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Fotovoltaické systémy

Phos ve
starořečtině: Světlo

Volt: Míra elektřiny

Photovoltaic: Světelná elektřina

Malé FV systémy : Malé
kalkulačky, náramkové
hodinky a venkovní světla
atd.

Větší FV systémy : Elektřina pro továrny a sklady,
elektřina pro čerpání vody, napájení komunikačních
zařízení a osvětlení domů a provozních zařízení.

Stručná historie fotovoltaické technologie
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Mnoho inovací
v solární
technice

Source: https://www.goendlessenergy.com/brief-history-solar-power/

První použití
solární energie:
slouží k zapálení
ohně pomocí lupy

Bylo zjištěno, že
selen má
fotovodivý
potenciál
(Adams & Day)

• Zpočátku Maxwellova
vlnová teorie světla
předpokláda, energie by
byla úměrná intenzitě
světla

Source: https://www.photonics.com/Articles/Photons_Observed_as_Particles_Waves/a52250

Světlo

• Einstein dokázal,
že světlo je tok
fotonů a vysvětlil,
jak může proud
fotonů působit
jako vlna i částice.

„Zrna“ energie: fotony

Světlo a fotovoltaický efekt
• Foton nad určitou prahovou frekvencí (energií) je schopen vysunout
jediný elektron.

•Tvorba napětí a elektrického proudu v
materiálu po vystavení světlu.
•Je to fyzikální a chemický jev.

•FV technologie funguje kdykoli svítí slunce, ale více energie se vyrábí, když
je světlo intenzivnější a když dopadá přímo na FV panely - když jsou sluneční
paprsky kolmé na FV panely.

Source: Wikimedia commons, Wolfmankurd [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

= Fotovoltaický efekt

Světlo a fotovoltaický efekt
•Na rozdíl od solárních systémů pro ohřev vody FV
technologie nevyrábí teplo na výrobu elektřiny.
•Místo toho FV články generují elektřinu přímo z
elektronů uvolněných interakcí sálavé energie s
polovodičovými materiály v FV článcích.

•Když fotony slunečního světla
narazí na FV článek, mohou se
odrážet, absorbovat nebo
přenášet skrz článek.

•Pouze absorbované fotony generují elektřinu.
•Když jsou fotony absorbovány, energie fotonů se přenáší na elektrony v atomech
solárního článku.

Fotovoltaický efekt

• Solární články jsou vyrobeny z
polovodičových materiálů, jako je
křemík.
• Vodivost polovodičů lze snadno upravit zavedením nečistot do jejich
krystalové mřížky.
• Křemík se čtyřmi valenčními elektrony se upravuje tak, aby se zvýšila jeho
vodivost.

By MichelBakni - Robert Boylestad, Louis Nashelsky (1998).Electronic Devices and
Circuit Theory (PDF) (7th Edition). Prentice Hall. P.5. ISBN 013769282X., CC BY-SA
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74460316

• Solární článek je základním stavebním
kamenem fotovoltaické technologie.

By Enricoros at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons.,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3520523

• Fotovoltaický efekt : Proces, který generuje napětí
nebo elektrický proud ve fotovoltaickém článku,
když je vystaven slunečnímu záření.

Křemík
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• Křemík je prvek skupiny IV - se 4 elektrony v jejich valenčním obalu.
• Když se atomy křemíku spojí, vytvoří každý atom kovalentní vazbu se 4 atomy
křemíku v čtyřstěnné geometrii.

Fotovoltaické systémy

materiál typu n
p-n křižovatka
materiál typu p

materiál typu n

Fosfor daruje
elektrony
(5 valenčních
elektronů)

e- e- e- e- e-

křemíku
(4 valenční elektrony)

e- e- e- e-

Fosforem dotovaný křemík

e-

Byl vytvořen další
elektron, nosič
negativního náboje

Jeden elektron není zapojen do
vazby. Místo toho se může volně
pohybovat uvnitř křemíkové

Fotovoltaické systémy

materiál typu p

Bor sdílí
elektrony
(3 valenční elektrony)

e- e- e-

Chybějící
elektron

s křemíkem
Borem dotovaný křemík
(4 valenční elektrony)

e- e- e- e-

Je vytvořeno prázdné
místo pro elektrony
nebo «díra».

Fotovoltaické systémy

p-n křižovatka
• n-typ: přebytek elektronů, p-typ: přebytek
kladně nabitých otvorů
• p-n spojení dvou vrstev: elektrony na jedné
straně (typ n) se pohybují do otvorů na druhé
straně (typ p) (difúze elektronů).
• Oblast kolem křižovatky : Zóna vyčerpání (ve
které elektrony vyplňují otvory)
• Sluneční světlo vytvoří elektrické pole ve
fotovoltaických systémech, což způsobí tok
elektronů a elektřiny (stejnosměrný proud
- stejnosměrný proud).

Materiály typu p a typu n jsou
spojeny dohromady a vytvoří
spojení p-n.

p-n křižovatka

P-typ

sluneční
světlo

N-typ

Když sluneční světlo zasáhne atomy v křižovatce P-N, volné
elektrony na straně typu P se posunou ke straně typu N.

p-n křižovatka

P-typ

sluneční
světlo

N-typ

•Když sluneční světlo zasáhne atomy v křižovatce P-N, volné elektrony na straně typu P
se posunou ke straně typu N.
•Pokud je zátěž připojena přes článek, vytvoří se elektrický proud a energie se přenáší do
zátěže.

•Fotovoltaické články jsou elektricky
zapojeny do sériových a / nebo
paralelních obvodů a vytvářejí vyšší
napětí, proudy a úrovně výkonu.
•Fotovoltaické panely obsahují jeden
nebo více FV modulů sestavených jako
předem zapojená jednotka
instalovatelná v provozu.
•Fotovoltaické pole je
kompletní jednotka na
výrobu energie, která se
skládá z libovolného
počtu FV panelů a
panelů.

Source: Wikimedia commons, From a solar cell to a PV system.svg|thumb|From a solar cell to a PV system

Solární pole

Součásti typického solárního článku
Krytí : Čiré sklo poskytuje vnější ochranu
Antireflexní vrstva : Zabraňuje odrazu světla, které zasáhne buňku, aby se do buňky
absorbovala maximální energie.
Přední kontakt : Přenáší elektrický proud.

Polovodičová vrstva typu N : Tenká vrstva křemíku dotovaná fosforem.
Polovodičová vrstva typu P. : Tenká vrstva křemíku dotovaná bórem.
Zpětný kontakt : přenáší elektrický proud.

Krycí sklo
Antireflexní vrstva
Kontaktní mřížka
Si typu n
p-n křižovatka
Si typu p

Zadní kontakt

•Křemíkové solární články na bázi plátků
mají tloušťku přibližně 200 μm.
•T Tenkovrstvé solární články mají
tloušťku 1–2 μm a vyžadují výrazně méně
aktivního polovodičového materiálu
(nižší účinnost)
•Množství elektřiny, které FV článek
produkuje, závisí na jeho velikosti,
účinnosti přeměny a intenzitě
světelného zdroje.
•Účinnost je měřítkem množství elektřiny
vyrobené ze slunečního světla, které
buňka přijímá.

•Typický FV článek vyrábí 0,5 voltu elektřiny.
•Vyrobit dostatek elektřiny pro napájení malých hodinek nebo solární kalkulačky trvá několika
fotovoltaických článků jen pár min.

https://sunmetrix.com/solar-panel-size-for-residential-commercial-and-portable-applications/

Rozměry solárních článků

99 cm

6% efficient
15% efficient
18.7% efficient

Source: American Physics Society, National Renewable Energy Laboratory
https://www.solarpowerrocks.com/solar-basics/how-much-electricity-does-a-solar-panelproduce/

165 cm

Technologie se vylepšuje …

FV systémy

FV

Připojeno k
síti

Off grid
(samostatný)
• FV vyrábí stejnosměrný proud
•Stejnosměrný proud lze použít k nabíjení
baterií.
•K napájení je třeba převést stejnosměrný
proud na střídavý.

• Mřížka přenáší střídavé napájení na
velké vzdálenosti.
• Jakmile se střídavé napájení dostane
ke koncovému uživateli, lze jej v
případě potřeby převést zpět.

Ostatní komponenty
•Většina dnešních FV systémů je modulární; umožňují uživateli
kdykoli přidat nebo odebrat kapacitu systému.
•Tyto komponenty bezpečně a efektivně distribuují a
ukládají elektřinu a mohou představovat až polovinu
celkových nákladů na fotovoltaický systém.

• Solární panely
• Elektrické připojení mezi solárními panely
• Výstupní napájecí vedení
• Napájecí invertor (převádí stejnosměrný proud na
střídavý proud)
• Mechanická montážní zařízení
• Regulátor nabíjení
• Kabeláž
• Baterie pro skladování energie
• Elektroměr (pro systémy připojené k síti)
• Nadproud a přepětí ochranná zařízení
• Zařízení na zpracování energie
• Uzemňovací zařízení

Inverter

VÝHODY

VÝZVY

• V současné době jsou náklady na
solární články vysoké. K výrobě
energie pro výrobu ve velkém
měřítku je zapotřebí velké množství
modulů solárních článků a velké
prostory.
• Jelikož sluneční energie je
přerušovaná, je zapotřebí určité
množství elektrické energie.
• Požadavek na plochu je vysoký.
• Proces výroby fotovoltaických
technologií může mít škodlivé
účinky na životní prostředí.

• Žádné pohyblivé části, jsou modulární,
snadno rozšiřitelné a dokonce
přepravitelné.
• Energetická nezávislost a ekologická
kompatibilita
• Palivo (sluneční světlo) je zdarma a z
provozovaných FV systémů nevzniká
žádný hluk ani znečištění.
• FV systémy, které jsou dobře navrženy
a správně nainstalovány, vyžadují
minimální údržbu a mají dlouhou
životnost.

Elektřina FV systému
Globální vzorec pro odhad vyrobené elektřiny
na výstupu fotovoltaického systému

E = A x r x H x PR
E = Energie (kWh)
A = Celková plocha solárního panelu(m2)
r = S výtěžek nebo účinnost solárního panelu(%)
H = Průměrné roční sluneční záření na nakloněných panelech
PR = Výkonnostní koeficient, koeficient pro ztráty (rozmezí mezi 0.5 a 0.9, výchozí
hodnota = 0.75)
r je výtěžek solárního panelu daný poměrem: elektrická energie (kWp) jednoho
solárního panelu děleno plochou jednoho panelu.

•
•
•
•
•

Využívání půdy
Použití vody
Využívání přírodních zdrojů
Používání nebezpečných materiálů
Emise globálního oteplování během
životního cyklu
• Vizuální dopad

Source: By AleSpa - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29290121
By Chinneeb - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11142161

Dopady používání FV systémů na životní prostředí

Ekonomika fotovoltaické energie
Ekonomika závisí na následujících parametrech :
•
•
•
•

Celkové náklady na instalaci FV systému
Cena elektřiny
Výkupní tarify
Doba návratnosti energie

• Náklady na fotovoltaickou elektrárnu (PVPP) lze rozdělit na náklady na fotovoltaické (PV)
moduly a náklady na vyvážení systémových (BoS) komponent.
• Náklady na moduly obvykle představují pouze 40–60% celkových nákladů na FV systém.
• V roce 2010 činily náklady na instalaci FV systému o výkonu 1 kW asi 3000 EUR / kWp.
• Asi polovina této investice by byla do FV panelů a střídače. O zbytek by se staraly
podpůrné konstrukce FV generátoru, elektrická kabeláž, vybavení a instalace.
• Náklady životního cyklu (LCC) FV systému mohou také zahrnovat náklady na přípravu
místa, návrh a konstrukci systému, instalaci, povolení a provoz a náklady na údržbu.
• Fotovoltaické systémy mají předpokládanou životnost 25 let.

Typ lokality / budovy : Systém On-Roof je instalován na
dřevěnou stínicí konstrukci pomocí zasunovací
montážní základny, aby se zlepšila estetika systému
Doba instalačních prací : 2 dny
Celkový instalovaný výkon : 4.8kWp
Potřebná plocha na kW : 6.87m²
Použitá FV technologie : Polykrystalický křemík
propojení s technologií „Stay-Powerful“
Celkové náklady : €12,700, (FV: 2.65 €/Wp)
Výkupní tarify, subvence, granty : Systém se napájí do
veřejné rozvodné sítě a společnost Public Power
Corporation (PPC) zaplatila 0,55 EUR / kWh.
Odhaduje se, že systém vyprodukuje přibližně 6,19
MWh / rok, což znamená, že celková investice bude
vrácena za 4 roky.
Úspora emisí CO2: 3,7 t / rok

Source: By U.S. Department of Energy from United States - Children of the Sun Solar Initiative,
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79977287

Případová studie: Dům na ostrově Paros - FV systém na střeše se zasouvací
montážní základnou

