
 

 

 



 

 

  



 

 

ABSTRAKT 

V této bakalářské práci jsou shrnuty základní poznatky o fotovoltaických zařízeních, která trpí 

degradací vlivem potenciálu. Jsou zde popsána možná řešení omezení potenciálem 

indukované degradace působících na úrovni FV systému, FV modulu a FV článku. Praktická 

část práce se zabývá analyzováním elektráren na území ČR ve spolupráci se dvěma firmami a 

to Eicero a Sunfin. Obsahuje podrobnou diagnostiku fotovoltaické elektrárny s použitím 

termovizního měření a V/A charakteristik s výsledným vyhodnocením problému. Druhá část 

praktické části se zaměřuje na regeneraci modulů pomocí závěrného potenciálu a následně 

také pomocí teploty. Výsledky laboratorního testu jsou monitorovány elektroluminiscencí a 

dochází k rozboru dat a vyhodnocení údajů regenerace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

FV systém, FV modul, FV článek, Potenciálem indukovaná degradace, Termografie, I/U 

analýza 

ABSTRACT 

This Bachelor´s Work summarizes basic knowledge about photovoltaic equipment. The 

solution focuses on equipment which suffers from degradation by an influence of a potential. 

There are described possible restriction solutions of a potential induced degradation which has 

an effect on the level of the FV system, the FV modul and the FV cell. In the practical part of 

the work I deal with analysis of photovoltaic power stations in the Czech Republic. I am 

cooperating with two companies Sunfin and Eicero. The work includes measurements on 

photovoltaic power stations using thermovision measuring and V/A chraracteristics with 

following assessment of a problem. In the second part of a practical part I focus on the 

regeneration of moduls using the closing potential and consequently using the temperature, as 

well. The results of the laboratory test are monitored by electroluminiscence and it results in 

the data analysis and the assessment of data from the regeneration. 

KEYWORDS 

Photovoltaic system, Photovoltaic module, Photovoltaic cell, Potential induced degradation, 

Thermovision, I/U analysis 
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Úvod 

 

Současná doba je velice náročná na spotřebu elektrické energie. Každý z nás každoročně 

spotřebuje více elektřiny na provoz svých chytrých zařízení. Nezanedbatelný vliv na spotřebu 

začínají mít také automobily s elektromotory, paradoxně vyvíjené za účelem snížení závislosti 

na ropě. 

Vzhledem k omezeným zásobám fosilních paliv je třeba se poohlížet po jiných zdrojích 

energie. Využívání neobnovitelných zdrojů, jako je ropa, plyn, uhlí je navíc vysoce 

neekologické a vede ke znečišťování ovzduší a nevratnému poškozování ekosystému. Proto je 

třeba hledat obnovitelné zdroje. Jedním z nich je právě fotovoltaika. 

Fotovoltaika se v České republice mezi širokou veřejnost masivněji rozšířila v poslední 

dekádě. Bylo to způsbeno zejména vysokými dotacemi na podporu obnovitelných zdrojů 

energie od Energetického regulačního úřadu. V této době byly degradace objevující se na 

modulech poměrně neznámá oblast a v povědomí lidí se fotovoltaika jevila jako zajímavá 

investice s garantovanou životností výrobcem a pevnou výkupní cenou energie. Nicméně 

realita životnosti panelů může být ve skutečnosti nižší, než garantuje výrobce a to díky mnoha 

faktorům, které jsou v práci objasněny. V neposlední řadě tuto skutečnost potvrzuje i trh, kde 

se pohybují stovky různých modulů rozdílné kvality. 

V této práci se seznámíme s problematikou potenciálem indukované degradace, zkráceně 

PID. Probereme 3 základní úrovně FV elektrárny a to FV systém, FV modul a FV článek. 

Zaměříme se zejména na Českou republiku a její fotovoltaické elektrárny ovlivňované PID. 

V současnosti se v ČR nachází přes 28 000 fotovoltaických elektráren. Mnohé z nich však trpí 

právě potenciálovou degradací, nebo jinými jevy, díky nimž ztrácí výkon.  

V praktické části se zaměříme na spolupráci s firmou Eicero, pomocí které přiblížíme 

stav FV modulů v ČR a provedeme jejich diagnostiku. Poté je zde uvedena elektrárna získaná 

od firmy Sunfin včetně svých technických parametrů. Jako další bod praktické části je 

provedena regenerace modulů několika metodami. V průběhu regeneračního cyklu dochází 

k průběžné diagnostice, skenování modulů v laboratorních podmínkách a vyhodnocení celého 

regeneračního procesu.  
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1 Fotovoltaický článek 

 

Fotovoltaický článek je základním stavebním blokem FV systému, který hraje klíčovou 

roli v problematice potenciálem indukované degradace. Vhodnou volbou materiálů a 

technologie výroby článku můžeme efektivně zabraňovat výskytu této degradace. 

Fotovoltaický článek slouží k přeměně sluneční energie (fotonů) na energii elektrickou. 

Hlavním požadavkem na fotovoltaické články je schopnost pohlcovat co nejširší oblast 

slunečního spektra a co nejefektivněji využít energii fotonů. První praktickou aplikací 

fotovoltaického článku s účinností 6 % byla dodávka elektrické energie pro ruskou vesmírnou 

družici Sputnik 3, která vzlétla do vesmíru roku 1957. 

Samotná funkce FV článku je založena na principu fotoelektrického jevu. Dopadající 

sluneční záření na povrch článku generuje elektricky nabité částice, tedy pár elektron – díra. 

Elektrony a díry jsou odděleny vnitřním elektrickým polem PN přechodu, což má za následek 

rozdíl potenciálů mezi kontaktem na přední straně a kontaktem na zadní metalizaci 

fotovoltaického článku. Při připojení vnějšího obvodu mezi přední  a zadní kontakt začne 

obvodem protékat stejnosměrný proud, jehož velikost je přímo úměrná ploše fotovoltaického 

článku a intenzitě dopadajícího elektromagnetického slunečního záření. [1] 

Jeden článek generuje napětí o hodnotě přibližně 0,5-0,6 V, což je příliš málo k běžnému 

využití. Pokud však spojíme více článků, jsme schopni získat vyšší provozní napětí, čehož 

využívají FV moduly. 

 Fotovoltaický modul je tvořen sériovo-paralelně řazenými články, které jsou hermeticky 

uzavřeny ve struktuře krycích materiálů. Vzhledem k výskytu sériové kombinace zapojení 

článků je nutnost, aby jednotlivé FV články byly stejného typu a zároveň na ně dopadalo 

přibližně stejné záření.  

 

Obrázek 1: Zjednodušený model FV článku (převzato z [1]). 
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1.1 Materiál fotovoltaických článků 

Fotovoltaický článek se dá představit jako polovodičová dioda, díky tomu i používané 

materiály odpovídají materiálům pro výrobu diod. Mezi nejčastěji využívané materiály pro 

FV články patří například: křemík, arsenid galia, sulfid kademnatý. 

První zmíněný křemík patří v dnešní době mezi nejvíce využívané materiály k výrobě FV 

článků. Atomy křemíku spojuje kovalentní vazba a tvoří diamantovou strukturu. Křemík je 

prvek čtvrté skupiny periodické tabulky prvků – je čtyřmocný. Křemík můžeme najít 

v přírodě s čistotou 97-99 % což není dostatečné pro další zpracování a je nutné jej upravit do 

dokonalé čistoty. Křemík se čistí pomocí chemických reakcí, nebo fyzikálních metod. Nároky 

na čistotu křemíku jsou vysoké, tomu také odpovídá cena. 

Arsenid galia má obecně vyšší účinnost oproti křemíku jako materiál solárních článků. 

Šířka zakázaného pásu GaAs je 1,34 eV, což je vyšší hodnota ve srovnání s křemíkem, který 

má šířku 1,10 eV. Mezi nevýhody patří vysoká cena a křehkost oproti křemíku. Články se 

využívají hojně ve vesmírných družicích, jelikož jsou odolné proti kosmickému záření. [1] 

Nejstarším materiálem pro výrobu článků je sulfid kademnatý. Články dosahují velice 

nízké účinnosti kolem 10 %. Jejich nevýhoda je malá stabilita a vysoká toxicita kadmia vůči 

okolnímu prostředí. Tyto články jsou vhodné pro aplikace s malým příkonem. [1] 

 

1.2 Fotovoltaika první, druhé a třetí generace 

První generace zahrnuje články vyráběné z monokrystalického křemíku. Články se 

vyznačují účinností okolo 14 - 17 %. Tyto monokrystalické články převažují na trhu s FV 

moduly po celém světě. Přes 80 % produkce FV článků je první generace. Křemíkové články 

mají vysokou účinnost, avšak je zapotřebí velice čistý křemík a s tím spojené jeho čištění.  

Druhá generace je zaměřena na úsporu nákladů. Snížení potřebného množství křemíku a 

menší počet kroků při výrobě. Využívá tenkovrstvé články, k jejichž výrobě se používá 

polykrystalický, mikrokrystalický nebo amorfní křemík. Tyto články mají malou účinnost 

kolem 10 % a projevují se také menší stabilitou. V dnešní době se tyto články využívají 

v aplikacích, kde je kladen důraz na vysokou pružnost a ohebnost. [2] 

Třetí generace FV článků využívá jiných materiálů než křemíku. Jedná se o kompozitní 

fotovoltaické články složené z jednotlivých vrstev, které jsou schopny využívat širokou část 

slunečního spektra. Princip využití široké části spektra je dán tím, že článek sestává 

z několika vrstev a každá daná vrstva zachytává světlo určitých vlnových délek. Pokud daná 

vrstva záření nevyužije, propustí jej do další vrstvy. V současné době není tato technologie 

příliš dostupná na trhu a probíhá její vývoj. [2] 
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2 Laboratorní metody diagnostiky FV článků a modulů 

 

2.1 Elektroluminiscence Metoda ELCD 

Tato metoda využívá principu přeměny elektrické energie na energii světelnou.  

Fotovoltaický článek je zapojen v propustném směru ke zdroji napětí (proudu). V případě, že 

článkem projde elektrický proud, dochází k zářivé rekombinaci elektronů a děr, tím dochází 

ke světelné emisi. Vyzářené fotony jsou snímány CCD kamerou, která využívá převážně 

šedou stupnici zobrazení. Závěrečný snímek je složen ze světlejších a tmavších sektorů.  

Světlejší místa ukazují vyšší proudovou hustotu, tmavá místa nám ukazují na poruchu ve 

struktuře článku. Expozice snímku trvá několik málo sekund. [3] 

 

 

Obrázek 2: Příklad metody elektroluminiscence (převzato z [4]). 

 

2.2 Metoda EBIC (proudem indukovaný elektronový paprsek) 

Elektronový rastrovací mikroskop umožňuje, díky svým rozlišovacím schopnostem, 

zkoumání na mikroskopické úrovni. Tato metoda se dá využít k výrobě 2D snímků 

fotovoltaických článků, díky čemuž můžeme snadno vidět skryté vady PN přechodu a vady na 

článku jako jsou například lokální zkraty přechodu tzv. „PID shunts“. Tyto snímky jsou 

získány skenováním elektronového paprsku za použití elektronového rastrovacího 

mikroskopu.  

Článek se pohybuje posunem pod paprskem a probíhá ozařování elektrony, díky čemuž 

se generují na přechodu páry elektron díra. Tímto způsobem jsou odlišeny elektricky aktivní 

místa od sektorů, kde je článek nefunkční. Místa, kde neprobíhá generace párů elektron díra 

se jeví na odváděném skenovaném obrázku jako tmavá místa. Tato metoda se používá taktéž 

ve fyzice ke zkoumání materiálových struktur. [5] 
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3 Potenciálem indukovaná degradace (PID) 

 

Solární energie je neustále více žádaná a jsou tu tendence stavět větší a větší 

fotovoltaické systémy, jež se skládají z rostoucího počtu solárních modulů, které jsou sériově 

propojeny ve stringu. Tímto sériovým propojením vznikají vysoké potenciály mezi 

fotovoltaickými články a uzemněným rámem modulu, což způsobuje vysoký napěťový stres 

(High voltage stress).  

Vysokonapěťový stres, také pod názvem potenciálem indukovaná degradace se projevuje 

u záporného potenciálu FV modulů. Z důvodu uzemnění rámu FV modulu má rám vždy 

nulový potenciál vůči zemi. Je to z důvodu bezpečnosti. Čím má modul zápornější potenciál 

vůči uzeměnému rámu, tím je riziko degradace vyšší.  

Fotovoltaické moduly jsou zapojovány sériově do řetězců tzv. „stringů“. V případě 

nejpoužívanějšího zapojení takzvaného „plovoucího“ je jeden konec stringu kladný vůči zemi 

a druhý konec stringu je naopak záporný vůči zemi. U záporného konce stringu se pohybuje 

záporný potenciál okolo -200 V až -450 V vůči uzemněnému rámu. Pravděpodobnost výskytu 

PID degradace úměrně stoupá se zvyšujícím se záporným rozdílem potenciálů mezi 

uzemněnou konstrukcí modulu a modulem samotným. 

 

 

 

Obrázek 3: Demonstrativní zapojení řetězce, tzv. „stringu“ (převzato z [1]). 
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3.1 První zmínky o PID 

Problematika potenciálem indukované degradace byla úplně poprvé zmíněna v roce 1970, 

kdy se jednalo o pokusy v laboratorních podmínkách. Jako směrodatný je brán rok 2005, kdy 

National Renewable Laboratory v Americe publikovala článek s problematikou potenciálové 

degradace a o pět let později firma Solon prezentuje negativní dopady PID na FV modul.  

V roce 2012 Fraunhofer Institut v Německu zveřejnil analýzu trhu, kde 46 % testovaných 

modulů od různých výrobců bylo PID pozitivní. [6] 

Většina dnes v ČR provozovaných solárních elektráren byla uvedena do provozu mezi 

lety 2009 a 2012, takže jsou právě ve fázi, kdy se PID v podobě snížení výkonu začíná v plné 

síle projevovat. V té době probíhala expanze levnějších asijských výrobců a jsou zde vysoké 

rozdíly kvality modulů od různých dodavatelů. 

Dnes, při nákupu modulů, již téměř každý výrobce udává na svých modulech „PID 

resistence, PID free“, nebo jiný obchodní název pro důkaz, že se tímto problémem zabývá. 

Realita životnosti panelů může být ve skutečnosti nižší, než garantuje výrobce, proto byla 

stanovena norma, která tyto odlišné parametry sjednotí. 

Aby byl modul hodnocen jako PID resistentní, musí splňovat normu IEC 62804. [6] 

 

3.2 Norma IEC 62804 

Tato norma vznikla za účelem jednoznačně definovat PID resistentní moduly a 

zjednodušit tím orientaci na trhu pro koncového zákazníka. Norma IEC 62804zahrnuje 

testování modulů na teplotu 60 °C + - 2 °C a relativní vlhkost na 85 % +- 5 % RH. Potenciál 

působící na modul je stanoven na maximální štítkový údaj udávaný výrobcem modulu. Modul 

je podrobován těmto podmínkám po dobu 95 hodin.  

Hranice, aby byl modul posouzen jako PID rezistentní, je stanovena tím způsobem, že 

modul nesmí dosahovat vyšší ztráty výkonu než 5 % oproti štítkové hodnotě. Současně nesmí 

být na modulu zaznamenány žádné vady povrchu a jiných defektů zmíněné v normě IEC 

61215 článcích 10.1, 10.2, 10.7, a 10.15. 

 Ekvivalentní nasimulované podmínky by odpovídaly přibližně 4,7 letům provozu 

modulu v závislosti na podmínkách. [6] 
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3.3 Vznik svodových proudů, degradace 

Obrázek 4 nám ilustruje vznik svodových proudů. Vidíme zde uzemněný rám FV 

modulu, který má vůči článku mnohem kladnější potenciál. Takovéto moduly se nachází u 

záporného konce stringu, kde je vysoký rozdíl potenciálu mezi rámem a FV článkem. 

 

 

Obrázek 4: Vznik svodových proudů, průnik sodných iontů k článku (převzato z [6]). 

 

Vlivem vytvořeného potenciálu mezi FV článkem a hliníkovým rámem modulu dochází 

k vzniku svodových proudů, tvořených záporně nabitými nosiči náboje, které prochází 

sendvičovou strukturou FV modulu na hliníkový rám, který je uzemněn.   

Vysoká vlhkost v sendvičové struktuře modulu zvyšuje mobilitu záporně nabitých částic, 

záporně nabité nosiče se snáze dostávají ke kladné části modulu a zvyšují velikost svodových 

proudů. 

Jedny z možných cest, kudy může svodový proud procházet jsou např.: 

1) Z přední strany rámu do článku, přes vrchní sklo. 

2) Ze strany rámu do článku a to prostřednictvím zapouzdřovacího materiálu.  

3) Ze zadní strany rámu do článku a to prostřednictvím zadní desky a zapouzdřovacího 

materiálu. [6] 

Vlivem svodových proudů se začínají uvolňovat kladné ionty sodíku ze skla pokrývající  

FV modul. Sklo může být např. sodnovápenaté, kde je vysoká koncentrace sodných iontů. 

Tyto kladné ionty putují směrem k FV článku, přes EVA folii na povrch článku. Zde sodné 

ionty mohou způsobovat lokální zkraty PN přechodu. 
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Na obrázku č. 5 pořízeným SEM-EBIC (proud indukovaný svazkem elektronů) je 

vidět silně degradovaný FV článek, což znázorňují velké černé tečky v řádu mikrometrů. 

Degradace je způsobená tzv. „PID shunts“, tedy lokálními zkraty přechodu.  

   

 

Obrázek 5: Obrázek pořízený metodou EBIC, lokální zkraty, tzv „PID shunts“ (převzato z 

[7]). 
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4 PID a jednotlivé úrovně fotovoltaického systému  

 

V této části práce je rozdělen celý fotovoltaický systém do 3 úrovní a to od úrovně 

samotného systému ( FV elektrárny), dále modulu až po úroveň FV článku. Na každé z těchto 

úrovní je rozebrána problematika potenciálem indukované degradace a možná řešení k její 

eliminaci. Jsou zde podrobně popsány i případné metody regenerace.    

 

4.1 Fotovoltaický systém 

Potenciálem indukovaná degradace na úrovni systému se projevuje poklesem výkonu FV 

elektrárny jako celku. To souvisí se snižováním výkonu jednotlivých modulů a počátek 

problému je již od samotných článků. Nejdůležitějšími faktory je napětí ve stringu (řetězci) a 

poloha modulu. Napětí se může lišit v závislosti na způsobu uzemnění. 

 

 

Obrázek 6: Napěťový potenciál, způsoby uzemnění (převzato z [6]). 

 

V případě sériového propojení modulů s uzemněným hliníkovým rámem můžeme 

zaznamenat u záporného pólu vysoké PID vlivem rozdílného potenciálu dosahujícího -200 až 

-450 V, v některých případech i vyšší. Vznik svodových proudů způsobí polarizaci a s tím 

spojený problém PID. Směrem ke kladnému pólu riziko degradace klesá, jelikož zde je nižší 

záporný rozdíl potenciálu. Jsou případy FV elektráren, kdy se degradace projevuje již od 7. 

modulu ve stringu u záporného pólu, což způsobuje znatelný úbytek výkonu na FV elektrárně. 

U elektráren trpících na PID můžou být úbytky na modulech u záporného konce stringu okolo 

70 % a na celé elektrárně okolo 10 %. [8] 
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4.1.1  Neuzemněný fotovoltaický systém (plovoucí systém) 

Na obrázku níže je vidět beztransformátorový měnič. Degradace se vztahuje na záporné 

napětí fotovoltaického invertoru. Prozatím neexistuje nápravné řešení. Výrobce 

beztransformátorových měničů určuje rozdělení napětí k potenciálu země. Toto je nejběžnější 

případ zapojení FV systémů v Evropě. 

 

 

Obrázek 7: FV systém s invertorem bez integrovaného transformátoru (převzato z [9]). 

 

4.1.2  Negativně uzemněný fotovoltaický systém 

Uzemněním záporného pólu systému dosáhneme toho, že FV články nemají negativní 

napětí v porovnání s celou topologií systému. Tímto způsobem bychom se vyvarovali 

zápornému potenciálu způsobující PID degradaci.    

 

 

Obrázek 8: FV systém s invertorem s transformátorem, záporný pól uzemněn (převzato z [9]). 

 

To však není vždy možné. Z důvodu striktních norem pro připojování zdrojů elektrické 

energie do rozvodné sítě se nesmí záporný pól fotovoltaického pole v instalacích s invertorem 

bez transformátoru přímo připojovat na zem. Invertor by v takovém případě zastavil výrobu 

energie, protože beztransformátorový měnič není nikterak izolovaný mezi stejnosměrným a 

střídavým obvodem. [4] 
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4.1.3  Regenerace na úrovni fotovoltaického systému 

Jako systémové řešení se jeví obrácení polarity FV modulu a napájení jej reverzovaným 

napětím s minimálními proudy. Na trhu je několik firem zabývajícími se přímo 

automatickými systémy pro regeneraci elektráren. Tato zařízení měří během každého dne 

parametry modulů a dle naměřených hodnot volí délku regeneračního cyklu v průběhu noci. 

Vyhodnocení procesu regenerace probíhá na základě získaných údajů o odporu a napětí 

modulů. 

 

 

Obrázek 9: Regenerační zařízení firmy Eicero CI (převzato z [8]). 

 

Jako příklad takového zařízení je uveden přístroj od firmy Eicero. Jeho činnost v prvních 

týdnech regenerace probíhá během celé noci, kdy do modulů pouští nízký proud. Po přibližně 

40 - 90 dnech, kdy dojde k plnému zregenerování modulů, již není celonoční provoz potřeba. 

Zařízení dodává do modulů proud jen cca 1 hodinu (dle naměřených denních hodnot), a tím se 

zabrání opětovné polarizaci. [8] 

Na obrázku 10 je zobrazen princip obrácení polarity a navrácení modulu původní výkon. 

Působící záporný potenciál po dobu 150 hodin zvyšuje velikost PID degradace až na hodnotu 

60 % úbytku výkonu. Následuje obrácení polarity a působení kladného potenciálu na modul. 

Jak je vidět modul se pomalu regeneruje, během následujících 150 hodin je schopen 

dosáhnout úplné regenerace.  
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Obrázek 10: Regenerace modulu opačným potenciálem (převzato z [6]). 

 

4.2 Fotovoltaický modul 

 

 

Obrázek 11: Sendvičová struktura FV modulu (převzato z [11]). 

 

Obrázek 11 zobrazuje strukturu fotovoltaického modulu s monokrystalickými články. 

Tato struktura je na trhu nejrozšířenější. Hermetickým zapouzdřením vzniká fotovoltaický 

modul. Zapouzdření zabraňuje vniku vlhkosti a nečistot mezi vrstvy a články. Zároveň musí 

být odolný vůči mechanickým a klimatickým vlivům.  

Vrchní vrstvou, která chrání celou strukturu je sklo. Většinou se jedná o sklo s nízkým 

obsahem železa. Základem je, aby propouštělo využitelnou část spektra a tím nesnižoval 
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účinnost FV článku. Tento materiál je navrhován tak, aby odolal krupobití, mrazu a  

nepopraskal. Teplotní roztažnost je také důležitá vlastnost tohoto materiálu. Snížení 

propustnosti světla může dojít jeho znečištěním, to sebou nese i snížení výkonu modulu. 

Laminační fólie Eva (etylen-vinyl-acetát) pouzdří článek, nachází se pod krycím sklem a 

také na spodní straně článku. Působením tepla je zatavena a připojena k přední a zadní krycí 

vrstvě.  

Spodní vrstva článku je kryta vícevrstvou pevnou plastovou folií z PVF (poly-vinyl-

fluorid) s obchodním názvem tedlar. V některých případech se používá i sklo, jehož vlastnosti 

jsou lepší v souvislosti s degradací a ochranou modulu.  

Celý modul svírá rám hliníkové konstrukce, který chrání modul mechanicky proti 

kroucení a povětrnostním vlivům. Moduly bez rámu se také vyskytují, kde rám zastupuje 

nosná konstrukce. 

Připojovací box je umístěn na zadní straně článku. Slouží k vyvádění elektrické energie 

z článku k napojení do systému FV elektrárny. [12] 

Jednotlivé FV články řazené sériově nebo sériovo-paralelně jsou hermeticky uzavřeny ve 

struktuře krycích materiálů a tvoří výsledný fotovoltaický modul. Jak již bylo řečeno, je 

nutnost, aby všechny jednotlivé články byly stejného typu a aby byly stejnoměrně ozářeny. 

V případě jednoho vadného článku je ovlivněn celý modul vzhledem k sériovému propojení. 

 

4.2.1  Zamezení vniku vlhkosti do fotovoltaického modulu 

Abychom zabránili výskytu PID na úrovni FV modulů a zvýšili jejich životnost, je třeba 

dbát zejména na zapouzdření. V případě dokonalého zapouzdření minimalizujeme výskyt 

svodových proudů. Další možností je také použití kvalitních EVA folií s vysokým odporem, 

které dokáží zamezit průchodu sodných iontů. 

Následující graf zobrazuje proud procházející skrz strukturu článku při rozdílu potenciálů 

1000 V. Svodový proud je v závislosti na čase. Tento pokus je prováděn při teplotě v rozsahu 

od -20 °C do 48 °C v atmosféře o vlhkosti okolo 50 %. Všimněme si dvou odlišných 

zapouzdřovacích materiálů, u kterých jsou odlišné svodové proudy, procházející skrz 

strukturu. Z toho plyne, že vhodným pouzdřením lze efektivně minimalizovat svodové 

proudy. S rostoucími svodovými proudy roste úměrně riziko projevů PID degradace. 
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Obrázek 12: Vliv zapouzdřovacího materiálu na svodové proudy (převzato z [7]). 

 

Se zapouzdřením souvisí vliv vlhkosti na FV modul. V případě špatné laminace a 

hermetického zapouzdření narůstá vlhkost, která umožňuje vyšší vodivost materiálu. Způsobí 

nárůst svodových proudů a s tím spojené PID degradace. Tento jev demonstruje obrázek 13. 

Jedná se o modul od stejného výrobce, pouze v odlišných podmínkách vlhkosti. Test probíhal 

po dobu 100 hodin při rozdílu potenciálu 1000 V a teplotě 85 °C. Silikonové gely rovněž 

přispívají k dobrému zapouzdření proti vlhkosti. [13] 

 

 

Obrázek 13: Vliv vlhkosti (0 % - A, 50 % - B, 100 % - C) na FV modul (červeně degradace 

PID (%)), elektroluminiscence (převzato z [7]). 

 

4.2.2  Vliv vlhkosti na diagnostikované elektrárně 

Na obrázku níže vidíme monokrystalické fotovoltaické moduly, které jsou orientované 

pod definovaným úhlem na jižní stranu. Odstup řad od sebe je dán sklonem svahu, ideální 

svah pro stavbu FV elektrárny je jižní svah. Na jižním svahu můžeme dosáhnout mnohem 
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menších mezer mezi řadami, aniž by si moduly vzájemně clonily. Díky této skutečnosti jsme 

schopní na menší plochu dostat větší instalovaný výkon. Případně můžeme snížit úhel modulu 

vůči zemi. Vlivem tohoto natočení veškerá vlhkost a voda stéká po modulu na spodní hranu, 

kde se drží vlhkost vlivem „schodu“ způsobeného rámem a silikonem. V našem případě se 

jedná o hliníkový rám s povrchovou úpravou. V kritických případech může dojít i k výskytu 

mechu.  

 

 

Obrázek 14: Monokrystalické moduly, označení kritických míst náchylnosti na PID 

 

Můžeme si všimnout z většiny diagnostik a termo-měření, že tento bod je velice kritický 

pro výskyt PID. V případě nedostatečného hermetického zapouzdření roste vodivost a s tím 

spojené svodové proudy.  

 

 

Obrázek 15: Detail přechodu rámu, silikonu a článků. 
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4.2.3  Zamezení průniku iontů ze skla na fotovoltaický článek 

Na obrázku 16 je vidět FV modul, který proběhl testováním PID. Testování proběhlo při 

napěťovém potenciálu 1000 V po dobu 100 hodin. Degradace na tomto konkrétním modulu je 

30 % ztráty původního výkonu. Můžeme si zde všimnout (obrázek 16 B), že některé články 

modulu degradují rychleji. Jedním z faktorů je jejich poloha. Články okolo rámu mohou 

degradovat rychleji, protože jak již víme, s vznikem PID má souvislost působení záporného 

potenciálu mezi kovovým rámem modulu a články. Díky tomu faktu články poblíž rámu trpí 

nejvíce. [9]  

 

 

Obrázek 16: Degradovaný modul 30 % degradace PID, obrázek pořízen pomocí 

elektroluminiscence (převzato z [9]). 

 

K omezení pronikajících iontů ze skla na FV článek může sloužit vhodná volba EVA 

(etyl-vinyl-acetát) folie. Vysoký odpor folie může efektivně bránit průniku svodových proudů 

a tím PID degradace.   

 

4.2.4 Bypasové diody 

Regenerovat moduly je možné pomocí velice nízkých závěrných proudů, které prochází 

bypasovými diodami. Diody jsou schopny díky své závěrné charakteristice propouštět takto 

nízké reverzované proudy. Vyšší závěrné proudy neprojdou strukturou diod v modulu.[4] 
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Obrázek 17: Umístění bypasových diod u FV modulu Kyocera 230 Wp. 

 

FV modul se skládá z jednotlivých článků, které jsou zpravidla zapojeny sériovo - 

paralelně. Pokud je uzavřen elektrický obvod, každý článek by měl vyrábět stejné množství 

proudu. Pokud je nějaký článek slabší (má výrobní vadu nebo je zastíněný), začíná se chovat 

jako odpor. Ostatní články v sérii předávají část své vyrobené energie právě do této slabší 

buňky, to vede k jejímu následnému přehřívání. 

 

 

Obrázek 18: Struktura zapojení FV článků uvnitř  FV modulu (převzato z [10]). 

 

Vadné články se stávají odporem a mohou dosahovat teploty až 100 °C. Takto zahřátému 

článku velice rychle klesá životnost. Pokud má jeden sériový okruh z modulu nižší proud než 

ostatní, je přebytečný proud převeden diodou. 
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Obrázek 19: A - snímek postižených modulů, B - diagnostika termokamerou, patrné 

přehřívání jednotlivých článků (převzato z [10]). 

 

4.3 Fotovoltaický článek 

 

4.3.1  Velikost paralelního a sériového odporu 

PID na úrovni fotovoltaického článku se projevuje nejčastěji snížením paralelního odporu 

Rp. Se sériovým odporem Rs jsou oba tyto odpory parazitní a způsobují napěťové a proudové 

ztráty. U ideálního FV článku je jeho sériový odpor Rs roven nule a jeho paralelní odpor Rp 

nekonečně veliký. 

 Velikost sériového odporu článku Rs je dána odporem kontaktů, odporem substrátu, 

odporem plošným, odporem mřížkovýma a odporem sběrnicovým. Pokud by tento odpor byl 

moc vysoký, dojde ke snížení proudu Isc .[14] 

 

 

Obrázek 20: Vliv sériového odporu na V/A charakteristiku článku (převzato z [15]). 

 

Naopak paralelní odpor se měří skrz celou strukturu článku. Tato hodnota musí být co 

nejvyšší, v opačném případě se článek bude chovat jako vadný, vnitřně zkratovaný a 
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zatěžkávací přímka se bude značně linearizovat. Linearizace přímky, tudíž nízký paralelní 

odpor s sebou přináší snížení napětí naprázdno i výsledného výkonu článku. [14] 

 

 

Obrázek 21: Vliv paralelního odporu na V/A charakteristiku FV článku (převzato z [15]). 

 

4.3.2  Volba ARC vrstvy 

Během konstrukce FV článku se kladou vysoké nároky na minimalizaci optických a 

elektrických ztrát. K optickým ztrátám dochází následkem odrazu záření a neúplné absorpce. 

Tento problém řeší optimální ARC vrstva, která by měla redukovat odrazivost záření a zvýšit 

absorpci. Běžná hodnota odrazivosti se pohybuje kolem 30 %. [1] 

Použitím nitridu křemíku SiNx lze odrazivost snížit pod 10 %. Vývoj této technologie 

začal v druhé polovině osmdesátých let a byl spojen se zdokonalením funkce antireflexní 

vrstvy pomocí texturace povrchu. Za použití vhodného selektivního leptadla lze na povrchu 

vytvořit malé pyramidy. Světlo se při dopadu na takový povrch z části odrazí i dolů, kde může 

proniknout do článku. [1] 

 

 

Obrázek 22: Model struktury článku, ARC vrstva (převzato z [16]). 
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Antireflexní vrstvy mohou hrát také klíčovou roli v zabránění PID na úrovni FV článků. 

Jak již víme, PID způsobují uvolněné kladné ionty sodíku ze skla, putující skrz sendvičovou 

strukturu hermeticky uzavřeného modulu k samotnému článku. Aby se ionty sodíku dostaly 

až do vrstvených chyb FV článku, musí překonat také ARC vrstvu.  

Aby bylo zabráněno průchodu iontů sodíku skrz ARC vrstvu a tím také následnému 

výskytu PID, je kladen důraz na tloušťku vrstvy a odrazový index vrstvy. Vhodnou kombinací 

těchto dvou parametrů lze redukovat množství iontů sodíku dostávajících se do oblasti 

emitoru. Na obrázku 23 vidíme odlišné tloušťky ARC vrstvy a jejich vliv na PID.  

 

 

Obrázek 23: Závislost PID na tloušťce ARC vrstvy a odrazovém indexu RI (převzato z [9]). 

 

Na obrázku 24 z EBIC je patrné, že v tomto případě ionty sodíku prostoupily do oblasti 

emitoru, kde způsobují lokální zkraty PN přechodu. Černé tečky „PID shunts“ jsou rozesety 

po celé struktuře článku. Tento jev je vratný pomocí reverzovaného potenciálu. 

 

 

Obrázek 24: Výskyt „PID shunts“ způsobených sodíkem, EBIC (převzato z [7]). 
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4.3.3  Regenerace teplotou 

Jedena z možností, jak odstranit sodné ionty ze struktury článku je regenerace teplotou. 

Abychom mohli regenerovat teplotou, je třeba odpojit působící potenciál. V opačném případě, 

ponecháme-li působit zejména záporný potenciál na článek s vysokou teplotou, můžeme 

degradaci nechtěně urychlit. Vlivem zvýšené teploty dochází k vyšší mobilitě částic. Směr 

pohybu částic ovlivňuje zejména přiložený potenciál na článek.  

Jak již víme, degradaci způsobují ionty sodíku, které driftem prochází skrz ARC vrstvu 

k oxidové vrstvě SiO2 tvořené z oxidu křemičitého, kde se akumulují a zvyšují svojí 

koncentraci. Zde sodné ionty difundují do PN přechodu, vyplňují vrstvené chyby a způsobují 

lokální zkraty. Tento jev je zobrazený na obrázku 25, kde je následně nasimulovaný 

regenerační proces pomocí teploty na pravé straně. [7] 

 

 

Obrázek 25: Teplotní regenerace (převzato z [17]). 

 

Zvýšená teplota na 250 °C podněcuje pohyb sodných iontů a tím urychluje celý 

regenerační proces. Na článek nepůsobí potenciál během tohoto procesu. 

 Před regeneračním procesem se degradovaný článek nachází ve stavu, kdy je v SiO2 

oxidové vrstvě poměrně nízká koncentrace sodíku, jelikož částice jsou nadifundovány do tzv. 

vrstvených chyb. 

Pokud mluvíme o vrstvených chybách, můžeme si představit mikroskopické 

krystalografické chyby ve struktuře křemíku, které vznikají při výrobě monokrystalu 

například Czochralského metodou. Tyto krystalografické chyby jsou zaplněné zejména 

kyslíkem, který nám nezpůsobuje žádné defekty. V případě článku napadeného PID degradací 

se v těchto vrstvených chybách objevuje nejenom kyslík, ale probíhá sem i difuze sodných 

iontů, které následně způsobují lokální zkraty. 
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Zvýšená teplota umožňuje větší mobilitu částic, a nepůsobí-li na článek záporný 

potenciál, který by podporoval proud sodných iontů směrem k přechodu, tak vlivem nižší 

koncentrace sodíku v oxidové vrstvě se sodné ionty přemisťují. Uvolněné sodíkové ionty 

vlivem vysoké teploty proudí zpět do vrstvy SiO2 a dále do vrstvy SiNx, kde se rozptylují. Ve 

fázi, kdy je koncentrace sodíku v PN přechodu dostatečně nízká, se elektrická struktura jeví 

jako nenarušená bez lokálních zkratů. [17] 

 

 

 

Obrázek 26: Graf teplotní regenerace (převzato z [17]). 

 

Jak je vidět na znázorněném grafu, průběh degradovaného místa byl téměř lineární a 

charakteristika zacházela do záporných hodnot proudu řádově mA při závěrném napětí. Takto 

vadné místo v článku má ohmickou lineární závislost. Pomocí termální regenerace 

s nastavenou teplotou 250 °C došlo k regeneraci těchto míst. Termální regenerací bylo 

dosaženo navrácení původního diodového průběhu. Při záporném napětí neprochází téměř 

žádný proud, čehož jsme chtěli dosáhnout. [17] 

Obrázek č. 27 zobrazuje analýzu degradovaného místa pomocí SEM-EBIC. Porovnáme-li 

snímek před regenerací a po regeneraci, tak si můžeme všimnout, že po 250 hodinách teplotní 

regenerace 250 °C se lokální zkraty neobjevují. Během regenerace kontaminace sodíkem 

vymizela a sodík difundoval ze struktury pryč. Pouze malé množství se drží v oxidové vrstvě, 

ale to již není bráno jako defekt. [17] 
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Obrázek 27: působení regenerace, SEM-EBIC- 30KV, (převzato z [17]). 
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5 Praktická část 

 

V praktické části byla navázána spolupráce se dvěma firmami a to Sunfin a Eicero.  

Probíhá zde diagnostika elektráren a jejich srovnání v rámci polohy v ČR, počtu a typů 

použitých modulů, zapojení stringů, měničů, samotné stavby - její vhodné poloze a v závěru i 

ceně, pokud byla poskytnutá. Druhá část praktické části obsahuje regeneraci modulu od 

výrobce Evergreen solar. V laboratorních podmínkách proběhne regenerace modulu pomocí 

závěrného potenciálu a následně pomocí teplotní regenerace. V závěru budou zhodnoceny 

výsledky regenerace. 

 

 

Obrázek 28: mapa analyzovaných elektráren. 

 

 

5.1 FV elektrárna Slavkov 

Ve spolupráci se společností Eicero byla provedena nezávislá diagnostika FV elektrárny. 

Předmětem testování bylo zjistit výskyt PID, případně jiných degradačních vlivů působících 

na elektrárnu. Měření proběhlo dne 14.3.2015. Během návštěvy byl změřen osvit 90 W/m
2
 

sondy HT304, tzv. „referenčního článku“. Teplota vzduchu se pohybovala okolo 7 °C. 
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5.2 Popis a parametry elektrárny 

Diagnostikovaná elektrárna obsahovala celkem 6460 monokrystalických modulů 

instalovaných v 31 řadách, s výkonem každého modulu 230 Wp. Použité moduly jsou od 

známého japonského výrobce Kyocera, který osazoval také vesmírnou stanici Mir. Napětí 

každého modulu je 30 Vp, každý string obsahuje 24 modulů. Moduly jsou osazeny vždy dva 

nad sebou na nosných rámech hliníkové trubkové konstrukce ve sklonu přibližně 30 ° 

orientované na jih. Konstrukce je nehořlavá. Na snímcích jsou vidět nevyužitá místa 

konstrukce. Je to z důvodu roztažnosti materiálu v různých ročních obdobích a také k 

případné instalaci osvitových čidel v případě potřeby. Tato konstrukce není vhodná pro 

dlouhé řady modulů. V případě dlouhých řad, je třeba konstrukce oddělit, abychom zabránili 

jejich kroucení vlivem teplotního namáhání. Jednotlivé řady instalovaných modulů jsou ve 

vzdálenosti asi čtyři metry od sebe a krajní moduly minimálně 3,10 m od oplocení areálu. 

Celkový výkon elektrárny je 1 518 kWp. Stavba FVE je zapojena samostatnou kabelovou 

přípojkou do distribuční sítě.  

 

 

Obrázek 29: Řada modulů v provedení dvou modulů nad sebou. 

 

Elektrárna obsahuje také dva objekty pro měniče. Tyto stavby jsou řešeny jako 

kontejnery. V objektech se nachází měniče tipu SOLAR MAX 300C o maximálním 

výstupním výkonu každého z nich AC 330 kW. Displeje měničů zobrazují jak aktuální 

výrobu, tak údaje o produkci energie z předchozích dnů. Jsou zde zaznamenány údaje, kdy 

výroba nepřesáhla 5 kWh, naopak v některých slunných dnech byla elektrárna schopna 

dodávat až 330 kWh. 
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Obrázek 30: Měniče SOLAR MAX 300C. 

 

5.3 Použité diagnostické přístroje 

 

5.3.1  Termokamera HT Italia THT 70 s rozlišením 384 x 288 px. 

Kamera je vybavena manuálně nastavitelným výměnným objektivem a dvěma snímači. 

Jedním je IR senzor s rozlišením -20 °C až 250 °C a druhým je optický senzor. Kamera 

umožňuje jak natáčení, tak i pořizování jednotlivých snímků. Hodnota tohoto přístroje 

přesahuje 100 000 Kč. 

 

 

Obrázek 31: Termokamera HT Italia THT 70. 
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5.3.2  Měřící zařízení HT Italia IV 400 

Pro měření výkonu fotovoltaických modulů bylo použito měřící zařízení HT Italia IV 400 

umožňující měření plnohodnotné voltampérové charakteristiky. Zařízení IV 400 umožňuje za 

vhodných osvitových podmínek změření výkonu FV modulu a okamžité srovnání se štítkovou 

hodnotou modulu. Přístroj má v interní paměti uložené používané typy modulů a na základě 

toho dokáže porovnávat hodnoty vůči referenční hodnotě modulu. Obsluha nemusí provádět 

žádné výpočty, vše je automatické. Součástí přístroje je sonda HT304, která se přiloží na 

úroveň modulu a posílá informaci aktuálního osvitu do přístroje. 

 

 

Obrázek 32: Měřící zařízení HT Italia IV 400. 

 

 

5.4 U/I analýza 

V rámci měření voltampérových křivek se provádí proměření celé U/I charakteristiky 

diagnostikovaného modulu při běžném slunečním osvitu. Měření U/I charakteristik pomocí 

zařízení HT Italia IV 400 je závislé na intenzitě záření a pro získání relevantních dat se 

doporučuje použít tuto metodu při osvitu více než 600 W/m
2
. 

Při samotném měření přistupujeme k modulu ze zadní strany, kde se nacházejí bypasové 

diody a také konektory pro vzájemné propojení modulů ve stringu. Referenční člen měřící 

zařízení HT Italia IV 400 položíme na modul, který v danou chvíli nediagnostikujeme a 

natočíme ho ve stejném úhlu jako měřený modul. 
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Obrázek 33: Konstrukce FV elektrárny. 

 

Je třeba dbát na to, abychom si referenční člen omylem neshodili, jelikož se celou dobu 

nachází ve výšce více jak 2 m a je propojen kabelem s měřícím zařízením. Na trhu jsou 

v dnešní době i přístroje, u kterých je tento problém vyřešen bezdrátovým referenčním 

členem. Nyní odpojíme měřený string v pojistné skříni. Můžeme zde vidět display, kde je 

volba zobrazení jednotlivých stringů v dané řadě a jejich aktuální produkce elektřiny. Pomocí 

tohoto displeje můžeme jednoduše kontrolovat aktuální výrobu a případné zkraty a poruchy 

v řetězcích.  

 

 

Obrázek 34: Pojistková skříň, jištění jednotlivých stringů včetně zobrazovače. 
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 Vrátíme se k diagnostikovanému modulu. Zde řetězec přerušíme tím způsobem, že u 

měřeného modulu odpojíme konektory a samotné vývody modulu připojíme na naše zařízení. 

Referenční článek nám udává aktuální osvit, pomocí kterého přístroj přepočítá hodnoty za 

aktuálních teplotních a světelných podmínek na hodnoty, které můžeme porovnávat s údaji na 

štítku modulu. Naměřené údaje jsou přepočítávány na osvit 1000 W/m2 a teplotu 25 °C. 

 

 

Obrázek 35: U/I analýza pomocí měřícího zařízení HT Italia IV 400. 

 

Podmínky pro U/I analýzu byly v den měření zcela nevhodné. Díky proměnlivé 

oblačnosti se aktuální osvit modulu pohyboval kolísavě a přístroj měl problémy vygenerovat 

graf, na kterém by byly vidět odpovídající charakteristiky. V závěru se podařilo vygenerovat 

graf, nicméně ho nemůžeme považovat za vypovídající vzhledem k měnícím se osvitovým 

podmínkám během měření. 

 Aby byly naměřené hodnoty směrodatné, je třeba dosahovat konstantního osvitu alespoň 

600 W/m
2
 s jasnou oblohou. Díky těmto okolnostem jsem použil výstupy vygenerované na 

modulech Evergreen ES-E-210-fc3, které byly vygenerovány tímto přístrojem 17.9.2015 U/I 

analýzou. Na těchto modulech je vidět demonstrační problém s PID, který se na námi 

měřených modulech Kyocera obecně nevyskytuje.   
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Obrázek 36: U/I analýza modulu Evergreen ES-E-210-fc3. 

 

Na zobrazeném výstupu z U/I analýzy vidíme modrou V/A charakteristiku článku se 

štítkovou hodnotou uváděnou výrobcem. Naopak fialovou barvou jsou naměřené hodnoty na 

aktuálním degradovaném modulu. Jak vidíme, naměřené hodnoty jsou nižší, nicméně křivka 

se prozatím nelinearizuje, což značí degradaci v počátečním stádiu. 

Šedá křivka zobrazuje nominální hodnotu výkonu, která se odlišuje od červené křivky 

naměřené na aktuálním modulu mírou degradace. V našem případě přístroj vyhodnotil PID 

degradaci na číslo 9,34 %. 

Měřící zařízení HT Italia IV 400 má softwarovou podporu pro PC, tudíž údaje lze 

jednoduše importovat a dále s nimi pracovat. 

 

Tabulka 1: Výstup z I/U analýzy vygenerované přístrojem HT Italia IV 400 na modulu typu 

Evergreen ES-E-210-fc3. 

 
Pmax[W] Uoc [V] Umpp [V] Impp [A] Isc [A] 

osvit 
[W/m

2
] 

Teplota 
m.[°C] FF alpha beta 

měření.1 - ES-E-
210 

PID (-9,34 
%)                   

měření@OPC 135,8 31,5 24,1 5,6 6,4 808 60 67 0,05 -0,31 

Měření prům. 
@OPC 135,8 35,6 24,1 5,6 6,4 808 60 67 0,05 -0,31 

STC 190,4 35,4 27,4 6,9 7,8 1000 25 69 0,05 -0,31 

Nominal 210 35,4 28,7 7,3 8 1000 25 74 0,05 -0,31 

 

mailto:Measures@OPC
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Měření@OPC- Jedná se o hodnoty změřené za aktuálních teplotních a osvitových 

podmínek 

Měření prům. @OPC- Jedná se o hodnoty změřené za aktuálních teplotních a osvitových 

podmínek přepočítané na jeden modul. 

STC- přepočet změřených hodnot. Na základě koeficientů a interních údajů o daném 

modulu udávaných výrobcem, přístroj dokáže přepočítat hodnoty za aktuálních teplotních a 

světelných podmínek na hodnoty, které můžeme porovnávat s údaji na štítku modulu. 

Naměřené údaje jsou přepočítávány na osvit 1000 W/m
2
a teplotu 25 °C. 

Nominal- Jedná se o  štítkové údaje na modulu pro osvit 1000 W/m
2 
a teplotu 25 °C. 

 

5.5 Termovizní měření 

Každý předmět emituje tepelné záření. Množství vyzářeného tepla závisí na teplotě 

objektu a na stupni emisivity povrchu. Emisivita povrchu popisuje schopnost povrchu vyzářit 

teplo. Zároveň je ovlivněna materiálem vyzařovaného povrchu, pozorovacím úhlem, 

strukturou povrchu a teplotou povrchu. Celkové záření zachycené kamerou se skládá 

z emitovaného záření a odraženého záření.  

 

 

Obrázek 37: Probíhající diagnostika termokamerou HT Italia THT 70. 

 

 

Použití termokamery je závislé na úhlu kamery zaměřené na daný FV modul. Odrazivost 

(reflexe) hraje důležitou roli v odhalování degradovaných modulů. 

mailto:Measures@OPC
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Při pořizování snímků je třeba využívat výrobcem dodávaný kryt pro snížení odrazivosti 

a zastínění displeje, pro dosažení vhodného záběru. Z pořízených snímků je patrné, že moduly 

v dolní řadě obrázku 38 A vyzařují více tepla. Nicméně toto nemusí být pravda, kameru je 

třeba vhodně fokusovat do správného úhlu vůči modulům a výsledek může být odlišný. 

V tomto případě jsou dolní moduly v pořádku a na horních se vyskytují defekty. 

Mezi další faktory ovlivňující podobu termosnímků se řadí intenzita dopadajícího záření, 

teplota FV modulů, intenzita ochlazování větrem, vlhkost (zejména pak ta, která se dostává do 

FV modulů), znečištění modulů. 

 

 

 

Obrázek 38: Snímky pořízené termokamerou HT Italia THT 70. 

 

Moduly zasažené degradací PID mají typický teplotní projev, kdy na povrchu modulu 

dochází k teplotním rozdílům a odlišnému zahřívání jednotlivých článků v modulu. Můžeme 

si všimnout obrázku 38 A, kde vidíme na horních modulech články s rozdílnými teplotami. 

Teplé barvy vystupující z modulu značí vadné přehřívající se články. Snímky jsou seřazeny 

od záporného konce stringu (na levé straně), až po kladný konec stringu na straně pravé.  

 

5.6 Praktické poznatky 

Reálné měření na FV systému spočívá ve snímání stringu termokamerou postupně, modul 

po modulu od jednoho konce stringu k druhému. V případě nálezu vadného modulu dojde k 

U/I analýze přístrojem HT Italia IV. 

Ve FV modulu jsou články mezi sebou řazeny sériovo-paralelně. Vzhledem k tomuto 

způsobu řazení nesmí být žádný článek degradovaný. V případě vadného degradovaného 
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článku by celý řetězec ve FV modulu přestal dodávat energii, jak bylo popsáno v teoretické 

části. 

Vzhledem ke skutečnosti, že PID zasahuje moduly na záporném konci stringů, umožňuje 

termodiagnostika velmi rychlou detekci tohoto problému a identifikaci počtu zasažených 

modulů. Pro zjištění výkonových parametrů je nutné použití jiné metody. 

V našem případě, kdy byla nižší intenzita osvitu, rozdíly teploty mezi vadnými a 

zdravými články nejsou vysoké. Nižší hodnoty proudů nezpůsobí dostatečně velké přehřívání 

na vnitřních odporech vadných článků FV modulu. Teplota modulu také ovlivňuje napětí na 

modulu, a tím je ovlivněna výše odporu vadných částí a ve výsledku teplotní projev.  

Z výše uvedených důvodů je důležité si všímat především změn v zobrazení lokálních 

teplot, než srovnávat jednotlivé snímky navzájem. Stejná vada se při různých teplotách může 

projevit zvýšením teploty vůči sousedním článkům pouze o 3 °C až 5 °C. 

Hlavním cílem termografické kontroly FV modulů je získání rozložení teplot na FV 

modulu. Posouzení abnormalit a nerovnoměrností v teplotním rozložení.  

 

5.7 FVE Králíky 

Tato FV elektrárna je znatelně menší než předchozí diagnostikovaná elektrárna. Nachází 

se poblíž obce Králíky v Olomouckém kraji. Její poloha je důmyslně zvolena vedle čističky 

odpadních vod. Díky této skutečnosti nedochází k narušení infrastruktury okolního prostředí.  

  Samotná elektrárna se skládá celkem z 1485 modulů, z čehož je 1395 kusů typu 

Hyundai (HIS-N227SG), 227 Wp a zbylých 90 kusů jsou Hyundai (HIS-N230SG) o výkonu 

230 Wp. Celkový instalovaný výkon těchto modulů nám dává 337,3 kWp.  

Elektrárna má 99 stringů a v každém z nich se nachází 15 modulů. Moduly jsou osazeny 

vždy dva nad sebou na nosných rámech hliníkové trubkové konstrukce v 9 řadách. Sklon 

modulů je přibližně 30 ° orientované na jih. 
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Obrázek 39: Poloha FV elektrárny Králíky. 

 

Měniče jsou typu SMA SMC 10000TL a je jich zde 33 kusů. Na každém měniči jsou 

zapojené 3 stringy, ačkoliv výrobce umožňuje připojení až 6-ti stringů, a to z důvodu omezení 

maximálního výkonu každého měniče na 10 kW. Zde je patrné, že při 15 modulech ve stringu 

o jednotlivém výkonu 230 Wp máme výkon stringu 3450 Wp. Vzhledem k tomu, že máme 3 

stringy, dostáváme se na hodnotu 10,35 kWp, což je nepatrně vyšší, než maximální výkon 

měniče, který činí 10 kW.  

U této konkrétní FV elektrárny se podařilo získat celkovou cenu systému včetně 

stavebních prací 22 247 366 Kč, a proto byl zakomponován graf týkající se výpočtů 

návratnosti investice na základě roční výroby 397 812 kWh a výkupní ceny 13 692 Kč/MWh. 

 

 

Obrázek 40: Celkový výnos v průběhu 10 let (návratnost investice). 
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Investice nabízí návratnost zhruba v horizontu 5-6 let v závislosti na nutných nákladech 

na údržbu. Samotná elektrárna generuje zisk 5,5mil Kč ročně bez nákladů na případný servis. 

V kalkulaci jsou brány poskytnuté údaje od firmy Sunfin, které se vztahují na výkupní ceny 

elektřiny v době stavby elektrárny. Celková roční výroba je brána za rok 2015. 

 

5.8  Regenerace modulů v laboratorních podmínkách 

Vzhledem k neposkytnutí slíbených dalších podkladů od firmy Nwt jsem se v praktické 

části dále zabýval regenerací modulu v laboratorních podmínkách. 

Pro regeneraci byl vybrán modul od výrobce Evergreen solar. S těmito moduly jsem se 

již setkal při spolupráci s firmou Eicero, v rámci diagnostiky PID. Na několika elektrárnách v 

ČR byla zjištěna degradace těchto modulů v pokročilém stádiu. 

 Testovaný modul o továrním označení ES-A-205-fa3 s výkonem 205 Wp byl 

odinstalován z nejmenované FV elektrárny, jejíž vlastník nechce být nikterak označován. Na 

FV elektrárně modul zaujímal pozici na záporném konci stringu. Celý string obsahoval 27 

modulů. Stáří diagnostikovaného modulu (obrázek 41 B) je 5 let a naměřený pokles výkonu 

modulu činí 12,4 % z původního výkonu. Modul z kladného konce stringu (obrázek 41 A) 

regenerovat nebudeme, dojde však následně po regeneraci ke srovnání modulu z kladného 

konce a modulu ze záporného konce stringu.  

 

 

Obrázek 41: Srovnání modulu z kladného konce stringu (A) a ze záporného konce stringu (B), 

elektroluminiscence. 
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Pro regeneraci byl použit laboratorní zdroj, pomocí kterého napájíme články závěrným 

napětím -600 V po dobu 306 hodin. Během této regenerace byl modul 7x odejmut a skenován 

elektroluminiscencí pro zobrazení defektů. V průběhu prvních 65 hodin regenerace se jednalo 

pouze o regeneraci závěrným napětím. Během dalších hodin se postupně přidávaly 

halogenové lampy na místa se značnými defekty zjištěných z elektroluminiscence. 

Halogenové lampy zahřívaly jednotlivé články na teplotu 80 °C a bylo pozorováno jejich 

rychlejší zotavení. Jako hlídač teploty byly použity sondy v provedení termočlánku. Na 

snímcích elektroluminiscence jsou takto ozařovaná místa označená zeleným rámečkem. 

 

 

Obrázek 42: Proces regenerace.(elektroluminiscence) 

 

V následující tabulce sledujeme postupný návrat parametrů modulu v jednotlivých 

hodinových dotacích regenerace. Můžeme si zde všimnout rychlejšího návratu ideálních 

parametrů díky přiloženému zářiči s teplotou 80 °C. Paralelní odpor zde má velice nestabilní 

hodnoty, avšak také u něj dochází k postupnému růstu. 
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Tabulka 2: Tabulka naměřených hodnot při regeneraci. 

t [h] ϑ [ °C] Pmpp [W] FF [%] Rsh [Ω] 

0 25 180 68,8 166,1 

22 25 180,4 69,2 164,1 

42 25 181,5 69,4 198,9 

65 25 180,8 69,4 175,9 

163 80 186,4 71,1 191,6 

187 80 188 71,5 191,5 

210 80 188,9 71,7 210,9 

306 80 191,8 72,7 187,8 

 

 

Obrázek 43: Rostoucí výkon modulu při regeneraci v závislosti na čase. 

 

Jeden z ukazatelů výtěžnosti fotovoltaických modulů se nazývá fill factor. Tento činitel je 

definován jako poměr nejvyššího dosaženého a „teoretického“ výkonu modulu. Vzorec pro 

výpočet vypadá takto: 

 

 
𝐹𝐹 =

𝑈𝑀𝑃 ∗ 𝐼𝑀𝑃
𝑈𝑂𝐶 ∗ 𝐼𝑆𝐶

 
1 

 

V čitateli vzorce se nachází měřené maximální napětí 𝑈𝑀𝑃  a měřený maximální proud 

𝐼𝑀𝑃  modulu, a ve jmenovateli je uvedeno napětí naprázdno 𝑈𝑂𝐶  a proud nakrátko 𝐼𝑆𝐶 .  
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Obrázek 44: Fill faktor v závislosti na čase při regeneraci 

 
 

 

Obrázek 45: Modul před regenerací (A), modul po regeneraci - 306h (B), 

elektroluminiscence. 

. 

Následující tabulka 3 zobrazuje srovnání modulu ES-A-205-fa3 před regenerací a po 

regeneraci. U modulu po 306 hodinové regeneraci, došlo k navýšení výkonu Pmpp o 11,8 W. 

Můžeme si také všimnout hodnoty paralelního odporu, kdy se regenerací tato hodnota zvyšuje 

ze 166 Ω na hodnotu 187,8 Ω. Ideální FV článek by měl mít nekonečný paralelní odpor a 

nulový sériový odpor.  
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Tabulka 3: Modul č.1 - záporný pól 

  
Isc  

[A] 

Uoc  

[V] 

Eff. 

[%] 

FF 

[%] 

Pmpp 

[W] 

Umpp 

[V] 

Impp 

[A] 

Rser 

[Ohm] 

Rsh 

[Ohm] 

Před regenerací 11,9 22,1 11,5 68,8 180 17,3 10,4 0,3 166 

 Po regeneraci 
(306h) 11,9 22,2 12,2 72,7 191,8 17,5 11 0,3 187,8 

 

5.8.1  Zhodnocení regenerace  

Modul ze záporného konce stringu se podařilo zregenerovat z 12,4 % degradace na 

hodnotu 6,5 % (obrázek 46B).  Tato hodnota se již přiblížila k panelu z kladného konce 

stringu, kde PID nebyl diagnostikován a dochází na něm k běžnému stárnutí křemíku a 

úbytku výkonu vlivem délky života na hodnotu 3,9 % (obrázek 46A).  

V případě zahřívání celého modulu na teplotou 80 °C by dosažené výsledky byly 

znatelně lepší. Z přiložených grafů si můžeme všimnout, že křivka výkonu v počátcích 

regenerace roste rychleji, než v závěru procesu, takže k úplné regeneraci nedojde. Při 

porovnání modulů níže je patrné, že jsme se regenerací modulu ze záporného konce stringu 

přiblížili modulu na kladném konci.  

 

 

Obrázek 46: Modul č. 2 - kladný pól (A), modul č. 1 - záporný pól - regenerace 306 h (B). 
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Závěr 

 

Úvod bakalářské práce byl věnován seznámení s FV článkem. Postupně se dostává 

k problematice PID, kde byla vyhodnocována příčina vzniku degradace. Kapitola se zaměřuje 

na tři úrovně fotovoltaického systému: FV článek, FV modul a FV systém. V práci jsou 

uvedeny způsoby regenerace a zabránění potenciálové degradace na všech úrovních. 

V praktické části ve spolupráci s firmou Eicero došlo k seznámení s diagnostickými 

přístroji používanými na měření PID. Přístroje byly použity v praxi při diagnostice FV 

elektrárny poblíž obce Slavkov. Byly zde použity dvě metody měření a to termokamerou a 

analýzou U/I charakteristik. 

V průběhu měření termokamerou hrálo důležitou roli nasměrování kamery na daný 

modul pod správným úhlem, pro lepší čtení defektů snímku. Termovizní kontrolu bylo možné 

provádět pouze při zapnuté elektrárně, v opačném případě nedochází k průtoku el. proudu, 

který by jednotlivé komponenty zahříval. 

Termovizní prohlídka byla brána jako rychlá efektivní metoda pro monitorování defektu. 

Při nálezu vadného modulu bylo přistoupeno k měření U/I charakteristik pomocí zařízení HT 

Italia IV 400. Vzhledem k nepříznivým proměnným podmínkám v den měření nebylo možno 

získat použitelné údaje z U/I analýzy, a proto dané údaje byly převzaty z modulů Evergreen 

ES-E-210-fc3. 

Dále byla v práci zmíněna FV elektrárna poblíž obce Králíky, ke které byly získány 

všechny potřebné technické parametry. Na této elektrárně byla namodelována finanční 

návratnost investice do FV systému, která činila 5 až 6 let. 

Vzhledem ke slíbeným, avšak následně nedodaným podkladům od firem, bylo do práce 

zapracováno další měření na modulech Evergreen, jako při U/I analýze. U těchto modulů bylo 

velice pravděpodobné setkání s problematikou PID dle získaných poznatků. 

Měření probíhalo na modulech typu ES-A-205-fa3. V laboratorních podmínkách byla 

provedena jejich regenerace, která probíhala po dobu 306 h závěrným potenciálem 600 V. 

Díky těmto nasimulovaným podmínkám jsme dosáhli snížení degradace modulu z 12,4 % na 

hodnotu 6,5 % ztráty výkonu. Tato hodnota se již přiblížila k panelu z kladného konce 

stringu, kde PID nebyl diagnostikován a docházelo na něm k běžnému stárnutí křemíku a 

úbytku výkonu vlivem délky života na hodnotu 3,9 %. V průběhu měření byla regenerace 

urychlena lokálním zahřátím fotovoltaických článků na teplotu 80 °C, pomocí halogenových 

lamp. V případě ozařování celého modulu vysokou teplotou od začátku regenerace se dá 

předpokládat ještě vyšší návratnost původního výkonu než při našem laboratorním pokusu. 
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Fotovoltaické elektrárny již tvoří významný podíl obnovitelných zdrojů energie. Práce a 

v ní uvedené výsledky měření mohou poskytnout zajímavé podměty pro zabránění PID 

degradace na všech úrovních FV systému.  
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Seznam symbolů a zkratek 

 

ARC Anti-reflective coating 

EBIC Electron Beam Induced Current 

EL Ektroluminiscence 

ELCD  Electroluminescence Crack Detection Test 

EVA Ethylen-Vinyl-Acethat 

FF  Fill factor 

FV Fotovoltaický 

PID Potential induced degradation 

RI  odrazový index 

C – kapacita [F] 

Eff – efektivita [%] 

I – elektrický proud [A] 

IMP - měřený proud [A] 

ISC - proud nakrátko [A] 

L – indukčnost [H] 

P – výkon [w] 

Pmpp - měřený výkon [W] 

R – elektrický odpor [Ω] 

Rs – elektrický odpor sériový [Ω] 

Rsh – elektrický odpor paralerní [Ω] 

t – čas [s] 

U – elektrické napětí [V] 

UMP – měřené napětí [V] 

UOC – napětí naprázdno [V] 

Θ - teplota [°C]  
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