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1. Bevezetés  
  

Napjainkban egyre több és nagyobb hangsúlyt fektetünk a környezetvédelem gyakorlati 

alkalmazására, ennek keretein belül kiemelt fontosságú tématerület a megújuló 

energiaforrások hatékony felhasználása. Megújuló energiaforrásnak nevezzük azokat az 

energiahordozókat, amelyek képesek emberi időléptékben megújulni, azaz nem fogynak 

el, ellentétben a nem megújuló energiaforrássokkal. Megújuló energiaforrások a 

biomassza, szélenergia, vízenergia, a tenger hullámzásából kinyert energia és a 

napenergia közvetlen termikus és fotoelektromos hasznosítása. A megújuló energiának 

sok előnye van többek között, hogy nem fenyeget a készletek kimerülésének a veszélye, 

többségük nem bocsájt ki a környezetre és az állatvilágra káros gázokat és 

melléktermékeket, azonban felhasználásukat sok esetben a helyi adottságok 

meghatározzák, nem használhatók fel akármekkora mennyiségben és akárhol. Égető 

szükségünk van a megújuló energiaforrásokra, hiszen egyre több villamos-energiára van 

szükség a növekvő népesség és a technika fejlődése okozta újabb és nagyobb 

teljesítményű villamos-berendezések miatt.   

Az elmúlt évtizedben megtapasztalhattuk, hogy hatalmas mértékben fejlődésnek indult a 

napelemek gyártása, fejlesztése és elterjedése.  Ezért a napelemes rendszereknél fellépő 

felületi szennyeződések hatásával és a napelem villamos paramétereivel fogok 

foglalkozni.  

A napelemek a felfedezésük óta folyamatosan fejlődnek. Kezdetben a hatásfokuk az 1%ot 

sem érte el, újabban már a 30%-ot is meghaladta. Működésük alapja a fényelektromos 

jelenség, amely leírja, hogy egyes anyagok a megvilágító fény hatására elektronokat 

bocsájtanak ki és ezek a mozgó elektronok elektromos áramot idéznek elő. A 

megvilágított anyagok, azaz az első napelemek fém alapúak voltak, azonban a természetes 

fénnyel, napfénnyel történő megvilágításuk során csekély elektron kilépés volt 

megfigyelhető. A napjainkban használt napelemek félvezető technika kifejlesztésével 

egyidejűleg jelentek meg. A félvezetők fejlődése maga után vonta a napelemek 

hatékonyságának javulását. Jelenleg a szilícium alapú napelemek a legelterjedtebbek, 

azonban egyre különbözőbb fajta napelem jelenik meg, mint például a szerves, organikus 

napelemek. A napelemek működését és hatásfokát számos tényező befolyásolja, mint 



7  

  

például a hőmérséklet, a spektrális összetétele, a megvilágítás intenzitása, a fény beesési 

szöge, a napelem felületének nagysága, szennyezettsége és a szennyező anyagok, ezért 

elkerülhetetlen a vizsgálatuk. Az igencsak szélső értékek között változó környezeti és 

üzemi körülmények jelentősen igénybe veszik a napelemet, így azok öregedése, 

elhasználódása gyorsan végbe mehet. Mindennek az a következménye, hogy a 

megtérülési idő jelentősen kitolódik, vagy a rendszer élettartama alatt vissza se hozza a 

beruházási költséget. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy napjaink 

felgyorsult, rohanó világában az emberek energiafogyasztása óriási mértéket öltött. Az 

utóbbi évszázadban mintegy ötszörösére növekedett egy átlagos ember energiaigénye, 

amely a gépipar és az elektronikai eszközök elterjedésének tudható be, ennek 

következtében a hagyományos energiahordozóink kihasználása is az egekbe szökött. A 

környezet túlzott elhasználódásának elkerülése érdekében, és a fejlődés 

fenntarthatóságáért egyre égetőbbé vált a megújuló energiaforrások kiaknázása, köztük a 

napenergiáé is, hiszen a Nap a legnagyobb potenciállal bíró megújuló energiaforrás. Ezért 

választottam a napelemek támájába tartozó napelemes felületszennyezés vizsgálatát. 

Különböző szennyező anyagokkal fogom „lefedni” a monokristályos napelemet, majd 

megmérem, hogy mennyivel változik a feszültsége és áramerőssége, ezáltal kitudom 

számolni a teljesítményét. Azt várom, hogy csökkenjen, hiszen kevesebb felületet tud a 

Nap (jelen esetben a halogén reflektorok) megvilágítani [1].  

    

2. Napenergia hasznosításának lehetőségei  

A napenergia hasznosításának két fajtáját különböztetjük meg, a passzív és az aktív 

felhasználást.  

2.1. Passzív hasznosítási formák  

Passzív hasznosítási formák már az ókorban is megfigyelhetőek voltak, az épületek 

kialakítása, tájolása azzal a céllal történt, hogy a Nap sugárzását pozitívan, a lehető 

legjobban tudják kihasználni. A görögök és a kínaiak által délre tájolt épületek voltak a  

napenergiát felhasználó építészet első példái, ami egyszerre adott meleget és világosságot. 

A hatalmas üvegfalak az üvegházhatás érzetét keltették. Hatalmas betonfalakkal, tromble-

fallal, vagy transzparens hőszigetelés alkalmazásával tudtak árnyékolni, és ezzel 

komfortos tereket, épületeket létrehozni [2].  
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A mezőgazdaság és a kertészet igyekszik a Nap energiáját minél optimálisabban 

kihasználni a magasabb terméshozam érdekében. Erre olyan technikákat alkalmaz, mint 

a vetés tájolása, időzítése vagy a sorok közötti optimális távolság. A napenergiát a 

mezőgazdaság nem csupán növénytermesztésre használja, hanem olyan dolgokra is, mint 

például vízpumpálás és a szárítás. Az élelmiszeripar használja a napenergiát aszalásra, 

tartósításra, többfajta ilyen aszaló van magyar kereskedelmi forgalomban is.  

  

2.2. Aktív hasznosítási formák  

Az aktív napenergia-hasznosítás eszköztára széles skálán mozog. Az erőművi célokra 

kifejlesztett módszerektől kezdve az egészen kicsi, lakossági felhasználókat kiszolgáló 

berendezésekig lehetőség van a Nap energiájának hasznosítására. Az energiaátalakítási 

folyamat végeredménye alapján a napenergia-átalakító berendezések két típusát 

különböztethetjük meg, vannak, amelyek használati melegvizet állítanak elő, valamint 

vannak, amelyek villamos energiát termelnek. Az előbbit napkollektoroknak, míg az 

utóbbit napelemeknek nevezzük [1].  

    

3. Napelemek  

A napelemek olyan berendezések, amelyek a napenergiából közvetlenül villamos energiát 

képesek előállítani, működésük alapja a fényelektromos hatás. Manapság egyre nagyobb 

számban használják ipari és lakossági felhasználásra egyaránt. A napelemek fejlődése 

rohamosan halad pozitív irányba, hiszen egyre elterjedtebb, olcsóbb és egyre több 

támogatás igényelhető a kiépítéséhez. A típusától függően a napelem hatásfoka elérheti a 

22%-ot is. A jelenleg használt napelemek döntő többsége szilícium félvezetőkön alapszik, 

de folyamatos kutatások irányulnak új technológiák fejlesztésére, melyekkel az eddigi 

maximális hatásfokok javíthatók. A napelem létrejöttéhez hosszú időnek kellett eltelnie. 

Az első igazi napelem 1954-ben jött létre az amerikai „Bell Laboratories” fejlesztésében 

és ebből adódóan a „Bell Cell” névre keresztelték. Kezdetben az űrtechnika kezdett 

érdeklődni a berendezés iránt, majd alkalmazta ezért elkezdett csökkenni a napelemek 

ára, majd megindult a technológia fejlődése is, de az igazi áttörést a 70-es években történt. 
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Ekkor ugyanis az energiaválságot jelző emelkedő olajárak miatt felfigyeltek a napelemes 

rendszerekben rejlő lehetőségekre is, melyek már az űrprogramokon túlmutattak [1].  

Az első napelemeket a Fehér házra szereltette fel Ronald Reagan amerikai elnök 1981ben 

és 32 darab panelt foglalt magában. Reagan volt az első amerikai elnök, aki a napelem 

rendszerek mellett tette le a voksát, amivel olyan új energiatakarékossági programot 

hirdetett, ami nagyobb szerepet szánt az alternatív energiaforrásoknak is [1].  

A napelemeknek négy különböző típusa ismert: Amorf, monokristáklyos, polikristályos 

és szerves, organikus napelemek.  Ezek teljesítményükben és megjelenésükben is 

nagymértékben különböznek.   

  

3.1. Amorf típusú napelemek  

Az amorf vagy más néven vékony rétegű napelem a legolcsóbb, de a hatásfoka is a 

legrosszabb csupán 5-8%, ezért elterjedésük háttérbe szorult mára. Mivel kicsi a 

hatásfoka ezért nagy felület szükséges belőlük, ami se gazdaságilag nem éri meg, se 

terület kihasználtság szempontjából. Az amorf szilícium napelemek esetében a szilícium 

atomok kevésbé rendezetten helyezkednek el és az atomok kevésbé kötődnek 

szomszédjaikhoz, mint a kristályos változatában. Az amorf típusú napelemek 3 rétegből 

állnak, legfelül egy vékony pozitív típusú amorf-szilícium réteg van, középen alatta egy 

vékonyabb, teljesen tiszta, valódi amorf-szilícium réteg, majd ez alatt egy negatív típusú 

amorf szilícium réteg. Az ilyen típusú napelemek működése a kristályos szilícium 

elemekéhez hasonlít, és csak a bennük lévő atomok közötti kötésekben térnek el 

egymástól. Nem tagolt napelem, felületét egyetlen fekete árnyalatú amorf kristály alkotja. 

Általában valamilyen „hordozóra” üvegre vagy vékony acéllemezre viszik fel. Előnyei, 

hogy jobban abszorbeálják a fényt, tehát gyenge megvilágítás, felhős körülmények között 

kevésbé romlik a teljesítményük, mint a kristályos típusoknak, előállításuk olcsóbb, mint 

a kristályos szilícium elemeké, kevésbé érzékeny a melegedésre és szélesebb 

fényspektrumot tud hasznosítani. Felületük szép homogén, vagy átlátszó, valamint 

hajlékony kivitelben is található. Ezek esztétikai, valamint építészeti szempontból is 

fontosak lehetnek. Hátrányai között meg kell említeni a rossz hatásfokát és az öregedéssel 

tapasztalható hatásfok-degradációt. Ennek oka az amorf szilícium alacsonyabb 
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stabilitásában keresendő. Élettartama kb 15 évre tehető. Ezek a típusú napelemek, 

nagyobb felülettel rendelkező épületeken alkalmazhatóak napelemes rendszerek építő 

elemeiként. A 3.1. ábra szemléltet egy amorf napelemet [3].  

  

  
3.1. ábra: Amorf napelem.  

  

3.2. Polikristályos napelemek  

Manapság a lakossági felhasználók körében a polikristályos napelemek használata a 

legjellemzőbb. Ebből a típusból épül fel a legtöbb erőmű és háztartási méretű napelemes 

rendszer. Ez köszönhető annak, hogy a megtermelt energiára vetített költségük a 

legkedvezőbb. A 3.2. ábra mutat példát a polikristályos napelem kinézetére [1].  

Több cellából felépülő napelem, ahogy a nevéből is látszik, már nem egy, hanem több 

kristály alkotja. A kristályos Si-alapú napelemek fejlesztésénél igen fontos szerepet 

játszik az ár. A hordozó egykristály húzása meglehetősen költséges technológia. Ezen 

tény ösztönözte a polikristályos alapanyagú napelemek kifejlesztését. A polikristály 

gyártási metódusának a lényege az, hogy az elektronikai tisztaságú szilícium alapanyagot 

megömlesztve egy grafittégelybe öntik, és szabályozott hűtés mellett kikristályosítják. A 

kristályosodás több gócpontból indul, és igy a megszilárdult anyag polikristályos lesz. 

Külsőleg kékes-lila színűek. Hatásfoka elérheti akár a 15%-ot is, és ezen érték kisebb 

mértékben függ a napelem korától. A gyári garancia 25 év, ez 10 évvel több, mint az 

amorf típusú napelemé. Élettartalmuk körülbelül 30 év. A kristályos napelemeket 

könnyen felismerni a cellás felépítésükről lehet, mely cellák egymással galvanikus 

kapcsolatban állnak és együttesen termelt energiájuk adja egy napelemmodul villamos 
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energiáját. A polikristályos típus a tájolásra és a dőlésszögre kevésbé érzékeny, így a 

napelemes rendszerek telepítésekor szélesebb felhasználási lehetőséget nyújt [3].  

  

3.3. Monokristályos napelemek  

Ez a típusú napelem szintén több cellából épül fel, és minden cella egy kristályszerkezetet 

alkot. Több szilícium réteg összehegesztésével jön létre. Cellái fekete színűek, külsőleg 

jól elkülönítettek és összekötöttek. Előnyei, hogy a legnagyobb hatásfokra ez a fajta 

napelem képes, mely elérheti a 18-20 %-ot is, továbbá élettartama minimum 30 év. A 

gyári garancia 25 év erre a típusú napelemre. Hátránya, hogy a gyártása nagyon költséges, 

továbbá a tájolásra és a dőlésszögre nagyon érzékeny, ezért a napelemes rendszer 

tervezésekor erre fokozottan oda kell figyelni. Ezért a népszerűségük a lakossági 

felhasználásban kevésbé számottevő, mint a polikristályos napelemeké. A kristályos Si 

napelemek és általában a legtöbb félvezető eszköz kristályos félvezető lapkán, vagy más 

néven, szeleten (wafer) készül. A nyers Si többszöri desztillációja után elektronikai 

célokra alkalmas polikristályos anyagot kapunk. A kristályos Si-öntetet az olvadék Si-ból 

oltókristály segítségével húzzák úgynevezett Czochralski- vagy polikristályos Si-rúdból 

függőzónás eljárással. A létrejött kristály adalékolása diffúziós eljárással történik. A 3.2.  

ábra szemléltet monokristályos napelemet [3].  

  

  

3.2 ábra: Polikristályos és monokristályos napelem.  
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3.4. Szerves, organikus napelemek  

A mindenki által ismert, szilícium alapú napelemek az utóbbi években új vetélytársat 

kaptak. Megjelentek a szerves, más néven organikus napelemek. Kifejlesztésük az elmúlt 

évtizedben kezdődött és ez idő alatt jelentősen fejlődött.   

Az organikus napelem technológiák valójában két fő irányt jelentenek:  

- félvezető organikus polimerek  

- fényérzékeny festett cellák (DSC: dye-sensitised cells)  

A félvezető polimerek mesterségesen előállított, melyek a vékonyrétegű napelemekhez 

hasonlóan félvezető tulajdonsággal rendelkeznek, így napelem előállítására alkalmasak. 

Ezzel szemben a DSC-technológia sokkal inkább a természetes fotoszintézist utánozza, 

csak a zöld klorofil helyett jellemzően vöröses festékréteg nyeli el a fotonokat és generál 

elektromos feszültséget, és itt a víz bontása helyett egy fémrétegben mozgatja meg az 

elektronokat, azaz hoz létre elektromos töltést [4].  

Az organikus megoldásokkal bevonhatók különböző felületek, mint a vékonyrétegű 

technológiák esetén, tehát nem csak üvegre, hanem fémre, műanyagra is felvihetők, vagy 

az önmagukban is nyomtathatók háromdimenziós (3D) nyomtatók alkalmazásával. A 3.3 

ábrán megfigyelhető egy ilyen nyomtatás [1].  

Előnyei, hogy olcsón, egyszerűen gyártható, környezetbarát és szinte bármilyen felületen 

használható. Az organikus technológia további előnyei, hogy kevésbé érzékeny a fény 

beesési szögére, így nem pontosan déli tájolás esetén is jól használhatók. Ráadásul 

kiválóan színezhetők és mintázhatók is. A legfontosabb ígéret, hogy nagyon olcsón 

állíthatók elő, nagy felületeket vonhatók be velük szinte festéshez hasonlóan, azonban 

mindezt nagyüzemi gyártás híján még nem sikerült a gyakorlatban igazolni [4].  

Hátrányai, hogy a műanyag gyorsan öregszik, ezért figyelni kell, hogy a műanyaggal 

bevont felületek ne közvetlenül legyenek a Nap sugárzásának kitéve, és egyelőre alacsony 

a hatásfoka, de bizakodásra ad okot, hogy a nagy energetikai és olajvállalatok is látnak 

benne fantáziát. Míg a hagyományos, kristályos és vékonyrétegű napelemek 20-25 év 

teljesítménygaranciával árulják, addig az organikus napelemek 3-5 évig működnek a 
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jelenlegi tesztek alapján. A szén-alapú organikus polimer napelemek még nagyon kis 

hatásfokkal működnek (<4%), azonban laboratóriumi körülmények között 6%-os 

hatásfokot is eltudnak érni [4].  

Kutatók szerint a napelemek akár egész felhőkarcolókat is elláthatnak majd árammal.  

Előnyként említik még, hogy a hagyományos napelemektől eltérően ezt a változatot 

egyenesen az építési anyagokba tudják nyomtatni, akár üvegbe és cserépbe is. Ez a 

tényező pedig növeli a formatervezés lehetőségeit is. Ugyanakkor az elemek jóval kisebb 

tárgyakra, például tabletekre, telefonokra is nyomtathatók. Relatíve alacsony hatásfoka 

ellenére olyan, a Nap járásához képest nem feltétlenül optimális szögben álló falakat, 

oszlopokat, ablakokat is be lehet borítani vele, amelyek eddig szóba sem jöhettek 

energiatermelő felületként [4].  

  
3.3. ábra: Nyomtatható napelem.  

  

  

4. Napelemek működése  
  

4.1. A félvezetőkről  

Mai tudásunk szerint három féle vezetőképességű anyagok léteznek, melyek a vezető, 

félvezető és szigetelő anyagok. A napelemek alapvető működésének megértéséhez 

elengedhetetlen szót ejtenünk az őket felépítő anyagokról, a félvezetőkről. Félvezetők 

alatt olyan kristályos szilárd anyagokat értünk, amelyeknek fajlagos elektromos vezetése 

közönséges hőmérsékleten 10-9 -  , azaz kevesebb, mint a fémeké és több mint a 

szigetelőké, és a vezetést elektronok közvetítik nem ionok. Vannak elemi félvezetők, mint 
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a szilícium, germánium és vannak a vegyület-félvezetők a gallium-arzenid. A 

legfontosabb félvezető anyag napjainkban a szilícium [5].  

Kvantummechanikai megfontolások alapján bizonyítható, hogy adott 

kristályszerkezetben található elektronok energiája csak egy meghatározott 

intervallumrendszerbe eső értékeket vehet fel. Ezt az intervallumrendszert  

sávszerkezetnek nevezzük, struktúrája jellemző a kristály szerkezetére és függ az azt 

kialakító anyagoktól. A kristály építőkövein az elektronok meghatározott energiájú 

nívókon helyezkednek el, ha ezek a csoportok izoláltak. A kristálybeli kölcsönhatás miatt 

azonban az izolált egységek azonos elektronállapotainak energiája eltolódik egymáshoz 

képest, az energiaszintek felhasadnak, mégpedig annyi állapotra, ahány ismétlődő 

egységből (cellából) épül fel a kristály. Így teljesülhet a Pauli-elv, mely szerint egy 

elektronállapotot legfeljebb két, ellentétes spinű elektron tölthet be. A felhasadás mértéke 

annál nagyobb, minél erősebb a kölcsönhatás az eredeti nívók között. A külső pályák 

energiái hasadnak fel leginkább, és a felhasadás mértéke fémeknél és kovalens 

kristályoknál sokkal nagyobb, mint a gyenge van der Waals-erőkkel kötött 

molekulakristályoknál. A felhasadt nívók egy energiatartományt (sávot) alkotnak. A 

sávok közötti energiák tiltottak, ez a tiltott sáv [6].  

A legnagyobb energiával rendelkező sáv a vezetési sáv az atomokban, ebben a sávban 

még vannak elektronok.  A vezetési sáv üres, vagy majdnem üres sáv, a sáv mérete 

befolyásolja az anyag vezetési tulajdonságát. A vegyérték sáv a vezetési sáv alatt 

található, teli, vagy majdnem teli sáv. Szigetelőknél a tiltott energiasáv jelentős, ekkor a 

vezetési sáv üres, és a vegyérték sáv teljesen feltöltött. Vezető anyagoknál a vezetési sáv 

és a vegyértéksáv gyakorlatilag átlapolódik. Félvezető anyagoknál a tiltott sáv kisebb, 

mint a szigetelőknél (jól látható a 4.1-es ábrán), ezért termikus energiájú gerjesztésnél 

elektron kerülhet a vezetési sávba [1].  
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4.1.ábra: A tiltott sáv szélessége különböző vezetőképességű anyagok esetén.  

  

A leggyakrabban használt félvezető anyag a szilícium. Vegyértékhéján 4 elektron 

található, amely a nyolc elektron befogadására alkalmas vegyértékhéját figyelembe véve 

további négy elektron hiányát jelenti. E hiányt a 4 szomszédos atommal kialakított 

kovalens kötéssel pótolja. A szilícium kristály gyémántszerkezetű, 4 vegyértékelektronja 

tetraéderesen kapcsolódik a körülötte lévő másik négy atomhoz [1].  

  

4.2.ábra: Szilícium kristály gyémántszerkezete.  

Termikus emisszió hatására a kristályszerkezetből szabad elektronok lépnek ki, amelyek 

helyén elektron hiány, más néven lyuk alakul ki. Ha egy lyukba a közeli kötésből átugrik 

egy másik elektron, akkor az ott lévő helyen keletkezik lyuk. Ezzel a „módszerrel” a 

lyukak rendszertelen mozgást képesek végezni, így a lyukak pozitív jellegű szabad 

töltéshordozóként fognak viselkedni. Félvezetőkben a rendszer akkor van dinamikus 

egyensúlyi állapotban, ha a lyukak száma és az elektronok száma megegyezik [7].  

A tiszta félvezetőket kis értékű vezetőképességük miatt ritkán alkalmazzák. 

Vezetőképességük növelését szennyezéssel érhetjük el. Kétféle típus létezik: az n-típusú 

félvezető, és a p-típusú félvezető.  
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Az n-típusú félvezetőt 5 vegyértékű anyagokkal való szennyezéssel állítják elő. Ilyen 

anyagok a foszfor, arzénés és bizmut. A szennyező anyag 5 vegyértékelektronja közül 4 

beépül a kristályszerkezetbe, az ötödiket pedig csak a Coulomb-erő köti a szennyező atom 

magjához. Elektrontöbblet jön létre, ezért ezt a szennyezési fajtát negatív „n” típusú 

szennyezésnek nevezik. Mivel az 5 vegyértékű anyag egy szabad elektront „ad” a 

kristálynak donornak nevezzük. Minél több adalékanyagot visznek be, annál inkább 

vezetővé válik a félvezető [7].  

A p-típusú félvezetőt 3 vegyértékű anyaggal való szennyezéssel érik el. Ilyen anyagok a 

bór, gallium, indium. Ilyen esetben csak három kovalens kötés jöhet létre, a negyedik 

kötésből hiányzó elektron helyén egy lyuk keletkezik. Akár már kis energia közlés esetén 

is létrejöhet az, hogy valamelyik közeli atom egyik elektronja erre az üres helyre 

beugorjon és így saját helyét hagyja betöltetlenül. Ez a lyuk egy másik elektron számára 

marad betölthetővé, és így a lyukvezetés ebben az esetben is megvalósul. Mivel a 3 

vegyértékű atomok a lyukak létrehozásával elektronokat vesznek fel, ezért akceptornak, 

vagy „p” típusú szennyező anyagoknak nevezzük őket. Itt a többségi töltéshordozók a 

pozitív töltésű lyukak, míg kisebbségi töltéshordozók a negatív töltésű elektronok [7].  

Ha egy félvezető kristálynak az egyik felét n-típusúra, a másik felét pedig p-típusúra 

szennyezzük, akkor a két tartomány között létrejön egy határfelület, amit p-n átmenetnek 

nevezünk. A határrétegen a hőmozgás következtében az „n” oldalon lévő szabad 

töltéshordozó elektronok átjutnak a „p” oldalra és ott rekombinálódnak az ottani többségi 

töltéshordozó lyukakkal. Ugyanakkor a „p” oldalon lévő többségi töltéshordozó lyukak 

is átdiffundálnak az „n” oldalra, és ott rekombinálódnak az elektronokkal. A folyamat 

eredménye, hogy mindkét oldalon szabad töltéshordozókban szegény határréteg alakul 

ki. A szabad töltéshordozók ugyanakkor töltéssel bíró részecskék és elektromos teret 

hoznak létre, amely az n-rétegtől a p-réteg felé mutat. Az így kialakult feszültséget 

küszöbfeszültségnek nevezzük, amely megakadályozza a töltéshordozók további 

vándorlását az ellentétes típusú tartományokba. Az ilyen típusú szerkezetet diódának 

nevezzük. (4.3. ábra) A küszöbfeszültség a dióda anyagától függ, egyéb tényezők csak 

kis mértékben befolyásoló tényezők. A szilíciumdiódáknál a jellemző érték 0,7 V [7].  
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4.3.ábra: Dióda.  

  

4.2. A napelemek elektronikai tulajdonságai  

A legtöbb napelem konstrukciónak a p-n átmenetes félvezető cella az alapja. Ha a napból 

érkező fotonok energiája meghaladja a félvezető Eg energiáját, akkor töltéshordozó 

párokat generálnak. A napelem a p-n átmenetében képződött feszültség az elektronokat 

és a lyukakat szétválasztja, megakadályozza a rekombinációt. Az elektronok az n-réteg 

felé, a lyukak a p-réteg irányába vándorolnak. Tehát a napelemben fotoáram jön létre. A 

keletkezett fotóáram azonos irányú az átmentzáró irányú sötétáram [1].  

A napelem kivezetésein Uü üresjárási feszültséget és Ir rövidzárási áramot mérhetünk. Ha 

terhelést kötünk a napelem sarkaira, akkor U feszültséget és I áramot tapasztalhatunk, 

amelyek rendre kisebbek, mint a terhelés nélküli esetben tapasztalt értékek. A napelem 

egyszerűsített, elektronikai modellje, minden ohmikus és kapacitív jellegű elemet 

elhanyagolva egy diódából és egy vele párhuzamosan kapcsolt áramgenerátorból áll, 

amely által előállított áram erőssége a megvilágítástól függ [1].  

A továbbiakban tekintsük a napelem elektromos modelljét a veszteségek elhanyagolása 

nélkül. Ekkor a diódák parazitakapacitását jelképezve egy kapacitást kötünk 

párhuzamosan a diódával. A belső ellenállás és a vezetékek ellenállását egy-egy ohmos 

ellenállás jelképezi. A leírt modell kapcsolási vázlatát mutatja be a 4.3.ábra [1].  

  

  
4.3. ábra: Napelem valós villamos áramköri modellje.  
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4.3.A napelem teljesítménye   

A napelem teljesítménye egy fontos adat a napelem jellemzése során. A napelemek 

teljesítménye Wp-ben, azaz Wattpeak-ben van megadva.  A Wp a napelem 

csúcsteljesítményét jelenti, azaz szabványos mérési körülmények között ekkora 

csúcsteljesítményre képes. Azonban a napelemek nagyon ritkán termelnek 

csúcsteljesítményen, évente csak pár órát, ezért nem ez a legmegfelelőbb adat [8].  

A napelem kapcsaira kapcsolt R ellenállással modellezhető terhelésen átfolyó I 

áramerőssége és a rajta eső U feszültség szorzataként számolható a napelem hasznos P 

teljesítménye. (4.1.) P=U∙I = Ir∙U - Is∙U∙exp( U − 1)                                     (4.1.)  

Ut 

 ahol: P a hasznos teljesítmény, mértékegysége pedig Watt [W].   

  

4.4.A napelem hatásfoka  

A napelem modul ŋmax maximális hatásfoka a napelem által leadott Pmax maximális 

hatásos teljesítmény és hasznos felületre eső Pfény fényteljesítmény hányadosából 

számítható ki [1]. (4.2.)  

ŋmax=                                             (4.2.) 
P𝑓é𝑛𝑦 P𝑓é𝑛𝑦 

A napelem teljesítménye függ az intenzitás mértékétől és függ a napelem hőmérsékletétől, 

ezért a hatásfoka a hőmérséklet függvénye. A függvénynek van egy maximuma, ez a 

maximum adja a napelem maximális hatásfokát. Minél hidegebb a napelem, annál jobb a 

hatásfok, tehát kis intenzitású megvilágítás és alacsony hőmérsékletű napelem esetén 

működik a legjobban, vagy hűteni kell a napelemet a jobb hatásfok érdekében. Ezt 

nevezzük globális maximális hatásfokú munkapontnak, értékét globális maximális 

hatásfoknak [1].  

A napelem hatásfokának meghatározásához elengedhetetlen paraméter az Eg tiltott sáv 

energiájának a nagysága. Nem tud foto áram létrejönni, ha a beeső foton Efoton energiája 

nem éri el a tiltott sáv energiáját, mert ekkor a vezetési elektron nem képes a 
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vegyértéksávból a vezetési sávba lépni. Tehát a foton energiáját meghaladó tiltott sáv 

szélesség kialakítása szükséges a töltéshordozó párok generálódásához. A többlet energia 

hővé alakul [1].  

5. A hatásfokot befolyásoló tényezők  
  

A gyárakban mért szabványos maximális teljesítményt a gyakorlatban a napelem sosem 

éri el, mert számos tényezővel kell számolni, amelyek csökkentik a hatásfokot. A 

megvalósítási konstrukcióból adódó veszteségeken kívül a környezeti körülmények is 

befolyásolják a napelem működését. Ilyen okok a hőmérséklet, a megfelelő munkapont 

megválasztása, a beesési szög helyes megválasztása és a cellák szennyezettsége [1].  

  

5.1. Konstrukciós veszteségek  

Kiemelt fontossággal bír a megfelelő félvezető anyag kiválasztása és a megfelelő 

tiltottsáv-szélesség kialakítása. A konstrukciós veszteségek két nagy csoportra oszthatók, 

az ohmikus veszteségekre és az optikai veszteségekre [1].  

5.1.1. Ohmikus veszteségek  

A félvezető anyagnak van ellenállása. A bázisban az áram merőlegesen folyik a felületre, 

ezért a nagy felületnek köszönhetően ez az ellenállás elhanyagolható, ellentétben az 

emitter réteggel, ahol az ott lévő áramgyűjtő fémezés miatt az áram jelentős részének 

iránya párhuzamos a felülettel, ezért az ekkor fellépő kisebb vezetési keresztmetszet 

hatására nagyobb ellenállás lép fel. Meg kell említeni még az áramgyűjtő fémezés 

ellenállását. Ez az ellenállás függ a fémezés anyagától, méretétől és a technológiájától. 

Ha nő a sűrűsége a fémnek és ezzel párhuzamosan az áramgyűjtő sín mérete is, akkor 

csökkeni fog az ohmikus veszteség, de ekkor az optikai veszteségek növekedni fognak a 

nagyobb felületek kitakarása miatt [1].  

5.1.2. Optikai veszteségek  

A konstrukciós veszteségek másik nagy csoportja az optikai veszteségek. Növelve a 

gyűjtősínek méretét és sűrűségét e veszteségek megnőnek., viszont az ellenállásuk 
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lecsökken. Ezért meg kell találni azt az optimális beállítást, amelynél a legjobban fog 

működni a napelem. A gyakorlatban erre két módszer is létezik [1].  

Az egyik esetben a fémezés kiterjedését mélységi irányban növelik, így a vezetési 

keresztmetszet növekedik, de a fényhasznosító felület nem csökken. Az ilyen 

napelemeket BC-napelemeknek nevezzük. Másik eset, ha az egész felületet átlátszó 

vezetőréteggel vonják be. Ilyenek a vezető oxidok [1].  

További probléma a reflexió okozta hatásfokcsökkenés. A napelem felületére nem 

merőlegesen beeső fénysugarak egy része visszaverődik, hiszen a cellákat védő anyag és 

a levegő törésmutatója eltér egymástól. Ez negatív hatást gyakorol a napelem 

teljesítményére, ezért a reflexió csökkentése érdekében antireflexiós anyaggal vonják be 

a felületet [1].  

  

5.2. Megfelelő munkapont megválasztása  

A napelem által termelt villamosenergia sokrétűen felhasználható. Léteznek szigetüzemű 

rendszerek, amelyek nem állnak kapcsolatban a közcélú villamosenergia-hálózattal és 

vannak, amelyek a megtermelt energia egy részét képesek visszatáplálni a közcélú 

hálózatra [1].  

Mindkét esetben törekedni kell a terhelés megfelelő megválasztására. Ideális esetben a 

terhelő ellenállás értéke megegyezik a napelem belső ellenállásának az értékével, így 

nyerhető ki a maximális teljesítmény. Az úgynevezett φ térkitöltési tényező mutatja meg 

azt, hogy az Um munkaponti feszültség és Im munkaponti áramerősség szorzata hogyan 

viszonyul az Uü üresjárási feszültség és Ir áramerősség szorzatához [1]. Um ∙𝐼𝑚 

φ=                                               (5.1.) Uü ∙𝐼𝑟 

Tehát a φ térkitöltési tényező lehető legnagyobb értékének az elérése a cél.  

Ez kihívást jelent, mert a cellák által termelt energia mellett a belső ellenállásuk is változik 

a megvilágítás erősségétől és hőmérsékletétől függően.  

Általában úgynevezett MPPT (Maximum Power Point Tracking) szabályozással oldják 

meg ezt a problémát. Szigetüzemű rendszereknél az MPPT egység a napelem és az 

akkumulátor feszültségét összehasonlítva képes feszültség csökkentő, vagy feszültség 
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növelő kapcsolóüzemű konverterként viselkedni. A kapcsolóüzemű konverterek 

jellemzője a kitöltési tényező, amely a bemenő- és a kimenő feszültség közötti kapcsolatot 

írja le. A vezérlő egységünk bemenetén egy áramgenerátor van, a napelem, kimenetén 

pedig egy feszültség generátor található. A konverter kitöltési tényezőjének a 

változtatásával a napelem munkaponti feszültsége a megfelelő pontba állítható. Ekkor tud 

a napelem maximális teljesítménnyel működni [1].  

  

5.2.1. A hőmérséklet hatása a teljesítményre  

A napelemek működéséhez elengedhetetlen a Nap sugárzása, hiszen ezért tud működni, 

de a hőmérséklet emelkedésével romlik a napelemek hatásfoka. Tehát fontos, hogy 

megvilágítás érje a cellákat, de fontos, hogy ne melegedjenek fel. Az ideális hőmérséklet 

25 ℃. Ezt jól mutatja az 5.1. ábra.  

  

5.1. ábra: Napelem U-I jelleggörbéje különböző hőmérsékletek mellett.  

  

5.3. Környezeti körülmények- felületi szennyeződés  

A napelemek használata során fellépő külső tényezők is csökkenthetik a modulok 

hatékonyságát. A szennyezett cellák, a hőmérséklet és a terhelés mértéke sorolható ezen 

környezeti körülmények közé.  

A felületi szennyeződések nagy mértékben rontják a napelem hatékonyságát. A 

továbbiakban pontokba szedve fogom bemutatni a legfontosabb paramétereket, amelyek 
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összefüggést adnak a napelem felületi szennyeződése és a hatásfok romlás mértéke 

között.  

  

  

  

  

  

5.3.1. Szennyeződések és forrásaik  

A természetben leggyakrabban előforduló szennyezők:  

• por, pollen  

• homok- és talajszemcsék  

• falevelek  

• madárürülék  

• hó, jég, zúzmara  

Az emberi tevékenységek hatására jelentkező felületi szennyeződések:  

• ipari üzemek működése során a levegőbe jutó szennyezők lerakódása  

• mezőgazdasági vagy egyéb emberi tevékenységből származó por  

• lakossági fűtésből származó por, korom, pernye  

• közúti közlekedésből származó szennyeződés  

  

5.3.2. A lerakódások formái a napelem felületén  

Vannak lokális szennyeződések, mint például a madárürülék, falevelek vagy télen a hó, 

melyek a napelem teljesítményét nagymértékben befolyásolják. A kristályos napelemekét 

még kritikusabb mértékben, mert a sorba kötött cellákból álló egység hatékonyságát 

jelentősen csökkenti egy-egy cella foltszerű szennyeződése [1].  

Másik nagy probléma a napelemek teljes felületét betakaró por, vagy egyéb szennyező 

rétegek. Ha nincs megfelelően takarítva a napelem felülete, akkor ezek a rétegek 

felhalmozódnak, idővel egyre vastagabb réteggé alakulnak a napelem hasznos felülete 

előtt [1].  
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A vastag szennyező réteg nem csak a napelem teljesítményét rontja, de hőszigetelőként is 

viselkedik, ami a napelem cellák túlhevülését okozhatják. Ha egy cella károsodik, akkor 

a vele sorba kötött cellák is károsodnak és kieshetnek az energiatermelésből, így a 

napelem hatásfoka és élettartama jelentősen csökken.  

A szennyező rétegeket a természet csapadék formájában tisztítja, de sok mesterséges mód 

is létezik, amelyekre később térek majd ki. A tapasztalatok alapján jelentősége van a 

szennyező anyag szemcseméretének is a mennyiség és anyagminőség, sűrűség mellett a 

hatásfok romlást tekintve. Méréseim során ezt várom, és ezt beszeretném bizonyítani.   

5.3.3. A szennyezettség mértéke és az energiatermelés közötti 

összefüggés  

A szennyezettség mértékét az éghajlati viszonyok és a szennyező források együttese adja. 

Ezek a tényezők rendkívül változatosak, főleg az utóbbi időkben, mert a globális 

felmelegedés következtében az éghajlati övek eltolódtak ezáltal egyre gyakoribbak a 

szélsőséges időjárási körülmények, mint a szélviharok, extra mennyiségű csapadék, nagy 

hőmérséklet-ingadozás, stb… Ennek eredményeképpen a szennyező anyagok 

megjelentek olyan éghajlati tájakon, ahol korábban nem. Például sivatagi homok 

Európában [1].  

  

Az éghajlati viszonyok jellemzői szerinti kategóriák (K) [1]:  

   -K1: Mérsékelt égövi, csapadékos éghajlat:  

            ~Az éves csapadék mennyisége 800 mm, vagy e feletti  

  ~A csapadék eloszlása az év során viszonylagosan egyenletes  

  ~Ilyen például Németország területének jelentős része  

   -K2: Száraz nyarú, kontinentális éghajlat:  

  ~Az éves csapadék mennyisége 450-550 mm  

  ~A nyári félév száraz  

  ~Ide sorolható Magyarország és Románia déli része  

   -K3: Extrém száraz, fél-sivatagi, sivatagi éghajlat:  
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  ~Az éves csapadék mennyisége 300 mm alatt  

  ~Ide sorolható Irak, Arizona, Afrika szaharai területei  

   -K4: Tengerparti éghajlat  

  ~Az éves csapadék mennyisége 800-900 mm, vagy e feletti  

  ~Erős sós párásság, szennyező, korrozív hatással  

  ~Ilyen például Málta  

  

  

A szennyeződés intenzitás szerinti kategóriák (S) [1]:  

    -S1: Mérsékelt szennyező hatásnak kitett napelemes rendszer:  

A szennyező források száma és azok szennyező hatása kicsi, a nyári időszakban 

is előforduló, jelentős mennyiségű csapadék a szennyeződések döntő részét 

lemossák.  

    -S2: Közepes szennyeződés intenzitású területek:  

  A napelemes létesítmény a szennyező forrásoktól távol helyezkedik el.  

    -S3: Intenzív szennyeződésnek kitett területek:  

A napelemes rendszer közelében több, és jelentős szennyeződést okozó szennyező 

forrás található. Az eső tisztító hatása csak kis mértékben érvényesül.  

    -S4: Extrém nagy szennyeződésnek kitett területek:  

 Több forrásból származó erőteljes szennyező hatások. Ilyenek lehetnek például a 

félsivatagos, sivatagos területek, a gyakori homok-viharokkal.  

  

Az 5.1. táblázatban a két tényezőt figyelembe véve láthatók a becsült éves energia 

veszteségek %-ban.  

  

5.1. táblázat: Az éghajlati viszonyok és szennyezés intenzitásának viszonyai.  
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A szennyezés 

intenzitásának 

kategóriái  

 

Az éghajlati viszonyok kategóriái  

 

K1  K2  K3  K4  

S1  2,5% - 4,0%  4,0% - 6,5%  4,0% - 6,5%  2,5% - 4,0%  

S2  2,5% - 4,0%  7,5% - 10,0%  7,5% - 10,0%  4,0% - 6,5%  

S3  4,0% - 6,5%  8,5% - 12,0%  8,5% - 12,0%  7,5% - 10,0%  

S4  7,5% - 10,0%  9,0% - 14,0%  11,0% - 17,0%  7,5% - 10,0%  

    

6. Különböző típusú és koncentrációjú szennyező anyagokkal 

történő kísérleti vizsgálatok elvégzése, azok hatásának felvétele a 

napelem villamos paramétereire vonatkozóan  
  

A méréseim során megvizsgáltam, hogy mennyire befolyásolják a napelem teljesítményét 

a különböző szemcseméretű és típusú anyagok. A mérések elvégzése előtt 20 percet 

vártam amíg a napelem bemelegedett és a feszültsége lecsökkent 17,274 V-ra. Ezután 

elhanyagolható mértékben befolyásolta a hőmérséklet a teljesítményt, ezért valós 

értékekkel lehetett a szennyező anyagok befolyását mérni.  

A halogén reflektorokat 30cm-re helyeztem a napelem fölé. A mérések során mindig 

ugyanannyi szennyező anyagot szórtam lefedettség szempontjából. A monokristályos 

napelem 0,5 m2 (100 cm ∙ 50 cm), ezért 5 g/m2 szennyező anyag felel meg 10%-nak.  

Egyszerre mértem az üresjárási feszültség- és a rövidzárlati áram változását, ezeket az 

értékeket mindig az aktuális táblázat fogja mutatni. Ezekből az értékekből elméleti 

teljesítményt számoltam, majd kiértékeltem egy grafikon segítségével.  

A vizsgált mennyiségek:  

• A feszültség jele: U mértékegysége: V [Volt]  

• Az áram jele: I mértékegysége: A [Amper]  
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• A teljesítmény jele: P mértékegysége: W [Watt]  

• P=U∙I [W]  

Méréseim során használt eszközök:  

• monokristályos napelem  

• digitális multiméter  

• digitális mérleg  

• digitális hőmérő  

• szennyező anyagok  

  

  

  

  

Képek az eszközökről:  

     
 6.1.ábra: Digitális hőmérő.                             6.2. ábra: Digitális mérleg. 
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6.3. ábra: Digitális multiméter és Monokristályos napelem.  

  

  

  

  

  
Az alábbi diagramm megmutatja, hogy miért fontos a mérések előtt várni, amíg a 

napelem kellőképpen bemelegszik és eléri az állandósult állapotot. Jól látható, hogy a 

feszültség 20 perc alatt több mint 3 V-ot esett. Ez nagy mértékben befolyásolhatja a 

méréseim eredményét. Az összehasonlíthatóság miatt minden mérés előtt megvártam a 

hőmérsékleti tranziens lefutását és azt követően végeztem a méréseket.  

 

6.4.ábra: Feszültség változása az idő függvényében.  
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 6.1.táblázat: hőmérséklet változása az idő függvényében.    

T[Min]  T1[℃]  T2[℃]  
Átlag 

T[℃]  

0  23,1  22,7  22,90  

1  29,5  28,3  28,90  

2  33,1  32,5  32,80  

3  37,8  36,8  37,30  

4  39,4  38,6  39,00  

5  43,6  43,1  43,35  

6  46,1  45,4  45,75  

7  48,4  47,9  48,15  

8  51,0  50,2  50,60  

9  52,2  50,5  51,35  

10  55,4  53,9  54,65  

11  56,7  54,1  55,40  

12  57,1  55,1  56,10  

13  58,2  56,2  57,20  

14  59,1  56,1  57,60  

15  59,6  56,3  57,95  

16  62,1  55,8  58,95  

17  62,6  56,4  59,50  

18  63,0  56,8  59,90  

19  62,2  57,0  59,60  

20  62,3  57,1  59,70  

A digitális hőmérő segítségével megmértem, hogy 20 perc alatt két különböző pontban 

hogyan alakul a napelem felületi hőmérséklete. (6.1. táblázat) A T1 pont a reflektor alá 

esett a T2 pedig a napelem szélén volt, ezért a mért két értékekből átlagot vontam. A T1 

pontban hamarabb és nagyobb mértékben növekedett a hőmérséklet.  

A táblázat jól mutatja, hogy 20 perc alatt közel 40 ℃-ot emelkedett a napelem felületi 

hőmérséklete. Ez nagy mértékben rontja a napelem teljesítményét, ezért fontos, hogy csak 

a bemelegedett napelemen végezzük a mérést.  
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6.5.ábra: Hőmérséklet változása az idő függvényében.  

    

6.1. Útszóró sóval végzett mérés  

A „tiszta” napelem felületét útszóró sóval szennyeztem. Első lépésben 0-tól 150 g/m2 

lefedettségig mértem a teljesítmény változást. Ekkor 75g só került az egész napelem 

felületére (6.1.táblázat). Ezután csak a napelem felét (6.2.táblázat) majd a napelem 1/6od 

részét (6.3. táblázat) szennyeztem. Utóbbinál már „csak” 50 g só került a felületre. A 

méréseket táblázatba foglaltam és diagrammon keresztül értékeltem ki.  

  

        6.2.táblázat: Útszóró só mérése.  
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g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,42  41,80308  

10  17,224  2,397  41,28593  

20  17,150  2,382  40,85130  

30  17,082  2,381  40,67224  

40  17,043  2,380  40,56234  

50  16,966  2,377  40,32818  

60  16,906  2,364  39,96578  

70  16,862  2,362  39,82804  

80  16,836  2,361  39,74980  

90  16,786  2,359  39,59817  

100  16,735  2,351  39,34399  

110  16,692  2,329  38,87567  

120  16,685  2,316  38,64246  

130  16,664  2,294  38,22722  

140  16,655  2,292  38,17326  

150  16,652  2,290  38,13308  
 

 

 

6.7. ábra: Útszóró sóval szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

Jól látható a táblázatból és a grafikonból egyaránt, hogy ha szennyezük a napelem felületét 

sóval akkor annak a feszültsége, árama és ezáltal a teljesítménye is csökkeni fog. Minél 

nagyobb a szennyező anyag mennyisége, annál jobban lefedi a napelem felületét és ezért 

egyre nagyobb mértékben fog a teljesítménye csökkeni. Mivel az útszóró só 

szemcsemérete nagy, és átlátszó, ezért nagyobb mennyiségű szennyezés esetében is csak 

kis mértékű a teljesítményveszteség. Ahhoz, hogy jelentősebb legyen a 

             .ábra: Útszóró sós napelem 6.6 .               
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teljesítménycsökkenés, nagyobb mennyiségű sónak kell lerakódnia a felületen. 

Amennyiben a teljes sómennyiség a napelem felületének az 1/6 részére jut (6.10. ábra), 

akkor jobban csökken a teljesítmény.  

   6.3.táblázat: Útszóró só 1/2 -es mérése.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,226  2,398  41,30795  

20  17,122  2,393  40,97295  

30  17,037  2,391  40,73547  

40  16,966  2,390  40,54874  

50  16,962  2,389  40,52222  

60  16,917  2,387  40,38088  

70  16,865  2,386  40,23989  

80  16,811  2,384  40,07742  

90  16,759  2,381  39,90318  

100  16,736  2,353  39,37981  

110  16,728  2,351  39,32753  

120  16,711  2,341  39,12045  

130  16,671  2,303  38,39331  

140  16,658  2,294  38,21345  

150  16,651  2,291  38,14744  
 

 

                                                                             6.8.ábra:1/2-es Útszóró só szennyezés.  

  

 

6.9.ábra: 1/2 -es Útszóró sóval szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  
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6.4.táblázat: Útszóró só 1/6 -os lefedettséggel.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,226  2,417  41,63524  

20  17,101  2,410  41,21341  

30  17,030  2,399  40,85497  

40  16,965  2,351  39,88472  

50  16,922  2,335  39,51287  

60  16,847  2,315  39,00081  

70  16,776  2,306  38,68546  

80  16,741  2,301  38,52104  

90  16,720  2,270  37,95440  

100  15,879  2,251  35,74363  
 

 

                           6.10.ábra:1/6-os Útszóró só szennyezés.  

  

 

6.11.ábra:1/6-os Útszóró sóval szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

Jól látszik, hogy 90 g/m2 -es lefedettségnél már nagyon romlik a teljesítmény, mert ekkor 

már szinte teljesen lefedi az útszóró só a cellákat. A 6.10. ábra összehasonlítja a 3 
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különböző elrendezésű útszóró sóval végzett napelem mérés teljesítmény 

karakterisztikáját.  

  

 

6.12.ábra: Útszóró sóval szennyezett napelem összes lefedettsége.  

   

6.2. Glett szennyezőanyaggal végzett mérés  

Az útszóró só mérései után glettel szennyeztem a napelemet. Itt is ugyan úgy, mint a sónál 

először véletlenszerűen szórtam szét a 15  10 g/m2 szennyező anyagot, ezt követően csak 

a napelem felét szennyeztem.  

6.5.táblázat: Glettel szennyezett napelem mérése.  
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g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,229  2,419  41,67695  

20  17,104  2,417  41,34037  

30  17,023  2,404  40,92329  

40  17,001  2,345  39,86735  

50  16,854  2,290  38,59566  

60  16,819  2,289  38,49869  

70  16,796  2,187  36,73285  

80  16,765  2,155  36,12858  

90  16,757  2,107  35,30700  

100  16,711  2,043  34,14057  

110  16,698  2,031  33,91364  

120  16,688  2,015  33,62632  

130  16,684  2,011  33,55152  

140  16,671  2,002  33,37534  

150  16,664  1,996  33,26134  
 

 

              6.13.ábra: Glettes napelem.  

 

6.14.ábra: Glettel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

   6.6.táblázat: Glett 1/2 -es lefedettséggel.  
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g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,207  2,410  41,46887  

20  17,092  2,408  41,15754  

30  17,015  2,401  40,85302  

40  16,938  2,398  40,61732  

50  16,890  2,366  39,96174  

60  16,833  2,180  36,69594  

70  16,731  1,967  32,90988  

80  16,684  1,946  32,46706  

90  16,651  1,941  32,31959  

100  16,622  1,841  30,60110  

110  16,608  1,803  29,94422  

120  16,580  1,701  28,20258  

130  16,548  1,481  24,50759  

140  16,508  1,430  23,60644  

150  16,477  1,399  23,05132  
 

 

                                                                                     6.15.ábra: 1/2 -es Glettes szennyezés.  

  

Látható a 6.6-os táblázatból, hogy ha csak a napelem felét szennyezük ugyanannyi glettel, 

akkor az jobban „lefedi” a napelemet, ezáltal nagyobb mértékben csökkenti a 

teljesítményt. Ezt jól mutatja a 6.16. ábra.  

  

 

6.16.ábra: 1/2-es Glettel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  
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6.3. Cement szennyezőanyaggal végzett mérés  

6.7. táblázat: Cement mérése.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,209  2,419  41,62857  

20  17,078  2,415  41,24337  

30  16,968  2,412  40,92682  

40  16,892  2,407  40,65904  

50  16,781  2,402  40,30796  

60  16,720  2,389  39,94408  

70  16,658  2,311  38,49664  

80  16,603  2,152  35,72966  

90  16,550  1,995  33,01725  

100  16,497  1,933  31,88870  

110  16,463  1,877  30,90105  

120  16,422  1,851  30,39712  

130  16,374  1,814  29,70244  

140  16,352  1,801  29,44995  

150  16,331  1,792  29,26515  
 

 

                        6.17.ábra: Cementes napelem.  

A cement is hasonlóan rontja a teljesítményt, mint a glett. Mivel a mérésnél felhasznált 

glett szemcsemérete nagyobb volt, mint a cementé, ezért a cement vastagabb szigetelő 

réteget hozott létre a napelem felületén, így nagyobb mértékben rontotta annak hatásfokát. 

Az anyagok áttetszősége közel azonos.  
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6.18. ábra: Cementtel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

 6.8. táblázat: Cement 1/2 -es lefedettséggel.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,209  2,419  41,62857  

20  17,090  2,417  41,30653  

30  16,999  2,413  41,01859  

40  16,917  2,411  40,78689  

50  16,834  2,408  40,53627  

60  16,781  2,383  39,98912  

70  16,696  2,341  39,08534  

80  16,659  1,988  33,11809  

90  16,631  1,834  30,50125  

100  16,591  1,632  27,07651  

110  16,497  1,497  24,69601  

120  16,444  1,449  23,82736  

130  16,390  1,411  23,12629  

140  16,352  1,336  21,84627  

150  16,348  1,268  20,72926  
 

 

                6.19.ábra: 1/2 -es Cementes szennyezés.  

  

  

A 6.8. táblázat és a 6.20. grafikon is mutatja, hogy az 1/2 -es cementtel való szennyezésnél  

80 g/m2 lefedettségnél drasztikusan romlik a napelem teljesítménye. Továbbá belátható, 

hogy ha csak a napelem felületének felét szennyezük, jobban romlik a teljesítmény, 

mintha ugyanennyi szennyező anyagot az egész felületen „szórnánk” szét.  
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6.20.ábra: 1/2-es Cementtel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

6.4. Homokkal szennyezett napelem mérése  

6.9. táblázat: Homok mérése.  
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6. 21.ábra: Homokkal szennyezett napelem.  

  

 

6.22. ábra: Homokkal szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

A 6.22. ábra segítségével bizonyítható, hogy ha homokkal szennyezük a napelemet, akkor 

az apró szemcsemérete miatt jól lefedi a felületet, ezért egyenletesen és nagyon rontja a 

teljesítményt. A sivatagos országokban ez nagyon nagy problémát jelent, ezért az ilyen 

helyeken muszáj tisztítani a napelem felületét.  

6.10. táblázat: Homok 1/4 -es lefedettséggel.  

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,231  2,414  41,59563  

20  17,143  2,410  41,31463  

30  17,096  2,390  40,85944  

40  17,040  2,382  40,58928  

50  16,976  2,374  40,30102  

60  16,930  2,367  40,07331  

70  16,901  2,361  39,90326  

80  16,871  2,357  39,76495  

90  16,855  2,224  37,48552  

100  16,795  2,095  35,18553  

110  16,761  2,023  33,90750  

120  16,731  1,917  32,07333  

130  16,704  1,914  31,97146  

140  16,676  1,911  31,86784  

150  16,652  1,892  31,50558  
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g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,204  2,419  41,61648  

20  17,101  2,416  41,31602  

30  17,042  2,412  41,10530  

40  16,952  2,405  40,76956  

50  16,906  2,399  40,55749  

60  16,876  2,394  40,40114  

70  16,836  2,384  40,13702  

80  16,826  2,352  39,57475  

90  16,792  2,331  39,14215  

100  16,711  2,003  33,47213  

110  16,685  1,911  31,88504  

120  16,646  1,884  31,36106  

130  16,616  1,831  30,42390  

140  16,584  1,774  29,42002  

150  16,539  1,718  28,41400  
 

 

                          6.23.ábra: 1/4 -es Homokos szennyezés.  

  

 

6.24.ábra: 1/4 -es Homokkal szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

Ha csak a napelem negyedét szennyezzük homokkal, akkor az úgy fog viselkedni, mint a 

cementnél, és az egész felületes szennyezésnél nagyobb mértékben fog romlani a 

teljesítmény. 90 g/m2 es szennyezettségnél hirtelen kezd el csökkeni a teljesítmény, majd 

folyamatosan csökken tovább.  
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6.5. Virágfölddel szennyezett napelem mérése  

  
6.11.táblázat: Virágföld mérése.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,190  2,415  41,51385  

20  17,121  2,402  41,12464  

30  17,060  2,393  40,82458  

40  16,985  2,384  40,49224  

50  16,939  2,377  40,26400  

60  16,872  2,368  39,95290  

70  16,823  2,361  39,71910  

80  16,776  2,355  39,50748  

90  16,731  2,341  39,16727  

100  16,691  2,333  38,94010  

110  16,650  2,311  38,47815  

120  16,611  2,294  38,10563  

130  16,585  2,278  37,78063  

140  16,566  2,251  37,29007  

150  16,529  2,225  36,77703  
 

 

6.25. ábra: Virágfölddel szennyezett napelem.  

  

 

6.26. ábra: Virágfölddel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  
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A mért adatok alapján belátható, hogy a virágföld rontja a teljesítményt. Egyenletesen 

romlik a teljesítmény a szennyezés előrehaladtával, de nem nagy mértékben.  

  

  

6.6. Sóderrel szennyezett napelem mérése  

  
            6.12. táblázat: Sóder mérése.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,246  2,390  41,21794  

20  17,170  2,360  40,52120  

30  17,147  2,325  39,86678  

40  17,082  2,295  39,20319  

50  17,036  2,277  38,79097  

60  17,004  2,268  38,56507  

70  16,980  2,262  38,40876  

80  16,952  2,245  38,05724  

90  16,927  2,225  37,66258  

100  16,919  2,199  37,20488  

110  16,904  2,195  37,10428  

120  16,893  2,192  37,02946  

130  16,887  2,191  36,99942  

140  16,884  2,190  36,97596  

150  16,882  2,189  36,95470  
 

 

                       6.27.ábra: Sóderrel szennyezett napelem.  
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6.28.ábra: Sóderrel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

  

  

A következő diagram (6.29. ábra) bemutatja, hogy a finom homok és a sóder mekkora 

mértékben rontja, és hogy egymáshoz képest mennyire eltérően befolyásolják a 

teljesítményt. A sóder szemcsemérete nagyobb, és a kavicsok miatt, amik az egységnyi 

szennyezés súlyát növelik, kevesebb mennyiségű szennyező anyag kerülhet a felületre, 

így kisebb lesz a teljesítmény esése. Látszik, hogy 90 g/m2 szennyezésig mindkettő anyag 

egyenletesen, közel azonos mennyiséggel rontja a teljesítményt, utána viszont a homok 

jobban letudta fedni az egységnyi felületet, ezáltal nagyobb mértékben rontotta a 

teljesítményt.  
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6.29. ábra: Sóder és homok teljesítmény összehasonlító karakterisztika.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.7. Földdel szennyezett napelem mérése  

  
            6.13. táblázat: Föld mérése.  
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g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,236  2,410  41,53876  

20  17,169  2,402  41,23994  

30  17,089  2,384  40,74018  

40  17,005  2,379  40,45490  

50  16,904  2,375  40,14700  

60  16,842  2,366  39,84817  

70  16,818  2,352  39,55594  

80  16,743  2,336  39,11165  

90  16,711  2,318  38,73610  

100  16,682  2,284  38,10169  

110  16,656  2,263  37,69253  

120  16,595  2,248  37,30556  

130  16,565  2,217  36,72461  

140  16,554  2,199  36,40225  

150  16,508  2,192  36,18554  
 

 

                                                                            6.30. ábra: Földdel szennyezett napelem.  

  

 

6.31. ábra: Földdel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

A föld is hasonlóan „viselkedik” szennyező anyagként, mint a virágföld. Egyenletesen 

romlik a napelem teljesítménye, viszont nagyobb mértékben, mint a virágföldnél. Ez azért 

van, mert a sima föld jobban letudja „fedni” a felületet.    
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6.8. Poros napelem mérése  

Hazánkban a legnagyobb problémát a por és a madárürülék okozza. Az előbbinél a gyárak 

és a gépjárművek a szennyezés fő okozói. A mérésekből is jól látszik, hogy nagyon nagy 

mértékben rontja a teljesítményt az effajta szennyeződés, ezért szükséges a takarítása. 

Látható, hogy a porréteg szinte teljesen lefedi a rendelkezésre álló felületet. A mérés során 

a napelem teljesítménye több mint a felére csökkent.  

    
  
     6.14. táblázat: Por mérése.  

 

g/m2  U  I  P  

0  17,274  2,420  41,80308  

10  17,176  2,350  40,36360  

20  17,062  2,292  39,10610  

30  16,945  2,190  37,10955  

40  16,854  2,040  34,38216  

50  16,768  1,920  32,19456  

60  16,684  1,840  30,69856  

70  16,629  1,790  29,76591  

80  16,583  1,730  28,68859  

90  16,535  1,570  25,95995  

100  16,464  1,474  24,26794  

110  16,421  1,311  21,52793  

120  16,326  1,228  20,04833  

130  16,297  1,181  19,24676  

140  16,289  1,177  19,17215  

150  16,281  1,172  19,08133  
 

 

              6.32. ábra: Porral szennyezett napelem.  
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6.33. ábra: Porral szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

6.9. Fogkrémmel szennyezett napelem mérése  

  

Ennél a mérésnél a madárürüléket fogkrémmel helyettesítettem. Egy mérési pont 5 cm2 

felületet „fedett” le. Minden egyes mérési pontnál ugyanannyi szennyező anyag került a 

napelem felületére, ami 36 cellából állt, ezért 36 mérési pontom keletkezett.  

  

6.15.táblázat: Fogkrém mérése.  

Mérési 

pontok  U  I  P  

 

18  16,861  2,165  36,50407  

19  16,852  2,156  36,33291  

0  17,274  2,420  41,80308  

20  16,843  2,147  36,16192  

1  17,228  2,415  41,60562  

21  16,832  2,137  35,96998  

2  17,185  2,410  41,41585  

22  16,819  2,128  35,79083  

3  17,139  2,404  41,20216  

23  16,801  2,119  35,60132  

4  17,116  2,396  41,00994  

24  16,790  2,108  35,39332  

5  17,089  2,382  40,70600  

25  16,771  2,100  35,21910  

6  17,060  2,374  40,50044  

26  16,763  2,050  34,36415  
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7  17,036  2,364  40,27310  

27  16,748  1,998  33,46250  

8  17,014  2,355  40,06797  

28  16,741  1,993  33,36481  

9  17,002  2,348  39,92070  

29  16,731  1,986  33,22777  

10  16,982  2,341  39,75486  

11  16,961  2,333  39,57001  30  16,727  1,981  33,13619  

12  16,937  2,322  39,32771  31  16,721  1,977  33,05742  

13  16,926  2,208  37,37261  32  16,716  1,972  32,96395  

14  16,918  2,204  37,28727  33  16,711  1,968  32,88725  

15  16,905  2,192  37,05576  34  16,707  1,964  32,81255  

16  16,896  2,182  36,86707  35  16,701  1,961  32,75066  

17  16,873  2,173  36,66503  36  16,699  1,958  32,69664  

  

  

  
6.34.ábra: Fogkrémmel szennyezett napelem.  
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6.35.ábra: Fogkrémmel szennyezett napelem teljesítmény karakterisztikája.  

  

Méréseim során bebizonyosodott, amit előzőleg gondoltam, ha a napelem felületét 

szennyezzük különféle anyagokkal, akkor annak a teljesítménye csökkeni fog. Minél több 

és minél kisebb szemcseméretű, áttetszőtlen anyaggal szennyeztem, annál nagyobb 

mértékben romlott a teljesítmény. A következő, 6.36. ábra bemutatja, hogy melyik anyag 

milyen mértékben rontja a napelem teljesítményét.  

 

6.36.ábra: Összes szennyező anyag teljesítmény karakterisztikája.  
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7. Lehetséges tisztítási módszerek felvázolása  

Mivel a szennyező anyagok nagy mértékben rontják a napelem teljesítményét, ezért 

tisztításuk feltétlenül szükséges. Ez kétféleképpen történhet: természetes úton vagy 

mesterséges módon. Természetes úton az esőzések által valósul meg, de a csapadék 

valószínűsége és mennyisége kiszámíthatatlan, csak megjósolni lehet a meteorológiai 

adatok alapján. Ezért szükséges a másik módszer, a mesterséges tisztítás.  

Égtájanként más és más a szennyező anyagok minősége. A sivatagban a legnagyobb 

gondot a homok okozza, míg hazánkban a legsúlyosabb és legáltalánosabb szennyezési 

forrás a természetes eredetű por, madárürülék és a falevelek. A tisztítást különböző 

méretű napelemeknél különböző módszerekkel valósítják meg. Csarnokok tetejére, 

illetve, talajra installált nagyobb egybefüggő felületek esetében robot technológiát 

alkalmaznak (7.1. ábra). A tisztítást ez esetben egy távirányítással vezérelt robot végzi, 

melyen két egymástól eltérő durvaságú tisztítókefe található. A kefék minden fajta 

szennyeződéstől megtisztítják a napelem panelek felületét. A robot nem okozhat kárt a 

panelekben, ugyanis gumihevederes járószerkezete kiválóan megtapad az üveg felületen, 

karc és csúszásmentes haladást biztosítva a robotnak [9].  

  

  
7.1.ábra: Robot tisztító.  

  

A tisztítást végezhetjük magunk is, amennyiben olyan helyen vannak a napelemek, hogy 

könnyen elérhetjük őket és nem veszélyezteti a testi épségünket. Viszont a vízhálózatban 

szinte mindenhol kemény a víz, sok benne az oldott ásványi anyag tartalom. Az oldott 

ásványi anyagok száradáskor kicsapódnak a felületekre, így mosás után a por helyett az 
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odaszáradt vízkő okoz termeléskiesést. A napelemeket tisztított lágy vízzel kell tisztítani, 

mely hozzáadott tisztítószer nélkül is tökéletes tisztaságot eredményez. A megtisztított, 

algáktól, baktériumoktól és ásványi anyagoktól mentes víz azonnal megköti a különböző 

szennyezőanyagokat. A napelem tisztítás után teljesen cseppmentesen szárad és eltűnik a 

felületről. A másik megoldás, hogy erre szakosodott szakembereket hívunk ki, de át kell 

gondolni a professzionális takarítás és a várható termelés többlet hozamát, mert könnyen 

meg lehet, hogy a két összeg nincs még csak egyensúlyban sem.  

Napjainkban már nagyon korszerű gépekkel végzik a tisztítást. Napelem parkoknál a 

legideálisabb megoldás a gépekkel való tisztítás és éves karbantartási szerződés 

megkötése kedvező feltételekkel.  

A SUNBRUSH napelem tisztító gép talajra vagy alacsonyabb tetőszerkezetre telepített 

napelemes rendszerek tisztítására alkalmas eszköz. A SUNBRUSH üzemeltetéséhez 

jellemzően mezőgazdasági erőgép, kisebb árokásó, minikotró, illetve teleszkópos rakodó 

szükséges. A gép hidraulikus rendszerrel üzemeltetett, a legfinomabb beállítást teszi 

lehetővé [10].  

A 7.2. ábrán is látható, hogy a SUNBRUSH napelem tisztító adaptert legegyszerűbben 

egy mezőgazdasági vontató fronthidraulika rendszerére lehet adaptálni. A függesztőkarok 

és a harmadik pont csatlakoztatását követően, a hidraulikus rendszer gyorscsatlakozóit is 

csatlakoztatni kell az erőgéphez. Attól függően, hogy a vontató milyen hidraulikus 

rendszerrel szerelt elérhető többféle tisztítógép típus. A hidraulikus csatlakoztatást 

követően a vezérlőelektronika következik [10].  
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7.2.ábra: Napelem tisztító gép.  

A vontatóba kényelmesen elhelyezhető Joystick teszi lehetővé a gép finom vezérlését. 

Ezzel az egységgel vezérelhető a tisztítókefe pozíciója, forgási sebessége, a tisztításhoz 

szükséges vízellátás szabályozása is. Egyszerűen, könnyen működtethető. A tisztítógép 

részeként a napelemes rendszer tisztításához szükséges víz tárolására alkalmas tartály is 

elhelyezhető a vontatón, vagy rakodón. A tisztítókefe mérete a napelempark 

installációjától függően konfigurálható. Többféle méretben elérhető tisztítókefe teszi 

alkalmassá a gépet szinte minden földre telepített napelem park tisztítására. A 

vázszerkezet robusztus kialakítású, korrózióálló festék bevonattal rendelkezik, mely 

hosszútávú használatot tesz lehetővé [10].  

Nemcsak égtájanként, hanem évszakonként is változó a szennyeződések fajtája. 

Hazánkban télen nem csak a por, madarak és a gyárak, autók által okozott szmog rontja 

a hatásfokot, hanem a hó és jég. A hó viselkedése más, mint a poré, bár 

teljesítménycsökkentő hatásai igen hasonlóak. A hólerakódás nagyban függ a 

hőmérséklettől (ami a pornál nem jelentkezik), a szélsebességtől, a dőlésszögtől és a 

felszíni viszonyoktól. A hókristályok -3 °C alatt visszapattannak a napelem felszínéről. 

Viszont -3 °C fölött ez a tulajdonságuk csökken, és elkezdenek összeragadni a kristályok, 

ami hómassza kialakulásához vezet.  
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7.3.ábra: Hó miatti veszteségek.  

  

A 7.3. ábrán látható, hogy nagyobb dőlésszög esetén kevesebb lesz a teljesítmény 

vesztesége, hiszen a nagyobb dőlésszögnél a gravitáció segít eltávolítani a havat a panel 

felszínéről. Az előzőekben bebizonyosult, hogy a napelem felszíne melegszik, ezért a hó, 

jég formájában érkező csapadék elolvad, és a dőlésszög miatt lefolyik a napelemről.  

8. Összefoglaló  

Napjainkban már Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

környezetvédelemre. Kiemelt fontosságúak a megújuló energiaforrások, ezen belül is a 

napelemek. Európai Uniós előírás, hogy 20%-kal csökkenjenek az üvegházhatást okozó 

gázok 2020-ig. Ennek okán az Európai Unió is nagymértékű támogatást biztosít hazánk 

számára, ezzel elősegítve a napelemes rendszerek terjedését. Dolgozatom témája ezért a 

napelemes rendszerekhez tartozó napelemek szennyezése.  

A szakterület vizsgálata során átfogó képet kaptam a napelemek adottságairól, típusairól, 

felhasználásukról, előállításukról, működésükről és tisztításuknak a fontosságáról. A 

napelemes panelek félvezető technológiával egyenáramot képesek előállítani, viszont a 

működésüket sok tényező befolyásolja. A legnagyobb teljesítmény romlást a szennyező 

anyagok okozzák. Munkám során azt vizsgáltam, hogy milyen típusú, mennyiségű és 

szemcseméretű anyagok miként változtatják meg a napelem teljesítményét. Méréseim 

előtt azt vártam, hogy csökkenni fog az áram és a feszültség is, és ezáltal a teljesítmény 
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is. Továbbá azt vártam, hogy minél több szennyező anyagot szórok a napelem felületére, 

és minél jobban lefedi azt, annál nagyobb mértékben fog romlani a teljesítmény.  

Méréseim során az elképzeléseim beigazolódtak, mert azon hatás következett be, amit 

vártam. A napelem teljesítménye annál jobban csökkent, minél több szennyező anyag 

került a felületére. A legnagyobb teljesítménycsökkenést Magyarországon a por és a 

madárürülék okozza. A méréseim során kiderült az is, hogy időnként érdemes tisztítani a 

napelemeket, mert éves szinten több energiát képesek termelni, valamint a 

szennyeződések okozta túlhevülési időszak is lecsökken, ami a napelem élettartamát 

növeli.  

  

    

  

  

  

  

  

  

9. Summary  
  

Nowadays, more and more emphasis is based on the protection of the environment in 

Hungary. Renewable energy resources, including solar energy, are of upmost importance. 

According to EU regulation, member states must reduce their greenhouse gas emissions 

by 20% by 2020. To reach this goal, the EU provides significant financial support for its 

member states, including Hungary, to help the spread of technologies that can harness 

renewable resources, like solar panels. In this the essay, I examined the pollution of solar 

panels.  

During my research, I attained comprehensive knowledge about the panels’ attributes, 

types, usage, production, operation and the importance of keeping them clean. Solar 

panels are capable of producing direct current with semiconductor’s technology however, 

their power is affected by several factors. The biggest drop in power is caused by the 

surface of the panel being polluted. During my research, I examined how the power of 
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panels is affected by substances of different type, volume and particle size. Before testing, 

I anticipated, that current and voltage is going to decrease and thus, power is going to 

decrease as well. I further anticipated, that as more pollutants cover a larger part of the 

panel’s surface, the more significant will be the decrease in power.  

After performing the measurements, my expectations turned out to be accurate. As the 

surface of the panel is covered by more pollutants, the more the power of the panel 

decreases. In Hungary, most damages are caused by grime and bird feces. After my 

measurements it became evident, that solar panels need to be cleaned on a regular basis, 

to increase their power and lifespan.  

    

10. Köszönetnyilvánítás  

Elsőként szeretném köszönetemet kifejezni Matusz-Kalász Dávidnak, aki folyamatosan 

segítette a laboratóriumi munkámat és tanácsokkal látott el.  

Továbbá szeretném megköszönni témavezetőmnek Dr. Bodnár István egyetemi adjunktus 

úrnak a szakdolgozat során adott hasznos ötleteit, tanácsait, meglátásait és hogy 

rendelkezésemre bocsájtotta a laboratóriumi eszközöket.  

Köszönet illeti a szüleimet a sok gondoskodásért, ami elkísért a tanulmányaim során.  

Köszönöm a türelmüket és a mindennapi feladatokban nyújtott segítségüket.   
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