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1 Úvod 

1.1 Cíle diserta ční práce 
Cílem disertační práce je zhodnotit vliv nerovnoměrně rozložené teploty a intenzity 

záření v rámci fotovoltaických (FV) systémů. Nerovnoměrné pracovní podmínky 
jednotlivých vzájemně elektricky propojených částí mají za následek ztrátu výkonu, 
v některých případech můžou mít vliv na urychlení procesů stárnutí či může dokonce 
dojít k jejich nevratnému poškození.  

Zvlášť jsou diskutovány případy, kdy k nerovnoměrnosti provozních podmínek 
dochází v rámci jednotlivých FV článků, v rámci FV panelů či v rámci soustavy 
FV panelů (FV generátoru). Každý z těchto případů je typický pro určitou kategorii 
FV systémů, např. k vysoké nerovnoměrnosti intenzity záření a teploty v rámci článků 
dochází v rámci koncentrátorových FV systémů, velké teplotní rozdíly v rámci 
jednotlivých FV panelů lze pozorovat např. u některých systémů s integrací do budov, 
obzvláště u fasádních systémů. 

Zhodnocení vlivu nerovnoměrnosti na výstupní elektrické parametry FV článků, 
příp. panelů je provedeno jak pomocí simulací jejich vzájemného elektrického propojení, 
tak pomocí provedeného měření či dat získaných z jiných zdrojů (např. teplotní pole 
fasádního FV systému).  
 

1.2 Přehled o sou časném stavu problematiky 
Uvedenou problematikou se zabývají jednak publikace určené pro návrháře  

a projektanty FV systémů (Planning and Installing Photovoltaic Systems 2008), kde jsou 
uváděna doporučení, jak vhodným návrhem předejít vzniku nerovnoměrných 
provozních podmínek a omezit jejich nepříznivé důsledky. Doporučení vycházejí 
z obecných znalostí a zkušeností s provozem těchto systémů, týkají se v převážné 
většině FV systémů bez koncentrace záření. Dále existuje řada vědeckých článků 
a studií řešících problematiku nerovnoměrných provozních podmínek pomocí simulací 
či uvádějících výsledky experimentů (Baig et al. 2012, Benda et al. 2007, Coventry et al. 
2002, Domenech-Garret 2011, Franklin a Coventry 2002, Luque et al. 1998, Macháček 
et al. 2008, Mellor et al. 2009, Wang a Hsu 2011). Řada těchto článků se týká 
koncentrátorových FV systémů, kde dochází k největším rozdílům teploty a intenzity 
záření.  

Prováděné simulace úzce souvisí se znalostí fyziky FV článků, metodami nalezení 
jejich vhodného náhradního modelu a určení parametrů modelu. Tato problematika je 
stále aktuální a je prezentována na konferencích zabývajících se solární energií a ve 
vědeckých publikacích. Současně jsou vyvíjeny softwarové nástroje určené pro simulaci 
chování FV systémů a k optimalizaci jejich návrhu. Některé z nich jsou vhodné i pro 
provádění simulací kompletních FV systémů pracujících v nerovnoměrných provozních 
podmínkách zahrnujících FV generátor, elektrické rozvody, pomocné prvky a zátěž. 
Jiné nástroje je možné využít pro stanovení podmínek provozu (např. určení výchozího 
teplotního pole metodou konečných prvků).  

Z uvedeného je patrné, že problematika nerovnoměrného rozložení teploty  
a intenzity záření v rámci FV systémů je multidisciplinární a úzce souvisí v fyzikou 
polovodičů, fyzikou přestupu tepla, elektronikou, matematickou analýzou, modelovacími 
a programovacími technikami a konstrukčními postupy komponent FV systému.  
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1.3 Vznik a rozvoj fotovoltaických systém ů 
Možnost získávat elektrickou energii přímou přeměnou slunečního záření 

je známa již od konce 19. století, kdy francouzský fyzik A. E. Becquerel objevil 
fotoelektrický jev. Praktické využití nastalo ale mnohem později. V roce 1955 dosáhli 
vědci v Bellových laboratořích v USA účinnosti křemíkového FV článku 6%. Hlavním 
cílem bylo použití těchto článků pro kosmický průmysl. 

Využití FV zařízení bylo zprvu silně limitováno cenou FV článků. Ze začátku 
se jednalo převážně o napájení malých přenosných spotřebičů a aplikace umístěné 
daleko od elektrické rozvodné sítě. S cílem zdokonalení a snížení ceny základních 
komponent FV systémů byly v řadě zemí zavedeny podpůrné programy založené 
na finanční jednorázové podpoře při pořízení systému nebo na výkupní ceně energie 
garantované po stanovenou dobu. Výrazně více byl zastoupen způsob podpory 
založený na výkupních cenách, který motivuje provozovatele ke snížení vstupních 
nákladů a dlouhodobý efektivní provoz systému. Základním legislativním pilířem 
podpory obnovitelných zdrojů se např. v Německu stal zákon o obnovitelných zdrojích 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG) z roku 2000, obdoba tohoto zákona vstoupila 
v platnost v České republice v roce 2005 (Zákon č. 180/2005 Sb.). Světovým lídrem 
v oblasti vývoje a počtu instalací bylo zprvu Japonsko a později Německo. 
Spolu s rostoucí poptávkou po energii, po energetické soběstačnosti a s rozvojem 
fotovoltaického průmyslu se fotovoltaika stala začátkem 21. století významnou 
ekonomickou oblastí. Obr. 1.1 uvádí kumulovaný špičkový instalovaný výkon 
FV systémů ve světě. V současné době dochází k přesunu velké části výroby FV článků 
a panelů ze zemí Evropy do oblastí jihovýchodní Asie, což především pro Evropu 
přináší nemalé společensko-hospodářské problémy (snížení podílu na trhu, růst 
nezaměstnanosti, postupná ztráta prvenství ve výzkumu a duševním vlastnictví). 
Je třeba zdůraznit, že bez silné finanční podpory a převážně evropských podpůrných 
programů by současný masivní celosvětový nárůst výroby a instalací FV systémů nebyl 
myslitelný. 

 
Obr. 1.1: Celosvětově instalovaný špičkový výkon ve fotovoltaice- kumulovaný součet 

(Zdroj: Epia 2013) 
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1.4 Základní princip FV článků 
Základním prvkem FV systémů je generátor tvořený soustavou jednotlivých FV 

článků, které se dále propojují sériově a paralelně pro dosažení požadovaných 
výstupních hodnot napětí a proudů. Články jsou mechanicky choulostivé prvky a pro 
jednodušší manipulaci, zvýšení odolnosti a zjednodušení propojení jsou z nich při 
výrobě skládány FV panely. Ty mívají rozměry až 1 × 2 m, v systémech jsou obvykle 
uchyceny na konstrukcích a vzájemně elektricky propojeny. Výsledné sério-paralelní 
propojení FV panelů bývá označeno jako FV generátor. Výkon v rozsahu 102 − 105 W 
je veden na svorky střídače či regulátoru, kde je přizpůsoben požadavkům výstupu 
(v zemích EU v případě systému připojenému k rozvodné síti bývá výstupem 
typicky fázová síť 400 V / 50 Hz).  

 
Obr. 1.2: Konstrukce fotovoltaického panelu 

 
FV článek je založen na specifických vlastnostech polovodičů, jejichž vodivost leží 

mezi vodiči a izolanty a může být různými vlivy značně měněna. Minimální energie 
potřebná k uvolnění elektronu z kovalentní vazby atomu, tj. jeho přesunutí z valenčního 
do vodivostního pásu, se nazývá šířka zakázaného pásu Wg, pro křemík při pokojové 
teplotě činí 1,12 eV. Koncentrace vodivostních elektronů n a děr p v čistém polovodiči 
je dána vztahem  

 ( ) ,/exp32 kTWBTnnp gi −==  (1.1) 

kde ni značí vlastní (intrinzickou) koncentraci volných nosičů náboje, T teplotu 

v Kelvinech, k je Boltzmanova konstanta, B je konstanta závisící na pásové struktuře 

polovodiče (pro křemík B = 1,36.1045 m-6T3).  

 

V čistých polovodičích dále platí 

 .inpn ==  (1.2) 

 

Vlastnosti polovodiče lze výrazně měnit přidáváním příměsí, tzv. dotováním. 
Jestliže zaujme v krystalické mřížce např. pětimocný prvek polohu čtyřmocného prvku, 
čtyři jeho valenční elektrony jsou pevně vázány kovalentní vazbou s elektrony 
sousedních atomů a zbylý elektron je vázán pouze slabě elektrostatickou interakcí. 
Z této vazby se dodáním malé energie může uvolnit, dochází k tzv. ionizaci 
příměsového centra. S přítomností donoru je spojena lokální energetická hladina ležící 
pod dnem vodivostního pásu, Obr. 1.3.  
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Tyto prvky jsou nazývány donory, v případě ND >> ni platí v širokém rozsahu teplot  
 ,DNn =  (1.3) 

 .// 22
Dii Nnnnp ==  (1.4) 

 
Polovodiče s elektrony jako majoritními nosiči, se nazývají typu N.  
Podobně vznikají polovodiče typu P v případě dotování polovodiče trojmocným 

prvkem. Akceptory způsobují, že elektrony jsou minoritními nosiči náboje a díry jsou 
nosiči majoritními. Obdobně jako u polovodičů typu N platí pro koncentraci akceptorů NA 
 ,ANp =  (1.5) 

 .// 22
Aii Nnpnn ==  (1.6) 

 

Obvykle bývají v polovodiči zastoupeny donory i akceptory, tyto polovodiče jsou 
označovány jako kompenzované. V případě že převažují donory, tj. ND > NA, může být 
elektron uvolněn z ND − NA donorů, analogicky pokud převládají akceptory může být 
elektron zachycen na NA − ND donorech.  
 

 
Obr. 1.3: Pásové schéma polovodiče s lokálními energetickými hladinami 

 
Energie potřebná k přechodu elektronu z valenčního do vodivostního pásu může 

být dodána působením záření. Pro absorbci energie záření vázaným elektronem 
a přechodu do vodivostního pásu musí být splněna podmínka hν > Wg. Energie fotonu 
vyšší nežli Wg zůstane nevyužita (je předána mřížce ve formě tepla, tzv. termalizace). 
Pokud je energie fotonu nižší, foton může být zachycen pouze na poruchách mřížky, 
přičemž absorpční koeficient je nízký a polovodič se jeví pro uvažované záření jako 
transparentní. 

Při prostupu materiálem intenzita záření G klesá, při vzdálenosti od povrchu x lze 
pro monochromatické záření vyjádřit jeho intenzitu ve tvaru 

 ( ) ( ) ,exp0 xGxG α−=  (1.7) 
kde G0 je výchozí intenzita záření na povrchu (prostupující do materiálu) a α  

koeficient absorpce, který závisí na polovodičovém materiálu a vlnové délce záření. 
 
Podle struktury energetických pásů je možno polovodiče rozdělit na dvě skupiny 

s ohledem na absorpci záření. Pokud leží minimum energie ve vodivostním pásu ve 
stejné oblasti (Brillouinově zóně) jako maximum energie valenčního pásu, jsou možné 
při interakci elektronů s polovodičem pouze tzv. přímé přechody, při kterých se 
zachovává vlnový vektor. Pokud tomu tak není, je zapotřebí pro přechod elektronu do 
vodivostního pásu jeho současná interakce s fotonem a fononem (mřížkou). Jedná se 
o tzv. nepřímý přechod. Pravděpodobnost nepřímého přechodu je mnohem menší nežli 



 5 

přímého přechodu a polovodiče, ve kterých se vyskytuje (např. krystalický křemík), 
vykazují tudíž výrazně nižší koeficient absorpce α. Pro jejich využití pro výrobu 
fotovoltaických článků je zapotřebí zhotovit tlustší články a tudíž je třeba mnohem více 
polovodičového materiálu. 

Kromě generování volných nosičů náboje dochází v polovodičích k jejich zanikání, 
tj. rekombinaci, při které volný elektron obsadí místo díry a předá část své energie. 
Nadbytečná energie je odevzdána ve formě záření (generování fotonu) nebo je 
přeměněna na teplo (nezářivá rekombinace). Mezi 3 nejvýznamnější typy patří zářivá 
rekombinace, Augerova rekombinace a rekombinace přes rekombinační centra 
(Goetzberger et al. 1998). 
 

Přímá (zářivá) rekombinace  je jev opačný k absorpci fotonu, dochází k zaniknutí 
jednoho páru elektron-díra a vyzáření fotonu o energii odpovídající Wg. Doba 
života odpovídající tomuto procesu při nízké injekci je rovna  

 ,
1

NC r
r =τ  (1.8) 

kde Cr je materiálová konstanta a N je koncentrace dotace (donorů či akceptorů).  
 
Pro křemík a další polovodiče s nepřímou pásovou strukturou je hodnota Cr velmi 

nízká (Cr ≈ 2.10-13 cm-3s-1) a zářivá rekombinace není významným typem.  
 

Při Augerov ě rekombinaci uvolněná energie umožní volným nosičům náboje 
dosáhnout vyšších energetických hladin. Je významná zvláště u silně dotovaných 
polovodičů (N > 1019 cm-3), doba života volného nosiče náboje v polovodiči typu N činí 

 ,
1

2
DAn

A
NC

=τ  (1.9) 

kde CAn je koeficient Augerovy rekombinace pro uvažovaný polovodič typu N.  
 

Rekombinace p řes příměsová centra  je významná zvláště u slabě dotovaných 
polovodičů. Různé typy defektů v polovodiči způsobují vznik lokálních energetických 
hladin. Hladiny hluboko uprostřed zakázaného pásu označované pasti umožňují 
rekombinaci pomocí dvou kroků, přičemž nejprve je volný elektron jimi zachycen a poté 
uvolněn a rekombinuje s dírou. Pro dobu života volného náboje při této rekombinaci 
platí  

 ,
1

tt
t NC
=τ  (1.10) 

přičemž koeficient Ct závisí na záchytném průřezu rekombinačních center a jejich 
energetické hladině a Nt značí koncentraci těchto center.  
 
PN přechod a fotovoltaický jev 

Pro vznik rozdílu potenciálů je potřeba zajistit v polovodiči vhodnou strukturu, která 
vytvoří vestavěné elektrické pole umožňující separaci volných nosičů náboje. 
 

Toto je možné zajistit pomocí: 
- PN přechodu 
- Heteropřechodu 
- PIN struktury 
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Nejčastěji používaná struktura zajišťující funkci FV článků je PN přechod, při které 
se v krystalu polovodiče s prostorovou souřadnicí mění koncentrace donorů 
a akceptorů. Na jedné straně platí ND > NA na druhé NA > ND , na rozhraní přechodu 
platí ND = NA. V okolí přechodu se utváří tzv. oblast prostorového náboje se silným 
elektrickým polem, které zabraňuje dalšímu difúznímu toku děr do oblasti N a elektronů 
do oblasti P. Pásové schéma ukazuje Obr. 1.4.  
 

 
Obr. 1.4: Pásové schéma PN přechodu 

 
Přiložené napětí V v propustném směru na PN přechod způsobuje injekci 

elektronů do oblasti P. Bariera tvořená vestavěným napětím o velikosti 

 
2

ln
i

AD
d

n

NN

e

kT
V =   (1.11) 

 
se sníží o hodnotu e·V a nemusí být již natolik velká, aby zabránila pohybu elektronů do 
oblasti P a děr do oblasti N, což má za následek průtok proudu.  
 

Výslednou proudovou hustotu lze vyjádřit vztahem (Goetzberger et al. 1998) 
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kde J01 a J02 jsou saturační proudové hustoty pro difúzi a rekombinaci v oblasti 
prostorového náboje, Vj je napětí na PN přechodu, n1 a n2 jsou tzv. faktory ideality 
diody, pro které platí 1 ≤ n1 ≤ 2 a n2 ≥ 2.  
 

Saturační proudové hustoty lze dále vyjádřit dle vztahů, které odvodili Shockley, 
Read a Hall 
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τ
=  (1.13b) 

kde Dn a Dp jsou koeficienty difúze elektronů a děr, Ln a Lp jejich difúzní délky, 
τSC doba života volných nosičů náboje, d je šířka oblasti prostorového náboje.  
 

První člen na pravé straně v rovnici (1.12) představuje proudovou hustotu vzniklou 
překonáváním bariery difúzí (dle Shlockleyho rovnice), v případě křemíkového materiálu 
je podstatný pro oblast napětí Vj > 250 mV. Druhý člen představuje proudovou hustotu 
vzniklou rekombinacemi v oblasti prostorového náboje, pro křemíkový materiál je 
zásadní pro napětí Vj do hodnoty cca 300 mV.  
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Nejčastěji bývá V-A charakteristika PN přechodu vyjádřena ve tvaru Shockleyho 
aproximace 

 ,1exp01
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j  (1.14) 

 
která je dostatečně přesná pro PN přechod v případě krystalického křemíkového 
materiálu pro napětí Vj > 0,4 V (Kaplanis, Kaplani 2013). 
 

Při ozáření PN přechodu může dojít ke generaci párů elektron-díra. Pokud se tyto 
volné nosiče náboje nalézají v oblasti prostorového náboje nebo se k ní dostanou difúzí, 
je jejich pohyb vlivem elektrického pole usměrněn, nosiče jsou separovány, díry jsou 
vtahovány do oblasti P a elektrony do oblasti N. Výsledná V-A charakteristika je 
součtem proudu generovaného dopadajícím zářením IPH a V-A charakteristiky 
neozářeného PN přechodu, Obr. 1.5. 
 

 
Obr. 1.5: V-A charakteristika ozářeného (1) a neozářeného (2) FV článku 
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Základní struktura FV článku je uvedena na Obr. 1.6. FV článek obsahuje na 
povrchu síť kontaktů nebo transparentní vodivou vrstvu, pomocí které je generovaný 
proud odváděn a využíván. Na zadní stranu lze nanést celoplošně vodivou kovovou 
vrstvu.  
 

 
Obr. 1.6: Základní struktura FV článku 
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1.5 Elektrické vlastnosti FV článků a panelů 
V-A charakteristika ozářeného FV článku (panelu) je znázorněna na Obr. 1.7. 

Pokud není zatížen spotřebičem, můžeme na kontaktech naměřit napětí naprázdno VOC 
(u křemíkového článku obvykle 0,6 V, na panelu až desítky V), při připojení zátěže 
můžeme využívat generovanou energii. Při zkratování, kdy článek je ve stavu nakrátko, 
protéká obvodem maximální možný proud ISC. Mezi těmito extrémními body leží 
tzv. bod maximálního výkonu MPP, kdy je součin napětí a proudu maximální.  
V tomto bodě je hodnota napětí a proudu značena VMPP a IMPP. 

 

 
Obr. 1.7: Typická V-A charakteristika FV článku (panelu) 

 
Maximální výkon, který lze odebírat z FV článku (případně panelu) je tedy 

vyjádřen 
 ,MPPMPPMPP VIP =  (1.15) 

 
přičemž platí podmínka 

 .0=
dV

dP
 (1.16) 

Jelikož v reálném případě podmínka (1.16) nebývá splněna, kladná či záporná 
hodnota dP / dV je využívána pro hledání (přibližování se) bodu maximálního výkonu, 
jelikož identifikuje, zda aktuální hodnota napětí je menší nebo větší nežli VMPP. 
Tento způsob hledání bodu MPP bývá označován jako algoritmus Perturb and Observe 
(Sera 2009).  

Často se k nalezení bodů VMPP a IMPP využívá též odvozených vztahů 
(1.17) a (1.18) využívaných pro algoritmus označovaný Incremental Conductance 
(Sera 2009). 
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Dalším udávaným parametrem je tzv. činitel plnění (Fill Factor) definovaný 

 (%).100
OCSC

MPPMPP

VI

VI
FF =   (1.19) 

 
Účinnost konverze záření na elektrickou energii lze určit dle vztahu 

 (%)100100
IN

OCSC

IN

MPPMPP

P

VIFF

P

VI
==η , (1.20) 

kde PIN značí dopadající výkon záření na FV článek či FV panel při daných 
podmínkách.  
 

Všechny parametry článků (panelů) závisí na intenzitě záření a teplotě. Obvykle 
jsou uváděny při standardních testovacích podmínkách STC (1000 W/m2, 25 °C) 
či nominální pracovní teplotě článku a intenzitě záření 800 W/m2 dle ČSN EN 61853 
ed. 2. Nominální pracovní teplota článku záleží na konstrukci celého FV panelu, způsob 
určení specifikuje norma ČSN EN 61215 ed. 2. 

Norma ČSN EN 50461 předepisuje nezbytně uváděné parametry pro produkty 
s články z krystalického křemíku, mezi které patří 

- napětí naprázdno, VOC (V) 
- proud nakrátko, ISC (A) 
- napětí v bodě maximálního výkonu (MPP), VMPP (V) 
- proud v bodě maximálního výkonu (MPP), IMPP (A) 
- výkon v bodě maximálního výkonu (MPP), PMPP (W) 
- činitel plnění FF (%) 
- účinnost v bodě maximálního výkonu (MPP), η (%) 
 
Měření je prováděno dle EN 60904-1, všechny uvedené hodnoty musí být udány 

včetně tolerancí. Dále je požadavek uvést teplotní koeficienty pro proud nakrátko α 
(mA/K), napětí naprázdno β (mV/K) a výkon v bodě MPP δ (W/K). 

Pokud je ozářený FV článek, případně FV panel využíván primárně jako zdroj 
energie (proudu) pro externě připojenou zátěž, je vhodné rozdělit pracovní oblast do 
kvadrantů uvedených na Obr. 1.8. V I. kvadrantu působí jako zdroj energie, ve II. a ve 
IV. se chová jako spotřebič (energie je dodávána externě).  
 

 
Obr. 1.8: Pracovní oblasti FV článku (panelu) 
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1.6 Typy FV článků 
V současné době se vyrábí různé typy FV článků z hlediska použitého 

polovodičového materiálu a způsobu zpracování. Každý typ má své výhody i úskalí. 
Snahou je docílit minimálních výrobních nákladů, použití cenově dostupných materiálů 
a zvládnutelných výrobních technologií, vysoké účinnosti a životnosti a ekologické 
nezávadnosti výroby. V neposlední řadě je důležité minimalizovat energetické nároky 
výroby, aby byla fotovoltaika skutečným zdrojem energie. Současná energetická 
návratnost krystalických křemíkových panelů se pohybuje mezi 0,5 − 1,4 roky 
v závislosti na typu systému a jeho umístění, jejich životnost je přitom 30 více let 
(EPIA 2011). V případě tenkovrstvých technologií je tato doba ještě kratší.  
 
Křemíkové fotovoltaické články 

Přestože se jedná o jeden nejstarších typů fotovoltaických článků, v současnosti 
stále zaujímají dominantní místo co se týká množství výroby. Důvodů je více, 
především je křemík v přírodě hojně zastoupen, má vhodné fyzikální vlastnosti 
a technologie jeho čištění a zpracování je velmi dobře zvládnutá. Zprvu se pro výrobu 
článků využívalo odpadu z výroby mikroelektronických součástek, jelikož pro výrobu 
FV článku není potřeba tak vysoký stupeň čistoty křemíku jako pro použití 
v mikroelektronice. Při rozvoji fotovoltaiky však brzy toto množství přestalo stačit a čistý 
křemík se začal vyrábět pro fotovoltaiku cíleně.  
 
Monokrystalické k řemíkové články 

Články z monokrystalického křemíku se vyznačují nejvyšší účinností z komerčně 
využívaných typů. Jsou vyráběny tažením monokrystalu z taveniny, do které se ponoří 
zárodečný krystal. Takto vzniknou válcové monokrystaly tzv. ingoty, které se upraví tak, 
aby měly v řezu „semikvadratický“ tvar a výsledné FV články lépe vyplnily plochu 
FV panelu. Dále jsou řezáním ingotu zhotoveny tenké destičky. Při tomto procesu se za 
poslední desetiletí podařilo výrazně redukovat tloušťku, která se v současnosti pohybuje 
okolo 150 µm. Čím jsou tenčí, tím větší je úspora materiálu, nicméně i další manipulace 
s nimi a jejich opracování je obtížnější, protože hrozí prasknutí. Svrchu bývá často 
zhotovena textura a antireflexní vrstva, aby se minimalizoval odraz záření od povrchu. 
Pomocí difúze je vytvořen PN přechod, destičky jsou dále opatřeny sítí sběrných 
kontaktů. Teoretický limit účinnosti při uvažování nulové povrchové rekombinace 
a ideálního pohlcení záření dosahuje 29 % (Kaplanis, Kaplani 2013). Reálná účinnost 
takto zhotovených článků pro speciální účely přesahuje 20 %, u běžně komerčně 
dostupných typů leží obvykle okolo 18 %. 
 
Multikrystalické k řemíkové články 

Jelikož je výroba monokrystalického materiálu složitá, hledaly se způsoby, jak 
tento proces obejít. Výsledkem byla příprava multikrystalického materiálu, kde tavenina 
křemíku řízeným procesem chladne a přitom dochází k tvorbě množství jednotlivých 
krystalů, které jsou na článku dobře rozpoznatelné. Křemíkový blok je následně řezán 
a jsou z něj zhotoveny FV články. Výhodnou je navíc úspora materiálu, jelikož jsou takto 
přímo zhotoveny články s tvarem čtverce. Nevýhodou je mírně nižší účinnost oproti 
monokrystalickým článkům, jelikož hranice zrn působí jako oblast se zvýšenou 
rekombinací. Výrazným zdokonalením výrobního procesu lze dosáhnout velkých zrn 
krystalů a účinnosti blízké monokrystalickým FV článkům. Tyto FV články bývají 
označovány jako „multi-like-mono“ FV články.  
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Jelikož je však výsledná účinnost FV článků závislá i na dalších výrobních 
procesech (texturace povrchu leptáním, tvorba PN přechodu difúzí, příprava antireflexní 
vrstvy na povrchu a sítě sběrných kontaktů), nelze obecně říci, že každý multikrystalický 
článek má nižší účinnost nežli monokrystalický. 
 
Články z amorfního k řemíku  

Výsledkem snahy o úsporu polovodičového materiálu a zlevnění produkce 
FV článků bylo zavedení výroby na bázi tenkých vrstev. Výsledné články mají tloušťku 
vrstvy slabší nežli 1 µm. Při výrobě se vychází z podkladového substrátu (sklo či kov), 
na který jsou postupně nanášeny jednotlivé sběrné a aktivní vrstvy. Výhodou je 
uvedená úspora materiálu a možnost začlenit do vlastního výrobního procesu vzájemné 
propojení jednotlivých článků v panelu (výhodná automatizace). Naproti tomu jsou však 
vysoké investiční náklady na výrobní zařízení provádějící depoziční technologie při 
nízkých tlacích na velké ploše. Přes velké pokroky zůstává stále nevýhodou nízká 
časová stabilita takto vytvořených FV panelů, nižší účinnost a velký sériový odpor, který 
má vliv převážně u vyšších intenzit slunečního záření.  
Výhodou je výrazně nižší pokles účinnosti při nízké intenzitě záření a cca poloviční 
teplotní koeficient účinnosti. Tímto dosahuje FV systém s amorfními křemíkovými 
FV články s jižní orientací se sklonem 30° p ři provozu v podmínkách ČR články o 3,7 % 
více energie na výstupu z FV generátoru nežli systém o stejném instalovaném výkonu 
s krystalickými články (Staněk 2011). Při téměř poloviční účinnosti amorfních panelů je 
však pro stejný instalovaný výkon třeba pokrýt FV panely výrazně větší plochu. 
 
CIS, CIGS technologie 

Jedná se o tenkovrstvé články složené z více vrstev různě dotované mědi, india, 
selenu, případně také gallia. Výhodou je oproti ostatním tenkovrstvým technologiím 
účinnost dosahující 11 %, na laboratorních vzorcích více než 19 %. Většímu rozšíření 
těchto článků však brání vzácný výskyt india a dosud ne úplně rozšířené technologie. 
V roce 2011 dosahovala produkce tohoto typu FV článků necelých 2 % z celkového 
objemu (Kaplanis, Kaplani 2013). 
 
CdTe 

Tento polovodičový materiál se vyznačuje větší šířkou zakázaného pásu  
cca 1,5 eV. První výzkumy začaly již v 50 letech minulého století. Články dosahují 
dostatečné účinnosti kolem 10 % při relativně nízkých výrobních nákladech. Očekává 
se, že tyto články mohou časem dosahovat účinnosti téměř 20 %. Další výhodou 
je nižší teplotní koeficient účinnosti v porovnání s krystalickými křemíkovými články. 
Problémem je však toxicita kadmia a nedostatek výskytu telluru, který se získává jako 
vedlejší produkt při těžbě mědi. Současná výrobní kapacita těchto článků je omezena 
na cca 1 GWp ročně. 
 
GaAs 

Tenkovrstvý článek zhotovený na bázi arsenidu gallia dosáhl již v roce 1989 
účinnosti 23 % při slunečním záření. Kromě velmi vhodné šířky zakázaného pásu 
1,43 eV má další výjimečné vlastnosti jako velká absorpce slunečního záření (postačuje 
tenká vrstva aktivního materiálu), odolnost kosmickému záření a minimální pokles 
účinnosti při vysokých provozních teplotách. Pro uvedené přednosti byl již zpočátku 
používán pro kosmické účely a různá experimentální a demonstrační zařízení 
(např. speciální solární automobily). Problémem je silná toxicita arsenu. 
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Tandemové články 
Článek konstruovaný s jedním PN přechodem je schopen využít pouze část 

spektra slunečního záření. Dosažení vyšší účinnosti FV článku je možné v případě 
využití více těchto přechodů. Vstupující záření nejdříve prostupuje materiálem s větší 
hodnotou Wg, část záření s delší vlnovou délkou je následně absorbována s materiálu 
s menší hodnotou Wg. Tandemový článek dosahuje tudíž vyšší napětí, nicméně 
využitelný proud je omezen na nejnižší hodnotu proudu generovaného jednotlivými PN 
přechody.  

Tyto články mohou být buďto tenkovrstvé nebo monokrystalické. Tenkovrstvé 
bývají založeny na vyváření amorfní a tzv. mikromorfní vrstvy křemíku na substrátu, 
dosahují účinností okolo 10 %. 

Tandemové monokrystalické články jsou určené pro speciální koncentrátorové 
systémy či aplikace v kosmickém prostoru. Obvykle obsahují 2 nebo 3 heteropřechody, 
nejvyšší dosažené účinnosti se pohybují okolo 40 %. Jsou založeny na 
monokrystalickém germaniovém substrátu, na kterém jsou epitaxí vytvářeny další 
vrstvy. Vzájemné propojení článků se provádí pomocí tunelového jevu na rozhraní 
P+N+. 
 
Nové technologie FV článků 

Využití organických materiálů v oblasti fotovoltaiky přináší zcela nové možnosti, 
nové typy výrobní technologie, ale i řadu problémů. Výhodou se zdá možnost budoucí 
minimalizace výrobních nákladů, využití levných podkladových materiálů, velká výrobní 
kapacita, spojitá výrobní technologie a použití nízkých teplot při technologických 
procesech. Lze využít materiály s velkou absorpční schopností a tím snížit tloušťku 
aktivní vrstvy do řádu stovek nanometrů, možnost určit barvu, zvolit flexibilní substráty 
atd. Další předností a očekáváním je jejich různorodost. V závislosti na složení 
a struktuře lze měnit v širokém rozsahu jejich vlastnosti. Sestavení molekul a vytvoření 
kompozitních materiálů je zcela nový přístup s řadou očekávání. Základním problémem 
stále zůstávají nové technologické postupy, které nejsou tolik rozvinuté jako v případě 
anorganických materiálů a především časová stabilita vyrobených článků. 

V organických materiálech nedochází ke generaci volných nosičů náboje, po 
excitaci fotonem je pár elektron-díra silně vázán Coloumbovou silou, vzniká tzv. 
Frankelův exciton. K disociaci tohoto excitonu může dále dojít např. působením 
elektrického pole či interakcí s fonony (Pfleger et al. 2008).  

Ze základních typů FV článků připravených pomocí organických materiálů lze 
uvést barvivové (Graetzelovy) články, organické tenkovrstvé články a články využívající 
kvantových teček. Z uvedených typů dosahují největších účinností barvivové FV články 
(v případě laboratorních vzorků až 10 %). Jsou tvořeny dvěma substráty (obvykle skla) 
z nichž alespoň jeden z nich je transparentní. Na vnitřní straně jsou opatřeny vrstvou 
transparentního vodivého oxidu (sběrná elektroda), meziprostor je vyplněn elektrolytem 
s částicemi TiO2 a barviva založeného na rutheniu. Mezi aplikační problémy patří 
teplotní omezení provozu FV článku kvůli tekutému elektrolytu a degradace vlivem UV 
záření (Kaplanis, Kaplani 2013). 
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Přehled technologie článků z hlediska ú činnosti 
Vývoj technologie a nárůst účinnosti fotovoltaických článků je patrný z Obr. 1.9. 

Jedná se o laboratorní vzorky, průmyslově vyráběné články dosahují nižších účinností. 
V případě tandemových článků je též použité koncentrované záření a výkonné chlazení.  
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Obr. 1.9: Nejvyšší dosažené účinnosti fotovoltaických článků v laboratorních 

podmínkách (Zdroj: National Renewable Energy Laboratory NREL) 
 

1.7 Vzájemné propojení FV článků - specifikace problému 
U fotovoltaických systémů sloužících jako zdroje elektrické energie se v převážné 

většině případů setkáváme s požadavkem sériového spojení jednotlivých FV článků.  
Sériové propojení umožní zvýšit napětí až na hodnotu v řádu 102 V, což je vhodné pro 
následnou účinnou konverzi či přímé využití ve spotřebiči. Horní hranice je dána 
elektrickou pevností za vlhka. V případě uvažování fotovoltaického systému nesmí být 
na žádné z jeho částí překročeno nejvyšší přípustné napětí. Nejvyšší přípustné napětí 
při propojení FV panelů bývá 1000 V, někdy i 1500 V (zkoušení způsobilosti přiloženým 
zvýšeným napětím dle ČSN EN 61730-2). Pro tuto hranici napětí se navrhují i ostatní 
komponenty systému (kabeláž, jištění, střídač atd.). V poslední době se převážně 
systémy vyšších výkonů navrhují s napětím blížící se této napěťové hranici ve snaze 
snížit ztráty při rozvodu elektrické energie a snížit investiční náklady. Obvykle se pro 
energetické účely fotovoltaiky doporučuje navrhnout stejnosměrný rozvod tak, aby 
ztráty na vodičích byly pod 2 % výkonu celkového výkonu FV generátoru PMPP.  

Jelikož je proud při dané výrobní technologii článků a podmínkách provozu 
úměrný ploše článků, často se uvádí koeficient (plošné) proudové hustoty při 
definovaných pracovních podmínkách. Při podmínkách STC dosahují FV články na bázi 
krystalického křemíku proudové hustoty JSC = 35 mA/cm2 (Kaplanis, Kaplani 2013).  
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V současné době jsou největší komerčně vyráběné monokrystalické křemíkové 
články zhotovovány z ingotů o průměru 200 mm, z využitelné plochy po ořezu 
cca 225 cm2 je možné při STC získat proud nakrátko ISC = 7,9 A. Největší vyráběné 
křemíkové multikrystalické články mají rozměry 20 x 20 cm, tj. plochu 400 cm2 a proud 
nakrátko při STC ISC = 14 A. Z důvodu zvýšení proudu jsou sériově spojené FV články 
v panelu či sériově spojené panely často paralelně propojovány. Paralelním propojení 
navíc snížíme počet potřebných vodičů elektrického rozvodu, což bývá výhodné 
z hlediska pořizovacích nákladů a vlastní montáže systému.  

Při využití sériového či paralelního spojení FV článků a panelů se potýkáme 
s problémem, který bývá často v praxi opomíjen. Pokud mají jednotlivé články či panely 
rozdílné elektrické parametry, může dojít ke snížení výsledného maximálního 
výstupního výkonu (ztráta elektrické energie) nebo problémům se vzájemnými 
vyrovnávacími proudy mezi řetězci. Rozdílné elektrické parametry jsou výsledkem 
mnoha vlivů, může se jednat o variabilitu výrobního procesu, vliv stárnutí, rozdílnou 
výrobní technologii, nebo aktuální rozdílné pracovní podmínky (teplota, intenzita 
záření). Důležité je předejít situacím, kdy by rozdílné elektrické parametry měly výrazný 
vliv na celkový výkon FV generátoru nebo dokonce způsobovaly nevratné změny 
v systému (zvýšené stárnutí článků, destrukce atd.).  

Ke snížení výstupního výkonu dochází při sériovém spojení FV článků či panelů, 
které mají rozdílný proud IMPP. Obdobně při paralelním spojení dochází ke ztrátě pokud 
články či panely nemají shodné napětí VMPP. Výsledná výstupní V-A charakteristika 
takovéhoto spojení má nový bod MPP, ve kterém ani jeden z článků či panelů 
nepracuje ideálně. V propojených článcích či panelech dochází ke ztrátě účinnosti 
a energie vlivem odchýlení od bodu MPP.  
 

Nejvíce kritické z tohoto pohledu bývají následující systémy: 
 

- Fasádní a tzv. stavebn ě integrované FV systémy (Building integrated PV, 
BIPV) 

U těchto FV systémů je typické nerovnoměrné chlazení FV článků a panelů 
z důvodu rozdílného proudění vzduchu nebo chlazení již předehřátým 
vzduchem. Na chlazení článků a panelů se podílí kondukce, konvekce i radiace.  
 

- Systémy kde dochází ke stín ění  
Stínění může být způsobeno externími objekty (např. okolní budovy, krajinný 

ráz) nebo částmi vlastního FV systému (např. nevhodně provedeným rámem 
panelů či sběrnými kontakty FV článků) 
 

- FV systémy s koncentrátorem zá ření  
Intenzita záření dopadající na FV článek je zvýšena pomocí zrcadel či čoček. 

V takovýchto systémech může docházet k výrazně nerovnoměrnému rozložení 
teploty na FV článku vlivem nerovnoměrného chlazení, často dochází současně 
k nerovnoměrnému rozložení intenzity záření. Tyto systémy využívají pasivního 
i aktivního chlazení. 
 

Podrobně budou tyto případy popsány v kapitole 5.  
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2 Modely FV článků, V-A charakteristika 

2.1 Elektrické modely FV článků 

2.1.1 Popis používaných model ů 
Základní model FV článku vychází z elektrického náhradního schématu, kde zdroj 

proudu představuje proud generovaný fotony a dioda PN přechod v propustném směru. 
Pokud předpokládáme, že proud ideálním PN přechodem je způsoben pouze vlivem 
difúze, můžeme k jeho vyjádření použít rovnici (1.14).  

Další zpřesnění modelu uvažuje zmíněné ztráty vlivem difúze nosičů náboje 
(dioda D1) spolu s rekombinací v oblasti prostorového náboje. Tento předpoklad je 
representován buďto zavedením faktoru ideality diody n, nebo tzv. 2-diodovým 
náhradním modelem, Obr. 2.1d a rovnice (2.3) a (2.4). V případě 2-diodového modelu 
je někdy pro zjednodušení uvažován ideální případ, kdy n1 = 1, n2 = 2. Obecně se však 
jedná o parametry, pro které platí 1 ≤ n1 ≤ 2, n2 ≥ 2. Hodnota n je blízká 1, pokud 
v diodě převažuje rekombinace v kvazi-neutrálních oblastí, v případě, že rekombinace 
převažuje v oblasti PN přechodu, je n → 2. Jev tunelování pomocí energetických pastí 
a Poole-Frenkelův jev vedou k faktorům ideality vyšším nežli 2 (Quan a Benda 2003) 

V reálném FV článku teče generovaný proud polovodičovým materiálem přes 
kovové sběrnice do vnějšího obvodu. Začleněním odporu RS představujícím výsledný 
vliv sériových odporů výrazně zpřesníme model FV článku. Vznikne tzv. RS model, dle 
Obr. 2.1b. Tento elektrický model lze popsat rovnicí (2.1), přičemž uvažujeme n = 1 pro 
diodu mající charakteristiku dle Schockleyho odvození (1.14). Dále je často uvažován 
vnitřní paralelní odpor představující svody mající ohmický charakter, jedná se o tzv. RP 
model dle Obr. 2.1c a rovnice (2.2). 
 

 
Obr. 2.1: Používané modely FV článků 
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Rovnici (2.1) lze převést na explicitní vyjádření napětí 
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Explicitní tvar pro vyjádření napětí či proudu pro RP model a 2-diodový model 

neexistuje.  
V některých případech je používán tzv. efektivní model FV článku. Vychází z RS 

modelu, kde odpor RS je označen RPV. Jedná se o tzv. fiktivní odpor, který kombinuje 
vliv sériového i paralelního odporu a může mít kladnou i zápornou hodnotu. Výhodou 
tohoto modelu je velká přesnost při zachování jednoduchosti modelu a výpočtu jeho 
parametrů (Planning and Installing Photovoltaic Systems 2008). Nevýhodou je, že 
parametry takto uvažovaného modelu ztrácí fyzikální význam. 
 
 
2.1.2 Vliv parametr ů modelu na pr ůběh V-A charakteristiky 
 
Vliv hodnoty sériového odporu RS 

Hodnota RS nemá pochopitelně vliv na hodnotu VOC (při VOC je proud I = 0  
a tudíž napětí na odporu RS je nulové), výrazně však ovlivňuje hodnotu FF a PMPP. 

Vliv sériového odporu na hodnotu ISC je zanedbatelný při nízkých hodnotách RS, 
při kterých pro I = ISC platí ID1 + ID2 + IRP << ISC. Pro tyto hodnoty RS platí ISC ≈ IPH. 
Při vyšších hodnotách RS se obvykle uplatňuje proud IRP, pokud však platí že ID << IRP , 
můžeme proud diodou zanedbat. Pro nízké hodnoty RS tudíž dostáváme vztah 

 .
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Naopak při extrémně vysokých hodnotách RS platí ID >> IRP + ISC, odtud plyne  
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Uvedená tvrzení a úvahy ukážeme na modelovém příkladu. Uvažujme FV článek 

o ploše 100 cm2 a jeho 2-diodový model dle rovnice (2.3) s parametry:  
I PH*  = 34,3 ·10 -3  A/cm 2  
I 01*  = 1 ·10 -11  A/cm 2 

I 02*  = 1 ·10 -9  A/cm 2 
RP = 100 000 Ω 
T = 300 K 

* parametry pro křemíkový krystalický FV článek, které uvádí Castaner 
a Silvestre (2002) 
 

Vysokou hodnotou RP zanedbáme vliv paralelního odporu. V-A charakteristiky 
článku při různé hodnotě RS ukazuje Obr. 2.2. Porovnání skutečné hodnoty ISC dle 
parametrů modelu s hodnotou ISC spočtenou aproximací dle vztahů (2.6) a (2.7) 
uvádí Obr. 2.3. 

 

 
Obr. 2.2: V-A charakteristika FV článku v závislosti na sériovém odporu RS 

 

 
Obr. 2.3: Proud nakrátko ISC v závislosti na sériovém odporu RS. Průběh (1) představuje 
skutečnou hodnotu ISC, průběhy (2) a (3) její aproximaci při nízké a vysoké hodnotě RS 
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Vliv hodnoty paralelního odporu RP 

Hodnota paralelního odporu RP má vliv na napětí VOC a to obzvláště při velmi 
nízkých (u FV článků netypických) hodnotách RP a nízkých intenzitách záření a tím 
nízké hodnotě IPH. Při uvažování FV článku o ploše 100 cm2 s parametry 2-diodového 
modelu dle rovnice (2.3): 

I PH = 3,43 ·10 -3  A/cm 2  
I 01*  = 1 ·10 -11  A/cm 2 

I 02*  = 1 ·10 -9  A/cm 2 
RS = 0,05 Ω 
T = 300 K 

 
získáme V-A charakteristiky dle Obr. 2.4. 

 
Obr. 2.4: V-A charakteristika FV článku v závislosti na paralelním odporu RP 

 
Hodnota RP ovlivňuje i velikost proudu ISC, vliv je však patrný pouze při vyšších 

intenzitách záření a vyšších hodnotách RS (při RS = 0 a I = ISC je napětí V = VD = 0 
a tímto IRP = 0). 
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Vliv parametr ů diody D pro 1-diodový model 

Hodnota saturačního proudu I0 ovlivňuje velikost proudu diodou ID lineárně, 
převrácená hodnota faktoru ideality n exponenciálně. Proto při dostatečně velké 
hodnotě RP je napětí VOC lineárně závislé na hodnotě n a logaritmicky na hodnotě I0.  
 

Uvažujme výchozí parametry 1-diodového modelu dle rovnice (2.2): 
I PH = 3,43 ·10 -3  A/cm 2  
I 0 = 1 ·10 -11  A/cm 2 

n = 1,1 
RS = 0,05 Ω 
RP = 100 000 Ω 
T = 300 K 

 
Vliv hodnoty n a I0 na průběh V-A charakteristiky je patrný z Obr. 2.5. 

 
Obr. 2.5: V-A charakteristika FV článku v závislosti na parametrech n a I0 

 

 
V kapitole 2.1.2 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
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2.1.3 Souvislost 1- a 2-diodového modelu 
Proud vznikající difúzí nosičů náboje a rekombinací v oblasti prostorového náboje 

je vyjádřen v náhradních modelech FV článků buď pomocí jedné diody s faktorem 
ideality n nebo pomocí dvou nezávislých diod. Ukazuje se, že mezi 1- a 2-diodovým 
modelem (při předpokladu n1 = 1 a n2 = 2) dle rovnic (2.2) a (2.3) lze přecházet s velmi 
vysokou přesností. Tato kapitola se zabývá hledáním parametrů druhého modelu (tj. I0 

a n nebo I01 a I02 ), přičemž zbylé parametry modelu (RS, RP a IPH) se nemění.  
 
Nalezení parametr ů pro jeden bod V-A charakteristiky 

Rozdílné parametry mezi těmito modely jsou I0, n (1-diodový model) a I01, I02  

(2-diodový model). Oba modely mají shodný počet zaměňovaných parametrů (dva), 
které hledáme dle rovnic (2.2) a (2.3) takové, aby platila podmínka  
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Parametry druhého modelu zvlášť pro každý bod V-A charakteristiky lze přímo 

získat výpočtem. Pro větší přehlednost dále zaveďme substituci 
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a úpravou vztahu (2.7) získáme  
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Obdobně pro převod z 1-diodového modelu na 2-diodový lze určit hodnoty I01 a I02 
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Nalezení parametr ů pro celou V-A charakteristiku ( řada N bodů V, I) 

Hledejme nyní takové parametry n a I0, případně I01 a I02, pomocí kterých by bylo 
možné s nejmenší odchylkou vyjádřit 2-diodový model jako 1-diodový, případně 
opačně. Předpokládejme, že tyto parametry jsou v celém uvažovaném rozsahu V-A 
charakteristiky konstantní (v obecném případě je hodnota n proměnná a závisí na 
úrovni injekce). 
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Zaveďme substituce  
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Pro shodný průběh V-A charakteristiky původního modelu a náhradního modelu 

požadujeme rovnost 
 ( ) ( ) .21 VFVF =  (2.13) 
 

Jelikož se jedná o exponenciální funkce s různou hodnotou v exponentu, nelze 
obecně najít parametry pro rovnost uvedeného vztahu. Při hledání vhodných parametrů 
můžeme např. uvažovat minimalizaci střední kvadratické odchylky proudu diodami 
(RMSE) mezi 1- a 2-diodovým modelem, tudíž 

 ( ) ( )( ) ,
1

1
21∑

=
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N
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nn VFVF

N
RMSE  (2.14) 

 
nebo minimalizaci plochy mezi V-A charakteristikami obou modelů (kapitola 2.3.3). 
 
Pozn.: 

V případě že bychom uvažovali obecnou záměnu mezi 1-diodovým a 2-diodovým 
modelem s možnou změnou všech parametrů, je třeba využít metod k určení parametrů 
celého uvažovaného modelu (kapitola 3.2). 
 

Hledání parametrů bylo zkoušeno pomocí simplexové metody (funkce fminsearch 
v programu Matlab), přičemž jako kriterium shody byla uvažována relativní plocha mezi 
V-A charakteristikami obou modelů ε, která bude podrobněji diskutována v kapitole 
2.3.3. Pro uvažované parametry dává tato metoda velmi dobré výsledky, jeví se 
dostatečně robustní. 
 
Testovaný příklad- převod 2-diodového modelu na 1-diodový 

Uvažujme FV článek o ploše 100 cm2 a jeho 2-diodový model dle rovnice (2.3) 
s parametry: 

I PH = 34,3 ·10 -3  A/cm 2  
I 01 = 1 ·10 -11  A/cm 2 

I 02 = 1 ·10 -7  A/cm 2 
RS = 0,01 Ω 
RP = 60 Ω 
T = 300 K 

 
Proud I02 byl zvolen pro testovaný příklad o 4 řády vyšší nežli proud I01 z důvodu, 

aby proud diodou D2 měl nezanedbatelný vliv na V-A charakteristiku. Obdobné hodnoty 
proudu I01 a I02 pro reálné FV články na bázi krystalického křemíku uvádí např. Araujo et 
al. (1982). 

 
Nalezené řešení: 
I 0 = 2,256 ·10 -10  A/cm 2 
n = 1,158 
ε = 0,0024 
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Obr. 2.6 ukazuje závislost relativní odchylky V-A charakteristik ε při převodu 
2-diodového modelu na 1-diodový. Je patrné, že v uvažovaném prostoru existují mělká 
lokální minima. Na Obr. 2.7 je patrný rozdíl průběhů V-A charakteristik 2-diodového 
modelu a nalezeného 1-diodového modelu. 

 

 
Obr. 2.6: Relativní odchylka ε průběhů V-A charakteristik při převodu 2-diodového 

modelu na 1-diodový 
 

 
Obr. 2.7: V-A charakteristika 2-diodového modelu (Original) a nalezeného 

 1-diodového modelu (Found) včetně detailu 
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Obdobně lze převést tento 1-diodový model zpětně na 2-diodový model, Obr. 2.8.  

 
Nalezené řešení: 
I 01 = 1,029 ·10 -11  A/cm 2 
I 02 = 8,721 ·10 -8  A/cm 2 
ε = 0,0018 

 

 
Obr. 2.8: Relativní odchylka ε průběhů V-A charakteristik při převodu 1-diodového 

modelu na 2-diodový 
 

 
Závěr 

Pro typické hodnoty parametrů modelů FV článků je vzájemný převod mezi  
1- a 2-diodovým modelem možný s relativně velkou přesností. Byla provedena zkouška 
převodu 2-diodového modelu na 1-diodový a poté zpětně na 2-diodový, přičemž došlo 
k chybě zpětného nalezení parametrů 3 % (I01) a 13 % (I02). Relativní odchylka ε 
průběhů V-A charakteristik při převodu je nízká, k odchylce mezi průběhy dochází 
převážně v tzv. koleni průběhu V-A charakteristiky, kde obvykle leží bod MPP.  

Z uvedeného lze usuzovat, že s velkou přesností můžeme pro definování průběhů 
V-A charakteristik používat jak 1-diodový model s faktorem ideality n tak 2-diodový 
model. Výběr záleží převážně na vhodnosti dalšího matematického zpracování a na 
způsobu fyzikální interpretace. Chyba vzniklá převodem nebo využitím opačného 
modelu je srovnatelná s obvyklou nepřesností, ke které dochází při měření vzorků FV 
článků (např. chyba měření proudu přístroje Pasan činí 0,5 % rozsahu). 
 
 

V kapitole 2.1.3 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
- compareIV_area (porovnání dvou V-A charakteristik  metodou výpo čtu 

plochy, kapitola 2.3.3 )
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2.1.4 Aproximace V-A charakteristiky v II. a IV. kv adrantu 
 
II. kvadrant 

V případě provozu FV článku v oblasti II. kvadrantu (V < 0, I > ISC) dle Obr. 1.8 je 
PN přechod článku polarizován v závěrném směru, VD < 0 a diodou D (Obr. 2.1c) teče 
proud ID ≈ I0. S rostoucí hodnotou závěrného napětí |VD| roste velikost elektrického pole 
v oblasti PN přechodu, při velkém napětí může volný elektron získat na střední dráze 
mezi srážkami dostatečnou energii na uvolnění volných nosičů během srážky 
s neutrálním atomem. Pokud každý nosič v uvažovaném prostoru vytvoří v průměru pár 
elektron-díra, dochází k lavinovému průrazu (Benda 1987). Průrazné napětí VBR roste 
s rostoucí teplotou, současně však roste i velikost závěrného proudu (tj. -ID).  
Průrazné napětí souvisí s velikostí dotace dle vztahu  

 ,
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 (2.15) 

kde εr a ε0 jsou relativní permitivita oblasti prostorového náboje a permitivita vakua, 
NA a ND koncentrace akceptorů a donorů, EBR je velikost kritického elektrického pole, 
kdy dochází k průrazu.  
 

V případě křemíku lze pro asymetrický rovinný PN přechod odvodit vztah  
 ,1068,1 4/318 −⋅= NVBR  (2.16) 

kde N značí koncentraci příměsí v méně dotované oblasti. 
 
Ke zvýšení závěrného proudu dochází vlivem nárazové ionizace již při napětích o něco 
nižších nežli VBR. Jeho velikost určíme (Benda 1987) 
 ,0IMI D ⋅=  (2.17) 

kde M vyjadřuje tzv. multiplikační činitel definovaný jako  
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přičemž 3 ≤ χ ≤ 6.  
 

Pokud vyšetřujeme V-A charakteristiku FV článku v okolí bodu ISC, lze 
s dostatečnou přesností využít 1-diodového modelu a předpokládat ID ≈ I0. Proud ID 
můžeme zanedbat a dostáváme náhradní zapojení dle Obr. 2.9a. Paralelní kombinaci 
zdroje proudu IPH a odporu RP nahradíme pomocí Theveninova teorému zdrojem napětí 
VPH a odporem RP’, kde 

 ., PPPPHPH RRRIV =′=  (2.19) 

 
Dostáváme obvod dle Obr. 2.9b a výslednou V-A charakteristiku v oblasti II. kvadrantu  
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Obr. 2.9: Náhradní obvod pro FV článek ve II. kvadrantu (a) a jeho úprava (b) 

 
Proud ISC můžeme vyjádřit jako  

 SP

P
PHSC RR

R
II

+
=

 (2.21) 
 
a rovnici (2.20) upravit na vhodnější tvar 

 .SC
SP

I
RR

V
I +

+
−

=  (2.22) 

 
Zegaoui et al. (2011) provedli měření ve II. kvadrantu na 60 ks FV článků ze 

shodné série mající shodné parametry výrobního procesu. V-A charakteristiky v této 
oblasti se výrazně lišily, bylo patrné průrazné napětí okolo -4 V a -14 V, Obr. 2.10. Jako 
zásadní limit pro provoz ve FV článku ve II. kvadrantu uvádí odvod ztrátového tepla. 

Jako možné vysvětlení takto rozdílných V-A charakteristik v II. kvadrantu lze při 
shodných výrobních parametrech předpokládat různou dotaci výchozího materiálu.  
 

 
Obr. 2.10: Naměřené charakteristiky jednotlivých FV článků ve II. kvadrantu 

(Zdroj: Zegaoui et al. 2011) 
 

Zegaoui et al. (2011) navrhli úpravu náhradního modelu paralelním připojením 
3 větví obsahujících sériově spojený zdroj napětí, diodu a odpor, tento model 
pojmenovali Direct-Reverse Model, Obr. 2.11.  
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Obr. 2.11: Upravený 2-diodový model FV článku pro zohlednění charakteristiky ve  
II. kvadrantu 

 
Publikace Planning an Installing Photovoltaic systems (2008) uvádí, že průrazné 

napětí FV článku má obvykle hodnotu 10 − 50 V. Pokud není výchozí materiál 
homogenní, dochází k průrazu lokálně. V místě průrazu teče velký proud a hrozí 
poškození části FV článku, vznik tzv. hot-spotu. Jako ochrana lze využít zapojení 
překlenovacích (bypass) diod, které budou diskutovány v kapitole 5.2.2.  
 
IV. kvadrant 

V případě hledání V-A charakteristiky ve IV. kvadrantu (V > VOC, I < 0) je situace 
složitější. Výpočet V-A charakteristiky 1- či 2-diodového modelu by musil být proveden 
iteračním hledáním při znalosti všech parametrů modelu. Obvykle však v okolí bodu VOC 
a při napětí V > VOC platí ID2 << ID1 a lze tudíž proud diodou D2 zanedbat. Dále budou 
uvedeny další možnosti zjednodušení modelu, které umožňují přímý výpočet, a ukázán 
vliv na výslednou přesnost nalezení V-A charakteristiky. 
 
Metoda 1. 

Při menším požadavku na přesnost předpokládejme, že D1 je ideální dioda, kterou 
v propustném směru teče součet proudu IPH a I a na které je v oblasti IV. kvadrantu 
konstantní úbytek napětí VD = VOC. Výsledná V-A charakteristika náhradního obvodu dle 
Obr. 2.12 je v této oblasti tedy 

 .
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Obr. 2.12: Náhradní obvod pro FV článek ve IV. kvadrantu 
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Metoda 2. 
Daleko lepšího výsledku dosáhneme při předpokladu ID >> IRP, kdy uvažujeme RS 

model FV článku (Obr. 2.1b). Při uvažování rovnice (2.1) je napětí na diodě 

 ,ln
0I

I

e

nkT
V D

D =  (2.24) 

 
dále platí 
 ,IRVV SD −=  

  ,III PHD −=  (2.25) 

 
z čehož dostáváme 
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Zanedbání proudu odporem RP vede k nespojitosti V-A charakteristiky mezi 

I. kvadrantem a doplněním ve IV. kvadrantu dle (2.26). Pokud známe hodnotu napětí 
VOC, vyřešíme problém s nespojitostí pomocným zdrojem napětí VK v sérii s výstupními 
svorkami modelu. V-A charakteristiku tudíž vyjádříme vztahem 
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přičemž  
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Dostáváme aproximaci V-A charakteristiky ve IV. kvadrantu při zanedbání vlivu 
odporu RP  
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Uvažujme FV článek o ploše 100 cm2 s parametry:  
I PH = 34,3 ·10 -3  A/cm 2  
I 0 = 1 ·10 -11  A/cm 2 

n = 1,1  
RS = 0,01 Ω 
RP = 60 Ω 
T = 300 K 

 
Obr. 2.13 ukazuje porovnání V-A charakteristiky získané pomocí uvedených 

metod v IV. kvadrantu.  
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Obr. 2.13: Aproximace V-A charakteristiky ve IV. kvadrantu včetně detailu 

 
Závěr 

Je patrné, že zjednodušení modelu FV článku výrazně zjednoduší výpočet bodů 
V-A charakteristiky mimo I. kvadrant, s dostatečnou přesností však je aplikovatelné jen 
pro určité provozní podmínky a v určitém intervalu V-A charakteristiky. Navíc při výpočtu 
V-A charakteristiky v II. kvadrantu je třeba brát v úvahu možný nárůst proudu reálného 
FV článku oproti původnímu modelu při přibližování se k průraznému napětí. Vhodný 
příklad upraveného modelu ukazuje Obr. 2.11.  

V případě aproximace ve IV. kvadrantu byly ukázány průběhy V-A charakteristik 
při zanedbání různých prvků v modelu. Pro zvolené parametry modelu poskytuje 
výborné výsledky metoda 2 využívající hodnotu napětí VOC, průběh je téměř totožný se 
skutečným průběhem získaným iterací 1-diodového modelu. 
 
 

V kapitole 2.1.4 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
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2.1.5 Iterační výpo čet bod ů V-A charakteristiky 

Při znalosti hodnot všech parametrů náhradního modelu FV článku dle rovnic 
(2.1 − 2.4) je možné pomocí iterace určit body V-A charakteristiky s požadovanou 
přesností. Jedná o jednu ze základních úloh pro práci s modely FV článků, mnohačetné 
generování bodů V-A charakteristiky je např. využito i při iteračním hledání parametrů 
modelu. Je proto zapotřebí zvolit efektivní algoritmus s ohledem na rychlost 
a požadovanou přesnost řešení. 

V rámci této práce byly pro hledání bodů V-A charakteristiky zkoušeny různé 
numerické metody pro řešení nelineárních rovnic, zejména metoda půlení intervalu, 
metoda sečen a Newtonova metoda (metoda tečen). Velmi dobrých výsledků 
dosahovala metoda půlení intervalu spolu s metodou sečen využité v posledním kroku 
(interval hledaného řešení byl již malý, reziduum v uvažované oblasti mělo téměř 
lineární průběh a metoda sečen velmi zpřesnila výsledek).  

Nejlepších výsledků s ohledem na počet potřebných iterací bylo dosaženo pomocí 
Newtonovy metody, kde navíc při hledání velkého množství bodu V-A charakteristiky 
výrazně pomohlo již nalezené řešení pro blízký bod (vhodný počáteční odhad).  
Pro řešení modelů FV článků je tato metoda velmi často využívána kvůli rychlé 
konvergenci a možnosti použití pro kladné i záporné hodnoty proudu (González-Longatt 
2005).  

Předpokládejme, že hledáme hodnotu proudu I pro stanovené napětí V a učiňme 
odhad hodnoty I. Rovnici (2.4) upravíme na tvar 
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kde Rez značí reziduum udávající míru chyby nalezeného řešení. 
 

Sestrojíme průsečík tečny funkce Rez = f(I) v bodě I(k) s osou I a nový odhad 
spočteme jako  
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Diferencováním rovnice (2.30) získáme 
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Iterační výpočet bude ukončen při získání požadované přesnosti dle hodnoty 

rezidua. 
Newtonova metoda je z metod pro řešení nelineárních rovnic nejefektivnější, 

nemusí však vždy konvergovat (Horová a Zelinka 1999). Konvergence obecně závisí na 
tom, jaký zvolíme počáteční odhad řešení.  
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Konvergence je zaručena pokud je splněna Fourierova podmínka: 
 
Nechť v intervalu <I(1) ; I(2)> leží jediný kořen rovnice f(I) = 0 a nechť f’(I) a f’’(I) jsou 

spojité a na uvedeném intervalu nemění znaménko. Zvolíme-li počáteční odhad řešení 

)2()1()0( ; III ∈  tak, aby byla splněna podmínka  

  ( ) ( ) ,0)0()0( >′′⋅ IfIf   (2.33) 

 
Newtonova metoda bude konvergovat.  
 

Při aplikaci Newtonovy metody na výpočet bodů V-A charakteristiky lze usuzovat 
následující: 

- Funkce f’(I) a f’’(I) jsou spojité (jelikož se jedná o součet spojitých funkcí) 
- Funkce f’(I) a f‘’(I) nemění na celém uvažovaném rozsahu znaménko (jelikož 

funkce f(I) je rostoucí a konvexní) 
- f‘’(I) > 0 
 
Pro zaručení konvergence tedy požadujeme, aby platila podmínka f(x) > 0, tj. 

počáteční odhad proudu I(0) musí být větší nežli skutečná hodnota. Při hledání jednoho 
bodu V-A charakteristiky můžeme jako odhad zvolit I(0) = IPH.  

Při hledání řady bodů V-A charakteristiky se ukazovalo výhodné na začátku provést 
vzestupné seřazení požadovaných hodnot napětí. Při hledání k-tého bodu, kdy 
V(k) > V(k-1), platí I(k) < I(k-1) a hodnota I(k-1) tudíž může být použita jako vhodný počáteční 
odhad (platí podmínka f(x) > 0 pro počáteční odhad a tudíž je splněna podmínka 
konvergence 2.32). 
 
 

Metody uvedené v kapitole 2.1.5 byly implementovány v následujících funkcích (dle 
Přílohy II): 
 

- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
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2.1.6 Odvozené modely FV článků 
Modely FV článků popsané v této kapitole principiálně vycházejí z uvedených 

modelů dle rovnic (2.1 − 2.4).  
 
Efektivní model FV článku 

Především pro úlohy hledání bodu MPP je často uvažován tzv. efektivní model FV 
článku, který je založen na RS modelu (rovnice 2.1). Místo sériového odporu RS je však 
zaveden tzv. fiktivní odpor RPV. Jedná se o prvek bez fyzikálního významu, splňující 
podmínku I = V / RPV, přičemž hodnota RPV může nabývat kladné i záporně hodnoty 
(Wagner 1999). Tento fiktivní odpor může do jisté míry nahrazovat i paralelní odpor RP. 
Efektivní model FV článku splňuje požadavky na vysokou přesnost a zároveň 
jednoduchost nalezení parametrů modelu. Dále umožňuje explicitní vyjádření napětí V 
jako funkce proudu I a tím přímý výpočet V-A charakteristiky  
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Způsob určení koeficientů modelu uvádí kapitola 3.2.6. 
 
Využití Lambertovy W-funkce 

Lambertova W-funkce (nazývána též funkce Omega) je funkce inverzní k funkci  
 

 ( ) ( ) .exp WWWf =  (2.35) 

 
Tuto funkci nelze vyjádřit pomocí elementárních funkcí, při omezení se na obor reálných 
hodnot je definována v rozsahu <-1 / exp(1) ; ∞>, přičemž v rozsahu  
<-1 / exp(0) ; 0> má dvě hodnoty, Obr. 2.14.  

 
Obr. 2.14: Znázornění Lambertovy W funkce 
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Při uvažování 1-diodového RP modelu ve tvaru (2.2) lze pomocí této funkce 

vyjádřit proud I a napětí V v explicitním tvaru 
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  (2.36) 
kde VTH = nkT / e značí termické napětí.  

 
Užití Lambertovy W-funkce pro analýzu FV článků poprvé publikoval Jain 

a Kapoor (2004), od té doby je velmi často využívána. Mezi přednosti této metody patří, 
že výsledky jsou přesné, s explicitním tvarem lze vhodně pracovat. Výrazy jsou navíc 
diferencovatelné, což je vhodné např. při určování bodu MPP (Jain  
a Kapoor 2004).  
 
2.1.7 Modelování FV panel ů 

Pokud uvažujeme v FV panelu NS shodných článků spojených sériově a současně 
NP shodných článků spojených paralelně, pak rovnici (2.2) lze upravit na tvar pro 
vyjádření V-A charakteristiky FV panelu (Kaplanis 2003, Tian et al. 2012) 
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kde index A značí, že uvedené parametry se vztahují na celý FV panel. 
 

Jednotlivé FV články tvořící panel však nikdy nemají shodné parametry, což 
přináší komplikace ve stanovení vhodného modelu. I v případě, že jednotlivé FV články 
mají výrazně rozdílné parametry, se můžeme pokusit nalézt parametry modelu panelu 
ve formě (2.37) změřením V-A charakteristiky panelu a aplikací metod popsaných 
v kapitole 3.2. Vhodnost metody lze ověřit kontrolou, do jaké míry výsledná 
V-A charakteristika modelu souhlasí se změřenou charakteristikou (viz metody 
porovnání charakteristik, kapitola 2.3). Nalezené parametry však již nelze chápat jako 
reálné fyzikální parametry jednoho „průměrného“ FV článku v panelu. Jedná se spíše 
o fitování parametrů na uvažovaný, v tomto případě empiricky zvolený model. 
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Sera (2009) uvádí, že 1-diodový model je v řadě publikací při modelování FV 
panelů preferován před 2-diodovým. Důvodem je, že při hledání vzájemných vazeb 
mezi články, případně mezi panely, při hledání bodu MPP nebo při posuzování vlivu 
stínění je tento model jednodušší a tím vhodnější. V těchto případech není třeba velmi 
přesného modelu každého z článků.  

Další možností je zanedbání paralelního odporu RP, což výrazně zjednodušuje 
model a tím i možnosti hledání jeho parametrů, ale současně snižuje jeho přesnost. 
Aggarwal et al. (1997) navrhli model FV panelu vhodný pro situaci, kdy mají jednotlivé 
články rozdílné parametry. Model vychází ze vztahu (2.37), uvažuje však zanedbání 
odporu RP. Pro zachování vysoké přesnosti modelu je uvažován proměnný parametr 
IPHA, který je funkcí proudu FV panelu IA, případně funkcí jeho napětí VA. Pro hodnoty 
součtu sériového odporu všech článků RPA > 105 Ω bylo zjištěno, že parametr IPHA 
je téměř nezávislý na napětí FV panelu VA, pro hodnoty RPA < 104 Ω je již třeba tuto 
závislost v modelu uvažovat.  
 

2.2 Komplexní model FV generátoru 
Pro simulaci provozu FV generátoru v reálných provozních podmínkách je třeba 

vytvořit jeho komplexní model sestávající z elektrického, optického a tepelného modelu. 
Jednotlivé modely jsou vzájemně provázány, Obr. 2.15. Uvažovaný komplexní model 
FV generátoru má jako vstupní veličiny údaje o dopadajícím záření a okolním vzduchu 
a výstupní veličiny elektrické parametry (V-A charakteristiku) FV generátoru. Jelikož je 
úplný model značně komplikovaný, lze v některých případech některé z vazeb bez 
výrazné ztráty přesnosti zanedbat (tyto vazby jsou značeny na Obr. 2.15 tenkou čarou).  

Jednotlivé modely lze uvažovat buď jako statické, pokud jsou zanedbány vnitřní 
přechodové děje, nebo jako dynamické, pokud se tyto přechody uvažují. Přechodové 
děje elektrického modelu mají zanedbatelnou časovou konstantu, a proto lze elektrický 
model uvažovat pouze za statický a jeho výstupem V-A charakteristiku. 

Naproti tomu tepelný model lze jen v některých případech považovat za statický. 
Staněk (2011) uvádí, že dynamické děje (tepelná setrvačnost jednotlivých částí) 
tepelného modelu pro FV panel lze zanedbat při uvažování např. hodinového kroku 
výpočtu, při kroku kratším než cca 30 minut je třeba s nimi počítat. Staněk (2011) dále 
podrobně analyzuje optický a tepelný model FV panelů s jednosměrnou vazbou na 
elektrický model FV systému.  
 

Elektrický model  popisuje výstupní V-A charakteristiku FV generátoru při znalosti 
provozních podmínek. V nejjednodušším případě lze předpokládat shodné vlastnosti 
a provozní parametry všech sério-paralelně propojených FV článků a V-A 
charakteristiku tohoto modelu popsat na základě rovnice (2.37). Takovýto zobecněný 
model jehož V-A charakteristika závisí na provozních podmínkách blíže specifikuje 
např. Tsai et al. (2008). 
Pokud nelze předpokládat shodné vlastnosti a provozní podmínky všech FV článků, 
nebo je třeba vyšší přesnosti modelu, je nutné zohlednit další vlivy. Především teplotu 
jednotlivých FV článků, skutečné záření pohlcené jednotlivými FV články, detailní 
vlastnosti jednotlivých FV článků a jejich elektrického propojení, případně též spektrum 
dopadajícího záření. Lze uvažovat i popis procesů stárnutí a degradace, které jsou 
ovlivněny provozními podmínkami.  
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Optický model  popisuje rozdělení záření dopadajícího na FV panely (jeho sklon 

a spektrální intenzitu nebo ve zjednodušeném případě úhrnnou intenzitu záření) na 
část, která je pohlcena v optickém systému FV panelů, na část která je pohlcena 
FV články a na část, která je zpětně odražena do prostoru mimo FV panel.  
Přesný optický model zahrnuje též mnohačetné odrazy, změnu spektra vlivem pohlcení 
při průchodů materiálem či změny směru záření v závislosti na indexu lomu materiálů 
a vlnové délce záření.  
 

Tepelný model  popisuje tepelnou bilanci FV generátoru, hlavním zdrojem tepelné 
energie je dopadající záření, odvod tepla je zajištěn převážně konvekcí pomocí 
okolního vzduchu a kondukcí přes úchytné prvky FV panelů do konstrukce a dále do 
země či budovy. Přesný model též zohledňuje odvod tepla zářením, které však 
kvůli relativně nízkým teplotám v případě nekoncentrátorových systémů (obvykle do 
60 °C) tvo ří v odvodu tepla malý podíl.  

Pro svoji jednoduchost je často používaný tepelný model vyvinutý laboratořemi 
Sandia (King et al. 2004). Dle tohoto modelu lze stanovit teplotu TFV na zadním povrchu 
FV panelu v otevřené poloze jako 
 ( ) ,exp AFV TbwaGT ++=  (2.38) 

kde G je intenzita záření v rovině FV panelu, w je rychlost větru, TA teplota 
okolního vzduchu, a a b jsou empiricky stanovené koeficienty. 

 
Staněk (2012) provedl celoroční validaci tohoto tepelného modelu pomocí měření 

teploty a intenzity záření na FV instalaci v Praze na budově Fakulty architektury ČVUT. 
Uvádí, že tento jednoduchý model dosahuje velmi dobré shody s reálným měřením, při 
dosazení hodnot teploty do elektrického modelu činí odchylka roční produkce energie 
mezi modelem a měřením pouze 0,7 %.  
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Obr. 2.15: Komplexní model FV generátoru 
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2.3 Metody porovnání dvou V-A charakteristik 
Při práci s V-A charakteristikami je často třeba provést jejich vzájemné porovnání. 

Např. při zhodnocení přesnosti modelu můžeme provést srovnání V-A charakteristiky 
modelu a naměřeného vzorku. Toto zhodnocení je třeba vyjádřit parametry, které 
kvantitativně a objektivně postihnou danou vlastnost, tj. vzájemnou „odchylku“ dvou 
křivek. Tuto odchylku je možné kvantifikovat celou řadou různě definovaných 
parametrů. Některé jsou relativně jednoduché na výpočet, a i když nejsou z hlediska 
hodnocení vhodné, mohou být v náročných výpočtech pro urychlení upřednostněny. 
Příkladem může být vzájemné porovnání základních parametrů V-A charakteristiky 
(VOC, ISC, VMPP, IMPP, FF).  
  

2.3.1 Metoda porovnání parametr ů 
Jedná se o jednoduchou metodu, kdy vzájemně porovnáváme jeden či více ze 

základních parametrů dvou získaných V-A charakteristik. Porovnávaný parametr je 
třeba zvolit s ohledem na charakter experimentu, např. hodnotíme-li vliv teploty  
na V-A charakteristiku článku, jako hlavní parametr vybereme VOC či VMPP. Můžeme 
navíc případně přidat další parametry s nižší váhou, pro uvedený případ může být např. 
vhodné porovnání parametrem 
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kde δ1 je parametr udávající odchylku V-A charakteristik, VOCX a ISCX je napětí 
naprázdno a proud nakrátko sledované charakteristiky, VOC1 a ISC1 jsou tyto parametry 
uvažované jako výchozí (správné), k1, k2 jsou váhové koeficienty. 
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2.3.2 Metoda RMSE 
Velmi rozšířená je metoda střední kvadratické odchylky RMSE z N hodnot dvou 
naměřených V-A charakteristik určené jako  

 ( ) ( )[ ] ,
1

1

2
1∑

=

−=
N

j
jjX QQ

N
RMSE  (2.40) 

kde QX, Q1 představují naměřené hodnoty proudu pro stanovená napětí, 
výjimečně hodnoty napětí pro stanovené hodnoty proudu.  

 
Jedním z problémů této metody je vzorkování, které bývá často různé v obou 

průbězích. S jistou mírou přesnosti lze řešit sjednocením na společné vzorkování při 
využití interpolace. Dalším z problémů tohoto posuzování V-A charakteristik je 
nerovnoměrné rozložení bodů, které lze odstranit výběrem bodů (Obr. 2.16) nebo opět 
interpolací dopočtením mezilehlých bodů. Wolf et al. (1977) ukázali, že dalším 
problémem při hodnocení V-A charakteristik metodou střední kvadratické odchylky je 
výrazně vyšší vliv porovnávaných bodů při velkých absolutních hodnotách (např. oblast 
vysokých proudů při měření proudů pro stanovená napětí), zatímco oblast blízko VOC 
má na hodnocení minimální vliv. Navrhl proto zavedení relativní střední kvadratické 
odchylky RMSE’ definované  
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Obr. 2.16: Ukázka zrovnoměrnění bodů na V-A charakteristice (výběrem bodů) 
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2.3.3 Metoda výpo čtu plochy  
Zásadní změnu v porovnávání V-A charakteristik publikovali Phang a Chan 

(1986), kteří jako srovnávací parametr zavedli relativní plochu definovanou mezi  
V-A charakteristikami a ukázali výhody této metody pro různé aplikace (např. stanovení 
parametrů modelů). Metoda výpočtu plochy umožňuje daleko přesnější zpětné získání 
parametrů modelů jak z V-A charakteristik při ozáření, tak i z temných charakteristik. 
Výsledky jsou navíc téměř nezávislé na rozložení bodů v rámci V-A charakteristik 
(Phang a Chan 1986). Jako kritérium pro srovnávání dvou V-A charakteristik doporučují 
využití parametru 

 
XAREA

AREA

V

V

_

=ε , (2.42) 

kde VAREA značí plochu uzavřenou a definovanou V-A charakteristikami (A, B), 
VAREA_X celkovou plochu pod výchozí charakteristikou (A), Obr. 2.17. Parametr ε je buď 
bezrozměrná veličina, nebo lze udávat v procentech. 
 

 
 

Obr. 2.17: Znázornění plochy využité jako parametr pro porovnání  
dvou V-A charakteristik 

 
 

Metody uvedené v kapitole 2.3 byly implementovány v následujících funkcích (dle 
Přílohy II): 

- compareIV_common (porovnání charakteristik metodo u RMSE) 
- compareIV_closest (porovnání charakteristik metod ou RMSE) 
- compareIV_area (porovnání charakteristik metodou výpo čtu plochy)  
- uniform_points (zrovnom ěrn ění bod ů charakteristiky interpolací)  
- uniform_pointsB (zrovnom ěrn ění bod ů charakteristiky výb ěrem bod ů)  
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3 Určení parametr ů FV článků a parametr ů jejich 
model ů 

3.1 Určení základních parametr ů FV článků 
Mezi základní parametry FV článků zmíněné v předchozích kapitolách patří napětí 

naprázdno VOC, proud nakrátko ISC, napětí v bodě maximálního výkonu VMPP, proud 
v bodě maximálního výkonu IMPP, výkon v bodě maximálního výkonu PMPP a činitel 
plnění (Fill Factor) FF. 

Uvedené parametry jsou definované následovně: 
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  (3.1) 
Lze je stanovit buď experimentálním měřením V-A charakteristiky, nebo při 

znalosti parametrů modelu FV článku též analyticky. 
 

3.1.1 Určení základních parametr ů ze znalosti parametr ů modelu 
Napětí naprázdno VOC lze při znalosti parametrů 2-diodového modelu dle rovnice 

(2.3) při zanedbání vlivu odporu RP určit analyticky. Dosazením I = 0 a V = VOC 
dostáváme rovnici  
 ( ) ( ) ,011 02

2
01 =−−−− xIxII PH  (3.2) 

kde jsme užili substituci x = exp (eVOC / 2kT). 
 

Řešením této kvadratické rovnice a zpětnou substitucí dostaneme výsledné řešení 
ve tvaru 
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Při dostatečně velkém proudu IPH lze předpokládat IPH >> I01 + I02 a rovnici (3.3) 
zjednodušit na tvar (Kaplanis, Kaplani 2013) 
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 Obdobně pro 1-diodový RS model dle rovnice (2.1) bychom dostali vyjádření 
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Proud nakrátko ISC získáme iteračně dosazením vztahů ISC = I a V = 0 do rovnic 

(2.1 − 2.4). 
Napětí a proud v bodě maximálního výkonu VMPP a IMPP lze určit uvažováním 

podmínek rovnice (3.1).  
Výkon P jako funkci proudu I určíme pomocí analytického vyjádření napětí pro RS 

model dle rovnice (2.5) a dostaneme  
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Uvážením podmínky rovnice (3.1) a rovnice (3.6) dostáváme  

 
( )

.0ln
001

0 =








−+
+−












−







 −+
=

∂
∂

IIIe

nkT
RIIR

I

III

e

nkT

I

P

PH
SS

PH  (3.7) 

 
Iterační metodou nalezneme proud IMPP, napětí VMPP následně můžeme získat 

dosazením tohoto proudu do rovnice (2.5).  
Pro nalezení hodnoty činitele plnění FF lze použít jeho definici dle rovnice (3.1) 

nebo aproximaci pomocí semiempirického vztahu (Luque a Hegedus 2003) 
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3.1.2 Určení základních parametr ů měřením V-A charakteristiky 
První čtyři parametry (VOC, ISC, VMPP, IMPP) lze najít buďto výběrem z naměřených 

bodů, nebo zpřesněním pomocí výpočtu, např. užitím lineární interpolace 
(příp. extrapolace). 
 
Stanovení bodu maximálního výkonu   

Pro upřesnění nalezení hodnoty max. výkonu PMPP a jeho polohy, tedy napětí VMPP 
a proudu IMPP, můžeme použít lineární interpolaci mezi jednotlivými naměřenými 
hodnotami napětí a proudů. Předpokladem je, že správná V-A charakteristika prochází 
naměřenými hodnotami a měření neobsahuje odlehlé hodnoty. Jelikož je typická V-A 
charakteristika, braná jako funkce I = f (V), funkce klesající a konkávní, je hodnota PMPP 
nalezená lineární interpolací menší nebo rovna hodnotě skutečné. Při dostatečném 
počtu bodů měřených v okolí bodu MPP využití lineární interpolace mezi naměřenými 
body velmi zpřesní nalezený bod MPP. 

Mějme dva naměřené body V1, I1 a V2, I2 mezi nimiž předpokládáme bod MPP 
a přímku která je protíná definovanou jako bkVI += , kde k a b jsou parametry přímky. 
Jednoduchou úpravou získáme  
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Kriteriální funkce  

 bVkVIVP +== 2  (3.10) 
 
nabývá extrém v rozsahu hodnot V = <V1, V2>, přičemž pro bod MPP platí  

 .02 =+=
∂
∂

bVk
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P
 (3.11) 

  
Sloučením vztahů (3.9) a (3.11) získáme výsledný dolní odhad pro napětí, proud  

a výkon v bodě MPP  
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Skutečné hodnoty (VMPP, IMPP, PMPP) budou nepatrně vyšší z důvodu uvažování 

lineární interpolace mezi body konkávní křivky. 
 

Horní odhad výkonu PMPP lze uvažovat  

 ( ) ( ) .,max,max 2121 IIVVPMPP ⋅=″  (3.13) 
 

Uvedenou úvahu ukazuje Obr. 3.1. 
 

 
Obr. 3.1: Určení bodu maximálního výkonu interpolací sousedních bodů V-A 

charakteristiky 
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3.2 Určení parametr ů model ů FV článků 
Jelikož používané modely FV článků lze popsat nelineárními transcendentními 

rovnicemi, je určení jejich parametrů náročným úkolem. Pro jejich určení existuje řada 
metod, které se děli na analytické a iterační (případně jejich kombinace).  

Některé metody vystačí se znalostí základních parametrů FV článků (VOC, ISC, 
VMPP, IMPP), jejich výhodou je možnost určit parametry modelu pouze z těchto výrobcem 
běžně poskytovaných údajů. Často se též vychází ze znalosti směrnice 
V-A charakteristiky při napětí V = VOC, V = 0 a V = VMPP. Problémem je však zanedbání 
tvaru celé V-A charakteristiky a tím případná chyba určení parametrů.  

Jiné metody uvažují celý rozsah naměřené V-A charakteristiky (sérii datových 
bodů V a I), nevýhodou zde může být větší výpočetní náročnost. Časté jsou i metody, 
které jako vstupní data vyžadují hodnoty získané měřením V-A charakteristik při 
různých provozních podmínkách (intenzita záření, teplota). Obvykle předpokládají, 
že hledaný parametr modelu není změnou provozních podmínek ovlivněn, což může 
vést k chybě metody a nepřesnosti určení parametru. 

V poslední době bývají často publikovány metody založené na transformaci 
pomocí Lambertovy W-funkce (Jain a Kapoor 2004, Hruška et al. 2005, Ghani a Duke 
2011) či na nových přístupech a metodách (fuzzy logika, neuronové sítě, genetické 
algoritmy aj.).  

Jelikož metody obvykle vycházejí z různých předpokladů (neměnné parametry 
modelu, stanovený model jejich závislosti na pracovních podmínkách atd.)  
a používají řadu dalších zjednodušujících předpokladů (např. zanedbání paralelního 
odporu RP), je vždy důležité definovat typ FV článku, předpoklad o modelu  
a pracovní podmínky (Bashahu a Nkundabakura 2007). 
 

3.2.1 Určení parametr ů pomocí m ěření při různých intenzitách zá ření 
Pokud měříme V-A charakteristiku FV článku ve velkém rozsahu intenzit, 

lze obvykle nalézt oblast, kde hodnoty ln(ISC) jsou přibližně lineárně závislé na napětí 
VOC. V této oblasti se neprojevuje vliv parazitních odporů RS ani RP (Luque a Hegedus 
2003). V případě typických krystalických křemíkových FV článků pro nekoncentrátorové 
systémy lze tuto oblast nejčastěji najít v rozsahu intenzit záření 200 − 1200 W/m2, kdy 
již není napětí VOC omezeno proudem tekoucím odporem RP a proud ISC ještě není silně 
omezen odporem RS. 

Nejprve vyjádříme z rovnice (2.2) pro 1-diodový RP model podmínku pro proud ISC  

a napětí VOC 
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Pokud zanedbáme vliv RS a RP na hodnoty ISC a VOC, zjednoduší se uvedené 

rovnice (3.14) a (3.15) na tvar 
 ,PHSC II =  (3.16) 

 .1exp0 
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nkT

eV
II OC

OPH  (3.17) 

 
Dále předpokládáme exp(eVOC / nkT) >> 1, čímž lze z rovnic (3.16) a (3.17) 

odvodit  

 .lnln 0 nkT

eV
II OC

SC +=  (3.18) 

 
Z rovnice (3.18) plyne, že pomocí sklonu křivky v této oblasti lze určit faktor 

ideality n a místo, kde by přímka vedená touto oblastí protínala osu ln(ISC) určuje 
hodnotu I0. 

Dále pro oblast vysokých intenzit záření, ve které lze zanedbat vliv odporu RP, 
lze vyjádřit 
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a hodnotu RS určit jako  
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Obdobně pro oblast nízkých intenzit záření, ve které lze zanedbat vliv odporu RS, 

dostáváme 
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a hodnotu RP určíme jako (Luque a Hegedus 2003) 
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Metodu ověříme na příkladu, přičemž uvažujeme model FV článku s plochou 

100 cm2 a parametry: 
I PH = 34,3 ·10 -3  A/cm 2  
I 0 = 1 ·10 -11  A/cm 2 

n = 1,1  
RS = 0,05 Ω 
RP = 60 Ω 
T = 300 K 

 
a intenzitou záření, která odpovídá proudu IPH v rozsahu 0,01 − 22 A.  
Výsledek simulace ukazuje Obr. 3.2. Při zvolení oblasti VLIM nezávislé na RS a RP 
v rozsahu VOC = <0,55 − 0,64V> výpočtem dostáváme zpětné nalezení parametrů 
modelu:  

I 0 = 1,22 ·10 -11  A/cm 2 
n = 1,11 

 

Nepřesnost určení hodnot I0 a n popsanou metodou je tedy pro uvažovaný případ 
δI0 = 22 %, δn = 0,9 %. Zúžením uvažovaného intervalu VLIM dostaneme přesnější 
nalezení hodnot I0 a n (např. při uvažování rozsahu VOC = <0,60 − 0,62V> je přesnost 
určení δI0 = 10 %, δn = 0,4 %). 

 
Obr. 3.2: Proud ISC a napětí VOC při různých intenzitách záření a zpětné získání 

parametrů (hodnoty získané simulací) 
 
 

V kapitole 3.2.1 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
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3.2.2 Určení sériového odporu pomocí dvou V-A charakteristik  
Norma ČSN EN 60891 ed.1 popisuje postup pro určení vnitřního sériového odporu 

RS pro fotovoltaické součástky pomocí měření tří V-A charakteristik. Princip metody 
využívá dvě měření, třetí měření je použito z důvodu zpřesnění výsledku určení hodnoty 
RS. 
 
Postup je následující: 
 

- Měření V-A charakteristiky zkušebního vzorku při pokojové teplotě při dvou 
různých intenzitách záření.  

- Na horní V-A charakteristice (tj. charakteristice při vyšší intenzitě záření) v okolí 
bodu VOC zvolme bod s napětím V1 a proudem I1, určíme ∆I = ISC1 − I1,  
kde ISC1 je proud nakrátko horní V-A charakteristiky. 

- Na dolní V-A charakteristice (tj. charakteristice při nižší intenzitě záření) se určí 
bod s napětím V2 a proudem I2, pro který platí I 2 = ISC2 − ∆I. 

- Změří se odchylka napětí ∆V = V2 − V1. 
- Vypočte se RS1 ze vztahu 

 ,
21

1
SCSC

S II

V
R

−
∆

=  (3.23) 

 kde ISC2 je proud nakrátko dolní V-A charakteristiky. 
 

 
Obr. 3.3: Určení hodnoty RS pomocí metody dvou V-A charakteristik 

 
Pomocí třetí charakteristiky se obdobným způsobem získají další 2 hodnoty RS2, 

RS3 a výsledná hodnota RS se spočte jako průměr hodnot RS1, RS2 a RS3. 
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Uvedená norma předepisuje určení sériového odporu velmi jednoduchou cestou, 

vhodnou pro opakované provádění při testování článků. Metoda však předpokládá 
nezávislost RS na intenzitě záření, což může způsobovat nepřesnost. Zřejmě z tohoto 
důvodu byla uvedená norma aktualizována, určení RS je nově definováno zcela jiným 
způsobem. Požaduje se změření řady V-A charakteristik při různých intenzitách 
a určení koeficientů pro semi-empirické vyjádření napětí a proudu pomocí vztahů 
(metoda korekce 1)  
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nebo (metoda korekce 2) 
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  (3.25) 
 

kde V1, V2, I1, I2 představují změřené hodnoty napětí a proudů pro změřenou  
a požadovanou V-A charakteristiku, G1 a G2 změřené intenzity záření při těchto 
charakteristikách, T1 a T2 teploty článku, RS vnitřní sériový odpor, κ korekční faktor 
charakteristiky, α, β, αrel, a jsou koeficienty.  

 
Hodnota RS se určí tak, aby při jiné intenzitě byl rozdíl hodnot v bodě maximálního 

výkonu menší nežli 5 %, přičemž se hodnota RS dosazuje zkusmo s krokem 10 mΩ. 
Další podrobnosti uvádí ČSN EN 60891 ed2. 
 

3.2.3 Určení sériového odporu z nam ěřené V-A charakteristiky 
Vhodnou metodu určení sériového odporu RS pomocí jedné V-A charakteristiky 

uvádí El-Adawi a Al-Nuaim (2002).  
Základní rovnici (2.2) pro 1-diodový FV článek upravíme na tvar 

( ) ( )[ ] VIRVRIIRIIIR SPSPHP −+−=+−− λexp00 ,  (3.26) 
 
přičemž  

 .
nkT

e
=λ  (3.27) 
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Za předpokladu  

 
( )[ ] VIRVRI SP >>+λexp0 ,  (3.28) 

 
což je splněno u reálných FV článků pro kladné napětí v okolí VOC ne blízko nulové 
hodnoty, upravíme rovnici (3.26) na tvar  
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Uvedený vztah (3.29) dále upravíme při znalosti 2 bodů (V1, I1, V2, I2) na V-A 
charakteristice  
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Při předpokladu  
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a při zanedbání hodnoty I0 lze vyjádřit hodnotu RS jako 
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El-Adawi a Al-Nuaim (2002) uvádí další možnost nalezení hodnoty RS ze znalosti 
bodu MPP. Zkoušením této metody v rámci této práce však bylo zjištěno, že při nízkých 
hodnotách RP (100 − 101

Ω) nelze oblast MPP pro popsanou metodu uvažovat (neplatí 
vztah 3.31) a uvedená metoda je použitelná s dostatečnou přesností (relativní chyba 
určení RS pod 5%) pouze při uvažování bodů V1, I1, V2, I2 v blízkosti napětí V = VOC.  
 
 

Metoda uvedená v kapitole 3.2.3 byla implementována v následující funkci 
(dle Přílohy II): 

- get_Rs (výpo čet Rs na základ ě V-A charakteristiky) 

 

3.2.4 Určení paralelního odporu z nam ěřené V-A charakteristiky 
Následující metoda je velmi jednoduchá a ve zkoušených případech poskytovala 

přesto výsledky s postačující přesností. Předpokládá již předchozí znalost hodnoty 
sériového odporu RS. Uvažujme 1-diodový model (Obr. 2.1c), přičemž známe V-A 
charakteristiku v oblasti blízké proudu ISC. Pro tuto oblast platí ID << IRP a tudíž lze pro 
další úvahu proud diodou D zanedbat.  

Pozn.: Tento předpoklad lze dokázat např. pokud provedeme linearizaci 
charakteristiky diody D v této oblasti náhradním zdrojem napětí a sériově vřazeným 
odporem RZ. Jelikož předpokládáme pro tuto oblast VD → 0, tudíž platí RZ >> RP. 

Dostáváme náhradní zapojení dle Obr. 2.9a, přičemž platí vztahy (2.21) a (2.22). 
Pomocí nich můžeme vyjádřit proud I v uvažované oblasti jako 
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Rovnici (3.33) upravíme na tvar  
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Pro dva změřené body V-A charakteristiky V1, I1 a V2, I2 platí dle (3.34) 
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a paralelní odpor můžeme vyjádřit jako 
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V řadě případů u reálných článků, kde očekáváme RP >> RS postačuje zjednodušení 
tohoto vztahu zanedbáním jeho posledního členu (RS).  
 
 

Metoda uvedená v kapitole 3.2.4 byla implementována v následující funkci 
(dle Přílohy II): 

- get_Rp (výpo čet Rp na základ ě V-A charakteristiky)  

 

3.2.5 Metoda derivací v krajních bodech V-A charakt eristiky 
Pomocí tečen V-A charakteristiky v krajních bodech (tj. při proudu ISC a při napětí 

VOC) lze určit hodnotu RS a RP. Uvažujme 1-diodový RP model FV článku dle rovnice 
(2.2). Obdobně lze postupovat i při 2-diodovém modelu. Vyjádření V-A charakteristiky 
dle rovnice (2.2) upravíme na tvar  
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Pro implicitně vyjádřené funkce platí diferenciální vztah 
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Vyjádříme parciální derivace dle proměnných I(V) a V 
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Dosazením vztahů (3.39) do (3.38) dostaneme po úpravách 
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Obvykle můžeme při napětí V = VOC uvažovat ID >> IRP a zanedbat člen 1 / RP. 

Sera (2009) vychází přímo z RS modelu, derivací dV / dI při V = VOC za předpokladu 
ISC >> I0 přímo získáme  
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což je ekvivalentní vyjádření vztahu (3.40) při zanedbání členu 1 / RP, jelikož pro RS 
model platí  
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Pro nalezení hodnoty RP využijeme směrnici tečny v bodě I = ISC, tj. diferenciálu 

dI / dV. Derivace (3.39) dosadíme do vztahu (3.38) a po úpravách dostaneme  
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Při předpokladu RS → 0 lze vztah (3.43) výrazně zjednodušit na tvar  
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3.2.6 Určení parametr ů pomocí multilineární regrese a iterace 
Mezi další metody pro nalezení parametrů modelu FV článku patří aplikace 

iteračního hledání (s využitím simplexové metody či gradientních postupů) spolu 
s dalšími nástroji známými ze statistického zpracování dat (např. multilineární regrese).  
Tyto metody umožňují obecně analyzovat data, což přináší výhodu široké univerzálnosti 
a možnosti aplikace na různé typy modelů. Nevýhodou je větší míra abstrakce od 
fyzikální podstaty FV článku, což se projeví v nutnosti kontrolovat výsledky s reálnou 
představou o modelu. 
 

Problémy mohou být dvojího druhu: 
- nalezení řešení pouze jako lokální extrém kriteriální funkce 
- nalezení řešení mimo definiční obor hodnot parametrů daný fyzikální podstatou 

řešeného problému 
 
 
Simplexová metoda 

Simplexová metoda slouží pro hledání extrémů funkcí více proměnných pomocí 
tzv. simplexu, což je geometrický útvar mající o jeden vrchol více nežli počet dimenzí, 
v kterém se nachází (počet nezávisle proměnných). S výchozím simplexem se dále 
manipuluje v prostoru dle stanovených pravidel, na konci algoritmu je hledaný extrém 
uvnitř simplexu, který je již dostatečně malý. V rámci práce byla využita implementace 
této metody v programu Matlab pomocí funkce fminsearch. 
 
Metoda multilineární regrese 

Multilineární regrese je statistická metoda, která umožňuje určit závislost mezi 
závislými a nezávislými proměnnými (např. parametry měření a výsledky), pokud tato 
závislost existuje a je lineární. Tuto závislost vyjádříme vztahem 

 ,ˆ*ˆˆ WXY =  (3.45) 
kde představuje 

Ŵ ... jednorozměrný vektor hledaných koeficientů, 

X̂ ... dvourozměrný vektor parametrů měření, sloupce vyjadřují jednotlivé 
parametry (veličiny) a řádky jednotlivě prováděné experimenty, 

Ŷ ... jednorozměrný vektor výsledků měření. 
 

Za předpokladů lineární závislosti výsledků na parametrech měření lze koeficienty 

Ŵ určit pomocí maticových operací 

 ( ) .ˆ*ˆ*ˆ*ˆˆ 1
YXXXW ′′=

−
 (3.46) 
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Aplikace multilineární regrese a iterace pro modely  FV článků 

V rámci této práce byla vyvinuta a testována metoda stanovení parametrů modelů 
FV článků s využitím pomocí multilineární regrese a iterace.  
Řadu parametrů modelu můžeme přímo či pomocí lineární úpravy určit pomocí 
multilineární regrese. Ostatní parametry je nutno zjistit jiným způsobem, např. iterační 
simplexovou metodou. 

V případě 1-diodového modelu FV článku můžeme jeho funkční závislost  
I = f(I(V),V) dle rovnice (2.2) převést na tvar dle rovnice (3.45) jako  

 ,ˆˆˆ
32211 WXWXWY ++=  (3.47) 

kde W1, W2 a W3 jsou hledané parametry a 21,ˆ XX  jsou jednorozměrné vektory 
představující parametry jednotlivých experimentů. 
 

Pro uvažovaný případ použijeme substitucí 
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Z naměřených V-A charakteristik při známé teplotě a předpokládaném RS tedy 

můžeme určit koeficienty W1, W2 a W3 a zpětnou substitucí spočítat hledané parametry 
I0, IPH, RP. Pro určení hodnoty RS a n je třeba využít některou z iteračních metod nebo 
některé z analytických metod. 

Obdobně postupujeme v případě 2-diodového modelu FV článku (2.3), 
kde využijeme vztahu  

 4332211
ˆˆˆˆ WXWXWXWY +++=

 (3.49) 
 
a substitucí 
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Při uvažování obecného 2-diodového modelu dle (2.4) určíme opět obě hodnoty n1  

a n2 pomocí iterace nebo některé z analytických metod. 
Výsledky aplikace této metody na soubor dat získaných měřením 

V-A charakteristik monokrystalického křemíkového FV článku uvádí kapitola 4.4.1. 
Podrobný popis této metody a výsledky její aplikace byly publikovány v časopise Solar 
Energy (Wolf a Benda 2013). 
 
 

Metody uvedené v kapitole 3.2.6 byly implementovány v následujících funkcích 
(dle Přílohy I): 

- getParam (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_N_S (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_N_S_Rs (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_NN (získání parametr ů 2-diodového modelu) 
- getParam_NN_S_Rs (získání parametr ů 2-diodového modelu) 
- getParam_NN_S_Rs_N1_N2 (získání parametr ů 2-diodového modelu) 

 
 

3.2.7 Určení parametr ů efektivního modelu FV článku 
 Parametry efektivního modelu popsaného v kapitole 2.1.6 lze jednoduše vypočítat 

na základě vztahů 
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  (3.51) 
kde VTH = nkT / e značí termální napětí (z čehož při znalosti teploty T určíme 

hodnotu n) a koeficient M udává sklon V-A charakteristiky v bodě VOC, tj. 

 ( )0== I
dI

dV
M . (3.52) 

 
S přesností 1 % výkonu v bodě MPP lze koeficient M určit vztahem  
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při uvažování koeficientů k1 = -5,411, k2 = 6,450, k3 = 3,417, k4 = -4,422. 
Bendel a Wagner (2003) uvádí, že koeficienty k1-4 jsou nezávislé na materiálu 
FV článku a uvádí srovnání měřené V-A charakteristiky s charakteristikou efektivního 
modelu pro křemíkový krystalický a amorfní FV panel. 
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4 Měření V-A charakteristiky FV článků  
a analýza vzork ů 

4.1 Měřící metody, postupy a normy 

4.1.1 Měření intenzity zá ření ve fotovoltaice 
Intenzita záření je jednotkou odvozenou od soustavy SI (v soustavě SI je jednotka 

svítivosti Kandela). Intenzita záření G představuje hustotu zářivého toku 

 ,
dS

d
G

φ
=  (4.1) 

kde Φ (W) značí zářivý tok a S plochu (m2). 
 

Sluneční záření vně zemské atmosféry má intenzitu cca 1353 W/m2, která bývá 
označována jako solární konstanta (B0). Její hodnota je však proměnlivá, jednak vlivem 
aktivity Slunce, jednak z důvodu proměnlivé vzdálenosti Země od Slunce. Při průchodu 
atmosférou dochází k částečnému pohlcení záření plyny, pevnými částicemi (prachem) 
a vodní parou, rozptylu a odrazu. Z těchto důvodů dopadá kolmo na zemský povrch 
proměnné záření. Pokud budeme intenzitu slunečního záření měřit na konkrétním místě 
na zemském povrchu, je třeba uvažovat trajektorii slunce po obloze. Poměr skutečné 
vzdálenosti průchodu záření zemskou atmosférou a vzdálenosti nejkratší (kolmo na 
zemský povrch) udává tzv. koeficient atmosférické masy (air mass index) značený AM. 
Pro stanovení dopadající intenzity záření G (W/m2) se často používá zjednodušený 
vztah 
 .7,00

AMBG ⋅=  (4.2) 
 

Vně zemské atmosféry je spektrum slunečního záření blízké spektru černého 
zářiče, při průchodu atmosférou se však toto mění, Obr. 4.1. 

 

 
Obr. 4.1: Spektrum slunečního záření při průchodu zemskou atmosférou 

(Zdroj: Rohde / Globalwarmingart 2007) 
 

Intenzitu záření lze měřit spektrometrem buďto jako diferenciální intenzitu daných 
vlnových délek, nebo úhrnnou intenzitu, tj. integrál jistého rozsahu vlnových délek. 
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Rozsah je pak dán jednak citlivostí měřicího prvku, jednak může být omezen např. 
pomocí vstupních filtrů záření. 
 

Moderní spektrometry sestávají z optických prvků sloužících ke směřování 
a fokusaci světelného svazku a jeho rozkladu na hranolu. Pomocí řady snímačů 
(např. CCD) pak lze téměř okamžitě změřit intenzitu záření v celém uvažovaném 
spektru.  

Pro měření intenzity záření v jistém rozsahu vlnových délek je k dispozici řada 
pyranometrů lišících se provedením, třídou přesnosti, citlivostí, měřícím rozsahem, 
rozsahem vlnových délek a v neposlední řadě cenou. Lze je rozdělit na tepelné 
a kvantové. Tepelné pracují na základě pohlcení záření při dopadu na definovaný 
povrch a jeho ohřevu. Mají široký rozsah vlnové délky záření, problémem pro rychle se 
měnící parametry záření však může být větší časová konstanta. Kvantové pracují na 
principu generace volných nosičů náboje v polovodiči, mění buďto velikost odporu či 
generují proud. Mají velmi rychlou odezvu, jsou však silně spektrálně závislé. 

Pyranometry jsou standardizovány dle ISO 9060 a organizací WMO (World 
Meteorological Organization). Pyranometr nebo referenční FV zařízení využívané pro 
stanovení intenzity záření musí být navrženo a kalibrováno dle ČSN EN 60904-2 ed. 2. 
U tepelných pyranometrů se využívá dopadu záření na povrch se známými vlastnostmi 
a koeficientem absorpce blížícímu se 1. Energie záření ohřívá povrch, teplo proudí 
směrem ke chladiči. Využívá se měření tepelného toku pomocí měření rozdílu teplot ve 
známém materiálu, Obr. 4.2. Obvykle k tomu slouží termočlánková baterie využívající 
sériové spojení kovových termočlánků (často spojení měď − konstantan). Polovodiče 
sice dosahují vyšších termoelektrických napětí, je zde však velká nelinearita a vyšší 
odpor materiálu. Jako výplně v prostoru termočlánku se obvykle používají plasty. 
Teplotní závislost termočlánku lze snížit použitím výplně materiálem s tepelnou 
vodivostí závislou na teplotě.  

Aby se omezilo nežádoucím tepelným ztrátám konvekcí vzduchem nad 
termočlánkem, je pyranometr kryt dvojitým krycím sklem tak, že světlo může přicházet 
ze zorného pole až 180°. Tento kryt omezuje spektrá lní citlivost na rozsah  
300 − 2800 nm, což nebývá problém při měření základní oblasti spektra slunečního 
záření. Dále se konvekce dá snížit minimálním rozdílem teploty termočlánku a okolního 
vzduchu. Termočlánky jsou velmi citlivě snímače a mohou detekovat teplotní rozdíly 
menší nežli 0,001°C. Dobu odezvy senzoru τTH lze určit na základě vlastností použitých 
materiálů  

 
λ

ρ
τ p

TH

cd 2

=  (4.3) 

kde d je tloušťka destičky skrz kterou prochází teplo, ρ je hustota, cp je měrná 
tepelná kapacita destičky, λ je její měrná tepelná vodivost. 
 

Kovové desky z obou stran minimalizují chybu způsobenou generováním napětí 
při nerovnoměrně rozložené teplotě po povrchu. Někdy se tato chyba snižuje přidaným 
elektrickým vývodem rozdělujícím měření termoelektrického napětí na dvě části. 
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Obr. 4.2: Senzor tepelného toku 

 
  

 
 

Obr. 4.3: Typické provedení a konstrukční model tepelného pyranometru; 
(1) termočlánkový senzor, (2,3) dvojitý skleněný kryt 

(Zdroj: Hukseflux Thermal Sensors B.V.) 
 

Na obdobném principu jsou konstruovány měřiče intenzity záření pro měření 
odrazivosti povrchu (hodnoty označené Albedo), měřiče průchozího záření či měřiče UV 
záření. Měření difúzního záření se provádí měřičem globálního záření a zastíněním 
slunečního kotouče. To se provádí buďto stínícím páskem, který stačí nastavit jednou 
za několik dní (zastiňuje celou trajektorii slunce v dané dny), nebo stínícím kotoučem, 
který je automaticky přesouván. 
 
Tabulka 4.1. Parametry pyranometru Kipp&Zonen typ CMP3 
Spektrální rozsah (310 – 2800) mm 
Citlivost (5 – 20) µV/W/m2 
Doba odezvy 18 s 
Chyba úhlu dopadu (až 80° při 1000W/m2) ±20 W/m2 
Závislost citlivosti na teplotě (-10 – 40°C)  ±5 % 

 
Teplotní rozsah použití -40 °C – +80 °C 
Maximální intenzita záření 4000 W/m2 
Zorný úhel 180° 

 
Třída přesnosti ISO second class 
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Kvantové pyranometry využívají fotoefektu v polovodičích. Dopadající foton 

generuje pár elektron-díra a tímto se dosahuje změny vodivosti (v případě fotoodporu) 
či generace proudu (u FV článku). Generovaný fotoelektrický proud je přímo úměrný 
množství dopadajících fotonů. Na rozdíl od předchozích pyranometrů se senzorem 
tepelného toku jejich citlivost silně závisí na vlnové délce. Pokud je FV článek využit 
jako pyranometr, je snahou získat lineární závislost snímané veličiny na intenzitě záření 
a minimalizaci vlivu ostatních veličin (především teploty). Toto lze provést buďto 
měřením proudu IMPP, kdy však bývá náročné sledovat bod MPP, nebo častěji měřením 
proudu ISC a teplotní korekcí. Ta se obvykle provádí nalepením teplotního senzoru 
(Pt100, Pt1000 či termočlánku) na spodní stranu FV článku. Průběh závislosti proudu 
IMPP , případně ISC je uveden v kapitole 4.3. 

Intenzita záření se u FV instalací obvykle měří ve stejném sklonu jako jsou 
instalovány FV panely, případně se měří navíc intenzita záření dopadajícího na 
horizontální rovinu, někdy také difúzní záření a odražené záření od povrchu. 

Pyranometry využívající FV článek se vyrábějí od jednoduchých levných 
provedení sloužících pro monitorování a kontrolu výroby FV systémů až po přesné 
kalibrované přístroje pro laboratorní použití. Příkladem levnějších typů je např. měřič 
intenzity záření výrobce SMA s udávanou přesností měření ±8 %.  

Přesnější typ vhodný pro sledování provozu FV instalací s přesností ±5 % byl 
vyvinut na institutu pro solární energii ISET (nyní Frauenhofer IWES). pod označením 
SENSOL®. Při návrhu byla snaha použít místo běžných drahých pyranometrů 
dostatečně přesné levné zařízení, které by navíc bylo vhodnější pro diagnostiku FV 
systémů. Právě spektrální citlivost často uváděná jako nevýhoda může být při 
monitorování činnosti FV systémů brána jako výhodná vlastnost, pokud má senzor 
stejnou spektrální odezvu jako používané FV panely. Způsob provedení senzoru, 
obzvláště jeho pouzdření by mělo vykazovat stejné chování jako reálný FV panel,  
tj. stejné závislosti na teplotě, úhlu dopadu záření atd. To je vhodné při vzájemném 
srovnávání výkonu různých FV panelů, monitorování bezchybného provozu či vlivu 
stárnutí. Dle technologie použité v FV systému (materiál a struktura polovodiče) se zvolí 
typ senzoru. Kalibrace každého vyrobeného kusu senzoru se provádí porovnáváním 
s referenčním senzorem, který má stejné provedení a byl proměřen akreditovanou 
laboratoří (např. PTB Braunschweig). Stálost parametrů senzorů je vyhovující 
u krystalického křemíku, u amorfních článků dochází k vratným změnám (střídavě se 
zhoršující parametry vlivem teploty v létě a zlepšování v zimě). Dále se objevuje efekt 
nevratných změn (cca 1 % u krystalického křemíku a až 3 − 4 % u amorfních materiálů 
ročně). Chyba měření ve vztahu k tepelnému pyranometru je cca 5 % (Bendel et al. 
2003b). Obr. 4.4 ukazuje spektrální citlivost jednotlivých typů senzoru. 
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Obr. 4.4: Spektrální citlivost jednotlivých typů senzorů SENSOL; modrá křivka značí 
spektrum slunečního záření při AM = 1,5 (Zdroj: Bendel et al. 2003b) 

 

 
Obr. 4.5: Senzor intenzity záření SENSOL (Zdroj: Bendel et al. 2003a) 

 
 

4.1.2 Měření teploty FV článků 
Měřením teploty FV článku se obvykle rozumí stanovení teploty PN přechodu Tj, 

jehož teplota je z hlediska elektrických parametrů nejvýznamnější. Měření teploty se 
provádí přímo kontaktní či bezkontaktní metodou (pyrometry) nebo nepřímo pomocí 
měření napětí FV článku.  

Přímé metody jsou obecně známé z jiných technických oblastí. Jsou nezávislé na 
provozu FV systému, jejich zásadním problémem však je zajistit minimální tepelný 
odpor mezi snímačem teploty a FV článkem. Ten způsobuje rozdíl měřené teploty 
a teploty PN přechodu vlivem teplotního gradientu. Navíc je při měření ve venkovních 
podmínkách jen zřídka navozen stav tepelné rovnováhy z mnoha důvodů (pohyb 
mraků, trajektorie slunce, změny rychlosti či směru větru). Typický FV panel 
s krystalickými křemíkovými FV články má při intenzitě záření 1000 W/m2 a rychlosti 
větru nižší nežli 3 m/s o 2 − 3 K vyšší teplotu FV článku nežli je teplota zadní strany 
panelu, King (1997). 
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Ne vždy je pro umístění teplotního senzoru přístupný přímo FV článek, v případě 
FV panelů lze bez jejich porušení a ovlivnění dopadajícího záření měřit teplotu pouze 
vhodným kontaktováním senzoru na zadní stranu FV panelu. Tímto je v případě 
krystalických FV článků mezi FV článek a teplotní senzor vsazen tepelný odpor EVA 
folie a vrstvy Tedlaru. V případě konstrukčního provedení FV panelu sklo-sklo (častého 
u FV panelů s články založenými na tenkovrstvých technologiích) je mezi FV článek 
a teplotní senzor vřazeno sklo mající výrazně větší tepelný odpor. 
 
Tabulka 4.2. Tepelné parametry vrstev FV panelu (Zdroj: Staněk 2011) 

Vrstva Materiál Tlouš ťka d 
(mm) 

Měrná 
tepelná 
vodivost  
λ (W/(m .K)) 

Výsledný 
tepelný 
odpor  RTH 
(m2.K/W) 

Tepelný odpor  
(% z celku) 
 

Krycí sklo Solární sklo 4 1,02 3,92·10-3 48,8 
Laminační folie Polyvinyl 

acetát / 
butyral 
EVA /PVB 

0,5 0,35 1,43·10-3 17,8 

FV články  c-Si 0,3 148 2,0·10-6 0,0 
Laminační folie Polyvinyl 

acetát / 
butyral 
EVA /PVB 

0,5 0,35 1,43·10-3 17,8 

Zadní ochranná 
folie 

Polyvinyl 
fluorid PVF 
(Tedlar) 

0,25 0,20 1,25·10-3 15,6 

CELKEM  5,55  8,03·10-3 100 

 
Z Tabulky 4.2 je patrné, že tepelné kontaktování přes krycí sklo způsobuje 

výrazné zvýšení nepřesnosti měření teploty. Výrazného zpřesnění lze dosáhnout 
využitím numerických metod k výpočtu energetické bilance, (Mattei et al. 2006). 
Rozdíl teploty mezi FV článkem a senzorem je (v ustáleném stavu) přímo úměrný 
tepelnému toku skrz krycí vrstvy a lze tedy očekávat velkou nepřesnost převážně při 
vysoké intenzitě záření dopadajícího na FV článek. Senzory pro měření teploty FV 
článků bývají nejčastěji kovové (Pt100, Pt1000) či termoelektrické (nejčastěji 
termočlánky typu K). Kontaktování se nejčastěji provádí mechanickým uchycením  
a použitím tepelně vodivé pasty nebo pomocí nalepení. 
V praxi se často volí teplota PN přechodu FV článku Tj jako průměrná teplota horního  
a spodního povrchu FV panelu T1, T2 (Huang et. al. 2011), tj. 
 ( ) .2/21 TTT j +=  (4.4) 

 
Huang et. al. (2011) provedli experiment, přičemž umístili ve venkovním prostředí 
FV panel, u kterého měřili teplotu na površích i uvnitř pomocí senzoru integrovaného 
přímo k FV článku. Ukázalo se, že maximální chyba určení teploty přechodu průměrem 
dle rovnice (4.4) je -4,8 K. 
Při použití pyrometru bývá největší nepřesnost způsobena určením emisivity povrchu. 
Chybu měření teploty TS při nejistotě měření emisivity ε měřeného předmětu lze určit 
dle vztahu (Ripka et al. 2011) 

 .25,0
ε
εd

T

dT

S

S −=  (4.5) 



 61 

Pro měření určíme emisivitu povrchu buď současným měřením teploty pomocí jiné 
metody nebo provedeme normalizaci nalepením terčíku s definovanou emisivitou na 
povrch měřeného tělesa. 

Nepřímé metody mají zásadní výhodu ve stanovení teploty FV článků bez ohledu 
na tepelné odpory vrstev tvořící konstrukci FV panel. Jejich nevýhoda je však 
nepřesnost způsobená závislostí na fyzikálních a elektrických vlastnostech FV článku. 
Dalším problémem může být provádění měření současně s provozem FV článku.  
Pokud FV článek není připojen ke spotřebiči, můžeme teplotu určit dle napětí VOC, 
v případě připojení ke spotřebiči přes regulátor se sledovačem bodu MPP měříme 
napětí VMPP s přesností danou vlastnostmi regulátoru. Měřené napětí je navíc závislé 
i na intenzitě záření. Přes všechny tyto problémy se uvedená metoda v některých 
případech využívá, obzvláště pokud je komplikované využití přímé metody. 
Huang et al. (2011) ukázali, že při znalosti parametrů FV článku je možné určit při 
venkovních podmínkách teplotu PN přechodu ze znalosti napětí VOC a intenzity záření 
s maximální chybou 1,3 K. Pro monokrystalický křemíkový FV článek nalezli vhodné 
vyjádření pro stanovení teploty přechodu Tj ve tvaru 
 .)003525,0ln000188,0()4762,0ln0256,0( jOC TGGV +−+=  (4.6) 

 
Jiang et al (2012) uvádí obdobnou metodu, při které je však třeba znát VMPP 

a další parametry modelu FV článku (RS, n). Uvádí, že stanovení typických průběhu 
teploty PN přechodu může být s výhodou využito v algoritmu sledovače MPP 
(regulátoru či střídače).  

Norma ČSN EN 60904-5 ed.2 (2011) definuje ekvivalentní teplotu FV článků ECT 
jako průměrnou teplotu na PN přechodech FV generátoru, která se projevuje 
ekvivalentně, jako kdyby celé zařízení (FV generátor) pracovalo při této rovnoměrně 
rozložené teplotě. Ze vztahu vyjadřující změnu napětí VOC (VOC1 na VOC2) v závislosti na 
změně tepoty (T1 na T2) a intenzity záření (G1 na G2) 
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lze určit hodnotu ECT jako 
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přičemž VOC_STC je napětí VOC při podmínkách STC, β je teplotní koeficient napětí 

VOC a α je termické napětí diody. 
 
Hodnotu α lze stanovit z měření napětí naprázdno (VOC3, VOC4) při dvou různých 

intenzitách (G3, G4) a shodné teplotě FV článku,  

 
( )

.
/ln 343

34

GGV

VV

OC

OCOC −
=α  (4.9) 

 
Tato metoda je vhodná pro využití v praxi, jelikož umožňuje určit teplotu přechodu 

FV článku jednoduše ze znalosti základních parametrů FV článků (či FV panelů) 
uváděných na datových listech, případně jednoduše stanovených měřením 
(α, β, VOC_STC) a měřením napětí VOC a intenzity záření G.  
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4.1.3 Měření V-A charakteristiky 
Metodiku měření V-A charakteristiky fotovoltaických součástek popisuje norma 

ČSN EN 60904-1 ed. 2. (2007). Správné měření předpokládá správné určení teploty 
ECT a intenzity záření popsané v předchozích kapitolách. Teplota musí být měřená 
zařízením s přesností ±1 K a opakovatelností ±0,5 K. Přesnost měření napětí  
a proudů musí být minimálně ±0,2 % pro napětí při VOC a proud při ISC. Je třeba využít 
4-bodového měření (při měření FV panelů je rozdělení svorek proudu a napětí nutno 
provést na konektorech kabelu panelu, při měření FV článků na sběrných kontaktech 
FV článku). Během měření ve venkovním prostředí nesmí změna intenzity záření 
překročit ±1 %, pro měření V-A charakteristiky v hodnotách STC musí být intenzita 
záření minimálně 800 W/m2. Korekce naměřených hodnot se provádí dle 
ČSN EN 60904-3 ed. 2 (korekce intenzity záření) a ČSN EN 60891 ed. 2 či 
ČSN EN 60904-10 ed. 2 (korekce teploty). 

Příkladem zařízení pro měření V-A charakteristiky FV panelů je přenosný přístroj 
PV I-A Curve Analyzer Mini-KLA od výrobce Mecke&Tegtmeyer GmbH, Obr. 4.6. 
Přesnost měření intenzity záření je udávána ±5 %, přesnost měření elektrických veličin 
±0,4 % z rozsahu, maximální rozsah napětí 120 V, proudu 8 A. Vnitřní paměť umožňuje 
uložit až 100 záznamů V-A charakteristik.  
 

 
Obr. 4.6: Přenosný přístroj PV I-A Curve Analyzer Mini-KLA 

(Zdroj: Mecke&Tegtmeyer GmbH) 
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4.2 Měření pomocí p řístroje Pasan 

4.2.1 Popis p řístroje a metody m ěření V-A charakteristiky  
(výtah z manuálu výrobce, Pasan Cell Tester IIc) 

Tester FV článků Pasan Cell Tester IIc je zařízení primárně určené pro měření 
křemíkových FV článků na konci výrobní linky. Jako zdroj záření je zvolena xenonová 
výbojka, která zajistí spektrum světla odpovídající slunečnímu záření. Pomocí krátkého 
výboje je také zabráněno ohřevu FV článků. Referenčním článkem je současně 
sledována intenzita záření během měření. Během krátkého záblesku jsou změřeny 
a zaznamenány body V-A charakteristiky, které jsou poté přeneseny do počítače pro 
vyhodnocení. Pomocí přiloženého softwaru je možné určení základních parametrů 
měřeného článku (ISC, VOC, PMPP, VMPP, IMPP, FF) a dále určení hodnot RS a RP. 

Hlavní bloky skříně zařízení jsou elektronická zátěž, řídící elektronika s rozhraním, 
napájecí zdroj a generátor pro výbojku. Elektronická zátěž je založena na výkonovém 
napěťovým zdroji, který nastavuje pracovní bod na V-A charakteristice FV článku. 
Napěťové rozsahy lze manuálně volit pomocí počítače, pro měření a řízení jsou použity 
12 bitové A/D a D/A převodníky. 

Rovnoměrně rozložená intenzita záření lze zajistit dvěma způsoby. Prvním je 
využití speciální optiky se zrcadly a rozptylovými optickými prvky, je však třeba jejich 
častá kalibrace. Druhou možností je využití bodového zdroje, přičemž je třeba zajistit 
mezi měřeným FV článkem a zdrojem záření dostatečnou vzdálenost. Světlené zdroje 
se žhaveným vláknem dosahují teploty světelného zdroje cca 3200 K, mají tudíž vysoký 
podíl záření v oblasti červeného a infračerveného spektra. Metalhalogenidové výbojky 
poskytují záření obdobné přirozeného slunečnímu záření, nicméně vykazují spektrální 
čáry, které se těžko filtrují. Třetí možností je využití xenonových výbojkovým zdrojů, 
poskytujících opět dobrou shodu se slunečním spektrem, nicméně je třeba filtrovat 
infračervenou oblast vykazující velké spektrální intenzity záření. 

Při zahájení měření dojde k nastavení měřících rozsahů a rozsahu napěťového 
zdroje, spuštění výboje a při dosažení nastavené úrovně intenzity (typicky 85 − 95 % 
požadované intenzity měření) ke spuštění měření 100 vzorků V-A charakteristiky. 
Měření trvá cca 2 ms, intenzita záření je na začátku a na konci měření nižší a ve střední 
části měření mírně vyšší nežli požadovaná hodnota měření. Senzor intenzity záření 
využívá malý kalibrovaný FV článek, výsledný měřený proud vzorku FV článku je 
korigován dle vztahu 

 ( )[ ] ,1 MNOMTI
M

NOM
MCORR TTK

G

G
II −+=  (4.10) 

kde ICORR a IM je korigovaný a měřený proud, GM a GNOM je měřená a nominální 
(požadovaná) intenzita záření, TM a TNOM je měřená a nominální teplota FV článku, 
KTI je teplotní koeficient proudu, pro který platí KTI > 0. 
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Měřicí sestavu je třeba vhodně upořádat, aby na senzor intenzity dopadala shodná 
intenzita záření jako na měřený vzorek FV článku. Pokud by na senzor dopadala 
intenzita vyšší, byl by po korekci naměřený proud FV článku nižší nežli proud skutečně 
odpovídající dopadající intenzitě na FV článek. U senzoru intenzity je navíc pro korekci 
měřené intenzity snímána teplota. Tato teplota může být použita dále i pro korekci 
proudu a napětí měřeného vzorku FV článku v případě požadavku na měření při 
předem určené teplotě (např. měření při STC). 
Při korekci napětí se užívá vztahu 
 ( )[ ] ,1 MNOMTVMCORR TTKVV −+=  (4.11) 

kde VM,VCORR je měřené a korigované napětí, TM a TNOM je měřená a nominální 
teplota FV článku, KTV  je teplotní koeficient napětí, pro který platí KTV < 0. 
 

Jelikož je senzor teploty vestavěn do senzoru osvitu, je v případě vyhřívání či 
chlazení měřeného vzorku FV článku nutné externě měřit jeho teplotu. 

Pro měření V-A charakteristiky je využívána 4-bodová metoda měření, která na 
rozdíl od 2-bodové metody využívá oddělených přítlačných elektrod pro měření proudu 
a napětí. Eliminuje tím vliv kontaktních R1-4 odporů připojeného měřeného vzorku, 
Obr. 4.7. 
 

 
 

Obr. 4.7: Měření V-A charakteristiky pomocí 4-bodové metody; nastavitelný 
generátor/zdroj napětí (G), ampérmetr (A), voltmetr (V) 

 
Přípravek pro kontaktování je vyroben z mosazné zlacené desky s přítlačnými 

pružnými hroty, Obr. 4.8. Pro měření je možné volit rozsahy dle Tabulky 4.3. 
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Obr. 4.8: Přístroj Pasan a přípravek pro kontaktování článků; skříň přístroje (1),  
výbojka (2), pícka (3), přípravek pro kontaktování (4), senzor intenzity záření (5) 

 
Tabulka 4.3. Rozsahy měření přístroje Pasan (Zdroj: Pasan Cell Tester IIc, Operating 
manual) 
Rozsah m ěření Výsledky m ěření při 

výrobním testu (odchylka) 
Udávaná tolerance (+/-) 

0,7 V 0,0; 0,0; 0,0 mV 3,5 mV 
1 V 0,0; 0,1; -0,1 mV 5,0 mV 
3 V 0,000; 0,000; 0,000 V 0,015 V 
10 V 0,00; 0,00; 0,00 mV 0,05 mV 
30 V 0,00; 0,03; 0,06 V 0,15 V 
0,1 A -0,10; -0,00; 0,00 mA 0,50 mA 
0,3 A -0,10; -0,10; 0,00 mA 1,5 mA 
1 A -0,1; 0,0; 0,1 mA 5 mA 
3 A 0,000; 0,004; 0,009 A 0,015 A 
10 A 0,01; 0,02; -0,03 A 0,05 A 
30 A 0,01; 0,01; -0,02 A 0,15 A 
 

Příklad měřené V-A charakteristiky včetně intenzity záření během měření a průběh 
proudu po provedení korekce dle měřené intenzity ukazuje Obr. 4.9. 
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Obr. 4.9: Typický průběh měření V-A charakteristiky přístrojem Pasan 
 

 
Obr. 4.10: Spektrum xenonové výbojky  

(Zdroj: Pasan Cell Tester IIc, Operating manual) 
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4.2.2 Vliv 2- a 4-bodové m ěřící metody 
Následujícím experimentem byl testován vliv 2- a 4-bodové měřící metody na 

naměřenou V-A charakteristiku vybraného vzorku FV článku. Monokrystalický 
křemíkový FV článek o ploše 100 cm2 byl měřen přístrojem Pasan při teplotě okolí 
22 °C p ři různých intenzitách (100, 400, 1000, 1800 W/m2) při kontaktování pomocí 
2- a 4- bodové měřící metody.  

Obr. 4.11 ukazuje relativní změnu parametrů 2-bodové metody oproti 4-bodové, 
která je volena jako výchozí (referenční). Parametry VOC a ISC téměř nejsou zvolenou 
metodou ovlivněny, hodnoty parametrů VMPP a IMPP jsou výrazně nižší u 2-bodové 
metody, což se dále projeví i nižšími hodnotami FF a η. Tyto poznatky získané měřením 
jsou v souladu se simulací modelu FV článku s různou hodnotou odporu RS 
(kapitola 2.1.2).  
 

 
Obr. 4.11: Relativní odchylka parametrů při měření pomocí 2-bodové metody 

 
Obr. 4.12 ukazuje hodnoty vypočteného sériového odporu RS z naměřené V-A 

charakteristiky pro 2- a 4-bodovou metodu měření a dále jejich rozdíl, který je způsoben 
odporem vlastního kontaktování. Ukazuje se, že pro uvažovaný případ činí hodnota 
sériového odporu kontaktování cca 24 mΩ a využití 2-bodové metody kontaktování pro 
stanovení sériového odporu RS by bylo tudíž zcela nevhodné. 
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Obr. 4.12: Naměřená hodnota RS přístrojem Pasan v případě 2- a 4-bodové metody 

měření a rozdíl jejich hodnot ∆RS 

 

 

 
V kapitole 4.2 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- writeExcel (na čtení dat z formátu p řístroje Pasan, uložení ve 

formátu Excel) 
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4.3 Měření FV článku v závislosti na teplot ě a intenzit ě záření  

4.3.1 Naměřené V-A charakteristiky a ur čení základních parametr ů 
FV článku 

Ze sady 20 ks monokrystalických křemíkových FV článků od výrobce Solartec 
o ploše 100 cm2 byl vybrán jeden kus, který vykazoval průměrné hodnoty výkonu při 
STC. Přístrojem Pasan Cell Tester IIc byl článek důkladně proměřen v závislosti na 
teplotě a intenzitě záření a naměřená data byla dále použita pro získání parametrů 
náhradního modelu a pro simulace provedené v této práci.  

Jednotlivá měření byla provedena při teplotě v intervalu 30 − 100 °C s krokem 5 K 
a intenzitě záření 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 a 1400 W/m2. Z naměřených 
charakteristik byly určeny základní parametry (VOC, ISC, VMPP, IMPP, η, FF) a byla 
vyhodnocena jejich závislost na teplotě a intenzitě záření. Všechny naměřené V-A 
charakteristiky včetně bodů MPP jsou znázorněny na Obr. 4.13.  
 

 
Obr. 4.13: V-A charakteristiky při uvažovaných teplotách a intenzitách záření 
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Obr. 4.14: Základní parametry V-A charakteristik měřeného vzorku 
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Z Obr. 4.14 jsou patrné závislosti základních parametrů V-A charakteristik 
měřeného vzorku FV článku na teplotě a intenzitě záření. Ukazuje se, že proud IMPP na 
rozdíl od proudu ISC téměř není závislý na teplotě. Účinnost FV článku η nejprve roste, 
dosahuje maxima při 800 W/m2 a poté zůstává konstantní či mírně klesá. Pokles je 
způsoben zřejmě vlivem sériového odporu RS, který začne redukovat růst účinnosti při 
vyšších intenzitách záření. 

Růst proudu ISC vlivem rostoucí teploty je patrný při znázornění hodnoty ISC / ISC0 

na vertikální ose a teploty T na horizontální ose, přičemž ISC0 představuje výchozí 
hodnotu ISC při 30 °C.  

Na Obr. 4.15 je dále patrná naměřená závislost napětí VOC a VMPP na intenzitě 
záření G, kterou lze aproximovat s využitím logaritmické funkce. 
 

 
Obr. 4.15: Napětí VOC a VMPP v závislosti na intenzitě záření G 

 
Z dat zobrazených v grafech (Obr. 4.14 a Obr. 4.15) můžeme odvodit empirické 

vztahy pro vyjádření závislosti parametrů IMPP, ISC, VOC a VMPP na teplotě T a intenzitě 
záření G. Kaplanis (2003) při vyjádření parametrů ISC a VOC pro krystalické křemíkové 
FV články zanedbává vliv odporů RS a RP a uvádí semiempirické vztahy 
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 (4.12) 

kde A představuje plochu FV článku (cm2), T teplotu (K) a C koeficient 
koncentrace, přičemž C = 1 odpovídá intenzitě záření 1000 W/m2. 
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Zkusme hledat vhodné koeficienty pro vyjádření parametrů IMPP, ISC, VOC, VMPP 
měřeného FV článku v analogickém tvaru rovnice (4.12). 

Dostáváme 
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(4.13) 
kde KX značí jednotlivé koeficienty teploty a intenzity záření, G intenzitu záření 

(W/m2) a T teplotu (K).  
 

Koeficienty KX byly hledány s ohledem na minimalizaci střední kvadratické 
odchylky (RMSE) od měřených hodnot. V případě vztahů pro napětí VOC a VMPP byla 
pro určení parametrů KX využita metoda multilineární regrese, v případě proudů 
ISC a IMPP simplexová metoda (fminsearch v Matlabu). Nalezené hodnoty KX, RMSE 
a porovnání nalezeného vyjádření parametrů a měřených hodnot ukazuje Obr. 4.16. 
Proudy ISC a IMPP pro libovolnou intenzitu záření a teplotu lze velmi přesně určit pomocí 
nalezených vztahů. Dobrého výsledku bylo dosaženo i v případě parametru VOC, 
kde vztah pro výpočet VOC (4.13) má nižší přesnost pouze při velmi nízkých intenzitách 
záření. Vyšší nepřesnost při analytickém určení má parametr VMPP, kde jistou roli hraje 
i vyšší nepřesnost jeho určení z naměřených charakteristik. 
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Obr. 4.16: Nalezené závislosti parametrů FV článku na teplotě a intenzitě záření 

 
 

V kapitole 4.3 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- analyseIV_multiple (zobrazení více V-A charakteri stik, získání 

základních parametr ů charakteristik) 
- loadDir (hromadné na čtení dat z formátu p řístroje Pasan) 
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4.4 Stanovení parametr ů měřeného FV článku 

4.4.1 Komplexní ur čení parametr ů pomocí multilineární regrese a iterace 
V-A charakteristiky měřeného FV článku byly využity pro získání parametrů 

modelů pomocí metody popsané v kapitole 3.2.6. Naměřená V-A charakteristika 
v převážné většině případů velmi dobře odpovídala V-A charakteristice získané 
dosazením parametrů do uvažovaného modelu, nepřesnost mezi těmito průběhy byla 
často porovnatelná s nepřesností vlastního měření V-A charakteristiky článku. 

Obr. 4.17 a Obr. 4.18 ukazují průběhy saturačního proudu I0 a faktoru ideality n 
v závislosti na teplotě FV článku. Proud I0 exponenciálně roste se vzrůstající teplotou, 
byl shledána i závislost na intenzitě záření. Faktor ideality n roste se vzrůstající 
intenzitou záření a slabě klesá s teplotou. Na teplotní závislost faktoru ideality n 
poukázal Saad a Kassis (2003) v případě heteropřechodů, kde se významně uplatňuje 
rekombinace v oblasti rozhraní PN. Bayhan a Bayhan (2011) ověřili na vzorcích CIGS 
článků předpoklad vzrůstu faktoru ideality n se vzrůstající teplotou.  

Výsledky provedení analýzy metodou multilineární regrese a iterace ukazují 
obdobné chování jako uvedené práce Saad a Kassis (2003) a Bayhan a Bayhan (2011), 
i když byl analyzován monokrystalický FV článek u kterého se nepředpokládá tak 
výrazný vliv rekombinace v oblasti PN přechodu.  
 

Pozn.: V obecném případě je faktor ideality současně závislý i na napětí V, 
nicméně uvedená metoda získání parametrů modelu předpokládá konstantní parametry 
modelu pro průběh celé V-A charakteristiky. 
 

Při provádění rešerše nebyl nalezen publikovaný příspěvek, který by se zabýval 
nalezením parametrů různých typů modelů krystalických FV článků v závislosti na 
teplotě a intenzitě záření pomocí jedné V-A charakteristiky. Publikované příspěvky 
obvykle řeší hledání parametrů modelu buď při znalosti V-A charakteristik při rozdílných 
provozních podmínkách FV článku nebo jsou parametry nalezeny pouze pro konkrétní 
provozní podmínky (např. STC). Pomocí zde popsané metody lze odhalit funkční 
závislosti parametrů na teplotě či intenzitě záření, které jsou jinak nepozorovatelné. 
Uvedená metoda může být dále aplikována např. pro optimalizaci výrobního procesu 
FV článků či pro identifikaci jevů spojených s jejich degradací a stárnutím. Nevýhodou 
uvedené metody identifikace parametrů je značná náchylnost k chybným výsledkům, 
pokud vstupní data (V-A charakteristika, intenzita záření a teplota) byla nepřesně 
změřena, nebo obsahují odlehlé hodnoty. Před aplikací metody pro určení parametrů je 
tudíž nutná kontrola a případná úprava souboru vstupních dat.  
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Obr. 4.17: Vliv teploty na saturační proud I0 

 

 
Obr. 4.18: Vliv teploty na faktor ideality n 

 
 

V případě 2-diodového modelu s předpokladem n1 = 1 a n2 = 2 byla nalezena 
exponenciální závislost proudů I01 a I02 na teplotě, zatímco intenzita záření ovlivňovala 
pouze parametr I02. Toto chování lze opět vysvětlit pomocí teorie, kterou popisují Saad 
a Kassis (2003), při předpokladu konstantních hodnot n1 a n2.  
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Obr. 4.19: Vliv teploty na saturační proud I01 

 
 

 
Obr. 4.20: Vliv teploty na saturační proud I02 
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Dále byla testována metoda multilineární regrese a iterace pro nalezení parametrů 

obecného 2-diodového modelu (IPH, I01, I02, n1, n2, RS, RP). Přestože byly ve většině 
případů nalezeny parametry modelu, který generoval V-A charakteristiku s minimální 
odchylkou od naměřené charakteristiky (Obr. 4.21), nebyla nalezena závislost 
parametrů modelu na teplotě a intenzitě záření. Ukazuje se, že navržená metoda 
využívající fitování jedné V-A charakteristiky neumožňuje jednoznačné určení všech 
7 parametrů 2-diodového modelu.  
 

 
Obr. 4.21: Typická měřená a modelovaná V-A charakteristika včetně jejich odchylky  

pro obecný 2-diodový model 
 

Obdobné výsledky byly získány při aplikaci metody multilineární regrese a iterace 
na data naměřená při intenzitách 200, 600, 800 a 1000 W/m2. Jsou uvedeny v publikaci 
Wolf a Benda (2013) spolu s podrobným popisem algoritmu nalezení parametrů modelu 
a jeho chování během testování.  
 

V kapitole 4.4.1 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- getParam (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_N_S (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_N_S_Rs (získání parametr ů 1-diodového modelu) 
- getParam_NN (získání parametr ů 2-diodového modelu) 
- getParam_NN_S_Rs (získání parametr ů 2-diodového modelu) 
- getParam_NN_S_Rs_N1_N2 (získání parametr ů 2-diodového modelu) 
- uniform_pointsB (zrovnom ěrn ění bod ů charakteristiky výb ěrem bod ů) 
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5 Vzájemné propojení FV článků a panelů 
s rozdílnými V-A charakteristikami 

5.1 Příčiny rozdílných V-A charakteristik 
Jak bylo uvedeno v kapitole 1.7, sério-paralelní spojení FV článků je základem 

všech FV systémů využívaných pro energetické účely (účelem je získávání energie, 
ne využití FV článku např. jako senzoru intenzity záření či teploty). Jelikož je FV panel 
z elektrického pohledu složen ze vzájemně propojených FV článků, lze většinu 
uvedených úvah a metod pro propojené FV články aplikovat analogicky i na FV panely 
a jejich vzájemná propojení. 

Naprostá většina FV panelů je tvořena všemi FV články propojenými do série. 
Pouze u některých typů panelů s tenkovrstvými články se setkáme se sério-paralelním 
propojením. Důvodem je potřeba minimalizovat sériový odpor článku, což se dá 
uskutečnit, pokud jsou články zhotoveny jako tenké proužky. Důsledkem je veliké 
množství článků v rámci jednoho panelu, což by při výlučně sériovém propojení mělo za 
následek velmi nízké proudy a příliš vysoké napětí. Využitím sério-paralelního propojení 
v rámci FV panelu získáme vhodnější elektrické parametry pro následné využití panelu 
v systému. Pokud nebude uvedeno jinak bude dále předpokládáno, že FV panel 
je složen z jednotlivých článků všech zapojených v sérii.  

Dalším speciálním případem je vznik rozdílných elektrických parametrů v rámci 
jednoho FV článku. Jelikož je pro energetické účely základním požadavkem 
maximalizace výkonu při daných podmínkách (případně maximalizace energie během 
uvažovaného provozního období), bude problém sério-paralelního propojení uvažován 
a posuzován převážně s ohledem na energetickou výtěžnost. 

 
K poklesu výkonu vlivem rozdílných V-A charakteristik může tedy docházet v rámci 

 
1. FV článků 

Jelikož je FV článek plošným PN přechodem, k poklesu výkonu PMPP 

dochází, pokud mají jeho jednotlivé části rozdílnou hodnotu napětí VMPP 
(jedná se o analogii paralelního spojení mnoha zdrojů). Tudíž lze předpokládat 
vysoký vliv nerovnoměrně rozložené teploty a výrazně menší vliv nerovnoměrné 
intenzity záření. Při standardních aplikacích nebývá vliv poklesu výkonu vlivem 
rozdílných V-A charakteristik veliký, jelikož rozdíl teploty v rámci článku obvykle 
nepřevyšuje několik Kelvinů. Výrazně se však tento jev může uplatnit 
u koncentrátorových FV systémů a v případě tenkovrstvých FV panelů, pokud 
je jeden FV článek tvořen dlouhým pruhem. 
 

2. FV panelu 
K poklesu výkonu PMPP dochází, pokud mají jednotlivé články rozdílnou 

hodnotu proudu IMPP. Tudíž lze předpokládat vysoký vliv nerovnoměrné intenzity 
záření a výrazně menší vliv teploty. Současně může také docházet k poklesu 
výkonu v rámci jednotlivých FV článků (dle bodu 1). 
 

3. FV generátoru (Sério-paraleln ě propojených FV panel ů) 
K poklesu výkonu PMPP dochází, pokud mají jednotlivé FV panely v řetězcích 

rozdílný proud IMPP, nebo paralelně propojené řetězce rozdílné výsledné napětí 
VOC. Současně může docházet k poklesu výkonu dle bodu 1 a bodu 2. 
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Příčiny vzniku rozdílu V-A charakteristik mezi vzájemně propojenými FV články 
a panely můžeme rozdělit na  
 

1. Technologické  
a) Rozdílná technologie výroby 
 
b) Rozdílné výrobní parametry  
 
c) Variabilita výrobního procesu  

 
2. Vliv stárnutí a degradace  

Posouzení vlivu stárnutí a degradace na změnu elektrických parametrů FV 
článků a panelů a následné určení míry problémů vlivem jejich vzájemného 
propojení je velmi komplikovaná záležitost. Průběh stárnutí a degradace je určen 
jednak vlastní výrobou, jednak provozními parametry a zapojením v rámci celého 
systému. Mezi další určující faktory mohou být považovány nežádoucí vznik 
přepětí či působení vyšších harmonických složek v elektrickém obvodu v rámci 
celého FV systému. 

 
3. Provozní  

a) Nerovnoměrně rozložená intenzita záření 
 

b) Nerovnoměrně rozložená teplota 
 

c) Rozdílné spektrum záření 
V běžných případech nedochází k výrazným rozdílům ve spektru 

dopadajícího záření aniž by došlo současně k nerovnoměrné intenzitě 
záření. Přestože jsou FV články selektivně citlivé s ohledem na spektrum 
záření, je tento jev v praxi potlačen vlivem nerovnoměrné intenzity záření. 

 
V případě, že se jedná o články jednoho panelu, bývají obvykle rozdílné 

provozní parametry menšího významu, nežli v případě článků různých, 
prostorově vzdálených panelů. Toto však nemusí platit v případě lokálního 
stínění (např. spadlý list) nebo lokálně výrazně zvýšené teploty 
(např. tzv. hotspot). 

 
4. Zapojení do systému 

Výsledná V-A charakteristika FV článků a panelů tvořících FV generátor 
je ovlivněna i způsobem jejich připojení. Vodiče a přechodové odpory kontaktů 
ať již v rámci panelu či vně mají převážně ohmický charakter, který může mít 
nemalý vliv na výslednou V-A charakteristiku. Při použití pouze sériově 
propojených článků je odporu vodičů a kontaktování přičten k odporu RS 
náhradních modelů článků a k poklesu účinnosti vlivem nepřizpůsobení bodu 
MPP jednotlivých článků nedochází. V případě paralelního propojení článků 
či panelů mohou rozdílné odpory vodičů a kontaktů již tento pokles účinnosti 
způsobit. Obzvláště rizikové mohou být systémy využívající centrální střídače 
s mnoha řetězci propojenými paralelně, kdy jsou velké rozdíly v délce kabeláže 
jednotlivých řetězců.  
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5.1.1 Příčiny technologické 
Ad 1a)  

Přímé elektrické propojení FV článků s rozdílnou technologií výroby je spíše 
výjimečným případem. Jedná se obvykle o nesprávný návrh systému, kde typicky 
dochází v výrazným energetickým ztrátám vlivem rozdílného bodu MPP. Nelze totiž 
zaručit optimální provoz celého FV generátoru za proměnných provozních podmínek 
(intenzita záření, teplota), jelikož elektrické parametry každé technologie jsou 
provozními podmínkami rozdílně ovlivněny. Problémy však nemusí být výrazné např. 
při současném použití mono- a multikrystalických FV článků pokud mají shodné výchozí 
elektrické parametry. 
 
Ad 1b)  

Rozdílné výrobní parametry způsobují odchylky ve vlastnostech výrobku (v tomto 
případě FV článků) obvykle v rámci různých výrobních dávek. Typicky mají výrobní 
parametry výrazně vyšší vliv na výsledné parametry produktu nežli vlastní variabilita 
procesu. V případě, že odchylka od typických parametrů výrobku není závažná, způsobí 
výrobní parametry obdobně jako variabilita výrobního procesu zařazení do jiné skupiny 
v rámci třídění na výstupu výrobní linky. Pokud je odchylka naměřených parametrů 
výrobku závažná, je výrobek prohlášen za neshodu a v případě FV článků (bezopravné 
zařízení) je vyřazen a pokud možno recyklován. 
 
Ad 1c) 

Z důvodu variability výrobních procesů se FV články obdobně jako převážná 
většina jiných elektrotechnických součástek třídí do skupin s jistým intervalem 
parametrů. Třídění jednotlivých FV článků je možné pouze v případě výroby panelů 
založených na krystalických článcích, v případě tenkovrstvých technologii jsou všechny 
FV články panelu vyráběny na substrátu (sklo, kov či plast) současně a současně 
s jejich výrobou se provádí jejich vzájemné propojení. Nelze tudíž použít třídění 
jednotlivých FV článků. V případě krystalických FV článků probíhá třídění před 
samotným sériovým spojením v rámci výroby FV panelu, obvykle na plně automatické 
lince. Na základě naměřených údajů ze zábleskového (flash) testeru robot rozdělí 
články obvykle do 24 nebo 36 skupin. Jelikož budou články spojeny sériově, je hlavním 
určujícím kriteriem při třídění proud IMPP. Tímto je zaručeno, že dojde při sériovém 
propojení jednotlivých FV článků k minimálním ztrátám vlivem jejich rozdílného bodu 
MPP. Současně tímto vzniknou FV panely v různých výkonových kategoriích.  
  

 
Obr. 5.1: Blok automatického třídění – C SORT 5000 

(Zdroj: Schmidt Technology Systems GmbH) 
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5.1.2 Vliv stárnutí a degradace  
FV generátor je základní a obvykle nejdražší komponentou každého FV systému. 

Současně se u většiny FV systémů očekává bezporuchový provoz s vysokou účinností 
po mnoho let. Na kvalitu a bezporuchovost FV panelů jsou tudíž kladeny vysoké 
požadavky. Výrobci obvykle poskytují kromě záruky na výrobní a konstrukční vady 
záruku na minimální výstupní výkon v podmínkách STC, a to po dobu 10 let (obvykle 
90 % počáteční hodnoty) a dále po dobu 20, 25, výjimečně i 30 let (obvykle 80 % 
počáteční hodnoty). V případě krystalických křemíkových FV článků se při ekonomicko-
energetických posudcích obvykle uvažuje lineární pokles účinnosti FV panelů během 
jejich provozu.  

Osterwald et al. (2002) provedli měření na FV panelech dlouhodobě 
provozovaných při venkovních podmínkách a na panelech vystavených UV záření 
v laboratoři s podmínkami navozujícími urychlené stárnutí. Zjistili, že stárnutí závisí 
převážně na dávce UV záření absorbovaného FV panely, je lineární a pokles účinnosti 
pro uvedené vzorky a podmínky činí 0,71 % ročně. Zřejmě není hlavní příčinou poklesu 
účinnosti snížení propustnosti krycí EVA folie jejím žloutnutím až případným hnědnutím, 
degradace byla prokázána převážně v oblasti dlouhovlnného záření (800 − 1000 nm). 
Pouze některé z testovaných panelů vykazovaly optické změny v EVA folii, přičemž 
pokles výkonu byl u panelů obdobný. Panely, kde došlo ke změně optických vlastností 
EVA folie zřejmě neobsahovaly přídavek Ce (ceru) ve skle zajišťující filtraci UV záření. 
Proces stárnutí nebyl aktivován teplem, laboratorní vzorky vykazovaly podobný pokles 
účinnosti jako panely vystavené venkovním podmínkám.  

Studie (Chianese et al. 2000) ukazuje, že na pokles účinnosti v testovaných 
FV panelech nemá výrazný vliv konstantní přiložené napětí (až 1,8 kV) mezi rámem 
a FV články.  

Osterwald et al. (2002) na základě výsledků z experimentu poukazují, 
že rozhodujícím faktorem je vliv UV záření, které dlouhodobým účinkem narušuje 
vlastnosti vlastního PN přechodu. S ohledem na elektrické parametry panelu má pokles 
účinnosti vliv na snížený proud ISC (pokles až o 0,60 %), zatímco napětí VOC a činitel 
plnění FF klesly jen mírně (maximálně o 0,14 % VOC a 0,24 % FF).  

King et al. (2000), mezi dalšími projevy stárnutí FV systémů uvádí nárůst 
celkového sériového odporu v FV generátoru, kabeláži a dalších vřazených prvcích 
způsobený denním tepelným cyklováním. V systému mohou ztráty výkonu vlivem 
sériového odporu růst v řádu až 0,5 % ročně.  

Munoz et al. (2011) uvádí mezi základní projevy stárnutí a degradace FV panelů 
žloutnutí EVA folie, delaminace a vnesení vlhkosti k článkům a jejich propojením, vznik 
bublinek (i mikroskopických) mezi EVA folií a FV články, mikrotrhliny a lomy 
v FV článcích, defekty antireflexní vrstvy a vznik tzv. hot spots (míst s vysokou 
teplotou).  
 
Shrnutí uvedených poznatk ů 

Vlivem stárnutí a degradace FV panelů dojde ke změně elektrických parametrů 
FV článků. Při výrazném snížení proudu ISC a zachování hodnot VOC a FF lze očekávat 
výrazné snížení proudu IMPP a tím problémy vlivem nepřizpůsobení bodu MPP sériově 
propojených FV panelů. Nárůst sériového odporu RS způsobí při jeho relativně nízkých 
hodnotách převážně změnu napětí VMPP a až při vysokých hodnotách RS výraznou 
změnu IMPP, Obr. 2.2. Proto bude při použití kvalitních FV panelů (nízká hodnota RS) 
problém vlivem nepřizpůsobení bodu MPP převážně v případě paralelně propojených 
FV panelů (řetězců). 
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5.1.3 Příčiny provozní 
Provozní parametry (teplota, intenzita záření) FV článků mají výrazný vliv na jejich 

výstupní elektrické parametry. Vlivem pohlcení fotonu v článku může dojít ke generaci 
volného páru elektron-díra. Proud generovaný fotony IPH je proto lineárně přímo úměrný 
intenzitě záření. S velkou přesností je tomu tak i u proudu nakrátko ISC. Napětí 
naprázdno VOC s rostoucí intenzitou záření logaritmicky vzrůstá. Teplota článku se 
výrazně projevuje na napětí VOC. U krystalických křemíkových článků se vzrůstající 
teplotou napětí VOC lineárně klesá, teplotní koeficient VOC činí cca 0,4 %/K. 
Proud nakrátko ISC při rostoucí teplotě logaritmicky roste. Krystalické Si články dosahují 
vyšších účinností při vyšší intenzitě záření, oproti tenkovrstvým článkům, které mohou 
mít vlivem velkého sériového odporu a vyšší citlivosti na krátkovlnné záření vyšší 
účinnost při nižší intenzitě záření. Krátkovlnné záření totiž lépe prochází oblaky a tudíž 
tvoří výraznou složku spektra slunečního záření při zataženém dni, kdy převažuje 
difúzní záření. 

Měřením na institutu TUV v Německu se ukázalo, že CdTe články při osvitových 
podmínkách pod 500 W/m2 dosahovaly až o 14 % vyšší účinnost v porovnání 
s účinností při STC, narozdíl od krystalických křemíkových článků, u kterých obvykle 
účinnost s poklesem intenzity klesá. Tenkovrstvé křemíkové články dále vykazují oproti 
krystalickým článkům nižší ztráty při nárůstu teploty, což je způsobeno jejich širším 
zakázaným pásem.  

Vlivem nerovnoměrně rozložené teploty či intenzity záření dochází ke vzniku 
rozdílných elektrických parametrů jednotlivých částí FV generátoru a tím při vzájemném 
propojení ke ztrátě energie odchýlením od bodu MPP. Vliv provozních parametrů 
na ztrátu energie úzce souvisí s konkrétním případem použité technologie, elektrického 
propojení a mírou nerovnoměrnosti záření či teploty. Různé typické případy 
nerovnoměrných provozních parametrů jsou diskutovány v kapitolách 5.3 − 5.5, přičemž 
je uvažován nejrozšířenější typ FV článků a panelů založený na krystalické křemíkové 
technologii. Srovnání teplotní závislosti elektrických parametrů u FV panelů založených 
na FV článcích s rozdílnou technologií ukazuje Tabulka 5.1. Pro všechny technologie 
je charakteristický zhruba lineární pokles účinnosti s teplotou, který je obecně vyšší 
u CIS a krystalických křemíkových panelů nežli u CdTe a amorfních křemíkových 
panelů (Staněk 2007).  
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Tabulka 5.1. Teplotní závislosti FV panelů (dle datových listů výrobce). 
Techno-
logie FV 
článků 

Mono-
krystalický 
křemík 

Multi-
krystlaický 
křemík 

Amorfní 
křemík 

CIS CdTe 

Označení 
FV panelu 

HEBE 
HSP160(34) 

Kyocera 
KD135F 

Schott Protect 
ASI Clime 

Avancis 
PowerMax 
Strong 

GE Energy 
GE-CdTe78 

KT_VMPP 

(%/K) 
-0,38 -0,52  -0,36  

KT_VOC 

(%/K)* 
-0,38 

(-0,30 až -0,55) 
-0,36 

(-0,30 až -0,55) 
-0,33 

(-0,19 až -0,5) 
-0,31 

(-0,26 až -0,5) 
-0,29 

(0,22 až -0,43) 
KT_IMPP 

(%/K) 
0,1** 0,0066    

KT_ISC 
(%/K)* 

0,1 
(0,02 až 0,08) 

0,06 
(-0,30 až -0,55) 

0,08 
(0,01 až 0,1) 

0,004 
(0,01 až 0,1) 

0,04 
(0,02 až 0,08) 

KT_PMPP 

(%/K)* 
-0,47 

(-0,37 až -0,52) 
-0,45 

(-0,37 až -0,52) 
-0,20 

(-0,10 až -0,30) 
-0,39 

(-0,33 až-0,60) 
-0,25 

(-0,18 až -0,36) 
* Hodnoty před závorkou platí pro uvažovaný typ FV panelu, hodnoty v závorce jsou typickým 
rozsahem uvažované technologie dle Planning and Installing Photovoltaic Systems (2008). 
**Zřejmě chybné měření výrobce, hodnota bývá obvykle u dané technologie daleko nižší 
 
 

5.2 Metoda sou čtu hodnoty nap ětí a proudu 
Pro stanovení výsledné V-A charakteristiky sério-paralelně propojených FV článků 

lze využít různé postupy. Známe-li náhradní elektrický model každého FV článku, 
můžeme k určení výsledné V-A charakteristiky sestavit a vyřešit soustavu rovnic.  
Např. pro 1-diodový model celkem N FV článků dostáváme soustavu rovnic (5.1).  
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V případě jejich paralelního, příp. sériového spojení požadujeme splnění 
podmínky (5.2), příp. (5.3) 

 ,..., 21
1

N

N

i
i VVVVII =====∑

=
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 ,,...
1

21 ∑
=

=====
N

i
iN VVIIII  (5.3) 

kde V a I značí napětí a proud sério-paralelně propojených článků, jednotlivé 
články jsou značeny indexy (1…N). 

Pokud vycházíme ze změřených V-A charakteristik, je vhodnější představa 
každého FV článku jako 2-branu, jehož napětí na svorkách uvažujeme jako funkci 
proudu, případně jeho proud na svorkách jako funkci napětí. Hledání náhradního 
modelu každého FV článku zvlášť a poté určení V-A charakteristiky pomocí soustavy 
rovnic by bylo zbytečně komplikované a vnášelo by další nepřesnosti.  
 
 

5.2.1 Popis metody 
Výslednou V-A charakteristiku libovolně sério-paralelně spojených FV článků 

(panelů) lze nalézt velmi jednoduše a elegantně, pokud známe V-A charakteristiku 
každého z nich. Libovolný obvod skládající se z FV článků (panelů) můžeme postupně 
zjednodušovat pomocí dvou základních pravidel: 

 
1.  FV články (panely) zapojené v sérii, přičemž žádný z nich není současně 

přímo k obvodu paralelně připojen, nahradíme jedním 2-pólem 
s charakteristikou odpovídající součtu napětí při stejném proudovém zatížení 
každého z nich, rovnice (5.4). 

 
2. FV články (panely) zapojené přímo paralelně nahradíme jedním 2-pólem 

s charakteristikou odpovídající součtu proudů při stejném napětí každého 
z nich, rovnice (5.5). 

 ( ) ( ) ( ) ( )IVIVIVIV n++= ...11  (5.4) 

 ( ) ( ) ( ) ( )VIVIVIVI n++= ...11  (5.5) 
 

Uvedená metoda je velmi univerzální, dovolí nám nalézt výslednou 
V-A charakteristiku bez řešení soustavy transcendentních rovnic, nicméně má i svá 
úskalí. Při sériovém spojení FV článků (panelů) musíme znát jejich jednotlivá napětí při 
uvažovaném společném proudu, při paralelním spojení naopak jejich jednotlivý proud 
při uvažovaném společném napětí.  

Toto dosáhneme při znalosti modelu cíleným generováním V-A bodů při shodném 
napětí či proudu. Při získávání údajů měřením je možné provádět cílené měření při 
stanovených napětích či proudech nebo získat dostatečný počet naměřených bodů. 
Používáme-li současně paralelní i sériové spojení, je možné cílené získávání bodů 
V-A charakteristiky provést jen s ohledem buď na paralelní či na sériové propojení. 
Jak při generování bodů V-A charakteristiky z modelu tak při měření můžeme 
s výhodou využít interpolaci mezi získanými body V-A charakteristiky.  
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V reálné situaci se často měří V-A charakteristika pouze v prvním kvadrantu (I ≥ 0, 
V ≥ 0). Výslednou V-A charakteristiku je přitom možné nalézt v případě paralelního 
součtu jen v průniku rozsahů naměřených napětí všech FV článků, v případě sériového 
součtu v průniku rozsahu proudů. 

Obr. 5.2 a Obr. 5.3 ukazuje postup zjednodušování a výsledný rozsah napětí 
a proudu nalezeného řešení. Propojení FV článků dle Obr. 5.2a, kde každý FV článek 
má V-A charakteristiku dle Obr. 5.3 (křivka ABC), se nejprve zjednoduší nahrazením 
článků B a C fiktivním článkem BC (Obr. 5.2b), kterému odpovídá průběh dle Obr. 5.3 
(křivka BC). Následně se provede úprava paralelním součtem a dostáváme výsledný 
průběh, Obr. 5.3 (křivka ABC) jednoho fiktivního FV článku (Obr. 5.2c). Výsledný 
průběh je nalezen v rozsahu hodnot I = <1 ; 2>, V = <0 ; 0,65>, je tudíž zúžen oproti 
situaci, kdybychom propojené články měřili dohromady a získali V-A charakteristiku 
v celém I.kvadrantu.  

Charakteristiku v celém I.kvadrantu můžeme nalézt ze znalosti charakteristik 
jednotlivých FV článků buď měřením těchto článků i mimo I. kvadrant, nebo extrapolací 
naměřených charakteristik (např. pomocí znalostí náhradního modelu).  

 

 
Obr. 5.2: Postupné zjednodušování zapojení metodou součtu 

 

 
Obr. 5.3: V-A charakteristika postupného zjednodušování zapojení metodou 

součtu 
 

Metody uvedené v kapitole (5.2.1) byly implementovány v následujících funkcích 
(dle Přílohy II): 

- add2curves (paralelní/sériový sou čet dvou V-A charakteristik)  



 87 

5.2.2 Vliv p řeklenovacích diod 
Pomocí překlenovacích (bypass) diod lze částečně eliminovat problémy se ztrátou 

energie v důsledku sériového zapojení FV článků (panelů), kde některé vykazují 
výrazně nižší proud IMPP. Nezáleží přitom, čím je toto způsobeno (kapitola 5.1), 
nejčastější příčina u FV systémů však bývá částečné stínění některých FV článků. 
Překlenovací dioda se paralelně připojí k jednomu či více sériově spojených FV článků, 
tak aby v případě dodávky energie FV článků do zátěže byla v závěrném směru. Je 
tudíž zapojena opačně nežli dioda v náhradním modelu FV článku. 

Překlenovací diody také zabraňují poškození FV článků vlivem zvýšené teploty 
a tím vzniku tzv. hot-spotů. Hot-spot je místo FV článku poškozené vysokou teplotou, 
nicméně pokud nedojde k poškození kontaktování, nemá tato porucha na výkon článku 
významný vliv (Planning an Installing Photovoltaic systems 2008).  

Pro simulaci V-A charakteristik využijeme metodu součtu napětí a proudů. Velmi 
často se jako překlenovací diody využívají Schottkyho diody z důvodu cca polovičního 
úbytku napětí (a tím i ztrátě energie) oproti P-N diodám (Obr. 5.4). Nižší průrazné 
napětí Shottkyho diod není pro tuto aplikaci problémem (maximální napětí v závěrném 
směru je dáno hodnotou VOC sériově řazených FV článků, ke kterým je překlenovací 
dioda připojena).  
 

 
 

Obr. 5.4: Ilustrační průběh V-A charakteristiky Schottkyho a P-N diody 
 

Mějme sériové spojení dvou FV článků dle Obr. 5.5, kde ke článku A, který nemusí 
být plně ozářen je připojena překlenovací dioda. Obr. 5.6 ukazuje výslednou 
V-A charakteristiku tohoto propojení v případě že je článek A i B plně ozářen (křivka 3), 
v případě že je článek B z poloviny ozářen (křivka 2) a v případě že je článek B ozářen 
minimální intenzitou (křivka 1). Z průběhů je zřejmý výrazný pokles výstupního napětí 
vlivem napěťového úbytku na překlenovací diodě. Obr. 5.7 ukazuje stejnou situaci při 
uvažování ideální diody, která je zde chápána jako prvek s nulovým odporem 
v propustném směru a nekonečně velkým odporem v závěrném směru. 
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Pro model FV článku byly zvoleny následující parametry: 
I 01 = 1 ·10 -9  A  
I PH = 1 A  
n = 1  
RS = 0,05 Ω 
RP = 60 Ω 
T = 300 K 

 
Rozdíl reálné (Schottkyho) a ideální diody se projeví v již zmíněném posunu části 

V-A charakteristik (úbytek na překlenovací diodě), dále je na Obr. 5.7 (křivka 1 a 2) 
patrný ostrý přechod při otevření ideální diody oproti hladkému průběhu charakteristiky 
v tomto bodě u reálné diody. 

Obr. 5.8 ukazuje výkon uvedených průběhů, u průběhu 2 jsou patrné 2 lokální 
body maximálního výkonu. 
 

 
Obr. 5.5: Uvažované zapojení pro simulaci průběhů V-A charakteristik 

 

 
Obr. 5.6: V-A charakteristiky sériově spojených FV článků s využitím překlenutí 

Shottkyho diodou (simulace) 
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Obr. 5.7: V-A charakteristiky sériově spojených FV článků s využitím překlenutí 
ideální diodou (simulace) 

 
 

 
Obr. 5.8: Průběh výkonu sériově spojených FV článků s využitím překlenutí 

Shottkyho diodou (simulace) 
 

Pokud bychom uvažovali ideální diody, bylo by v případě FV panelů nejvhodnější 
překlenutí každého FV článku. Z důvodu úbytku napětí na reálných diodách a kvůli 
technologickým komplikacím a vysoké ceně se však volí kompromis, kdy je pomocí 
jedné diody překlenuto více (např. 24) FV článků. Diody bývají umístěny v připojovací 
skříňce FV panelu. Obr. 5.9 ukazuje příklad provedení, kdy je sériově propojeno 72 FV 
článků a využity 3 překlenovací diody. Jsou však vyráběny i FV panely s větším počtem 
překlenovacích diod (např. 6). 
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Obr. 5.9: Typické provedení FV panelů včetně překlenovacích diod 

 
Způsob sériového propojení FV článků souběžně s delší stranou FV panelu 

vychází z optimalizace návrhu panelu, přičemž připojení FV článků a propojovací 
skříňky má takto kratší vodiče. Při optimalizaci návrhu celého systému však toto 
provedení FV panelů může být nevýhodou, jelikož je třeba panely často uchytit 
do horizontální polohy, aby nedocházelo ke vzniku stínu souběžně s kratší stranou. 
Ke stínění panelů dochází, pokud je úhel dopadajícího záření měřený od horizontální 
roviny menší nežli α (Obr. 5.10, Obr. 5.11). Horizontální uchycení vyžaduje typicky 
složitější a dražší provedení nosné konstrukce. 
 

 
Obr. 5.10: Vzájemné stínění FV panelů v řadách 
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Obr. 5.11: Uvažované stínění dvou FV panelů- průběh stínu souběžně (vlevo) 

a napříč s delší stranou FV panelu (vpravo) 
 

Předchozí simulace V-A charakteristiky s využitím překlenovacích diod provedená 
pro FV články byla dále provedena i pro FV panely, přičemž hrana stínu byla buď 
souběžná s delší stranou FV panelu (typické pro umístění FV panelů v řadách 
v horizontální poloze), nebo souběžná s kratší stranou (umístění FV panelů ve vertikální 
poloze). Parametry FV článků sériově spojených v panelu jsou shodné s předchozí 
simulací. Obr. 5.12 a Obr. 5.13 ukazují výsledné V-A charakteristiky a výstupní výkon 
v závislosti na napětí. 

 
Obr. 5.12: V-A charakteristiky FV panelů v horizontální poloze při vzájemném 

stínění řad 
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Obr. 5.13: V-A charakteristiky FV panelů ve vertikální poloze při vzájemném 

stínění řad 
 

Pokles výkonu FV panelu vlivem stínění je uveden v Tabulce 5.2. Je patrné, 
že v případě horizontální polohy, kdy se uplatňují překlenovací diody, je maximální 
výkon PMPP přibližně úměrný ozářené ploše, zatímco ve vertikální poloze již při 
nejmenším uvažovaném zastínění výkon velmi silně klesá. Ověření provedené simulace 
experimentem provedl Staněk (2011). Experiment spočíval ve venkovním umístění 
jednoho FV panelu (monokrystalické křemíkové články, výkon panelu při STC 
PMPP = 185 WP, rozmístění článků dle Obr. 5.9) a měření V-A charakteristik při 
částečném stínění v horizontální a vertikální poloze. 

Některé výsledky tohoto experimentu jsou též uvedeny v Tabulce 5.2 
pro srovnání. Oproti simulaci ukazuje provedený experiment výrazně nižší vliv 
zastíněných řad v horizontální poloze FV panelu na relativní výkon. Rozdílné výsledky 
lze vysvětlit rozdílnými parametry FV článku a modelu v simulaci (významný vliv na 
přemostění zastíněného FV článku má paralelní odpor RP) a také lze předpokládat 
vysokou míru difúzního záření během experimentu, jelikož hodnota ISC zcela 
zastíněného FV panelu při experimentu dosahuje cca 16% hodnoty nezastíněného FV 
panelu. Staněk (2011) uvádí, že pro stínění byla použita dřevěná deska ve vzdálenosti  
1,0 – 1,5 m od stíněného panelu. V simulaci je uvažován 10 % podíl difúzního záření 
na celkovém dopadajícím záření. 
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Tabulka 5.2. Výsledky simulace vlivu stínění na výkon FV panelu (simulace  
a porovnání s experimentem). 
Poloha 
panelů 

Metoda Uvažovaný stín,  
stíněná plocha (%) 

Výkon panelu 
PMPP (W) 

Relativní 
výkon (%) 

bez stín ění (0) 27,6 100 
1 spodní řada článků (17) 18,2 66 
2 spodní řady článků (33) 18,2 66 
3 spodní řady článků (50) 8,7 32 

Simulace 

4 spodní řady článků (67) 8,7 32 
bez stín ění (0) 152,1 100 
1 spodní řada článků (17) 91,3 60 
2 spodní řady článků (34) 90,5 60 
3 spodní řady článků (50) 42,4 28 

Horizontální 

Experiment 
Staněk 
(2011) 

4 spodní řady článků (67) 38,7 25 
1 spodní řada článků (8) 3,1 11 
2 spodní řady článků (17) 2,9 11 Simulace 
3 spodní řady článků (25) 2,8 10 
1 spodní řada článků (8) 34,6 23 
2 spodní řady článků (17) 28,3 19 

Vertikální 

Experiment 
Staněk 
(2011) 3 spodní řady článků (25) 27,1 18 

 
V případě tenkovrstvých FV panelů je situace odlišná. Propojení článků probíhá již 

v rámci zhotovení článků tenkovrstvými technologiemi. Články bývají obvykle všechny 
vzájemně propojeny do série a mají tvar proužku napříč celým panelem, překlenovací 
diody se v rámci panelu běžně nepoužívají. Staněk (2011) uvádí, že při experimentu 
pomocí flash testeru poklesu výkonu panelu lineárně závislý na zastíněném úseku jeho 
aktivní plochy v případě stínění napříč články (situace stínění odpovídá horizontální 
poloze monokrystalických křemíkových panelů). V knize Planning and Installing 
Photovoltaic Systems (2008) se uvádí, že tenkovrstvé FV panely jsou více odolnější 
vůči stínění. Geometrie FV článků (tenké proužky) omezuje možnost vzniku celkového 
zastínění článků. Pokud nedojde k úplnému zastínění jednoho či více článků, bývá 
často výkon bývá úměrný zastíněné ploše. Pokud by hrozilo vzájemné stínění 
FV panelů umístěných v řadách za sebou, je opět třeba provést instalaci FV panelů tak, 
aby docházelo ke stínění napříč články a tudíž nebyl článek či několik článků plně 
stíněných. 
 

V kapitole 5.2.2 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
- add2curves (paralelní/sériový sou čet 2 V-A charakteristik) 
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5.2.3 Vliv sériov ě zařazených diod 
Pokud je FV generátor tvořen paralelně spojenými řetězci, bývá v některých 

případech do každého řetězce sériově vřazena dioda (při předávání výkonu FV panelů 
do zátěže je dioda v propustném směru). Tímto opatřením lze zabránit toku 
vyrovnávacího proudu mezi jednotlivými řetězci, který způsobuje ztrátu energie a může 
zapříčinit dokonce poškození FV systému. Dle ČSN 33 2000-7-712 musí být tyto tzv. 
závěrné diody konstruovány na závěrné napětí odpovídající alespoň dvojnásobku 
napětí naprázdno každého řetězce při podmínkách STC. 

S ohledem na ztráty výkonu na diodách (úbytek napětí 0,5 − 1 V) a jejich 
poruchovost je využití sériově vřazených diod v současné době spíše výjimečné. 
Zkušenosti s provozem FV systémů ukazují, že navíc k detekci poruchy diody a její 
výměně dochází se značným zpožděním, což způsobuje ztráty energie dodané 
systémem. Výzkumy Fraunhoferova institutu ISE ukázaly, že FV panely odolají bez 
poškození obvykle toku vyrovnávacího proudu rovnému až 7 násobku proudu ISC 
při STC (Planning and Installing Photovoltaic Systems 2008). 
 

V případě, že závěrné diody nebyly v paralelně spojených řetězcích využity, dojde 
ke vzniku vyrovnávacích proudů tekoucích z řetězce (A) o vyšším napětí do řetězce 
s nižším napětí (B) při splnění podmínky  
 )()( BOCAP VV > ,   (5.6) 

 kde VP(A) značí provozní napětí řetězce (A), VOC(B) napětí VOC řetězce (B). 
 

Při provozování FV generátoru v bodě MPP je tudíž podmínka pro vznik 
vyrovnávacího proudu VMPP > VOC(B). Při provozu v bodě MPP dochází ke vzniku 
vyrovnávacích proudů zřídka, jelikož obvykle hodnota VMPP leží kolem 80 % hodnoty 
VOC. Daleko častěji k tomuto jevu dochází, pokud FV systém pracuje při napětí vyšším, 
v případě odpojeného spotřebiče (např. vypnutý střídač) je vznik vyrovnávacího proudu 
nevyhnutelný (každý řetězec má mírně odlišnou hodnotu VOC). Je třeba zabránit, aby 
tok vyrovnávacího proudu způsobil poškození systému, přičemž nejcitlivějším místem 
jsou FV články a FV panely. Tok vyrovnávacího proudu navíc způsobuje ohřev FV 
článků v řetězci, kde k němu dochází a tím dochází k poklesu napětí VOC článků 
v řetězci a situace se zhoršuje. 
 
Úvaha: 

Lze předpokládat, že při neměnných provozních parametrech nastane buďto 
tepelná rovnováha mezi ohřevem FV článku (příp. řetězce) s nižším napětím 
způsobeným průchodem proudu generovaným ve zbylé části FV generátoru a mezi 
přestupem tepelné energie do okolí, nebo dojde k lokálnímu tepelnému průrazu 
a vzniku hot-spotu. Závažnost situace bude záviset na počtu paralelně spojených 
článků (příp. řetězců) a intenzitě záření. Maximální možný ztrátový výkon na FV článku 
(příp. řetězci) bude omezen výkonem zbylé části FV generátoru. Při malém počtu 
paralelně spojených článků (příp. řetězců) a malé intenzitě záření bude ztrátový výkon 
na ohřívaném FV článku (příp. řetězci) nízký a nedojde tudíž k jeho poškození.  



 95 

5.3 Teplotní gradient v rámci FV panelu a FV generá toru 
Při výrazně velkých rozdílech mezi teplotami jednoho či více sériově propojených 

článků, které jsou dále paralelně propojeny, můžou vzniknout vyrovnávací proudy, které 
způsobí, že určité články se chovají jako spotřebiče místo generátorů elektrické energie. 
V této kapitole bude dále předpokládáno, že každý jednotlivý FV článek má v rámci své 
plochy konstantní teplotu a je rovnoměrně ozářen. Tento předpoklad bývá často splněn 
v případě nekoncentrátorových systémů s krystalickými články, které nejsou stíněny. 
V případě využití tenkovrstvých FV panelů, kde mají FV články obvykle geometrii 
tenkých proužků, může docházet k výrazným rozdílům teploty a intenzity záření v rámci 
jednotlivých FV článků a pro detailní analýzu je třeba zohlednit i jevy nerovnoměrnosti 
v rámci článků uváděné v kapitole 5.5. 
 

5.3.1 Paralelní propojení mnoha řetězců  
Vznik vyrovnávacího proudu je podmíněn splněním podmínky (5.6). 

Pro znázornění, nakolik závažný je tento jev v reálných systémech, vyjdeme z dat 
získaných měřením V-A charakteristiky FV článku v kapitole 4.3.  

Uvažujme paralelní spojení 2 FV polí FVP1 a FVP2 složených z identických 
FV článků. Všechny články v poli FVP1 polí mají shodnou teplotu T1, v poli FVP2 
teplotu T2, intenzita dopadajícího záření všech uvažovaných FV článků je shodná.  

Předpokládejme dále, že sériově je v každém z polí řazeno n článků se shodnou 
V-A charakteristikou. Pole FVP1 sestává z mnoha paralelně propojených řetězců, pole 
FVP2 tvoří jeden řetězec. Jedná se o typickou situaci FV generátoru, složeného 
z mnoha řetězců, kde články v jednom z řetězců mají odlišnou teplotu.  

Při analýze vyrovnávacích proudů bude situace obdobná, jako kdyby v každém 
řetězci byl pouze jeden FV článek. Můžeme tedy uvedenou situaci zjednodušit 
na paralelní spojení článků, kde pole FVP1’ je tvořeno m články a pole FVP2’ jedním 
článkem, Obr. 5.14. Pokud do zátěže poteče shodný proud IZ, bude po zjednodušení 
platit VQ’ = VQ / n. 
 

 
 

Obr. 5.14: Schéma propojení dvou polí a jejich zjednodušení 
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Nejprve uvažujme příklad, kdy pole FVP1 je provozováno v bodě MPP a paralelně 
k němu je připojeno pole FVP2, aniž by se výrazně změnilo napětí VQ. Tato situace 
může nastat v případě paralelního řazení velkého počtu řetězců (m >> 1), kde jeden 
z nich má odlišnou teplotu (T2) ale nezpůsobí zpětné ovlivnění bodu MPP celé sestavy. 
Hledejme pro tuto situaci, při kterých teplotách T1 a T2 se pole FVP2 (příp. FVP2’) 
začne chovat jako spotřebič (IQ < 0). 
 

 
Obr. 5.15: Proud IQ v závislosti na teplotách FV polí 

 
Výsledek provedené simulace pro rozsah měřených teplot 30 − 100°C ukazuje 

Obr. 5.15. Na diagonále platí T1 = T2 a tudíž pole FVP1 a FVP2 mohou současně 
pracovat v bodě MPP. Proud IQ je po celé diagonále neměnný (IMPP není závislý na 
teplotě). V oblasti (A) platí IQ ≤ 0, maximum proudu IQ je v oblasti (B). Její poloha lze 
vysvětlit tím, že pro maximální hodnotu IQ je třeba velký rozdíl T2 a T1, ale současně 
velké hodnoty T2 (pole FVP2’ pracuje při výrazně nižším napětí nežli je jeho napětí MPP 
a proud IQ roste se vzrůstající teplotou obdobně jako proud ISC). Určité rozostření oblastí 
je způsobeno nepřesností vstupních dat získaných měřením FV článku a nepřesností 
simulace. 

Ukazuje se, že k poklesu účinnosti o 10 % dochází až při ohřátí pole FVP2 o cca 
18 K, poté účinnost rychlé klesá. Pole FVP2 se začne chovat jako spotřebič až při 
výrazně vyšší teplotě, pro uvažovaný případ až při rozdílu cca 50 K (oblast A). Při 
nižším teplotním rozdílu pouze dochází ke ztrátám energie vlivem odchýlení od bodu 
MPP, ale všechny články stále dodávají energii do systému. 
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Relativní účinnost pole FVP2’ vůči provozu v bodě MPP a jeho výkon ukazuje 
Obr. 5.16.  
 

 
Obr. 5.16: Výkon pole FVP2’ a jeho relativní účinnost vzhledem k bodu MPP 

 
Z uvedené simulace je patrné, že při provozu systému při konstantním napětí 

(což plyne z předpokladu, že přidané pole FVP2 neovlivňuje hodnotu napětí VQ) 
chlazením přidaného pole FVP2 nedosáhneme výrazného zvýšení jím dodávané 
energie. Naopak při jeho ohřátí nad teplotu T1 se účinnost rychle snižuje. 
Ztráta účinnosti pole FVP2 vlivem odchylky od bodu MPP není závislá na absolutních 
hodnotách teplot T1 a T2 ale na jejich rozdílu, tj. hodnotě T2 − T1.  
 
 

V kapitole 5.3.1 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- add2curves (paralelní/sériový sou čet dvou V-A charakteristik)  

 
 

5.3.2 Paralelní propojení dvou řetězců 
Jako druhý příklad propojení FV článků s rozdílnou teplotou uvažujme situaci, 

kdy jsou paralelně propojeny pouze dva řetězce sestávající ze shodných FV článků. 
Opět vyjdeme z dat získaných měřením V-A charakteristiky FV článku v kapitole 4.3. 
Teplota FV článků v poli FVP1’ je T1, v poli FVP2’ je T2. Od předchozího případu se tato 
situace liší tím, že paralelním propojením dojde ke změně napětí ve výsledném bodě 
MPP. Obdobně jako v předchozím případě provedeme nahrazení soustavy sériově 
spojených FV článků jedním FV článkem (Obr. 5.14), přičemž uvažujeme m = 1. 
V případě, že teplota T1 ≠ T2, napětí VMPP v tomto bodě je rozdílné od původního napětí 
VMPP každého článku pracujícího zvlášť a dochází tudíž ke ztrátě energie v porovnání se 
součtem výkonů PMPP jednotlivých článků. Relativní účinnost z důvodu nepřizpůsobení 
bodu MPP jednotlivých FV článků a hodnotu výkonu PMPP ukazuje Obr. 5.17. 
Tyto parametry jsou opět závislé na rozdílu teplot (T2 − T1). Ke ztrátě 1 % výkonu 
dochází až při rozdílu teplot cca 15 K, poté je pokles účinnosti s rostoucím rozdílem 
teplot výraznější.  
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Obr. 5.17: Výkon paralelního spojení 2 FV článků a relativní účinnost vzhledem k součtu 

výkonů obou článků pracujících samostatně v bodě MPP 
 

Obr. 5.18 ukazuje pokles účinnosti dvou paralelně propojených článků vlivem 
nepřizpůsobení bodu MPP současně s poklesem účinnosti způsobeným nárůstem 
teploty jednoho ze dvou paralelně spojených článků. Pokles účinnosti odděleně 
pracujících článků v MPP je lineární, nárůst teploty na jedním z nich způsobí celkový 
pokles účinnosti 0,23 %/K. Vliv nepřizpůsobení bodu MPP při jejich paralelním spojení 
je nejprve zanedbatelný (do 15 K činí méně než 1 %), od cca 30 K již dosahuje hodnoty 
0,25 %/K. Při nízkých teplotních rozdílech lze tudíž pokles účinnosti vlivem 
nepřizpůsobení bodu MPP zanedbat, při výrazných teplotních rozdílech již způsobuje 
stejné ztráty srovnatelné s vlastním navýšením teploty jednoho ze článků. 
 
Příklad: 

Mějme generátor složený ze dvou odděleně pracujících článků, u kterého na 
jednom zvýšíme teplotu o 10 K. Tímto klesne celková účinnost o cca 2 % (Obr. 5.18, 
Nárůst teploty jednoho článku). Pokud tyto dva články paralelně propojíme, dojde 
k dalšímu poklesu výkonu vlivem nepřizpůsobení bodu MPP, který bude však minimální 
(cca 0,25 %). Při rozdílu teplot 70 K  již bude pokles výkonu vlivem nepřizpůsobení 
bodu MPP nezanedbatelný. Ve výsledku nárůstem teploty o 70 K dojde u paralelně 
spojených článků k celkovému poklesu účinnosti o cca 29 % (16 % vlivem nárůstu 
teploty jednoho článku a 13 % vlivem nepřizpůsobení bodu MPP). 
 

Dle simulace činí při paralelním spojení dvou článků o teplotách 42 °C a 79 °C 
pokles účinnosti vlivem nepřizpůsobení bodu MPP 4,7 % (Obr. 5.17, bod A1, A2). 
Toto je v souladu s experimentálním ověřením provedeným též na krystalických FV 
článcích popsaným v publikaci Benda et al. (2009), kdy pokles účinnosti byl stanoven 
na hodnotu cca. 4 %.  
 

Dále byly provedeny simulace pro sériové spojení 2 FV článků s různou teplotou. 
Ukázaly, že výsledný výkon PMPP je téměř roven součtu jejich jednotlivých výkonů. 
Pokles účinnosti se zdál být náhodný, nezávislý na teplotním rozdílu a byl maximálně 
0,1 %, což může být způsobeno nepřesností vstupních dat získaných měřením 
FV článku a nepřesností simulace). 
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Obr. 5.18: Pokles účinnosti 2 článků vlivem nepřizpůsobení bodu MPP a vlivem nárůstu 

teploty jednoho článku 
 
 

V kapitole 5.3.2 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- add2curves (paralelní/sériový sou čet 2 V-A charakteristik)  

 
 

5.3.3 Nerovnom ěrné rozložení teploty v rámci FV panelu 
Tato kapitola se zabývá volbou vhodného propojení FV článků v rámci panelu, 

u kterého předpokládáme velké teplotní rozdíly jednotlivých článků. Je předpokládáno, 
že jednotlivé články mají v celé své ploše konstantní teplotu. Kriteriem výběru 
nejvhodnější varianty je snaha o minimalizaci ztrát vlivem rozdílných bodů MPP 
jednotlivých FV článků při jejich propojení v panelu a tím maximalizaci výkonu panelu. 

Uvažujme celkem 36 FV článků a varianty jejich propojení uvedených v práci 
Wang a Hsu (2011)- sériové (S), paralelní (P), sério-paralelní (SP) a úplné propojení 
(UP) (Obr. 5.19). Lze předpokládat, že nejvhodnější varianta vzájemného propojení 
FV článků bude propojení všech FV článků sériově (S), kdy celkové napětí panelu 
v bodě MPP bude dáno součtem napětí VMPP jednotlivých článků. Benda et al. (2009) 
uvádí, že sériové propojení článků s rozdílnou teplotou se chová obdobně, jako kdyby 
všechny články měly shodou teplotu rovnou jejich průměrné teplotě. Další nejvhodnější 
variantu lze očekávat (SP) a až poté variantu (UP), jelikož řada sériově řazených 
FV článků s náhodně vybranými teplotami bude mít menší výsledný rozptyl napětí VMPP 
nežli při paralelním propojení každého tohoto článku (UP). Nejméně vhodnou lze 
předpokládat variantu (P), tj. paralelní spojení všech FV článků. V tomto případě budou 
pracovat všechny články při shodném napětí, které bude rozdílné od napětí VMPP 
jednotlivých článků a tím dojde k výrazným výsledným ztrátám výkonu panelu. Tato 
úvaha bude v následujícím textu ověřena. 
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Teplotu článků zvolíme v rozsahu 40 − 70 °C, s krokem 5 K, každou  z hodnot 
teploty bude mít 6 náhodně vybraných FV článků v uvažovaném propojení.  
Jejich V-A charakteristiky vychází z měření v kapitole 4.3. Provedenou simulací byl 
potvrzen předpoklad o nejvhodnější variantě s ohledem na maximalizaci výkonu (S), 
poté variantě (SP), (UP) a nakonec (P). Podrobné výsledky simulace jsou patrné 
z Tabulky 5.3. Zajímavým výsledkem je, že varianta (SP) způsobuje stále velmi malý 
pokles výkonu vlivem nepřizpůsobení bodu MPP. Tato varianta představuje nejčastější 
způsob výsledného propojení FV článků v FV generátoru. Předpokladem malých ztrát 
výsledného výkonu však je, že teploty musí být mezi články rozloženy náhodně, čímž 
bude docházet k malým odchylkám mezi napětím VMPP jednotlivých řetězců.  
 

 
Obr. 5.19: Způsoby propojení FV článků 

 
Tabulka 5.3. Výsledky simulace různých variant propojení FV článků s různou teplotou. 

 
 

V kapitole 5.3.3 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- add2curves (paralelní/sériový sou čet 2 V-A charakteristik)  

 

Konfigurace  PMPP 
(W) 

FF (%) VOC (V) ISC (A) VMPP (V) IMPP (A) Ztráta vlivem 
nepřizpůsobení 

MPP (%) 
S 25,249 74,22 18,744 1,815 15,322 1,648 0,05 
P 24,910 71,89 0,532 65,17 0,425 58,676 1,39 

SP 25,232 74,15 4,701 7,235 3,850 6,550 0,11 
UP 24,944 72,14 4,781 7,251 3,823 6,541 1,25 

Součet 
výkonů 

(FV články 
pracující 

jednotlivě) 

25,261 - - - - - 0 
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5.3.4 Nerovnom ěrné rozložení teploty v rámci FV generátoru 
Za základě výsledků simulací provedených v předchozí kapitole je možné posoudit 

vliv teplotního gradientu na účinnost reálných FV generátorů. K výraznému teplotnímu 
gradientu v rámci FV generátoru dochází převážně u fasádních FV systémů, kdy je 
vytvořena velká uzavřená plocha s nerovnoměrným chlazením. 

Vliv gradientu teploty v rámci FV generátoru bude demonstrován na fasádním 
FV systému instalovaném na Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Jedná se 
o experimentální systém, který je vybaven soustavou čidel teploty na určených místech 
zadní strany panelů, čidel teploty vzduchu v dutině mezi panely a fasádou budovy, dále 
čidlem osvitu a čidlem rychlosti proudění vzduchu v dutině. FV panely jsou orientovány 
na jihozápad a rozděleny do 3 panelových polí (E1, E2, E3), každé pole je připojeno 
k jednomu střídači s jedním sledovačem bodu MPP (Obr. 5.20). Elektrické parametry 
a způsob propojení ukazuje Tabulka 5.4. 

 

 
Obr. 5.20: Rozdělení fasádního systému na panelová pole (Zdroj: Benda 2007) 

 
Tabulka 5.4. Elektrické parametry fasádního FV systému (Zdroj: Benda 2007). 
 E1 E2, E3 
Počet FV panel ů 56 60 
Elektrické propojení 
(sériov ě v řetězci × paraleln ě) 

7 × 8 6 × 10 

PMPP 5936 WP 6360 WP 
VMPP 278 V 348 V 
IMPP 21,35 A 18,30 A 
VOC 345 V 432 V 
ISC 22,75 A 19,50 A 
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Ke chlazení FV panelů napomáhá vytvořená dutina mezi fasádou a zadní stranou 
panelů, čímž se ohřívá vzduch v této dutině, který proudí vzhůru přirozenou konvekcí, 
ve spodní části na nasáván chladný vzduch a v horní části průduchy odchází ohřátý 
vzduch. Postupným ohřevem vzduchu v dutině ve vertikálním směru dochází 
k vytváření teplotního gradientu na FV generátoru. Obr. 5.21 ukazuje teplotní pole 
měřené na zadní straně FV panelů během vybraného dne (5 srpen 2007) v 16:30 hod, 
v tento čas byl ve zvolený den dosažen maximální rozdíl teploty mezi FV panely (24 K).  

 

 
Obr. 5.21: Teplotní pole měřené na zadní straně FV panelů a uvažovaný teplotní profil 

(Zdroj: Benda 2007) 
 

Uvedené teplotní pole využijeme pro zhodnocení vlivu gradientu teploty 
na obdobném fasádním FV systému na účinnost FV generátoru.  

Uvažujme situaci obdobného FV systému, ve kterém je panelové pole na levé 
straně budovy (část pole E1 a pole E2) připojeno k jednomu střídači s jedním 
sledovačem bodu MPP. Dále předpokládejme, že teplota FV článků je závislá pouze na 
vertikálním umístění na fasádě s teplotním profilem (Ty) dle Obr. 5.21. 
Pomocí naměřených V-A charakteristik monokrystalických křemíkových článků 
(kapitola 4.3) byla provedena simulace jejich paralelního a sériového spojení, 
představující jejich umístění na fasádě s uvažovaným teplotním profilem. 

Paralelní spojení FV článků s uvažovaným teplotním profilem je analogií k situaci, 
kdy jsou FV panely vzájemně propojeny v horizontálním směru do série a poté jsou tyto 
řetězce propojeny paralelně. Obdobně sériové spojení FV článků s uvažovaným 
teplotním profilem je analogií k situaci, kdy jsou FV panely propojeny ve vertikálním 
směru s uvedeným teplotním profilem a poté jsou vzniklé řetězce spojeny paralelně 
(Obr. 5.22). 

Simulací při intenzitě záření 800 W/m2 bylo zjištěno, že při sériovém propojení 
panelů s teplotním profilem je ztráta výkonu generátoru vlivem nepřizpůsobení bodu 
MPP 0,06 %, což je zanedbatelná hodnota hraničící s přesností simulace. Výsledný 
výkon v bodě MPP je o 0,74 % nižší, než kdybychom uvažovali střední teplotu celého 
FV pole (56 °C), lze tudíž v řadě případů uvažovat střední teplotu pole. 
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Při paralelním propojení panelů s teplotním profilem je ztráta výkonu generátoru 
vlivem nepřizpůsobení bodu MPP výrazně vyšší, činí 0,56 %. Ztráta je však nižší než 
ostatní typické ztráty v systému (ztráta vlivem celkového nárůstu teploty, ohmické ztráty 
v kabeláži, ztráty ve střídači atd.). Pro uvažovaný případ je ztráta výkonu srovnatelná 
s celkovým nárůstem teploty o cca 1 K. Výsledný výkon v bodě MPP je o 1,25 % nižší, 
než kdybychom uvažovali střední teplotu celého FV pole (56 °C), lze tudíž i v této 
situaci v řadě případů uvažovat střední teplotu pole. 

 

 
Obr. 5.22: Paralelní a sériové propojení FV článků (panelů) s teplotním profilem 

 
Z výsledků plyne, že nejvhodnější propojení FV panelů ve fasádním systému 

je sériové propojení panelů s teplotním profilem (tj. ve vertikálním směru). Nicméně ani 
při paralelním propojení panelů s teplotním profilem není ztráta výkonu 
nepřizpůsobením bodu MPP jednotlivých panelů významná, daleko významnější 
je např. zajištění celkového chlazení FV panelů. Ve většině případů lze s dostatečnou 
přesností při modelování výkonu uvažovat pouze střední teplotu FV panelů. 

K obdobným výsledkům došli i Macháček et al. (2008), kteří provedli experiment, 
při němž měřili V-A charakteristiku dvou FV panelů a jejich sériové a paralelní 
kombinace. První FV panel byl neustále chlazen pomocí ledu na teplotu 21 °C, druhý 
byl chlazen pouze okolním vzduchem (průměrná teplota FV panelu byla 47,5 °C). 
Při tomto venkovním měření nebyl zaznamenán vliv poklesu výkonu spojením dvou 
FV panelů. Prezentované výsledky měření ukázaly sice pokles výkonu o 0,2 % při 
paralelní kombinaci a zvýšení výkonu o 0,1 % při sériové kombinaci, uvedené hodnoty 
jsou však zanedbatelné v porovnání s nepřesností měření intenzity záření, která byla 
během měření proměnná. Ukázali tím, že vliv poklesu výkonu vlivem nepřizpůsobení 
bodu MPP jednotlivých FV článků FV generátoru je často pod hranicí přesnosti měření 
experimentů prováděných ve venkovním prostředí.  
 
 

V kapitole 5.3.4 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- paralel_sum (paralelní sou čet V-A charakteristik více FV článk ů) 
- serial_sum (sériový sou čet V-A charakteristik více FV článk ů)  
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5.4 Gradient intenzity zá ření v rámci FV panelu a FV 
generátoru 
Intenzita záření má vliv na generovaný proud IPH, s velkou přesností lze 

předpokládat přímou úměru mezi intenzitou záření a proudem ISC či proudem IMPP. 
Se vzrůstající intenzitou navíc logaritmicky roste hodnota VOC a VMPP. 

Lze tudíž předpokládat, že rozdílná intenzita záření v rámci elektricky propojeného 
FV generátoru bude především kritická v případě sériového spojení elementů 
FV generátoru (jednotlivých FV článků či panelů), kde bude limitující proud FV článkem 
s nejmenším osvitem (Baig et al 2012). Paralelní propojení elementů FV generátoru 
nebude tolik kritické, jelikož dojde k součtu proudů jednotlivých řetězců (výkon bude 
snížen pouze rozdílnou hodnotou napětí VMPP jednotlivých elementů). 

V běžných nekoncentrátorových FV systémech dochází k rozdílné intenzitě záření 
převážně z důvodů stínění okolními předměty a vlivem odrazů od okolních předmětů. 
Stíněním přímé složky záření dojde k výraznému snížení intenzity záření (na FV články 
dopadá pouze difúzní záření), při odrazech záření od okolních předmětů, terénu 
či mraků dojde k mírnému navýšení intenzity záření, při stínění difúzní složky naopak 
k mírnému poklesu intenzity záření. 
 
 

5.4.1 Nerovnom ěrné rozložení intenzity zá ření v rámci FV panelu  
Pokud lze očekávat při provozu FV generátoru výskyt nerovnoměrné intenzity 

záření v rámci FV panelu, je třeba k návrhu přistupovat individuálně, tj. stanovit 
předpokládané stínění a pomocí vhodného umístění FV panelů a elektrického propojení 
minimalizovat vliv nerovnoměrné intenzity záření na výstupní výkon. Již samotné 
propojení FV článků v panelu může hrát významnou roli při celkové optimalizaci 
systému. Běžně jsou v jednom FV panelu propojeny všechny FV články sériově, pouze 
u FV panelů s menšími výkony či pro speciální aplikace bývá provedeno jiné řešení. 
Také u některých tenkovrstvých panelů se setkáme s řešením, kdy jsou články řazeny 
jak sériově tak paralelně. 

Wang a Hsu (2011) provedli simulace pro zhodnocení FV panelů s různě 
propojenými FV články s ohledem na nerovnoměrně rozloženou intenzitu záření. 
Ve studii bylo uvažováno sériové propojení (S), sério-paralelní propojení (SP), úplné 
propojení (UP) a další netypické možnosti propojení, Obr. 5.19. FV články byly 
modelovány pomocí 1-diodového náhradního modelu, každému FV článku byla 
přiřazena náhodná intenzita záření v rozsahu 850 − 1010 W/m2. S ohledem na 
maximalizaci výkonu byla zjištěna optimální konfigurace (UP), Tabulka 5.5. 
 
Tabulka 5.5. Parametry FV panelu s ohledem na propojení (Zdroj: Wang a Hsu 2011). 

 
 
 
 

Konfigurace P MPP (W) FF (-) 
S 48,713 0,681 

SP 48,807 0,690 
UP 49,248 0,677 
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Obdobná simulace byla provedena v rámci této práce, přičemž 12 a 36 FV článků 
bylo propojeno sériově (S), paralelně (P), sério-paraleně (SP) a úplným propojením 
(UP). Parametry 1-diodového modelu byly použity shodné s Wang a Hsu (2011), 
intenzita byla volena v rozsahu 850 − 1010 kW/m2 a v rozsahu s větším rozptylem 
400 − 800 kW/m2 (ne však jako náhodná veličina, ale tak aby byly zastoupeny všechny 
intervaly v rozsahu). 
 

Pro model FV článku byly zvoleny následující parametry: 
I 0 = 2 ·10 -7  A 
n = 1,4  
RS = 0,031 Ω 
RP = 15 Ω 
I PH = 3,3 A 
T = 318 K (45 °C) 

 
 

 
Obr. 5.23: V-A charakteristiky různého typu propojení FV článků  

s intenzitou záření v rozsahu 850 − 1010 kW/m2 
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Obr. 5.24: V-A charakteristiky různého typu propojení FV článků  

s intenzitou záření v rozsahu 400 − 800 kW/m2 
 
 
Tabulka 5.6. Parametry FV panelu s ohledem na propojení- simulace. 

 
 
Tabulka 5.7. Krajní hodnoty parametry jednotlivých článků využitých pro simulaci 
propojení. 

Rozsah 
intenzit 
záření 
(W/m2) 

Konfigurace P MPP (W) FF (%) VOC (V) ISC (A) VMPP (V) IMPP (A) 

S 44,75 66,53 22,82 2,947 16,793 2,673 
P 45,25 64,20 0,639 110,27 0,465 97,30 

SP 44,76 66,46 5,708 11,799 4,186 10,692 
 

850 – 1010 
UP 45,17 64,75 5,706 12,229 4,134 10,928 
S 24,13 69,36 22,18 1,569 18,737 1,288 
P 29,83 66,09 0,635 71,14 0,460 64,82 

SP 24,80 71,07 5,549 6,287 4,573 5,423 
400 – 800 

UP 28,01 69,20 5,547 7,296 4,444 6,303 

Rozsah 
intenzit 
záření 
(W/m2) 

Výkon článků 
PMPP (W) 
(min. / max. / 
součet výkon ů) 

FF (%) 
(min. / 
max.) 

VOC (V) 
(min. / 
max.) 

ISC (A) 
(min. / 
max.) 

VMPP (V) 
(min. / 
max.) 

IMPP (A) 
(min. / 
max.) 

850 – 1010 1,160 / 1,356 / 
45,32 

63,97 / 
65,70 

0,6307 / 
0,6374 

2,799 / 
3,327 

0,455 / 
0,460 

2,521 / 
2,980 

400 – 800 0,553 / 1,096 / 
29,85 

66,16 / 
69,84 

0,6015 / 
0,6284 

1,317 / 
2,625 

0,436 / 
0,470 

1,177 / 
2,369 
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Obr. 5.25: V-A charakteristiky FV článků s minimální a maximální intenzitou  

v uvažovaném rozsahu 
 

Z výsledků provedené simulace je patrné, že nejvyšší výstupní výkon při 
nerovnoměrné intenzitě záření v rámci FV panelu lze dosáhnout při paralelním 
propojení všech FV článků. S ohledem na přenos energie je však toto řešení nereálné 
(vysoké proudy způsobují velké ztráty energie), druhou nejlepší variantou s ohledem na 
maximální výstupní výkon je varianta úplného propojení (UP). Při malých rozdílech 
v intenzitě záření (varianta A) je však i v případě sériového propojení všech FV článků 
ztráta výkonu 1,2 %. Jiný způsob kromě sériového propojení značně komplikuje výrobu 
FV panelu a proto lze při malých rozdílech intenzit záření uvedenou ztrátu výkonu 
akceptovat. V případě vyšších rozdílů intenzit záření (varianta B) jsou však rozdíly ve 
výkonu nezanedbatelné (při sériovém propojení dochází ke ztrátě 19,2% ) a jako 
výhodná se jeví varianta úplného propojení (UP).  

V obou případech byla kromě varianty (P) zjištěna nejlepší varianta (UP), což se 
shoduje s výsledkem Wang a Hsu (2011). 
 

 
V kapitole 5.4.1 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- genIV (generování V-A charakteristiky p ři znalosti parametr ů modelu) 
- paralel_sum (paralelní sou čet V-A charakteristik více FV článk ů) 
- serial_sum (sériový sou čet V-A charakteristik více FV článk ů)  
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5.4.2 Nerovnom ěrné rozložení intenzity zá ření v rámci FV generátoru  
FV generátory o velkém výkonu obsahují řadu FV panelů zapojených do řetězců 

a tyto řetězce jsou poté spojené paralelně (Obr. 5.26, varianta SP). Lze předpokládat že 
výsledky simulace propojení jednotlivých FV článků lze aplikovat i na jednotlivé 
FV panely. Tudíž z hlediska maximalizace výstupního výkonu by bylo při výskytu 
nerovnoměrné intenzity záření výhodné jednotlivé FV panely propojovat mezi řetězci 
navíc paralelně, Obr. 5.26 (varianta UP). Je však třeba zvážit, zda by zvýšená výstupní 
energie pro konkrétní instalaci „pokryla“ zvýšené náklady na kabeláž a provedení 
montáže. Navíc varianta (SP) je vhodnější pro případ, že by se současně vyskytla 
nerovnoměrná teplota mezi jednotlivými FV panely. 
 
Pozn.: Překlenovací diody nemohou plně eliminovat uvedený jev snížení výkonu vlivem 
rozdílného bodu MPP. V případě, že jsou polarizovány v propustném směru, zabraňují 
sice ztrátě energie na části FV generátoru s nižší intenzitou záření, nicméně tato část je 
překlenutá a nedodává do vnějšího obvodu žádnou energii. 
 

 
 

Obr. 5.26: Způsoby elektrického propojení FV panelů 
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5.5 Koncentrátorové FV systémy 
V případě FV systémů bez koncentrace záření bývá gradient teploty a intenzity 

záření v rámci FV článku zanedbatelný a tudíž nemá významný vliv na jeho výsledné 
elektrické parametry. Naproti tomu u koncentrátorových FV systémů již může docházet 
k výrazným rozdílům intenzity záření v rámci jednoho FV článku (5 násobné intenzitě 
i více), nerovnoměrná intenzita záření spolu s nerovnoměrným chlazením má za 
následek vznik nerovnoměrně rozložené teploty. Z tohoto důvodu bude o nerovnoměrné 
intenzitě záření a teplotě v rámci FV článků pojednáno v souvislosti s koncentrátorovými 
systémy v této kapitole. 
 

5.5.1 Gradient teploty a intenzity zá ření u koncentrátorových FV systém ů 
Koncentrátorové systémy využívají optickou soustavu fokusující sluneční záření 

do malé plochy, kde bývá umístěn obvykle vysoce účinný typ FV článku. Tyto systémy 
obvykle vyžadují pohyblivou konstrukci sledující sluneční trajektorii a jsou schopny 
využít pouze přímou složku záření, nikoliv jeho difúzní část. K fokusaci záření obvykle 
využívají Fressnelovy čočky, někdy zrcadla. Umožňují využití dražších ale účinnějších 
FV článků s menší plochou.  

Z důvodů fokusace paprsků dochází v praxi v převážné většině případů 
k nerovnoměrně rozloženému záření dopadajícího na plochu FV článků. Nerovnoměrné 
záření následně snižuje činitel plnění FF a napětí naprázdno VOC, což bylo prokázáno 
v řadě experimentů i simulací (Mellor et al. 2009). 

Pro modelování FV článku s lokálním stíněním (způsobeným např. systémem 
sběrnic, která bývá v případě koncentrátorových FV článků výrazně hustší) doporučuje 
Mellor et al. (2009) vyjádření V-A charakteristik jednotlivých částí článku pomocí vztahu 
 

 
( )









−






 +







 −
+= 1expexp3

21 Tkn

IRVe

kT

E
TCGCI Sg

 ,  (5.7) 

kde C1 a C2 jsou koeficienty, přičemž v případě stíněné plochy je předpokládáno 
C1 = 0. 
 

Tento model původně určený pro monokrystalické FV články může být principielně 
využit i pro jiné typy FV článků využívaných v koncentrátorových FV systémech (Mellor 
et al. 2009). 

V případě provozu FV článku naprázdno při nerovnoměrné intenzitě záření 
dochází ke vzniku vnitřních vyrovnávacích proudů, které tečou z vysoce ozářených 
oblastí do méně ozářených. Tímto efektem se FV článek rozděluje na oblasti (domény), 
které se chovají jako zdroj a oblasti, které se chovají jako spotřebič, což negativně 
působí na bod MPP. FV článek pracující při průměrné intenzitě ozáření 12 sluncí 
s maximálně 10 násobným poměrem hodnot intenzity záření v rámci plochy článku 
vykazuje o 1,7 % nižší účinnost v porovnání s provozem při rovnoměrné intenzitě. 
Optimalizací sběrných kontaktů s ohledem na profil intenzity záření lze pokles účinnosti 
výrazně snížit (např. na hodnotu 0,7 %), (Mellor et al. 2009). 
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Lokální vyšší osvit má za následek lokální zvýšenou teplotu a současně se jeví 
výsledný sériový odpor FV článku vyšší nežli očekávaný při rovnoměrně rozloženém 
záření. Naproti tomu méně ozářené části s nižší teplotou se chovají jako neaktivní, což 
je výhodné, protože se často jedná o méně kvalitní okrajové oblasti. V provozu je tudíž 
pouze aktivní silně ozářená plocha s velmi dobou účinností (Luque et al. 1998).  
Ztráty vlivem současně nerovnoměrně rozloženého záření a nerovnoměrné teploty jsou 
však vyšší nežli součet zvlášť působících vlivů nerovnoměrného záření a nerovnoměrné 
teploty (Baig et al. 2012). 

Pro nalezení teplotního pole při znalosti rozložení intenzity záření, geometrie 
a použitých materiálů u koncentrátorového FV systému se obvykle využívá metody 
konečných prvků, často se přistupuje k její implementaci v softwaru s grafickým 
uživatelským rozhraním, např. softwaru COMSOL Multiphysics, (Domenech-
Garett 2011). Studie zabývající se koncentrátorovými systémy obvykle předpokládají 
profil intenzity záření vycházející z Gaussovy funkce, který je typický např. pro systémy 
s parabolickými zrcadly (žlaby) (Franklin a Coventry 2002).  

Pokud je intenzita záření G závislá na jedné ose, lze její profil vyjádřit jako 
(Domenech-Garret 2011) 
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kde G0 je koeficient vyjadřující maximální hodnotu intenzity záření na FV článku, 
koeficient x0 udává posunutí od středu v rámci osy x a SR definuje šířku křivky intenzity 
záření.  

Také profil teploty je vhodné vyjádřit pomocí funkce vycházející z Gaussovy 
funkce, v oblasti s vysokou koncentrací záření můžeme použít přímo obdobu 
vztahu (5.8), 
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kde koeficienty Tx a T0 definují rozsah změny teploty v rámci osy x spolu s její 
výchozí hodnotu.  

V případech, kde vyjádření profilu intenzity záření či teploty pomocí přímé 
Gaussovy funkce by bylo nepřesné, je doporučené profil vyjádřit lineární kombinaci 
Gausových funkcí, (Domenech-Garret 2011). Obr. 5.27 uvádí příklad profilu intenzity 
záření v šířce FV článku naměřeného na koncentrátorovém systému využívajícím 
parabolická zrcadla. 
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Obr. 5.27: Intenzita záření (Light flux) v závislosti na pozici na FV článku 

 v rámci osy x (Cell width) s vyznačenou šířkou článku (Width of a solar cell) 
(Zdroj: Coventry 2002) 

  
Lu et al. (2007) doporučuje pro vzájemné porovnávání různých studií zavést faktor 

nerovnoměrnosti intenzity záření definovaný jako 
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kde GMAX a GMIN jsou maximální a minimální intenzita záření v rámci ozářené 
oblasti. 

Faktor nerovnoměrnosti α leží v intervalu <0 ; 1>, jeho vyšší hodnota udává vyšší 
nerovnoměrnost intenzity záření. V rámci experimentu, při kterém byl multikrystalický 
křemíkový FV článek udržován na konstantní rovnoměrné teplotě bylo zjištěno, že při 
rostoucí hodnotě α lineárně klesá hodnota PMPP (sklon -3,76 %) a FF (sklon -3,29 %). 
Napětí VOC zůstává až do hodnoty α = 0,8 neměnné, poté lineárně klesá  
(sklon -3,68 %). 
 

5.5.2 Vliv tunelových p řechod ů na V-A charakteristiku 
Pro aplikace s koncentrovaných zářením je třeba využít FV články s vysokou 

účinností, které jsou navíc schopné pracovat při vysokých intenzitách záření a vysokých 
teplotách. V případě krystalických křemíkových článků lze laserem vyhloubenými 
kanálky pro kontakty snížit plochu stíněnou sítí kontaktů a tím zvýšit účinnost konverze 
nad 18 %. Pro velmi vysoké koncentrace se však téměř výlučně používají 
vícepřechodové FV články, které dosahují nejvyšších účinností konverze záření 
využitím jednotlivých částí slunečního spektra pomocí několika PN přechodů. FV články 
jsou ukládány na sebe mechanicky nebo jsou vrstvy jednotlivých materiálů vytvářeny 
růstem na substrátu a propojeny do série tunelovými diodami. Tímto lze dosáhnout 
účinností nad 40 % (Baig et al. 2012). Dlouho byla limitující koncentrace slunečního 
záření okolo 100 – 200 sluncí kvůli sériovému odporu FV článků a možnostem chlazení, 
nicméně v současné době již většina koncentrátorových FV systémů pracuje okolo 500 
sluncí a komerčně nabízené systémy směřují stále k vyšším hodnotám.  
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Není však dostatek zkušeností a informací ohledně dlouhodobé stability 
a degradace koncentrátorových FV článků z materiálů skupiny (III-V).  

V případě propojení FV článků tunelovým jevem může dojít k reverzibilnímu zlomu 
V-A charakteristiky. Při intenzitách nad 1800 sluncí při dosažení kritické proudové 
hustoty dojde k lavinovému průrazu tunelového přechodu, což ukazuje Obr. 5.28 
(Vossier et al. 2012). 

 

 
Obr. 5.28: V-A charakteristika vícepřechodového FV článku s využitím tunelového jevu; 

hodnota X udává intenzitu záření ve sluncích (Zdroj: Vossier et al. 2012) 
 

5.5.3 Teplotní gradient v rámci FV článku- experiment 
Nerovnoměrná teplota v rámci jednoho FV článku, na který rovnoměrně dopadá 

záření je důsledkem buďto nerovnoměrného chlazení, přičemž zdrojem tepelné energie 
je vlastní záření dopadající na FV článek, nebo tepelného zdroje působícího 
nerovnoměrně na plochu článku. Oba tyto případy však není třeba rozlišovat s ohledem 
na analýzu vlivu na V-A charakteristiku FV článeku, důležité je znát parametry článku, 
intenzitu záření a detailní teplotní pole. S ohledem na zanedbatelnou tloušťku článku 
(120 − 300 µm v případě krystalických FV článků) lze teplotní pole uvažovat pouze 
2 rozměrné, tj. v rámci plochy FV článku. 

S určitým stupněm přesnosti lze modelovat teplotní gradient FV článku pomocí 
soustavy paralelně spojených částí (segmentů) FV článku, které mají rovnoměrně 
rozloženou teplotu odpovídající průměrné teplotě v uvažované části (segmentu). 
V tomto přiblížení pro jednoduchost zanedbáváme odpor jednotlivých sběrnic 
propojujících všechny uvažované části. 

Pro ověření metody stanovení V-A charakteristiky pomocí paralelního součtu částí 
jednoho FV článku byl proveden experiment, při němž byl navozen na článku různý 
teplotní gradient. Byla změřena jeho V-A charakteristika a výsledek porovnán s V-A 
charakteristikou získanou výpočtem metodou paralelního součtu V-A charakteristik 
jednotlivých částí FV článku majících uvažovanou teplotu. 
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Průběh experimentu 
V přípravné fázi byly změřeny V-A charakteristiky vybraného FV článku v závislosti 

na teplotě při různých intenzitách záření (kapitola 4.3). Z důvodu zvýšení přesnosti byly 
data V-A charakteristik interpolována, čímž se získala řada V-A charakteristik 
s teplotním krokem cca 1 K. Dále byla stanovena emisivita FV článku pro následné 
měření teploty pomocí termokamery Testo 882 zapůjčené německou firmou Testo AG. 
Vlastní měření spočívalo v navození teplotního gradientu na FV článku, změření 
teplotního pole a V-A charakteristiky FV článku. Teplotní pole bylo měřeno pomocí 
termokamery a současně pomocí termočlánků umístěných v kontrolních bodech na 
spodní straně měřící nerezové desky. 
V rámci vyhodnocení výsledků bylo určeno teplotní pole FV článku a byla provedena 
simulace V-A charakteristiky FV článku uvažovaného jako paralelního spojení 100 částí 
FV článku majících rovnoměrně rozloženou teplotu. Takto simulovaná V-A 
charakteristika byla porovnána s charakteristikou při průměrné teplotě FV článku  
a s naměřenou charakteristikou. Detailní diagram zpracování dat je uveden v Příloze III. 

 
Výsledky experimentu 

Emisivita použitého typu FV článku byla určena měřením povrchové teploty 
termokamerou a současným měřením pomocí termočlánku, který byl vhodně tepelně 
kontaktován na povrchu FV článku. Měřením při různých teplotách byla stanovena 
emisivita aktivního povrchu FV článku 0,85 a vrchních kontaktů vytvořených 
sítotiskem 0,11.  

Pro navození teplotního gradientu byl FV článek přiložen k desce z nerezové oceli. 
Pomocí současného ohřevu a chlazení protilehlých konců (ohřev elektrickou píckou  
a chlazení průtokem vody přes tepelný výměník) byl dosažen teplotní gradient v ploše 
FV článku 29 K (gradient 1) a 45 K (gradient 2). Teplota FV článku byla měřena pomocí 
17 termočlánků, které byly vsunuty ze spodní strany do předvrtaných otvorů v nerezové 
desce a současně kontrolována skutečná teplota povrchu článku pomocí termokamery. 
Po cca 1 hodině došlo k ustálení teploty o byly změřeny V-A charakteristiky FV článku. 

Obr. 5.29 ukazuje teplotní pole FV článku měřené termokamerou v případě 
gradientu 1 a gradientu 2. Termočlánky udávaly hodnoty rozdílné od skutečné teploty 
FV článku naměřené termokamerou s odchylkou až 5,5 K, což bylo způsobeno 
teplotním gradientem v rámci tloušťky měřicí desky (8 mm) a tepelným odporem na 
kontaktu měřicí desky a FV článku. Z důvodu tak velkého rozdílu naměřených teplot 
nebyly hodnoty naměřené termočlánky dále uvažovány pro výpočet. Jako výchozí údaj 
pro teplotu FV článku byl zvolen teplotní profil měřený termokamerou.  
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Obr. 5.29: Teplotní pole FV článku měřené termokamerou 
 

 
Obr. 5.30: Teplotní profil řezů FV článkem pro teplotní gradient 1 (Section 1) a teplotní 

gradient 2 (Section 2), proložení polynomem 2. stupně (červeně) 
 

Obr. 5.30 ukazuje průběhy teplot měřených termokamerou ve značených řezech 
po ploše FV článku. Naměřený teplotní profil lze s velkou přesností popsat funkcí 
souřadnice X, na měřeném vzorku byl rozdíl teploty v řezu vedeném souběžně s osou Y 
maximálně 1,5 K.  

Obr. 5.31 − Obr. 5.34 ukazují V-A charakteristiky měřeného průběhu, 
simulovaného průběhu uvažovaného jako paralelního propojení jednotlivých částí 
majících rovnoměrně rozloženou teplotu, dále V-A charakteristiku článku s průměrnou 
teplotou měřeného článku s gradientem a mezní V-A charakteristiky při minimální 
a maximální změřené teplotě. Z uvedených průběhů je patrné, že měřená 
V-A charakteristika článku s gradientem teploty je velmi blízká charakteristice článku 
s průměrnou teplotou, simulovaný průběh je však přesnější a to obzvláště v případě 
většího rozdílu teplot (gradient 2).  

Výkon PMPP měřeného průběhu je nižší nežli výkon PMPP při střední teplotě 
FV článku, jedním z důvodů je nepřizpůsobení bodu MPP v rámci jednotlivých částí 
FV článku majících rozdílnou teplotu. V uvedeném experimentu, kde činil teplotní rozdíl 
v rámci FV článku 29 K (gradient 1) a 45 K (gradient 2), došlo pouze k nepatrným 
rozdílům měřené V-A charakteristiky od charakteristiky při střední teplotě. 
 
Závěr experimentu 

Z výsledků je patrné, že v praxi používaná metoda uvažování průměrné teploty 
FV článku je pro běžné aplikace s nekoncentrátorovými FV systémy postačující, zvláště 
při uvážení náročnosti přesného měření teplotního pole. Totéž platí i v řadě případů 
s koncentrátorovými FV systémy, kde dosahovaný teplotní rozdíl na článku výrazně 
nepřesahuje hodnotu v provedeném experimentu.  

Při experimentu byl však uvažován pouze vliv nerovnoměrné teploty, při současně 
nerovnoměrné teplotě i intenzitě záření bude docházet k vyšším ztrátám (Baig et al. 
2012).  



 115 

Obdobně jako navrhl Lu (2007) faktor nerovnoměrnosti pro intenzitu záření pro 
případ koncentrátorových systémů (rovnice 5.10), nabízí se otázka použití analogického 
výrazu i pro vyjádření míry nerovnoměrnosti teploty, 

 
MINMAX

MINMAX

TT

TT

+

−
=β   (5.11) 

 
a následné nalezení poklesu výkonu PMAX FV článku, činitele plnění FF či dalších 
parametrů v závislosti na tomto koeficientu. To by však vyžadovalo řadu dalších měření 
při různých teplotních profilech, což nebylo provedeno. V uvedeném experimentu byl 
navíc průběh teploty v rámci FV článku téměř lineární, což není typické pro 
koncentrátorové systémy. 
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Obr. 5.31: Porovnání průběhů V-A charakteristik simulace a měření (gradient 1) 

 
 

 
Obr. 5.32: Porovnání průběhů V-A charakteristik simulace a měření  

(gradient 1, detail) 
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Obr. 5.33: Porovnání průběhů V-A charakteristik simulace a měření (gradient 2) 

 
 

 
Obr. 5.34: Porovnání průběhů V-A charakteristik simulace a měření  

(gradient 2, detail) 
 

V kapitole 5.5.3 bylo použito následujících funkcí (dle Přílohy II): 
- interpol2curves (interpolace mezi dv ěma V-A charakteristikami)  
- paralel_sum (paralelní sou čet V-A charakteristik více FV článk ů) 
- serial_sum (sériový sou čet V-A charakteristik více FV článk ů) 
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Závěr 
Tato kapitola shrnuje výsledky disertační práce a uvádí závěry pro další studie 

vlivu nerovnoměrných provozních podmínek na výkon FV systémů. Shrnuje některá 
zásadní doporučení pro praktické navrhování FV systémů. Základní přínosy práce jsou 
v textu zvýrazněny. 

 
FV systémy využívané pro energetické účely jsou založeny na FV generátoru, 

který se skládá z mnoha elektricky propojených FV článků. Každý z těchto článků 
vykazuje při daných provozních podmínkách V-A charakteristiku s určitým bodem 
maximálního výkonu (MPP). Při elektrickém spojení více článků dostáváme novou 
V-A charakteristiku tohoto spojení, často již není možné zajistit aby všechny články 
pracovaly v bodě MPP. Tímto dochází ke ztrátě výstupního výkonu vlivem odchýlení od 
bodu MPP jednotlivých článků. Obdobná situace nastává v případě nerovnoměrných 
podmínek v rámci jednoho FV článku, který můžeme do jisté míry chápat jako paralelní 
propojení více článků. Navíc mohou jednotlivé FV články (resp. jejich části) vykazovat 
rozdílné chování vlivem rozdílné výroby či degradace. Situace nerovnoměrné teploty 
a intenzity záření bývá závažná obzvláště v případě fasádních systémů, u systémů kde 
se může naskytnout stínění a u koncentrátorových systémů. 

Vhodným návrhem FV systému lze uvedenou ztrátu výkonu minimalizovat. 
Především je třeba zajistit rovnoměrnou teplotu a intenzitu záření v rámci celého 
FV generátoru a současně zvolit vhodný způsob elektrického propojení jednotlivých 
článků či panelů. 
 

V rámci práce byly popsány základní používané modely FV článků a panelů 
a možnosti jak s nimi pracovat. Byl představen model popisující FV článek pracující 
v II. kvadrantu. Byla ukázána souvislost 1- a 2-diodového modelu, uvedeny možnosti 
vzájemného porovnání dvou V-A charakteristik.  

Byly ukázány základní používané metody určení parametrů modelů FV článků 
a panelů, byla popsána metoda navržená v rámci této práce vyu žívající 
multilineární regresi a iteraci. Byl podrobn ě prom ěřen vybraný monokrystalický 
křemíkový FV článek v závislosti na teplot ě a intenzit ě záření a nam ěřená data 
byla použita pro ur čení parametr ů náhradního modelu. Jedním z výsledk ů 
automatizovaného zpracování velkého množství nam ěřených dat 
V-A charakteristik článku bylo nalezení mírné závislosti proudu I02 na intenzit ě 
záření, což bylo doposud publikováno pouze pro p řípad heterop řechod ů, kde je 
významná složka rekombinace v rámci oblasti PN p řechodu.    

Podrobný popis této metody, její implementace a výs ledky získané p ři její 
aplikaci na nam ěřená data monokrystalického k řemíkového FV článku byly 
publikovány v časopise Solar Energy (Wolf a Benda 2013). 
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V případě nerovnoměrně rozložené teploty bylo simulací ukázáno, 

že nejvhodnější propojení článků je do série, vhodná varianta byla i sério-paralelní 
propojení při kterém byly teploty každého článku voleny náhodně (tudíž řetězce měly 
obdobnou průměrnou teplotu).   

V případě nerovnoměrně rozložené intenzity záření (např. FV generátor 
skládající se z různě orientovaných částí, nebo situace, kde nastává stínění) bylo 
simulací prokázáno vhodné paralelní propojení článků a panelů. Další vhodná varianta 
s ohledem na minimalizaci ztrát energie byla tzv. úplné propojení. Obě uvedené 
varianty jsou však nevhodné pro praktické využití a téměř se nepoužívají. 
Paralelní propojení je nevhodné s ohledem na přenos energie a její následnou konverzi, 
tzv. úplné propojení obsahuje mnoho elektrických propojení a je technologicky náročné. 
Použití těchto variant by připadalo v úvahu pouze v případě, kdy by soustavně 
docházelo k velkým nerovnoměrnostem intenzity záření a jiné řešení (např. využití více 
nezávislých sledovačů bodu MPP) by bylo neproveditelné. Výsledky provedené 
simulace různých možností propojení byly v souladu se závěry, ke kterým došli Wang 
a Hsu (2011). 

 
Pro paralelní propojení 2 krystalických k řemíkových článků byla provedena 

rozsáhlá simulace a prezentovány výsledky vlivu tep lot obou článků  na výsledný 
elektrický výkon. Byl ur čen pokles ú činnosti paraleln ě pracujících článků vlivem 
nepřizpůsobení bodu MPP a tento vliv uveden sou časně s vlivem poklesu 
účinnosti z d ůvodu nár ůstu teploty na odd ěleně pracujících článcích. 
Bylo zjišt ěno, že pokles výkonu vlivem nep řizpůsobení bodu MPP p ři paralelním 
spojení článků je do rozdílu jejich teploty cca 15 K zanedbatelný  (pod 1%). 
Při rozdílu teploty 70 K již dosahuje tém ěř 14 %. Tato hodnota je srovnatelná 
se ztrátou nezávisle pracujících dvou článků (oba v bod ě MPP) vlivem zvýšené 
teploty na jednom z nich o 70 K (16 %). Simulace pa ralelního propojení byla pro 
zvolené teploty ov ěřena měřením, výsledky byly presentovány na konferenci ISES  
Solar World Congress (Benda et al. 2009).  

Sério-paralelní propojení článků bylo simulováno v případě fasádního systému, 
kdy bylo uvažováno teplotní pole naměřené na systému instalovaném na budově 
Fakulty stavební ČVUT. Při maximálním teplotním rozdílu 24 K byl stanoven vl iv 
poklesu výkonu vlivem nep řizpůsobení bodu MPP 0,06% p ři sériovém propojení 
panelů s uvažovaným teplotním profilem a 0,56 % p ři jejich paralelním propojení 
s teplotní profilem. Ztráta energie nep řizpůsobením bodu MPP v tomto reálném 
systému byla tudíž minimální, hrani čí s přesností m ěření obvyklými metodami.  

V případě koncentrátorových FV systémů dochází k výrazně nerovnoměrně 
rozložené teplotě a intenzitě záření. Byl proveden experiment navození teplotního 
gradientu v rámci krystalického k řemíkového článku a výsledky porovnány se 
simulací, p ři které bylo uvažováno paralelní spojení jednotlivý ch částí článku 
s různou teplotou. Bylo zjišt ěno, že m ěřená V-A charakteristika článku je blízká 
charakteristice p ři jeho st řední teplot ě. Pomocí simulace, která uvažovala teplotní 
pole, byla dále získána V-A charakteristika ješt ě výrazn ě bližší reálnému m ěření 
v rámci experimentu. Zp řesnění se týkalo p řevážně oblasti MPP, která je 
z hlediska provozu FV systém ů nejvýznamn ější. Tyto záv ěry byly presentovány 
na konferenci MedPower (Wolf et al. 2008).  

V rámci práce byl připraven balíček funkcí a programů v prostředí Matlab, který 
umožňuje provádět popsané simulace a základní zpracování dat V-A charakteristik 
a může být v budoucnu využit pro další výzkumnou činnost v této oblasti.  
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Použité symboly 
Seznam používaných symbolů a zkratek a konstant, není-li v příslušném textu  
uvedeno jinak 
 
 
FV  fotovoltaický 
MPP  bod maximálního výkonu 
Rez  reziduum 
RMSE  střední kvadratická odchylka 
STC  standardní testovací podmínky 
 
α (−)  koeficient absorpce 
δ (−, %)  relativní chyba 
ε (−)  emisivita 
ε (−, %)  relativní plocha mezi V-A charakteristikami 
ε0 (F/m)  permitivita vakua (ε0 = 8,854·10-12 F/m) 
εr (−)  relativní permitivita  
η (−, %)  účinnost 
λ (W/m·K) měrná tepelná vodivost 
ρ (kg/m3) hustota 
τr, τA, τt, τSC (s) doba života volných nosičů náboje 
τTH (s)  doba odezvy 
Φ (W)  zářivý tok 
 
AM (−)  koeficient atmosférické masy (air mass index) 
B (m-6 T3) konstanta závisící na pásové struktuře polovodiče 
cp (J/kg·K) měrná tepelná kapacita 
Cr,, CAn, Ct rekombinační koeficienty 
d (m)  šířka (tloušťka) 
Dn, Dp (m

2/s) koeficienty difúze elektronů a děr 
e (C)  elementární náboj (e = 1,602·10-19 C) 
EBR (V/m) kritické elektrické pole 
ETC (°C) ekvivalentní teplota FV článků 
FF (−, %) činitel plnění (Fill Factor) 
G (W/m2) intenzita záření 
G0 (W/m2) výchozí intenzita záření 
I (A)  proud 
I0, I01, I02  (A) saturační proud 
ID, ID1, ID2 (A) proud tekoucí diodou 
IMPP (A)  proud v bodě maximálního výkonu  
IPH (A)  proud generovaný fotony 
IRP (A)  proud tekoucí paralelním odporem 
ISC (A)  zkratový proud 
J (A·m2) proudová hustota 
J01, J02 (A·m2) saturační proudová hustota 
k (J/K)  Bolzmannova konstanta (k = 1,381·10-23 J/K) 
Ln, Lp (m) difúzní délky elektronů a děr 
M (−)  multiplikační činitel 
n, p (m-3) koncentrace vodivostních elektronů a děr 
ni (m

-3)  intrinzická (vlastní) koncentrace 
nn0, pp0 (m

-3) rovnovážné koncentrace minoritních nosičů 
n, n1, n2 (−) faktor ideality diody 
N (m-3)  koncentrace 
NA, ND  (m-3) koncentrace akceptorů a donorů 
Nt (m

-3)  koncentrace rekombinačních center 
P (W)  výkon 
PMPP (W) výkon v bodě MPP 
PIN (W)  dopadající (vstupní) výkon záření 



 128 

R (Ω)  odpor 
RP, RS (Ω) paralelní, sériový odpor 
RPV (Ω)  fiktivní odpor (může nabývat záporné hodnoty) 
RTH (m

2
·K/W) tepelný odpor (vztažený na plochu) 

S (m2)  plocha 
T (K)  teplota 
TA (K)  teplota okolního vzduchu 
Tj (K)  teplota PN přechodu  
V (V)  napětí (značení dle mezinárodní konvence) 
VBR (V)  průrazné napětí 
Vd (V)  difúzní napětí 
VD (V)  napětí na diodě 
Vj (V)  napětí na přechodu PN  
VMPP (V) napětí v bodě maximálního výkonu 
VOC (V)  napětí naprázdno 
VTH (V)  termické napětí 
w (m/s)  rychlost větru 
WA, WD (eV) energetická hladina akceptoru, donoru 
Wc, Wv  (eV) dno vodivostního pásu, strop valenčního pásu 
Wg (eV)  šířka zakázaného pásu 
x (m)  vzdálenost 
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Přílohy 

Příloha I: Komer ční a voln ě dostupné programy pro simulace 
FV systém ů  

V současné době je k dispozici řada softwarových nástrojů s nimiž lze simulovat či 
vyhodnocovat chování FV systémů. Jedná se jak o nástroje univerzální (např. Matlab, 
programovací jazyky), tak o specializované (např. Simulink, PSpice, PVSIM, TRNSYS).  

Výběr programové platformy je důležitým rozhodnutím, je třeba uvažovat 
i možnost budoucího rozšíření, upgradu, podpory ze strany výrobce softwaru. 
Ne vždy je jednoduché se dopředu rozhodnout, zda použít univerzální prostředek 
složitější na programování, ale s možností téměř libovolných budoucích modifikací, 
nebo specializovaný software schopný řešit pouze jistou oblast úloh. Řešením může být 
implementace jednotlivých komponent FV systémů jako bloky ve známém rozšířeném 
softwarové prostředí. To umožní přehledné a uživatelský komfortní modelování 
i komplexních systémů (např. modelování nabíjení akumulátoru pomocí FV generátoru 
a regulátoru za proměnných provozních podmínek). 
 
Model FV článku v prost ředí Matlab Simulink 

Prostředí Simulink je nadstavbovou komponentou Matlabu pro modelování, 
simulaci a analýzu rozličných dynamických systémů. Obsahuje grafické rozhraní, 
systém je složen z jednotlivých částí. Využívá pro svou funkci jádro Matlabu, nebo 
může být řízen z Matlabu přes příkazový řádek.  

V Simulinku lze FV článek simulovat dvěmi základními způsoby. První z nich je 
intuitivní vytvoření modelu FV článku ze standardních komponent Simulinku při uvážení 
rovnic (2.1 − 2.4). Příklad takovéhoto modelu ukazuje Obr. 1, kde vstupem je proud 
(Ipv) a intenzita záření (Insolation) a výstupem výkon (Ppv) a napětí (Vpv). Ostatní 
parametry modelu jsou brány jako vnitřní a přímo neměnné.  
  

 
Obr. 1: Model FV článku v prostředí Matlab-Simulink 



 134 

Druhou možností je využití předdefinovaného bloku Solar Cell, který je součástí 
prostředí Matlab SimElectronics (R2012b). Model FV článku vychází z obecné rovnice 
2-diodového modelu (2.4). Je možné též zvolit variantu 5 parametrického modelu dle 
rovnice (2.1). Závislost na teplotě a intenzitě záření je dána vztahy 
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kde αX jsou nastavitelné koeficienty a IPH0, RS0, RP0 a T0 jsou výchozí hodnoty 

proudu IPH, odporů RS a RP a teploty T. 
 
Model FV článku v programu PSpice 

PSpice je produkt v současnosti vyvíjený společností Orcad a slouží k simulaci 
elektrických zapojení. Obsahuje jak grafické tak textové prostředí, mezi kterými lze 
přepínat. Pro nekomerční účely lze používat volnou (freewarovou) verzi, která má oproti 
plné verzi jen nepatrná funkční omezení. Obvod je ve výsledku vždy popsán souborem 
uzlů a prvků, které se specifikují pomocí proměnných, konstant a funkcí. FV článek lze 
tudíž modelovat jako elektrický obvod definováním propojení a parametrů jednotlivých 
prvků (součástek), Obr. 2. Velmi přehledně lze takto modelovat i složitější systémy 
skládající se z mnoha FV článků či obsahující různě definované zátěže. Modelováním 
FV systémů v prostředí PSpice se věnuje publikace Castaner a Silvestre (2002). 

 

 
Obr. 2: Implementace FV článku v prostředí PSpice  

(Zdroj: Castaner a Silvestre 2002) 
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SANDIA 
Velmi intenzivně byl mnoho let vyvíjen model FV systémů v americkém institutu 

Sandia National Laboratories. Software PVSIM presentovaný již v roce 1997 umožňuje 
modelovat FV generátory složené z jednotlivých FV článků definovaných pomocí 
2-diodového náhradního modelu. Výsledné simulace jsou vhodné pro analyzování 
a hledání chyb u současných FV systémů, návrh nových systémů, i jako učební 
pomůcka. Software obsahuje též nástroj ke stanovení parametrů modelu založený na 
nelineární regresní analýze temných charakteristik při dvou teplotách (25 °C a 75 °C). 
Stanovení parametrů v libovolné mezilehlé teplotě je prováděno interpolací mezi 
nalezenými parametry u obou teplot.  

Laboratoří Sandia byl dále vyvinutý komplexní model systémů umožňující 
analyzovat FV generátor či celkový FV systém (on-grid i off-grid) s ohledem na 
meteorologické podmínky. Zohledňuje elektrické, tepelné a optické jevy a byl 
dlouhodobě testován pomocí dat získávaných na reálných FV systémech 
spolupracujících institucí a organizací v různých klimatických oblastech. Je použitelný 
i pro systémy s koncentrací slunečního záření, (King etal. 2004).  
 
TRNSYS 

TRNSYS je komerční simulační nástroj pro dynamické systémy založený na 
modulární struktuře. Uživatel definuje jednotlivé komponenty (bloky) a vztahy mezi nimi. 
Dodávané knihovny obsahují komponenty běžně používané v tepelných a elektrických 
systémech, meteorologická a jiná data. Nástroj TRNSYS je velmi rozšířen převážně 
v případě modelování tepelných a elektrických zařízení, nicméně umožňuje modelovat 
i jiné fyzikální jevy. Velmi často je používán ve stavebnictví a vzduchotechnice. 
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Příloha II: P řipravený balí ček funkcí v prost ředí Matlab  
Pro zpracování dat naměřených V-A charakteristik a simulace používané v této 

práci byla připravena řada funkcí v programovacím prostředí softwarového produktu 
Matlab. Funkce byly vybrány a strukturovány s ohledem na jejich univerzální použití 
a možnost využití i mimo rámec této práce při dalších simulacích a analýzách 
naměřených dat FV článků a panelů. Z tohoto důvodu je jejich základní anotace 
v hlavičce souborů uvedena i v anglickém jazyce.  

Vzájemné propojení funkcí a dávkových souborů je patrné z Obr. 3 a Obr. 4. 
Směr šipek znázorňuje vzájemnou funkční závislost jak je vyznačeno v legendě. 
 

Rozdělení uvedených funkcí a dávkových souborů z hlediska jejich aplikace: 
 

- Načtení dat a jejich základní zpracování 
o loadPasan - načtení dat ze souboru ve formátu přístroje Pasan (.asc) 
o loadDir - načtení dat ve formátu přístroje Pasan z celého adresáře 
o writeExcel - načtení dat ve formátu přístroje Pasan a uložení základních 

parametrů do souboru ve formátu Excel 
 

- Stanovení základních parametrů z V-A charakteristiky 
o getBasicParam - nalezení parametrů VOC, ISC, VMPP, IMPP, PMPP, FF 
o getRp - nalezení parametru RP dle sklonu V-A char. blízko bodu ISC 
o getRs - nalezení parametru RS dle El-Adawi a Al-Nuaim (2002) 

 
- Stanovení parametrů modelu z V-A charakteristiky 

o getParam - nalezení parametrů 1-diodového modelu, hodnota n je zadána 
o getParam_N_S - nalezení parametrů 1-diodového modelu, hodnota n je 

určena simplexovou metodou 
o getParam_N_S_Rs - nalezení parametrů 1-diodového modelu, hodnota n 

a Rs je určena simplexovou metodou 
o getParam_NN - nalezení parametrů 2-diodového modelu, hodnota RS je 

určena přímým výpočtem při uvažování 1-diodového modelu, n1 a n2 je 
zadána 

o getParam_NN_S_Rs - nalezení parametrů 2-diodového modelu, hodnota 
RS je určena přímým výpočtem a dále simplexovou metodou, n1 a n2 je 
zadána 

o getParam_NN_S_Rs_N1N2 - nalezení parametrů 2-diodového modelu, 
hodnota RS, n1 a n2 je určena simplexovou metodou 

o rms_get_Param_N_S - pomocná funkce, výpočet RMSE pro simplex. 
metodu 1-diodového modelu 

o rms_get_Param_N_S_Rs - pomocná funkce, výpočet RMSE pro simplex. 
metodu 1-diodového modelu 

o rms_get_Param_NN_S_Rs - pomocná funkce, výpočet RMSE pro 
simplex. metodu 2-diodového modelu 

o rms_get_Param_NN_S_Rs_N1N2 - pomocná funkce, výpočet RMSE pro 
simplex. metodu 2-diodového modelu 

o getRegr_N - pomocná funkce, výpočet RMSE pro simplex. metodu  
1-diodového modelu 

o getRegr_NN - pomocná funkce, výpočet RMSE pro simplex. metodu  
2-diodového modelu 
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- Zobrazení dat 
o analyseIV_multiple - vykreslení V-A charakteristiky, výpis parametrů na 

obrazovku 
 

- Obecně použitelné pomocné funkce 
o interpolIV - interpolace mezi naměřenými body V-A charakteristiky 
o extrapolIV - extrapolace naměřené V-A charakteristiky mimo naměřený 

rozsah 
o interpol2curves - interpolace mezi dvěmi V-A charakteristikami, vhodné 

např. pro průměrování dat nebo získání závisnosti průběhu na zvoleném 
parametru  

o uniform_points - zrovnoměrnění bodů na V-A charakteristice pomocí 
interpolace mezi zadanými body 

o uniform_pointsB - zrovnoměrnění bodů na V-A charakteristice pomocí 
výběru ze zadaných bodů 

o multilin_regr - výpočet parametrů multilineární regresí 
 

- Generování V-A charakteristiky dle parametrů modelu 
o gen_IV - generování bodů V-A charakteristiky pro 1- či 2-diodový model 

pomocí iterace, body dle zadaného pole proudů  
 

- Porovnání dvou V-A charakteristik 
o compareIV_common - vzájemné porovnání dvou V-A charakteristik dle 

RMSE bodů při shodném napětí či proudu 
o compareIV_closest - obdoba compareIV_common, uvažovány dvojice 

 nejbližších bodů v prostoru souřadnic napětí a proudu 
o compareIV_area - vzájemné porovnání dvou V-A charakteristik dle  

vytyčené plochy mezi těmito křivkami 
 

- Výpočet výsledné V-A charakteristiky elektrického spojení více článků 
o add2curves - výpočet sériového a paralelního spojení 2 článků 
o add2curvesExp - obdoba add2curves, využívá extrapolaci pro získání 

výsledné charakteristiky v celém původním rozsahu vstupních hodnot 
o paralel_sum - paralelní součet mnoha článků s udáním jejich relativní 

plochy 
o serial_sum - paralelní součet mnoha článků s udáním jejich relativní 

plochy 
 

Bližší popis funkcí a dávkových souborů je uveden hlavičce implementovaných 
funkcí v jednotlivých souborech. Popis by měl být dostačující pro uživatele zvyklého 
pracovat v prostředí Matlab. Bližší specifikace a případné navržení grafického 
uživatelského rozhraní nebylo cílem této práce, vytvořený programový baliček je určen 
spíše pro experimentování s charakteristikami článků nežli pro rutinní operace. 
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Obr. 3: Přehled funkcí a dávkových souborů 1 
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Obr. 4: Přehled funkcí a dávkových souborů 2 - hledání parametrů modelu 
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Příloha III: Vývojový diagram zpracování dat experime ntu 
nerovnom ěrného rozložení teploty v rámci FV článku. 
 

 
 

Obr. 5: Vývojový diagram zpracování dat experimentu 



Abstrakt 
Tato disertační práce se zabývá vlivem nerovnoměrného rozložení teploty 

a intenzity záření u fotovoltaických (FV) systémů na výsledné elektrické parametry. 
Popisuje i další jevy, které při těchto podmínkách vznikají a mohou mít na FV systém 
dočasný nebo i trvalý vliv. Úvahy a postupy jsou aplikovány na případy vzniku 
nerovnoměrných podmínek v rámci jednotlivých FV článků, v rámci FV panelů 
i soustavy FV panelů. Vliv nehomogenních podmínek je studován pomocí simulací 
i reálných měření, získané poznatky jsou porovnávány s výsledky dalších autorů. 
Pro provádění simulací je stěžejním úkolem vybrat náhradní model a určit jeho 
parametry. Proto jsou prvních tři kapitoly věnovány popisu metod pro práci s modely FV 
článků a panelů a s naměřenými daty.  
 
 

První kapitola  stručně shrnuje současný stav FV systémů a stav popisované 
problematiky. 
 

Druhá kapitola  se zabývá používanými elektrickými modely FV článků a panelů. 
Uvádí základní vazby mezi optickým, tepelným a elektrickým modelem a naznačuje 
představu o tzv. komplexním modelu FV generátoru.  
 

Ve třetí kapitole  jsou uvedeny některé z často využívaných postupů určování 
parametrů náhradních modelů FV článků a panelů, je zde popsána metoda vyvinutá 
a testovaná v rámci této práce využívající k určení parametrů modelu multilineární 
regresi a iteraci. 
 

Čtvrtá kapitola  popisuje vhodné metody a postupy měření elektrických veličin  
a provozních parametrů FV článků a panelů. Dále uvádí výsledky měření elektrických 
parametrů FV článku, které budou v další kapitole využívány.  
 

Pátá kapitola  se zabývá příčinou a následky nerovnoměrného rozložení teploty  
a intenzity záření v případě sério-paralelního propojení FV článků a elektricky 
propojených FV panelů. Dále analyzuje situaci nerovnoměrných podmínek v rámci 
jednotlivých FV článků pro koncentrátorové systémy, kde je tato nerovnoměrnost 
nejvýznamnější. Popisuje situace, kde dochází vlivem nerovnoměrnosti k výrazným 
ztrátám energie či kde může dojít k poškození FV článků či panelů. 





Abstract 
This thesis focuses on effects caused by non-uniform radiation and temperature 

in photovoltaic (PV) systems, especially how these conditions affect the electrical 
performance. Also the influence on reliability and lifetime of PV systems is discussed. 
The non-uniform operating conditions are studied on separate PV cells as well as 
on their interconnection in form of a PV panel or a PV generator. The effects are studied 
by performing simulations and measurements on samples. In case of simulation, it is 
essential to choose an appropriate model and methods to work with the model. For this 
reason the first three chapters give a brief introduction on typical models of PV cells 
and PV modules. Methods which can be applied on the models and on measured data 
are described.  
 
 

The first chapter  is a brief introduction into the topic of PV systems and 
non-uniform operating conditions. 
 

In the second chapter  common used models of PV cells and modules are 
discussed. The optical, thermal and electrical model is briefly described and a rough 
idea about a complex model is given. 
 

The third chapter  describes several of common used methods to retrieve model 
parameters using measured data. It also describes a proposed method based on curve 
fitting using multiple linear regression and iteration. 
 

The fourth chapter  discusses methods for measuring electrical parameters and 
operational conditions of PV cells and panels. Results of a measured sample 
of a PV cell are presented. 
 

In the fifth chapter  the causes and effects of non-homogenous operating 
conditions on interconnected PV cells and modules are discussed. Non-homogenous 
operating conditions on separate cells are discussed in case of concentrating systems. 
Cases where such operating conditions leads to substantial energy losses or even 
system damage are discussed.  



 


