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Opis
[0001] Dokumenty US 7,196,262 B2 a US 7,394,016 B2 opisujú fotovoltaický modul a
fotovoltaický systém.
[0002] Dokument WO 03/017376 A1 ukazuje termofotovoltaické zariadenie, v ktorom emitor
žiarenia, usporiadaný v strede trubice emituje elektromagnetické žiarenie, ktoré je premieňané
na elektrickú energiu fotovoltaickým prvkom, naneseným v určitej vzdialenosti na sklenenú
trubicu, ktorá je vyrobená z tepelne odolného kremenného skla a umiestnená v určitej
vzdialenosti.
[0003] Dokument US 2008/0264472 A1 ukazuje fotovoltaické zariadenie, v ktorom je možná
objemová kompenzácia.
[0004] Dokument US 7,235,736 B1 opisuje solárny článok, ako aj monolitickú integráciu
valcového solárneho článku.
[0005] Dokument US 2006/0185714 A1 Obr. 10 ukazuje flexibilný solárny článok a spôsob
jeho výroby.
[0006] Jedným z problémov, ktoré je potrebné vyriešiť, je špecifikovať fotovoltaický modul
so zvýšenou účinnosťou. Ďalším problémom, ktorý je potrebné vyriešiť, je špecifikovať
fotovoltaický systém so zvýšenou účinnosťou a zníženými nákladmi, vynakladanými na
údržbu.
[0007] Je špecifikovaný fotovoltaický modul. Fotovoltaický modul je určený najmä na priamu
premenu energie, ktorá je obsiahnutá v slnečnom svetle, na elektrickú energiu.
[0008] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu tento modul
zahŕňa aspoň jednu trubicu. Trubica má hlavný smer rozprestretia a zakrivenú vnútornú
plochu, privrátenú k vnútornému priestoru trubice. Trubica môže mať tiež zakrivenú
vonkajšiu plochu, odvrátenú od vnútornej plochy. Trubica je napríklad valcová, najmä
kruhovo valcová, a obklopuje vnútorný priestor. Trubica je tak aspoň v niektorých miestach
vytvorená na spôsob dutého valca alebo dutého kruhového valca. Vonkajšia plocha trubice
môže tvoriť vonkajšiu plochu fotovoltaického modulu. Fotovoltaický modul potom môže mať
valcovitú štruktúru trubice.
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[0009] Trubica má výhodne aspoň na niektorých miestach tvar dutého kruhového valca.
Hlavný smer jej rozprestretia potom zodpovedá výške dutého valca. V priečnom reze,
kolmom na hlavný smer rozprestretia má trubica tvar kruhového prstenca. Vnútorný kruh
kruhového prstenca pritom tvorí vnútornú plochu trubice.
[0010] V tejto súvislosti a v nasledujúcom texte nie je možné termíny ako „valcový“ a/alebo
„dutý valec“ chápať v prísne geometrickom slova zmysle. Skôr môže mať valcová trubica
alebo trubica v tvare dutého valca len približne kruhový prierez, kolmý na hlavný smer
rozprestretia. Napríklad trubica môže mať eliptický prierez, kolmý na hlavný smer
rozprestretia, pričom číselná excentricita elipsy predstavuje maximálne 0,8.
[0011] Trubica je vytvorená ako svetloprepúšťajúca. „Svetloprepúšťajúca“ znamená v tejto
súvislosti a ďalej, že najmenej 90 %, výhodne aspoň 94 % svetla, dopadajúceho na
svetloprepúšťajúci (priesvitný) materiál, je materiálom tiež ďalej prenášané. Trubica je
napríklad vytvorená zo skla alebo plastu alebo pozostáva zo skla alebo plastu. Napríklad je
trubica vytvorená zo sodno-vápenato-kremičitého skla alebo z tohto sodno-vápenatokremičitého skla pozostáva. Sodno-vápenato-kremičité sklo sa vyznačuje najmä nízkou
cenou.
[0012] Medzu pevnosti použitého skla je možné zvýšiť rýchlym chladením a/alebo inými
špeciálnymi in-line procesmi. To umožňuje najmä použitie trubice aj za nepriaznivých
podmienok okolitého prostredia. Za účelom zlepšenia prenosových vlastností materiálu
trubice môže byť vonkajšia plocha trubice urobená ako antireflexná. Za týmto účelom sa
napríklad na vonkajšiu plochu trubice nanesie antireflexná vrstva.
[0013] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu obsahuje tento
modul ďalej mechanicky flexibilný fotovoltaický konštrukčný diel. Tento fotovoltaický
konštrukčný diel obsahuje usporiadanie solárnych článkov, nanesené na nosnej fólii. V tejto
súvislosti a ďalej môže usporiadanie solárnych článkov pozostávať z jedného alebo z
niekoľkých solárnych článkov, najmä zapojených do série. Usporiadanie solárnych článkov
zahŕňa aspoň jednu aktívnu vrstvu, v ktorej, keď na ňu dopadá slnečné svetlo, môžu byť
generované voľné nosiče nábojov.
[0014] Fotovoltaický konštrukčný diel je vytvorený tak, aby bol mechanicky flexibilný.
Najmä usporiadanie solárnych článkov a nosná fólia sú vytvorené tak, aby boli mechanicky
flexibilné. „Mechanicky flexibilné“ v tejto súvislosti a ďalej znamená, že fotovoltaický
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konštrukčný diel môže byť nedeštruktívnym spôsobom ohnutý, zrolovaný a/alebo ohnutý
(zakrivený). Najmä môže byť fotovoltaický konštrukčný diel – aj niekoľkokrát - zrolovaný
a/alebo ohýbaný – bez toho aby došlo k zmene jeho elektrických a/alebo optických vlastností.
[0015] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je fotovoltaický
konštrukčný diel usporiadaný vo vnútri trubice. Fotovoltaický konštrukčný diel môže byť
usporiadaný najmä celkom vo vnútornom priestore. Fotovoltaický konštrukčný diel je potom
aspoň kolmo na hlavný smer rozprestretia celkom uzavretý materiálom trubice. Fotovoltaický
konštrukčný diel výhodne priamo susedí s trubicou. Alternatívne môže byť medzi
fotovoltaickým konštrukčným dielom a trubicou usporiadaný vzduch alebo iný plyn.
[0016] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má usporiadanie
solárnych článkov zakrivenie. Zakrivenie takého usporiadania solárnych článkov sleduje
v súvislosti s tým v niektorých miestach aspoň čiastočne zakrivený priebeh vnútornej plochy
trubice. Inými slovami, v priečnom reze, kolmom na hlavný smer rozprestretia majú
usporiadania solárnych článkov a tiež vnútorná plocha v matematickom zmysle podobné
zakrivenie. Napríklad vnútorná plocha trubice má v priereze kolmom na hlavný smer
rozprestretia tvar elipsy alebo kruhu. V tomto prípade má aj usporiadanie solárnych článkov,
aspoň v niektorých miestach, tiež tvar elipsy alebo kruhu. Je tiež možné, aby celý
fotovoltaický konštrukčný diel sledoval zakrivený priebeh vnútornej plochy.
[0017] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu pokrýva
usporiadanie solárnych článkov aspoň čiastočne vnútornú plochu. Inými slovami, v pohľade
zhora na trubicu z vnútorného priestoru, je v smere kolmom na hlavný smer rozprestretia
vnútorná plocha aspoň čiastočne pokrytá solárnym usporiadaním. Takto zakrytá vnútorná
plocha trubice potom tvorí plochu na prechod svetla pre fotovoltaický modul.
[0018] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu obsahuje tento
modul valcovú, svetlo prepúšťajúcu trubicu s hlavným smerom rozprestretia a so zakrivenou
vnútornou plochou, privrátenou k vnútrajšku, ktorá obklopuje vnútorný priestor a ďalej
mechanicky flexibilný fotovoltaický konštrukčný diel s usporiadaním solárnych článkov na
nosnej fólii. Fotovoltaický konštrukčný diel je umiestnený vo vnútornom priestore.
Usporiadanie solárnych článkov vykazuje zakrivenie, pričom toto zakrivenie aspoň v
niektorých miestach sleduje zakrivený priebeh vnútornej plochy trubice. Usporiadanie
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solárnych článkov aspoň čiastočne pokrýva vnútornú plochu, pričom zakrytá vnútorná plocha
tvorí svetlo prepúšťajúcu plochu na prechod svetla fotovoltaickým modulom.
[0019] Kombinácia flexibilného fotovoltaického konštrukčného dielu so svetelne priepustnou
trubicou umožňuje najmä použitie nákladovo priaznivého výrobného procesu v spojení s
vysokou účinnosťou. Účinnosťou fotovoltaického modulu rozumieme v tejto súvislosti a v
nasledujúcom texte vygenerovanú elektrickú energiu na zakrytú plochu. Zakrivená, napríklad
valcová štruktúra fotovoltaického modulu má oproti konvenčným plochým fotovoltaickým
modulom niekoľko výhod, pokiaľ ide o účinnosť a tiež životnosť fotovoltaického modulu.
Napríklad je zmenšená prierezová plocha fotovoltaického modulu, v dôsledku čoho je možné
dosiahnuť vyššiu odolnosť fotovoltaického modulu proti poveternostným vplyvom, napríklad
v prípade zaťaženia vetrom a/alebo snehom. Zakrivená vonkajšia plocha ďalej vedie k
samočistiacemu efektu. Valcová konštrukcia v porovnaní s plochými fotovoltaickými
modulmi tiež znižuje hmotnosť fotovoltaického modulu, čo znamená, že je ju možné použiť
aj na budovách so strechami, ktoré vydržia len malé statické zaťaženie.
[0020] Prirodzená cirkulácia vzduchu vo vnútri trubice ďalej znižuje prevádzkovú teplotu
fotovoltaického modulu. Za týmto účelom môže byť trubica napríklad na koncoch aspoň na
niektorých miestach otvorená. Všeobecne je možné vďaka zakrivenej, napríklad valcovej
konštrukcii, realizovať vodné alebo pasívne chladenie fotovoltaických modulov ľahšie ako pri
plochých fotovoltaických moduloch. Nízke prevádzkové teploty zaisťujú vysoký energetický
výnos a zlepšenú funkčnú spoľahlivosť. Vďaka zakrivenému uskutočneniu fotovoltaického
konštrukčného dielu je možné použiť aj slnečné svetlo s malým uhlom dopadu, napríklad keď
je slnko na oblohe nízko. To umožňuje vo fotovoltaickom module upustiť od takzvaného
sledovacieho zariadenia na vedenie modulu v závislosti od polohy slnka, a teda bez zložitej
mechaniky a/alebo elektroniky. Aj pri použití v púštnych oblastiach je možné tu opísané
fotovoltaické moduly pasívne chladiť. To zvyšuje účinnosť fotovoltaického modulu a súčasne
znižuje náklady na údržbu.
[0021] Zvýšením medze pevnosti trubice je vonkajšia plocha trubice tiež odolnejšia voči
poškodeniu povrchov a/alebo odolnejšia proti poškrabaniu napríklad zrnkami piesku.
Výsledkom je, že optické vlastnosti trubice môžu byť zachované aj pri dlhodobom používaní
v čiastočne nepriaznivých podmienkach okolitého prostredia.
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[0022] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má fotovoltaický
konštrukčný diel aspoň jednu zapuzdrovaciu fóliu. Táto aspoň jedna zapuzdrovacia fólia
pokrýva usporiadanie solárnych článkov fotovoltaického konštrukčného dielu na aspoň jednej
vonkajšej ploche. Napríklad táto aspoň jedna zapuzdrovacia fólia celkom zakrýva spodnú
plochu fotovoltaického konštrukčného dielu, odvrátenú od vnútornej plochy trubice. Pritom
môže byť zapuzdrovacia fólia aspoň na niektorých miestach so spodnou plochou v priamom
kontakte. Aspoň jedna zapuzdrovacia fólia je výhodne vytvorená ako svetlo prepúšťajúca.
Ďalej môže byť aspoň jedna zapuzdrovacia fólia tiež vytvorená tak, aby bola mechanicky
flexibilná.
[0023] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má fotovoltaický
konštrukčný diel aspoň dve zapuzdrovacie fólie, ktoré sú navzájom spojené materiálovým
stykom. Usporiadanie solárnych článkov je celkom usporiadané medzi týmito aspoň dvoma
zapuzdrovacími fóliami. Usporiadanie solárnych článkov výhodne susedí na niektorých
miestach priamo so zapuzdrovacími fóliami. Každá zapuzdrovacia fólia je výhodne vytvorená
tak, aby bola mechanicky flexibilná. Spojenie „materiálovým stykom“ je pri tom a
v nasledujúcom texte také spojenie, v ktorom sú spojovací partneri navzájom držaní
pohromade prostredníctvom atómových a/alebo molekulárnych síl. Pri spojení materiálovým
stykom ide napríklad o lepený spoj a/alebo zváraný spoj. Spojenie materiálovým stykom nie
je možné najmä uvoľniť nedeštruktívnym spôsobom. Inými slovami, spojenie je možné
oddeliť len pomocou rozpúšťadla alebo deštrukciou.
[0024] Napríklad fotovoltaický konštrukčný diel môže mať až tri zapuzdrovacie fólie, pričom
usporiadanie solárnych článkov je umiestnené medzi aspoň dvoma zapuzdrovacími fóliami.
Najmä môžu byť všetky zapuzdrovacie fólie fotovoltaického konštrukčného dielu vzájomne
spojené materiálovým stykom.
[0025] Zapuzdrovacie fólie môžu najmä slúžiť na mechanickú a/alebo chemickú ochranu
usporiadania solárnych článkov pred vplyvmi okolitého prostredia. Napríklad zapuzdrovacie
fólie môžu chrániť usporiadanie solárnych článkov pred vlhkosťou. Zapuzdrovacie fólie môžu
byť vytvorené najmä tak, aby boli odolné proti UV žiareniu. To znamená, že zapuzdrovacie
fólie nebudú meniť alebo takmer nebudú meniť svoje optické a/alebo mechanické vlastnosti
pod UV žiarením, a to ani po uplynutí dlhej doby.
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[0026] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má usporiadanie
solárnych článkov, aspoň v niektorých miestach, v priereze kolmom na hlavný smer
rozprestretie v rámci výrobných tolerancií tvar oblúka. „V rámci výrobných tolerancií“ v tejto
súvislosti a ďalej znamená, že usporiadanie solárnych článkov nemá tvar kruhového oblúka v
prísnom matematicko-geometrickom slova zmysle, ale že môžu byť prítomné odchýlky, ktoré
môžu byť spôsobené výrobou. Napríklad môže mať usporiadanie solárnych článkov tvar
eliptického oblúka, pričom prislúchajúca elipsa môže mať číselnú excentricitu až 0,8. Okrem
toho nemusí byť zakrivenie fotovoltaického konštrukčného dielu rovnomerné.
[0027] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je aspoň jednou
zo zapuzdrovacích fólií termoplastická fólia. Výhodne sú všetky zapuzdrovacie fólie
termoplastickými fóliami. Termoplastická fólia môže byť vytvorená z plastu. Ako materiál
pre zapuzdrovaciu fóliu je vhodný napríklad plast na báze silikónu. Termoplastická fólia mení
pri prívode tepla svoje mechanické vlastnosti. Napríklad môže byť termoplastická fólia na
usporiadanie solárnych článkov nalaminovaná. Ďalej je možné tiež spojenie zapuzdrovacích
fólií materiálovým stykom vytvoriť laminovaním. Naviac alebo alternatívne je možné, že
aspoň jedna zapuzdrovacia fólia je vytvorená s kopolymérom, ako je napríklad etylénvinylacetát.
[0028] Použitie termoplastickej fólie prináša tú zvláštnu výhodu, že je elektricky vysoko
izolačná, nekorozívna a vysoko mechanicky flexibilná aj za nepriaznivých podmienok
okolitého prostredia. Pritom je zaručená mechanická flexibilita ako pri nízkych, tak aj pri
vysokých teplotách. Použitie termoplastickej fólie umožňuje okrem toho recykláciu
fotovoltaického modulu na konci jeho životného cyklu. Týmto spôsobom môže byť
poskytnutý ekologický a nákladovo priaznivý jednorazový (likvidovateľný) fotovoltaický
modul.
[0029] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je aspoň 30 % a
najviac 100 % vnútornej plochy trubice pokryté usporiadaním solárnych článkov.
Usporiadanie solárnych článkov pokrýva aspoň 40 % a maximálne 70 % vnútorného povrchu
trubice. Je tiež možné, že aspoň jedna zapuzdrovacia fólia pokrýva aspoň 20 %, výhodne
aspoň 30 % a najviac 100 %, výhodne maximálne 80 %, vnútornej plochy trubice. Napríklad
je, aby sa ušetrili náklady, usporiadaním solárnych článkov vybavená len tá časť vnútorného
povrchu trubice, ktorá je privrátená k slnku. Pritom je možné, že uvedená aspoň jedna
zapuzdrovacia fólia taktiež nepokrýva celú vnútornú plochu, ale je usporiadaná len na tom
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vnútornom povrchu, ktorý je pokrytý usporiadaním solárnych článkov. Je tiež možné, že
aspoň 30 % a až 100 % vnútorného povrchu trubice tvorí plocha, prepúšťajúca svetlo.
Napríklad jedna polovica plášťa valcovej trubice je pokrytá usporiadaním solárnych článkov,
zatiaľ čo druhá polovica plášťa je voľná a nie je pokrytá usporiadaním solárnych článkov. Pri
plášti trubice môže ísť o vonkajšiu plochu trubice. Pritom je možné, aby pokrytá polovica
valca bola po inštalácii fotovoltaického modulu privrátená k slnku, to znamená, že vytvorí
hornú stranu fotovoltaického modulu.
[0030] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je svetlo
prepúšťajúca plocha jednoducho súvisiacou plochou. Inými slovami, usporiadanie solárnych
článkov pokrýva súvislú plochu, ktorá nemá žiadne vybrania. Napríklad svetlo prepúšťajúca
plocha v plochom stave má tvar najmä zaobleného pravouholníka.
[0031] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je fotovoltaický
konštrukčný diel kolmo na hlavný smer rozprestretia celkom uzavretý trubicou. Pritom je
možné, aby trubica bola v hlavnom smere rozprestretia na svojich koncoch otvorená a/alebo
aby bol vnútorný priestor na svojich koncoch voľne prístupný. V pravom uhle k hlavnému
smeru rozprestretia je trubica vytvorená ako priechodná a ako jeden kus a celkom obklopuje
fotovoltaický konštrukčný diel. To umožňuje ochranu fotovoltaického konštrukčného dielu
pred vplyvmi okolitého prostredia.
[0032] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu sa usporiadanie
solárnych článkov nanáša na nosnú fóliu pomocou tlačového procesu. Napríklad usporiadanie
solárnych článkov je možné aplikovať na nosnú fóliu atramentovou tlačou. Nosnou fóliou
môže byť tenká oceľová fólia alebo tenká plastová fólia. Nosná fólia je vytvorená najmä tak,
aby bola mechanicky flexibilná.
[0033] Usporiadanie solárnych článkov môže byť aplikované na nosnú fóliu napríklad v
takzvanom procese roll-to-roll. Pri takom procese sa najskôr dá k dispozícii nosná fólia,
zrolovaná ako rolka (zvitok). Nosná fólia sa potom z rolky odvíja a usporiadanie solárnych
článkov sa tlačí na nosnú fóliu. Po tlačovom procese je nosná fólia, vrátane usporiadania
solárnych článkov, naneseného na nosnú fóliu, znova zrolovaná. Takýto roll-to-roll proces
umožňuje najmä, aby bolo usporiadanie solárnych článkov vyrobené rýchlo, a cenovo
priaznivo. Sú však mysliteľné aj iné výrobné procesy, ktorými je možné zaistiť mechanicky
flexibilné usporiadanie solárnych článkov.
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[0034] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je uvádzaným
usporiadaním solárnych článkov usporiadanie solárnych článkov CIGS, alebo organické
usporiadanie solárnych článkov. Usporiadanie solárnych článkov CIGS (CIGS: Copper
Indium Gallium Selenide) zahŕňa ako materiály meď, indium, gálium a diselenid. Organické
pole solárnych článkov je vytvorené s organickými vrstvami. Také usporiadania solárnych
článkov majú tú výhodu, že môžu byť aplikované na nosnú fóliu vo zvlášť nákladovo
efektívnom tlačovom procese. Okrem skôr uvedených materiálov môže usporiadanie
solárnych článkov ďalej obsahovať ďalšie vrstvy, ako je napríklad elektricky vodivá vrstva,
ktorá môže byť vytvorená napríklad transparentným vodivým oxidom. Ďalej môže
usporiadanie solárnych článkov obsahovať ďalšie vrstvy na kontaktovanie a/alebo na
elektrickú izoláciu.
[0035] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má usporiadanie
solárnych článkov hrúbku maximálne 5 μm, výhodne maximálne 2,5 μm. Hrúbkou
usporiadania solárnych článkov je pritom rozloha usporiadania solárnych článkov kolmo k
hlavnej rovine rozprestretia nosnej fólie. Nosná fólia a/alebo usporiadanie solárnych článkov
majú vždy podstatne väčší rozsah pozdĺž hlavnej roviny rozprestretia nosnej fólie, ako kolmo
k hlavnej rovine rozprestretia. Pri usporiadaní solárnych článkov ide teda o solárny článok
s tenkou vrstvou. Taký tenkovrstvový solárny článok môže byť vytvorený najmä tak, aby bol
mechanicky flexibilný a aby bol aplikovaný tlačovým procesom na nosnú fóliu.
[0036] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má fotovoltaický
konštrukčný diel tiež konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo. Tento konštrukčný prvok je
vytvorený tak, aby bol mechanicky pružný. Pri konštrukčnom prvku, vyžarujúcom svetlo,
môže ísť napríklad o mechanicky flexibilnú organickú svetelnú diódu. Ďalej môže byť
konštrukčným prvkom, vyžarujúcim svetlo väčší počet anorganických alebo organických
svetelných diód, ktoré sú usporiadané na mechanicky flexibilnom nosiči.
[0037] Konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo, pokrýva aspoň na niektorých miestach
nepokryté oblasti vnútornej plochy usporiadania solárnych článkov. Napríklad polovica
plášťa valcovej trubice je pokrytá usporiadaním solárnych článkov. Druhá polovica plášťa
potom môže byť pokrytá konštrukčným prvkom, vyžarujúcim svetlo. Najmä sa pritom sleduje
myšlienka, aby mohla byť použitá časť fotovoltaického modulu na výrobu elektrickej energie
zo slnečného svetla, zatiaľ čo druhá časť fotovoltaického modulu by mohla byť použitá na
výrobu svetla. Zodpovedajúcim modulom je preto hybridný modul.
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[0038] Konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo, je elektricky izolovaný od usporiadania
solárnych článkov. Okrem toho zakrivenie konštrukčného prvku, vyžarujúceho svetlo, v
podstate sleduje zakrivený priebeh vnútornej plochy trubice. Napríklad konštrukčný prvok,
vyžarujúci svetlo, je uskutočnený zakrivene a má v priereze kolmom na hlavný smer
rozprestretia v rozsahu výrobnej tolerancie tvar kruhového oblúka. Voľné oblasti vnútornej
plochy, pokryté konštrukčným prvkom, potom môžu tvoriť plochu, z ktorej vystupuje svetlo
pre konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo.
[0039] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu má tento modul
mechanicky flexibilne vytvorený konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo, pričom konštrukčný
prvok, vyžarujúci svetlo, aspoň čiastočne pokrýva voľné oblasti vnútornej plochy, ktoré nie sú
pokryté usporiadaním solárnych článkov, konštrukčný prvok, vyžarujúci svetlo je ďalej
elektricky izolovaný od usporiadania solárnych článkov, a zakrivenie konštrukčného prvku,
vyžarujúceho svetlo, v podstate sleduje zakrivený priebeh vnútornej plochy.
[0040] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je vo vnútornom
priestore na spodnej ploche fotovoltaického konštrukčného dielu, odvrátenej od vnútornej
plochy, usporiadaný akumulátor. Akumulátor je napríklad celkom uzavretý fotovoltaickým
konštrukčným dielom a/alebo trubicou. Akumulátor je pritom pripojený k fotovoltaickému
konštrukčnému dielu elektricky vodivým spôsobom. Akumulátorom môže byť napríklad
lítium-iónový akumulátor.
[0041] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je akumulátor
zriadený na ukladanie elektrickej energie, generovanej usporiadaním solárnych článkov.
Napríklad je na tento účel akumulátor elektricky vodivo pripojený na usporiadanie solárnych
článkov. Ďalej je akumulátor nastavený tak, aby s časovým oneskorením dodával
akumulovanú elektrickú energiu do konštrukčného prvku, vyžarujúceho svetlo. Za týmto
účelom môže byť akumulátor tiež elektricky vodivo pripojený ku konštrukčnému prvku,
vyžarujúcemu svetlo. Napríklad, keď v priebehu dňa svieti slnko, elektrická energia,
generovaná usporiadaním solárnych článkov, môže byť ukladaná a potom v noci znova
vydávaná do konštrukčného prvku, vyžarujúceho svetlo, aby generovala svetlo.
[0042] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je vo vnútornom
priestore na spodnej ploche fotovoltaického konštrukčného dielu usporiadaná valcová kovová
trubica. Kovová trubica je výhodne vytvorená z kovu alebo pozostáva z kovu. Kovová trubica
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môže napríklad obsahovať meď alebo pozostávať z medi. Najmä má kovová trubica tvar
dutého valca. Kovová trubica výhodne prechádza úplne pozdĺž hlavného smeru rozprestretia
trubice.
[0043] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického modulu je kovová trubica
aspoň v určitých miestach v priamom kontakte s fotovoltaickým konštrukčným dielom.
Najmä je kovová trubica tepelne vodivo pripojená k fotovoltaickému konštrukčnému dielu.
Kovová trubica uzatvára chladiaci priestor, ktorý je naplnený vzduchom alebo vodou.
Kovovou trubicou tak môže byť chladiaca trubica, ktorá odvádza odpadové teplo, generované
fotovoltaickým konštrukčným dielom do okolitého prostredia. Toto chladenie prebieha
napríklad prostredníctvom cirkulácie vzduchu alebo cirkulácie vody v kovovej trubici. Na
tento účel je možné použiť prirodzenú konvekciu a/alebo čerpadlo alebo ventilátor.
[0044] Ďalej je špecifikovaný tiež fotovoltaický systém. Fotovoltaický systém je výhodne
určený na inštaláciu vo vonkajšom prostredí, napríklad na streche domu alebo na
poľnohospodárskej ploche. Fotovoltaický systém zahŕňa veľké množstvo tu opísaných
fotovoltaických modulov. To znamená, že všetky vlastnosti opísané pre fotovoltaický modul,
sú tiež zverejnené pre fotovoltaický systém a naopak.
[0045] Podľa aspoň niektorého spôsobu uskutočnenia fotovoltaického systému obsahuje tento
systém väčší počet fotovoltaických modulov. Fotovoltaické moduly nie sú výhodne vo
vzájomnom priamom fyzickom kontakte. Inými slovami, medzi fotovoltaickými modulmi je
vždy usporiadaný súvislý voľný priestor. Rozsah voľného priestoru, to znamená vzdialenosť
medzi jednotlivými fotovoltaickými modulmi, je možné pritom zvoliť v závislosti od
požadovanej oblasti použitia. Fotovoltaické moduly môžu byť navzájom elektricky spojené.
Fotovoltaické moduly môžu byť pritom zapojené do série alebo paralelne.
[0046] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického systému tento systém
ďalej zahŕňa väčší počet držiakov a aspoň dve upevňovacie trubice. Pri držiakoch môže ísť o
mechanické komponenty, ktoré sú určené na pripevnenie fotovoltaických modulov k dvom
upevňovacím trubiciam. Upevňovacie trubice môžu mať upevňovacie prvky, ktoré sa
používajú napríklad na pripevnenie držiakov k upevňovacím trubiciam.
[0047] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického systému je každý
fotovoltaický modul mechanicky spojený s aspoň jedným držiakom. Napríklad mechanické
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spojenie sa vykonáva prostredníctvom konektorového spojenia, skrutkového spojenia,
lepeného spojenia a/alebo zvarového spojenia.
[0048] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického systému je každý držiak
pripevnený k aspoň jednej upevňovacej trubici mechanicky oddeliteľným spôsobom.
„Mechanicky oddeliteľné pripevnenie“ znamená v tejto súvislosti a v nasledujúcom texte, že
pripevnenie k držiakom na upevňovacej trubici je možné oddeliť, bez toho aby bolo zničené.
Upevňovacia trubica sa najmä pri oddelení spojenia nezničí. Napríklad je držiak pripevnený k
upevňovacej trubici pomocou konektorového spojenia, skrutkového spojenia a/alebo
zvarového spojenia. Mechanicky oddeliteľné pripevnenie umožňuje jednoduchú a nákladovo
efektívnu výmenu jednotlivých fotovoltaických modulov fotovoltaického systému. Týmto
spôsobom je možné v prípade chybného fotovoltaického modulu zabrániť tomu, aby sa
fotovoltaický systém musel meniť celý.
[0049] Podľa aspoň jedného uskutočnenia fotovoltaického systému obsahuje tento systém
väčší počet fotovoltaických modulov, väčší počet držiakov a aspoň dve upevňovacie trubice,
pričom každý fotovoltaický modul je mechanicky spojený s aspoň jedným držiakom a každý
držiak je mechanicky oddeliteľne pripevnený k aspoň jednej upevňovacej trubici.
[0050] V prípade fotovoltaického systému sa sleduje najmä myšlienka, dať k dispozícii
systém na výrobu elektriny, ktorý je nenáročný na údržbu. Použitie valcových fotovoltaických
modulov s vonkajšou plochou, ktorá je zväčšená v porovnaní s plochými modulmi, umožňuje
najmä lepšie využitie plochy, ktorá má byť pokrytá. Pri ploche, ktorá má byť pokrytá, môže
ísť napríklad o strechu, respektíve o poľnohospodársku plochu.
[0051] Vzhľadom k prítomnosti voľných priestorov medzi fotovoltaickými modulmi a k
výslednému uskutočneniu bez zatienenia je možné použitie fotovoltaického systému najmä v
spojení s poľnohospodárskymi plochami. V dôsledku toho môže byť poľnohospodárska
plocha pod fotovoltaickými systémami ďalej obrábaná, pretože do otvorených priestorov
môže prenikať najmä dažďová voda a/alebo slnečné svetlo. Teda dažďová voda môže byť
napríklad

naďalej

používaná

na

zavlažovanie.

Príslušné

priestorové

rozprestretie

fotovoltaických modulov a vzdialenosť medzi fotovoltaickými modulmi je možné pritom
zvoliť v závislosti od oblasti použitia.
[0052] Mechanicky oddeliteľné upevnenie držiaka k upevňovacej trubici ďalej umožňuje
podstatne znížiť náročnosť údržby fotovoltaického systému. Tak môžu byť vymieňané
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jednotlivé fotovoltaické moduly, bez toho aby sa musel meniť celý systém. Výmenu
jednotlivých fotovoltaických modulov vo fotovoltaickom systéme je možné teda vykonávať
jednoducho spôsobom „plug-and-play“ (zapoj a hraj).
[0053] Podľa aspoň jedného spôsobu uskutočnenia fotovoltaického systému prebiehajú
hlavné smery rozprestretia väčšieho počtu fotovoltaických modulov v rozsahu výrobných
tolerancií navzájom rovnobežne. Inými slovami, fotovoltaický systém zahŕňa veľký počet
valcových fotovoltaických modulov, ktoré sú usporiadané navzájom rovnobežne. Medzi
fotovoltaickými modulmi potom môžu byť usporiadané voľné miesta.
[0054] V nasledujúcom texte je bližšie vysvetlený tu opísaný fotovoltaický modul a tu
opísaný fotovoltaický systém na základe príkladov uskutočnenia a súvisiacich obrázkov.
Obrázok 1 ukazuje príklad uskutočnenia tu opísaného fotovoltaického modulu na
základe schematického rezu.
Obrázok 2 ukazuje príklad uskutočnenia tu opísaného fotovoltaického modulu na
základe schematického perspektívneho pohľadu.
Obrázok 3 ukazuje príklad uskutočnenia tu opísaného fotovoltaického modulu na
základe schematického rezu.
Obrázky 4, 5, 6 a 7 ukazujú príklady uskutočnenia tu opísaného fotovoltaického
systému na základe schematických znázornení. Identické, rovnorodé alebo identicky
pôsobiace prvky sú na obrázkoch vybavené rovnakými vzťahovými značkami.
Obrázky a veľkostné pomery prvkov, zobrazených na obrázkoch, nie je možné
považovať za znázornenie v určitom meradle. Jednotlivé prvky sú tu zobrazené skôr v
prehnanej veľkosti na lepšiu ilustráciu a/alebo na lepšie pochopenie.
[0055] Podľa schematického rezu na obrázku 1 je podrobnejšie vysvetlený tu opísaný príklad
uskutočnenia fotovoltaického modulu 10. Tu zobrazený prierez pritom prebieha kolmo na
hlavný smer rozprestretia Z fotovoltaického modulu 10. Hlavný smer rozprestretia Z teda
prebieha dovnútra do roviny výkresu.
[0056] Fotovoltaický modul 10 zahŕňa svetlo prepúšťajúcu trubicu 1, ktorej prierez má v
tomto prípade tvar kruhového prstenca. Trubica 1 obklopuje kruhový vnútorný priestor 4 a má
vnútornú plochu 1a, privrátenú k vnútornému priestoru 4 a vonkajšiu plochu 1f, odvrátenú od
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vnútornej plochy la. Časť vnútornej plochy 1a tvorí svetlo prepúšťajúcu plochu 1b. V tejto
súvislosti a v nasledujúcom texte je potrebné geometrické označenie „kruhový“ chápať v
rámci výrobných tolerancií. Napríklad interiér 4 môže mať tiež eliptickú štruktúru.
[0057] Fotovoltaický modul 10 má ďalej fotovoltaický konštrukčný diel 2. Fotovoltaický
konštrukčný diel 2 v predloženom prípade zahŕňa aspoň dve zapuzdrovacie fólie 231, 232,
ktoré sú navzájom spojené materiálovým stykom. Zapuzdrovacie fólie 231, 232 sú aspoň v
niektorých miestach v priamom vzájomnom kontakte a sú na týchto miestach výhodne
navzájom spojené materiálovým stykom.
[0058] Fotovoltaický konštrukčný diel 2 ďalej zahŕňa usporiadanie 21 solárnych článkov a
nosnú fóliu 22, na ktorú je nanesené usporiadanie 21 solárnych článkov. Usporiadaním 21
solárnych článkov môže byť napríklad usporiadanie solárnych článkov CIGS alebo
usporiadanie organických solárnych článkov. Nosná fólia 22 môže byť vytvorená napríklad z
kovu alebo plastu. Usporiadanie 21 solárnych článkov a nosná fólia 22 sú umiestnené celkom
medzi aspoň dvoma zapuzdrovacími fóliami 231, 232. V oblasti, kde nie je žiadne
usporiadanie 21 solárnych článkov, susedia obidve zapuzdrovacie obalové fólie 231, 232
priamo vedľa seba.
[0059] V príklade uskutočnenia, znázornenom na obrázku 1, pokrývajú obidve zapuzdrovacie
fólie 231, 232 celkom vnútornú plochu la. Alternatívne je možné - na rozdiel od toho, čo je
znázornené na obrázku 1 -, že vnútorná plocha la je usporiadaná v niektorých miestach bez
zapuzdrovacích fólií 231, 232. Napríklad zapuzdrovacie fólie 231, 232 potom pokrývajú len
usporiadanie 21 solárnych článkov a okrajové oblasti okolo usporiadania 21 solárnych
článkov, ktoré sú potrebné na spojenie materiálovým stykom zapuzdrovacích fólií 231, 232.
[0060] Fotovoltaický konštrukčný diel 2 je usporiadaný vo vnútornom priestore 4.
Usporiadanie 21 solárnych článkov fotovoltaického konštrukčného dielu 2 má pritom
zakrivenie. V tomto prípade má usporiadanie 21 solárnych článkov tvar kruhového oblúka a
zakrivenie má tvar prislúchajúci kružnici. Zakrivenie kruhového oblúka usporiadania 21
solárnych článkov sleduje zakrivenie vnútornej plochy la trubice. Nosná fólia 22 a
zapuzdrovacia fólia 231, 232 majú tiež zakrivenie, ktoré aspoň na niektorých miestach sleduje
zakrivenie vnútornej plochy la.
[0060] Fotovoltaický konštrukčný diel 2 je usporiadaný vo vnútrajšku 4. Usporiadanie 21
solárnych článkov fotovoltaického konštrukčného dielu 2 tu má zakrivenie. V tomto prípade
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má usporiadanie 21 solárnych článkov tvar kruhového oblúka a zakrivenie má tvar
prislúchajúci kružnici. Zakrivenie kruhového oblúka usporiadania 21 solárnych článkov
sleduje zakrivenie vnútornej plochy la trubice. Nosná fólia 22 a zapuzdrovacia fólia 231, 232
majú tiež zakrivenie, ktoré aspoň na niektorých miestach sleduje zakrivenie vnútornej plochy
la.
[0061] V oblasti, v ktorej usporiadanie 21 solárnych článkov pokrýva vnútornú plochu la
trubice 1, tvorí vnútorná plocha la svetlo prepúšťajúcu plochu 1b na prechod svetla. Časť
fotovoltaického modulu 10, ktorá má svetlo prepúšťajúcu oblasť lb prechodu svetla tvorí
hornú stranu 101 fotovoltaického modulu 10, zatiaľ čo časť bez svetlo prepúšťajúcej oblasti
tvorí spodnú stranu 102.
[0062] Vo vnútornom priestore 4 je tiež usporiadaná kovová trubica 3, ktorá obklopuje
chladiaci rám 31. Spodná plocha 2c fotovoltaického konštrukčného dielu 2, odvrátená od
vnútornej plochy la, smeruje v smere kovovej trubice 3. Kovová trubica 3 je v priamom
kontakte s fotovoltaickým konštrukčným dielom 2. Za týmto účelom je kovová trubica 3
v predloženom prípade usporiadaná excentricky. Inými slovami, kovová trubica 3 nie je
usporiadaná centrovane vzhľadom na trubicu 1. Kovová trubica 3 je celkom uzavretá
fotovoltaickým konštrukčným dielom 2 a trubicou 1. Napríklad kovová trubica 3 sa používa
na chladenie fotovoltaického konštrukčného dielu 2. Za týmto účelom môže byť chladiaci
priestor 31 kovovej trubice 3 naplnený vodou a/alebo vzduchom.
[0063] Podľa schematického perspektívneho pohľadu na obrázku 2 je podrobnejšie
vysvetlené ďalšie tu opísané príkladné uskutočnenie fotovoltaického modulu 10. Znázornený
fotovoltaický modul 10 zodpovedá fotovoltaickému modulu 10 na obrázku 1.
[0064] Trubica 1 je podlhovastá a prechádza pozdĺž hlavného smeru rozprestretia Z. V
pravom uhle k hlavnému smeru rozprestretia Z má trubica 1 prierez znázornený na obrázku 1.
Usporiadanie 21 solárnych článkov fotovoltaického konštrukčného dielu 2 taktiež prebieha
pozdĺž hlavného smeru Z rozprestretia. V pôdoryse hornej strany 101 vytvára usporiadanie 21
solárnych článkov súvislú plochu. Svetlo prepúšťajúca oblasť prechodu svetla lb je potom
navrhnutá tak, aby bola jednoducho súvisiaca. Napríklad usporiadanie 21 solárnych článkov
má v pôdoryse hornej strany 101 tvar zaobleného pravouholníka.
[0065] Podľa schematického znázornenia v reze na obrázku 3 je podrobnejšie vysvetlené
ďalšie tu opísané príkladné uskutočnenie fotovoltaického modulu 10. Tu zobrazený
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fotovoltaický modul 10 sa líši od fotovoltaického modulu 10 na obrázku 1 tým, že je prítomný
konštrukčný prvok 71, 72, vyžarujúci svetlo, a tiež akumulátor 8.
[0066] Konštrukčný prvok 71, 72, vyžarujúci svetlo, pokrýva aspoň na niektorých miestach
voľné oblasti 1c vnútornej plochy la, nepokryté usporiadaním 21 solárnych článkov.
Napríklad usporiadanie 21 solárnych článkov - ako je tu znázornené - je usporiadané na
hornej strane 101 fotovoltaického modulu 10, zatiaľ čo konštrukčný prvok 71, 72, vyžarujúci
svetlo, je usporiadaný na spodnej strane 102. Konštrukčný prvok 71, 72, vyžarujúci svetlo, tu
obsahuje vrstvy 71, vyžarujúce svetlo a nosnú vrstvu 72. Napríklad vrstvy 71, vyžarujúce
svetlo, sú vytvorené s organickými vrstvami. Pritom je možné, aby vrstvy 71, vyžarujúce
svetlo, obsahovali anorganické vrstvy. Je tiež možné, aby vrstva 71, vyžarujúca svetlo nebola
spojená, ale aby bola rozdelená na jednotlivé segmenty, kvôli zaisteniu flexibility
konštrukčného prvku 71, 72, vyžarujúceho svetlo.
[0067] Akumulátor 8 je tiež usporiadaný vo vnútornom priestore 4 trubice 1. Akumulátor 8 je
pripojený k fotovoltaickému konštrukčnému dielu 2 elektricky vodivým spôsobom. Napríklad
sú tu poskytnuté elektrické pripojenia 81 k usporiadaniu 21 solárnych článkov a ku
konštrukčnému prvku 71, 72, vyžarujúcemu svetlo.
[0068] Podľa schematického znázornenia na obrázku 4, je tu podrobnejšie vysvetlené
príkladné uskutočnenie tu opísaného fotovoltaického systému. Fotovoltaický systém má
veľký počet fotovoltaických modulov 10. Hlavné smery Z rozprestretia fotovoltaických
modulov 10 prebiehajú navzájom rovnobežne v rámci výrobných tolerancií. Medzi každým z
fotovoltaických modulov 10 je usporiadaný voľný priestor 101. V priebehu prevádzky vo
vonkajšom prostredí môže týmto voľným priestorom 101 prechádzať napríklad dažďová
voda. Fotovoltaické moduly 10 sú pripevnené k dvom upevňovacím trubiciam 63 pomocou
držiakov 61. V tomto prípade prebiehajú upevňovacie trubice 63 zvislo k hlavným smerom Z
rozprestretia fotovoltaických modulov 10.
[0069] Podľa schematického znázornenia na obrázku 5 je podrobnejšie vysvetlené ďalšie tu
opísané príkladné uskutočnenie fotovoltaického systému. Tu je zobrazené zväčšenie časti
fotovoltaického systému, ktoré je zobrazené na obrázku 4.
[0070] Držiaky 63 majú vždy otvor 62 pre skrutku, ktorou môže prechádzať skrutka 64 (tu nie
je zobrazená). Pomocou skrutky 64 môže byť držiak 62 z mechanických dôvodov oddeliteľne
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spojený s upevňovacou trubicou 63. Ďalej má fotovoltaický systém kontakt 66, ktorý je voľne
prístupný zvonka a ktorý sa používa na elektrický kontakt s fotovoltaickými modulmi 10.
[0071] Držiaky 61 sú mechanicky spojené s fotovoltaickými modulmi 10. V tomto prípade sú
fotovoltaickému modulu 10 priradené dva držiaky 61. Je tiež možné - na rozdiel od toho, čo je
znázornené na obrázkoch, že každému fotovoltaickému modulu 10 bude priradený len jeden
alebo viac ako dva držiaky 61. Napríklad držiaky 61 sú pripojené k pridruženému
fotovoltaickému modulu 10 prostredníctvom konektorového pripojenia, skrutkového
pripojenia a/alebo zvarového pripojenia. Spojenie a pridržanie môže byť napríklad vykonané
podobným spôsobom ako u žiarovky.
[0072] Podľa schematického znázornenia na obrázku 6 je podrobnejšie vysvetlený tu opísaný
príklad uskutočnenia fotovoltaického systému. Znázornený fotovoltaický systém zodpovedá
systému z obrázkov 4 a 5, pričom je znázornený priečny rez fotovoltaickým modulom 10 a
upevňovacou trubicou 63 v hlavnom smere 10 rozprestretia. Držiak 61 má v oblasti
upevňovacej trubice 63 vybranie 611, aby umožnil ukončenie držiaka 61 v jednej rovine s
upevňovacou trubicou 63.
[0073] Fotovoltaický modul 10 je mechanicky oddeliteľne spojený s upevňovacou trubicou
63 pomocou skrutky 64, ktorá je vedená otvorom 62 pre skrutku. Na mechanicky oddeliteľné
spojenie má upevňovacia trubica 63 vo svojom vnútornom priestore upevňovací prvok 65, do
ktorého zaberá skrutka 64. Skrutka 64 je tiež elektricky vodivo spojená s kontaktným prvkom
67, ktorý je zasa elektricky vodivo spojený s usporiadaním 21 solárnych článkov, ktoré je
usporiadané na hornej strane 101 fotovoltaického modulu 10, ktorá je odvrátená od
upevňovacej trubice 63. Upevňovací prvok 65 tak slúži ako na mechanické pripojenie držiaka
62 k upevňovacej trubici 63, tak na elektrický kontakt s usporiadaním 21 solárnych článkov
fotovoltaického modulu 10.
[0074] Mechanicky oddeliteľné spojenie držiaka 61 s upevňovacou trubicou 63 umožňuje
najmä výmenu jednotlivých fotovoltaických modulov 10 s vynaložením len malého úsilia. To
umožňuje poskytnutie fotovoltaického systému nenáročného na údržbu.
[0075] Podľa schematického znázornenia na obrázku 7 je podrobnejšie vysvetlené ďalšie tu
opísané príkladné uskutočnenie fotovoltaického systému. Znázornený fotovoltaický systém
zodpovedá systému z obrázkov 4 až 6, pričom je zobrazený priečny rez cez upevňovaciu
trubicu 63 a držiak 61 kolmo k hlavnému smeru Z rozprestretia. Skrutky 64 zapadajú do
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upevňovacích prvkov 65. Tie sú zasa elektricky vodivým spôsobom spojené s kontaktom 66.
Upevňovacie prvky 65 sa rozprestierajú aspoň čiastočne pozdĺž upevňovacej trubice 63. V
tomto prípade sú s upevňovacím prvkom 65 vždy spojené dve skrutky 64.
[0076] Vynález nie je opisom na základe príkladov uskutočnenia obmedzený na tieto príklady
uskutočnenia. Vynález skôr zahŕňa každý nový znak a každú kombináciu znakov, ktorá najmä
zahŕňa každú kombináciu znakov v patentových nárokoch, aj keď táto vlastnosť alebo táto
kombinácia sama o sebe nie je výslovne špecifikovaná v patentových nárokoch alebo v
príkladoch uskutočnenia.
[0077] Táto prihláška si nárokuje prioritu nemeckej prihlášky DE 10 2014 225 631.3, ktorej
obsah je tu zahrnutý formou odkazu.
Zoznam vzťahových značiek
Z

Hlavný smer rozprestretia

10

Fotovoltaický modul

101

Horná strana

102

Spodná strana

103

Voľný priestor

1

Trubica

1a

Vnútorná plocha

1b

Svetlo prepúšťajúca plocha

1c

Výstupná plocha svetla

1f

Vonkajšia plocha

2

Fotovoltaický konštrukčný diel

21

Usporiadanie solárnych článkov

22

Nosná fólia

231, 232

Zapuzdrovacia fólia

2c

Podlahová plocha

3

Kovová trubica

31

Chladiaci priestor

4

Vnútorný priestor

61

Držiak

611

Vybranie

18

62

Otvor pre skrutku

63

Upevňovacia trubica

64

Skrutka

65

Upevňovací prvok

66

Kontaktovanie

67

Kontaktný prvok

71

Vrstva vyžarujúca svetlo

72

Nosná vrstva

8

Akumulátor

81

Elektrické spojenie

19

Patentové nároky
1. Fotovoltaický modul (10), ktorý zahŕňa
- svetlo prepúšťajúcu trubicu (1), obklopujúcu vnútorný priestor (4) s hlavným
smerom (Z) rozprestretia a zakrivenou vnútornou plochou (1a), privrátenou k
vnútornému priestoru a
- mechanicky flexibilný fotovoltaický konštrukčný diel (2) s usporiadaním (21)
solárnych článkov, naneseným na nosnej fólii (22), pričom
- fotovoltaický konštrukčný diel (2) je usporiadaný vo vnútornom priestore (4),
- usporiadanie (21) solárnych článkov, ktoré má zakrivenie, pričom zakrivenie aspoň
v určitých miestach sleduje zakrivený priebeh vnútornej plochy (la) trubice (1) a
- usporiadanie (21) solárnych článkov, ktoré aspoň čiastočne zakrýva vnútornú plochu
(la), pričom krytá vnútorná plocha (la) tvorí svetlo prepúšťajúcu plochu (lb)
fotovoltaického modulu (10),
vyznačujúci sa tým, že
- fotovoltaický konštrukčný diel (2) má aspoň dve zapuzdrovacie fólie (231, 232),
ktoré sú navzájom spojené materiálovým stykom, pričom
- usporiadanie solárnych článkov (21) je celkom usporiadané medzi zapuzdrovacími
fóliami (231, 232),
- zapuzdrovacími fóliami (231, 232) sú termoplastické fólie a
- zapuzdrovacie fólie (231, 232) sú aspoň na niektorých miestach v priamom
vzájomnom kontakte.
2. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, kde aspoň jedna
zapuzdrovacia fólia (231, 232) pokrýva usporiadanie (21) solárnych článkov na vonkajšej
ploche.

20

3. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom
usporiadanie (21) solárnych článkov v priečnom reze kolmo na hlavný smer (Z) rozprestretia
má v medziach výrobných tolerancií aspoň v niektorých miestach tvar kruhového oblúka.
4. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je aspoň
30 % a až 100 % vnútornej plochy (la) trubice (1) pokryté usporiadaním (21) solárnych
článkov.
5. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom svetlo
prepúšťajúca plocha (lb) je jednoducho súvisiacou plochou.
6. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je
fotovoltaický konštrukčný diel (2) kolmo na hlavný smer (Z) rozprestretia celkom obklopený
trubicou (1).
7. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je
usporiadanie (21) solárnych článkov nanesené na nosnú fóliu (22) pomocou tlačového
procesu.
8. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom
usporiadanie (21) solárnych článkov je usporiadaním solárnych článkov CIGS, alebo
usporiadaním organických solárnych článkov.
9. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom má
usporiadanie (21) solárnych článkov hrúbku najviac 5 μm, výhodne maximálne 2,5 μm.
10. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom má
fotovoltaický konštrukčný diel mechanicky flexibilne vytvorený konštrukčný prvok (71, 72),
ktorý vyžaruje svetlo, pričom
- konštrukčný prvok (71, 72) usporiadania solárnych článkov, ktorý vyžaruje svetlo,
pokrýva aspoň v niektorých miestach nezakryté voľné oblasti (1c) vnútornej plochy
(1a), ktoré nie sú pokryté usporiadaním (21) solárnych článkov,
- konštrukčný prvok (71, 72) vyžarujúci svetlo, je elektricky izolovaný od
usporiadania (21) solárnych článkov a
- zakrivenie konštrukčného prvku (71, 72), vyžarujúceho svetlo, v podstate sleduje
zakrivený priebeh vnútornej plochy (la).
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11. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je vo
vnútornom priestore (4) na podlahovej ploche (2c) fotovoltaického konštrukčného dielu (2),
odvrátenej od vnútornej plochy (1a), usporiadaný akumulátor (8), pričom tento akumulátor (8)
je elektricky vodivo spojený s fotovoltaickým konštrukčným dielom (2).
12. Fotovoltaický modul (10) podľa predchádzajúceho nároku, v ktorom je akumulátor (8)
zriadený za účelom akumulácie elektrickej energie, vygenerovanej usporiadaním (21)
solárnych článkov, a po určitej časovej prestávke na jej emitovanie do konštrukčného prvku
(71, 72), vyžarujúceho svetlo.
13. Fotovoltaický modul (10) podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v ktorom je vo
vnútornom priestore (4) na ploche (2c) dna usporiadaná kovová trubica (3) v tvare valca,
pričom táto kovová trubica (3) výhodne
- je aspoň v niektorých miestach v priamom kontakte s fotovoltaickým konštrukčným
dielom (2) a
- obklopuje vzduchom alebo vodou naplnený chladiaci priestor (31).
14. Fotovoltaický systém, ktorý zahŕňa
- veľký počet fotovoltaických modulov (10) podľa niektorého z predchádzajúcich
nárokov,
- veľký počet držiakov (61) a
- aspoň dve upevňovacie trubice (63), pričom
- každý fotovoltaický modul (10) je mechanicky spojený s aspoň jedným držiakom
(61) a
- každý držiak (61) na aspoň jednej upevňovacej trubici (63) je mechanicky
oddeliteľne pripevnený.
15. Fotovoltaický systém podľa predchádzajúceho nároku, v ktorom hlavné smery (Z)
rozprestretia veľkého počtu fotovoltaických modulov (10) v rámci výrobných tolerancií
prebiehajú navzájom rovnobežne.
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Výkresy:
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