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1 Slunce 

1.1 Základní informace o Slunci 

Slunce tvoří centrum Sluneční soustavy a od Země je vzdálená 150 milionů km. Je to koule ţhavé 

plazmy neustále produkující ohromné mnoţství energie. Jeho výkon je zhruba 4×10
26

 W, z čehoţ na 

Zemi dopadá přibliţně 1,7.10
17

 W. 

Tok energie ze Slunce na Zemi činí asi 1,4 kW m
-2
. Teplota na povrchu Slunce činí asi 5800 K. 

Průměr Slunce je zhruba 1 400 000 km, coţ činí asi 109 průměrů Země. Jeho objem je tedy asi 1,3 

milionkrát větší neţ objem Země. Hustota Slunce je průměrně 1400 kg m
-3
. Slunce se otáčí jinou 

rychlostí u pólů a na rovníku. Na rovníku se otočí jednou za 25 dní, na pólu za 36 dní.  

Energie ve Slunci vzniká termojadernou fůzí, tzv. p-p řetězcem. Zemská atmosféra propouští jen 

část spektra slunečního záření - všechny sloţky viditelného spektra, část ultrafialového, 

infračerveného a radiového záření.  

Vzhledem k tomu, ţe Země je „kulatá“ nedopadá energie ze Slunce stejnoměrně. Sluneční energie 

plynule klesá od rovníku k pólu, a to o 40%. 

 [1] 

1.2 Jak vzniká energie ve Slunci? 

Slunce nespaluje uhlík, ale vodík, a to v jaderné peci, nikoli atomové nebo chemické → 
termojaderná fúze. 

 

Obr.1: Proton - protonový řetězec 

Jaderná fúze ve Slunci je vícestupňový proces, ve kterém je spálen vodík na hélium. Vodík je 

palivo a hélium popel. Řetězec p-p začíná sráţkou dvou protonů (
1
H+

1
H), které vytvoří deutron (

2
H) a 

zároveň pozitron (e+) a neutrino (ν). Pozitron velmi rychle potká volný elektron (e
-
) ve Slunci a obě 

částice anihilují , jejich energie se objeví jako dva fotony záření γ. Tyto události jsou ve skutečnosti 

velmi řídké. Pouze v jedné z 10
26

 proton-protonových sráţek se vytvoří deutron. V obrovské většině se 

protony prostě pruţně odrazí. Právě pomalost tohoto jevu řídí rychlost produkce energie, která chrání 
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Slunce před explozí. Bez ohledu na tuto pomalost je ve velkém a hustém nitru Slunce tak obrovský 

počet protonů, ţe deuterium ve Slunci vzniká právě popsaným způsobem v mnoţství 10
12

 kg / s. 

Jakmile však jednou deuterium vznikne, rychle se srazí s jiným protonem a vytvoří jádro 
3
He , 

dvě taková jádra se 
3
He se případně mohou sejít během 10

5
 let a vytvořit  - částici (

4
He) a dva 

protony. Proton-protonový řetězec celkově spočívá v kombinaci čtyř protonů a dvou elektronů do  - 

částice, vyzáření dvou neutrin a šesti fotonů záření  : 

4
1
H + 2e

-
→

4
He + 2ν + 6         (1) 

Nyní přidejme na kaţdou stranu dva elektrony, takţe dostaneme 

(4
1
H + 4e

-
)→(

4
He + 2e

-
 ) 2ν + 6        (2) 

Symboly v obou závorkách jiţ představují atomy vodíku a helia. 

Energie uvolněná v reakci popsané touto rovnicí je: 

Q=Δmc
2
=( 4 (1,007825u) – 4,00263u) 

. 
(931,5MeV/u) = 26,7MeV    (3) 

kde 1,007825u je hmotnost vodíkového a 4,00263u hmotnost heliového atomu. Neutrina mají 

nulovou nebo zanedbatelně malou hmotnost a fotony  - záření mají hmotnost nulovou, proto tyto 

částice ve výpočtu energie reakce nevystupují. 

Stejnou hodnotu Q dostaneme sečtením hodnot Q pro jednotlivé stupně proton-protonového 

řetězce výše uvedeného schématu. 

Asi 0,5MeV z této energie odnášejí ze Slunce obě neutrina z rovnice 

(4
1
H + 4e

-
)→(

4
He + 2e

-
 ) 2ν + 6        (4) 

Zbývající energie se ukládá v nitru Slunce jako tepelná energie. 

Spalování vodíku ve Slunci je svým způsobem alchymie v obřím měřítku, neboť jeden prvek se 

přeměňuje na jiný. K této přeměně vodíku na hélium dochází ve Slunci při teplotě 10
8
K . Spalování 

vodíku probíhá ve Slunci po dobu přibliţně 5*10
9
let a výpočty ukazují, ţe zásoby vodíku postačují na 

zhruba stejnou dobu do budoucnosti. 

[2] 

1.3 Sluneční záření 

Charakter záření je dán vlastnostmi daného vlnění, tzn. jeho vlnovou délkou, jeho amplitudou, 

polarizací apod. Ideální monochromatické záření obsahuje pouze jednu vlnovou délku. 

Mezi vlnění patří např.: 

 akustické vlnění - to jsou zvláštní případ mechanického vlnění, 

 elektromagnetické vlnění  - zabývá se studiem vlnění z hlediska makroskopických veličin 

popisujících elektromagnetické pole, 

 korpuskulární (částicové) záření – jedná se tedy o uspořádaný pohyb velkého mnoţství částic. 

 [3] 

1.4 Změna vlnové délky záření průchodem od Slunce k Zemi 

Ač Země zachytí necelé 2 miliardtiny slunečního energetického toku, dopadá na hranici 

atmosféry cca 1 360 W/m
2
. 

Toto mnoţství energie se před dopadem na povrch Země zmenší o část vyzářenou zpět do kosmu, 

a o část záření, které se vstřebá při průchodu atmosférou. Při průchodu slunečního záření zemskou 
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atmosférou dochází k jeho rozptylu na prachové částice obsaţené ve vzduchu a dále k jeho odrazu při 

dopadu na různé překáţky. 

Měrný tok dopadající na povrch atmosféry tzv. solární konstanta I0 = 1 360 Wm
-2

 je průchodem 

jednotlivými vrstvami dále zmenšován. V ionosféře (výška nad 60 km) jsou atmosférické plyny, 

převáţně dusík a kyslík, ionizovány pohlcováním ultrafialového a rentgenového záření. Ve výškách 

okolo 30 km se nachází ozónosféra, ve které se zachytává největší mnoţství ultrafialového záření. V 

těchto vrstvách se absorbují pro ţivot nebezpečné sloţky slunečního záření, avšak z energetického 

hlediska nemají na úbytek dopadající energie na zemský povrch velký vliv. 

V troposféře, která tvoří nejbliţší plynný obal zemského povrchu, je soustředěno téměř 80 % 

hmotnosti celé atmosféry. V atmosféře se celkem 19 % záření absorbuje a 34 % odrazí zpět do 

meziplanetárního prostoru, to je způsobeno především vodní párou, oxidem uhličitým, prachem a 

kapkami vody obsaţené v mracích. Odraz je samozřejmě způsoben i samotným zemským povrchem. 

Na zemský povrch tak dopadá maximálně okolo 1000 W/m
2
. Je logické se snaţit tuto energii 

zachytit a vyuţít pro různé aplikace ve formě tepla či elektrické energie, zejména pokud si 

uvědomíme, ţe Slunce nám tuto energii poskytuje zcela zdarma.  

[4] 

Jen část záření dopadne přímo na zemský povrch, tato část se nazývá přímé záření. Je směrové, 

největší intenzita je ve směru slunečních paprsků.  

Druhá, odraţená či rozptýlená část se nazývá difúzní záření.  

Třetí sloţka, odraţené záření, není častá a je nepodstatná. Toto záření je všesměrové, jeho 

intenzita je ve všech směrech obdobná. Za jasné oblohy tvoří difúzní záření jen cca 1/5 celkového 

záření, při zataţené obloze je sluneční záření tvořeno jen zářením difúzním. Globální záření se skládá 

se záření přímého a difuzního. 

[5] 

Mnoţství slunečního záření dopadlého na zemský povrch v dané lokalitě značně kolísá, coţ je 

způsobeno mnoţstvím faktorů jako např: 

 umístění lokality na zemském povrchu, 

 umístění lokality vzhledem k okolí, 

 orientace plochy, na které měříme sluneční záření, 

 sklon dané plochy, 

 a jiné. 

 [5] 

1.5 Sluneční spektrum 

Sluneční spektrum získáme tak, ţe světelné (elektromagnetické) záření rozloţíme podle vlnových 

délek (kratší vlnové délky odpovídají větší energii fotonů a naopak). Zjistíme, ţe denní světlo 

obsahuje mnoho barev, od červené přes oranţovou, ţlutou, zelenou, modrou aţ k fialové. Vně této 

oblasti se nachází záření, které je pouhým okem neviditelné, avšak je moţné jej různými přístroji 

změřit. 

[6] 

 Ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími neţ 390 nm, které před vstupem do 

zemské atmosféry tvoří asi 7 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření a jeţ je ze 

značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře. 



 

5 

 

Viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm vytvářející spektrum barev 

od fialové po červenou (asi 48 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření před 

vstupem do atmosféry). 

Infračervené sluneční záření, které má vlnové délky větší neţ 760 nm a před vstupem do 

atmosféry tvoří přibliţně 45 % z toku energie slunečního záření. 

Základní veličinou při popisu přímého slunečního záření je jeho intenzita I, kterou definujeme 

jako mnoţství zářivé energie, jeţ za jednotku času dopadá na jednotkovou plochu orientovanou kolmo 

ke slunečním paprskům. 

 [7] 

 

Obr.2: Foto slunečného dne 

 

 

Obr.3: Spektrum jasného slunečného dne 

 

 

 



 

6 

 

 

 

zataţení 

 

modrá obloha 

 

mírně zataţeno 

 

zamračeno 

Obr.4: Foto počasí 

 

Obr.5: Spektrum jednotlivých dní 
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Obr.6: Sluneční poměry v ČR 

[8] 

Průměrná délka slunečního svitu 2000hod 

Střední hodnota úhrnu globálního záření 1100-1250kW/m
2
 

Souhrn dopadu energie letní období 3/4 

Souhrn dopadu energie zimní období 1/6 

Podíl difúzního záření 50% a více 

Tab.1: Osvitové poměry v ČR 

1.6 Energetické přeměny slunečního záření 

Energie můţe mít různé podoby: pohybovou, tepelnou, elektrickou aj. Jedním ze základních 

přírodních zákonů je zákon zachování energie: 

 

Obr.7: Rozdělení energetických přeměn 
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[1] 

1.6.1 Nepřímé využití 

 Energie vody  

Sluneční energie → pohybová energie vody → pohybová energie turbíny → pohybová energie 

generátoru → elektrická energie. 

 Energie větru  

Sluneční energie → pohybová energie větru → pohybová energie vrtule → pohybová energie 

generátoru → elektrická energie. 

 Energie biomasy  

Sluneční energie → chemická energie (fotosyntéza v rostlinách) → chemická energie 

(biopaliva) → teplo (spalování biopaliv). 

1.6.2 Přímé využití 

 Přeměna na teplo  

Sluneční energie → teplo (fotovoltaické kolektory). 

 Přeměna na elektřinu  

Sluneční energie → elektrická energie (fotovoltaické panely). 

[9] 
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2 Fotovoltaické články 

2.1 Historie fotovoltaického článku 

Historie fotovoltaického článku se začala odvíjet v roce 1839. V tomto roce prováděl francouzský 

fyzik Antoine C. Becquerel pokusy s dvěma kovovými elektrodami umístěnými v elektrovodivém 

roztoku. Při jejich osvícení světlem docházelo k změně napětí na kovových elektrodách. V roce 1877 

objevili William G. Adams a Richard E. Day fotovoltaický efekt na selenu a byl vyroben první solární 

článek. V roce 1918 objevil způsob růstu monokrystalu křemíku polský vědec Jan Czochralsky. Jako 

vynálezce křemíkového solárního článku je označován Američan Russell S. Ohl patent, ale obdrţeli 

5.března roku 1954 Gerald L. Pearson, Daryl M. Chapin a Calvin S. Fuller, kteří o měsíc později 

vyrobili články o účinnosti 4,5%. Následný vývoj zrychlilo rozhodnutí pouţívat je jako zdroj energie 

pro umělé druţice Země a následně rozvoj hromadné výroby polovodičů a snahy o získávání 

elektrické energie z alternativních zdrojů bez vyuţití fosilních paliv. 

 [10] 

2.2 Rozdělení solárních článků dle vývoje 

2.2.1 První generace 

Jsou to články jejichţ základem jsou křemíkové pláty. Solární články tohoto typu rozlišujeme na 

články monokrystalické, které jsou tvořeny z jednoho křemíkového krystalu, vyráběné lisováním a 

jejich účinnost je cca 11 aţ 15% a články polykrystalické, které jsou tvořeny krystalickou mříţkou, 

vyráběné litím krystalových bloků a jejich účinnost je cca 11 aţ 13%. Polykrystalické články jsou co 

se týče energetické návratnosti EPT (energie spotřebované při výrobně) levnější neţ články 

monokrystalické, coţ se také příznivě odráţí na jejich pořizovací ceně, jejich účinnost je sice nepatrně 

niţší, avšak dokáţí lépe zpracovávat rozptýlené (difúzní) světlo, čímţ se vyrovnávají článkům 

monokrystalickým. V současné době první generace fotočlánků tvoří cca 85% všech článků dodaných 

na trh. Jejich výroba je však relativně drahá, a to hlavně z důvodu nutnosti drahého krystalického 

křemíku. 

2.2.2 Druhá generace 

Druhá generace se snaţí o sníţení výrobních nákladů nahrazením krystalického křemíku. Články 

druhé generace jsou tvořeny podloţkou ze skla, plastu nebo textilie, na kterou je nanášena tenká 

polovodičová vrstva amorfního nebo mikrokrystalického křemíku nebo jiných materiálů. Lze je pouţít 

i na ohebných podkladech (na oblečení, fóliové střešní krytině apod.). Ţivotnost i účinnost článků je 

niţší jak u článků 1. generace. Účinnost je cca 8 aţ 10%, avšak vzhledem k niţším nákladům je i jejich 

pořizovací cena niţší. 

2.2.3 Třetí generace 

Do třetí generace se řadí systémy, které pouţívají k separaci nábojů jiné metody neţ p-n přechod 

a často i jiné materiály, neţ polovodiče. Jsou to např. fotogalvanické nebo polymerní články. Začínají 

se také uplatňovat nanostruktury ve formě uhlíkových nanotrubiček či nanotyčinek. Výhodou těchto 

struktur je moţnost cíleně ovlivňovat (vyladit) optické a elektrické vlastnosti. Nevýhodou je zatím 

nízká účinnost a často malá stabilita vlastností a účinnost.  

[12] 

2.2.4 Čtvrtá generace 

Solární články tvoří kompozitní, z jednotlivých vrstev sloţené fotovoltaické články, schopné 

efektivně vyuţívat širokou část slunečního spektra. Je to dáno tím, ţe kaţdá vrstva dokáţe vyuţít 

světlo v určitém rozsahu vlnových délek a to záření, které vyuţít nemůţe, propustí do hlubších vrstev, 

kde je vyuţito. Hlavním cílem je nejen snaha o maximalizaci počtu absorbovaných fotonů a následně 

generovaných párů elektron - díra („proudový“ zisk), ale i maximalizace vyuţití energie dopadajících 
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fotonů („napěťový“ zisk fotovoltaických článků). Existuje řada směrů, kterým je ve výzkumu 

věnována pozornost:  

 vícevrstvé solárních články (z tenkých vrstev), 

 články s vícenásobnými pásy, 

 články, které by vyuţívaly „horké“ nosiče náboje pro generaci více párů elektronů a děr  

 termofotovoltaická přeměna, kde absorbér je současně i radiátorem vyzařujícím selektivně na 

jedné energii, 

 termofotonická přeměna, kde absorbér je nahrazen elektroluminiscencí, 

 články vyuţívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo kvantových jamách, 

 prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při růstu aktivní vrstvy,  

 organické články (např. na bázi objemových heteropřechodů). 

Zatím jediným komerčním příkladem dobře fungujících článků třetí generace (přímo navazující 

na FV druhé generace) jsou vícevrstvé struktury (dvojvrstvé – tzv. tandemy a trojvrstvé články), z 

nichţ kaţdá sub-struktura (p-i-n) absorbuje určitou část spektra a maximalizuje se tak energetická 

vyuţitelnost fotonů. Příkladem tandemového solárního článku je struktura skládající se z p-i-n 

přechodu amorfního (hydrogenovaného) křemíku (a-Si:H) a p-i-n přechodu mikrokrystalického 

(hydrogenovaného) křemíku (µc-Si:H). Amorfní křemík má vysokou absorpci v oblasti modré, zelené 

a ţluté části spektra, mikrokrystalický křemík pak dobře absorbuje i v oblasti červené a infračervené. 

Mikrokrystalický křemík můţe být nahrazen i „slitinou“ křemíku s germániem a dle zvoleného 

poměru obou materiálů se dají upravovat jejich optické (i elektrické) vlastnosti. Tohoto materiálu se 

např. vyuţívá komerčně právě pro trojvrstvé solární články, kde dva spodní články jsou vyrobeny s 

různou koncentrací Si a Ge. Základní podmínkou pro dobrou funkci vícevrstvých článků je, aby kaţdý 

z článků generoval stejný proud. V opačném případě, horší (příp. nejhorší) z článků limituje 

dosaţitelnou účinnost. Výsledné napětí je pak dané součtem obou (příp. všech) článků. 

[12] 

2.3 Základní rozdělení solárních článků 

2.3.1 Rozdělení solárních článků podle struktury 

 Monokrystalické články 

 Polykrystalické články 

 Amorfní články 

 Organické články 

2.3.2 Rozdělení solárních článků podle druhu vrstev a technologie výroby 

 Mnohovrstvé 

 Tenkovrstvé 

2.3.3 Rozdělení solárních článků podle počtu přechodů 

 Jedno přechodové 

 Více přechodové 
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2.4 Monokrystalické solární články 

 

Obr.8: Skladba solárního článku 

[13] 

Tloušťka křemíkových desek na začátku procesu: cca 330 μm = 0.33 mm = 1/3 mm 

Velikost pyramid texturovaného povrchu: 4 – 14 μm 

Hloubka N-typové (fosforové) difúze: cca 0.5 μm = 500 nm 

Tloušťka vrstvy nitridu křemíku (Si3N4): 75 – 85 nm (modrá) 

Tloušťka naprašované metalizace: cca 50 + 50 nm (po galvanice cca 25 μm) 

Tloušťka sítotiskové metalizace: 20 – 30 μm 

Tab.2: Parametry vrstev solárního článku 

[1] 
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Obr.9: Solární článek z monokrystalického křemíku 

 

2.4.1 Výroba monokrystalického solárního článku 

Základní surovinou pro výrobu solárních článků je křemík. 

Chemická značka  Si (lat. Silicium) 

Atomové číslo 14 

Relativní atomová hmotnost 28,0855 amu 

Elektronová konfigurace [Ne] 3s2 3p2 

Skupenství  Pevné 

Teplota tání 1410 - 1420 °C, tj. 1683 - 1693 K (různé zdroje) 

Teplota varu 2900 - 3200 °C, tj. 3173 - 3573 K 

Hustota 2,330 g.cm-3 

Tvrdost 6,5 

Tab.3: Parametry Křemíku 

Křemík (lat. Silicium) je polokovový prvek, hojně se vyskytující v zemské kůře. Slouţí jako 

základní materiál pro výrobu polovodičových součástek, ale i jako základní surovina pro výrobu skla a 

významná součást keramických a stavebních materiálů. 

 [14] 

Výroba křemíku v průmyslovém měřítku spočívá v redukci taveniny vysoce čistého oxidu 

křemičitého v obloukové elektrické peci na grafitové elektrodě, jejíţ materiál je přitom spalován na 

plynný oxid uhličitý podle reakce (5).  

SiO2 + C → Si + CO2          (5) 

Za vzniku křemíku o čistotě 97 – 99 %. Pro účely elektronického průmyslu je ovšem tato čistota 

naprosto nedostatečná, neboť výroba elektronických součástek vyţaduje většinou křemík o čistotě 

minimálně 99,9999 %, protoţe i nepatrné znečištění výrazně ovlivňuje kvalitu vyrobených tranzistorů 

a dalších elektronických součástek. 

Jednou z nejstarších metod pro přípravu vysoce čistého křemíku je zonální tavení. Čištěný 

materiál se nejprve upraví do tvaru dlouhé tenké tyče. Ta se potom ve speciální pícce postupně 

přetavuje tak, aby se tavená zóna posunovala od jednoho konce ke druhému. Přitom se nečistoty 

přítomné v materiálu koncentrují v roztavené zóně a postupně se dostávají ke konci tyče, který se 

nakonec odstraní odříznutím. Několikanásobným opakováním tohoto postupu vznikne poměrně 

vysoce čistý materiál. V současné době se pro přípravu extrémně čistého křemíku pouţívají chemické 

metody. V tzv. Siemensově postupu je z křemíku nejprve vyrobena nějaká těkavá sloučenina, obvykle 

trichlorsilan HSiCl3 nebo chlorid křemičitý SiCl4. Tyto plynné sloučeniny se potom vedou přes vrstvu 

vysoce čistého křemíku o teplotě přes 1 100 °C. Přitom dochází k jejich rozkladu a vzniklý vysoce 

čistý křemík se ukládá v krystalické podobě na původní křemíkovou podloţku. Reakci trichlorsilanu 

vystihuje rovnice (6). 

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4
 

       (6) 

Uvedeným postupem vzniká tzv. polykrystalický křemík, který typicky obsahuje nečistoty v řádu 

jednotek ppb (1 : 1 000 000 000) a plně vyhovuje poţadavkům pro výrobu elektronických 

polovodičových součástek. Po určitou dobu byl alternativou k Siemensově metodě postup DuPontův, 

který vycházel z chloridu křemičitého a jeho rozkladu při teplotě 950 °C na vysoce čistém zinku podle 

rovnice(7). 

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2         (7) 
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Technické problémy s těkavostí vznikajícího chloridu zinečnatého, který následně znečišťoval 

vyrobený čistý křemík, vedly nakonec k tomu, ţe byl tento proces prakticky opuštěn. 

 

Obr.10:  Křemíkový krystal (Ingot) 

Pěstování monokrystalů podle vlastností a sloţení výchozí fáze lze rozdělit růst monokrystalů 

pevných látek takto:  

Převáţně pro objemové monokrystaly:  

 růst z taveniny čistých látek nebo z taveniny obsahující příměsi, 

 růst z roztoku krystalizující látky v čistém rozpouštědle nebo rozpouštědle obsahujícím 

příměsi.  

Převáţně pro růst epitaxní vrstvy:  

 růst z par (atomy a molekuly vytvářejí krystal),  

 růst z par (při chemickém rozkladu par sloučenin jehoţ výsledkem je krystalizace látky). 

Základním principem metod pěstování objemových monokrystalů je řízení krystalizace tak, aby 

se potlačila nekontrolovatelná (samovolná) nukleace. Fázová přeměna je tedy iniciována jediným 

krystalizačním zárodkem, tzv. matečným krystalem. Jedná se tedy o růst krystalu na zárodku. Metody 

pěstování z taveniny: 

 kelímkové metody,  

 bezkelímkové metody,  

 modifikované a speciální metody,  

 czochralského metoda,  

 zonální tavba v lodičče , 

 metoda letmé zonální tavby.  

Růst monokrystalů z roztoku se pouţívá obvykle v těch případech, kdy by zvýšení teploty 

nevyhovovalo vstupním látkám. Při pěstování objemových krystalů je tato metoda v současnosti 

nahrazována jinými.  

Výroba monokrystalického křemíku  

Jelikoţ pro výrobu většiny polovodičových součástek je polykrystalický křemík nepouţitelný, 

pouţívá se křemík monokrystalický. Obvyklou metodou pro jeho výrobu je řízená krystalizace z 

taveniny, nazývaná Czochralského proces. Při tomto postupu je do křemíkové taveniny vloţen 
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zárodečný krystal vysoce čistého křemíku. Tento krystal se přitom otáčí a pulzuje podle předem 

přesně definovaného programu, přičemţ teplota taveniny je také velmi pečlivě sledována a řízena. 

Celý proces probíhá v nádobách z velmi čistého křemene v inertní atmosféře argonu. Na zárodečném 

krystalu se pak vylučují další vrstvy mimořádně čistého křemíku, výsledný produkt (křemíkový ingot) 

pak můţe mít aţ 400 mm v průměru a délku do 2 m, tvořen je přitom jediným krystalem. Vyrobený 

ingot se po ochlazení řeţe na tenké vrstvy (typicky 0,5 mm), leští a je pouţit jako výchozí surovina pro 

výrobu polovodičových součástek.  

Slitiny 

Metalurgický význam křemíku spočívá pouze ve výrobě některých speciálních slitin, v nichţ jeho 

podíl představuje pouze jednotky procent. Nejznámější je ferrosilicium, slitina křemíku a ţeleza, která 

se vyznačuje vysokou tvrdostí a chemickou odolností. Pro zvýšení tvrdosti se křemík v malém 

mnoţství přidává i do speciálních ocelí a hliníkových slitin.  

Polovodivé vlastnosti 

Čistý křemík má z hlediska pásové struktury vlastnosti polovodiče. Z hlediska polovodivých 

aplikací se však častěji pouţívá křemík s příměsí jiného prvku, coţ má za následek elektronovou resp. 

děrovou vodivost a sníţení elektrického odporu. Vzniká tak polovodič typu n resp. p; takovýto 

materiál tvoří základ součástek jako jsou diody, tranzistory, fotovoltaické články a další. 

[14] 

Czochralského metoda 

Je to metoda pomalého taţení monokrystalického ingotu z taveniny výchozího materiálu, tedy 

křemíku. 

  

Obr.11:  Výroba ingotu 

[15] 

Křemík je umístěn v grafitové válcové nádobce v nádobě z křemenného skla. Křemenné sklo je 

voleno ze dvou důvodů: 

 vydrţí velmi vysokou teplotu, 

 a jsou v něm malé dielektrické ztráty. 

Válcová nádobka, ve které je křemík umístěn, je ohřívána na potřebnou teplotu pomocí tzv. 

indukčního ohřevu. K takovému ohřevu potřebujeme výkonový vysokofrekvenční generátor, s 

frekvencí typicky 500 kHz a výkonem několika kW. Energii z generátoru pak vedeme přes obvod 

přizpůsobující impedanci generátoru impedanci zátěţe na primární vinutí vysokofrekvenčního 

transformátoru, které je navinuto zvnějšku válcové křemenné nádoby. Sekundár tohoto transformátoru 

tvoří grafitová nádobka, ve které je křemík umístěn.  

Při správném přizpůsobení dostaneme tak značnou část výkonu generátoru do tohoto 

sekundárního závitu (dielektrické ztráty v křemenném skle jsou malé, takţe sklo se energií z 

generátoru přímo neohřívá; ohřívá se však radiací od grafitové nádobky), ţe grafitovou nádobku 

ohřejeme na teplotu potřebnou k roztavení křemíku. Vzhledem k tomu, ţe proces probíhá v inertní 

atmosféře, křemík neoxiduje a je moţné s ním pracovat ve stavu taveniny.  
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Shora do nádobky s křemíkem zasahuje osa, na jejímţ dolním konci je umístěn tzv. zárodečný 

krystal. Je to kus monokrystalického materiálu válcového tvaru s takovým průměrem, který chceme 

vyrábět. Konec zárodečného krystalu se nejprve ponoří do taveniny a pak se za pomalého otáčení z 

taveniny vytahuje. Výsledkem této činnosti je ingot křemíku válcovitého tvaru, ve kterém je relativně 

málo poruch krystalové mříţe. Vytahováním ingotu z taveniny ubíráme ovšem materiál z grafitové 

nádobky, proto jej musíme přidávat; jeden z moţných způsobů je přidávání materiálu do taveniny ve 

formě zrníček, pelet.  

Průměr monokrystalického ingotu rostl v průběhu vývoje s tím, jak se zlepšovalo ”know how” 

této metody; od cca jednoho centimetru v počátcích polovodičové éry aţ po dnešní ingoty s průměrem 

okolo 15-20 centimetrů. Je zřejmé, ţe během výroby těchto monokrystalických ingotů je moţné do 

taveniny přidávat definované mnoţství ţádoucích příměsí, takţe vytvořený monokrystalický materiál 

pak bude typu P nebo N. 

Takto připravený materiál je ingot válcovitého tvaru a je tedy nutné z něj připravit destičky tenké 

cca 0,2 mm, které jsou potřeba pro vlastní výrobu polovodičových prvků. Ty se dostanou rozřezáním 

válcového ingotu v rovině kolmé na jeho osu pomocí tzv. diamantové pily, coţ je okruţní pila s listem 

ve tvaru tenké kruhové ocelové folie, na které je z obou stran přitmelen diamantový prášek. Takto 

nařezané pláty se dále upravují dle poţadavku pouţití. 

[16] 

Při výrobě solárních článků se dodrţuje proces výroby, který se skládá z následujícího postupu: 

 příprava povrchu, 

 úprava vlastností materiálu, 

 vytvoření PN přechodu, 

 depozice antireflexní vrstvy, 

 vytvoření metalizace, 

 charakterizace solárních článků.  

[1] 

2.4.2 Princip monokrystalického fotovoltaického článku 

V polovodičovém krystalu vazbu mezi atomy zprostředkovávají elektrony z obalu atomu, které 

vytvářejí spolu s elektrony sousedních atomů pevnou vazbu. K uvolnění elektronu z vazby je potřeba 

určité, relativně velké energie. Dopadající fotony mohou mít však energii větší, neţ je tato vazební 

energie. Pokud je absorbován foton s takovou velkou energií, můţe uvolnit elektron z této vazby tak, 

ţe tento elektron se pohybuje volně v krystalu. 
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Obr.12: Si krystalová mříţka 

Na místě uvolněného elektronu zůstává neobsazený stav – díra, do kterého mohou přeskakovat 

sousední elektrony, které jsou vázány v kovalentní vazbě. Tímto způsobem se můţe tento neobsazený 

stav pohybovat krystalem jako kladný náboj. Mluvíme proto o vytvoření páru elektron-díra interakcí s 

fotonem. Elektron se můţe vrátit zpátky do neobsazeného stavu ve vazbě, v takovém případě mluvíme 

o rekombinaci elektronu a díry. 

Pokud v krystalu existuje nehomogenita, se kterou je spojeno vnitřní elektrické pole – takovou 

nehomogenitou můţe být třeba přechod PN, jsou tímto elektrickým polem rozděleny páry elektron – 

díra a to tak, ţe elektrony jsou urychleny do oblasti N a díry do oblasti typu P, jak je schematický 

znázorněno na obrázku. 

Tímto způsobem se oblast typu N nabíjí záporně a oblast typu P nabíjí kladně tak, ţe na 

osvětleném polovodiči s přechodem PN vzniká fotovoltaické napětí. Připojí-li se mezi tyto oblasti 

spotřebič, protéká jím elektrický proud, který můţe vykonávat uţitečnou práci. 

Velikost proudu procházejícího elektrickým obvodem závisí jednak na ozáření článku a dále pak 

na ploše článku a na účinnosti článku. 

Hloubka vniku světla (tj. vzdálenost od povrchu ve které klesne intenzita světla v polovodiči 

vlivem absorpce na zhruba jednu třetinu) závisí na energii fotonu (s rostoucí energií fotonu hloubka 

vniku klesá) a na typu polovodiče. Aby článek byl účinný, musí být páry elektron – díra generovány v 

blízkosti přechodu PN. To znamená, ţe přechod PN musí být realizován velmi blízko povrchu, na 

které dopadá světlo (několik desetin mikrometru pod povrchem). Nosiče, generované mimo místa 

přechodu PN musí k oblasti se silným elektrickým polem difundovat. Pokud zrekombinují dříve, neţ 

dosáhnou oblasti přechodu PN, neuplatní se při generaci fotovoltaického napětí. Je proto třeba volit 

technologii tak, aby ztráty rekombinací byly minimální. Kromě toho je třeba zabránit ztrátám 

spojeným s odrazem dopadajícího záření od povrchu. Proto se na povrchu vytváří zdrsnění povrchu 

(textura) a povrch se pokrývá antireflexní vrstvou, která zabraňuje odrazu světla (články proto mají 

nejčastěji tmavomodrou barvu). 
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Obr.13: Hloubka vzniku světla 

Fotovoltaický proud roste přímo úměrně s intenzitou dopadajícího záření. 

[17] 

2.4.3 Solární panely z Si článků 

Sériovým nebo i paralelním elektrickým propojením solárních článků vzniká po jejich 

zapouzdření fotovoltaický panel. Panel musí zajistit hermetické zapouzdření solárních článků, musí 

zajišťovat dostatečnou mechanickou a klimatickou odolnost (např. vůči silnému větru, krupobití, 

mrazu apod.). Konstrukce solárních panelů jsou značně rozmanité podle druhu pouţití. Obvykle jsou 

po obvodu FV panely opatřeny duralovými rámy pro zpevnění celé konstrukce fotovoltaického panelu 

a zároveň k usnadnění realizace uchycení panelů ke konstrukci FV systému. Přední krycí materiál je 

speciální kalené sklo, které odolává i silnému krupobití. Vhodné je sklo se sníţeným obsahem ţeleza, 

které má lepší propustnost pro světlo v červené a blízké infračervené oblasti spektra. Moderní články 

mají antireflexní vrstvu, která sniţuje ztrátu světla odrazem, a zvedne tak účinnost o několik procent. 
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Obr.14: Sloţení solárního panelu 

[18] 

1. Tvrzené sklo 

Vysoce propustné tvrzené sklo má oproti běţnému sklu mnohem lepší vlastnosti, a to z 

hlediska bezpečnosti, efektivnosti a úrovně ochrany modulu proti větru, mrazu, dešti, sněhu, 

nárazu či korozi. Povrch tohoto ochranného skla navíc lépe propouští sluneční záření, coţ 

zajišťuje vyšší efektivitu a niţší ztráty při výrobě solární energie.  

2. a 4. Vysoce kvalitní zapouzdřovací materiál EVA 

Díky laminaci dochází k trvanlivému spojení solárních článků, skla a fólie, čímţ je zajištěna 

pro tyto články vysoce účinná ochrana. Materiál při laminování vytváří vysoce homogenní UV 

stabilní gel. Po celou dobu ţivotnosti panelu je tak zabezpečen stabilní výkon. Vynikající izolace 

a ochrana proti vlhkosti, mrazu a horku zajišťují solárním panelům Phono Solar vysokou kvalitu a 

ţivotnost.  

3. Vysoce kvalitní solární články 

Články Phono Solar mají vysokou a zároveň stabilní konverzní účinnost. Zaručena je tak i 

vysoká účinnost celých fotovoltaických modulů. Přechodové odpory mezi články jsou minimální, 

články mají vysokou pevnost v tahu, stejnorodý odstín a atraktivní vzhled.  

 

5. Špičková ochranná polyvinyl fluoridová (PVF) fólie 

Vysoká přilnavost díky materiálu EVA; velká odolnost proti povětrnostním vlivům, 

nerozpustnost, odolnost vůči stárnutí a působení vody. Fólie disponuje vynikající nepropustností, 

díky níţ dokáţe materiál EVA i solární články ochránit před erozivními substancemi, jakými jsou 

např. voda, kyslík a ţíraviny. Elasticita materiálu EVA a tvrdost ochranné PVF fólie dodává 

solárním článkům vynikající seismickou odolnost a celkovou ochranu. V současnosti neexistuje 

lepší systém ochrany struktury solárních článků.  

6. Spolehlivá propojovací krabice 

Výborná těsnící schopnost poskytuje bezpečné a spolehlivé elektrické spojení. Kontakty jsou 

pájené. Nedochází tak k nadměrnému zahřívání ani zhoršování kontaktu vlivem stárnutí jako je 
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tomu u systému s pruţinovými kontakty. Tmel zajišťuje excelentní tepelnou absorpci, zabraňuje 

tepelnému poškození diod a navíc brání únikovým proudům.  

7. Mechanická spojka vodičů 

Snadno zapojitelná mechanická spojka vodičů zajišťuje bezpečnost a funkčnost spojení. 

Flexibilní prvky kontaktu zásadním způsobem zlepšují ekonomičnost a jednoduchost obsluhy. 

Nízký přechodový odpor kontaktu zajišťuje, aby nedocházelo k tepelnému opotřebení a aby se 

sníţila ztráta elektrické energie.  

8. Kvalitní duralová konstrukce 

Anodizovaná konstrukce poskytuje modulu dobré mechanické vlastnosti, snadnou instalaci a 

ochranu – zajišťuje uzemnění konstrukce; zabezpečuje dlouhodobou ochranu modulu před korozí, 

a to i v nejextrémnějších povětrnostních podmínkách.  

9. Silikonový těsnící tmel 

Vysoká účinnost, chemická nereaktivnost s materiálem EVA a ochrannou PVF fólií, 

zajišťuje chemickou stabilitu. Tmel se aplikuje do dráţky v konstrukci a uzavírá a zatěsňuje hranu 

laminace tak, aby nedocházelo k pronikání erozivních plynů a tekutin dovnitř modulu. Zároveň 

svou pruţností tlumí případné vnější mechanické nárazy při instalaci a nešetrném zacházení. 

[1] 

2.4.4 Náhradní schéma FV článku 

Na obr.15 je znázorněno náhradní elektrické schéma solárního článku. Čím vyšší bude intenzita 

dopadajícího záření, tím větší se pak bude generovat proud Igen, který zajistí co nejvyšší rekombinaci a 

dojde k růstu výstupního výkonu. Maximální výkon je dán minimálním sériovým odporem Rs (Rs 

reprezentuje odpor kontaktu a přívodu na PN přechodu, minimalizuje elektrické ztráty) a co největším 

svodovým odporem Rsv. Odpor Rl znázorňuje zátěţ solárního článku. 

 

Obr.15: Náhradní elektrické schéma solárního článku 

Zkratový proud 

Tento parametr se značí ISC a je to proud, při kterém je napětí na solárním článku nulové. Pokud 

je odpor RS nulový, můţeme říci, ţe proud ISC je roven proudu IGEN. Měření tohoto parametru se 

realizuje speciálním přístrojem. 

Napětí naprázdno 

Dalším sledovaným parametrem je napětí na prázdno značené UOC. Toto napětí je naměřeno na 

výstupních kontaktech článku, pokud zde není připojen ţádný spotřebič odebírající elektrickou 

energii. 
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Výkon 

Parametrem výkonu PM zjišťujeme, jak velké mnoţství energie lze ze solárního článku odebírat. 

Pokud chceme optimálně vyuţívat tento typ energie, je nutné se pohybovat na maximálním bode 

výkonového spektra. Výkon PM lze zapsat následujícím vztahem: 

PM = U M *I M [W]           (8) 

kde IM je maximální proud a UM je maximální napětí naměřené při maximálním zatíţení. 

Účinnost 

Tento parametr udává velikost účinnosti (efektivity) solárního článku při přeměně světelné 

energie na energii elektrickou. V současné době se účinnost průmyslově vyráběných článku pohybuje 

v rozmezí 7-25% v závislosti na druhu článků. 

V případě laboratorních pokusu se můţe prokazatelně dosáhnout aţ o 20% vyšší účinnosti. 

Faktor plnění (Fill-Factor) 

Faktor plnění, označován také jako Fill Factor se značí zkratkou FF. Jedná se o parametr 

znázorňující ideálnost článku. Čím je parametr FF vyšší, tím je solární článek hodnotnější. Pro 

křemíkové články jsou typické hodnoty 60-80%, výpočet FF je zřejmý ze vztahu. 

   
     

       
 

  

  
                (9) 

Paralelní odpor článku 

Jedná se o negativní parametr. Tento parazitní odpor RSV (svodový odpor) můţe být způsoben 

svodovým proudem článku nebo jinými defekty. Hodnota paralelního odporu pro ideální článek by se 

měla blíţit k nekonečnu. Odpor je paralelně spojen s diodou, takţe zde dochází k úbytku proudu. V 

běţném ţivotě se hodnota tohoto odporu opomíjí. 

Sériový odpor článku 

Hodnota sériového odporu pro ideální článek by se měla rovnat nule. Pokud se velikost sériového 

odporu zvýší, sníţí se proud ISC a na odporu RS dojde ke vzniku napětí a tím se zvýší proud 

procházející diodou D. Výstupní napětí Uoc zůstává stejné. Jestliţe tato situace nastane, sníţí se 

účinnost článku a dochází k neefektivnímu vyuţívání solárního zařízení. 

[28] 

2.5 Polykrystalické solární články 

Polykrystalické solární články se vyrábějí z polykrystalického křemíku (skládají se z mnoha 

různě orientovaných krystalů) Siemensovou metodou. Je moţno ho povaţovat za paralelní spojení 

mnoha monokrystalických solárních článků. Jsou mnohem lacinější, ale tato přednost je vykoupena 

menší účinností přeměny energie neţ u článků z monokrystalického křemíku (10 aţ 14 %). A klesá s 

dobou pouţití více neţ u článků z monokrystalického křemíku. 
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Obr.16:  Solární článek z polykrystalického křemíku 

[10] 

Pro získání polykrystalického ingotu stejné velikosti je pouţit jiný postup. Je totiţ technologicky 

jednodušší nechat vykrystalizovat mnoţství menších křemíkových krystalů, neţ jednoho kompaktního. 

Z menších krystalů se vyrobí substrát, který se slisuje do jednoho celku (opět obvykle 156x156mm). 

Další postup je jiţ stejný s monokrystalem. Pochopitelně touto technologií nelze docílit takové čistoty 

materiálu, jsou v něm viditelné přechody mezi krystaly. 

[19] 

2.6 Amorfní solární články 

Fotovoltaický článek je tvořen nosnou plochou (například sklem, textilií a podobně), na které jsou 

napařené velmi tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. Mnoţství materiálu, 

pouţitého pro výrobu tenkovrstvého fotovoltaického článku, je niţší, neţ u tlustých vrstev, takţe 

články jsou lacinější. Nevýhodou současných tenkovrstvých fotovoltaických článků je niţší účinnost a 

niţší ţivotnost. 

 

Obr.17:  Amorfní solární článek se zapouzdřením 

[20] 
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Jsou to tenkovrstvé články na bázi amorfního křemíku (a-Si), amorfních slitin Si-Ge (a-SiGe), 

mikrokrystalického Si (uc-Si) nebo polykrystalického tenkovrstvého Si (poly-Si). Jejich výhodou je 

podstatně menší potřeba výchozího materiálu - většinou křemíku. Nevýhodou je stále menší účinnost 

přeměny. Tím se náklady na výkon získaný z jednotky plochy příliš neliší od deskových krystalických 

fotopanelů. Existuje však celá řada postupů jak zlepšit vlastnosti fotovoltaických tenkovrstvých 

článků.  

Výše zmíněné fotovoltaické články na bázi amorfního a-Si jsou pruţné, ohebné a podstatně tenčí 

a lehčí neţ krystalické články. Je proto moţné je jiţ ve výrobě přímo integrovat na horní povrch 

pruţného ocelového substrátu povrchově upraveného a běţných polymerních hydroizolačních fólií na 

bázi etylen-vinyl-acetátu (EVA fólie) a tudíţ nepotřebují ţádnou vlastní nosnou nebo podpěrnou 

konstrukci jako krystalické systémy. Pro zlepšení vlastností a-Si článků se vyuţívá technologie tzv. a-

Si Triple Junction (trojitý přechod), která u článků umoţňuje oproti krystalickým článkům vyšší 

vyuţití oboru spektra slunečního záření. Základ článku o rozměrech 240 x 340 mm tvoří tři buňky 

amorfního křemíku vakuově nanesené ve třech P-I-N přechodech nad sebou na podkladní vrstvu z 

ušlechtilé oceli - obr.18. 

 
Obr.18:  Princip a-Si roll-to-roll tři přechodového FV článku 

Spodní (-) pól článku tvoří základní fólie z ušlechtilé ocelové fólie vhodně upravená plastickými 

potahy, na kterou jsou jednotlivé P-I-N přechody kontinuelně nanášeny, horní (+) pól je vytvořen z 

průhledné mříţky z vláken z ušlechtilé oceli. Materiál, který tvoří jednotlivé P-I-N přechody je různý. 

Prvý přechod je tvořen a-Si, druhý přechod je tvořen slitinou a-Si-Ge, třetí také touto slitinou, ale s 

vyšším obsahem Ge. Tím se docílí vyuţití celého spektra slunečního záření. Kaţdý z P-I-N přechodů 

absorbuje totiţ jinou vlnovou délku spektra slunečního záření. FV systémy na bázi a-Si-třívrstvé 

technologie proti krystalické technologii mohou vyuţívat vedle červené sloţky i sloţku zelenoţlutou a 

modrou dopadajícího světla a zůstávají proto funkční i při difúzním světle při zastínění a při zataţené 

obloze. Mohou tedy pracovat i na plochách odvrácených od Slunce. Z dlouhodobého měření vychází 

pro klimatickou oblast střední Evropy s danou průměrnou oblačností vyšší celková účinnost těchto 

systémů o 20 aţ 35 % neţ u krystalických systémů - viz obr.19, ve kterém jsou porovnány relativní 

účinnosti přeměny a-Si-třívrstvých modulů s krystalickými moduly známých firem. Klasické 

krystalické Si moduly absorbují převáţně viditelnou část spektra a začátek infračervené sloţky. 
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Obr.19:  Účinnosti přeměny různých FV článků 

Celý článek je zapouzdřen v průsvitném polymerním ochranném obalu, který je vysoce odolný 

proti mechanickému poškození a oděru, má samočisticí schopnost a zabraňuje tvorbě usazenin na 

horním povrchu, které by sniţovaly účinnost přeměny. Materiál obalu je opět na bázi EVA a na bázi 

teflonu - TEFZEL. 

Jednotlivé články se spojují do modulů. Jeden modul se skládá z 22 nebo 11 článků pro délku 6m 

nebo 3,36 m. 

 
Obr.20:  Tenkovrstvý FV modul 

Základní elektrické charakteristiky tohoto modulu jsou v následující tabulce Tab.4. Kaţdý modul 

obsahuje tzv. přemosťovací (Bypass) diodu, která přemostí panel při jeho lokálním zastínění a tím 

zabrání jeho poškození. 

Elektrické specifikace: STC podmínky (1000 W/m
2
, AM 1.5, 25°C teplota FV 

článků) 

Maximální výkon (Pp) 136 Wp 

Napětí pro Pp (Vm) 33 V 

Proud pro Pp (Im) 4,1 A 
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Zkratový proud (Isc) (5,1 A) 

Napětí naprázdno (Uoc) 46,2 V 

Teplotní koeficienty 

Teplotní koeficient Isc 5,1 mA/K 

Teplotní koeficient Uoc -176 mV/K 

Teplotní koeficient Pp -286 mW/K 

Tab.4:  Elektrické parametry a-Si modulu 

[21] 

2.7 Nekřemíkové technologie 

Na rozdíl od předešlých dvou se pro konverzi světla na elektrickou energii nepouţívá tradiční P-

N polovodičový přechod. Pouţívají se různé organické sloučeniny, polymery a podobně. Tyto 

technologie jsou většinou ve stadiu výzkumů.  

 

Obr.21:  Ukázka solárního článku na polymerovém základu 

Vzhledem k moţnému masovému vyuţití fotovoltaických článků, jejichţ výrobní cena by byla 

podstatně niţší neţ v současnosti, probíhá také výzkum fotovoltaických článků pracující s jinými 

fotocitlivými materiály neţ je křemík. Jednou z moţností jsou vodivé polymery; např. v listopadu 

2005 se podařilo výzkumné skupině na University of California v Los Angeles dosáhnout zatím 

maximální účinnosti 4,4%.  

2.8 Organické solární panely 

Novou technologii výroby sluneční energie za pomoci speciální techniky, pomocí fotosyntézy 

vyvinuli izraelští vědci z Telavivské univerzity. Novou technologií by měly být geneticky 

zkonstruované bílkoviny, které mají vyuţívat fotosyntézu k výrobě elektrické energie. Nové články by 

měly být levnější neţ současné křemíkové. 1 m² solárního panelu na křemíkové bázi v současné době 

vyjde na 200 dolarů, zatímco stejná plocha solárního panelu z geneticky zkonstruované bílkoviny 

(Protein Structure Initiative, PSI) vyjde na 1 dolar.Větší má být i účinnost, která se má zvýšit z 12-14 

% u křemíkových panelů aţ na 25 %. Nová technologie je umoţněna díky poznatkům z genetického 

inţenýrství a nanotechnologií. 

[22] 

Jednou z variant organických solárních článků jsou tekuté články, někdy nazývané i Graetzelovi 

články. 
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Obr.22:  Organický solární článek 

Průhledné elektrody slunečního článku jsou tvořeny sklem pokrytým tenkou vrstvou SnO2 či ZnO 

(připraveném za podmínek, kdy vlastní defekty tvoří dárce elektronů v těchto průhledných 

polovodivých kysličnících a způsobují jejich dobrou elektrickou vodivost). Titanová běloba 

(nanokrystalický TiO2) je nanesená na jednu elektrodu, po sintraci na vzduchu při 450° C vznikne 

porézní vrstva, rozptylující světlo. Ta je zbarvena organickým barvivem, které můţeme například 

extrahovat z přírodních látek. Absorpce světla nastává v tomto barvivu. Elektrolyt je roztok jodidu 

draselného v etylenglykolu, druhou elektrodu tvoří grafit, nanesený opět na "vodivém skle". Celá 

struktura je utěsněna proti ztrátě elektrolytu. Článek dává napětí asi 0,3-0,4 V a proud při slunečním 

osvětlení asi 1 mA/cm
2
. Za pouţití sloţitějších postupů je účinnost článků 10 aţ 15% a stále se 

zvyšuje. 

Vzhledem k rostoucí poptávce po zdrojích čisté energie se pozornost odborného světa začíná 

věnovat právě organickým PV článkům s vyuţitím TiO2 a metalo-organického senzitizéra. Tyto 

články mají nesporné výhody vůči klasickým PV článkům na bázi křemíku, germania apod. Vzhledem 

k dostupnosti TiO2, dosahujeme niţší náklady spojené s přepracováním a přípravou substrátů. 

 

Obr.23:  Ukázka panelu z organických solárních článků 
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Nespornou výhodou PV tekutého článku je i schopnost pracovat s intenzitami světelného záření 

pod 1.5D v oblasti, kde klasické PV články mají minimální zisky, navíc právě konstrukce tekutých 

článků zabezpečuje se sniţující se intenzitou světla zvyšování efektivity článků. Tekuté články jsou 

schopné vyuţívat ve velké míře i difúzní záření, které Si články zpracovávají minimálně. Při tom 

podle měření, se intenzita průměrného solárního toku na území CZ pohybuje na úrovni 980W/m², 

přitom jde o celkový světelný tok. Ideální případ je čistá obloha, kdy je klasický PV článek ve výhodě, 

ale zprůměrováním zisků v průběhu dne je v převaze tekutý článek, protoţe jeho solární spektrum je 

schopné proměnit i infračervené záření, které právě zatěţuje klasické Si články, protoţe se přehřívají a 

následně se sniţuje celková efektivita přeměny. 

Výhody DSC článků: 

 nízká energetická náročnost výroby (Si=5GJ/m
2
), 

 skutečně čistá a zelená PV technologie, 

 lehko dostupný základní materiál, 

 výkonnost se zvyšuje v "normálních" solárních podmínkách, 

 výroba dobré energie kWh/m
2
 (ne Wp=Watt peak-špičkový výkon = při plném Slunci), 

 dodávka energie kaţdý den, po celý den, 

 barevnost a transparentnost článků = sen všech architektů, 

 efektivita je méně citlivá na úhlu dopadu o 10-30 % vyšší výkon oproti Si při stejných 

světelných podmínkách, 

 průhlednost - pouţití namísto oken, 

 barvu je moţno změnit změnou barviva, 

 návratnost pouze několik měsíců oproti rokům při pouţití Si. 

 [22] 

2.9 Výkon solárních článků 

Elektrické vlastnosti solárních článků se popisují charakteristikou neboli křivkou závislosti proudu 

na napětí. Nejvyšší moţnou hodnotou proudu je tzv. zkratový proud ISC, který můţe článek při dané 

intenzitě ozáření dodávat. Dalším charakteristickým bodem je napětí naprázdno UOC, které udává 

maximální napětí článku, kterého je moţno dosáhnout, kdyţ ke článku není připojen ţádný spotřebič.  
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Obr.6: Příklad VA charakteristik 

Pro kaţdý článek existuje pracovní bod na charakteristice, ve kterém je výkon největší. Tento bod 

je označován jako bod maximálního výkonu (MPP) o napětí Umpp a proudu Impp. Výkon solárního 

článku se tedy vypočítá jako součin proudu a napětí. Velikost fotovoltaického napětí závisí na 

několika faktorech, které jsou pro výkon článku určující: 

 materiál, ze kterého je fotovoltaický článek vyroben a technologie výroby, 

 intenzita dopadajícího světla (podnebí, počasí, poloha a umístění), 

 teplota článku, 

 čistota povrchu. 

 [10] 

2.10 Zvýšení výkonu pomocí spojování fotovoltaických modulů 

Dnes se vyrábějí moduly v rozsahu výkonu od jednotek wattů do hodnot kolem 200 wattů. Při 

potřebě výkonu většího neţ jakého dosahuje jeden modul, lze propojit více modulů mezi sebou do tzv. 

fotovoltaických polí (někdy se uţívají termíny sluneční baterie nebo solární generátor).  

Moduly se dají propojit třemi způsoby: 

 sériově – pouze zvýšení vyráběného napětí, 

 paralelně – pouze zvýšení vyráběného proudu. 

 kombinací obou spojení – zvýšení vyráběného proudu i napětí. 

Konstrukci fotovoltaického pole by měly tvořit moduly stejného typu od stejného výrobce. 

[10] 

2.11 Zvýšení výkonu pomocí vnějších prostředků 

Zvýšeného výkonu fotovoltaického pole lze dosáhnout i pouţitím vnějších prostředků, které 

koncentrují světlo na povrch modulů, sniţují jejich teplotu nebo je natáčejí za Sluncem. Takto lze 

zvyšovat výkon např. „koncentrací“ pomocí několika konstrukcí: 

 rovinná zrcadla – jsou umístěna mezi solární moduly a zvyšují výkon aţ o 50 procent. 

Pouţívají se hlavně u konstrukcí, které nesledují dráhu Slunce, 

 optické čočky – jsou značně masivní, proto se ve větších koncentrátorech pouţívají 

Frenselovy čočky. Jejich princip ale vyţaduje dvouosý natáčecí systém konstrukce pro 

sledování dráhy Slunce, 

 lineární parabolická zrcadla – dosahují mnohem vyšší koncentrace záření neţ rovinná 

zrcadla. Pro větší efektivitu vyţadují alespoň jednoosé sledování dráhy Slunce, 

 složené parabolické koncentrátory – jsou známé pod názvem Winstonovy koncentrátory a 

jsou obdobou lineárních parabolických zrcadel. Nejsou však tak citlivé na správné 

nasměrování, proto se dají vyuţívat bez systému sledování dráhy Slunce. 

 [10] 
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1 Úvod 

Jednou z nejdůleţitějších oblastí racionalizace osvětlování je oblast světelných zdrojů. Mezi 

hlavní parametry, které se u světelných zdrojů sledují, patří měrný výkon, doba ţivota, index 

podání barev, moţnost stmívání a rozměry. Hlavní trendy, které budou mít významný vliv na nové 

typy světelných zdrojů jsou miniaturizace a vývoj bodového, přímkového popřípadě plošného 

zdroje. Dalším trendem s největší pravděpodobností bude rozšiřování výkonového rozsahu 

světelných zdrojů. 

Vzhledem k tomu, ţe se zabýváme pouze úzkým okruhem osvětlování, budeme zde rozebírat 

pouze světelné zdroje vhodné k pouţití v kancelářích, školách a bytových prostorech. Jedním ze 

základních poţadavků, který se prolíná námi řešenými prostory je poţadavek na vysoký index 

podání barev. Dle normy ČSN EN 12464 – 1 pro osvětlování pracovních prostorů nelze v 

kancelářských a školských budovách připustit světelný zdroj s indexem podání barev menším neţ 

80. U bytových prostorů není tento poţadavek vymezen, nicméně kvalitní vnímání barev je velmi 

důleţité i zde. Dále se tedy budeme zabývat pouze světelnými zdroji, které splňují podmínku 

vysokého indexu podání barev, lze je nasazovat pro osvětlování bytových, kancelářských a 

školních prostorů. 

Pro získání přehledu o struktuře světelných zdrojů je v následujícím schématu (Obr.1)  

uvedeno jejich základní členění. Při pohledu na schéma (obr.1) přerozdělení světelných zdrojů, je 

nutné si uvědomit, ţe rychlým nástupem moderních polovodičových technologií vstupují do hry 

nejen světelné zdroje teplotní a výbojové, ale také světelné zdroje na bázi LED diod. Domníváme 

se, ţe v blízké budoucnosti se i struktura LED diod bude dále členit. 

[1] 

 

Obr.1: Schematické rozdělení světelných zdrojů 

Na obrázku obr.1 se nacházejí závislosti z měrných výkonů zdrojů pro všeobecné 

osvětlování. Tyto závislosti ukazují velice důleţitou vlastnost světelných zdrojů. A sice míru 

přeměny spotřebované elektrické energie na vyzářený světelný tok. Pro jednotlivé typy 

světelných zdrojů jsou zde uvedeny měrné výkony pro jednotlivé příkony. Vzhledem k tomu, 

ţe LED diody se pohybují v oblasti velmi nízkých příkonů, není rozsah jejich měrných výkonů 
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na obrázku znázorněn. V současnosti měrný výkon LED diod dosáhl maxima v oblastech do 60 

lm/W. 

[1] 

 

Obr.2: Měrné výkony světelných zdrojů pro všeobecné osvětlování 

[1] 

1.1 Základní parametry světelných zdrojů 

Parametry světelných zdrojů lze rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Mezi kvantitativní parametry patří vyzařovaný světelný tok Φ (lm) a jejich elektrický příkon P 

(W). Pro vzájemné porovnání světelných zdrojů je velmi důleţitou veličinou měrný výkon η 

(lm.W-1). Tyto parametry jsou důleţité zejména pro uţivatele a projektanty, kteří potřebují znát 

celkový příkon osvětlovací soustavy. 

(1) klasické ţárovky 

(2) halogenové ţárovky 

(3) směsové výbojky 

(4) rtuťové výbojky vysokotlaké 

(5) nízkotlaké – zářivky a kompaktní 

zářivky 

(6) halogenidové výbojky 

(7) vysokotlaké sodíkové výbojky 

(8) nízkotlaké sodíkové výbojky 

(9) nízkotlaké sodíkové výbojky nové 

generace SOX 

(10) nízkotlaké sodíkové výbojky nové 

generace SOX-E 

(11) indukční výbojky 

(12) indukční výbojky nové generace 
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Kvalita světelných zdrojů se posuzuje podle délky jejich ţivota T (hod), podle barevného 

podání a podle stálosti světelně-technických parametrů. 

Mezi důleţité vlastnosti patří také geometrické rozměry, tvar, hmotnost, distribuce a moţnost 

úpravy světelného toku. Samostatnou kapitolu pak tvoří pořizovací a provozní náklady.  

Doba ţivota ţárovek končí přerušením vlákna a je dána uţitečnou, případně fyzickou dobou 

ţivota. 

Barevné podání (index podání barev), nebo také chromatičnost světelných zdrojů je určena 

spektrálním sloţením vyzařované energie. Vyjadřuje se pomocí trichromatických souřadnic anebo 

teploty chromatičnosti. V praxi se však světelné zdroje rozlišují především podle barevného tónu 

vyzařovaného světla. Jakost úrovně vjemu barev se číselně vyjadřuje pomocí všeobecného indexu 

podání barev Ra (-). Při denním světle a světle teplotních zdrojů je barevné vnímání nejvěrnější a 

proto tyto mají Ra = 100. Při světle nízkotlaké sodíkové výbojky, která vyzařuje monochromatické 

světlo se vjem barvy nerozlišuje a proto je Ra = 0. Podání barev je uspokojivé, je-li Ra větší neţ 40 

a za dobré je povaţováno je-li Ra větší neţ 80. 

Stálost světelně technických parametrů souvisí s provozními vlastnostmi světelných zdrojů. 

Jedná se o časovou závislost, kterou lze definovat jako rychlou nebo pomalou. 

Rychlými změnami se rozumí změny parametrů např. světelného toku v závislosti na 

napájecím napětí o frekvenci 50 Hz. Světelný tok kolísá s dvojnásobnou frekvencí a hloubka 

kolísání záleţí na setrvačných vlastnostech světelného zdroje. Tento jev můţe vyvolat 

stroboskopický efekt, který se stává nebezpečnou záleţitostí v některých provozech, zejména v 

provozech s točivými stroji. Mezi další rychlé změny patří také změny světelného toku v závislosti 

na kolísání efektivní hodnoty napětí. Toto kolísání je způsobeno provozem některých spotřebičů 

jako jsou např. elektrické obloukové pece. Rušivě ovlivňuje zrakový vjem zejména kolísání 

světelného toku v oblasti frekvencí 8 – 12 Hz. Na kolísání napětí jsou nejcitlivější ţárovky. Mezi 

rychlé změny se také počítají změny parametrů v souvislosti s náběhem světelného zdroje po 

zapnutí k napájecí síti. Ţárovky nabíhají téměř okamţitě, zatímco parametry výbojových 

světelných zdrojů se ustalují aţ po několika minutách. 

Pomalými změnami se rozumí závislost parametrů světelných zdrojů na statických změnách 

napětí, coţ se vyjadřuje pomocí kříţových charakteristik. Mezi pomalé změny patří rovněţ změny 

parametrů způsobené stárnutím světelných zdrojů. Během jejich doby ţivota světelný tok klesá. 

Například u ţárovek se sníţí po 1000 hod. provozu světelný tok na 90 %. U výbojových zdrojů se 

poţaduje, aby po uplynutí doby ţivota nepoklesl jejich světelný tok pod 70 % jmenovité hodnoty. 

[1] 

1.2 Žárovky 

Obyčejné ţárovky jsou stále nejpopulárnějším světelným zdrojem. Jejich teplé světlo vytváří 

příjemnou atmosféru a jsou stále nejvyhledávanější ve výběru světelných zdrojů pro všeobecné 

osvětlování. 
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Obr.3: Dvojitě navinuté vlákno ţárovky rozţhavené průchodem elektrického proudu 

Ţárovky jsou prvotními umělými zdroji světla vyuţívající základní technologii jeho výroby, 

která je uţ víc jak 100 let stará. Princip technologie spočívá v tom, ţe do vnitřku vyčerpané 

skleněné baňky (vakuum) je uloţeno vlákno z wolframu, které je protékáno elektrickým proudem. 

Elektrický proud způsobuje ohřev vlákna a tím i vyzařování v oblasti viditelného spektra 

elektromagnetického vlnění. Moderní ţárovky mají vlákno ve tvaru spirály, která umoţňuje vyšší 

účinnost a redukuje tepelné ztráty viz. obr.3. Baňky ţárovek jsou vyčerpané na vysoké vakuum, 

proto aby chránili vlákno před sloučením s kyslíkem a jeho hořením. Baňky ţárovek vyšších 

výkonů jsou plněny inertními plyny. Měrný výkon ţárovek se pohybuje okolo 10 lm.W-1. Se 

vzrůstající teplotou vlákna vzrůstá i intenzita světelného toku a teplota chromatičnosti. První 

uhlíkové ţárovky měly měrný výkon 1,7 lm.W-1. Ţivot ţárovek se pohybuje okolo 1 000 hodin. 

Vlivem nových technologií navíjení vlákna a plnění baněk inertními plyny doba ţivota dále 

vzrůstá. 

 

Obr.4: Spektrální vyzařování na vlnové délce viditelného světla (380 nm aţ 780 nm) 

Rozdíly mezi spektrem denního světla a spektrem ţárovky velice názorně ukazují příčinu 

nízkého měrného výkonu ţárovek. Většina vyzářené energie se nepohybuje ve viditelné části 

spektra (380nm – 780 nm), ale aţ v oblasti infračerveného, tedy neviditelného záření viz. obr.4. 

Světlo ţárovek se můţe řídit nenákladnými stmívajícími zařízeními. Vzhledem na nízkou 

teplotu chromatičnosti Tc, vysoký index barevného podání Ra = 100 jsou stále oblíbené a hojně 

vyuţívané hlavně v domácnostech, ale i ve společenských prostorách. Ţárovky se vyrábějí v 

širokém sortimentu výkonů, rozměrů a tvarů pro speciální úlohy osvětlení a zvláštní nároky. Nové 

tvary a barevné odstíny dávají bytovým a společenským prostorám příjemnou atmosféru. 

I světelné zdroje jako ţárovky se v současnosti stále inovují. Dělají se pokusy na vylepšení 

emise spirál povlaky z hafnia. Moderní a účelné jsou zejména reflektorové multivrstvy baněk 

ţárovek, u kterých zpětný odraz infračerveného záření vyhřívá vlákno. Relativně nové jsou také 

ţárovky multimirror s průměrem 51 mm na síťové napětí. Tyto zdroje byly vyvinuty na základě 

vylepšení vlastností spirál tak, aby se dosáhlo vyšší mechanické stability vlákna. 



 

36 

 

[1] 

1.3 Halogenové žárovky 

Halogenové ţárovky jsou velmi kompaktní z čehoţ vyplývají široké moţnosti jejich pouţití, 

zejména v přesném směrování světelných paprsků a proto se hodí pro osvětlování kanceláří a bytů. 

Halogenové ţárovky poskytují o 20 % vyšší účinnost neţ standardní ţárovky. Ve standardní 

ţárovce se wolfram z vlákna ţárovky vypařuje a pokrývá povrch baňky, čímţ se sniţuje světelný 

tok ze ţárovky. Kruhový proces uvnitř baňky způsobuje, ţe vypařený wolfram se při povrchu 

baňky slučuje s halogenem a vlivem tepelného pole se vrací zpět na vlákno, kde dochází k 

disociaci, tj. wolfram se usazuje zpět na vlákno ţárovky a halogen se vrací k povrchu baňky. Tím 

se nejen zvyšuje světelný tok, ale prodluţuje se také doba ţivota halogenových ţárovek. 

[1] 

 

Obr.5: Halogenová ţárovka se znázorněním kruhového procesu ukládání wolframu zpět na vlákno 

[3] 

Kruhový proces je základem pro následující výrazné přednosti halogenových ţárovek: 

 s rostoucí teplotou vlákna roste i světelný tok, 

 vlivem obnovy povrchu vlákna roste doba ţivota, 

 tím ţe nedochází k usazování wolframu na povrchu baňky, nedochází ani ke sniţování 

světelného toku během doby ţivota, 

 kompaktní tvar, který odpovídá tepelným poţadavkům kruhového procesu. 

Halogenové ţárovky poskytují příjemné svěţí, bílé světlo s teplotou chromatičnosti 3100 K. 

Index barevného podání světla halogenových ţárovek je Ra = 100. Halogenové ţárovky jsou 

hospodárnější neţ standardní ţárovky, jejich měrný výkon je cca 22 lm.W-1 a doba ţivota se udává 

2000 hodin. 

Halogenové ţárovky se vyrábějí pro různé úhly vyzařování např. 10°, 12°, 25°, 36° a 60°. 

Vyrábějí se i v širokém sortimentu výkonů, na napětí 230 V i na nízké napětí. Ţárovky na nízké 

napětí se staly módní záleţitostí. Vyrábějí se buď bez odrazné plochy nebo s dichroickým 

zrcadlem, které omezuje tepelnou sloţku ve vyzařovaném záření asi na 66 %, coţ je výhodné 

zejména při osvětlování předmětů, které jsou citlivé na infračervené záření. 

Moderní halogenové ţárovky procházejí etapou bouřlivého vývoje. I v tomto případě se 

pouţívají reflexní selektivní povrchy - multivrstvy pro zpětný odraz teplotního záření na vlákno, 

jehoţ cílem je zvýšení měrného výkonu halogenových ţárovek. Z podobných důvodů se dotuje 

A – Teplota pod 1400°C 

B – Wolframové vlákno 

C – Teplota nad 1400°C 

D – Halid wolframu 

E – Halogeny 

F – Wolframové částice 

G – Skleněná baňka 
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certit na potlačení UV záření. Stále více se také uplatňují moderní halogenové ţárovky na síťové 

napětí, které se vyvinuly díky novým moţnostem uchycení mnohem slabších vláken neţ se 

pouţívají u halogenových ţárovek na nízké napětí. Hitem posledních let jsou i nízkotlaké 

halogenové ţárovky (niţší degradace wolframu) a také halogenové ţárovky miniaturních rozměrů. 

Nové halogenové ţárovky se vyznačují následujícími přednostmi: 

 mají aţ o 30 % vyšší měrný výkon, 

 vyšší ţivotnost, 

 stabilitu světelného toku během celé ţivotnosti, 

 stabilitu teploty chromatičnosti, 

 rovnoměrnější svítivost ve svazku v případě reflektorových halogenových ţárovek, 

 niţší podíl UV záření apod. 

[1] 

1.4 Sluneční záření 

Nebo-li denní osvětlení je osvětlení denním světlem, dopadajícím na Zemi jednak jako přímé 

sluneční světlo a jednak jako oblohové (difuzní) světlo rozptýlené atmosférou (molekulami 

vzduchu, částicemi aerosolů, oblaků a jinými částicemi). 

Přímé sluneční záření přichází do oka pozorovatele ze Slunce a vzhledem k velké vzdálenosti 

Země od Slunce tvoří svazek prakticky rovnoběţných paprsků. Rozptýlené sluneční záření vzniká 

následkem rozptylu přímých slunečních paprsků na molekulách plynných sloţek vzduchu, na 

vodních kapičkách, ledových krystalcích a na nejrůznějších aerosolových částicích vyskytujících se 

v zemském ovzduší. Rozptýlené viditelné sluneční záření pozorujeme jako světlo oblohy, a kdyby 

jej nebylo, jevila by se nebeská klenba i během dne černá s ostře zářícím slunečním diskem a s 

hvězdami.  

Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o spektru vlnových délek, které před vstupem do 

zemské atmosféry připomíná spektrum absolutně černého tělesa o povrchové teplotě cca 6000 K. 

Sluneční spektrum se obvykle dělí na tři hlavní části a podle toho rozlišujeme: 

1. ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími neţ 390 nm, které před vstupem 

do zemské atmosféry tvoří asi 7 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření a jeţ 

je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře, 

2. viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm vytvářející spektrum 

barev od fialové po červenou (asi 48 % energie celkového elektromagnetického slunečního záření 

před vstupem do atmosféry), 

3. infračervené sluneční záření, které má vlnové délky větší neţ 760 nm a před vstupem do 

atmosféry tvoří přibliţně 45 % z toku energie slunečního záření. 

Základní veličinou při popisu přímého slunečního záření je jeho intenzita, kterou definujeme 

jako mnoţství zářivé energie, jeţ za jednotku času dopadá na jednotkovou plochu orientovanou 

kolmo ke slunečním paprskům. 

Barva Rozsah vlnových délek (nm) Střed (nm) 

 390-430 400 

 430-485 450 

 485-505 495 

 505-550 525 

 550-575 555 

 575-585 580 

 585-620 600 

 620-760 650 

Tab. 1: Přehled vlnových délek viditelného záření. 
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[3] 
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2 Měření spekter světelných zdrojů 

 
Obr.6:  Schéma měřící soustavy 

Měření probíhalo v několika časových intervalech a to při spuštění zdroje světla po 2,7,15 a 18 

minutách, aby se do měření nezanesla chyba nestability. 

2.1 Seznam použitých přístrojů 

Měřící čidlo - Spektrofotometr  AvaSpec-2048 

Pc – standardní počítač s USB portem 

Regulovatelný programovatelný zdroj 

Parametry Spektrometru 

Spektrofotometr  AvaSpec-2048 

Optická lavice Symetrická Czerny-Turner, ohnisko 75 mm 

Rozsah měřených vlnových délek 200 - 1100 nm 

Rozlišení 0.04 nm - 20 nm  podle druhu měření 

Signál/rušení 250:1 

Detektor CCD 2048 pixelů 

Rozsah integračního času 2 ms - 60 s 

Převodník  A/D 14 bit, 1.33 MHz 

Přenosová sběrnice USB 1.1, 12 Mbps, RS232 

Napájení 12 V DC, 160 mA 

Rozměry a hmotnost 175 x 110 x 44 mm, 716 g 

Tab.2:  Parametry spektrometru AvaSpec-2048 
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Obr.7:  Spektrofotometr AvaSpec-2048  

 

2.2 Parametry zdrojů světla 

1) Žávorka 

K měření ţárovky jsme pouţili 40W ţárovku od firmy Philips. 

2) Halogenová žárovka 

K měření spektra halogenových ţárovek jsme pouţili halogenovou ţárovku 240W značky 

Philips. 

Objednávkové číslo 853896 00  

Kód produktu 872790085389600  

loccod 
 

Název produktu Plusline ES Small 400W R7s 230V CL 1BB  

Název objednávaného produktu N Plusline ES S 400W R7s 230V CL 1BB  

Druh balení N 1 Blister  

Počet kusů v balení N 1  

Balicí mnoţství 10X10CC  

Počet balení v transportním balení 100  

EAN produktu 8727900853896  

Bar code on intermediate packing - EAN2 8727900853902  

EAN transportního balení 8727900853919  

Logistic code(s) - 12NC 
 

ILCOS kód N HDG//RS-400-230-R7s-114,2  

Hmotnost produktu 9.000 GR  

Nový kód 
 

General Characteristics 
 

Patice R7s  

Provedení baňky T4 [T4: .434 inch / 11mm] 

Finální úprava baňky Čirá  

Poloha svícení Univerzální [Univerzální] 

Ţivotnost při 50% selhání 2000 hr  

Electrical Characteristics 
 

Příkon zdroje 400W  

Napětí 230V  
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Proud 1.74 A  

Stmívatelný Ano  

Environmental Characteristics 
 

Energetický štítek C  

Light Technical Characteristics 
 

Index podání barev 100 Ra8  

Teplota chromatičnosti 2900 K  

Světelný tok zdroje 8700 Lm  

Měrný výkon 21.75 Lm/W  

Luminaire Design Requirements 
 

Teplota baňky 900 C  

Tab.3: Parametry Halogenové ţárovky 240W 

[2] 
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3 Výsledky měření světelných zdrojů 

3.1 Žárovka 

Mód Parametr 

integrační čas, doba, po kterou se měřilo spektrum 5000 

průměrování 3 

vyhlazování křivky 6 

Tab.4:  Parametry měření 

 

Obr.8:  Spektrum 40W ţárovky v časovém intervalu 
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Obr.9:  Spektrum 40W ţárovky měnící se v závislosti na napětí 

 

 

Obr.10:  Srovnání spekter dvou 40W ţárovek od firmy Philips 
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3.2 Halogenová žárovka 

Mód Parametr 

integrační čas, doba, po kterou se měřilo spektrum 100 

průměrování 3 

vyhlazování křivky 0 

Tab.5: Parametry měření: 

 

Obr.11:  Spektrum  halogenové ţárovky v časovém intervalu 

 

Obr.12:  Spektrum halogenové ţárovky měnící se v závislosti na napětí 
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3.3 Denní světlo 

Denní světlo bylo změřeno za jasné a slunečné oblohy. 

Mód Parametr 

integrační čas, doba, po kterou se měřilo spektrum 20 

průměrování 3 

vyhlazování křivky 0 

Tab.6: Parametry měření: 

 

Obr.13:  Spektrum denního světla v časovém intervalu 
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4 Závěr 

Z naměřených hodnot vyplývá, ţe dennímu světlu se více podobá světlo vyzářené ţárovkou. 

Dále z uvedených měření vyplývá, ţe spektrum dvou ţárovek o stejné watáţi od stejného výrobce 

je stejné. Z těchto poznatků vyplývá, ţe při měření VA charakteristik je vhodné pouţít ţárovky či 

výbojky. Chceme-li osvěcovat FV panel více zdroji, pouţijeme zdroj od stejného výrobce se 

stejnými parametry. 

Aby se do měření nezanášela další chyba poklesu napájecího napětí zdroje, je vhodné pouţít 

řízený stabilizovaný zdroj osvětlení. 
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1 Úvod 

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

zhoršených podmínkách chlazení článku (bezvětří), kdy teplota vzduchu dosahuje aţ 40 °C, dochází 

ke zvýšení povrchové teploty solárního článku aţ na 80 °C. Při takto vysokých teplotách dochází ke 

změně elektrických vlastností článku, která vede ke sníţení svorkového napětí solárního článku na 

zatěţovací charakteristice. Pokles svorkového napětí způsobí sníţení dodávaného výkonu do zátěţe. 

Jelikoţ k tomuto jevu dochází právě při největší sluneční intenzitě, můţeme ztratit popř. aţ 75 % z 

dosaţitelné denní výroby solárního článku. 

Z uvedeného je zřejmé, ţe výkon solárního článku v zimním období je výrazně vyšší neţ v letním 

období. 

Typická změna výkonu (pokles výkonu) je udávána: 

  

  
 

  

  
     

 

  
          

        (1) 

kde ΔP …… je změna výkonu na svorkách solárního článku (W) 

      Δ  …… je změna teploty solárního článku (°C) 

Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe při změnách teploty o 10 °C, dojde ke změně výkonu o 4 %. Při 

změně teploty o 25 °C, dojde ke změně výkonu aţ o 10 %. 

Skladovací a pracovní teplota se udává v typickém rozsahu teplot od -35°C do +85°C. 

V následujícím textu se budeme zabývat ověřením předcházejícího vztahu a popsáním 

mechanismů, které ovlivňují elektrické parametry fotovoltaických článků v závislosti na teplotě. 

[1] 

2 Výchozí předpoklady 

Změna teploty u solárního článku se nejvíce projevuje na hodnotě napětí naprázdno UOC. U 

krystalického křemíku je podle teoretického předpokladu pokles tohoto napětí o 0,4 % / °C. 

Ve většině případů nás zajímá změna výkonu v závislosti na teplotě v bodě MPP. Literatura uvádí 

vztahy mezi souřadnicemi bodu MPP a mezními hodnotami – napětím naprázdno a proudem nakrátko: 

                                
      (2) 

                               
       (3) 

Konstanty k1 a k2 jsou konstanty úměrnosti a jejich hodnotu je třeba vypočítat předem pro různé 

hodnoty intenzity ozáření a teploty. Z předcházejícího stavu je patrné, ţe se změna poklesu napětí UOC 

vlivem teploty projevuje stejnou procentní měrou i v bodě MPP. 

Změna výkonu je dána změnou napětí a proudu solárního článku. Pokud vyjádříme vztah pomocí 

těchto dílčích změn, tak dostáváme: 

  

  
 

  

  
 

         

  
         

        (4) 

Zohledníme-li předcházející vztahy dojdeme k závěru, ţe na změnu výkonu solárního článku v 

závislosti na teplotě má dominantní vliv změna napětí solárního článku, a to téměř v maximální míře. 

Znamená to tedy, ţe změna proudu sice nastává, ale je téměř zanedbatelná. 
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V literatuře se uvádějí procentní hodnoty přírůstků nebo poklesů jednotlivých parametrů 

monokrystalického solárního článku od firmy Solartec, s.r.o, viz. Tab.1. 

[1] 

Parametr Změna(%/°C) 

Isc 0,05 

Uoc -0,38 

FF -0,20 

Rso 0,32 

Rsh -0,70 

Tab.1: Přehledová tabulka % přírůstků a poklesů vybraných parametrů solárního článku 

[2] 

3 Odhad teplotně závislých parametrů matematického 
modelu solárních článků 

Budeme-li uvaţovat, ţe solární článk pracuje naprázdno, můţeme rovnici vyjádřit takto: 

           
   

  
             

       (5) 

Po vyjádření napětí naprázdno dostáváme: 

          
  

  
    

     

 
    

  

  
         

    (6) 

Ze vztahu by se mohlo na první pohled zdát, ţe napětí naprázdno s rostoucí teplotou poroste 

(teplotní napětí je přímo úměrné teplotě), opak je ale pravdou. Musíme mít na paměti, ţe závěrný 

proud s rostoucí teplotou roste; v předcházejícím vztahu pak tímto dochází ke zmenšování hodnoty v 

závorce tohoto vztahu, a tím pádem ke sniţování napětí naprázdno. 

[1] 

Teplotní závislost závěrného proudu lze vyjádřit přibliţným vztahem: 

                               

      (7) 

                                       
     (8) 
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Obr.1: Poměrná změna přírůstku/poklesu závěrného proudu v závislosti na teplotě 

Procentní změna závěrného proudu při změně teploty o 1 °C je přibliţně 5 % pro b = 0,05 a 10 % 

pro b = 0,10, viz Obr.1. 

Vedle závěrného proudu se také mění hodnota fotoelektrického proudu (proudu nakrátko) v 

závislosti na teplotě. Podle údaje z tabulky tab.1. je patrné, ţe tento proud mírně s rostoucí teplotou 

roste. Následující vztah uvádí závislost tohoto proudu na teplotě: 

                               

      (9) 

Do tohoto vztahu můţeme pro monokrystalický solární článek rovnou dosadit orientační hodnotu 

procentního přírůstku (viz tab.1), který přepočteme na relativní hodnotu: 

                                  

     (10) 

[1] 
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4 Grafy 

 

Obr.2: Vliv teploty na VA charakteristiku solárního článku 

 

Obr.3: Vliv teploty na P charakteristiku solárního článku 
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5 Závěr 

Z teoretických předpokladů a z naměřených hodnot zobrazených v grafech vyplývá, ţe se 

zvětšující teplotou ztrácí solární články optimální výkon. 
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1 Fotovoltaické systémy 

Jedná se obecně o soubor fotovoltaických (FV) panelů, měničů, konstrukčních a jistících prvků a 

kabeláţe. Tento systém je schopen vyrobit elektrickou energii ze slunečního záření dopadajícího na 

FV panely. Fotony slunečního záření předávají svoji energii elektronům v P-N přechodu křemíkového 

článku, čímţ vzniká na panelech stejnosměrný (ss) el. proud a napětí. Při vhodném seriovo-paralelním 

zapojení panelů a propojení na měnič je dosahováno max. účinnosti přeměny ss napětí na střídavé 

napětí o frekvenci 50 Hz. 

[4] 

Podle účelu pouţití lze fotovoltaické systémy rozdělit do 3 základních skupin. 

1. Drobné aplikace  

2. Ostrovní systémy (grid-off) 

 Grid-off  systémy s přímým napájením 

  Grid-off  systém s akumulací elektrické energie 

  Hybridní Grid-off systém 

3. Síťové systémy (grid-on) 

1.1 Drobné aplikace 

Tvoří nejmenší, avšak nezanedbatelný podíl na FV trhu. Kaţdý jistě zná FV články v 

kalkulačkách nebo také solární nabíječky akumulátorů. Trh drobných aplikací nabývá na významu, 

protoţe se mnoţí poptávka po nabíjecích zařízeních pro okamţité dobíjení akumulátorů (mobilní 

telefony, notebooky, fotoaparáty, MP3 přehrávače apod.) na dovolených, v kempech popř. ve volné 

přírodě. 

[1] 

1.2 Ostrovní systémy – Grid-off 

Autonomní systémy jsou instalovány na místech, kde není účelné budovat elektrickou přípojku. 

Realizace fotovoltaického systému se stává výhodnější variantou v případě, ţe stávající nejbliţší 

přípojné místo k rozvodné síti je dále neţ 500 aţ 1000 m (záleţí na typu přípojky). Výkony 

autonomních systémů se pohybují v intervalu 10 - 10 000 wattů špičkového výkonu. V návrhu takto 

napájeného objektu nelze opomenout zřízení zvláštní místnosti pro akumulátory a případně pro 

spalovací generátor. U autonomních systémů je kladen důraz na minimální ztráty energie a na 

pouţívání energeticky úsporných spotřebičů. Příklady pouţití: horské chaty, samoty, rekreační 

objekty, telekomunikační zařízení. Tyto systémy jsou nejvíce pouţívány v Austrálii, Francii, Itálii, 

Španělsku, Švýcarsku a v USA (kaţdá z těchto zemí má instalováno více neţ 2 MWp ke konci roku 

1995). Veliký potenciál se nachází v odlehlých oblastech rozvojových zemí. 

[5], [2] 

1.2.1 Grid-off systémy s přímým napájením 

Systémy s přímým napájením jsou realizovány všude tam, kde nevadí, ţe připojené elektrické 

zařízení je funkční jenom v případě dostatečné intenzity slunečního záření. Jedná se pouze o propojení 

solárního modulu a spotřebiče. Čerpání vody pro závlahu je ukázkou aplikací systému bez akumulace 

el.energie, napájení oběhového čerpadla solárního systému pro přípravu teplé uţitkové vody, napájení 

čerpadla okrasné fontánky nebo napájení ventilátoru odvětrání uzavřených prostor. 
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Obr.1: Systém s přímým napájením 

[5] 

1.2.2 Grid-off systém s akumulací elektrické energie 

Doba, po kterou je k dispozici energie ze solárních panelů většinou není totoţná s dobou, kdy 

nastává její největší spotřeba. Z toho důvodu jsou nezbytnou součástí autonomních systémů 

akumulátorové baterie. Ţivotnost akumulátorové baterie silně závisí na způsobu nabíjení a vybíjení, 

proto je vhodné optimální chod systému zajistit solárním regulátorem. K autonomnímu systému lze 

připojit spotřebiče na stejnosměrný proud (napětí systému zpravidla 12 nebo 24V), tak běţné síťové 

spotřebiče 230V/ ~50Hz napájené přes napěťový měnič. 

 

Obr.2: Systém s akumulací elektrické energie (12/24V) 
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Obr.3: Systém s akumulací elektrické energie (12 i 230V) 

1.2.3  Hybridní Grid-off systém 

V zimních měsících z fotovoltaického zdroje je získáváno podstatně méně elektrické energie neţ 

v letních měsících. Proto je nutné systémy s celoročním provozem a s častým uţíváním dimenzovat na 

zimní provoz. Instalovaný výkon fotovoltaických panelů však v takovém případě neúměrně naroste a s 

tím i investiční náklady. Navíc v letních měsících je takovýto systém silně předimenzovaný. Mnohem 

výhodnější je z tohoto hlediska připojit k energetickému systému doplňkový zdroj elektrické energie, 

který pokryje potřebu elektrické energie v obdobích s nedostatečným slunečním svitem. Takovým 

zdrojem můţe být větrný generátor, spalovací generátor nejlépe s kogenerací (společná výroba 

elektrické a tepelné energie) a nebo malá vodní elektrárna. 

 
Obr.4: Systém s akumulací elektrické energie (12 i 230V) 

[5] 

1.3 Ostrovní systémy – Grid-on 

Tyto systémy jsou nejvíce uplatňovány v oblastech s hustou sítí elektrických rozvodů. Připojení k 

síti podléhá schvalovacímu řízení u rozvodných závodů. Špičkový výkon fotovoltaických systémů 

připojených k rozvodné síti je v rozmezí jednotek aţ stovek kilowatt. Fotovoltaické panely jsou 

většinou integrovány do obvodového pláště budov. 
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Obr.5: Solární systém na VŠB - TUO 

Tyto systémy rozdělujeme na dva: 

 Systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků 

 Systémy pro prodej elektrické energie do sítě 

1.3.1 Systémy pro vlastní spotřebu a prodej přebytků  

Systém v této konfiguraci obsahuje fotovoltaické panely připojené na napěťový měnič pro 

přeměnu stejnosměrného proudu na proud střídavý a zvláštní elektroměr pro odpočet energie vyrobené 

fotovoltaikou. Celý tento okruh je připojen na samostatný jistič a přepěťovou ochranu do rozvaděče v 

daném objektu. Solární systém je připojen za hlavní elektroměr (z pohledu distribuční společnosti), je 

tedy moţné dodávat energii spotřebičům v objektu (a tím šetřit náklady na odebranou elektřinu) nebo 

ji v případě přebytků přes hlavní čtyřkvadrantní elektroměr předávat do sítě. V obou případech je za 

vyrobenou elektřinu inkasován tzv. zelený bonus, v případě prodeje přebytků do sítě navíc výrobce 

inkasuje rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem. 
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Obr.6: Systém pro vlastní spotřebu a prodej přebytků do sítě 

[5] 

1.3.2 Systémy pro prodej elektrické energie do sítě  

Systém, který produkuje elektrickou energii výhradně pro výkup, obsahuje fotovoltaické panely 

připojené na napěťový měnič, který přemění stejnosměrný proud na proud střídavý a elektroměr pro 

odpočet energie vyrobené fotovoltaikou. Tento okruh je přes jistič a přepěťovou ochranu připojen ještě 

před hlavní elektroměr v objektu (z pohledu distribuční společnosti). Veškerá vyrobená elektrická 

energie je tedy dodávána do distribuční sítě za výkupní cenu. 

 

Obr.7: Systém pro výhradní prodej elektrické energie do sítě 

[5], [6] 
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1 Ekologický pohled na fotovoltaiku 
 

1.1 Environmentální dopady 

Fotovoltaika je vnímána jako technologie šetrná k ţivotnímu prostředí, i z obchodního hlediska se 

výrobci snaţí toto pojetí posilovat. Sledování environmentálních dopadů je proto věnována 

odpovídající pozornost.  

Analýza ţivotního cyklu fotovoltaické elektrárny s multikrystalickými články metodou CML je 

uvedena na obr.1. Na potenciálu globálního oteplování, humánní toxicity a acidifikace (2., 4. a 6. 

sloupec) se minimálně ze 70 aţ 80 % podílí sekundární dopady - emise z výroby spotřebované 

energie. Redukce spotřeby energie ve výrobě má tedy výrazně pozitivní environmentální dopady. 

Pokud by byly ve výrobě pouţity obnovitelné zdroje energie, byly by environmentální dopady výrazně 

niţší. Z hlediska trvalé udrţitelnosti je významná rychlost čerpání surovinových zdrojů (sloupec 1) pro 

vyhodnocení jejich dostupnosti v budoucnosti. 

 

Obr.1: Environmentální dopady výroby FV panelů o výkonu 1 kWp, metoda CML 

[1] 

1.2 Energetická náročnost výrobního cyklu fotovoltaického 
systému 

V případě fotovoltaických (FV) panelů z krystalického křemíku můţeme rozlišit následující fáze 

ţivotního cyklu (zvýrazněny jsou nejvýznamnější poloţky z hlediska energetické náročnosti): 

 těţba surovin, 

 výroba metalurgického křemíku (mg-Si), 

 rafinace na solární křemík (sg-Si), 

 krystalizace ingotu a řezání desek, 

 výroba článků, 

 kompletace panelů, 

 montáţ fotovoltaického systému, 

 provoz - výroba elektřiny, 

 demontáţ systému, 

 recyklace nebo likvidace, 

 doprava (v různých fázích). 
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Podobný řetězec lze vysledovat pro ostatní komponenty fotovoltaického systému - měnič, nosnou 

konstrukci případně tracker a další.  

Podíl jednotlivých poloţek závisí kromě pouţité metody výroby solárního křemíku a ingotů i na 

konkrétním výrobci. Výroba monokrystalických článků je ve srovnání s multikrystalickými 

energeticky náročnější, mají však vyšší účinnost. Novější provozy mají v obou případech spotřebu aţ 

několikanásobně niţší. Podobně technologie taţení křemíkových pásů přímo z taveniny (tzv. ribbon) 

je díky niţší spotřebě křemíku energeticky výhodnější, viz obrázek 3, články vyrobené touto 

technologií však mají niţší účinnost. 

 

Obr.2: Podíl jednotlivých fází na energetické náročnosti výroby FV panelů 

Výroba solárního křemíku 

Dokud byl pro výrobu fotovoltaických článků pouţíván odpadní křemík z výroby 

mikroelektronických součástek, byla otázka energetické náročnosti výroby vedlejší. S růstem 

výrobních kapacit fotovoltaických článků vyvstala nutnost budovat nové kapacity speciálně na výrobu 

solárního křemíku. Původní tzv. Siemens proces byl sice upraven s cílem sníţit spotřebu energie, 

přesto podíl výroby křemíku na celkové spotřebě energie byl stále vysoký. 

Novější proces vyuţívající tzv. Fluidized Bed Reaktor (FBR) namísto původního reaktoru 

Siemens vykazuje niţší spotřebu elektrické energie, spotřeba tepla je zhruba stejná. Ve fázi ověřování 

je výrobní postup firmy Elkem Solar, v němţ je solární křemík vyráběn přímo metalurgickým 

postupem. Srovnání spotřeby energie uvedených metod je v Tab.1.  

Metoda Jednotka Siemens FBR Elkem 

Spotřeba energie 

Elektřina kWhel  110 30 25 

Teplo MJth 185 185 - 

Celkem MJprim 1070 500 300 

Tab.1: Energetická náročnost různých metod výroby solárního křemíku 

Ostatní fáze výroby panelů 

Spotřeba energie při výrobě ingotu souvisí s tepelnými ztrátami zařízení. U větších ingotů jsou 

měrné ztráty na jednotku produkce menší. Další pokles spotřeby lze očekávat v souvislosti s 

rekuperací tepla.  

Řezání ingotů a desek se blíţí technologickým limitům, nelze jiţ dále zmenšovat šířku řezu a 

proto ani spotřebu energie. Sníţit spotřebu energie aţ o dvě třetiny a zároveň finanční náklady je 

moţno recyklací řezné emulze.  

Podíl spotřeby energie zbývajících fází výroby fotovoltaických panelů byl donedávna málo 

významný. V současnosti nad snahou o sniţování spotřeby energie převaţuje snaha o zvyšování 

účinnosti, která má významnější vliv na energetickou návratnost. V důsledku spotřeba energie ve 

výrobě článků a při kompletaci panelů mírně narůstá. 
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Doplňkové komponenty fotovoltaických systémů 

Sniţování energetické náročnosti výroby ostatních komponent fotovoltaické elektrárny - invertor, 

kabeláţ, nosná konstrukce - je věnována zvýšená pozornost teprve v posledních letech, dříve byl jejich 

podíl na celkové spotřebě energie málo významný. 

[1] 

1.3 Energetická návratnost a energetická výnosnost 

Odhady budoucích cen energetických komodit jsou zatíţeny značnou nejistotou. V polovině 

loňského roku byla cena ropy třikrát vyšší neţ v současnosti. Ekonomové jen odhadují, jaký podíl na 

dosavadním vývoji měly spekulace nebo současná ekonomická krize a jaký je podíl rostoucích 

nákladů na těţbu ropy. Ekonomické porovnávání zdrojů energie z dlouhodobého hlediska je proto 

velmi obtíţné. 

Jednou z moţností, jak se vyhnout nejistotám ekonomických prognóz, je porovnávat zdroje 

energie čistě z energetického hlediska. K tomu jsou pouţívány ukazatele - energetická návratnost 

(EPBT) a energetická výnosnost (EROEI). U paliv a podobných zdrojů energie lze vyhodnocovat 

pouze EROEI. Naproti tomu u elektráren je moţno vyhodnocovat oba ukazatele. U všech konvenčních 

zdrojů energie lze do budoucna očekávat pokles EROEI, protoţe se sniţující se dostupností porostou 

náklady na jejich těţbu. Naproti tomu u obnovitelných zdrojů energie a zejména u fotovoltaiky je do 

budoucna očekáváno ještě výrazné zlepšení. Je zřejmé, ţe z dlouhodobého hlediska mohou být 

pouţívány zdroje s nízkým EROEI jen v případě, ţe budou dotovány, například proto, ţe budou mít 

jiné výhodné vlastnosti. 

Cesty ke zkracování doby energetické návratnosti (EPBT): 

 Sniţování spotřeby energie ve výrobě solárního křemíku 

 Sniţování spotřeby křemíku  

 Zvyšování účinnosti článků 

 Recyklace na konci ţivotnosti 

Cesty ke zvyšování energetické výnosnosti (EROEI): 

 Zkracování energetické návratnosti (viz. výše) 

 Prodluţování ţivotnosti 

 Sniţování spotřeby křemíku 

Spotřeba křemíku na výrobu článků (měřeno v g/Wp) klesá jednak sniţováním ztrát křemíku ve 

výrobě, jednak zvyšováním účinnosti článků a panelů. Sníţení spotřeby křemíku obvykle sniţuje 

výrobní náklady. Současný standard je spotřeba na úrovni 10 aţ 12 g/Wp, viz obr.3. V poslední době 

jsou zkoušeny bezřezné technologie oddělování desek. Uvaţuje se o výrobě desek s tloušťkou jen 80 

µm s odpadem asi 5 %. Spotřeba křemíku by se sníţila na zlomek současné hodnoty. V nejbliţších 

letech je očekáván pokles na 4 aţ 6 g/Wp. Za technologickou mez jsou v současnosti povaţovány 2 

g/Wp. Při tak nízké spotřebě křemíku uţ vysoce převaţuje energetická náročnost ostatních komponent, 

viz obr.4. 
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Obr.3: Vývoj spotřeby energie na výrobu fotovoltaických panelů v závislosti na spotřebě křemíku 

Zvyšování účinnosti článků a panelů 

Účinnost lze u krystalických křemíkových článků povaţovat za měřítko kvality výroby. Ještě před 

několika málo lety byla účinnost 12 % povaţována za vyhovující. V současnosti je standardem 16 %, 

za dobrou hodnotu je povaţováno 18 %. Toto poměrně výrazné zlepšení bylo dosaţeno relativně 

malými úpravami výrobního postupu. Špičkové články dosahují účinnosti kolem 22 % . Rekordní 

účinnost monokrystalických článků je jiţ 10 let na úrovni 24,7 %, coţ je blízko teoretického maxima 

pro jednovrstvé technologie, multikrystalické články dosáhly účinnosti 20,3 %. Je však třeba 

rozlišovat účinnost samotných článků a účinnost kompletních panelů, která je asi o dvě procenta niţší. 

Zvýšení účinnosti panelů a zároveň zlepšení dlouhodobé stability výkonu, a tím i prodlouţení 

ţivotnosti by mohlo přinést laminování do silikonu. Silikon má lepší odolnost proti UV záření i 

vysokým teplotám neţ v současnosti pouţívaná EVA fólie. Je sice cenově náročnější, umoţňuje však 

zrychlit kontinuální výrobní proces. 

 

Obr.4: Energetická návratnost fotovoltaických elektráren v závislosti na spotřebě křemíku a účinnosti 

článků pro různé technologie výroby solárního křemíku 

Energetická návratnost kompletního fotovoltaického systému se při pouţití v současnosti 

dostupných metod můţe zkrátit na méně neţ 2 roky i v podmínkách České republiky, viz obr.5. Při 

ţivotnosti 30 let tak mohou fotovoltaické elektrárny s panely z krystalických křemíkových článků 

dosáhnout EROEI 15 i více. 
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Obr.5:  Energetická návratnost FV systému s vyznačením podílu jednotlivých komponent 

[1] 

1.4 Recyklace panelů na konci životnosti 

Recyklace fotovoltaických panelů je dosud okrajovou záleţitostí, v současnosti je vyřazováno z 

provozu jen několik stovek tun panelů ročně v rámci celé Evropy. Kromě recyklace panelů 

vyrobených běţnými technologiemi jsou zkoušeny i úpravy konstrukce s cílem recyklaci usnadnit. 

Nejvýznamnější komponenty z hlediska hmotnosti jsou sklo (63 %) a hliníkový rám (22 %). 

Jejich recyklace je dnes zcela běţná, recyklovatelnost se blíţí 100 %. Naopak plastové materiály téměř 

nelze recyklovat. Recyklace skla sniţuje spotřebu energie na jeho výrobu asi o 40 %, v případě hliníku 

dokonce o 95 %. Jsou však nabízeny i panely bez hliníkového rámu. Recyklace těţkých kovů je z 

hlediska spotřeby materiálů a energií srovnatelná s výrobou z primárních surovin. Tyto materiály jsou 

recyklovány z důvodu ochrany ţivotního prostředí - jsou toxické. 

Samotné fotovoltaické články jsou nejvýznamnější poloţkou jak z hlediska ceny, tak z hlediska 

spotřeby energie na výrobu panelu, přestoţe jejich hmotnost je zanedbatelná. Na konci ţivotnosti 

panelu jsou přitom články v podstatě nezměněny.  

Termická recyklace 

Z hlediska připravenosti pro praktické pouţití je nejpokročilejší metodou recyklace panelů 

termický proces navrţený Deutsche solar AG, pro který jiţ existuje demonstrační jednotka 

průmyslové velikosti. 

Metoda je pouţitelná pro většinu stávajících panelů a článků. Recyklační proces je náročný na 

energii a ruční práci, lze však vytěţit aţ 85 % křemíkových desek a tím sníţit spotřebu energie na 

výrobu nových panelů aţ o 70 %. 
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Obr.6:  Třídění surovin při termické recyklaci 

Konstrukční úpravy  

Cílem konstrukčních úprav je usnadnit demontáţ celých plně funkčních článků na konci 

ţivotnosti panelu. Na rozdíl od termické metody, kde výstupním produktem jsou křemíkové desky po 

odleptání funkčních vrstev původního článku. Jsou navrhovány metody zapouzdření článků bez 

laminace nebo dvojité zapouzdření s mezivrstvou, která má nízkou přilnavost k článkům - metoda 

DEM (Double Encapsulated Module). U metody DEM jsou články před laminací zapouzdřeny do 

silikonu, který má srovnatelný index lomu jako EVA, ale nízkou adhezi k článkům. Dodatečné vrstvy 

sniţují účinnost v nejlepších případech o 3 %. 

 

Obr.7: Odlupování EVA a mezivrstvy při demontáţi panelu 

Recyklace fotovoltaických systémů a zejména článků by mohla přispět k výraznému zkrácení 

energetické návratnosti, viz tabulku 2. Obě uvedené metody však byly navrţeny pro články o tloušťce 

200 aţ 270 µm, jejich pouţitelnost pro články menších tloušťek je problematická. Tenkovrstvé články 

jsou výrazně náchylnější na mechanické poškození, v důsledku klesá výtěţnost recyklovaných článků. 
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Tab.2: Porovnání energetické náročnosti metod recyklace s přímou výrobou ze surovin 

[2] 

 

2 Závěr 
Výroba krystalických křemíkových článků prochází obdobím rychlého sniţování energetické 

náročnosti. Zároveň se sniţuje spotřeba materiálů a vedlejší produkty výroby jsou dle moţností 

recyklovány. Při pouţití dostupných výrobních technologií lze dosáhnout v podmínkách České 

republiky energetické návratnosti kratší neţ 2 roky. Další zkracování energetické návratnosti je moţné 

v souvislosti se sniţováním tloušťky desek a zvyšováním účinnosti článků. Řada navrhovaných úprav 

výrobního postupu zároveň sniţuje finanční náročnost výroby, proto jsou průběţně zaváděny do praxe.   

 
Ze surovin TR DEM  

mc-Si sc-Si mc-Si sc-Si mc-Si sc-Si jendotka 

Výroba a rafinace křemíku 2250 2250     MJprm/m
2
 

Krystalizace a řezání 1000 2550     MJprm/m
2
 

Celkem řezy 3250 4800 760 760   MJprm/m
2
 

Výroba článků 600 550 600 550   MJprm/m
2
 

Celkem článků 3850 5350 1360 1310 300 300 MJprm/m
2
 

Celkem panely 4200 5700 1710 1660 650 650 MJprm/m
2
 

Změna účinnosti panelu - - - - -4 -4 % 

Výkon panelu 130 140 130 140 126 136 Wp/m
2
 

Spotřeba elektřiny na výrobu 408 554 166 161 63 63 kWh/m
2
 

Energie vyrobená panelem 117 126 117 126 113 122 kWh(m
2
rok) 

EPBT 3,49 4,40 1,42 1,28 0,56 0,52 Roky 

Úsporná energie oproti TR     1060 1010 MJprm/m
2
 

Rozdíl výroby energie   0 0 -3,51 -3,78 kWh(m
2
rok) 

Rozdíl spotřeby elektřiny     -103 -98 kWh/m
2
 

Návratnost DEM vzhledem k TR     29 26 Roky 

Předpoklady: 

Spotřeba energie na kompletaci panelů 350kWh/m
2
 

Je uvaţována 35% účinnost při přepočtu energie z primárních zdrojů na elektřinu 

Výroba elektřiny panelem 900Wh/(Wp.rok) 
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Filtrace obrazu je realizována v prostředí Matlab. 

 
clear all; 
clc; 
%========================================================================== 
%ZAKLADNI UPRAVY OBRAZU 
%========================================================================== 
%nacteni clanku za tmy 
tma=imread('1.bmp'); 
figure(1); 
imshow(tma); 
title('Obraz FV clanku za tmy'); 
%histogram clanku za tmy 
figure(2); 
tma2 = rgb2gray(tma); 
imhist(tma2); 
title('Histogram obrazu FV clanku za tmy'); 

  
%elektroluminiscence 
ele=imread('2.bmp'); 
figure(3); 
imshow(ele); 
title('FV clanek pri elektroluminisceni'); 
%histogram elektroluminiscence 
figure(4); 
ele2 = rgb2gray(ele); 
imhist(ele2); 
title('Histogram FV canku pri elektroluminiscenci'); 

  
%odecteni nezadouciho sumu 
odecteni = (ele - tma); 
figure(5); 
imshow(odecteni); 
title('Obraz po odecteni sumu'); 
%histogram odecteneho obrazku 
figure(6); 
real = rgb2gray(odecteni); 
imhist(real); 
title('Histogram po odecteni sumu'); 
%========================================================================== 
%ODSTRAVENI BILEHO A CERNEHO SUMU 
%========================================================================== 
mezi=real; 
obr=double(mezi)/255; 
%figure(7); 
%imshow(obr,[]); 

  
% provedu otevreni - eroze + dilatace   
% -> odstraneni sumu. 
% odstranini bileho sumu - velikost jader <=2 
obr2=otevreni(obr,ones(2)); 
figure(8); 
imshow(obr2,[]); 
title('Obraz po odecteni bileho sumu'); 
%odstraneni cerneho sumu jadra sumu jsou vetsi 
figure(9); 
imshow(obr2,[]); 
title('Obraz po odecteni cerneho sumu'); 
real2=uzavreni(obr2,ones(3)); 
figure(10); 



 

76 

 

imhist(real2); 
title('Histogram vycisteneho obrazu'); 
%========================================================================== 
%EKVIVALIZACE JASU 
%========================================================================== 
odecteni = (ele - tma); 
real = rgb2gray(odecteni); 
hi=zeros(255); 
%vynuluj histogram a spocti jej 
for i=1:size(real,2) 
    for j=1:size(real,1) 
        hi(real(j,i)+1)=hi(real(j,i)+1)+1; 
    end; 
end; 

  
%celkovy pocet bodu obrazku 
suma=size(real,2)*size(real,1); 

  
% nasobici konstanta pro ekvilizaci 
k=255/suma 

  
%nulovani transformacni funkce 
for i=1:255 
    f(i)=0; 
end; 

  
%ekvilizacni funkce 
int=0; % pricitani intervalu 

  
for i=1:255 
    f(i)=round(int+hi(i)*k/2); 
    int=hi(i)*k+int; %poloha zacatku dalsiho intervalu 
end; 

  
% transformace obrazku 
ekvi=f(real+1); 

  
% tisk cumulativniho histogramu transformovaneho obrazku 
histo=imhist(ekvi/255); 
cumh=cumsum(histo); 
figure(11); 
bar(cumh); 

  
% tisk transformovaneho obrazku 
figure(12); 
imshow(ekvi,[0,255]); 
title('Obraz po ekvivalizaci'); 
%========================================================================== 
%ZMENA BARVY V OBRAZKU 
%========================================================================== 
%zvyrazneni bilych hran 
b=im2bw(real); 
figure(13); 
imshow(b); 
title('Zvyrazneni bilych hran'); 

  
%barva 
I=imtool(real); 
%(zalozka afiltr) 



 

77 

 

  
mezi=real; 
obr=double(mezi)/255; 
figure(14); 
edge(obr,'roberts'); 
title('Pouziti filtru roberts'); 
figure(15); 
edge(obr,'sobel'); 
title('Pouziti filtru sobel'); 
figure(16); 
edge(obr,'zerocros'); 
title('Pouziti filtru zerocros'); 
figure(17); 
edge(obr,'canny'); 
title('Pouziti filtru canny'); 

  
%hodnoty masky musi byt 0 
maska=[-1 -1 -1;-1 8 -1;-1 -1 -1]; %nasatveni masky 
roz=imfilter(mezi,maska);   %konvoluce 
figure(18); 
imshow(roz); 
title('Pouziti definovane masky'); 

  

  
%H=fspecial('sobel') ;  
%imH=imfilter(obr,H); 
%figure(19); 
%imshow(imH); 
%title('Pouziti filtru roberts'); 
figure(20); 
imshow(real<150);%prahovani bez odstaraneni osvetlen 
title('Prahovani bez odstaraneni osvetlen'); 
filterM= fspecial('disk',20);%jadro pro filtraci 
pozadi=imfilter(real,filterM);%odstraneni objektu 
real=imsubtract(real,pozadi);%odecteni pozadi od puvodniho obrazu 
figure(21) 
imshow(real>0);%nalezeni objektu 
title('Specialni filtrace'); 

  
%-------------------------------------------------------------------------- 

  
bw = im2bw(real,graythresh(real)); 
figure(22); imshow(bw); 

  
bw_obr = bwmorph(bwmorph(bw,'dilate')-bwmorph(bw,'erode'),'thin'); 
figure(23); imshow(bw_obr); 

  
img1=real; 
img2 = edge(img1,'sobel',[],'vertical'); 
figure(24); imshow(img2);title('Sobelva detekce hran v severnim 

smeru');%použití sobelovy detekce hran v severním směru (vertikálně) 

  
img3 = edge(img1,'sobel',[],'horizontal'); %použití sobelovy detekce hran 

ve východním směru (horizontálně) 
figure(25); imshow(img3);title('Sobelva detekce hran ve vychodnim smeru'); 

  
img4 = edge(img1,'sobel',[],'both');%použití sobelovy detekce hran 
figure(26); imshow(img4);title('Sobelva detekce hran'); 
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laplacian = fspecial('laplacian',0.4);%Zlepšení ostrosti obrázku použití 

Laplaceova operátora 
img5 = img1-imfilter(img1,laplacian); 
figure(27); imshow(img5);title('Metoda Laplacian'); 
%---------------------------------------------------------------------- 
%Filtrace vhodným filtrem 
Puvodni2 = real; 
figure 
subplot (121); 
imshow (Puvodni2) 
Filtr = medfilt2(Puvodni2); 
Filtr = medfilt2(Filtr); 
subplot (122); 
imshow(Filtr) 

 

 


