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Abstrakt 

Práce se zabývá fotovoltaikou, oborem zkoumajícím využití sluneční energie a 
její aplikace. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z této oblasti. 
Následuje historický vývoj, situace v České republice, principy základních fyzikálních 
jevů. Velká pozornost je věnována popisu oblasti P-N přechodu, který určuje účinnost 
konverze světelné energie a je do jisté míry omezen Shockleyho-Queisserovým limitem. 
Následuje rozbor vlivů na účinnost fotovoltaických systémů zahrnující intenzitu 
slunečního záření, teplota článků, spektrální citlivost nebo použitý materiál. V poslední 
části je popsáno praktické využití fotovoltaických systémů. Patří mezi ně stěžejní 
zajištění dodávky energie, nejen telekomunikačním družicím, ale i telekomunikační 
technice na odloučených pracovištích, které zkvalitňují poskytování telekomunikačních 
služeb. 
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describe the P-N junction, which determines the conversion efficiency of light energy 
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Úvod 
Fotovoltaika je metoda výroby elektrické energie pomocí polí fotovoltaických 

článků, tedy buněk, jež jsou vyrobeny z materiálů, které převádějí energii slunečního 
záření na elektřinu. Fotony slunečního záření dopadají na P-N přechod a svou energií 
vyrážejí elektrony. Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod odvedou ke 
střídači, který je převede na střídavé napětí o velikosti a frekvenci shodné s distribuční 
soustavou. Téměř všechna fotovoltaická zařízení jsou určitým typem fotodiody. 

V současnosti se používají materiály, které obsahují amorfní křemík, 
polykrystalický křemík, mikrokrystalický křemík, telurid kadmia a CIGS sloučeniny. 
Díky rostoucímu zájmu o obnovitelné zdroje energie se výroba fotovoltaických článků 
a systémů v poslední době značně zdokonalila. 

Od dob svého objevu se fotovoltaické články změnily velmi málo. Jsou složeny 
ze dvou vrstev polovodičového materiálu, které jsou umístěny mezi dvěma kovovými 
elektrodami. Jedna z vrstev - materiál typu N obsahuje velké množství negativně 
nabitých elektronů, kdežto druhá vrstva - materiál typu P obsahuje velké množství 
"děr", které se dají popsat jako prázdná místa, která snadno akceptují elektrony. 
V místě, kde jsou tyto dvě vrstvy spojeny, dojde ke spárování elektronů s děrami, čímž 
se vytvoří elektrické pole, které zabrání dalším elektronům v pohybu z N-vrstvy do P-
vrstvy. Když dopadne foton o správné vlnové délce na toto spojení, pak vyrazí některé 
spárované elektrony z děr. Elektrické pole poté tlačí tyto volné elektrony a díry v 
opačném směru, což vede k přebytku volných elektronů v N-vrstvě a přebytku děr 
(nedostatku elektronů) v P-vrstvě. Pokud se elektrody propojí vnějším obvodem, pak 
vytvoří cestu pro přebytečné elektrony a tím elektrický proud. 

Důvodem tohoto výběru tématu bakalářské práce je především kladný vztah k 
životnímu prostředí, přírodě a možnosti využití ekologické energie pro systémy 
telekomunikací. 

Tato čistá energie může sloužit pro napájení zařízení telekomunikační techniky 
na odloučených pracovištích, kde zásah do přírody by způsobil další negativní vliv na 
ekosystém. 

Komunikační techniku dnes využívá většina populace. Každý vysílač potřebuje 
zdroj elektrické energie. Je potřeba rozšiřovat mezi spotřebitele povědomí, že „moje 
informace nebo telefonní hovor, email nebo SMS“ byly přeneseny energií čistou 
ekologickou, ze Slunce. 

V bakalářské práci jsou definovány základní pojmy z oblasti fotovoltaiky. 
Následuje historický vývoj, situace v České republice a ve světě, principy základních 
fyzikálních jevů. V neposlední řadě je velká pozornost věnována popisu oblasti p-n 
přechodu, který určuje účinnost konverze světelné energie a je do jisté míry omezen 
Shockleyho-Queisserovým limitem. 

Následuje rozbor vlivů na účinnost fotovoltaických systémů, který zahrnuje jak 
nejdůležitější faktor – intenzitu slunečního záření, tak vlivy jako teplota článků, 
spektrální citlivost nebo použitý materiál. 

V závěru je popsáno praktické využití fotovoltaických systémů. Jejich aplikace 
jsou od počátku úzce spjaty s telekomunikacemi. Patří mezi ně stěžejní zajištění 
dodávky energie nejen telekomunikačním družicím, ale i telekomunikační technice na 
odloučených pracovištích, které zkvalitňují poskytování telekomunikačních služeb.  
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1. Popište princip činnosti fotovoltaických systémů 

1.1 Definice pojmů 

Následují základní pojmy, které se budou v dalším textu často objevovat. Je třeba 
formulovat potřebnou teorii z oblasti fotovoltaiky. 

1.1.1 Fotovoltaika 

 - složenina řeckých slov "phos” (světlo) a volt (jméno italského fyzika Alessandra 
Volty  

1.1.2 Fotoelektrický jev  
 

Při ozařování látky elektromagnetickým zářením vhodné vlnové délky (např. 
světlem) je experimentálně ověřeno, že fotony při dopadu na kov nebo polovodič 
vyráží z atomů látky elektrony, které látku opustí (vnější fotoelektrický jev) anebo 
v látce zůstanou, volně se v ní pohybují a zvyšují její vodivost (vnitřní fotoelektrický 
jev) [1]. Tento jev má svá další označení, většina autorů mezi nimi nerozlišuje, jsou to:  
fotoelektrický efekt, fotoefekt nebo fotovoltaický jev. 

 
Obr. 1 – Schéma fotoelektrického jevu 

 
Při tomto jevu se projevují částicové vlastnosti světla, jednotlivý foton musí mít energii 
vyšší než je výstupní práce nutná k vytržení elektronu z atomu. Část této energie se 
spotřebuje na uvolnění elektronů. Pokud tento jev nastává jen v určitém rozsahu 
frekvencí, hovoříme o selektivním fotoelektrickém jevu. K fotoemisi elektronů dochází 
bezprostředně po dopadu elektromagnetického záření a to bez ohledu na jeho intenzitu. 
Dokonce i pro velmi slabé intenzity dopadajícího záření. 
Pro každý kov existuje maximální vlnová délka dopadajícího záření 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , kdy ještě 
může dojít k fotoemisi. Při větších vlnových délkách k emisi elektronů nedochází ani 
při velmi vysokých hodnotách intenzity dopadajícího záření. 
Maximální hodnota kinetické energie 𝐸𝐸𝑘𝑘

max  elektronů vylétávajících z krystalu kovu 
ozařovaného elektromagnetickým zářením nezávisí na jeho intenzitě, ale pouze na jeho 
vlnové délce 𝜆𝜆 < 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 .  

Experimentálně byl zjištěn vztah: 

 𝐸𝐸𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶(

1
𝜆𝜆

−
1

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
) (1.1)  

kde C … je konstanta nezávislá na použitém kovu [2]. 
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Při fotoefektu platí zákon zachování energie a jde o přeměnu energie 
elektromagnetického záření na kinetickou energii elektronů. Energii fotonu vypočteme 
dle vztahu: 

 𝐸𝐸 = ℎ. 𝑓𝑓    𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ř.   𝐸𝐸 =
ℎ.  𝑐𝑐

𝜆𝜆
 (1.2)  

 
kde h …  je Planckova konstanta (6,626.10-34J.s) 

f …  frekvence 
c …  rychlost světla ve vakuu 
λ …  vlnová délka 
 
Elektrony se uvolňují až poté, co získají dostatek energie na to, aby mohly 

překonat síly, které je drží v látce. Tu část energie, která se spotřebuje na uvolnění elektronu 
z kovu, označme Eo. Zbývající energie se přemění na kinetickou energii vylétajícího elektronu 

 𝐸𝐸𝑘𝑘 =
1
2

𝑚𝑚𝑣𝑣2 (1.3)  

Pak ze zákona zachování energie platí: 

 ℎ𝑓𝑓 = 𝐸𝐸0 + 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 𝐸𝐸0 +
1
2

𝑚𝑚𝑣𝑣2 (1.4)  

 
Vnější fotoelektrický jev spočívá v uvolňování (emisi) elektronů z povrchu 

některých látek (zejména kovů) po pohlcení fotonu s dostatečnou energií. Z principu 
vnějšího fotoelektrického jevu vychází například i činnost fotoelektrických katod. 
Tento jev má v současnosti jen malé praktické využití ve fotonásobičích (použitých ve 
speciálních vědeckých zařízeních).  
 

Vnitřní fotoelektrický jev je podmnožinou vnějšího fotoelektrického jevu a je 
víceméně totéž co fotovoltaický jev. Uplatňuje se především v polovodičích. 
Dopadajícím zářením uvolňuje elektrony uvnitř polovodiče z valenčního do 
vodivostního pásu, čímž dojde ke zvýšení koncentrace volných nosičů náboje a 
vodivosti materiálu. Přírůstek vodivosti závisí na četnosti a intenzitě záření a na 
teplotě. V hradlových fotočláncích dopadá záření na rozhraní polovodičů typu N a P a 
vyvolává přímo elektromotorické napětí.  
Vnitřní fotoelektrický jev má velký význam a je základem většiny moderních 
fotosenzorů v optoelektronice. Je na něm založena činnost fotodiod, fotorezistorů, 
fototranzistorů, jakož i plošných snímačů pro snímání obrazu použité v kamerách 
(obvykle typu CCD), fotometrů, expozimetrů, zařízení automatické ochrany, 
ovládacích mechanismů, kopírek a dalších optoelektronických senzorů. Jev lze využít 
ke konstrukci fotovoltaického článku.  
 

1.1.3 Shockleyho-Queisserův limit 

Jedná se o teoretické maximální množství elektrické energie, které je možné 
vygenerovat foto-diodou. Tento limit byl vypočítán v roce 1961 Williamem 
Shockleyem a Hansem Queisserem. Jedná se o jeden z nejvíce limitujících faktorů při 
výrobě solárních systémů.  

Platí, že maximální účinnost konverze světelné energie na elektrickou je 30% za 
předpokladu použití P-N přechodu s prahovou energií 1.1 eV (typická hodnota pro 
křemík). To znamená, že pokud dopadá na fotočlánek sluneční záření o hustotě  
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1000 W.m-2, tak pouhých 300 W.m-2 může být přetransformováno na elektrickou 
energii. Moderní solární buňky mají účinnost přibližně 22%. Tento rozdíl je převážně 
způsoben praktickými důvody, jako je odraz světla od jejich povrchu a jeho částečné 
zakrytí sběrnými elektrodami. 

Shockleyho–Queisserův limit je aplikovatelný pouze na fotočlánky s jedním  
P-N přechodem. Více-vrstvé buňky mohou dosáhnout lepší účinnosti, než je 
definováno tímto limitem. Teoretický limit, pokud uvážíme nekonečné množství 
vrstev, se pohybuje kolem 68%. 

1.1.4 Součásti fotovoltaického systému 

Fotovoltaický článek - polovodičová součástka schopná přeměňovat sluneční světlo 
na energii 
 
Fotovoltaický panel – několik do série zapojených fotovoltaických článků 
 
Fotovoltaická elektrárna – složení několika solárních panelů, měničů napětí (pro 
systémy připojené k distribuční síti) převádějící vyrobený stejnosměrný proud na 
střídavý, jističů a zařízení k ochraně FVE proti úderu blesku nebo přepětí v síti, 
elektroměrů pro evidenci vyrobené a dodané elektřiny do sítě a propojovací kabeláže 
 
Napěťový střídač, invertor: elektrické zařízení, které transformuje stejnosměrný elektrický 
proud na střídavý, kromě toho reguluje zátěž pro solární panely, aby za každých podmínek 
dodávaly maximální výkon 
 
Solární kolektory, solární systém: nejedná se v tomto případě o systémy pro výrobu elektřiny, 
ale pro získávání tepla 

1.1.5 Energetické jednotky 

Kilowatthodina (kWh), megajoule (MJ): jednotky práce, nebo energie, 1kWh = 3,6 MJ; je to 
zhruba energie potřebná k uvedení 10 litrů studené vody do varu. 
 
Nominální výkon, špičkový výkon (Watt peak, Wp): - jednotka označující 
špičkový (p=peak) výkon fotovoltaického panelu (systému) za ideálních podmínek, tzn. 
výkon panelu při standardních testovacích podmínkách (STC = Standard Test 
Conditions), které jsou: energie dopadá na fotovoltaický panel kolmo a má intenzitu 
záření E = 1 000 W.m-2, při přesně definovaném spektru (také průzračnost atmosféry) 
označovaném Air Mass - AM= 1,5, teplota článku T=25°C, jednotka je kWp [kilowatt peak] 
 

1.1.6 Použité zkratky 

FV  fotovoltaika    FVČ  fotovoltaický článek 
FVE  fotovoltaická elektrárna  FVP  fotovoltaický panel 
FVS  fotovoltaický systém  
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1.2 Historie 

Učenci se již ve starověku zabývali problematikou optického zobrazování, 
vážnější úvahy o podstatě světla spadají až do 17. století. V roce 1678 předložil 
Christian Huygens (1629-1695) pařížské Akademii pojednání o povaze světla jako 
podélného vlnění. Isaac Newton (1643-1727) však považoval světlo za tok částic a jeho 
autorita způsobila, že až do konce 18. století převládala korpuskulární představa světla. 
Teprve v 19. století začal velký rozvoj vlnové teorie podpořený experimenty 
s interferencí, s ohybem a vědeckými objevy v oboru elektřiny a magnetizmu.  

Dnes víme, že světlo jsou příčné elektromagnetické vlny v poměrně úzké oblasti 
vlnových délek a projevují se současně jako tok fotonů. Dají se tedy použít obě teorie. 
Než se ale toto zjistilo, poznání muselo prodělat dlouhý vývoj. Teprve po objevu 
galvanického článku r. 1799 Alessandro Voltou (1745-1827) mohl začít systematický 
výzkum v oboru elektřiny. Hans Christian Oersted (1777-1851) zjistil r. 1820, že 
elektrický proud kolem sebe vytváří magnetické pole a že tudíž elektřina a 
magnetizmus spolu musí nějak souviset. Dále Adrien-Marie Ampére (1775-1836) 
předpověděl a dokázal vzájemné silové působení elektrických proudů a formuloval 
Ampérův zákon, Michael Faraday (1791-1867) objevil elektromagnetickou indukci a 
formuloval Faradayův zákon.  

Tím byla připravena půda pro Jamese Clerka Maxwella (1831-1879), který ve 
svých čtyřech rovnicích shrnul vše, co bylo do té doby známo z elektřiny a magnetizmu 
a vytvořil tak jednotnou teorii elektromagnetického pole. Vyplývá z nich, že časová 
změna elektrického pole budí pole magnetické a naopak časová změna magnetického 
pole budí pole elektrické. Rovněž z nich plyne, že rozruch obou polí se šíří formou vln 
rychlostí světla c, která je konečná.  

Maxwellova teorie byla dlouho přijímána s velkou nedůvěrou. 
Elektromagnetické vlny nebyly experimentálně ověřeny a očima tehdejší fyziky se 
jejich existence zdála být velice nepravděpodobná. Sám Maxwell se už potvrzení své 
teorie nedočkal. 
To se podařilo až devět let po jeho smrti Heinrichu Rudolfu Hertzovi (1857-1894). Při 
svých dalších pokusech ozařoval ultrafialovým zářením povrchy kovů, přičemž 
docházelo k uvolňování elektronů – to vedlo k objevu vnějšího fotoelektrického jevu. 
Vědec tomu opět nepřisuzoval praktický význam a tak jej ani dále nestudoval.  

Vnitřní fotoelektrický jev byl poprvé objeven v roce 1839 Alexandrem-César 
Becquerelem. Při svých experimentech do nádoby rozdělené průlinčitou stěnou vložil 2 
elektrody z platiny a obě části nádoby naplnil elektrolytem. Elektrody připojil k 
citlivému galvanometru a nádobu světlotěsně zakryl. Ručička galvanometru 
neukazovala žádnou výchylku. Avšak po sejmutí víka z nádoby a osvětlení elektrody se 
mezi elektrodami objevilo napětí a tuto změnu pak zaznamenal galvanometr. Sestava 
elektrod a elektrolytu se při osvětlení stala zdrojem napětí  

Roku 1876 pozorovali W. Adams a R. Day fotovoltaický jev při osvětlení 
krystalů selenu. Tento a další pokusy ukázaly, že pro získání elektrické energie pomocí 
fotovoltaického jevu jsou nejvhodnější polovodiče, především křemík.  

V roce 1905 tento jev fyzikálně popsal Albert Einstein ve svém díle: "Über 
einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen 
Gesichtspunkt", za který v roce 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku. Ocenění mu tedy 
nebylo uděleno za teorii relativity (jak se většina lidí domnívá), ale právě za práci pro 
rozvoj teoretické fyziky, zejména objev zákona vnějšího fotoelektrického efektu. 

Roku 1916 Jan Czochralski vynalezl metodu získávání velkých monokrystalů, 
která se stala základem výroby křemíkových ingotů 

 Již v roce 1916 pak další držitel Nobelovy ceny - Robert Millikan 
experimentálně potvrdil platnost principu fotovoltaického jevu. Prvotní pokusy s 
fotovoltaickými články spadají do 70. let 19. století, kdy byly poprvé zjištěny změny 
vodivosti selenu při jeho osvětlení a kolem r. 1883 byl sestrojen první selenový 
fotočlánek s tenkou vrstvou zlata (Charles Fritts, účinnost pod 1 %).  
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Roku 1932 Audobert a Stora pozorovali fotovoltaický jev na sirníku 
kademnatém CdS. 

První patent na FVČ pak byl podán v roce 1946 Russellem Ohlem, který také 
stál na počátku rozvoje křemíkových solárních článků (1941). 

Roku 1950 průmyslové zavedení výroby křemíkových monokrystalů 
Czochralského metodou. 

První skutečný FVČ s 6 % účinností byl vyroben z krystalického křemíku v 
roce 1954 v Bellových laboratořích (G. L. Pearson, Daryl Chapin, Calvin Fuller).  

Zásadní impuls ke studiu fotovoltaiky přinesl teprve rozvoj polovodičové 
techniky. 

Praktické využívání FVS začalo v 60. letech minulého století v rámci 
vesmírných programů v takových aplikacích, jako je napájení vesmírných družic, 
kosmických stanic i výzkumných sond elektrickou energií, kde jsou solární články 
téměř výlučným energetickým zdrojem. Vůbec první družicí využívající k zisku 
energie sluneční paprsky byl americký Vanguard 1, vypuštěný 17. března 1957.  
Roku 1960 účinnost nejlepších FVČ dosáhla 14 %. 
Roku 1963 byl japonský maják vybaven fotovoltaickým zdrojem o výkonu 242 W - v 
té době šlo o rekordní výkon. 

Fotovoltaické články se dostaly z laboratoří a z kosmického prostoru i na zem, z 
velké části díky ropným společnostem těžícím v Mexickém zálivu. Na automatických 
ropných plošinách je elektrická energie potřebná pro osvětlení (majáky) a pro ochranu 
proti korozi. FVČ zcela vytlačily do té doby používané primární články elektrické 
energie [3]. 

Dalším důležitým mezníkem pro rozvoj fotovoltaiky a zejména výzkumu a 
vývoje v této oblasti byla celosvětová ropná krize v roce 1973.  
Díky zvýšenému povědomí o životním prostředí se alternativní zdroje energie staly 
politicky zajímavými. Došlo k úpravě zákonů a vytvoření programů na podporu 
fotovoltaiky. Lídry v této oblasti jsou zejména Německo, USA a Japonsko [4]. 
Roku 1982 ve světě pracovaly FVS o celkovém výkonu 9,3 MW. 
Roku 2002 pracovaly ve světě FVS o celkovém výkonu 562,5 MW. Téměř polovina 
těchto systémů je v provozu v Japonsku. 
Výroba elektřiny ze slunečního záření se od roku 2002 zdvojnásobuje každé dva roky, 
tempem 48% za rok, čímž se stává nejrychleji se rozvíjející technologií na výrobu 
energie. Do konce roku 2008 bylo celosvětově nainstalováno 15000 MW. Přibližně 
90% této kapacity je připojeno na síť. 

V roce 2007 bylo na celém světě nainstalováno 2.826 GWp a v roce 2008 již 
celosvětová instalace činila 5.95 GWp což je nárůst o 110%. Většina těchto instalací 
(89%) je nainstalována ve třech zemích - Německo, Japonsko a Spojené Státy. 
Předpokládá se1

Jakkoliv se tato čísla zdají neuvěřitelná, tak ve srovnání s ostatními zdroji 
energie jsou zatím naprosto zanedbatelná (podíl geotermálních / solárních / větrných 
zdrojů dohromady činil 0.6% v roce 2006). 

, že v roce 2012 bude celosvětová instalace těchto systémů 18.8 GWp.  

Cena FV se díky neustálému vývoji technologií a masivní výrobě neustále 
snižuje. Díky finančním pobídkám, dotacím a výhodným tarifním podmínkám pro 
energii z fotovoltaiky dochází v mnoha zemích k prudkému nárůstu instalací [4]. 

Loňský rok přinesl ve výstavbě fotovoltaických elektráren celosvětový rekord. 
Instalace 6,43 GW znamená 6% nárůst proti roku 2008.2

  
  

                                                 
 
 
1    Pramen: organizace Navigant Consulting and Electronic Trend Publications 
2 Zdroj: Výroční zpráva Marketbuzz 2010 mezinárodní výzkumná a konzultační společnost v 
oblasti solární energetiky Solarbuzz. 
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Z nově používaných technologií stojí za zmínku aplikace nanotechnologií a 
kvantových teček. 

 Fotovoltaické zdroje dnes nacházejí své uplatnění v mnoha oblastech. Malé 
solární články napájí kapesní kalkulačky, větší solární panely mohou sloužit jako zdroj 
elektrické energie v místech bez připojení k síti, velké fotovoltaické systémy jsou 
schopny dodávat energii do běžné rozvodné sítě i pro vědecké přístroje na kosmických 
stanicích. 

Následující tabulka č.1 ukazuje technický a teoretický potenciál několika 
obnovitelných zdrojů energie. Teoretický potenciál nebere v úvahu omezení užívání 
pozemků, konverze účinnosti, požadavky na ukládání energie, pořizovací náklady, 
kapitál, atd. Jednotky jsou v exa joulech za rok [5]. 

 
Obnovitelný zdroj Současné využití 

[EJ / rok] 
Technický 
potenciál [EJ / rok] 

Teoretický 
potenciál [EJ / rok] 

Vodní energie 9 50 147 
Biomasa 50 >276 2 900 
Sluneční záření 0,1 >1 575 3 900 000 
Větrná energie 0,12 640 6 000 
 

Tab. 1 - Potenciál obnovitelných zdrojů energie  
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1.3 Situace v ČR  

1.3.1 Přírodní podmínky 

Na našem území lze energii slunečního záření celkem dobře využít. Celková 
doba svitu bez oblačnosti je od cca 1400 do 1700 h/rok. Nejčastěji se lze setkat se 
dvěma zdroji informací. První je od Českého hydrometerologického ústavu na Obr. 2 
a Obr. 3. 
 

 
Obr. 2 - Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu [h] 3

 
 

 
Obr. 3 - Průměrný roční úhrn globálního záření [MJ.m-²] 3 

                                                 
 
 
3 zdroj: Atlas podnebí Česka -  ČHMÚ - http://www.chmi.cz/meteo/ok/atlas/slunobla.html 
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Druhý zdroj informací je vynikající projekt, Photovoltaic Geographical 
Information System 4

Obr. 4
 (PVGIS), který umožňuje dokonce i kalkulaci výroby elektřiny 

v konkrétním místě kdekoliv Evropě i v Africe, viz. .  
Jak je vidět z obrázků, údaje z obou zdrojů se poněkud liší. To je dáno tím, že 

údaje PVGIS jsou založeny jen na matematickém modelu zatímco údaje ČHMÚ 
jsou založeny na skutečně měřených hodnotách, získaných z meteorologických stanic.  
I když rozdíly údajů z obou zdrojů nejsou velké, pro konkrétní projekt může 
být i několik procent významných.  
 

 

 
Obr. 4 – Matematický model průměrného ročního úhrnu globálního záření [MJ.m-²] 5

 
 

 
Je jistě zajímavé, že délka slunečního svitu je dle údajů ČHMÚ (Českého 

hydrologického ústavu) v posledních 10 letech cca o 10 % vyšší, než je dlouhodobý 
průměr let 1960 - 1990. Otázka zní, zda na poli fotovoltaiky "hrát na jistotu" a použít 
méně příznivá dlouhodobá data, nebo vsadit na trend klimatických změn a použít 
optimističtější data z posledních let. 
  

                                                 
 
 
4 url adresa: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis 
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1.3.2 Informace o výrobě elektřiny ze solárních zdrojů v České 
republice 
 
Letošní rok znamenal pro Českou republiku nečekaný rozvoj fotovoltaiky. ČR 

se tak rázem vyšvihla mezi přední světové trhy. 
  

 
Graf 1 - Výroba elektřiny ze sluneční energie 6

 
 

Graf 1 znázorňuje celkový počet aktivních licencovaných provozoven využívajících 
k výrobě elektřiny energii slunečního záření, a také jejich celkový instalovaný výkon 
k 1. dubnu 2010. 
  

                                                 
 
 
6 zdroj: Energetický regulační úřad (http://eru.cz) 
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1.4 Situace ve světě 

 
Graf 2 - Podíl fotovoltaických instalací ve světě7

 
 

Z grafu 2 lze vyčíst, že se ČR během roku 2009 dostala mezi 3 světové lídry s 
fotovoltaikou na světě. I když je v grafu uvedeno 7,3GW, což by znamenalo 20% 
nárůst oproti loňskému roku, jedná se o číslo, které zahrnuje i nepřipojené FVE. 
Skutečný nárůst je však 6%, což představuje 6,43GW8

 
, na Evropu připadá 4,96GW  

 
Graf 3 - Vývoj roční produkce solárních panelů v MW celosvětově a v jednotlivých regionech9

                                                 
 
 

7zdroj: http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2010.htm 

  

8zdroj: http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/fotovoltaicky-prumysl-vloni-
vydelal- 38-miliard 

9zdroj: ČEZ - obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v ČR 
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1.5 Slunce a světlo 

V podstatě 99,9% energie dostupné na zemském povrchu pochází ze Slunce. 
Zbývající část představuje geotermální energie, energie přílivu a odlivu a jaderná 
energie. Na Zemi dopadá 1,79.1017 W na celou ozářenou polokouli). Celkový sluneční 
výkon, čili zářivost Slunce je 3,91. 1026 W, což je nepředstavitelné množství vzhledem 
ke spotřebě celého lidstva. V jádru Slunce se uvolňuje energie zejména termonukleární 
syntézou jader vodíku na jádra hélia při teplotě okolo 15 miliónů stupňů. Poté řádově stovky 
tisíc let trvá, než se tato energie dostane k povrchu Slunce zde je již teplota jen kolem 6 tisíc 
Kelvinů a odtud se vyzařuje ve formě elektromagnetického záření a nabitých částic, kterým se 
říká "sluneční vítr". Výkon vyzařovaný ze Slunce je poměrně stabilní, jen mírně kolísá 
v závislosti na momentální sluneční aktivitě ve zhruba jedenáctiletých cyklech. Vlnová délka λ* 
příslušející maximální hodnotě vyzařování povrchu Slunce při dané teplotě se nachází v 
blízkosti hodnoty λ* ≈ 550nm. Provedeme-li aproximaci záření povrchu Slunce na záření 
černého tělesa, z Wienova zákona λ* T s= b vychází teplota povrchu Slunce Ts ≈ 5 800 K, b je 
Wienova konstanta. Vyzařování Me pro černé těleso závisí na teplotě vztahem Me= σT4, kde σ je 
Stefanova-Boltzmannova konstanta, takže pro teplotu Ts ≈ 5 800 K dostaneme Me ≈ 6,42.107 

W.m-2. Výkon přenášený zářením z povrchu Slunce je Ps= Me4πrz
2, kde rz ≈ 6,96.108 m je 

poloměr Slunce. Nabývá hodnoty Ps ≈ 3,91.1026 W. Pouze část ∆ Ps výkonu přenášeného 
zářením z povrchu Slunce dopadá na povrch Země. Uvážíme-li střední vzdálenost Země od 
Slunce Rsz= 1,49.106m,  dostaneme: 

 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑆𝑆 =
𝜋𝜋 . 𝑟𝑟𝑍𝑍

2

4𝜋𝜋. 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑍𝑍
2 𝑃𝑃𝑆𝑆 ≈ 1,79. 1017 𝑊𝑊 (1.5)  

Střední hodnota energie slunečního záření dopadající za jeden den na Zemi je 

 𝑊𝑊𝑍𝑍 = 𝛥𝛥𝑃𝑃𝑆𝑆 . 𝑡𝑡 ≈ 1,79. 1017 𝐽𝐽. 𝑠𝑠−1. 86 400𝑠𝑠 = 1,55. 1022 𝐽𝐽 (1.6)  

Střední intenzita záření dopadající na jednotku plochy Země je: 

 𝐼𝐼0 =
∆𝑃𝑃𝑆𝑆

𝜋𝜋. 𝑟𝑟𝑍𝑍
2 ≈ 1 367 𝑊𝑊. 𝑚𝑚−2 (1.7)  

nad zemskou atmosférou) a tato hodnota se nazývá solární konstanta. Část energie se od 
atmosféry odráží a část se v atmosféře pohlcuje. Na povrch Země tedy dopadá o něco méně 
energie v závislosti na zeměpisné šířce, meteorologických podmínkách a denní či roční době 
[6].  

Bilance odraženého záření je přibližně takováto: 26 % se od atmosféry a mraků 
odráží do vesmíru, 19 % je atmosférou pohlceno a zahřívá ji, 51 % dopadá na povrch země a je 
jím pohlceno, 4 % se odráží od zemského povrchu do atmosféry.  

 

Obr. 5 – Sluneční záření zachycené atmosférou Země 
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1.5.1 Modelové spektrum slunečního záření 

Země obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti asi 150 miliónů kilometrů. Energetická 
hustota slunečního záření v této vzdálenosti je ve vakuu 1367 ±7 W.m-2. Tato energie je 
rozložena do elektromagnetického spektra přibližně odpovídající záření absolutně černého 
tělesa o teplotě 5 800 K.  
Při průchodu atmosférou se část sluneční energie ztratí. Asi 300 W.m-2 se v atmosféře 
absorbuje, kolem 100 W.m-2 se rozptýlí. Část rozptýlené energie přispívá k celkovému osvětlení 
jako difuzní záření oblohy (nebeská modř). 

 
 

Graf 4 - Modelové spektrum slunečního záření [7] 

AM0 (air mass) je spektrum slunečního záření v kosmickém prostoru ve vzdálenosti 150 
miliónů km od Slunce bez ovlivnění atmosférou. Celková energetická hustota tohoto spektra je 
1367 ±7 W.m-2.  
 
AM1.5 je modelové spektrum slunečního záření po průchodu bezoblačnou atmosférou. 
Energetická hustota tohoto spektra je 1 kW.m-2, ve skutečnosti je závislá na průhlednosti 
atmosféry. Celkový teoreticky využitelný výkon odpovídá šedé ploše pod křivkou AM1.5. 
 
Pokud je slunce přímo v zenitu, ve výšce 90°, prochází sluneční záření nejmenší možnou 
vrstvou vzduchu. Takové spektrum se označuje jako AM1. Většinu doby ale slunce nebývá tak 
vysoko a sluneční záření proto musí procházet větší vrstvou atmosféry. Pro fotovoltaiku se 
proto používá spektrum AM1.5, odpovídající výšce slunce přibližně 45° nad obzorem. Sluneční 
záření v tomto případě prochází 1,5x mohutnější vrstvou vzduchu. 
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1.5.2 Fyzikální podstata světla  

Fyzikální podstatou světla jsou příčné elektromagnetické vlny v dosti úzké 
oblasti vlnových délek, které se současně projevují jako tok fotonů. Jak vlastně taková 
vlna vypadá, je možno vidět na Obr. 6. Časová změna elektrického pole budí pole 
magnetické a naopak. Vektory intenzity elektrického pole Ey a magnetické indukce Bz 
kmitají vůči sobě v kolmých směrech a navzájem budí jeden druhý. Postupná 
elektromagnetická vlna „c“ se šíří ve směru kolmém k oběma těmto vektorům [8]. 

 

Obr. 6 – Elektromagnetická vlna 
 
Vlnové délky elektromagnetických vln (neboli elektromagnetického záření) mohou 
však být ve velmi širokém rozmezí od řádu 10–13 m i kratších až po stovky či tisíce 
metrů nebo i delší. Z toho viditelné záření tvoří jen úzkou oblast v intervalu vlnových 
délek λ ∈ <380nm; 760nm> a každá vlnová délka odpovídá určité barvě. S prodlužující 
se vlnovou délkou v tomto intervalu barvy postupně přecházejí od fialové, přes 
modrou, zelenou a žlutou, až k červené. Sluneční světlo vnímáme jako bílé, protože je 
složeno ze spojitého spektra všech barev. 
 

 
 

Obr. 7 – Oblasti spektra elektromagnetického záření [9] 
 

Všechny uvedené druhy záření mají tedy stejnou podstatu, ale jejich vlastnosti 
se velmi liší. 
 
Zajímavou vlastností elektromagnetických vln je jejich již zmíněný dualistický 
charakter. Vlnový charakter převládá u záření s delší vlnovou délkou, korpuskulární 
neboli částicový charakter převládá u záření s kratší vlnovou délkou [8]. 
V důsledku vlnového charakteru podléhají elektromagnetické vlny všem zákonitostem 
vlnění, jako je zákon odrazu a lomu na rozhraní dvou prostředí nebo interferenční jevy 
na tenkých vrstvách (např. olejových skvrnách) či po difrakci na optické mřížce. 
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Jelikož vlnová délka je nepřímo úměrná frekvenci f a přímo úměrná době kmitu T dle 
vztahu: 

 𝜆𝜆 =
𝑐𝑐
𝑓𝑓

= 𝑐𝑐 . 𝑇𝑇 (1.8)  

mají větší energii fotony s kratší vlnovou délkou. Tato závislost je na Graf 5. Je vidět, 
že zatímco fotony viditelného záření mají energii v intervalu E ∈ <1,63 eV; 3,27 eV>, 
energie fotonů gama-záření jsou v řádu MeV, ale naopak např. fotony mikrovlnného 
záření mají energii fotonů jen v řádu tisícin až setin elektronvoltů. Z celého širokého 
spektra elektromagnetických vln se tedy světlem nazývá pouze úzká oblast viditelného 
záření, která je na Grafu 5 zvýrazněna malým kroužkem. 
 

 
 

Graf 5 - Závislost energie fotonů na vlnové délce [9] 
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1.6 Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny energie 

1.6.1 P-N přechod 

Nejdůležitějším a zároveň nejméně zmiňovaným prvkem FVČ je samotný P-N 
přechod. V současnosti se k výrobě FVČ využívá nejčastěji krystalického křemíku, 
proto fyzikální podstatu této transformace energie vysvětlím právě na nich. Pro články 
na bázi jiných polovodičů platí podobný princip. 

Polovodiče se dělí podle typu nosiče náboje na vlastní (intrinsické) a nevlastní 
(příměsové). Nevlastní polovodiče mohou být dopované typu N (majoritními nosiči 
náboje jsou elektrony) nebo typu P (majoritními nosiči jsou díry, které se chovají jako 
částice s kladným nábojem). 

 
Obr. 8 – Model atomu křemíku 

Atom křemíku má v elektronovém obalu 14 elektronů, z nichž 10 je pevně 
vázáno k jádru a 4 zbývající (valenční) vytvářejí elektronové vazebné dvojice 
(kovalentní vazby) se 4 sousedními atomy v krystalové mřížce. Energie volného 
elektronu, který nepodléhá působení žádných sil, může nabývat libovolných hodnot. 
Naproti tomu energie elektronu v krystalu křemíku nabývá pouze určitých hodnot 
v důsledku pohybu v poli periodického potenciálu. Tyto hladiny energie jsou rozděleny 
do pásů nazývaných "pásy dovolených energií". Pásy dovolených energií jsou odděleny 
"pásy zakázaných energií".  

 
Obr. 9 - Schéma energetických pásů v látce 

Důležité jsou tyto pásy: valenční pás (za velmi nízkých teplot poslední 
obsazený), poslední zakázaný pás a vodivostní pás (za velmi nízkých teplot první 
neobsazený). Valenční pás sestává z energetických stavů valenčních elektronů. Protože 
těchto stavů je stejný počet jako valenčních elektronů v celém krystalu, budou za velmi 
nízkých teplot všechny obsazené. Po valenčním pásu následuje pás zakázaných energií, 
tzn., že žádný elektron nemůže mít energii odpovídající stavu v tomto pásu. Dále 
následuje pás vodivostní, jehož stavy za velmi nízkých teplot nejsou obsazené. Uvnitř 
pásů dovolených energií jsou rozdíly mezi jednotlivými energetickými hladinami 
neměřitelně malé.  
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Nejvyšší energetická hladina valenčního pásu se označuje EV, nejnižší hladinu 
vodivostního pásu zpravidla značíme EC. Šířka zakázaného pásu je tedy Δ EG = EC - EV, 
viz. Obr. 10. Důležitou energetickou hladinou je tzv. Fermiho energie EF. U vlastního 
polovodiče (např. čistého křemíku) leží hladina Fermiho energie uprostřed zakázaného 
pásu. V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny 
hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení el. proudu. Dodáním 
energie, např. tepelné (fonon) nebo světelné (foton), některé elektrony přejdou do 
vodivostního pásu. Valenční i vodivostní pás se stanou pásy částečně obsazenými. 
V energetickém schématu se to projeví tak, že tyto elektrony uvolní energetické 
hladiny ve valenčním pásu a obsadí hladiny s vyšší energií ve vodivostním pásu. 
Stanou se tak elektrony, které mohou zprostředkovat vedení elektrického proudu. U 
některých atomů křemíku tak vznikla prázdná místa. Buď zde mohou opět uvíznout 
volné elektrony, což se v energetickém schématu projeví jako zpětné přestupy 
elektronů z vodivostního pásu na příslušné hladiny ve valenčním pásu, nebo sem 
mohou přeskakovat elektrony od sousedních atomů. Tím se ale prázdná místa posunou 
k sousedním atomům a dalšími podobnými přeskoky se mohou dále posouvat. 
V elektrickém poli se volné i přeskakující valenční elektrony posunují proti směru 
intenzity elektrického pole, neboť mají záporný elektrický náboj. To znamená, že 
prázdná místa se posunují ve směru pole. Prázdné (vakantní) místo se tedy chová jako 
kvazičástice s kladným nábojem a jinou hmotností, než jakou má volný elektron a 
označuje se „díra“ [8]. 

 
 

Obr. 10 - Pásové schéma p-n přechodu krystalického křemíku za osvětlení (energie 
fotonů h) s vyznačením hran vodivostního (Ec) a valenčního (Ev) pásu, energie 

zakázaného pásu (EG = Ec - Ev), Fermiho hladin v polovodiči typu N i P a oblasti 
existence vnitřního elektrického pole (prostorového náboje). 

V intrinsickém polovodiči uvolnění jednoho elektronu znamená vznik jedné 
díry, počet volných elektronů a děr je tedy stejný. Krystal navenek zůstává elektricky 
neutrální. Je-li generace páru elektron-díra vyvolána dopadajícím fotonem, energie 
fotonu musí být větší nebo rovna energii zakázaného pásu. Fotony s menší energií 
polovodičem procházejí a fotony s větší nebo rovnou energií generují páry elektron-
díra a tak se pohlcují. Křemík má energii zakázaného pásu zhruba Δ EG ≈  1,1 eV  
(tj. 1.602×10−19 J ≈ 4.45× 10−23Wh). Fotony s nižšími energiemi křemíkem projdou.  
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Při nahrazení některých atomů v krystalu křemíku např. arsenem (nebo 
fosforem či antimonem), tedy prvky z 5. skupiny periodické tabulky, které mají 5 
valenčních elektronů, budou 4 z nich vázány kovalentní vazbou s nejbližšími atomy 
křemíku. Pátý elektron bude jen slabě vázán k atomu příměsi. Takto dopovaný 
polovodič nazýváme polovodičem typu N (negative). Dodáním relativně malé energie 
se tento elektron "utrhne", což se v energetickém schématu projeví tak, že přejde do 
vodivostního pásu. Tyto pětimocné atomy se nazývají donory, protože dodávají volné 
elektrony. Přítomnost atomů takové příměsi se projeví v energetickém schématu 
vznikem lokálních energetických hladin, které leží v zakázaném pásu v blízkosti dolní 
hladiny vodivostního pásu EC. 

Nahradíme-li některé atomy křemíku atomy prvku třetí skupiny periodické 
tabulky prvků (např. bór, hliník, galium), tyto příměsi obsahují pouze 3 valenční 
elektrony. Jedna vazba těchto atomů nebude zaplněna a bude se chovat jako díra. 
V důsledku tepelné energie může do nezaplněné vazby přeskočit valenční elektron od 
sousedního atomu Si a díra se může pohybovat krystalem, jak bylo popsáno výše. 
Takto dopovaný polovodič nazýváme polovodičem typu P (positive) a příměsi, které 
tvoří záchytná centra pro elektrony, nazýváme akceptory. 

 
 

Obr. 11 – Zjednodušené schéma osvětleného P-N přechodu FV článku 

Pokud se těsně spojí oba typy polovodiče, vznikne v místě jejich dotyku 
tenoučká vrstva, která se nazývá P-N přechod a má zajímavé a užitečné vlastnosti. 
Koncentrace elektronů je větší než v polovodiči typu P, s koncentrací děr je to naopak. 
Po spojení dojde k tomu, že ve snaze vyrovnat koncentrace difundují elektrony do části 
P a díry do části N. Vždy, když přijde do kontaktu elektron a díra, dojde k takzvané 
rekombinaci nábojů. Pohyb nabitých částic na opačné strany ovšem brzy skončí, 
protože po elektronech zůstanou v polovodiči typu N kladně nabité náboje a po dírách 
v polovodiči typu P záporné náboje. Vzniklé elektrické pole další difuzi zastaví, a tak 
dojde k přesunu jen malé části elektronů a děr v blízkosti P-N přechodu a ustaví se 
rovnováha, kdy stejné množství elektronů, které projde v důsledku difuze, je přetaženo 
zpátky působením elektrického pole. Výsledkem procesu je výrazné snížení vodivosti 
v oblasti P-N přechodu a vytvoření elektrického potenciálu (na P-části přechodu je 
záporný náboj a na N-části kladný). Pokud na stranu N připojíme záporný pól zdroje 
(přitékají tam elektrony), může proud přes P-N přechod procházet. Takto popsaný P-N 
přechod může být jednoduchou polovodičovou diodou.  
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1.6.2 Princip fotovoltaické přeměny energie 

K této přeměně dochází v polovodičových fotovoltaických článcích, kde se 
energie dopadajících fotonů vlivem vnitřního fotoelektrického jevu mění na elektrickou 
energii. Jedná se v podstatě o velkoplošnou diodu. P-N přechod je orientován kolmo 
k čelní ploše mezi přední a zadní stranou a z obou stran je opatřen vhodnými kovovými 
kontakty. 
Pokud na fotovoltaický článek dopadají fotony s větší energií, než jaká odpovídá šířce 
zakázaného pásu, tyto fotony generují páry elektron-díra. Tak odevzdávají svou energii 
a pohlcují se. Případný přebytek energie většinou předají kmitům mřížky a přemění ho 
v teplo, což vede k ohřevu materiálu polovodiče. Páry elektron-díra generované 
v oblasti přechodu PN jsou od sebe odděleny elektrickým polem E mezi vázanými 
prostorovými náboji, díry jsou urychleny ve směru pole, elektrony opačně. Mezi 
opačnými póly PV článku se objeví elektrické napětí a po zapojení do elektrického 
obvodu teče obvodem stejnosměrný elektrický proud. PV článek se tak stává zdrojem 
elektrické energie [8]. 
Napětí FVČ je dáno použitým polovodičem. V případě křemíku je to přibližně 0,6V a 
při zatížení ještě trochu klesá. Udává se, že při optimálním proudu, kdy je výkon 
článku maximální, je napětí 0,5V – a to je příliš nízké pro další běžné využití. 
Sériovým propojením více článků získáme napětí, které je již prakticky použitelné v 
různých typech fotovoltaických systémů. Zpravidla se používají moduly s 36 nebo 72 
články, které dávají 18 nebo 36V. Takto vytvořené sestavy článků v sériovém nebo i 
sériovo-paralelním řazení jsou hermeticky uzavřeny ve struktuře krycích materiálů 
výsledného FV panelu. Jak již bylo uvedeno, FVČ nedovedou přeměnit v elektrickou 
energii veškeré dopadající světlo mohou využít jen takové fotony, jejichž energie je větší 
než 1,12eV (to odpovídá záření o vlnové délce menší než 1,1µm). Do oblasti 
využitelné křemíkovými články spadá velká část energie dopadajícího slunečního 
záření, viz Graf 6 a to je také jeden z důvodů, proč se používá právě křemík. Jeho 
spektrální vlastnosti zachycuje následující Graf 6. 

 
Graf 6- Spektrální citlivost článků z krystalického křemíku [10] 
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Energie fotonů s kratší vlnovou délkou ale není využita beze zbytku. Každý foton 
uvolní jen jeden elektron a přebytek jeho energie se promění v teplo. V důsledku toho 
ani nelze principiálně dosáhnout s tímto článkem větší, než asi 50% využití energie 
záření. U reálného fotovoltaického článku jsou ještě další ztráty. 

 
Matematický model intenzity osvětlení fotovoltaikého článku vychází z popisu 

voltampérové charakteristiky polovodičové fotodiody, která je nazývaná také jako Schockleyho 
rovnice [11]: 

 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼0. �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 �
𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑡𝑡

� − 1� − 𝐼𝐼𝐿𝐿 (1.9)  

Z hlediska pohodlnější práce a lepší přehlednosti se VA charakteristika fotočlánku 
transformuje v kartézských souřadnicích z III. do I. kvadrantu. Po transformaci dostaneme 
vztah: 

 𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐿𝐿 − 𝐼𝐼0 �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 �
𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑡𝑡

� − 1� (1.9.1)  

kde  IL … zdroj proudu závislý na intenzitě osvětlení [A] 
 U … napětí na svorkách fotočlánku [V] 
 Ut … tzv. teplotní napětí [V] 

 
Na Grafu 7 je zachycena voltampérová charakteristika FVČ z krystalického 

křemíku za standardních testovacích podmínek. Horní křivka odpovídá intenzitě 
osvětlení I. Průsečík křivky s vodorovnou osou udává napětí naprázdno, které je dáno 
především použitým polovodičem a odpovídají "nekonečnému" odporu ve vnějším 
obvodu neboli rozpojení obvodu. Proud nakrátko (průsečík křivky se svislou osou) je 
dán intenzitou dopadajícího záření a odpovídá "nulovému" odporu ve vnějším obvodu 
neboli zkratování obou pólů FVČ. FVČ se při konstantní intenzitě slunečního svitu 
chová jako zdroj konstantního proudu, jehož intenzita je limitována počtem fotonů 
dopadajících za jednotku času. Roste-li odpor zátěže, pohybujeme se od těchto bodů po 
křivce směrem rostoucího napětí (doprava). Optimální zátěž FVČ má takový odpor, při 
kterém pracovní bod (MPP) leží v tom bodě volt-ampérové charakteristiky, ve kterém 
má součin napětí a proudu největší plochu. Tehdy článek poskytuje maximální možný 
výkon (křivka výkonu je znázorněna přerušovanou čarou). 

 

 
 

Graf 7 – Voltampérová charakteristika FVČ v závislostí na intenzitě osvětlení 
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2. Proveďte rozbor vlivů na účinnost fotovoltaických 
systémů 
Základním požadavkem na FVČ je schopnost pohlcovat co nejširší oblast 

slunečního spektra a co nejlépe využít energii fotonů. Nejdůležitějším a zároveň 
nejméně zmiňovaným prvkem je samotný P-N přechod. Účinnost celého 
fotovoltaického systému ale ovlivňuje mnoho dalších faktorů. 

2.1 Intenzita záření 

Měrný tok dopadající na povrch atmosféry, tzv. solární konstanta I0 = 1367W.m-2
, 

je průchodem jednotlivými atmosférickými vrstvami dále zmenšován. Největší vliv na 
výkon FVČ má intenzita ozáření. Generovaný proud se v závislosti na intenzitě 
lineárně zvětšuje. Kolísání dopadající sluneční energie v souvislosti na ročním období 
závisí na sklonu zemské osy rotace, která činí 23,45°. Čím více je poloha stanoviště 
vzdálena od rovníku, tím větší je rozdíl mezi zimou a létem. Intenzita záření se mění v 
závislosti na denní době, ročním období, oblačnosti v dané lokalitě, na úhlu dopadu 
slunečního záření a na spektrálním složení dopadajícího světla. 

Situace Intenzita slunečního záření [W.m-2] 
noc 0 

zatažená obloha 20-300 
polojasno 300-600 

jasno 600-1000 
 

Tab. 2 - Orientační hodnoty intenzity slunečního záření 

2.1.1 Přímé sluneční záření 

Tato část záření dopadá bez změněného směru a vytváří stíny, lze ji 
koncentrovat nebo odrážet zrcadly. Mírou omezení je součinitel znečištění atmosféry Z. 

 𝑍𝑍 =
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼0 − 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼𝑙𝑙

𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼0 − 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐼𝐼č 
          [−] (1.10)  

kde  In … je intenzita záření dopadající na kolmou plochu vhledem 
               ke slunečním paprskům při daném znečištění ovzduší [W.m-2] 
Ič … intenzita záření dopadající na kolmou plochu vhledem 
            ke slunečním paprskům při dokonale čistém ovzduší [W.m-2] [12] 

Velikost součinitele znečištění atmosféry se během roku v daném místě mění. 
Závisí na teplotě během dne i roku a tím spojené množství vodní páry obsažené ve 
vzduchu. Se vzrůstající teplotou roste i množství vodní páry. Dále pak na výkyvech 
počasí a množství exhalací. Obecně lze říci, že s nadmořskou výškou hodnota 
součinitele znečištění klesá, naopak s nárůstem teploty zase stoupá. Přibližně lze 
počítat s průměrnými hodnotami [13]:  

Z [-] Lokalita 
2,0 místa nad 2 000 m 
2,5 místa nad 1 000 m 
3,0 venkov bez průmyslových exhalací 
4,0 města a průmyslová střediska 

5,0 až 8,0 silně znečištěné prostředí 

Tab. 3 - Faktor znečištění pro různé lokality 
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Intenzita přímého solárního záření IPn na kolmou plochu ke směru paprskům lze 
vyjádřit vztahem [13]: 
 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 = 𝐼𝐼0

�−𝑍𝑍
𝜀𝜀 � (1.11)  

 𝜀𝜀 =
9,38076(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 ℎ + (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙2ℎ)0.5)

2,0015(1 − 𝐻𝐻. 10−4)
+ 0,91018 (1.12)  

kde  Ɛ … součinitel výšky Slunce nad obzorem h a nadm. výšky [-] 

h … výška Slunce nad obzorem [°] 

H … nadmořská výška [m] 

 

Úhel dopadu slunečních paprsků γ lze vypočítat ze vztahu: 

 𝛾𝛾 = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 ℎ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝛼𝛼 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 ℎ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 𝛼𝛼  (𝛼𝛼 − 𝑚𝑚1)) (1.13)  

kde  α … je úhel sklonu osluněné plochy od vodorovné roviny [°] 

a1 … azimutový úhel normály osluněné plochy 

(měřený stejně jako azimut Slunce) [°] 
 
 
Na obecně natočenou plochu na zemském povrchu dopadá sluneční záření IP: 

 𝐼𝐼𝑃𝑃 = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 . 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝛾𝛾 (1.14)  

 
 

2.1.2 Difuzní záření 

Je záření rozptýlené odrazem o molekuly vzduchu, prachu a vodní páru při 
průchodu atmosférou. Je to přeměna z přímého na difuzní solární záření beze změny 
vlnové délky (tedy i energie), mění se však jeho intenzita. Toto záření nevytváří stíny. 
Na osluněné plochy dopadá také odražené záření z jiných osluněných ploch, tato 
hodnota se taktéž započítává do difuzního záření. Jeho intenzitu ID lze vypočítat ze 
vztahu: 

 𝐼𝐼𝐷𝐷 = 0,5(𝑙𝑙 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝛼𝛼)𝐼𝐼𝐷𝐷ℎ + 0,5𝑟𝑟(𝑙𝑙 − 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝛼𝛼)(𝐼𝐼𝑃𝑃ℎ + 𝐼𝐼𝐷𝐷ℎ ) (1.15)  

 𝐼𝐼𝑃𝑃ℎ = 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 ℎ (1.16)  

 𝐼𝐼𝐷𝐷ℎ = 0,33(𝐼𝐼0 − 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑙𝑙 ) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 ℎ (1.17)  

kde  r  … albedo [-] 

IPh  … intenzita přímého záření na vodorovnou plochu [W.m-2] 

IDh … intenzita difuzního záření na vodorovnou plochu[W.m-2] 
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Albedo je míra odrazivosti povrchů vyjadřující poměr odraženého elektromagnetického záření 
ku dopadajícímu. Pro běžné výpočty difuzního záření se počítá s hodnotou 0,2.  
Poměr mezi difuzním zářením je závislý jak na ročním období, tak i na hodině během dne. 
Pokud uvažujeme pouze jasnou oblohu, pak při ranních a večerních hodinách může velikost 
difuzního záření být větší než záření přímé. Při zatažené obloze je celkové záření složeno pouze 
z difuzního. 

 

 

 

Obr. 12 – Přímé a difuzní sluneční záření 

Celková intenzita slunečního záření IS je algebraickým součtem přímého IP a difuzního ID 
záření.  

2.1.3 Výpočet ideálního naklonění panelů 

V pozemských podmínkách musíme počítat s tím, že po východu a před západem 
svítí Slunce přes silnou vrstvu atmosféry, tedy intenzita záření dopadajícího na plochu 
orientovanou kolmo ke směru záření je mnohem menší než v poledne.  
 
Úhel dopadu slunečních paprsků γ je dán vzájemnou polohou Slunce nad obzorem a 
osluněnou plochou. Ve většině případů má osluněná plocha stálý sklon od vodorovné 
roviny i orientaci ke světovým stranám, pokud není vybavena natáčecím zařízením. 
Poloha Slunce se mění v závislosti na čase. Datový úhel τ vypočteme dle vztahu: 

 𝜏𝜏 = 0,98. 𝐷𝐷 + 29,7𝑀𝑀    [°] (1.18)  

kde  D …  je pořadové číslo dne v měsíci [1..31] 
M …  pořadové číslo měsíce [1..12]. 

 
Deklinaci Slunce – úhel δ, který svírá spojnice středu Země a středu Slunce s rovinou 
rovníku vypočteme pomocí rovnice: 
 𝛿𝛿 = 23.45. sin(𝜏𝜏 − 109)   [°] (1.19)  

V případě statické instalace FVP odečteme výsledný úhel od 90° a dostaneme ideální 
sklon panelů vzhledem k vodorovné rovině, pokud by měly dosáhnout optimální 
účinnosti. V létě je to přibližně 30°, naopak v zimě, kdy je Slunce nízko, je optimální úhel 60° 
až 90°. Pro celoroční provoz většina pramenů uvádí náklon 45° jižním až JZ směrem. 
 
Pro systémy sledující denní polohu je důležité znát v každém okamžiku polohu Slunce 
– ta je popsána výškou nad obzorem h a jeho azimutem a.  

 ℎ = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 𝛿𝛿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝛿𝛿 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝜃𝜃 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑠𝑠 𝑡𝑡) (1.20)  

 a = arcsin �
sin δ
sin h

� = sin t (1.21)  

kde  θ … je zeměpisná šířka (pro ČR ≈  50° s.š.) 
t … časový úhel v obloukových stupních s počátkem ve 12h  

             (12h = 0°, 11h = -15°, 13h = 15° …) 
 
Pro výpočet hodnot v letním čase je nutné od středoevropského času odečíst 1 hodinu.  
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2.1.4 Vliv intenzity na elektrické parametry 

2.1.4.1 Proud nakrátko 

Závislost závěrného proudu (proudu nakrátko) fotodiody můžeme vyjádřit 
vztahem: 

 𝐼𝐼𝐿𝐿 = 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐸𝐸 (1.22)  

kde  IL … je fotoproud úměrný intenzitě osvětlení 
 E … intenzita osvětlení [lx] 
 kL … konstanta úměrnosti 
 
Konstantou úměrnosti (ve vztahu k intenzitě na všeobecně položenou plochu na zemském 
povrchu) je tzv. spektrální citlivost polovodičové součástky, viz. kapitola 1.6.2 a  Graf 6. 
 
Při konstantním světelném spektru můžeme závislost závěrného proudu IL upravit do následující 
podoby ISC: [13]  

 𝐼𝐼𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝐿𝐿 = 𝑘𝑘𝐿𝐿 . 𝐸𝐸 = 𝑘𝑘𝐿𝐿 . 𝐾𝐾𝑚𝑚 𝐼𝐼𝑆𝑆 (1.23)  

 𝐾𝐾𝑚𝑚 = 683𝑙𝑙𝑚𝑚. 𝑊𝑊−1 (1.24)  

kde  Km … je max. hodnota světelné účinnosti monochromatického záření 
 
Z rovnice vyplývá, že proud nakrátko (fotoelektrický proud) je přímo úměrný intenzitě 
dopadajícího záření na fotovoltaický článek. 
 
 

2.1.4.2 Napětí naprázdno 

Při chodu FVČ naprázdno, který má konstantní teplotu a neměnné spektrum 
dopadajícího záření platí [14](vycházíme přitom ze Schockleyho rovnice): 

 
𝐼𝐼 = 0 → 𝑈𝑈 = 𝑈𝑈0𝐶𝐶 ⇒ 𝐼𝐼𝐿𝐿 = 𝐼𝐼0. �𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 �

𝑈𝑈𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑈𝑈𝑡𝑡
� − 1�

≅ 𝐼𝐼0. 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝 �
𝑈𝑈𝑂𝑂𝐶𝐶

𝑈𝑈𝑡𝑡
� 

(1.25)  

a po úpravách pro napětí naprázdno dostaneme: 

 𝑈𝑈0𝐶𝐶 = 𝑈𝑈𝑡𝑡 . 𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝐼𝐼𝐿𝐿

𝐼𝐼0
− 1� ≅ 𝑈𝑈𝑡𝑡 . 𝑙𝑙𝑙𝑙 �

𝐼𝐼𝐿𝐿

𝐼𝐼0
� (1.26)  

 
Ze vztahu je zřejmé, že napětí naprázdno roste s rostoucí intenzitou dopadajícího záření. Graf 
závislosti (viz. Graf 8) je dán přirozeným logaritmem. 
 
Obě hodnoty, napětí naprázdno U0C i proud nakrátko ISC jsou vyznačeny na Grafu 7. 
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2.1.5 Vliv intenzity osvětlení na VA a výkonovou charakteristiku  
 

 
Graf 8 - VA charakteristika FVČ na bázi krystalického křemíku při různých 

intenzitách záření [13] 
 
 
 

 
Graf 9 - Výkonové charakteristiky FVČ pro různé intenzity slunečního záření [13] 
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2.1.6 Další možnosti zvýšení intenzity dopadajícího záření 
 
Antireflexní vrstvy a textura povrchu minimalizuje odraz, proto aby maximum 
fotonů vniklo do PV článku a proniklo až do oblasti přechodu PN. Materiál FVČ má 
poměrně velký index lomu, tudíž dochází k odrazu části dopadajícího slunečního záření (zvláště 
když dopadá pod velkým úhlem). Vyleptáním jehlanovité struktury na přední straně se 
usnadňuje vstup fotonů do struktury článků (zvýší se povrch látky) a naopak díky totální reflexi 
se znesnadňuje výstup nezachycených fotonů odražených od zadní strany článků směrem ven.  

Zajisté stojí za zmínku aplikace nanotechnologií. Nedávno se podařilo vyvinout 
protiodrazovou vrstvu10

Využitím tzv. kvantových teček

, která umožňuje absorbovat téměř celé světelné spektrum z 
prakticky jakéhokoliv úhlu. Jinými slovy, zatímco klasické FVČ přijmou cca 68% 
světla a zbytek se od nich odrazí, díky nové antireflexní vrstvě mohou články přijmout 
až 96,21% světla. Zajímavé je, že díky nové protiodrazové vrstvě už by nemuselo být 
například nutné otáčet FVE za sluncem ve správném úhlu, protože FVČ vybavené 
touto vrstvou přijímají světlo ze všech úhlů stejně. 

11

 

 (přesně formovaných nanočástic nanesených na 
polymerový film) lze také zvýšit citlivost FVČ.   

 
Průhledné kontakty – odvod elektrického proudu ze spodní vrstvy FVČ nepředstavuje 
problém, sběrné kontakty (mřížka) na vrchní straně ale zastíní určitou část dopadajícího záření. 
Jednou z možností je použití průhledných, elektricky vodivých vrstev, např. oxidu cínu. 
 
Natáčení modulů za Sluncem – zajištění kolmého dopadu paprsků na FVČ. 
 
Oboustranné moduly – pokud je panel namontován na bílé nebo stříbrně natřené střeše, lze 
FVČ umístěnými i ze spodní strany panelu zachytit odražené světlo a  zvýšit produkci až o 30%. 
 
Koncentrace záření - optické zařízení, jež soustředí sluneční záření z velké plochy do malé 
plochy FVČ. Koncentrátory zrcadlové – s rovinným zrcadlem, s parabolickým zrcadlem, 
CPC. Koncentrátory čočkové – běžné spojné čočky, Fresnelovy čočky. 
 
  

                                                 
 
 
10viz.http://www.ekobydleni.eu/solarni-energie/levna-solarni-energie-konecne-na-dosah 
11viz.http://technet.idnes.cz/novy-objev-pomuze-fotoaparatum-lepe-snimat-i-ve-tme-a-bez-
sumu-p6r-/tec_foto.asp?c=A100329_164240_digifoto_vse 
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2.2 Vliv teploty 

Opačný vliv na vlastnosti FVČ má teplota. Zatímco proud s rostoucí teplotou roste, 
napětí a tím pádem výkon klesá. Typická změna výkonu je dána vztahem:  

 𝑑𝑑𝑃𝑃
𝑑𝑑ϑ

≅
Δ𝑃𝑃
Δϑ

= −0,4
%
°𝐶𝐶

 (1.27)  

kde  ΔP … je změna výkonu  
 Δϑ … je změna teploty 

 
Orientačně můžeme ze vztahu vypočíst, že při změnách teploty o 10 °C, dojde ke změně 

výkonu o 4 %. Při změně teploty o 25 °C dojde ke změně výkonu až o 10 %. 
 

                 
Graf 10 - Vliv teploty na VA charakteristiky  FVČ krystalického křemíku při 1000W.m-2 [15] 

 

 
Graf 11 - Závislost napětí FVČ na jeho teplotě pro různé intenzity záření [15]  
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Graf 12 - Průběh účinnosti FVČ v závislosti na jeho teplotě a intenzitě dopadajícího záření [15] 

 
Graf 13 - Závislost účinnosti FVČ na jeho teplotě pro různé intenzity záření [15] 

Vlivem teploty je účinnost FV systémů výrazně vyšší během zimy než během 
léta a rovněž se mění během dne (během slunečného letního dne dosahuje celkový 
rozdíl teplot článků hodnot až 45 °C. Z těchto důvodů je třeba zajistit jejich dobré chlazení. 
Z toho plyne požadavek na co nejnižší teplotu článků. Pro každou aplikaci je tedy nezbytné 
disponovat konstrukcí umožňující efektivní chlazení (pokud možno přirozené), například 
umožněním cirkulace okolního vzduchu, které může výrazně zvýšit účinnost systému.  
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2.3 Spektrální citlivost fotovoltaických článků 
 

Výkon FVČ je dále ovlivněn spektrální citlivostí na dopadající záření, která je závislá na 
použitém materiálu. Fotovoltaické články nedovedou přeměnit veškeré dopadající světlo na 
elektrickou energii.  

Spektrální citlivost křemíkového článku na Grafu 6 znázorňuje tmavě šedá 
oblast. Je zde vidět, že z dopadajícího spektra AM 1,5 (světle šedá oblast grafu) je 
využita poměrně malá část. Napravo za absorpční hranou je opět nevyužitelná oblast 
v důsledku malé energie fotonů, které látkou projdou. 
Každý foton je nosičem malého množství energie. Ve slunečním spektru je četnost fotonů o 
určité energii rozložena nestejnoměrně. Podle Graf 6 je vidět, že například fotonů žlutého 
světla přichází od slunce mnohem více, než fotonů červeného světla. Na vodorovné ose grafu je 
vlnová délka - čím je vlnová délka kratší, tím mají fotony vyšší energii. Světlo na grafu vlevo 
má vyšší energii než světlo na grafu vpravo. 
Světlo dopadající na fotovoltaický článek musí mít dostatečnou energii, aby článek mohl 
vyrábět elektřinu. Pro křemíkové fotovoltaické články potřebuje foton energii minimálně 1,12 
eV, což odpovídá vlnové délce asi 1,1µm. Energie fotonu, která překračuje potřebnou hranici 
pro výrobu elektřiny, se mění v teplo. 

Ve FVČ tak lze na elektřinu přeměnit teoreticky maximálně 50% dopadajícího světla. 
Prakticky se dosahuje účinnosti asi 15% u průmyslově vyráběných článků. U experimentálních 
laboratorně vyráběných článků se dosahuje účinnosti až 30% [10]. 
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2.4 Použitý materiál 

Účinnost přeměny slunečního záření je dána vlastnostmi materiálu, ze kterého je FVČ 
vyroben. Tento materiál ovlivňuje rozložení spektrální citlivosti FVČ na dopadající záření, tzn. 
že FVČ využívá energii různých vlnových délek s různou účinností η 12

 

, která je definována 
následujícím vztahem: 

η =
𝑃𝑃𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑚𝑚𝑑𝑑
=

𝑃𝑃𝑚𝑚

𝐸𝐸 . 𝐴𝐴𝐶𝐶
 (1.28)  

kde Pm  … max. výkon, který může článek dodávat 
Prad … výkon dopadajícího záření 
E … intenzita záření při standardních zkušebních podmínkách [W.m-2] 
AC … plocha FVČ [m2]   

 
Nejvíce používaným materiálem na výrobu FVČ je v současnosti křemík. Na trhu se 
objevují 3 typy panelů - monokrystalické, polykrystalické a amorfní na bázi tenkých 
vrstev. Křemík má řadu výhod. Je hojně zastoupen v zemské kůře, dokonce jako druhý 
nejrozšířenější prvek. Proto je relativně levný, je snadno dostupný, není jedovatý a je 
nejvíce používaným a asi i nejlépe prozkoumaným polovodičem. Šířka zakázaného 
pásu ΔEG ≈ 1,1 eV rovněž vyhovuje. V přírodě se vyskytuje většinou ve formě křemene 
neboli oxidu křemičitého (SiO2). V této formě je mechanicky odolný a chemicky 
stabilní, drobná zrnka křemene tvoří všem dobře známý křemenný písek [8]. 

2.4.1 Monokrystalický křemík 

Základní a nejstarší typ FVČ. Vyrábí se Czochralského metodou13

2.4.2 Polykrystalický křemík  

. Vzniklý 
polykrystalický či monokrystalický ingot (Příloha 1) se nakonec příčně řeže na destičky 
o tloušťce 0,25 - 0,35 mm, v poslední době je to až 0,1mm, které tvoří základ PV článků 
(zpravidla rozměrů 200x200 mm). Pro určité žádané dekorační účely se nanáší na 
přední stranu tenká průhledná vrstva pro zesílení odraženého záření určité vlnové délky 
v důsledku interference vln elektromagnetického záření na této vrstvě. Takové články 
v odraženém světle vykazují určitý barevný odstín. U monokrystalického křemíku je 
temně modrá, bez barevných odlišností. Účinnost je zpravidla v rozsahu 13-14% (počítaná 
na celou plochu FVP), při přímém svitu krátkodobě 18 %, v laboratorních podmínkách až 
28% s životností okolo 30let.  

Dnes nejběžnější typ článků. Barva modrá, světlejší než u monokrystalického 
článku, uvnitř lze vidět tzv. "ledový květ". V porovnání s monokrystalickým křemíkem 
má o 10% menší účinnost, ale o 25% menší energetickou náročnost. Celková účinnost 
je vyváženě v rozsahu 13 až 16 %. (lépe využívá dopadajícího záření z větších úhlů a 
při zatažené obloze). Porovnání FVČ z mono a poly-krystalického křemíku je v Příloze 
2. 

2.4.3 Amorfní křemík 

Jeho využití spadá již mezi tenkovrstvé technologie. K úplné absorpci viditelného 
světla postačí vrstva tenčí než tisícina milimetru (1 μm). Současně se dá tento materiál připravit 
                                                 
 
 
12 více viz. http://www.vosvdf.cz/cmsb/userdata/487/FVS_001_cviceni/001_parametry_fvc.pdf 
13 více viz. http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=458 
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při nízké teplotě, obvykle 200 oC, a tedy nanášet na levné podložky  
(např. sklo, plastické fólie nebo ocelový plech). 

Na druhou stranu má tento materiál daleko méně pravidelnou strukturu, s velkým 
množstvím poruch, což způsobuje, že některé atomy křemíku nemají potřebné sousedy a jsou na 
nich „visící vazby“. Částečně je problém odstraněn navázáním vodíku na tyto volné vazby. 
Dalším problémem je nestabilita, zčásti způsobená právě přítomností vodíku. U tohoto typu 
článku je P-N přechod poněkud modifikován. Horní vrstva (typu N) je průhledná, velmi tenká a 
zachytí minimum fotonů. Pod ní je další tenká vrstva (slabě P-typový materiál), kde dochází 
k absorpci zbývajícího viditelného a části infračerveného záření. Tím, že elektrické pole 
P-N přechodu zasahuje přes vrstvu, v níž se tvoří elektrony a díry, dochází k jejich okamžité 
separaci a tím se snižuje možnost jejich rekombinace. Absorpce světla v těchto materiálech 
s tzv. přímými optickými přechody je velmi silná. Polohu absorpční hrany lze 
optimalizovat změnou komposice materiálu. Při difuzním záření má vyšší výkon než 
mono a polykrystalické články, avšak komplexně je výnosnost nižší. Účinnost v 
současnosti dosahuje 7-8%, v laboratořích přes 13%. Má téměř černou barvu. 

2.4.4 Další materiály 

Zde patří FVČ vyrobené již zmiňovanou tenkovrstvou technologií. Využívá se 
polovodičů typu chalkogenidů (t.j. sloučeniny síry, selenu či teluru) nebo kombinace 
mědi s indiem a galiem. Nejznámějším takovým materiálem je CdTe a CuInSe2.. Dále 
CIS a CIGS [16]. 
 
Galiumarsenid (GaAs) – vysoká absorpce záření, méně citlivý na teplotu – využití v systémech 
s koncentrací záření.  
 
Diselenid mědi a india (Copper indium diselenide, CuInSe2, CIS) – vysoká absorpce záření, 
99% se pohltí v prvním mikrometru tloušťky → velmi tenký materiál, účinnost (až 18%). 
 
Telurid kadmia (CdTe) – udává se, že má ideální vzdálenost valenčního a vodivostního pásu 
(1,44eV) a velkou absorpci světla; za běžných podmínek (AM 1,5) ale není lepší než křemík, 
nízkonákladová technologie. 
 
Organické sloučeniny – využívá výhodných vlastností organických polovodičů; velký 
potenciál do budoucna, výzkum je ve stádiu vývoje. 
 
Organická fotocitlivá barviva- k absorpci světla se využívá titanová běloba (TiO2), menší 
nároky na čistotu materiálu, výrazně nižší výrobní cena, problémy se stabilitou barviva, které se 
po čase rozkládá, účinnost okolo 7%. 
 

2.4.5 Alternativní technologie 

Existuje množství alternativních materiálů, ať již anorganických či organických, 
zatím probádaných jen velmi málo. Technologie založené na velmi čistých 
polovodičích, tenkých vrstvách a netoxických, hojně se vyskytujících materiálech a 
realizované na investičně nákladných zařízeních nemusí představovat jedinou 
alternativu pro výrobu fotovoltaických článků. Výzkum v této oblasti je teprve 
v počátcích. 
 
Nanostruktury – kvantové tečky – uplatnění efektu „quantum confinement“ [17], 
který umožní „nastavit“ potřebnou velikost šíře zakázaného pásma; jednoduché 
nanášení na povrch vhodného substrátu, účinnost okolo 3%. 
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Polymerní vrstvy – analogie FVČ s P-N přechodem. Ve směsi vodivých polymerních 
molekul dojde za určitých podmínek k přenosu náboje na elektron akceptorovou 
molekulu. Problémy s účinností. 
 
Vícepřechodové struktury – použitím více P-N přechodů nebo energetických prahů, z 
nichž je každý optimalizován pro určitou část slunečního spektra, se dá docílit 
podstatně vyšší účinnosti. Takto lze překonat Shockleyho-Quiesserův limit. 

 
Graf 14 - Spektrální charakteristiky fotodiod z rozdílných materiálů. Relativní citlivost je 

znázorněna jako závislost na vlnové délce dopadajícího monochromatického záření [18] 

 
Graf 15 – Současný stav a očekávaný vývoj účinnosti FVČ [19]   
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3. Roztřiďte aplikace fotovoltaických systémů podle 
oblastí použití, pozornost věnujte aplikacím v 
telekomunikacích 
Fotovoltaika se zaměřuje na dvě oblasti použití. Jednou z nich je napájení 

profesionálních zařízení a systémů, tzv. grid-off (např. telekomunikační zařízení, 
domácí fotovoltaické systémy). V globálním měřítku je významnější podíl fotovoltaiky 
jako substituenta neobnovitelných zdrojů energie (grid-on). V obou případech se jedná 
o klíčový význam.  

Pro využití elektrické energie z FVP je potřeba připojit k panelu, kromě 
elektrických spotřebičů, další technické prvky – např. akumulátorovou baterii, 
regulátor dobíjení, napěťový střídač, indikační a měřící přístroje, případně systém 
automatického natáčení za Sluncem. Množství a skladba prvků fotovoltaického 
systému závisí na druhu aplikace. 

 
Obr. 13 – Typická fotovoltaická aplikace 

 

3.1 Systémy nezávislé na rozvodné síti (grid–off) 

Neboli tzv. ostrovní systémy jsou instalovány na místech, kde není účelné 
budovat elektrickou přípojku. Tedy v případech, kdy jsou náklady na vybudování 
přípojky srovnatelné s náklady na fotovoltaický systém (od vzdálenosti k rozvodné síti 
větší než 500–1000 m). Výkony ostrovních systémů se pohybují v intervalu 1Wp –10 
kWp. U ostrovních systémů je kladen důraz na minimální ztráty energie a na používání 
energeticky úsporných spotřebičů. 
Systémy nezávislé na rozvodné síti se dělí na systémy s přímým napájením, systémy s 
akumulací elektrické energie a hybridní ostrovní systémy. 

3.1.1 Systémy s přímým napájením  

Používají se tam, kde nevadí, že připojené elektrické zařízení je funkční pouze 
po dobu dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se o prosté propojení solárního 
panelu a spotřebiče. 
Příklad aplikace: čerpání vody pro závlahu, napájení oběhového čerpadla solárního 
systému pro přípravu teplé užitkové vody, napájení ventilátorů k odvětrání uzavřených 
prostor nebo nabíjení akumulátorů malých přístrojů – mobilní telefon, svítilna, atd. 
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3.1.2 Systémy s akumulací elektrické energie  

Využívají se v místech, kde je potřeba elektřiny i v době bez slunečního záření. 
Z tohoto důvodu mají tyto ostrovní systémy akumulátorové baterie. Optimální dobíjení 
a vybíjení akumulátorové baterie je zajištěno elektronickým regulátorem. Lze připojit 
spotřebiče napájené stejnosměrným proudem (napětí systému bývá zpravidla 12 V 
nebo 24 V) a běžné síťové spotřebiče 230V/~50Hz napájené přes střídač. 
Příklad aplikace: zdroj elektrické energie pro chaty a rodinné domy, napájení dopravní 
signalizace, telekomunikačních zařízení, veřejného osvětlení nebo monitorovacích 
přístrojů v terénu, zahradní svítidla, světelné reklamy, camping a jachting.  

3.2 Síťové fotovoltaické systémy (grid–on) 

V současnosti se jedná o nejvíce využívané řešení. Uplatnění nachází v oblastech 
s elektrorozvodnou sítí s velkou hustotou. Elektrická energie je z fotovoltaických 
panelů dodávána přes síťový střídač do rozvodné sítě. Systémy tohoto typu fungují 
zcela automaticky díky mikroprocesorovému řízení síťového měniče. Špičkový výkon 
fotovoltaických systémů připojených k rozvodné síti se pohybuje v rozmezí kW až 
MW. Fotovoltaické panely jsou v tomto případě většinou postaveny na pozemcích o 
rozloze několika hektarů nebo se integrují do obvodového pláště budov. 
Příklady aplikací: střechy rodinných domů do 1–10 kW, fasády a střechy 
administrativních budov 10 kW – 10 MW, protihlukové bariery v okolí dálnic, 
fotovoltaické elektrárny na volné ploše, posilovače koncových větví rozvodné sítě. 
 
Dům a zahrada Vnitřní a venkovní osvětlení, elektrická zařízení, elektrické 

otevírání brán, bezpečnostní systémy, ventilátory, vodní čerpadla, 
filtrování a sterilizace vody, nouzové osvětlení, atd. 

Osvětlovací 
systémy 

Osvětlení autobusových zastávek, osvětlení telefonních budek, 
osvětlení billboardů, osvětlení parkovišť, vnitřní a venkovní 
osvětlení, osvětlení veřejných ploch a ulic, atd 

Čerpání vody Spotřeba vody, veřejné kohoutky, napájení hospodářských zvířat, 
zavlažování zahradnických a zemědělských ploch, hornictví, atd. 

Dobíjení baterií Nouzové napájení systémů, centrum dobíjení baterií pro venkov a 
domácnosti, osvětlení ve vzdálených oblastech, atd. 

Zemědělství Pumpování vody, mlátičky, rozprašovače vody, atd. 
Zvířata Napájení vodou, ovzdušňovací systémy pro rybí farmy, UV lampy 

proti hmyzu, atd. 
Zdravotnická 
zařízení 

Mrazící a chladící boxy pro uchování léků, vakcín a zdravotnických 
zařízení, atd.. 

Komunikace Pomocná navigační a výstražná světla pro letadla, majáky, signální 
věže, světelné dopravní značky, světelné značení železničních 
přejezdů, pouliční osvětlení, nouzové telefony, atd. 

Telekomunikace Stanice pro zesílení a posílení míst se slabým signálem, 
telekomunikační zařízení, přenosná komunikační zařízení, (např. 
vysílačky pro veřejné a vojenské účely) a meteorologické stanice, 
atd. 

Odlehlé oblasti Hory a pohoří, ostrovy, lesy, vzdálené oblasti, kde není k dispozici 
připojení k elektrizační soustavě, atd. 

Vesmír Družice, Mezinárodní vesmírná stanice ISS, vesmírné lodě, atd. 
 

Tab. 4 – Příklady využití fotovoltaiky  
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Závěr 
V předložené práci jsou rozebrány teoretické předpoklady pro využití fotovoltaické 

energie k technické aplikaci. 
I když naše oblast je vlivem geografické polohy nepříznivě ovlivněna, jeví se 

využití fotovoltaiky perspektivní v následujících oborech: architektura, automobilová 
doprava, světelná a signalizační technika, stavebnictví, komunikační a telekomunikační 
technika, vesmírný průzkum a výzkum, zdravotnictví, zemědělství. Co se týče 
komunikační a telekomunikační techniky, jedná se zejména o napájení odloučených 
pracovišť telekomunikačních zařízení, zajištění zdroje energie telekomunikačním 
družicím, podpora telematických systémů, zajištění energie vědeckým expedicím pro 
zařízení zpracovávající data a v neposlední řadě dobíjení baterií přenosných 
komunikačních zařízení. 

Nelze vyjmenovat všechny výhody a nevýhody této technologie, proto jsou 
zmíněny ty nejhlavnější. Předložený teoretický rozbor ukazuje, že hlavními výhodami 
fotovoltaického způsobu získání energie jsou tyto: Je to jediný obnovitelný zdroj, který 
má dostatečný potenciál na dlouhodobé pokrytí části energetických potřeb lidstva bez 
negativních vedlejších následků. Na většinu domů dopadne za rok ze Slunce více 
energie, než kolik činí jejich roční spotřeba tepla a elektřiny. Je to také jediný zdroj, 
který je dostupný téměř všude. V důsledku klimatických změn se zvětšuje intenzita 
slunečního záření v místech, kde tomu v minulosti tak nebývalo. Dodávka této energie 
je z dlouhodobého hlediska velmi spolehlivá a plochy pro zachycení slunečního záření 
máme zpravidla také dost. Výhodou je, že nevznikají žádné exhalace. U 
fotovoltaických článků nejsou nutné žádné pohyblivé mechanické části, které by 
snižovaly jejich životnost. 

Nesmíme opomenout i nevýhody této technologie. Je třeba uvážit, že výroba je 
významně závislá na místních podmínkách a na počasí. Produkce energie je přímo-
úměrná délce a intenzitě slunečního svitu. Vlivem změny počasí se během jednoho dne 
průběh výroby výrazně mění a musí být trvale kompenzován jinými zdroji. Výroba 
energie je rovněž závislá na teplotě článků a na použitém materiálu. Nevýhodou je i 
nutnost častého čištění povrchu panelů a na našem území zejména v zimě. 

Roční zatížení spotřeby se nekryje s diagramem výroby fotovoltaiky. Nejvyšší 
výroba je v létě, kdy je spotřeba nižší, naopak v zimě, kdy je spotřeba nejvyšší, je 
výroba nejnižší. Je proto nasnadě řešit otázku akumulace. Jako nejperspektivnější se 
jeví využití fotovoltaického efektu k výrobě vodíku elektrolýzou vody zejména v 
oblastech maximálního slunečního svitu, jako jsou rovníkové pouště.  

Důležitým kritériem je také ekonomické hodnocení. Např. při zvažování 
ekonomičnosti investice napájení oddělených pracovišť telekomunikačních zařízení 
pomocí fotovoltaických článků a agregátem nebo náklady na přivedení vedení nízkého 
napětí, popř. kde zásah do přírody by způsobil další negativní vliv na ekosystém. Při 
porovnání nákladu na tepelnou nebo jadernou elektrárnu je částka na fotovoltaický 
panel zanedbatelná. Toto zhodnocení již však nebylo předmětem uvedené práce. 
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Aplikace fotovoltaiky v telekomunikacích 

Moderní telekomunikace mají ze zavádění fotovoltaických systémů velký užitek. 
Se zvýšenou potřebou decentralizace telekomunikačních systémů a sníženou spotřebou 
energie v moderních telekomunikačních zařízeních se solární energie stala atraktivním 
zdrojem. V mnoha případech, v odlehlých místech, je solární energie prakticky 
jediným zdrojem k napájení telekomunikačních zařízení. Podobně jako moderní 
telekomunikační systémy dovolují spojení i s nejzapadlejším koncem Země, bez 
použití drátů, fotovoltaika dává podobnou možnost – energii kdekoli. Z praktických 
aplikací se jedná zejména o napájení akumulátorů družic, zajištění záložního zdroje 
energie akumulátorům retlanslačních stanic v telekomunikacích, systémy 
regenerativních zesilovačů, snímání dat telematickými systémy popř. 
meteorologickými stanicemi, námořní napájecí moduly majáků a signalizačních 
zařízení, nouzové telefony, dobíjení baterií přenosných komunikačních zařízení, atd. 
Jednotlivé aplikace jsou k vidění na obrázcích v kapitole Přílohy. 
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