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Abstrakt 

 
Cílem této bakalářské práce je shrnutí problematiky termovizní diagnostiky fotovoltaických 

elektráren. Teoretická část se zabývá vysvětlením principů fungování technologií, které jsou 

využívány zařízeními, jichž se toto odvětví technické diagnostiky týká, ať už jako měřicích, či 

měřených přístrojů. Dále pak jsou zde popsány nejčastější závady, s nimiž se lze setkat, včetně 

jejich příčin. V praktické části je provedena samotná diagnostika a rozbor nalezených závad. 
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Abstract 
 

The aim of this bachelor thesis is summary of the overall problems in thermal diagnostics of 

the photovoltaic power plants. The theoretical part deals with explaining the principle uses of the 

technologies and devices in relation to the technical diagnostics, whether it is a measurement or 

measuring devices. Further, it describes the most common faults that you may encounter, and the 

reasons why. The actual diagnosis and analysis of the defects found are decribed in the practical 

part. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
Symbol Jednotka Název 

b μm∙K Wienova konstanta 

c m∙s
-1

 Rychlost světla 

eV C Elektronvolt 

f Hz Frekvence 

I A Elektrický proud 

P W Elektrický výkon 

P Wp Elektrický výkon v dosažitelném 

provozním maximu 

t °C Teplota ve stupních Celsia 

T °K Teplota ve stupních Kelvina 

U V Elektrické napětí 

W W∙m
-2

 Emitované teplo 

σ W∙cm
-2

∙K
-4

 Stephan-Boltzmannova konstanta 

ε - Emisivita 

η - Účinnost 

λ m Vlnová délka 

Φ lm Světelný tok 
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1 Úvod 

Ať už lidé vytvoří cokoliv hmotného, vždy jim záleží na tom, aby předmět jejich úsilí 

nepodléhal brzké zkáze. Vždy je vyvíjena maximální snaha o zachování svého vlastnictví v dobrém 

stavu. Zvláště pak, pokud nám vlastnictví dané věci přináší užitek, nejvíce když se jedná o profit 

ekonomický. Následkem je snaha o údržbu této věci, ovšem pokud se jedná o technicky pokročilý, 

konstrukčně složitý výrobek, je nejdříve třeba odhalit možného budoucího původce případné ztráty 

funkčnosti. Proto provádíme diagnostiku, výraz diagnostika pochází z řeckého slova dia-gnósis, 

které přímo přeloženo do češtiny znamená „rozpoznání“.  

Případem, kdy musíme nejprve rozpoznat vznikající závadu, než započneme s údržbou 

zařízení, je i odvětví výroby energie pomocí fotovoltaických článků. Dá se předpokládat, že podíl 

takto vyrobené elektřiny bude nadále narůstat, protože slunce je pro nás nejčistším a přitom 

nevyčerpatelným zdrojem, a dále v současnosti v mnoha částech světa existuje značná politická 

vůle, nakloněná tomuto způsobu získávání energie. Tato technologie přeměny slunečního záření na 

energii elektrickou je také velmi vhodným zdrojem při pokrytí jinak nevyužívaných ploch, jako 

jsou například střechy domů a průmyslových objektů. Dále je pak jedním z ideálních zdrojů 

v odlehlých oblastech. S nárůstem trhu s fotovoltaikou, jenž provází boom slunečních elektráren 

v posledních letech, rostou nároky na snižování pořizovacích nákladů, kvantitu, ale zůstávají i 

požadavky na kvalitu, spolehlivost a životnost panelů. Pokud chce provozovatel takovéto 

elektrárny získat investované prostředky co nejrychleji nazpět, musí dbát na bezchybný chod 

zařízení, protože u každého takovéhoto výrobku existuje jistá pravděpodobnost výskytu závad.  

Tato práce se zabývá diagnostikou pomocí termovizního měření, kterým je možno v krátkém 

čase a za minimálních nákladů odhalit závažné závady a minimalizovat ztráty. To vše za plného 

provozu elektrárny, bez narušení produkce elektrické energie, což je velmi důležitý aspekt. 

Ekonomická stránka věci totiž má takřka vždy hlavní, rozhodující roli. 
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2 Teorie fotovoltaických článků 

 

2.1 Principy fotovoltaiky 

K přeměně slunečního svitu na elektrickou energii využíváme takzvaný fotoelektrický jev. 

Tento jev byl objeven již roku 1839 teprve devatenáctiletým francouzským fyzikem Alexandrem 

Edmondem Becquerellem, který si při pokusech se dvěma v elektrolytu ponořenými elektrodami 

povšiml, že se zvyšující se intenzitou jejich osvětlení jimi protéká nepatrně vyšší proud. První 

skutečný článek vyrobili za pomocí selenu fyzikové Adams a Day v roce 1877. Důležitým 

mezníkem bylo rovněž objevení způsobu růstu monokrystalu křemíku polským vědcem 

Czochralským v roce 1918, což umožnilo výrobu článků z tohoto materiálu. V těchto počátečních 

fázích byl vývoj v oboru brzděn skutečností, že přeměna slunečního záření na elektrickou energii 

zůstávala neobjasněná a vysokými náklady. Poprvé byl základní princip tohoto jevu objasněn 

Heinrichem Hertzem roku 1887 a detailní vysvětlení a popis problematiky později přinesl Albert 

Einstein, za což roku 1929 obdržel Nobelovu cenu. První článek současné podoby, který měl 

účinnost asi 6%, vyvinula výzkumná organizace Bell laboratories (G.L. Pearson, Daryl Chapin, 

Calvin Fuller) ve Spojených státech v roce 1954. V pozdějších letech tato technologie dlouho 

zůstávala ke komerčnímu využití ekonomicky nedostupná. Fotovoltaické články byly využívány 

převážně v kosmonautice, jako ideální dostupný zdroj ve vesmíru, kde hmotnost zdroje elektrické 

energie, jeho spolehlivost a dlouhodobá dostupnost hrála velmi zásadní roli. Díky tomu následně 

došlo k výrazným investicím vývoje v tomto oboru, rozšíření výrobních kapacit a zpřístupnění 

fotovoltaiky ke komerčním účelům.  

K pochopení základního principu fotoelektrické přeměny je zapotřebí uvést následující fakta. 

A sice, že světlo je příčným elektromagnetickým vlněním a to viditelné se pohybuje v poměrně 

úzkém rozmezí vlnových délek (380nm – 760nm). Ovšem skutečný rozsah slunečního záření je 

mnohem širší a k přeměně energie využíváme i záření, které není pro lidské oko viditelné. Dále se 

současně toto vlnění projevuje jako proud částic, Fotonů, jak je nazval Albert Einstein, 

pohybujících se rychlostí . Fotony předávají svou energii elektronům ve 

valenčních vrstvách atomů materiálů, na které dopadají, přičemž nezbytný je dostatek volných 

elektronů. Pokud tyto částice dodají elektronu dostatek energie, tedy pokud máme dostatečně silný 

zdroj záření, jímž vyzařované fotony mají dostatek energie, dojde k uvolnění elektronu a ten po 

sobě zanechá díru, původně neutrální atom tak získá kladný náboj. Dalším doprovodným jevem 

dopadu fotonů je vznik tepla, protože energie fotonů není využita beze zbytku. Foton, jenž se srazí 

s valenčním elektronem atomu, uvolní jen tento jeden elektron, a zbývající energie se přemění 

v tepelnou energii. Rovněž platí pro běžné křemíkové články, že z celého světelného spektra pro 

výrobu energie využíváme světlo o vlnové délce 1100nm a kratší, protože jak vyplývá z výše 

uvedeného, využíváme jen fotony, které mají dostatečnou energii k uvolnění valenčního elektronu 

a tato odpovídá přibližně 1,1 eV, což je energie fotonu odpovídající uvedené mezní vlnové délce 

(Obr.1). Obecně totiž platí, že se zkracující se vlnovou délkou narůstá energie fotonů.  



- 3 - 

 

 

Obr. 1 Spektrum slunečního svitu [1] 

Tím materiálem, který exponujeme na sluneční záření za účelem fotoelektrické přeměny, byl 

v historii zdaleka nejčastěji krystalický křemík a je jím v hojné míře i nadále, byť pozvolna 

ustupuje novým trendům. Abychom dosáhli fotoelektrické přeměny energie v co možná nejvyšší 

míře, potřebujeme materiál s dostatkem volných elektronů. Ty jsou sice obsaženy v hojné míře 

v mnoha kovech, ovšem dalším problémem, na který narazíme je usměrnění jejich toku tak, aby 

elektron vytlačený fotonem prošel přes elektrický obvod, než zapadne zpět do díry. Potřebné 

oddělení volných elektronů, děr a vytvoření potenciálu, který usměrní tok elektronů, realizujeme 

pomocí polovodičů.  

Polovodiče dělíme na vlastní a příměsové. Vlastním polovodičem je například čistý 

monokrystalický křemík. Příměsové polovodiče dělíme na typ P a typ N. Polovodiče typu N jsou 

směsí křemíku (jenž má 4 valenční elektrony) a prvku, který má valenčních elektronů 5 a stává se 

tedy donorem (používá se např. Fosfor). V polovodiči vznikne nadbytek volných elektronů, které 

se pak stávají majoritními nosiči energie. Takto křemík získá podstatně vyšší vodivý potenciál, než 

v čisté podobě. I v čistém křemíku díky tomu že kovalentní vazby zde nejsou tak pevné jako u 

nevodivých materiálů dochází k uvolňování valenčních elektronů, vazbám zde stačí k uvolnění 

elektronu poměrně malé množství energie a křemík tak může vést elektrický proud. Ten také 

narůstá se zvyšováním teploty, která znamená více energie k uvolnění z vazby. Je ovšem potřeba 

vytvořit PN přechod, abychom získali rozdíl potenciálů. Z toho důvodu dále využíváme polovodiče 

typu P, takzvané akceptory. Ty analogicky získáme tak, že do křemíku přidáme příměs se třemi 

valenčními elektrony (nejčastěji Galium a Indium) a vznikne nedostatečné množství valenčních 
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elektronů na zaplnění děr, které v tomto materiálu získají převahu. Tak se majoritními nosiči stanou 

právě díry, ty se ve své podstatě chovají jako částice s kladným nábojem. 

Abychom získali rozdíl potenciálu, spojíme tyto dva polovodiče, mezi nimiž vznikne 

takzvaný P – N přechod. Aby se potenciály vyrovnaly, difundují volné elektrony z vrstvy N do 

vrstvy P a tam zaplňují volné díry. Tento proces pak ustane na velmi tenké vrstvě přechodu, 

protože ve vrstvě N i P dojde k rekombinaci nábojů a vzniku nepohyblivých iontů. Přesněji, na této 

úzké vrstvě v polovodiči P dojde po rekombinaci ke vzniku záporného náboje a v polovodiči N 

zůstanou ve vrstvě přechodu po difundujících elektronech díry. Vznikne elektrické pole, které pak 

další tento postup zastaví a nastane rovnováha.  Pokud se náboje plně vyváží a rekombinace ustane, 

nenachází se v této vrstvě žádné nabité částice a vykazuje velmi vysoký odpor. 

Fotovoltaický článek je v podstatě taky takováto polovodičová dioda, kdy jednotlivé 

polovodičové vrstvy jsou tvořeny tenkými, velkoplošnými deskami a v malé hloubce pod 

povrchem je vytvořen P – N přechod. Na vrstvu N pak dopadá záření ze slunce a začnou se 

uvolňovat elektrony a P – N přechod je odděluje od děr. Tím že naroste počet uvolněných 

elektronů ve vrstvě N a počet děr ve vrstvě P, dojde mezi nimi ke vzniku elektrického napětí. Toto 

se pohybuje v hodnotách okolo 0,5 V. Abychom získali napětí o vyšších hodnotách, spojujeme 

jednotlivé články do série. 

Protože nedokážeme za pomocí polovodivých materiálů využít spektrum záření v celé šířce, 

nebude možné dosáhnout využití blížící se 100% energie záření, ani za ideálních podmínek. 

V dnešní době se u různých typů panelů pohybuje účinnost okolo 10 – 20% u běžných 

křemíkových článků, při využití speciálních polovodivých materiálů popsaných dále to může být 

kolem 25% a v laboratorních podmínkách při využití veškerých dostupných zdokonalujících prvků 

může být dosaženo více než 30%. V případě vícevrstvých struktur při použití koncentrátorů, bývá 

dosahováno účinnosti okolo 50% [2]. 

 

2.2 Generace článků 

Za dobu po kterou jsou fotovoltaické články vyvíjeny a využívány, bylo vynalezeno vícero 

konstrukčních uspořádání a objeveny nové materiály, které jsou svými vlastnostmi vhodné pro 

využití v tomto oboru. Pro jejich rozlišení bývají rozdělovány do 4 generací. Někdy se můžeme 

setkat s rozdělením do tří generací, zejména ve starších publikacích, kdy jsou do generace 3. ještě 

zahrnovány články v pozdějších publikacích i této práci prezentované již jako vývojový stupeň 4. 

generace. 
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2.2.1 Články první generace 

První generace článků se začala vyrábět a komerčně prodávat v sedmdesátých letech 

minulého století. Základem tohoto nejstaršího typu článků jsou křemíkové desky, vyrobené 

lisováním z monokrystalického křemíku (tvořeného jedním souvislým krystalem), popřípadě 

polykrystalického křemíku vyrobeného litím. Jsou dnes stále nejrozšířenějším typem článků, 

tvořícím stále téměř 90% všech instalací. Jejich výhodou je poměrně vysoká účinnost (při sériové 

výrobě i 16 – 19%, maximálně 24% ve zvláštních případech, například za použití koncentrátorů), 

dlouhodobá stabilita výkonu a vysoká životnost. Za nevýhodu ale můžeme považovat vysokou 

spotřebu krystalického křemíku, což se následně projevuje na poměrně vysoké pořizovací ceně, 

která byla impulsem k vývoji článků druhé generace. 

 

 

Obr. 2 Uspořádání článku první generace [3] 

 

2.2.2 Články druhé generace 

Jak již bylo nastíněno, ekonomické náklady na výrobu vytvořily situaci, ve které začalo 

docházet k tlaku na snížení množství křemíku využitého v článcích. První tyto články se začaly 

komerčně využívat v osmdesátých letech minulého století. Mají stonásobně až tisícinásobně tenčí 

polovodičovou vrstvu, než články první generace. Vyrábějí se nanášením velmi tenkých 

polovodičových vrstev amorfního křemíku, mikrokrystalického křemíku, polykrystalického 

tenkovrstvého křemíku, nebo amorfních slitin silikon-germánia, silikon-karbidu na substrát. Jednou 

z výhod této technologie je možnost volby materiálu pro výrobu substrátu, můžeme ho tedy vyrobit 

s pružného, ohebného materiálu a tak článek dostane podobu fólie, či pružného kovového pásku. 

Takovýchto článků se využívá například při konstrukci přenosných zařízení, nebo v některých 

případech při pokrývání členitých střech, v tomto případě je jejich další výhodou, že nepotřebují 

těžké nosné konstrukce a lze je namontovat přímo na střešní krytinu. Nevýhodou této generace 

článků je poměrně nízká účinnost (8 – 10% [2]) a problémy s jejich stabilitou a životností, ke 
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snižování jejich účinnosti dochází po kratším časovém úseku, než v případě klasických článků 

první generace. 

 

2.2.3 Články třetí generace 

Zde se řadí například nejrůznější nanostruktury, či články využívající některých organických 

polymerů. Jde tedy o jistý odklon od tradičního využití křemíku a snahu nahradit jej levnější 

surovinou a separace náboje dosáhnout jinak, než PN přechodem. V případě organických článků je 

zde dosahováno sice nízké účinnosti, ale na druhou stranu vysoké flexibility, další vývoj se 

zaměřuje na snížení ceny. V současné době se s nimi můžeme setkat u některých přenosných 

zařízení. Nanostruktury, v podobě nanotrubiček, či nanotyčinek, umožňují vytvořit nejtenčí články, 

ale jejich účinnost se pohybuje pouze okolo 3 % [4], a tedy nejsou komerčně využívány 

z ekonomických a praktických důvodů. 

 

2.2.4 Články čtvrté generace 

Protože u generačně starších typů zůstávala většina slunečního záření stále nevyužita, 

vyvíjely se a stále vyvíjejí metody jak jejich účinnost podstatně zvýšit. Nejvyužívanější metodou je 

konstruování článků ve třech vrstvách, kdy jednotlivé vrstvy propouštějí jen určitou část spektra 

slunečního záření. Cílem je dosáhnout využití pokud možno co nejvyššího počtu fotonů k vytvoření 

nosičů náboje. U třívrstvých článků bývá dosahováno u komerčních výrobků účinnosti okolo 30%, 

u speciálních vícevrstvých struktur a při využití koncentračních zrcadel může jejich účinnost 

dosahovat i 50%, ale náklady na jejich výrobu jsou podstatně vyšší, než u článků jednoduchých a 

proto nejsou v současné době hojně využívány. Typickým příkladem je využití přechodu 

amorfního Si a mikrokrystalického Si. Amorfní křemík má vysokou absorpční schopnost ve žluté, 

modré a zelené oblasti spektra. Mikrokrystalický v oblasti červené a infračervené, v tomto případě 

se většinou využívá slitin s Germániem. U vícevrstvých článků e rovněž zásadním požadavkem 

stejnorodost proudu generovaného jednotlivými přechody, protože výstupní hodnota je udávána 

právě co do proudového zisku nejslabším přechodem. 

 

 

2.3  Objem výroby energie fotovoltaickými elektrárnami v České republice a ve 

světě 

V posledních letech prudce narostl objem energie vyrobené pomocí fotovoltaických 

elektráren i v České republice. Je to dáno jednak klesající cenou panelů, které jsou tak daleko 

dostupnější než kdykoliv v minulosti a také politikou Evropské unie, podporující obnovitelné 
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zdroje a státu, který donedávna na zřizování nových FVE poskytoval výhodné dotace. Dle údajů 

Energetického regulačního úřadu ve zprávě za rok 2011 byl instalovaný výkon fotovoltaických 

elektráren v české republice 2072 MWe, což v tom roce tvořilo 2,4% celkového instalovaného 

výkonu. Celkem bylo provozováno a k síti připojeno 21925 zařízení. Srovnání s vývojem 

v předchozích letech znázorňuje graf (Obr. 3). Je zde patrné, že za rok 2012 došlo k velmi 

výraznému nárůstu množství instalací nově připojených k síti, za nevelkého zvýšení instalovaného 

výkonu. To je způsobeno skutečností, že v tomto období docházelo především ke vzniku množství 

malých instalací, zejména například na střechách domů. Je to opět způsobeno politikou, kdy při 

výkupu energie jsou cenově zvýhodňovány především malé instalace do 30 kW instalovaného 

výkonu. 

 

Obr. 3 Graf vývoje FVE v České republice k 1.1.2013 [5] 

Největší českou FV elektrárnou je FVE Ralsko RA1, spuštěná v roce 2010, kterou provozuje 

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. a její instalovaný výkon je 38,3 MW. Skládá se z několika 

elektrárenských objektů vzdálených od sebe jednotky kilometrů a měla by pokrývat spotřebu 

přibližně 10 000 domácností. Na její stavbu byly použity panely první generace z polykrystalického 

křemíku. Zisky za prodej elektřiny vyrobené touto elektrárnou se každoročně pohybují okolo 450 – 

500 milionů korun. Tato je jednou ze dvou elektráren na našem území, které mají instalovaný 

výkon přesahující 30 MW, tou druhou je FVE Vepřek s instalovaným výkonem 35,1 MW [6]. 

V současnosti (r. 2013) se největší FV elektrárna na světě nachází v USA, v Yuma county 

v Arizoně a její instalovaný výkon je 250 MW [7], při zastavěné ploše 2400 Akrů, což odpovídá 

9,7 km
2
. Další elektrárny dosahující výkonu vyššího než 100 MW se nacházejí v Indii, Německu 

(jenž je v současné době největším výrobcem energie ze slunce na světě s instalovaným výkonem 
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více než 20 GW) a jedna na Ukrajině. Instalovaný výkon všech světových FV elektráren v roce 

2012 dosahuje 70 GW.  Ve srovnání s celosvětovým součtem instalovaného výkonu všech oficiálně 

provozovaných zařízení, který přesahuje 5000 GW, jde přibližně o 1,4 % celkového objemu výroby 

elektrické energie. Lze tedy konstatovat, že výroba elektrické energie ze slunečního záření je 

v České republice nad celosvětovým průměrem. 

Množství solární energie, která ročně dopadá na naše území, se pohybuje od 950 do 

1340 (Jižní morava) kWh . Pro srovnání, v Arizoně, kde se nachází výše uvedená, 

současná největší FV elektrárna světa je to více než . Průměrný roční 

počet slunečných hodin se v České republice uvádí v rozmezí 1300h – 1800h [2]. Stavba 

rozlehlých instalací v pouštních oblastech nepřináší po zabezpečení dostatku ekonomických 

prostředků žádné další komplikace, ale při výstavbě velkých elektráren v mírném pásu střední 

Evropy dochází ve valné většině případů k záboru zemědělské půdy. Dále je pak zde nutno pro 

dosažení stejných výkonů s ohledem na úhrny dopadu sluneční energie instalovat větší množství 

jednotek. Z těchto faktů pak plynou otázky ohledně jejich skutečných výhod a profitu, který nich  

má celá společnost. 

 

2.4 Složení fotovoltaických panelů 

Vlastní fotovoltaický panel není složen jen ze samotného polovodivého přechodu, ale i 

z dalších vrstev, které zajišťují jeho správný chod, požadovanou životnost a odolnost vůči vnějším 

vlivům vůbec. Složení těchto komponentů je ovlivněno prostředím, ve kterém bude panel 

provozován, ale rovněž i ekonomickými náklady na jeho výrobu. 

Základní desku (substrát) u pevných panelů (tedy ne u ohebných panelů, jenž mají P-N 

přechod nanesen na fólii) tvoří většinou kompozitní laminátový materiál PVF-PET-PVF 

(polyvinylidenfluorid-polyetylénterftalát-polyvinylidenfluorid). Substrát ovšem nemusí být 

z neprůhledného materiálu, vyrábějí se takzvané oboustranné panely, které mají základní desku 

z průhledného laminátu. Můžeme říci, že takovéto panely jsou do jisté míry průsvitné a provedeny 

ideálně tak, aby ze složek záření, které narazí na panel, prošlo jeho průřezem a ven průhlednou 

základní deskou sluneční záření o vlnové délce . Což jak již bylo vysvětleno výše, je 

záření, při jehož vlnové délce nemají fotony dostatek energie pro uvolnění elektronů z vazeb. Pro 

tyto vlnové délky je pak panel transparentní a vzhledem k tomu že tvoří přibližně 20% spektra, 

dojde ke snížení množství záření přeměněného na teplo, čímž dosáhneme snížení pracovní teploty 

panelu. Oboustranné panely vyrábějí energii rovněž ze světla odraženého například od země. 

Důsledkem je vyšší účinnost a také prodloužení životnosti dík menšímu tepelnému namáhání.  

Na substrát se pokládá fólie z organického materiálu EVA (etylvinylacelát). Na tuto fólii se 

pak pokládají články, již spojené kovovými pásky do série, tedy vždy přední kontakt jednoho 

článku se zadním kontaktem druhého článku. Dále propojené mřížkou, která tvoří hlavní kontakty. 

V případě neprůhledného substrátu jsou zadní kontakty celoplošné a v případě oboustranného 
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panelu je zde opět mřížka jako na rubové straně. Kontakty se nanášejí sítotiskem, nebo vakuovým 

napařováním, výjimečně se vyrábějí u vysoce účinných článku vnořené do materiálu polovodiče, 

čímž se zvětší styčná plocha. Pak je vše případně ještě překryto filmem z PVF (polyvinyl fluoridu), 

jako je například film Tedlar. Po uložení článků je vše opět překryto fólií EVA. Nevýhodou tohoto 

materiálu je žloutnutí, ke kterému dochází při osvětlení UV zářením vysoké intenzity, což ho 

připravuje o jeho průzračnost. Na fólii pak položeno tvrzené sklo. Tento skleněný kryt tvoří 

ochranu panelu před okolními vlivy. Musí odolat poměrně velkým úderům, tedy například 

kroupám. Rovněž musí odolávat všem ostatním povětrnostním vlivům a uchovávat si svou 

transparentnost. Poté se všechny vrstvy přitisknou k sobě a za odsávání vzduchu jsou zahřány na 

teplotu tání materiálu EVA. Ten zalije prostor mezi skleněnou deskou a substrátem tak, aby byly 

články izolovány od okolí. Pak panely dostanou zpravidla hliníkový, někdy duralový (Al s příměsí 

mědí, hořčíku, čí manganu) rám a vše je opět precizně utěsněno silikonem tak, aby se dovnitř 

nedostala žádná vlhkost či prachové částice, a dále jsou opatřeny boxem s výstupními kontakty. 

Takovéto typické konstrukční uspořádání je viditelné na obrázku 4. 

 

Obr. 4 Konstrukční uspořádání FV článku [8] 

Nejdůležitější součástí jsou samozřejmě samotné články, jejich složení a vlastnosti byly 

nastíněny v kapitole zabývající se jednotlivými generačními stupni panelů. Stále největší 

zastoupení mají články na bázi křemíku, ten se vyrábí z křemenného písku v obloukových pecích. 

Pro získání polykrystalického křemíku se odlévá do forem. Výroba monokrystalu je složitější, 

vyrábí se takzvanou Czochralskiho metodou, kdy se do taveniny vnoří zárodečný monokrystal a za 

pomalého otáčení v netečné atmosféře za velmi nízkého tlaku se pomalu vytahuje. Takto vyrobený 

válcovitý ingot se dále příčně řeže na destičky, které tvoří základ článku. Pak se provádí difúze 

příměsí do křemíku pro vytvoření P-N přechodu. Dále bývá lícová strana článku opatřena 

antireflexní úpravou, aby se minimalizoval odraz, články s nejvyšší účinností se tak díky absorpci 
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záření v širokém spektru jeví jako černé. Vyrábějí se ale i z jiných materiálů, tam kde je 

vyžadována vysoká účinnost a dovolují to ekonomické možnosti, nebo v případě některých 

levnějších materiálů, nejsou na účinnost kladeny vysoké nároky a je požadována nízká cena. 

Využívá se například Galiumarsenid (GaAs), diselenid mědi a india (CuInSe2), Telurid kadmia 

(CdTe) a další.  

 

2.5 Stárnutí komponentů a vznik vad 

Stárnutí jednotlivých komponentů úzce souvisí s následnými poruchami elektrárny jako 

celku. Pokud začneme u samotné nosné konstrukce, její stáří se v případě použití nekvalitních, 

necertifikovaných držáků projevuje korozí, která rovněž může způsobovat uvolňování šroubů. Buď 

po uvolnění v důsledku koroze, nevhodného či nepřesného tvaru necertifikovaných držáků, nebo 

vlivem špatného provedení konstrukce může v rámech panelů docházet k pnutí. Což má za 

následek praskání krycího tvrzeného skla, které je velmi křehké. Někdy bývají i certifikované 

držáky použity nesprávně a přidržují rám ve špatné poloze. Popraskaná krycí skla jsou 

neopravitelná, nejvíce bývají citlivá na boční namáhání, ale mohou být poškozena i čelním úderem. 

Aby odolaly kroupám, bývají tato skla testována údery strojně vrhaných kuliček. Závažnou 

poruchou je rovněž delaminace povrchu panelu, protože v důsledku korozivních účinků vody 

s chloridy, dojde k porušení funkce panelu. 

 

Obr. 5, Delaminace povrchu panelu [9] 

Nosné konstrukce panelů musí být pevně spojeny s podkladem, pokud jde o volný terén, jsou 

pevně přimontovány k zemi pomocí zapuštěných sloupků, ale pokud jsou panely umístěny na střeše 

budovy, musí se při jejich konstrukci počítat s mechanickým namáháním větrem a je tedy nutné je 

řádně zafixovat. Z tohoto důvodu je právě oxidace částí konstrukce a uvolňování šroubů, které 

sebou nese dlouhodobý provoz, nebezpečné. 
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Degradace vlivem stárnutí postihuje rovněž i kabeláž a prvky jejího upevnění, působením 

UV záření a povětrnostních vlivů dochází k uvolňování kabelů narušením stahovacích pásek, 

kterými bývají připevněny stejnosměrné kabely ke konstrukci. Také takto dochází k narušování 

jejich izolačních vlastností. U střídavé kabeláže je častým problémem poddimenzování průřezu 

vzhledem k přenášeným výkonům a délce kabelu v závislosti na vzdálenosti střídače od rozvaděče. 

Vzhledem k rostoucím úbytkům napětí na kabelu nedostatečného průřezu roste i výstupní napětí 

střídače. Ten je pak vestavěnou ochranou vypnut a dochází k ekonomickým ztrátám. Rovněž 

kabelové přípojky postupem času korodují, zvyšuje se na nich přechodový odpor, dochází 

k nárůstu nežádoucích ztrát a tedy i tepla, které může v krajních případech vést až k požáru na 

zařízení. 

Často se vyskytujícím problémem bývá nedbalé uzemnění nosné konstrukce. Pokud nejsou 

části FVE vodivě spojeny a nejsou k rámům panelů připojeny zemnící vodiče, tak to neodpovídá 

platným normám. Pokud nejsou řádně uzemněny ani střídače, či sdružovací boxy, nemohou plnit 

svou funkci přepěťové ochrany, které v nich bývají obsaženy. 

Při nedostatečné údržbě, udržování čistoty panelů samotných i okolí dochází k zastiňování 

panelů. Již při samotném projektování by měl být brán ohled na potencionální zdroje zastínění, 

jako jsou ploty, nebo stromy. Zastíněný článek pak produkuje nižší proud. Vzhledem k tomu, že 

články jsou zapojeny do série, osvětlené články těm neosvětleným vnutí vyšší proud a tím se 

dostanou do inverze, v důsledku čehož v těchto článcích dochází k nárůstu ztrát, tepla a k 

tepelnému namáhání. Dále pak dochází ke snížení celkového výkonu panelu. Abychom omezili 

tento nežádoucí jev, zařazují se jako přemostění článku takzvané by-pass diody, které vytvářejí 

přemostění zastíněných sektorů panelu. Jsou konstruovány tak, aby propouštěly proud od hodnot, 

které by mohly tepelnými účinky ohrožovat článek. K jejich poruchám dochází zřídka, většinou 

nevhodným dimenzováním a k poškození dojde příliš vysokým oteplením.  

Častou poruchou, ke které dochází již při výrobě, nebo časem, vlivem pnutí v článku a 

následným vznikem prasklin v krystalické struktuře, je vznik horkých míst. Pokud v tomto místě 

dojde k oteplení o několik desítek stupňů, vede to k destrukci článku. Kritické, až destruktivní bývá 

oteplení o přibližně 50°C. Přítomnost takovýchto horkých míst lze vysledovat na zhnědnutí Tedlaru 

na zadní straně panelu, ale nejspolehlivěji využitím termovizní kamery, nebo elektroluminiscenční 

metodou, pomocí které se dají nalézt přesná místa krystalických poruch. Tento problém se řeší 

výměnou vadných článků.  
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3  Diagnostika fotovoltaických článků 

Nejprve je nutno vyjasnit, co obecně nazýváme diagnostikou. Při provozování jakéhokoliv 

technického zařízení, tedy i fotovoltaické elektrárny, existuje riziko poruchy. Stále rostou nároky 

na snižování ceny a na zvyšování kvality a nikdy není možné zaručit, že zařízení bude pracovat bez 

závad. Včasná diagnostika problému může zabránit vzniku dalekosáhlých ekonomických 

problémů. 

Technická diagnostika zahrnuje technologické postupy a procesy, jejichž cílem je zjištění 

aktuálního stavu zařízení, na základě příznaků. Prostředkem jsou měřicí přístroje určené 

k provádění dané diagnostické metody, s jejichž pomocí se vyhledávají a vyhodnocují příznaky, 

které mohou indikovat vznik technické závady. Častým požadavkem je určení pozdějšího vývoje 

stavu zařízení, toto nazývá technickou prognostikou, Budoucí stav je ovšem velmi obtížně 

zjistitelný a můžeme odhadnout pouze jisté pravděpodobnosti dalšího vývoje. K tomu také 

potřebujeme znát předchozí vývoj stavu zařízení, čímž se zabývá technická genetika. 

Schopnost zařízení provádět činnost, ke které je určeno, charakterizuje technický stav. 

Špatný technický stav, tedy stav, který není vyžadován, způsobují nejrůznější vlivy. Jsou to 

například zvýšená teplota oproti běžné provozní teplotě zařízení, nedovolená hodnota napětí, 

mechanické namáhání (pnutí uvnitř panelu) a také v neposlední řadě vlivy vnějšího prostředí. Tyto 

vlivy mohou následně způsobit neopravitelné závady na zařízení a v konečném důsledku opět 

ekonomické ztráty, kterým je žádoucí se vyvarovat.  

Dále se rozlišují dva směry, jakými se provádění diagnostických měření ubírá, které závisí 

na změřitelnosti veličiny způsobující degradaci, tedy jestli jsme schopni odhalit problém při 

provozu zařízení, či nikoliv. 

 Funkční diagnostika – Sledované veličiny, ze kterých se analyzují možné závady, 

jsou měřeny za provozu zařízení a jsou generovány tímto zařízením samotným. 

Metody spadající do funkční diagnostiky bývají většinou upřednostňovány. 

 

 Testovací diagnostika – Metody spadající do oblasti testovací diagnostiky jsou 

charakterizovány jednou nevýhodou, což je nutnost vyřazení testovaného zařízení 

z provozu. Veličiny, jejichž průběh pak chceme měřit, nebo jejichž působení chceme 

pozorovat za účelem odhalení závady, jsou generovány samotným diagnostickým 

zařízením. 

 

Diagnostická měření a zkoušky se také dělí dle jejich následků na zkoušené zařízení: 

 Nedestruktivní zkoušky – Jsou to takové zkoušky, které nevedou k jakémukoliv 

poškození testovaného zařízení, či k jeho dalšímu nadměrnému namáhání.  
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 Destruktivní zkoušky – Metody, při jejichž použití dojde k nevratnému znehodnocení 

testovaného zařízení. Provádí se v případech, kdy tato zkouška může dopomoci k 

odhalení například výrobní vady a k zamezení jejího opakování u dalších výrobků. 

 

 Podmíněně destruktivní zkoušky – Zkoušky, jejichž průběh by na testované zařízení 

neměl mít destruktivní dopad za předpokladu, že se v zařízení nevyskytuje závada. 

Zkouška může být podmíněně destruktivní i v případě že došlo ke špatnému 

dimenzování součástek, což se projeví právě jejich destrukcí. 

 

Pokud dojde k poruše zařízení, jde o ukončení provozu, termínem závada se označuje stav 

snížené provozuschopnosti. V důsledku závady může dojít k poruše a závada může naproti tomu 

v jiném případě být následkem předchozí poruchy. 

Hlavním a prvotním cílem diagnostiky je tedy prodloužit životnost zařízení včasným 

odhalením závady, abychom předešli vzniku poruchy a následným nákladům na opravu, nebo 

pořízení nového zařízení. 

 

3.1 Termovizní diagnostika 

Základem termovizní diagnostiky je vědní obor, který se nazývá Infračervená (dále jen „IR“) 

termografie. Tento obor se zabývá bezkontaktním měřením teploty povrchu tělesa a analýzou 

emitovaných infračervených vln.  

Termografie je využívána v širokém spektru lidské činnosti, může najít uplatnění ve 

stavebnictví, zdravotnictví, pořádkových složkách, strojírenství a právě v elektrotechnice. 

V elektrotechnice vycházíme z předpokladu, že v každém zařízení, které spotřebovává, nebo vyrábí 

elektrickou energii, dochází k přeměně této energie na teplo. Dále pak předpokládáme, že zařízení 

bez závady pracuje s určitou provozní teplotou, která neohrožuje jeho funkčnost. Pokud je tato 

provozní teplota překročena, je to jasná indikace toho, že k přeměně energie dochází v jiném 

poměru, než od daného zařízení vyžadujeme. A protože teplo se projevuje vlněním v IR spektru, 

můžeme jej pomocí termografie analyzovat. Pak již pouze srovnáváme stav aktuální se stavem, 

který je vyžadován. K tomu měření a srovnávání jsou využívány přístroje, jejichž princip funkce 

bude nastíněn níže. 

3.1.1 Závady detekovatelné pomocí termografie 

Závady na fotovoltaických panelech, jako jsou například zoxidované přípojky, vadné články, 

lze složitými diagnostickými metodami odhalit v lepším případě po odstavení elektrárny z provozu, 

v horším případě až po poškození panelů, což sebou nese nemalé ekonomické ztráty. V případě 

finančně nákladné fotovoltaiky se u provozovaných zařízení snažíme o odhalení závady pomocí 
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nedestruktivní diagnostické metody a pokud možno se snažíme vyhnout metodám, jejichž průběh 

by mohl být podmíněně destruktivním. Tomu výborně vyhovuje právě termografie, bezkontaktní 

měření teploty, kdy lze velmi snadno, rychle a za minimálních ekonomických nákladů odhalit 

problém pomocí termovizní kamery. Při diagnostikování závad pomocí této metody není na rozdíl 

od ostatních metod nutné odpojovat elektrárnu z provozu, což je další nespornou, zejména 

ekonomickou výhodou. 

Pokud se článek zahřívá nadprůměrně oproti ostatním (Obr. 7), je to jasnou indikací závady, 

ať už jakéhokoliv původu a vysoké teploty mohou vést až k úplnému zničení panelu. I pokud 

nedojde k destrukci, zahřívání vede ke zvyšování odporu článku, nárůstu ztrát, a vzhledem k jejich 

sériovému zapojení to má dopad na okolní články, jejichž výkon začne klesat, což se pak přenáší na 

celý panel, jehož výkon má pak také klesající tendenci a vše může zajít až k úplnému výpadku. 

K přílišnému zahřívání může docházet také v dílčích částech článku, to může být způsobeno dříve 

zmíněným narušením krystalické struktury, pak vzniká mozaikový vzor (Obr.9), nebo znečištěním 

povrchu panelu v daném místě. 

Ochranné by-pass diody, které přemosťují porušené články, aby se předešlo problémům 

vzniklým obrácením polarity, jsou dimenzovány na překlenutí určitého množství článků, 

s rostoucím počtem prvků postižených závadou narůstá proud jimi protékající, což má za následek 

nárůst teploty, která může nakonec vest k jejich destrukci. I jejich diagnostika je tedy nezbytná, 

navíc přehřívání těchto součástek může být první indikací přítomnosti dalších poruch. Tyto diody 

se nacházejí na rubové straně panelu, tedy na straně přípojnic. 

Pomocí termovizních kamer se u fotovoltaických elektráren nekontrolují pouze samotné 

články, ale i další součásti nezbytné pro bezproblémový chod. Některé panely bývají vybaveny 

elektromotory pro sledování slunce, aby bylo využito co možná nejvyšší procento dopadajícího 

záření a eliminoval se odraz. Tyto elektromotory se pak vlivem prostředí, nesprávného 

dimenzování (je použit nedostatečně výkonný motor na příliš těžkou konstrukci), nebo chybným 

provozováním mohou velmi silně zahřívat, což výrazně zkracuje jejich životnost. Závady 

elektromotoru mohou být ale i mechanické povahy, nebo mohou být způsobeny poruchami ve 

vinutí a dalších částech elektrického stroje. Pak je nutno přistoupit k diagnostickým metodám, které 

jsou určeny a vyvinuty speciálně pro elektrické stroje. 
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Obr. 6, Termografie přípojnic [10] 

Dále lze termovizní měření použít při kontrole střídačů a transformátorů, které jsou 

nezbytnou součástí FVE. U transformátorů můžeme takto vysledovat problémy vzniklé uvnitř 

vinutí. Fotovoltaická zařízení mívají mnoho střídavých i stejnosměrných přípojnic a odboček. 

Postupem času může docházet k jejich uvolňování, korozi, zanášení nečistotami. To vše sebou na 

styčných plochách kontaktů nese nárůst přechodového odporu, který vede ke zvyšování teploty 

kontaktu a nárůstu ztrát (Obr. 6).  

 

Obr. 7 Přehřívající se články [10] 

 

Obr. 8 horká místa v mozaikovém uspořádání [10] 
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Důležité jsou pro termovizní měření také klimatické podmínky, měření samozřejmě není 

možné provádět za husté oblačnosti, na panely musí dopadat dostatek slunečního svitu. Rovněž 

jsou vhodné nižší teploty, tedy měření provádět v chladnějším období roku, ranních hodinách a za 

jasné oblohy, případně jen nízké oblačnosti. Také mohou hrát roli povětrnostní podmínky, žádoucí 

je pokud možno bezvětří, či slabý vítr, silný vítr by mohl způsobovat vyšší odvod tepla do okolí 

z defektního článku a skutečná závažnost jeho závady by pak takto mohla zůstat skryta. Pokud je 

měření prováděno například po dešti, nebo rozestoupení oblačnosti, je nezbytně nutné vyčkat 

alespoň několik desítek minut, aby došlo nejlépe k ustálení jejich provozní teploty v aktuálních 

podmínkách. 

Měření se provádí pod úhlem 5° - 60° k ploše panelu. Emisivita bývá 0,85 – 0,95, s ostřejším 

úhlem se zvyšuje podíl záření emitovaného odrazem a s tím emisivita klesá. Na odrazy od budov, 

slunce, oblaků je rovněž třeba dát si při této činnosti pozor. 

Závad, které se v oblasti fotovoltaiky mohou u výrobků vyskytnout je poměrně velké množství 

následující tabulka (Tabulka 1) poskytuje určité shrnutí, převážně již zmíněných problémů a 

nastiňuje směr, kterým je třeba se ubírat pro jejich odstranění. 
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Tabulka 1, Tabulka diagnostiky závad odhalitelných termovizním měřením [11] 

Charaktristi

ka závady 

FV panelu 

Příznaky Účinky Příčina závady Opatření 

I. 

Fotovoltaický panel 

obecně tepelně 

nestandardní, nadměrná 

teplota na celé ploše 

Prokazatelné ztráty 

výkonu, pokles 

napětí naprázdno 

Fotovoltaický 

panel není připojen 

Fotovoltaick

ý panel je 

většinou 

v pořádku 

II. 

Fotovoltaický panel 

s nadměrnou teplotou ve 

sloupcích, resp. řádcích 

uvnitř řetězce, jev často 

doprovázený nahodilými 

opálenými místy (hnědé 

spečené skvrny) 

Prokazatelné ztráty 

výkonu, pokles 

napětí naprázdno 

Zkratovaný řetězec 

buněk, vadná by-

pass dioda 

Renovovat 

fotovoltaický 

panel 

III. 

Překročená teplota u 

jednotlivých článků 

fotovoltaického panelu 

Prokazatelné ztráty 

výkonu, 

maximální pokles 

napětí naprázdno 

Zkratovaný řetězec 

buněk, vadná 

nulová dioda, 

chyba v zapojení 

Renovovat 

fotovoltaický 

panel 

IV. 

Překročená teplota u 

dílčího článku 

fotovoltaického panelu 

Nepatrné ztráty 

výkonu, minimální 

poles napětí 

naprázdno 

Poškozené buňky, 

efekt odstínění 

Vizuální 

kontrola při 

dodržení 

bezpečnostní

ch pokynů 

V. 

Překročená teplota u 

segmentu článku 

fotovoltaického panelu 

Patrné ztráty 

výkonu, 

maximální pokles 

proudu nakrátko 

Prasklý článek 

fotovoltaického 

panelu 

mechanickým 

namáháním 

Renovovat 

fotovoltaický 

panel 

VI. 

Dílčí oteplení (bodová 

místa) 

Eventuální ztráty 

výkonu 

Odstínění vlivem 

nečistot, poškození 

buňky 

Vizuální 

kontrola při 

dodržení 

bezpečnostní

ch pokynů 

VII. 

Oteplená přípojková 

oblast 

Prokazatelné ztráty 

výkonu, změna 

odporu 

Vadné 

konektorové 

spojení, resp. vada 

kontaktu 

Obnovit 

řádné 

kontaktní 

spojení 

 

3.1.2 Princip funkce termovizní kamery 

Pro zevrubné objasnění principu fungování termovizní kamery je zapotřebí znát principy, 

podle kterých se šíří teplo. Víme, že teplo je fyzikální veličina a šíří se třemi způsoby, ve většině 

případů více než jen jedním, byť se na tom mohou jednotlivě podílet v různých případech 

v naprosto rozdílné míře, kdy se některá ze složek může podílet jen naprosto zanedbatelně. Šíření 

probíhá: 
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 Vedením (kondukcí), probíhá v látkou vyplněném prostředí, kdy jedna částice předá 

energii druhé. 

 Prouděním (konvekcí), k tomuto dochází největší měrou v kapalinách, kdy kapalina 

o vyšší teplotě získá větší objem, než ta o teplotě nižší. Proudění je pak důsledkem 

klesání látky prostorově méně objemné, tedy mající vyšší hustotu, která vytlačuje 

vzhůru látku s hustotou nižší. 

 Sáláním (radiací, přesněji tepelnou infračervenou radiací, radiační excitancí, někdy 

se uvádí též výraz radiosita). Teplo je v tomto případě šířeno v podobě 

elektromagnetického vlnění. 

Pomocí termovizních kamer můžeme měřit teplotu objektu a pozorovat teplotní rozdíly díky 

sálání, ať už jde o teplo vyzářené samotným tělesem, odraz, či prostupující teplo skrze něj. Sálající 

teplo se chová jako světlo a rychlostí světla se také šíří. Je to jediný ze způsobů přenosu tepla, kdy 

je možné teplo přenést vakuem a přenos se uskutečňuje elektromagnetickou emisí a absorpcí. 

Každé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula vyzařuje elektromagnetické vlnění viditelné 

v infračerveném spektru o intenzitě přímo úměrné své teplotě a vlnových délkách od 0,75 μm do 

100 µm (Obr. 9). Právě v tomto infračerveném spektru pracují detektory termovizních kamer. 

 

 

Obr. 9, Oblast spektra tepelného záření pro IR měření [12] 

Tělesy vyzařované teplo, intenzitu jejich záření, popisuje Stephan-Boltzmannův zákon (3.1). 

 (watt/ ) (3.1) 
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Jenž určuje vztah pro výpočet radiačního toku na jednotku plochy. Ten lze vypočítat 

z jednotky emisivity pro černé těleso , Stephan-Boltzmannovy konstanty -  (

 a absolutní hodnoty teploty T (°K).  

K určení vlnové délky s maximální hodnotou radiace (µm) slouží Wienův zákon (3.2). 

 (µm) (3.2) 

Kde b je Wienova konstanta (2897  a T opět teplota ve stupních Kelvina. Z rovnice 

je zjevné, že s rostoucí teplotou se zkracuje vlnová délka a posouvá se z infračerveného, do 

viditelného spektra. Což můžeme pozorovat například u žhavého kovu, jakmile dojde k jeho 

ochlazení, přestane rudě zářit. Dále také záleží na typu povrchu tělesa. Rozlišujeme absolutně 

černé, bílé a našedlé těleso.  

Absolutně černé těleso je těleso, které veškerou energii záření beze zbytku pohltí a v reálném 

světě neexistuje, je pouze teoretické. Absolutně bílé těleso je jeho protikladem a veškerou 

dopadající energii odráží. Černé těleso, které emituje teplo, ale zárověň veškerou energii pohlcuje, 

má emisivitu = 1, šedé těleso energii vyzařuje, ale rovněž i propouští, pak je jeho 1> >0.  

Výše zmíněná emisivita (3.3) je poměr intenzity vyzařování daného tělesa, ku intenzitě 

vyzařování absolutně černého tělesa o stejné teplotě. 

  (3.3) 

Termovizní kamera je tedy přístroj citlivý na toto elektromagnetické vlnění, jenž je 

podstatou přenosu tepla prostředím pomocí sálání. Název termovizní kamera, nebo termokamera 

byl udán prvním výrobcem těchto přístrojů, firmou Thermovision, v dnešní době nesoucí jméno 

FLIR.  

Tento přístroj má za ostřící optikou umístěn detektor, který elektromagnetické vlnění převádí 

na elektrický signál, jenž putuje do A/D převodníku a pak na zobrazovací jednotku, jenž pak obraz 

vykreslí v nepravých barvách pro odlišení teplotních rozdílů, případně je uložen do paměti 

přístroje. Existují kvantové detektory, které fungují na podobném principu jako samotné 

fotovoltaické články. Detektor je vyroben z polovodiče, například z Telluridu rtuťokademnatého 

(HgCdTe) a na něj dopadá záření. Tento materiál absorbuje kvanta energie z tohoto záření a 

elekrony přechází na vyšší energetickou hladinu. Signály, které při tomto ději vznikají, jsou ale 

velmi malé intenzity a při nízkých teplotách obtížně zachytitelné, navíc dochází k jejich rušení 

vlivem šumu. Abychom tyto potíže kvantových detektorů snížili, musíme je chladit hluboko pod 

bod mrazu, což je závažný technický a ekonomický problém.  

Nejčastěji se v termovizních kamerách k získání potřebných elektrických signálů užívají 

takzvané Bolometry. Jeden takový bolometrický detektor, nacházející se v kameře je složen z tisíců 
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mikrobolometrů (Obr. 11) uspořádaných do matice (Obr. 10). Lze říci, že princip fungování 

bolometrického detektoru je analogický s principem fungování odporových senzorů teploty. Jsou 

zaznamenávány změny teploty na povrchu jednotlivých mikrobolometrů, k těmto změnám dochází 

v závislosti na intenzitě dopadajícího elektromagnetického vlnění a rozdíl teploty zjistíme dle 

rozdílu odporu, který je v případě materiálů ze kterých se bolometry vyrábějí, teplotně závislý. 

Nejčastěji jsou vyráběny z rezistivního amorfního křemíku, ten není nutno chladit. Pro přečtení 

změn odporu je pod každou ploškou implementován spínací tranzistor. Aby detektor nebyl 

ovlivňován svým okolím, musí být řádně odizolován. Jednotlivé mikrobolometry jsou naneseny na 

zpravidla křemíkový substrát a za účelem ještě lepšího odizolování stojí na „nožičkách“ (které 

slouží navíc jako kontakty) ve výšce přibližně 2,5 µm, samotné bývají široké řádově několik 

desítek µm a silné jen několik jednotek µm. Okolní povrch bývá opatřen reflexní vrstvou, aby se 

zamezilo ohřívání substrátu, jenž by pak ovlivňoval jednotlivé snímací jednotky. 

 

 

 

Obr. 10, maticové uspořádání bolometru [13] 

 

Obr. 11, Mikrobolometr [13] 

 

3.2 Další diagnostické metody 

V následující podkapitole jsou zevrubně popsány některé další využívané diagnostické metody, na 

rozdíl od termografie, všechny spadají do oblasti testovací diagnostiky. 

3.2.1 Volt – Ampérová metoda 

Tato metoda je základním analytickým nástrojem při třízení a diagnostice výkonnosti článků 

již při výrobě. Tuto metodu ovšem nelze použít k analyzování příčiny vzniklých závad v článku. 

Její nevýhodou je, že nemůže být prováděna za provozu elektrárny. Provádí se měření 

maximálního výkonu, napětí naprázdno, zkratového proudu a vypočítávají se účinnosti. Měření 

probíhá za pomoci proměnlivé zátěže, kdy se se změnou protékajícího napětí mění hodnota napětí. 
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Maximální výkon (3.4) se stanoví z naměřených hodnot U a I, ze kterých je rovněž sestrojena 

charakteristika. Pak maximální výkon bude mít hodnotu: 

  (3.4) 

Maximální účinnost (3.5) fotovoltaického článku je pak poměrem mezi tímto maximálním 

dosažitelným výkonem a dopadajícím světelným tokem  na plochu článku. 

100 (%) (3.5) 

Z takto spočtené účinnosti za laboratorních podmínek, tedy ideálního osvětlení o známém 

světelném toku, lze se značnou přesností vyhodnotit technický stav článku. 

 

3.2.2 Metoda LBIC 

Technologie LBIC (Light Beam Induced Current) je metodou, kterou se povrch FV článku 

skenuje pomocí světelného paprsku. Existuje též metoda LBIV (Voltage) a LBIP (Power), záleží na 

povaze veličiny, jejíž odezvu snímáme, v případě metody LBIP se měří proud i napětí a nastavuje 

se pracovní bod pro maximální výkon. Dle odezvy signálu a za pomoci měřícího zesilovače je v 

počítači vytvářena mapa odezvy měřeného článku z X a Y souřadnic v daném okamžiku paprskem 

exponovaného bodu. Tato výsledná mapa je dostatečně směrodatná k detekci většiny lokálních 

defektů pomocí odchylek v odezvě. Přesnost závisí na měřících přístrojích, velikosti kroků, tedy 

počtu skenovaných bodu na ploše článku a na druhu použitého světelného zdroje (jeho intenzitě, 

vlnové délce, přesnosti zaostření). 

 

3.2.3 Elektroluminiscence 

Při průchodu elektrického proudu PN přechodem polovodiče dochází při rekombinací 

elektronů a děr k vyzařování fotonů. U PN přechodů které nalézáme ve FV panelech je četnost 

takovéhoto vyzařování podstatně nižší než u LED diod, ale i přesto lze tyto fotony detekovat a 

využít je k vyhledávání vad ve struktuře PN přechodu článku. Měření se provádí při připojení 

článku na napětí, jakožto diody v propustném směru. Na pořízených snímcích lze dle míry 

luminiscence pozorovat rozložení proudové hustoty, kde tmavá místa s nízkou hustotou indikují 

poruchy (za ideálního stavu by měla být v na celé ploše proudová hustota konstantní), které mohou 

být dány nepravidelností ve struktuře monokrystalu. Světlejší místa, tedy místa s vyšší hustotou 

proudu jsou pak vždy pozorována v místě styku kontaktů s článkem. 
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3.2.4 Luminiscence mikroplazmy 

Tato metoda využívá jevu, k němuž dochází při zapojení článku v závěrném směru na napětí, 

které se blíží průraznému. Při takovémto zapojení dochází k lokálnímu vzniku plazmy, která se 

projevuje vyzařováním fotonů a šumem, jenž je posloupností impulzů konstantní amplitudy. Jde o 

lokální lavinové průrazy, ke kterým dochází v místech poruchy krystalické mřížky na PN 

přechodu, porušen je tedy samotný přechod. Měří se časový průběh tohoto šumu, U-I 

charakteristiky při připojení na velmi stabilní zdroj, efektivní hodnota proudového šumu, nebo 

emise světelného záření (Obr. 12), které vzniká v místech defektu (Obr. 13). Tato metoda je 

náročná na přesnost zejména nastavení závěrného napětí, protože s přítomností plazmy dochází ke 

značnému zahřívání, což by mohlo vést k úplné destrukci článku.  

 

Obr. 12, Obraz elektroluminiscence [14] 

 

Obr. 13, Lom na zkoumaném článku [14] 

 

3.3 Přístroj a software použitý k termovizní diagnostice 

Termovizní kamera použitá k měření v této práci je přístrojem společnosti FLIR, model 

TermoCAM řady E40 (Obr. 14). Kamery FLIR řady E jsou přístroje nižší střední třídy, vhodné 

k diagnostickému měření v energetice a průmyslu. Jsou to lehké, snadno přenosné přístroje o 

hmotnosti do jednoho kilogramu včetně akumulátoru, jehož výrobcem uváděná výdrž je 5 hodin 

provozu. Stupeň jejich krytí je IP 54, lze s nimi měřit teploty v rozsahu od -20 do 650 °C, při 

citlivosti do 0,07 °C a jejich provozní teploty se pohybují mezi -15 a 50 °C. Díky těmto svým 

parametrům jsou vhodné k běžnému využití v interiéru i exteriéru. Jsou osazeny nechlazenými 

maticovými bolometrickými detektory o rozlišení 160 × 120 pixelů. Ostření se provádí manuálně, 

jejich obrazová frekvence je 60 Hz a snímaný objekt je možno zaměřit pomocí zabudovaného 

laserového ukazovátka. IR obrazy jsou ukládány na SD paměťovou kartu a export do PC probíhá 

pomocí USB rozhraní. 
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Obr. 14, Termovizní kamera FLIR, řada E40 [10] 

 

Termovizní kamerou pořízené snímky můžeme dále vyhodnocovat a upravovat pomocí 

programů dodávaných výrobcem přístroje. Pomocí programu FLIR QuickReport lze tyto snímky 

analyzovat, uspořádat a prezentovat ve formě jednoduchých protokolů o měření. Software 

umožňuje upravit barevný rozsah snímku, nebo případné přiblížení, či zvolit z palety možných 

barevných zobrazení. Komplexnějším a při zpracovávání této bakalářské práce využitým 

softwarem je velmi přehledný program FLIR Tools, který umožňuje upravovat barevný rozsah a 

kontrast pořízených snímků, značení důležitých měřených bodů snímku a vyobrazení teploty 

daného bodu. V neposlední řadě je zde program FLIR Reporter, který umožňuje tvorbu 

podrobných protokolů a zpráv o měření, podle několika volitelných šablon. Protokoly obsahují 

Veškeré dostupné údaje o teplotě snímaného objektu a o parametrech, které byly na přístroji 

nastaveny. Dále je také možný export těchto protokolů v podobě dokumentů programu Microsoft 

Word. Jednoduchý příklad takovéhoto protokolu je k práci přiložen v podobě přílohy. 
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4 Měření 

Snímky použité v této práci byly pořízeny na třech různých instalacích, z čehož dvě se 

nacházejí na půdě Vysoké školy báňské a třetí, největší, se nachází v obci Starojická Lhota v okrese 

Nový Jičín.  

Měření bylo provedeno za jasného počasí a poledního slunce, při teplotě okolního vzduchu 

v rozmezí od 15° do 20° C ve stínu. Na následujících snímcích jsou zachyceny nalezené závady 

pomocí termovizní kamery a pro možnost srovnání také klasickým fotoaparátem. Pro vyšší 

přehlednost jsou hlavní bod zájmu označeny zelenými šipkami. 

4.1 Malá instalace – Nová knihovna na VŠB-TUO 

Fotovoltaický solární systém na střeše Nové knihovny je provozován katedrou Měřicí a 

řídicí techniky již od ledna roku 2003, kdy se jednalo o pilotní projekt a zařízení bylo prvním 

podobným v rámci České republiky s instalovaným výkonem vyšším než jednotky kW. Panely jsou 

přimontovány k fixní ocelové nosné konstrukci se sklonem 45° a orientovány na jih. Celkový počet 

panelů je 196 a jsou zapojeny do různě velkých skupin. Osazeny jsou monokrystalickými 

fotovoltaickými články první generace s ověřenou účinností pohybující se přibližně okolo 11%. 

Zařízení se skládá ze dvou větví, obě jsou koncipovány jako grid-on (dodávají energii vlastní 

budově školy i do sítě), s tím, že jedna větev je laboratorní a změnou zapojení je možno ji 

provozovat v ostrovním režimu k laboratorním účelům, demonstraci funkcí a výhod či nevýhod 

jednotlivých systémů. Celkový výkon elektrárny je 20 kWp.  

 

 

Obr. 15, IR snímek panelu na budově NK 
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Obr. 16, Detail defektního článku 

Na snímku (Obr. 15) vidíme množství článků teplejších o několik stupňů, než jsou články, o 

kterých můžeme říci, že jsou po technické stránce v pořádku a zejména jeden článek (Obr. 16), 

prostřední označený, u kterého oteplení dosahuje již více než desítky stupňů. Tento je typickým 

příkladem stárnoucího článku, kdy dochází ke vzniku mikroskopických defektů, trhlin, 

v monokrystalické struktuře a následnému oteplování. Tyto vady bývají nalézány především po 

zimním období, v důsledku velkých výkyvů teplot mezi zimou a létem, a tím vznikajícímu pnutí 

v zařízení. Také může v těchto případech jít o závadu by-pass diody, či bez podrobnějšího 

zkoumání neidentifikovatelný problém v zapojení panelu, například může jít o nedostatečné spojení 

v kontaktu mezi článkem a obvodem panelu. V tomto případě je zapotřebí provést renovaci panelu 

v podobě výměny dílčích článků. 

Na následující fotografii (Obr. 17) je stejný panel na fotografii v reálných barvách. Označen 

je tentýž článek, který vykazoval nejvyšší míru přehřívání. Ze snímku je patrné, že bez užití 

termovizní kamery není pouhým pohledem možné odhalit závadu. 
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Obr. 17, Fotografie panelu na budově NK 

Další nalezený defekt se týkal vodivých pásků, které tvoří vodiče obvodu, do kterého jsou 

jednotlivé články v panelu zapojeny (Obr. 18). Došlo zde k jejich nedostatečnému spojení a vlivem 

vysokého přechodového odporu zde dochází k přeměně elektrické energie v energii tepelnou, což 

způsobuje nežádoucí ztráty. 

 

Obr. 18, Detail nalezené závady el. obvodu panelu 

Tento defekt je dobře patrný i na fotografii (Obr. 19). Je zde zřetelně vidět opálení panelu, 

které je způsobeno jeho dlouhodobým zahříváním. 
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Obr. 19, Fotografie závady ve spoji 

 

Jedním z důsledků tohoto druhu závad je nárůst teploty v celém řetězci článků, na obrázku 

(Obr. 20) je to viditelné opět v případě stejného místa z předchozího snímku (Označeno zelenými 

šipkami). Tato závada vede k následnému poklesu napětí. Renovace panelu je v takovýchto 

případech velmi akutní záležitostí. Na snímku je dále také vidět další případ dílčího přehřívajícího 

se článku. 

 

Obr. 20, Řetězec článků 
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4.2 Střední instalace - budovy G, F, E 

Tato instalace je sestavena z panelů BP Solar BP3230T. Panely jsou zkompletovány z článků 

z polykrystalického silikon-germania. Na jednom panelu se těchto článků nachází 60 a jsou 

zapojeny do série. Jsou kryty tabulí tvrzeného skla, potaženého antireflexní vrstvou. Jejich 

výrobcem udávaná účinnost je 13,8 %. 

Na IR snímcích (Obr. 21, 22) jsou zachyceny v tomto případě jediné zjištěné závady na 

instalaci, jde o různá znečištění ptačím trusem. Jedná se o dílčí oteplení v jednotlivých bodech. 

Takovéto znečištění, podle jeho rozsahu, snižuje efektivitu provozu panelů a jejich výkon řádově 

až o jednotky procent. Závadu tohoto druhu je samozřejmě snadné nalézt při zběžné kontrole 

pouhým okem, a pokud záleží provozovateli na maximální efektivitě provozu, je potřeba se starat o 

čistotu panelů. Péče o čistotu jejich povrchu je pro dosažení maximálního možné efektivity výroby 

vhodná i z toho důvodu, že zejména v průmyslových oblastech jako je Ostravsko, dochází k jejich 

poměrně značnému zanášení prachovými částicemi z ovzduší. 

 

Obr. 21, Ir snímek znečištění 
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Obr. 22, IR snímek druhého případu znečištění 

Pro srovnání s IR snímky jsou na následujících fotografiích (Obr. 23, 24) tytéž ptactvem 

znečištěné FV panely. 

 

Obr. 23, Znečištěný panel 

 

Obr. 24, Znečištěný panel, druhý případ 

 

Zřetelné znečištění 

FV panelů. 
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Nezbytnou součástí fotovoltaické elektrárny jsou měniče proudu pro přifázování k síti 

elektrické energie. Na snímku (Obr. 25) je jeden z měničů této instalace, situovaný pod jednou 

z řad panelů. Na levé straně od něj vidíme rozvodnou skříň. V průběhu mého měření nebyla 

zjištěna žádná závada, IR snímek zde nepřikládám, protože bez závady postrádá vypovídací 

hodnotu. 

Při termovizním měření je důležité si povšimnout kabelových připojení (B) k této skříni, 

právě to jsou místa s nejvyšší pravděpodobností výskytu horkých míst, která bývají zapříčiněna 

oxidací a zvyšováním přechodového odporu. Tato zařízení a jejich části, jichž je potřeba si při 

provádění diagnostiky všímat jsou označena na fotografii. 

 

Obr. 25, Rozvodná skříň a měnič 

A - Měnič 

B - Kabelová připojení 

C – Rozvodná skříň 

 

 

A 

B 

C 
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4.3 Velká instalace – Starojická Lhota 

Tato FVE o celkovém instalovaném výkonu 1.1 MW se nachází na louce u obce Starojická 

Lhota, jejím provozovatelem je REN Power CZ Solar VII. s. r. o. Jedná se zde o tutéž technologii, 

jako v případě instalace na střeše Nové knihovny VŠB-TUO. Na snímku (Obr. 26) vidíme opět 

závadu typickou pro monokrystalické články, kde se jako v prvním případě u stárnoucího článku 

pravděpodobně vlivem mikroskopických trhlin buňka zahřívá a teplo viditelně prostupuje i do 

okolí. 

  

Obr. 26, Závada článku ve FVE Staroická Lhota 

Na druhém snímku (Obr. 27) z této instalace vidíme závadu dvou buněk spolu sousedících, 

takovéto závady mohou způsobit poruchu s vyšší pravděpodobností. Sníží se množství tepla 

odváděného z takto defektního článku do okolí a jeho vlastní teplota snáze dosáhne hodnot 

nebezpečných pro provoz zařízení a renovace panelu, výměna za článek nový, je o to potřebnější. 

 

Obr. 27, Závada sousedících článků ve FVE Staroická Lhota  
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5 Závěr 

Po shrnutí základů problematiky diagnostiky fotovoltaických panelů za pomoci termogtafie 

v této bakalářské práci vychází najevo, že tento obor je zejména v posledních letech dynamicky se 

rozvíjejícím odvětvím energetiky. Objevují se nové technologie a stávající jsou v rámci možností 

zdokonalovány. S rostoucím počtem fotovoltaických instalací narůstá potřeba důsledné 

diagnostiky, protože bez ní narůstá počet neřešených závad a množství ztrát. Po dalším 

shrnutí odborných pramenů vyplývá, že převážná část závad vzniká před instalací, či při instalaci a 

je způsobena zejména lidským faktorem. Zbylé, pozdější závady bývají většinou způsobeny 

stárnutím po působení povětrnostních vlivů, či skutečnostmi, kterým nelze nikterak zabránit. 

V průběhu termovizního měření byly zjištěny právě takovéto závady v podobě stárnutí 

podléhajících fotovoltaických článků a článků znečištěných zvířaty, či nánosem prachových částic 

z ovzduší, čemuž zabránit nemůžeme.  

Termografie zde vychází jako ideální diagnostická metodoa pro fotovoltaiku. Využívání této 

metody bylo umožněno vývojem nechlazených detektorů a jejich zmenšením na tu úroveň, že je 

bylo možné umístit do přenosného zařízení. Jak je vidět na snímcích z měření, lze pomocí 

termografie odhalit závady na první pohled viditelné i ty, které kontrolou pouhým okem nemáme 

šanci odhalit. Všechny tyto závady se při měření projevily předpokládaným zvýšením teploty 

v daném postiženém místě. Byly to závady, které z dlouhodobého hlediska ohrožují funkčnost 

instalace a tak o nutnosti provádět tato měření nemůže být pochyb. Frekvence s jakou jsou takováto 

měření prováděna, je věcí majitele dané instalace, ale měla by se spolu se stárnutím zařízení 

zvyšovat. 

Asi nejpodstatnějším faktem, hrajícím jednoznačně ve prospěch termovizní diagnostiky je 

poměrně značná ekonomická a časová úspornost. Právě tyto výhody jsou důvodem, proč je u 

stávajících instalací využívána tato metoda v převažující míře. I při provádění měření k této práci 

byla citelná tato její nenáročnost na technologický postup a čas. Ekonomické výhody spočívají ve 

skutečnosti, že pro odborníka provádějícího diagnostiku, představuje téměř veškeré náklady nákup 

termovizní kamery. Její hodnota se v případě nového přístroje, alespoň na úrovni toho, který byl 

popsán v této práci, pohybuje v cenových relacích okolo jednoho sta tisíc Korun českých. Není to 

nijak malá částka ale velmi příznivá ve srovnání s náklady na vybavení laboratoře potřebné 

k provádění diagnostiky za pomocí jiných, byť komplexnějších metod, jako je například 

elektroluminiscence, či luminiscence mikroplazmy. Časová nenáročnost plyne ze skutečnosti, že 

diagnostika je prováděna za provozu elektrárny, bez nutnosti připojení diagnostického přístroje, či 

přepravy jednotlivých zařízení do specializované laboratoře. A protože se jedná o provozní 

diagnostickou metodu, vyvstávají zde opět nesporné ekonomické výhody. 
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