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Abstrakt
Cílem této práce je provést řadu měření na fotovoltaickém panelu 

RS-M20 20 WP. Měření předchází teoretický rozbor týkající 
se fotovoltaického jevu. Na základě naměřených hodnot navrhnout 
vhodné využití panelu a další pokyny vedoucí k dosažení maximálního 
výkonu.

Klíčová slova: sluneční energie, fotovoltaika, solární článek, 
solární panel

Abstract
The objective of this work is serries of measurements on 

photovoltaic panel RS-M20 20 Wp. Measurement precedes theoretical 
analysis of the photovoltaic effect. Based on the measured values are 
proposed appropriate use of the panel and further instructions for 
achieving maximum performance.

Key Words: solar energy, photovoltaics, solar cell, solar panel
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Seznam použitých symbolů a zkratek
Si Křemík

Ge Germanium

GaP Galium Fosfor

GaAs Galium Arzen

InP Indium Fosfor

InAs Indium Arzen

InSb Indium Antimon

P Polovodič typu P

N Polovodič typu N

UV Ultrafialová vlnová délka

IČ Infračervená vlnová délka

Eg Šířka zakázaného pásu

Ec Nejnižší energetická hladina vodivostního pásu

Ev Nejvyšší energetická hladina valenčního pásu

EVA Fólie (ethylen vinyl acetát )

PC Personal Computer (osobní počítač)

USB Universal Serial Bus (univerzální sériová sběrnice)

VNC Virtual Network Computing

VR Závěrné napětí V

S Spektrální citlivost nA/lx

λS max Vlnová délka max. citlivosti nm

λ Spektrální rozsah citlivosti nm

A Plocha citlivá na světlo mm2

D × Š Rozměr ohniska citlivé plochy mm × mm

IR Proud za tmy A 

V0 Napětí naprázdno mV
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ISC Proud nakrátko μs

VF Napětí v propustném směru V 

C0 Kapacita pF

TCV Teplotní koeficient z V0 mV/K 

TCI Teplotní koeficient z ISC %/K 

Top Minimální skladovací a pracovní teplota °C

Tstg Maximální skladovací a pracovní teplota °C

COM Sériový port

E Intenzita osvětlení lx

U Napětí V

xls Přípona souborů vytvořená Microsoft Excel

ods Přípona souborů vytvořená OpenOffice Calc

FVP Fotovoltaický panel

MPPT Systém sledující bod maximálního výkonu
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 1 Úvod
Elektrická energie je nedílnou součástí dnešní civilizace, je 

výhodná především z důvodu jednoduché přeměny v jinou energii 
(mechanickou, světelnou, apod.). V neposlední řadě se stává výhodnou 
z důvodu přenositelnosti, ať už v podobě elektrické sítě nebo formou 
akumulátoru.

Fotovoltaika se zabývá přímou proměnnou sluneční energie 
v elektrickou, pochází ze spojení slov „fotos“ z řeckého světlo a ze jména 
Italského vědce Alexandra Volty. Sluneční energii je v určitém měřítku 
možné považovat za nevyčerpatelnou a zároveň „čistou“ (čistou v tom 
smyslu, že při její přeměně nevznikají škodlivé/vedlejší produkty). Z toho 
důvodu se jeví sluneční energie, tedy její přeměna na elektrickou 
způsobem fotovoltaické přeměny, jako perspektivní a pro budoucnost 
klíčová. Přestože svůj vzestup zažívá tato technologie především 
v posledních dekádách, má bohatou historii. U nás zažívá solární výroba 
energie velký vzestup především kvůli podpoře ze strany státu a samotné 
Evropské unie.

V práci budou mimo teoretický rozbor zkoumány především vlivy 
na fotovoltaický panel, které lze jakýmsi způsobem změnit ku prospěchu 
výkonu panelu. Dále budou stručně rozebrány možnosti využití tohoto 
panelu a další potřebná uzpůsobení.
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 2 Historie
Objev fotoelektrického článku se datuje až do roku 1839, kdy ho 

při svých experimentech objevil mladík Edmond Becquerel. Až v roce 
1904 popsal jeho fyzikální podstatu Albert Einstein, později za tyto a jiné 
práce získal Nobelovu cenu. Robert Millikan, taktéž držitel Nobelovy 
ceny, v roce 1916 potvrdil (v praxi) platnost tohoto jevu. V roce 1946 
Russell Ohle podal první patent na solární článek, byl to právě on, kdo 
stál u zrodu prvních křemíkových článků. Vůbec první použitelný, 
skutečný, fotovoltaický článek byl vyroben v Bellových laboratořích 
v roce 1954, dosahoval účinnosti 6%. V praxi se začaly využívat 
fotovoltaické články v šedesátých letech spolu s kosmickým výzkumem. 
Fotovoltaický jev byl jediným možným způsobem, jak dostat stálou 
energii na družice. První družicí využívající fotovoltaického článku byl 
Ruský Sputnik 3 vynesený na orbitu roku 1957. Na začátku 
sedmdesátých let se fotovoltaické články dostávají také na zem, z velké 
části byl tento rozmach způsoben ropnou krizí. Dnes se články využívají 
různorodě a najdeme je i v malé elektronice jako jsou kalkulačky nebo 
nabíječky mobilů. [1]
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 3 Fotovoltaická přeměna energie
Kapitola je zaměřena na vysvětlení podstaty fotovoltaického jevu. 

Pro pochopení problematiky fotovoltaického jevu musí nutně přijít 
i osvětlení problematiky PN přechodu, tedy samotného vytvoření 
polovodiče typu N a P a vliv slunečního záření na přechod.

 3.1 Nevlastní vodivost polovodičů
Pro účely solárních článků se používají polovodiče s nevlastní 

vodivostí a proto se bude text ubírat právě tímto směrem. Polovodič 
s nevlastní vodivostí vznikne zanesením nečistoty do základního 
materiálu polovodiče (Si, Ge, GaP, GaAs, InP, InAs, InSb). Takovýmto 
zanesením nečistot lze zvýšit vodivost polovodiče až o deset řádů 
v závislosti na koncentraci nečistoty. V praxi se přidává atom jiného 
prvku do atomu základního materiálu, tomuto postupu se říká dotování. 
Příměs pak rozhodne, jaký typ  polovodiče vznikne. Příklady příměsí jsou 
uvedeny v tabulce 3.1. Rozlišují se dva základní typy polovodičů 
s nevlastní vodivostí, sice typu P a typu N.

Tab. 3.1: Příměsi pro vznik nevlastní vodivosti

Polovodič typu P Polovodič typu N

Příměs B, Al, Ga, In P, As, Sb, (Li)
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 3.1.1 Polovodič typu P
Zavedením akceptorů do čistého základního polovodičového 

krystalu se stává tento krystal vodivější a vzniká vodivost nazývaná 
děrovou, protože nositeli proudu jsou kladné díry. Je to proto, že vzniklá 
díra se může zaplnit elektronem a výsledek je stejný, jako kdyby 
se kladný náboj pohyboval a tím představoval nositele proudu. 
V energetickém diagramu zavádějí akceptorové atomy přídavnou 
energetickou úroveň v zakázaném pásu, těsně nad mezí valenčního pásu. 
Tato vzdálenost je tak malá, že při pokojové teplotě jsou převážně 
všechny akceptorové atomy ionizovány a ve valenčním pásu se vytvoří 
odpovídající díry. Zvýšená hustota děr zmenšuje hustotu volných 
elektronů, takže součin obou těchto hustot zůstává konstantní. Stoupne-li 
děrová koncentrace o x řádů, klesne současně o x řádů koncentrace 
volných elektronů. V polovodiči typu P jsou díry většinovými 
(majoritními) nositeli a volné elektrony nositeli menšinovými 
(minoritními).

 3.1.2 Polovodič typu N
Vzniká tím, že do čistého čtyřmocného polovodičového materiálu 

zavedeme některý pětimocný prvek. Čtyři periferní elektrony příměsi 
mohou vytvářet kovalentní vazbu se sousedními atomy germania 
a křemíku, kdežto pátý periferní elektron je ke svému atomu vázán velmi 
volně, a to přitažlivou silou svého negativního náboje a pozitivního 
náboje zbytku příměsového atomu. Elektron uvolněný donorem se dále 
pohybuje jako volný elektron. Donorový atom, který pozbyl jeden 
elektron, se stává kladně nabitým iontem, pevně zasazeným v krystalové 
mřížce.
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 4 Vývoj solárních článků
V této kapitole je popsán stručný přehled základních technologií 

výroby solárních článků, jejich výhody a základní vlastnosti. Přehled je 
řazen do tří podkapitol vzhledem k vývoji solárních článků.

 4.1 První generace
První generaci představují články využívající jako základ 

křemíkové desky. Dnes jsou nejrozšířenější (přes 85%), jejich účinnost 
dosahuje 16% až 19%, speciální struktury pak až 24%. Jejich výroba je 
poměrně drahá z důvodu drahého vstupního materiálu, sice krystalického 
křemíku. Na obrázku 4.1 je ukázka běžného monokrystalického 
článku. [1]

Obr. 4.1: Si Článek [2]
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 4.2 Druhá generace
Z důvodu vysoké ceny článků první generace se začaly vyvíjet 

články druhé generace – tenkovrstvé (Obr. 4.2). Jako nosná vrstva může 
být použita organická, kovová, nebo textilní fólie, což dává článku další 
výhodnou vlastnost, flexibilitu, tím pádem se možnost použití značně 
rozšiřuje. Až na tuto vrstvu se deponuje samotný článek, například 
z amorfního a monokrystalického křemíku, tyto vrstvy jsou 100× 
až 1000× tenčí než články první generace, čímž se snižuje cena. Daň 
za snížení ceny a flexibilitu je bohužel snížení účinnosti (pod 10%) 
i životnosti. [1]

Obr. 4.2: Tenkovrstvé články [3]
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 4.3 Třetí generace
Články třetí generace jsou z velké části spíše ve vývoji a za cíl mají 

maximalizovat jak proudový, tak napěťový zisk. Vývoj se ubírá různými 
směry:

• vícevrstvé solárních články (z tenkých vrstev)
• články s vícenásobnými pásy
• články, které by využívaly „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 využívají kvantových jevů v kvantových tečkách nebo 

kvantových jamách
• prostorově strukturované články vznikající samoorganizací při 

růstu aktivní vrstvy
• organické články (např. na bázi objemových heteropřechodů)

Jediným typem článku třetí generace využívaným komerčně jsou 
zatím jen vícevrstvé struktury. Každá sub-struktura (p-i-n) absorbuje 
určitou část spektra a maximalizuje se tak energetická využitelnost 
fotonů. Podmínkou pro správnou funkci článku je, aby každá ze struktury 
generovala stejnou velikost proudu, v opačném případě je článek 
limitován strukturou s nejmenším generovaným proudem. [1]
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 5 Solární článek
Jak již bylo zmíněno v úvodu, fotovoltaika využívá přímé přeměny 

světelné (sluneční) energie v energii elektrickou za pomoci 
polovodičového prvku, označovaném také jako fotovoltaický nebo 
solární článek. Solární článek tvoří nejméně jeden PN přechod a při 
dopadu zpravidla sluneční energie jsou v článku generovány elektricky 
nabité částice (páry elektron – díra). Tyto páry jsou dále separovány 
elektrickým polem v PN přechodu, čímž vznikne napěťový potenciál 
mezi „předním“ (-) a „zadním“ (+) kontaktem článku. Obvodem 
zapojeným na tyto kontakty potom protéká stejnosměrný elektrický 
proud, který je přímo úměrný velikosti dopadajícího světla a velikosti 
plochy solárního článku.

Obr. 5.1: Fotovoltaický článek [1]
Jeden článek, tedy s jedním PN přechodem, disponuje potenciálem 

cca 0,5 V, toto napětí je pro další použití nepraktické, z toho důvodu 
se zapojuje více článků sériově, případně sériovo-paralelně. Spojení 
jednotlivých článků hermeticky uzavřených ve struktuře krycích 
materiálů tvoří solární panel, v praxi se lze setkat s panely o provozním 
napětí 12 V, nebo 24 V. Velice zjednodušenou ilustraci takového článku je 
možné vidět na obrázku 5.1. [1]
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 5.1 Výkon v závislosti na vlnové délce
Fotony dopadající na povrch země mají různou vlnovou délku 

a tedy i různou energii. Lidským okem je viditelná pouze část spektra 
v oblasti od 380 nm do 780 nm. Fotony s kratší vlnovou délkou mají vetší 
energii a nazýváme ji ultrafialová (UV), naopak fotony s delší vlnovou 
délkou mají energie méně a říkáme ji infračervená (IČ). Pro maximální 
účinnost solárního článku je nutné zajistit, aby článek pohlcoval co 
nejširší spekrtum vlnových délek fotonů. V případě dopadu fotonu 
o menší energii než 1,1 eV projde křemíkem a není absorbován, tedy není 
využita jeho energie. Tato hranice je dána šířkou zakázaného pásu Eg = 
Ec – Ev, proto v případě dopadu fotonu o větší energii než 1,1 eV je tento 
foton absorbován a v polovodiči vzniknou volné nosiče náboje (záporný 
alektron a kladná díra). Na obrázku 5.2 je naznačena hranice, které 
vlnové délky jsou ještě vhledem k fotovoltaické přeměně užitečné. [4]
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 6 Solární panel
Solární panel, přesněji fotovoltaický, jak již bylo krátce zmíněno, 

tvoří sériové, paralelní, nebo kombinace těchto dvou zapojení několika 
solárních článků hermeticky uzavřeno do celku. Panel musí být 
dostatečně odolný nejen mechanicky, ale i klimaticky, proto je 
hermeticky uzavřen, je potřeba zajistit, aby po dlouhou dobu odolávat 
silnému větru, krupobití, mrazu a jiným pro panel nepříznivým 
podmínkám. Konstrukce panelu je jednoduchá jen zdánlivě, předchází ji 
pečlivý výběr materiálů, který zajistí mechanickou pevnost a dobrou 
propustnost světla. Běžným představitelem z rodiny menších 
fotovoltaických panelů je na Obr. 6.1.

Obr. 6.1: Běžný fotovoltaický článek [5]
Po obvodu je obvykle panel zpevněn duralovými/hliníkovými 

rámy, které zajišťují nejen zpevnění panelu, ale jeho pohodlné uchycení 
ke konstrukci.
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Nejdůležitější části konstrukce tvoří kalené sklo (popř. Teflon, litá 
pryskyřice) a zapouzdřovací fólie (EVA), které se nacházejí před články. 
Sklo musí dosahovat co největší propustnosti (nejmenší odrazivosti), tato 
skla značně přesahují koeficient propustnosti běžného tabulkového skla, 
propustnost se pohybuje až okolo 91%. Musí být taktéž nebývale 
mechanicky pevné pro případ krupobití. EVA (ethylen vinyl acetát) je 
organická fólie, která se používá pro zapouzdření článků, je čirá a má 
stejný index lomu jako sklo. Může však časem trpět, z důvodu silného 
UV ozáření, efektem „žloutnutí“, což se nepříznivě projevuje 
na propustnosti a tím výkonu panelu. Zadní část je zakončená několika 
vrstvou krycí fólií (tedlar) na níž je vyveden připojovací box s kontakty. 
Obrázek 6.2 popisuje řez konstrukcí běžného fotovoltaického panelu. [6]
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 7 Vlivy na výkon
Vliv na výkon má samozřejmě technologie výroby panelu, tedy 

účinnost, o tom stručně pojednávala kapitola 4 Vývoj solárních článků. 
Koncový uživatel však nemá možnost tento faktor ovlivnit, neméně 
důležitými vlivy na výkon panelu jsou i jeho sklon a zeměpisné umístění. 
Tato kapitola objasní ideální instalaci panelu vzhledem k podmínkám 
v ČR.

 7.1 Ideální náklon panelu
Ideální náklon panelu by jednoduše řečeno byl takový, aby byl 

vždy kolmý ke slunci, proto se vhodný úhel náklonu mění nejen 
se zeměpisným umístěním a denní dobou, ale také s ročním obdobím. 
V zimě, kdy je slunce níž vzhledem k horizontu, je dosaženo vyššího 
výkonu při strmějším náklonu než v letním období, jak je naznačeno 
na Obr. 7.1.
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Vhodný sklon pro střední Evropu je zaznamenán v Tab. 7.1. [8]

Tab. 7.1: Sklon panelu pro různá roční období

Jaro 40°...60°

Léto 20°...50°

Podzim 40°...60°

Zima 40°...70°

 7.2  Podmínky v České republice
Část sluneční energie je zemskou atmosférou odražena nebo 

pohlcena, na její hranici činí dopadající energie 1369 W/m2 (jedná 
se o tzv. Sluneční/solární konstantu). [9] Dalšími faktory ovlivňující 
celkovou energii je také nadmořská výška a znečištění ovzduší. 
O podmínkách v ČR v rámci Evropy by se dalo říct, že jsou průměrné. 
Obecně se podmínky zlepšují jižním směrem, naopak severním směrem 
se zhoršují. Jak si Česká republika stojí v kontrastu s Evropou, je dobře 
viditelné na Evropské mapě energie dopadající na metr čtvereční během 
jednoho roku [kWh/m2] na Obr. 7.2. Detailní mapa ČR je pak na Obr. 7.3. 
Tyto hodnoty byly naměřeny za optimálního natočení modulu, v praxi, 
kdy je naklonění solárního panelu statické budou hodnoty přirozeně 
menší.
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Obr. 7.2: Potenciál solární energie v Evropě [10]

Obr. 7.3: Potenciál solární energie v České republice [10]
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 8 Technika měření
Měření probíhá pomocí digitálního PC osciloskopu DSO-2150 

USB. Tento osciloskop disponuje dvěma kanály a možností nastavení 
časové základny na 1 hodinu/dílek. V rámci celého dne je tak možné 
měřit napětí na zátěži solárního panelu a intenzitu osvětlení v podobě 
napětí na fotodiodě k tomuto účelu přímo určené. Pro kontrolu nad 
měřícím procesem i v případě nepřítomnosti je na hostujícím PC 
zprovozněn VNC server na který je možnost přistupovat z jakéhokoli 
zařízení s VNC klientem. Techniku měření stručně ilustruje Obr. 8.1. 
Jednotlivé části měřících pomůcek budou podrobněji popsány 
v podkapitolách.
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 8.1 Měřený solární panel
Měřeným solárním panelem je typ RS-M20 20 Wp firmy RICH 

SOLAR zobrazeným na Obr. 8.2. Základní parametry jsou z datasheetu 
produktu vypsány do Tab. 8.1, stavebním kamenem panelu je max. 
výkon, který činí 20 W.

Obr. 8.2: RICH SOLAR RS-M20 20Wp

Tab. 8.1: Technické specifikace panelu [11]

Max. výkon 20 W

Max. výstupní napětí při výkonu 20 W 17,82 V

Max. výstupní napětí naprázdno 21,96 V

Max. proud při výkonu 20 W 1,14 A

Max. zkratový proud 1,27 A

Pracovní teplota - 45 °C … + 85 °C

Rozměry 662×299×34 mm

Hmotnost 2,7 kg

21



Graf 8.1 představuje závislost výkonu/proudu na napětí solárního 
článku při teplotě 25 °C pro tři různé velikosti dopadající sluneční 
energie.
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 8.2 Měření intenzity světla (fotodioda BPW 21 )
Jako snímací prvek měření intenzity osvětlení je použita spektrálně 

kompenzovaná křemíková dioda firmy SIEMENS speciálně vyrobena 
k těmto účelům (Obr. 8.3). Mezi základní vlastnosti patří možný rozsah 
měřených vlnových délek od 350 nm do 820 nm, linearita výstupního 
proudu na krátko v závislosti na osvětlení, skvělé mechanické vlastnosti 
a jiné přednosti. Parametry této fotodiody jsou sepsány v Tab. 8.2.

Tab. 8.2: Vlastnosti fotodiody [12]

Veličina Značka Hodnota Jednotka

Skladovací a pracovní teploty Top … Tstg -40 … +80 °C

Závěrné napětí VR 10 V

Spektrální citlivost, VR = 5 V S 10 (≥ 5,5) nA/lx

Vlnová délka max. citlivosti λS max 550 nm

Spektrální rozsah citlivosti
S = 10 % of Smax

λ 350 ... 820 nm

Plocha citlivá na světlo A 734 mm2

Rozměr ohniska citlivé plochy D × Š 2,73 × 273 mm × mm

Proud za tmy
VR = 5 V 
VR = 10 mV

IR

IR

2 (≤ 30)
8 (≤ 200)

nA 
pA

Spektrální citlivost Sλ 0,34 A/W

Napětí naprázdno, Ev = 1000 Ix V0 400 (≥ 320) mV

Proud nakrátko, Ev = 1000 Ix ISC 10 μs

Napětí v propustném směru VF 1,2 V 

Kapacita C0 580 pF

Teplotní koeficient z V0 TCV – 2,6 mV/K 

Teplotní koeficient z ISC TCI – 0,05 %/K 
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Stěžejní charakteristika (závislost proudu nakrátko a napětí 
naprázdno na intenzitě osvětlení) je vyobrazena v grafu 8.2.

Graf 8.2: Závislost proudu nakrátko a napětí 
naprázdno na intenzitě osvětlení [12]

Obr. 8.3: Fotodioda BPW 21 [12]
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 8.2.1 Kalibrace fotodiody
Na zmíněné fotodiodě lze přirozeně měřit pouze napětí, to je nutné 

vhodným způsobem zkalibrovat podle luxmetru. K tomuto účelu byl 
použit digitální luxmetr s typovým označením LX1010BS a maximálním 
rozsahem 100000 lx (Obr. 8.4). Kalibrace byla provedena v zatemněném 
pokoji za pomocí dvou stativů a halogenového osvětlení při pokojové 
teplotě 20 °C (Obr. 8.5).

Obr. 8.4: Digitální luxmetr  LX1010BS
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Obr. 8.5: Technika použitá při kalibraci
Aby měl tento provizorní luxmetr dobré rozlišovací schopnosti 

i za špatných světelných podmínek, bylo třeba přidat tři měřící rozsahy. 
Přepínání rozsahů obyčejným přepínačem by ovšem zamezilo ovládání 
na dálku, proto byla zvolena cesta ovládání přes sériový port COM 
za pomocí jednoduchého zapojení s RELE, schéma zapojení je na Obr.
A.1 v příloze  A. Tento obvod i s vlastním zdrojem pro RELE byl uložen 
do krabičky s konektory pro připojení fotodiody, osciloskopu 
i ovládacího napětí ze sériového portu (Obr. 8.6). Samotné přepínání je 
pak realizováno pomocí univerzálního grafického programu s názvem 
Spínač dostupného zdarma za kterým stojí Gustav Mrázek (Obr. 8.7).

Jak již bylo zmíněno, fotodioda byla opatřena třemi rozsahy 
(2000 lx, 20000 lx a 80000 lx). Kalibrační grafy jsou rovněž v příloze  A. 
Jelikož vykazuje fotodioda v určitém rozsahu takřka ideální linearitu 
proudu na krátko, lze z grafů vytvořit regresní přímky a pomocí rovnic 
těchto přímek hodnoty napětí už jednoduše přepočítávat.
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Obr. 8.6: Přepínač rozsahů a fotodioda

Obr. 8.7: Program pro ovládání výstupů sériových portů
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 8.3 PC osciloskop
Jako měřící přístroj pro zaznamenávání napětí na výše zmíněném 

solárním panelu a fotodiodě slouží dvoukanálový PC osciloskop DSO-
2150 USB doplněn o jednoduché programové vybavení. Pomocí tohoto 
softwaru lze s osciloskopem pracovat obdobně jako s kterýmkoli jiným. 
Zaznamenané výsledky lze exportovat do různých formátů. Pro účely této 
práce se jevil jako nejvhodnější formát pro tabulkový editor Microsoft 
Excel (.xls), který je kompatibilní také s tabulkovým editorem Openoffice 
Calc (.ods), ve kterém jsou údaje dále zpracovávány.

Obr. 8.8: USB osciloskop
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 9 Praktické měření
Měřením byly získány tři typy výsledků. V prvním z nich byly 

měřeny celodenní charakteristiky panelu se statickým zatížením, dále vliv 
zátěže na výkon panelu a na závěr vliv naklonění panelu na jeho výkon.

 9.1 Celodenní průběh se statickou zátěží
Celodenní charakteristiky byly měřeny s neměnnou zátěží po celou 

dobu měření a statickým natočením panelu pod úhlem 55° k jižní straně. 
Způsob měření je symbolicky znázorněn na Obr. 9.1.
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Graf 9.1: Celodenní průběh pro zátěž 50 Ω
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Na naměřených hodnotách v grafu 9.1 je jasně viditelné, 
že přibližně od deváté do patnácté hodiny je panel nasycen a jeho napětí 
je na maximální možné hodnotě. Z regulačního hlediska se jedná 
o ideální stav, pro vyšší efektivitu je však vhodné zvolit v takovém 
případě vyšší zátěž a z panelu tak dostat větší výkon. Příklady 
celodenních charakteristik pro jiné hodnoty zátěže jsou vloženy v příloze 
 B.

 9.2 Vliv zátěže na výkon panelu
V tomto měření byla zátěž v několika krocích měněna pomocí 

odporové dekády pro jednu hodnotu intenzity osvětlení. Měření proběhlo 
několik pro různé hodnoty osvětlení. Panel byl opět polohován pod 
úhlem 55° na jih.
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Graf 9.2: Závislost výkonu na zátěži pro různé intenzity osvětlení
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Naměřené hodnoty, které jsou vyneseny do grafu 9.2 naznačují, 
že optimálním nastavením zátěže můžeme značně ovlivnit efektivitu 
přeměny energie. Optimální zatížení se mění s hodnotou intenzity 
osvětlení, po odečtení hodnoty odporu v bodě maximálního výkonu bylo 
možné vytvořit závislost vhodného zatěžovacího odporu na intenzitě 
osvětlení znázorněná v grafu 9.3.

Graf 9.3: Závislost vhodné zátěže na intenzitě osvětlení
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 9.3 Vliv polohy panelu na výkon
Výkon panelu může koncový zákazník značně ovlivnit správným 

polohováním panelu nejen kolem horizontální osy panelu, ale také té 
vertikální. Pokud se natáčí pouze kolem horizontální osy, postačí 
přizpůsobit náklon vzhledem k ročnímu období o čemž pojednávala 
kapitola 7.1 Ideální náklon panelu.Natočení kolem vertikální osy je pak 
vhodné plynule ladit spolu s horizontálním natočením v průběhu dne. 
Ideální stav tedy představuje panel natočený vždy kolmo ke slunci, je 
potřeba však zvážit celkovou návratnost tohoto řešení. Ve většině případů 
se zvolí kompromis a panely jsou natočeny staticky, případně se natáčí 
jen kolem horizontální osy.

 9.3.1 Vliv horizontálního natočení na výkon

Při tomto měření byl panel v pravé poledne natáčen kolem své 
horizontální osy v rozsahu 0°...90°. Z naměřených hodnot vynesených 
do grafu 9.4 se dá odečíst, že v době měření, byl nejvhodnějším úhlem 
natočení 35°. Už z tvaru závislosti je patrné, že správné natočení značně 
ovlivňuje výkon panelu. Konkrétní příklad – v případě, že by v tomto 
jarním období byl FVP nastaven pro zimních 65°, výkon by byl na 77% 
jeho maxima.
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Jedná se však o extrémní případ, kdy je naprosté jasno a sluneční 
záření není tolik rozptýleno mraky. V případech, kdy je zataženo 
a dopadající světlo je difůzní je výkon na natočení panelu méně náchylný, 
přesto ne zanedbatelně.

Graf 9.4: Procentní ztráta výkonu při horizont. polohování

 9.3.2 Vliv celkového polohování na výkon
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Výsledky byly snímány v průběhu celého dne za jasného počasí, 
proto opět platí, že naměřené hodnoty jsou maximálního charakteru, při 
zatažené obloze nebude mít polohování panelu takový vliv na výkon. 
Výsledků bylo dosaženo výpočtem výkonu při standardním pevném 
uchycení a uchycením reflektujícím polohu slunce a jejich následném 
porovnání. Z naměřených výsledků bylo zjištěno, že v ranních nebo 
pozdních odpoledních hodinách lze správným natočením panelu získat 
více než osmdesáti procentní navýšení výkonu vzhledem k fixní poloze. 
V absolutních číslech pro tento panel se pak jedná přibližně o 10 W. 
Výsledky popisující vliv na polohu jsou vyneseny do grafu  9.5.

Graf 9.5:  Procentní ztráta výkonu při celkovém polohování
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 10 Způsoby využití panelu
V následujících podkapitolách stručně nastíním možnosti využití 

a připojení FVP a s tím spojené nároky na další úpravy výstupní veličiny 
v podobě různých regulačních prvků. Způsoby využití se dělí na tři 
základní typy zapojení solárního systému. Prvním je systém drobných 
aplikací hojně využíván v kalkulačkách a jiné elektronice, síťový systém 
(on-grid), který je zapojen do distribuční sítě a ostrovní (off-grid) bez 
využití distribuční sítě. [1]

Vzhledem k výkonu panelu, který činí 20 W není příliš vhodný pro 
zapojení do distribuční sítě a tak bude ideální pro napájení drobných 
aplikací, případně zapojení v ostrovní síti. K výkonu se váže velikost 
panelu, panel by se s určitou tolerancí dal považovat za přenosný. 
V případě výletu s většími zavazadly se tak tento panel jeví jako ideální 
pro dobíjení malých a středních spotřebičů v čele s mobily, notebooky 
atp.

 10.1 Drobné aplikace
Do této kategorie patří všem dobře známé kalkulačky napájené 

malými solárními články a jiná zpravidla malá elektronika. Systémy 
drobných aplikací bývají nazývány také jako kapesní aplikace a lze 
se setkat se zařazením do kategorie ostrovních systémů. Výstupní napětí 
z článku je prakticky bez náročných regulačních prvků připojeno 
ke spotřebiči, funkčnost takového spotřebiče je přirozeně závislá 
na aktuální dostupnosti dostatečného množství světla. [1]
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 10.2 Síťové fotovoltaické systémy
Nejvyužívanějším systémem je on-grid systém, tedy s připojením 

do distribuční sítě. Takovýto systém je výhodný nejen finančně, ale 
i vzhledem k údržbě. Systém tvoří samotné solární panely, střídač, který 
má za úkol přeměnu stejnosměrného napětí na napětí požadované 
distributorem, zpravidla 230 V s frekvencí 50 Hz a elektroměr měřící 
dodanou energii. Volitelně pak další části sloužící k zefektivnění celého 
systému např. v podobě sledovače slunce. [1]

 10.3 Ostrovní fotovoltaické systémy
Ostrovní fotovoltaické systémy, nebo taky tzv. off-grid nejsou 

připojeny k distribuční síti a proto je potřeba zajistit akumulaci energie 
pro případ dočasně nepříznivých podmínek. Používají se na odlehlých 
místech, kde není možnost systém připojit do sítě nebo je z nějakého 
důvodu toto řešení nežádoucí. Jak bylo zmíněno, někdy se zde řadí 
systémy drobných aplikací s přímým napájením. V ostrovním systému je 
přítomen akumulátor, který se v době přebytku výkonu nabíjí a jeho 
energie je využívána naopak v době nepříznivých světelných podmínek 
např. ve večerních hodinách. Ostrovní systémy se dále dělí na ty 
s přítomností síťového napětí (se střídačem), systémy bez střídače pouze 
se systémovým napětím a hybridní systémy s využitím dalších zdrojů 
energie.
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Systémy s nízkonapěťovým výstupem stručně nastíněny na Obr.
10.3 jsou méně náročné na úpravy napětí v podobě střídače. Jediným 
regulačním prvkem je tak napěťový regulátor který se stará o správné 
dobíjení a vybíjení akumulátoru. V dnešní době existuje řada spotřebičů 
pro vstupní napětí 12 V (původně zamýšlených do automobilů), případně 
nabíječky přizpůsobené tomuto napětí a tak není problém si s těmito 
systémy dočasně vystačit. [13]

Sofistikovanější ostrovní systémy jsou vybaveny i střídačem (viz 
Obr. 10.4), proto lze již připojit jakýkoli spotřebič s ohledem na výkon 
a kapacitu systému. Pro vyšší efektivitu je vždy vhodné zvážit využití 
systému bez střídače, ve většině případů spotřebičů se totiž napětí opět 
transformuje na nižší hodnotu a každá transformace znamená vyšší ztráty. 
Proto je v rámci možností lepší připojit spotřebič přímo na regulátor 
a vyhnout se tak jedné „zbytečné“ transformaci. Právě pro případ, kdy je 
systém postaven na napětí 12 V jsou dostupné pro řadu spotřebičů 
nabíječky do automobilu. [13]
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Do kategorie hybridních systémů (Obr. 10.5) patří systémy 
doplněny o další zdroje energie, mohou to být větrné elektrárny nebo 
malé vodní elektrárny. Zvážit použití hybridního systému se vyplatí 
obzvlášť za vhodných podmínek daných lokalitou. V zimním období 
se výkon fotovoltaického systému značně sníží a nemusí dodávat 
potřebnou energii, v této době ho pak může suplovat jiná elektrárna 
zapojená no systému. [13]
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 11 Závěr
Bakalářská práce se věnuje fotovoltaickému panelu a zkoumání 

jeho možností pro následné využití v praxi jako zdroje energie. Měření 
probíhalo ve třech oddělených krocích.

Prvním krokem bylo měření celodenních charakteristik se statickou 
zátěží. Pro tento účel bylo nejprve potřeba navrhnout a sestavit patřičné 
příslušenství v podobě jednoduchého měřiče osvětlení a systému měření 
možného řídit na dálku. Základem tohoto měření byl USB osciloskop 
se schopností měřit dva oddělené kanály po celý den, které tvořily napětí 
z fotovoltaického panelu a fotodiody. Dalším modulem byl obvod pro 
ovládání rozsahu fotodiody a jeho připojení přes sériové rozhraní COM. 
Celé měření pak bylo ovládáno přes vzdálenou plochu pomocí 
technologie VNC. Z měření vyplývá, že statická zátěž se jeví jako 
nevhodná a velká část energie je nevyužita.

Na problematiku s nevyužitým výkonem panelu navazovalo 
měření s proměnným zatížením, jehož výsledky jasně ukázaly, jak je 
proměnná zátěž pro efektivní využití panelu důležitá.

Dalším faktorem, který byl v práci zkoumán, byl vliv polohování 
panelu na jeho výkon. Ukázalo se, že i u tak malého panelu můžeme 
správným natočením získat v odpovídajícím denním období 10 W, což je 
polovina jeho maximálního výkonu. U fotovoltaických systémů čítající 
desítky panelů se pak jedná o hodnotu, kterou je již potřeba brát vážně 
v úvahu.

Na základě těchto měření by se dala postavit navazující práce 
v podobě praktického návrhu a sestavení regulátoru na míru, který by 
pracoval systémem MPPT, tedy systém sledující bod maximálního 
výkonu. Případně na základě třetího měření navrhnout a zhotovit 
mechanismus pro automatické natáčení panelu kolmo ke zdroji záření. 
Prostoru pro bádání v této oblasti je stále dost nejen na úrovni samotných 
panelů, ale i na úrovni připojení panelu a správné využití jeho potenciálu.
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