. 

Měření je možno provádět na stejném měřícím zařízení s patřičnou modifikací. 

Při fotoluminiscenci je energie nutná pro zářivou rekombinaci dodávána vnějším 

světelným zdrojem. Solární článek je ozařován světelným zářením o určité vlnové 

délce, která je odfiltrována optickým filtrem před CCD kamerou.  

 

Obr. 13: Schéma měření fotoluminiscence 

 

7.4 Luminiscenční mikroplazmy 

V solárním článku dochází vlivem závěrného proudu ke vzniku luminiscenčních 

mikroplazem. Na vzniku mikroplazem se podílí nedokonalosti v krystalické mřížce 

PN přechodu. Nejčastěji jsou reprezentovány bodovými poruchami, které ovlivňují 

závěrný proud a velikost průrazného napětí přechodu. Poruchy se vyskytují 

v největší míře na hranách solárního článku. 
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Obr. 14: Schéma měření luminiscenčních mikroplazem 

 

Je možnost využít stejného měřícího zařízení jako pro elektroluminiscenci 

a fotoluminiscenci. Úprava zapojení spočívá v obrácené polaritě napájecího napětí. 

Světelnou emisi mikroplazem je možno zachytit CCD kamerou. Se zvyšujícím 

se závěrným proudem se zvyšuje i počet viditelných center mikroplazmy. Měřící 

metoda může být destruktivní, překročí-li se maximální závěrný proud, může dojít 

k průrazu PN přechodu. 

8 Defekty solárních článků 
Defekty u monokrystalických solárních článků vznikají jednak při samotné 

výrobě křemíku, ale také při následném technologickém procesu výroby článků. 

Vady lze tudíž rozdělit na dvě základní skupiny: 

◊ materiálové defekty (Grow Defects), 

◊ procesní defekty (Processing Induced Defects). 

8.1 Materiálové defekty (Grow Defects) 

Mezi nejznámější materiálové defekty patří tzv. vírové defekty (Swirl Defects) 

a defekty pnutí v křemíku (Solar Stress). U vírových defektů se jedná o vadu, která 

má tvar soustředných kružnic, jež vznikají při procesu výroby křemíkového ingotu 
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(CZ Si). Tyto kružnice vznikají z důvodu injekce příměsí (např. kyslíku) do křemíku 

rozpouštěním křemenných nádob při rotačním pohybu během Czochralského 

metody. Úrovní koncentrace kyslíku a stupněm jeho precipitace v SiO2 lze tedy 

ovládat i celkovou hustotu těchto vrstevných chyb. Ke zviditelnění jednotlivých křivek 

se využívá selektivního leptání. 

Přítomnost těchto prstenců může mít celou řadu nežádoucích aspektů. 

Např. může působit jako centrum pro generaci - rekombinaci, a tím zvyšovat závěrný 

proud PN přechodu nebo snižovat dobu života minoritních nosičů proudu. [3]  

8.2 Procesní defekty (Processing Induced Defects) 

Za základní procesní defekty považujeme: 

◊ mechanické poškození – do této skupiny se řadí především poškrábání 

solárního článku a nebo okrajové odštípnutí, 

◊ nehomogenita difúzní vrstvy. 
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9 Praktická část 
V praktické části jsou popsány principy zkoumaných metod elektroluminiscence 

a fotoluminiscence pro detekci defektů monokryslaických solárních článků, popis 

měřícího pracoviště a výsledky dosažené jednotlivými metodami. 

9.1 Měřící pracoviště  

Metody elektroluminiscence, fotoluminiscence a luminiscenčních mikroplazem 

je možno, po patřičných úpravách, pozorovat na jednom komplexním měřícím 

pracovišti, jež se skládá z temné komory obsahující speciální CCD kameru G2-3200, 

kontaktního pole se solárním článkem a výměnného světelného zdroje. Kamera je 

připojena k USB portu počítače s komunikačním programem SIMS dodávaným 

ke kameře. Kontaktní pole a světelný zdroj jsou nezávisle připojeny 

k regulovatelnému laboratornímu zdroji. 

 

Obr. 15: Blokové schéma měřícího pracoviště 
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Obraz luminiscenční odezvy solárního článku je snímán CCD kamerou 

G2-3200 firmy Kodak s použitým čipem typu 3,2 MPx CCD Kodak KAF-3200ME. 

Spektrální citlivost čipu, jak je patrné z obr. 16, je v rozmezí 370 – 830 nm při 50 %. 

Čip snímá obraz o maximálních rozměrech 2184 x 1472 pixelů. S kamerou 

je používám objektiv Canon s ohniskovou vzdáleností 43 cm. 

 

Obr. 16: Spektrální citlivost CCD čipu snímače [7] 

 

Tato kamera se vyznačuje nízkým tepelným šumem a nastavitelnou dobou 

uzávěrky na libovolně dlouhou dobu. Tepelný šum čipu je 0,8°exp(-/s/pixel) 

při teplotě 0 °C. Nízký šum čipu a možnost dlouhé expoziční doby jsou zajištěny 

efektivním dvoustupňovým chlazením s Peltierovými články. Tyto články dokáží 

udržet čip hluboce zmrazený, maximálně 45 °C pod okolní teplotou [7]. Při měření byl 

používán čip při teplotě -20 °C. 



 - 37 -

Kamera je vybavena 16bitovým A/D převodníkem s korelovaným dvojitým 

vzorkováním, které zajišťuje vysoký dynamický rozsah a čtecí šum limitovaný pouze 

samotným CCD čipem. 

Abychom mohli při snímání odfiltrovat složky nežádoucího spektra, je kamera 

vybavena sadou optických filtrů, které lze softwarově nastavit. 

Komunikace je zajištěna ovládacím programem SIMS (Simple Image 

Manipulation Systém), jenž je dodávám společně s kamerou. Program vyhodnocuje 

teplotu kamery a CCD čipu, teplotu CCD je možno řídit s krokem 0,1 °C. Ochlazení 

na -20 °C trvá přibližně 10 minut v závislosti na nastaveném kroku dT [°C/min], 

v našem případě 3 °C/min. Maximální rychlost chlazení není pro CCD čipy Kodak 

definována, nicméně platí, že pomalá změna teploty méně zatěžuje elektronické 

komponenty, než skokové změny. Při pomalém chlazení je rovněž snadnější 

dosáhnout vyššího tepelného rozdílu. Zapnutí chlazení okamžitě na 100 % 

vyprodukuje velké množství tepla, čímž jejich celková teplota stoupne více, než je 

nezbytně nutné. Výsledkem je vyšší absolutní teplota čipu, protože horká strana 

chladiče je rovněž teplejší. Ustálení teploty na teplotu blízkou okolí pak zabere 

spoustu času. 

Nastavení expozice umožňuje kalibrační snímek bez otevření závěrky. Tento 

obraz reprezentuje tepelný šum, generovaný samotným CCD čipem, kombinovaný 

se čtecím šumem kamery. Tyto snímky jsou odečítány od měřících snímků během 

kalibrace, aby byl tepelný šum ze snímku pokud možno odstraněn. 

Kamera je schopna snímat celé okno či zvolený výřez plné velikosti CCD čipu, 

čímž umožňuje záběr na cílenou oblast měřeného vzorku. Dále program nabízí 

úpravu histogramu, palety barev, aplikaci matematických operací a filtrů, obrazovou 

transformaci a další užitečné funkce pro maximální možné úpravy pořízených 

snímků. 
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9.2 Metoda Elektroluminiscence 

Elektroluminiscenční metoda umožňuje detekci materiálových a procesních 

defektů solárních článků. Je založena na skutečnosti, že solární články, po připojení 

ke zdroji proudu v propustném směru, emitují záření v infračerveném spektru. Hlavní 

proces světelné emise je vyvolán mezipásmovou rekombinací. Intenzita záření 

je přímo úměrná difúzní délce nosičů náboje [11]. V oblastech kde rekombinace 

nastává dříve, přes defektně sníženou vzdálenost mezipásmového prostoru, je 

intenzita záření nižší. Solární článek se po připojení ke zdroji proudu chová jako LED 

dioda s velkou plochou PN přechodu. 

Testované články jsou připevňovány ke kontaktnímu poli pružnými kontakty. 

Sběrné stříbrné pásky kladné přední strany článku jsou kontaktovány z obou stran 

pro každou sběrnici. Při kontaktování pouze jedné strany sběrnice, dochází 

ke zkreslení proudové mapy útlumem po délce povrchu vlivem sériového odporu 

materiálu. Kontaktování z obou stran tento útlum minimalizuje. Zadní záporná strana 

je kontaktována v celé ploše. Solární články se testují pro proudy do 3 A, maximální 

proud testovaných článků se pohybuje do 3,5 A. Elektroluminiscenční spektrum 

záření se nachází v infračervené oblasti spektra, kamera je používána společně 

s IR optickým filtrem typu IR742. 

Detekce defektů spočívá v rozlišení světlých a tmavých míst plochy 

zaznamenaného snímku. Sběrné kontakty jsou z přetavené stříbřité pasty, 

k elektroluminiscenčnímu jevu na nich nedochází, proto jsou na snímcích tmavé. 

Elektroluminiscenční záření polovodičové struktury je možno pozorovat jako světlé 

plochy s různorodou intenzitou. Ideální solární článek vykazuje konstantní proudovou 

hustotu v celé ploše přechodu, a tím i jeho světelná emise by měla mít v celé ploše 

stejnou intenzitu. Plochy s nižší intenzitou indikují defekt ve struktuře materiálu. 

Defektů je více druhů a jejich příčiny mohou být různorodé. 

 

 

 



 - 39 -

9.2.1 Měření lokálních parametrů metodou elektroluminiscence 

Metodou elektroluminiscence bylo proměřeno a prozkoumáno celkem 27 vzorků 

solárních článků jediného českého výrobce Solartec, s.r.o., sídlící v Rožnově pod 

Radhoštěm. Veškeré vzorky byly vyrobeny z monokrystalického křemíku. Výběr 

vzorků pro měření byl proveden na základě potřeby popsat články s různou 

účinností. Volba byla také ovlivněna snahou zahrnout do měření většinu 

kvalitativních typů článků, které obsahují různorodé druhy poškození. 

Ze sady vzorků byly defekty nejpatrnější u následujících. Vzorek s typovým 

číslem 1522C2 vykazuje hned několik zřetelně viditelných poškození 

monokrystalického solárního článku. Jedná se o vírový defekt (Swirl Defekt), poruchu 

kontaktů (Finger) a bodové poruchy (Microcrack). Jednotlivé vady se podílí 

na snížené účinnosti solárního článku. Vírový defekt, vznikající již při výrobě ingotu 

monokrystalického křemíku tažením Czochralského metodou, patří mezi velmi 

závažné. Většinou svým rozsahem zasáhne celý ingot monokrystalu nebo jeho 

velkou část, a tím ovlivní celou sérii solárních článků. 

 

Obr. 17: Vzorek 1522C2 – metoda elektroluminiscence – Swirl, Finger, Microcrack 
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Porucha kontaktu je zřetelná v levé horní části testovaného článku. Okolí 

poškozeného kontaktu vykazuje velmi slabé elektroluminiscenční záření, jelikož 

kontaktem neprotéká proud. Porucha kontaktů se řadí mezi procesní defekty. Vznik 

poruchy kontaktů je podpořen nečistotami obsaženými v pastě stříbra při nanášení 

sítotiskem, nečistotami v samotném sítu a dále také tepelnou křivkou při zapékání 

pasty stříbra do křemíku. Rychlá změna teploty může zapříčinit popraskání kontaktů, 

a tím přerušit jejich vodivost. 

Mezi poslední pozorovanou vadu u vybraného článku patří bodové poruchy 

pozorovatelné v levé dolní části článku. Vznik bodových defektů může mít celou 

škálu příčin v celém procesu výroby solárních článků. Může se jednat o nečistoty 

zanesené do substrátu křemíku při tažení Czochralského metodou. Během tažení 

se z křemenného kelímku do krystalu dostává kyslík a usazuje se v intersticiálních 

polohách mřížky. Další příčinou mohou být nečistoty zanesené při difúzi fosforu 

na vrstvu P při vysokých teplotách a následného čištění. Jako vedlejší produkt 

difúzního procesu totiž vznikají na povrchu krystaly fosforečně křemičitého skla. 
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U vzorku s typovým číslem 912B2 je pozorována porucha kontaktů 

a mechanické poškození škrábnutím. Porucha kontaktu je patrná v levé dolní části 

článku, její příčiny jsou popsány výše u vzorku s číslem 1522C2. 

Mechanické poškození je patrné jako nezářící rýha v pravém dolním rohu a řadí 

se mezi procesní defekty. Vážnější poškození jsou při bližším zkoumání 

pozorovatelné i pouhým okem. Tato poškození vznikají neopatrnou manipulací 

pří výrobě. Pro minimalizaci výskytu těchto defektů, je nutné dodržování 

bezpečnostních opatření při manipulaci s články. 

 

Obr. 18: Vzorek 913B2 – metoda elektroluminiscence – Finger, Rýha 

 

Vzorek s typovým číslem 57A3 byl na první pohled silně poškozen neodborným 

zacházením. Části článku byly zcela odlomeny, což nám dalo možnost prozkoumat 

chování takto zasaženého článku. V levém horním rohu je patrná již diskutovaná 

porucha kontaktu. Z horní vylomené části vstupuje do článku patrná prasklina. Stejná 
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prasklina je vidět i v dolní části. Obě tyto praskliny nejsou přes celou tloušťku článku, 

jelikož při přerušení kontaktů by jejich sběrná plocha nevykazovala 

elektroluminiscenční záření. 

Pokles intenzity elektroluminiscenční přeměny na hranách solárního článku byl 

považován za technologicky správný. Ovšem odlomená pravá dolní část rohu 

solárního článků poukazuje na další důležitý fakt snižující celkovou účinnost 

solárních článků. Hrana na odlomené části vykazuje stejnou proudovou hustotu 

až po okraj poškozeného článku, kdežto běžně se proudová hustota podstatně 

snižuje u okraje článku. To je zapříčiněno nedostatečným oddělením vrstev N a P. 

Oddělení se provádí mechanickým broušením nebo leptáním v plazmatu. V těchto 

místech dochází často k vyzařování luminiscenčních mikroplazem za přítomnosti 

závěrného napětí. 

 

Obr. 19: Vzorek 57A3 – metoda elektroluminiscence – Zlom, Finger 
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9.3 Metoda Fotoluminiscence 

Fotoluminiscenční metoda, stejně jako metoda elektroluminiscenční, je určena 

pro detekci materiálových a procesních defektů. Luminiscenčním zdrojem energie 

je světelné kvantum, jež svou energií excituje elektrony z valenčního do vodivostního 

pásu. Mezipásovou rekombinací, kdy elektron přechází zpět do valenčního pásu, 

dochází k světelné emisi. Elektron odevzdává energii, která je zhruba rovna šířce 

zakázaného pásu. Energie excitačního záření musí být vyšší nebo rovna energii 

emitovaného záření. S tím je svázán fakt, že vlnová délka excitačního záření musí 

být nižší nebo rovna vlnové délce emitovaného záření. 

V základním uspořádání je použita sada UV LED diod o výkonu 100 mW, 

umístěných kolem objektivu CCD kamery, pro zajištění co nejrovnoměrnějšího 

ozáření plochy testovaného vzorku solárního článku. Fotoluminiscenční spektrum 

se nachází v infračervené oblasti, kamera je používána společně s IR optickým 

filtrem typu IR742. Nespornou výhodou je, že solární článek nemusí být kontaktován, 

čímž se snižují nároky na manipulaci. 

9.3.1 Měření lokálních parametrů metodou fotoluminiscence 

Metodou fotoluminiscence v základním uspořádání byly pro možnost porovnání 

proměřeny shodné vzorky jako při měření metodou elektroluminiscence. Celkem tedy 

bylo proměřeno všech 27 dostupných vzorků solárních článků z monokrystalického 

křemíku. Měření bylo doprovázeno výraznými odrazy světelného zdroje od stříbrných 

sběrných kontaktů solárního článku. Výsledné snímky byly silně přeexponované. Pro 

omezení nežádoucího jevu byly testované články doplněny o pásky černého papíru, 

překrývající hlavní sběrné kontakty. Jak je patrno z obr. 20, UV záření světelného 

zdroje je ve značné míře odráženo zpět a propouštěno na snímač kamery. V daném 

uspořádání pozorujeme povrch solárních článků. Nejedná se o fotoluminiscenční 

záření. Na povrchu článků je možno pozorovat nerovnoměrnost antireflexního 

povlaku a mechanická poškození. Tato poškození jsou patrná, při bližším 

prozkoumání, pouhým okem. 
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Obr. 20: První sada fotoluminiscenčních snímků 

 

Bylo diskutováno, že jednou z možných příčin rušivého odrazu světelného 

zdroje může být UV záření prostupující IR filtrem. Další příčinou pak mohlo být 

vyzařování UV světelného zdroje také v oblasti IR. Tyto příčiny byly podrobeny  

bližšímu prozkoumání. 
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Od výrobce se podařilo získat charakteristiky filtrů instalovaných do těla CCD 

kamery. Na obr. 21, je červenou barvou vyznačena spektrální charakteristika 

instalovaného filtru Astronomik IR742. Je patrné, že filtr vykazuje nežádoucí 

propustnost v UV oblasti spektra. Proto byl zakoupen filtr HOYA R72, jehož 

charakteristika je vyznačena modrou barvou. Přídavný optický filtr je instalován 

na objektiv kamery. 

 

Obr. 21: Spektrální charakteristiky IR filtrů [8],[9] 

 

Pro ověření eliminace odrazu zdroje záření v UV spektru bylo provedeno 

měření s přídavným IR filtrem HOYA R72. Pořízené snímky se vyznačují nižším 

jasem a zvýšeným šumem, z důvodu odfiltrování nežádoucího odrazu výkonného 

UV záření. Solární článek nevyzařuje ani neodráží záření v pásmu propustnosti 

použitého filtru, snímky jsou zcela tmavé vyjma stříbrných kontaktů. Na stříbrných 

kontaktech nedochází k fotoluminiscenčnímu jevu, záření pochází z jiného zdroje, 
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kontakty reflektují tepelné záření LED diod. Fotoluminiscenční záření PN přechodu 

není na snímcích patrné, je zastíněno tepelným zářením odrážejícím se od sběrných 

kontaktů. Daným uspořádáním je možno pozorovat tvar solárního článku 

a přítomnost sběrných kontaktů. 

 

Obr. 22: Měření fotoluminiscence s přídavným filtrem R72 
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9.3.2 Vliv vlnové délky světelného zdroje na metodu fotoluminiscence 

Výsledky fotoluminiscenčních měření jsou při použití ultrafialového zdroje 

záření, sestávajícího z pole LED diod, do značné míry neuspokojivé. V zájmu 

prozkoumání a vylepšení fotoluminiscenční metody detekce defektů bylo navrženo 

měření používající různé vlnové délky budícího zdroje. Použití záření s různou 

vlnovou délkou usnadní rozlišení procesů odehrávajících se v různých hloubkách 

pod povrchem článku. 

S vlnovou délkou úzce souvisí energie fotonu a jeho hloubka absorpce 

v materiálu. Vlnová délka je vztažena nepřímou úměrou k energii fotonu vztahem: 

)(
24,1.
eVEE

ch
==λ ,        (8) 

kde  h je Planckova konstanta; h = 6,6.10-34 

c je rychlost světla; c = 300 000 km/s 

E je energie fotonu v elektronvoltech (eV); 1 eV = 1,6.10-19 J 

 

Energie fotonů pro vznik fotoluminiscence musí být vyšší nebo rovna šířce 

zakázaného pásu polovodiče, jež je u monokrystalického křemíku 1,125 eV. 

Ze vztahu (8) vyplývá, že mezní vlnová délka pro světelný zdroj se blíží 1100 nm. 

Šířka zakázaného pásu u defekty zasaženého materiálu může být výrazně větší, 

z tohoto hlediska se nepoužívají světelné zdroje blízké mezní vlnové délce, energie 

takovýchto fotonů nemusí mít dostatečnou energii pro excitaci elektronů. 

Absorpční vzdálenost, někdy také označována jako hloubka vniku, má 

pro křemík při pokojové teplotě závislost na vlnové délce patrnou z obr. 23. Fotony 

s vysokou energií reagují blízko povrchu článku, naopak fotony s energií blížící 

se šířce zakázaného pásu prostupují hlouběji do struktury křemíku, kde předávají 

svou energii. Absorpční vzdálenost je závislá na teplotě, při velmi nízkých teplotách 

může být hloubka vniku až o řád vyšší. 
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Obr. 23: Optická absorpce křemíku [10] 

 

Červené a infračervené světlo zobrazuje především výsledky procesů 

probíhajících v objemu. Záznam pro modré světlo je určen procesy, které probíhají 

v blízkosti povrchu. Žluté světlo zobrazuje procesy v objemu i na povrchu článku, 

může být obtížné rozlišit, zda se jedná o defekty povrchové či objemové. 

Pro možnost ověření předpokladů bylo sestrojeno univerzální kontaktní pole 

používající LED diody o různých vlnových délkách. Ve středu kontaktního pole 

je umístěn objektiv kamery, tím je docíleno přímého ozáření měřeného článku v ose 

snímání. Kontaktní pole obsahuje čtyři nezávisle spínané bloky LED diod. Blok LED 

diod je zapojen v sériovém uspořádání s ochranným rezistorem. Unikátní tvar 

plošného spoje umožňuje použití současně až tří kontaktních polí převlečených 

přes objektiv. Vzniká tak možnost ozáření měřeného článku různými zdroji záření 

pro jedno měření. 
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Obr. 24: Univerzální kontaktní pole LED diod 

 
Pro stanovení vlivu vlnové délky světelného zdroje na metodu fotoluminiscence 

byly použity, jako zdroje záření, LED diody červeného, žlutého, modrého 

a UV spektra vlnových délek. Měření byla provedena ve stávajícím uspořádání 

zařízení, doplněným o univerzální kontaktní pole. Snímky byly pořízeny pro různé 

intenzity záření světelných zdrojů. Snížená intenzita záření se projevila pouze 

menším vybuzením CCD čipu, jež bylo kompenzováno delším časem měření. 
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Obr. 25: Fotoluminiscence pro různé vlnové délky - horní řada zleva: UV, modré, 

žluté a červené spektrum záření. 

 

Z pořízených snímků nejsou na první pohled patrné žádné změny vyvolané 

ozářením vzorku zdrojem různých vlnových délek. Na všech snímcích jsou jasně 

viditelné sběrné kontakty. Povrch solárního článku je zcela tmavý. Dle teoretických 

předpokladů by měl povrch solárního článku vyzařovat fotoluminiscenční záření, 

nikoliv sběrné kontakty. Fotoluminiscenční záření PN přechodu není na snímcích 

patrné, je zastíněno tepelným zářením odrážejícím se od sběrných kontaktů. 
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Pro zjištění příčin vzniku tepelného záření byly světelné zdroje podrobeny 

spektrometrii. U žluté, modré a UV LED diody bylo změřeno spektrum záření 

a spektrum prostupující optickým filtrem R72. Spektrum LED diody bylo proměřeno 

nekalibrovanou metodou, vzdálenost světelného zdroje od detektoru byla regulována 

pro maximální vybuzení detektoru bez limitace. Při proudu 20 mA protékajícím LED 

diodou se vzdálenost pohybovala mezi 30-50 cm. Druhým měřením bylo proměřeno 

spektrum záření prostupující optickým filtrem R72. Energie záření prostupujícího 

filtrem byla velmi slabá, světelný zdroj byl přiložen v bezprostřední vzdálenosti 

k optickému filtru a detektoru. 

 

Obr. 26: Blokové schéma spektrometrie. a) Měření spekter LED; b) Měření  

propustnosti filtru R72. 

Výsledky spektrometrie potvrdily vyzařování světelných zdrojů i v IR oblasti. 

Poměr intenzity jmenovité vlnové délky vůči intenzitě v IR oblasti byl různý 

pro jednotlivé zdroje. Nejpatrnější bylo záření v IR oblasti u UV LED diody, poměr 

intenzit je více než 50. Měřením spekter procházejících optickým filtrem bylo 

dokázáno, že na snímač kamery prochází část IR záření pocházejícího 

ze světelného zdroje. Modrá a UV LED dioda tepelně vyzařuje, s maximem za 

hranicí propustnosti optického filtru, přibližně na vlnové délce 750 nm. Žlutá LED 

dioda má maximum tepelného výkonu posunuto k vyšším vlnovým délkám, přibližně 

na 870 nm. 
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Obr. 27: Spektrum UV LED diody 

 

Obr. 28: Spektrum UV LED diody po průchodu optickým filtrem R72 
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UV LED diody, jakožto zdroje pro fotoluminiscenční metodu zobrazování 

defektů solárních článků, se ukázaly být nevyhovující pro své tepelné vyzařování. 

Tepelné záření je intenzivnější než záření luminiscenční vyvolané v solárním článku. 

Tepelné záření je zapotřebí eliminovat, nejlépe zcela zabránit jeho výskytu. Nabízí 

se několik řešení: 

◊ homogenní světelný zdroj bez tepelného záření, 

◊ účinné chlazení LED diod, 

◊ odstranění spektra tepelného záření optickým filtrem. 

 

Experimentálně bylo provedeno měření fotoluminiscence buzené svazkem 

laserového paprsku. Laserový paprsek červené barvy (λ=650 nm) o výkonu 5 mW 

byl zaostřen na celou plochu solárního článku. Výkon laserového paprsku 

je nedostačující pro excitaci elektronů do vyšších vodivostních pásů, rekombinace 

probíhá uvnitř povrchu, nedochází k fotoluminiscenčnímu záření. Bohužel i při použití 

laserového zdroje záření jsou snímky zarušeny tepelným zářením odrážejícím se 

od sběrných kontaktů, což se projevilo na výsledných snímcích. Zaostřením paprsku 

na malou plochu mezi sběrné kontakty solárního článku bylo docíleno zvýšení 

intenzity záření s možnou generací fotoluminiscenčního záření. Nicméně z malé 

plochy není možno diagnostikovat plošné defekty a experiment byl tímto ukončen. 
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Obr. 29: Fotoluminiscence buzená laserovým paprskem 

 

Jak již bylo uvedeno výše, další variantou k odstranění nežádoucího tepelného 

záření by bylo vřazení úzkopásmového optického filtru za světelný zdroj. Z Ústavu 

fyziky byly zapůjčeny dva optické filtry. Modrý s vlnovou délkou λ = 464 nm, šířkou 

pásma ∆λ = 8,5 nm a zelený s vlnovou délkou λ = 578 nm, šířkou pásma 

∆λ = 7,5 nm, oba vyrobené v roce 1968. Modrý optický filtr byl předsazen modrým 

LED diodám. Pásmo propustnosti filtru se přibližně shodovalo s vyzařovaným 

pásmem LED. Zelený optický filtr byl předsazen žlutým LED diodám, pásmo 

propustnosti se pouze částečně překrývalo s vyzařovaným spektrem LED. Pro 

omezené rozměry filtrů bylo možno použít pro osvětlení maximálně pěti kusů LED 

diod. Intenzita filtrem propuštěného záření se ukázala být nedostatečná pro oba 

zdroje, pozorovatelná fotoluminiscence nenastala. 
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9.4 Kombinace metod elektroluminiscence a fotoluminiscence 

Sloučení elektroluminiscenční a fotoluminiscenční metody pro detekci defektů 

solárních článků nám umožňuje porovnat vliv metod na kvalitu pořízených snímků 

a různorodost pozorovatelných defektů. Solární článek je připojen k regulovatelnému 

zdroji proudu, přičemž je regulována intenzita záření světelného zdroje. 

Při proudu 2 A tekoucím solárním článkem a vypnutém zdroji záření je jasně 

pozorovatelné elektroluminiscenční záření. Povrch solárního článku vyzařuje 

nejpatrněji v blízkosti kontaktování zdroje proudu. Sběrné kontakty solárního článku 

jsou na snímcích tmavé, elektroluminiscence na nich neprobíhá. 

 

Obr. 30: Elektroluminiscence 2 A, Fotoluminiscence 0 mW 

 

Při proudu 2 A tekoucím solárním článkem a osvětlením UV zdrojem záření 

o výkonu 16 mW je slabě pozorovatelné luminiscenční záření. Sběrné kontakty jsou 

na pořízených snímcích světlé, odráží se od nich nežádoucí tepelné záření. Povrch 

solárního článku vyzařuje záření nejpatrněji v blízkosti kontaktování zdroje proudu, 

jedná se o elektroluminiscenci. Elektroluminiscenční záření solárního článku je 

na snímcích mnohem méně patrné než při měření bez osvětlení UV zářením, ztrácí 

se za intenzivním odrazem tepelného záření LED diod. 
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Obr. 31: Elektroluminiscence 2 A, Fotoluminiscence 16 mW 

Při proudu 2 A tekoucím solárním článkem a maximálním osvětlením 

UV zdrojem záření o výkonu 720 mW je již patrný pouze odraz tepelného zářní LED 

diod od sběrných kontaktů. Elektroluminiscenční záření není na snímcích patrné, 

je zcela zastíněno intenzivním tepelným odrazem. 

 

Obr. 32: Elektroluminiscence 2 A, Fotoluminiscence 720 mW 

Kombinace metod elektroluminiscence a fotoluminiscence poukazuje na hlavní 

příčinu neuspokojivých výsledků metody fotoluminiscence. Odraz tepelného záření 

světelného zdroje fotoluminiscenční metody od sběrných kontaktů je mnohonásobně 

intenzivnější než vyvolané luminiscenční záření. 



 - 57 -

9.5 Zhodnocení použitých metod 

Elektroluminiscenční metoda umožňuje detekci materiálových a procesních 

defektů solárních článků s relativně krátkou dobou měření (10 – 60 s) 

na jednoduchém pracovišti. Rychle a přesně se touto metodou dají testovat solární 

články, stringy solárních článků do solárních panelů i hotové solární panely. 

Nevýhodou metody elektroluminiscence je nerovnoměrné rozložení proudové mapy 

v závislosti na kontaktování solárního článku. Nutnost kontaktování pro připojení 

k elektrickému obvodu prodlužuje čas přípravy před měřením, zároveň vnáší riziko 

mechanického poškození neodbornou manipulací. 

Fotoluminiscenční metoda řeší některé z výše uvedených nežádoucích 

parametrů elektroluminiscenční metody. Hlavní výhodou je bezkontaktnost měření, 

měřený vzorek stačí umístit do zaostřené oblasti snímání kamery. Tím je rapidně 

snížen čas přípravy před měřením a mechanické namáhání. Další výhodou je 

stejnoměrné rozložení osvětlení v celé ploše měřené oblasti, odpor sběrných 

kontaktů neovlivňuje rozložení proudové mapy. Fotoluminiscenční metoda nalezne 

uplatnění ve všech stupních výroby, od vstupní kontroly křemíkových waferů 

až po třídění hotových solárních článků. Měření je možno aplikovat i na hotové 

solární panely. Problematickou částí při realizaci měřícího pracoviště se ukázala být 

optická filtrace. Dokonalé optické oddělení světelného zdroje záření 

od fotoluminiscenčního záření je kritické pro pořízení nezarušených snímků. Měření 

bylo silně ovlivněno tepelným zářením optických zdrojů v IR oblasti, přičemž 

docházelo k odrazům od sběrných kontaktů. Intenzita odraženého záření byla 

mnohonásobně vyšší než záření fotoluminiscenční, čímž zabránila jeho pozorování. 

Použití zdrojů záření s různou vlnovou délkou rozšiřuje fotoluminiscenční 

metodu o možnost pozorování procesů odehrávajících se v různých hloubkách 

povrchu solárního článku. Pro každý stupeň výroby může být použito zdroje záření 

patřičné vlnové délky, pro zajištění kontroly kvality právě provedené operace. 

Vhodnou kombinací vlnových délek zdrojů záření je možno zobrazovat defekty 

v objemu solárního i na jeho povrchu v rámci jednoho měření. Přepínání světelných 
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zdrojů nepředstavuje díky unikátnímu prstencovému uspořádání mechanický zásah, 

je možné jej provádět prakticky bezprostředně. 

Kombinace elektroluminiscenční a fotoluminiscenční metody má pouze 

experimentální charakter. Metoda byla zavedena pro porovnání vlivu jednotlivých 

metod na kvalitu pořízených snímků a různorodost pozorovatelných defektů. 

Praktický význam pro průmysl je minimální, metoda nepřináší inovační řešení. 
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10 Závěr 
Cílem této práce bylo prozkoumání moderních metod pro analýzu defektů 

krystalických křemíkových solárních článků. Aby bylo možno případné defekty 

klasifikovat, značná část práce byla věnována podrobnému popisu technologické 

výroby solárních článků. Analýza solárních článků byla provedena metodami 

používajícími pro vyhodnocování CCD kameru. Konkrétně byly prostudovány 

a prověřeny metody elektroluminiscence a fotoluminiscence. 

První zmiňovanou metodou elektroluminiscence byly pozorovány 

a klasifikovány materiálové i procesní defekty. Pro jednotlivé defekty byly stanoveny 

možné příčiny vzniku a nápravná technologická opatření pro jejich minimalizaci. 

Nově bylo zavedeno měřící pracoviště fotoluminiscenční metody detekce 

defektů solárních článků. Bylo sestrojeno unikátní prstencové kontaktní pole 

pro variabilní použití zdrojů záření různých vlnových délek. Volba vlnové délky 

umožňuje pozorovat procesy odehrávající se v různých hloubkách pod povrchem 

solárního článku. 

Kritickým faktorem ovlivňujícím výsledky fotoluminiscenční metody se ukázalo 

být optické oddělení spektra záření optického zdroje od spektra luminiscenčního 

záření. Luminiscenční záření bylo zastíněno tepelným zářením. 

Fotoluminiscenční metoda přináší do průmyslového použití značnou škálu 

inovačních řešení. Bezkontaktnost, rychlost měření a možnost diagnostiky procesů 

v různých hloubkách povrchu solárního článku dělají tuto metodu velmi vhodnou 

pro kontrolu kvality ve všech stupních výroby. Eliminací poruch, jak už materiálového 

tak i procesního charakteru, je možno dosahovat sériové výroby článků s vyšší 

účinností. 
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12.2  Použité symboly a zkratky 

A/D  - analogově digitální 

AC  - plocha fotovoltaického článku 

Al  - hliník 

a-Si:H  - hydrogenizovaný amorfní křemík 

C  - uhlík 

c  - rychlost světla; c = 300 000 km/s 

CCD  - typ snímače kamery (Charge Coupled Device) 

CdS  - sulfid kademnatý 

CdTe  - telurid kademnatý 

CF4  - tetrafluorometan 

CO2  - oxid uhličitý 

CZ Si  - krystalický křemík tvářený Czochralského metodou 

D   - dioda 

d  - tloušťka, průměr 

Dn, Dp  - difúzní koeficienty elektronů a děr 

dT   - změna teploty 

E   - intenzita elektrického pole; intenzita osvětlení 

EEF  - účinnost solárního článku 

EVA  - etylvynilacetát 
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Fe  - železo 

FF  - činitel plnění (fill factor) 

GaAs  - arsenid galia 

h  - planckova konstanta; h = 6,6.10-34 

I450  - proud při napětí 450 mV 

Im  - proud maximálního výkonu 

IR  - infračervené spectrum 

ISC  - zkratový proud 

Jn, Jp   - proudová hustota elektronů a děr 

JSC  - proudová hustota 

KOH  - hydroxid draselný 

LBIC  - rastrovací metoda pro diagnostiku solárních článků (Light Beam 

Induced Current) 

LED  - světelná dioda (Light Emitting Diode) 

Ln, Lp  - difúzní délka elektronů a děr 

MPP  - pracovní bod maximálního výkonu (maximum power point) 

n  - index lomu polovodiče 

NH3  - amoniak 

Ni
2   - koncentrace nosičů 

nP0, pNO - koncentrace elektronů a děr v polovodiči v rovnovážném stavu 

O2  - kyslík 

P  - pracovní bod 

PET  - polyetyléntereftalát 

Pm  - maximální výkon 

POCl3  - chlorid fosforylu 

ppb  - index čistoty (parts per billion) 

ppm  - index čistoty (parts per milion) 

Prad  - výkon dopadajícího záření 

PVF  - polyvynilidenfluorid 

QE  - kvantová účinnost (quantum efficiency) 

R  - reflexivita 
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Rm  - vnitřní odpor 

RSH   - paralelní odpor 

RSO   - sériový odpor 

RZ   - odpor zátěže 

Si  - křemík 

Si-mono - monokrystalický křemík 

Si-poly - polykrystalický křemík 

SiH4  - silan 

SIMS  - program pro ovládání kamery (Simple Image Manipulation Systém) 

SiO2  - oxid křemičitý 

T  - teplota 

TCO  - skupina transparentních oxidů 

UD   - potenciálová bariéra 

Um  - napětí maximálního výkonu 

UOC  - napětí naprázdno 

UP   - fotovoltaické napětí 

US   - napětí zdroje 

USA  - Spojené státy americké (United States of America) 

UV  - ultrafialové spectrum 

∆EG   - šířka zakázaného pásu 

∆n, ∆p - změna koncentrace elektronů a děr 

∆λ  - šírka pásma optického filtru 

λ   - vlnová délka 

 




