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1. Bevezetés 

A múlt század ’50-es éveitől a technológia rohamos fejlődésének lehetünk tanúi. 

Az emberek életszínvonala emelkedett, mely emelkedés egyik mutatója a háztartások által 

felhasznált energia mennyiségében mérhető. A villamos berendezések számának és 

teljesítményének növekedése, az egykori luxusnak számító berendezések 

(légkondicionálás, medencefűtés, szórakoztató elektronikai cikkek stb.) tömeges 

elterjedése mutatja a társadalmi fejlődést.  

A rohamosan növekvő energiaigény kielégítésére a primer energiahordozók 

kitermelése is ugrásszerűen megnőtt. Az egy főre eső energiaigény növekedése mellett 

1950-től napjainkig a Föld lakosságának lélekszáma megháromszorozódott. E két tényező 

és a Föld véges erőforrásai már a múlt század ’70-es éveitől felvetették az 

energiatakarékosság és környezetvédelem szükségességét, annál is inkább, mert az 

előrejelzések az emberiség létszámának – ezzel együtt az energiaigények - további 

növekedését prognosztizálják, amely energiaigényt az eddig hagyományosnak tekintett 

fosszilis energiahordozókkal csak a környezet túlzott elhasználódásával lehetne 

fenntartani. 

A szén, földgáz és kőolaj fosszilis energiahordozók, melyek elégetése jelenti a 

legnagyobb problémát a bolygónk ökoszisztémájára nézve. A készletek kimeríthetők és 

nem termelődnek újra emberi időléptékben, ezen kívül elégetésüknek komoly 

környezetkárosító hatása van. Ennek elkerülése érdekében egyre sürgetőbbé vált a 

környezetkímélő energiaforrások utáni kutatás.  

Az atomerőművek nagymennyiségű villamos-energiát képesek előállítani 

komolyabb károsanyag-kibocsátás nélkül, de a közismert atomerőművi balesetek 

(Csernobil, Fukushima) miatt a közvélemény és a politika sem mindenütt támogatja ezen 

energiafajta további térnyerését. 

A társadalmilag elfogadott és a legtöbb nemzet politikusai által is támogatott 

megújuló energiaforrások – elsősorban a napelem-rendszerek és szélerőművek – nagy 

ütemben terjednek a világon.  

A napelemek olyan berendezések, amelyek a napenergiából közvetlenül villamos 

energiát képesek előállítani. Hasonlóan a többi technológiai eszközhöz a napelemek is 

rohamos fejlődésen estek át, melynek következményeként hatásfokuk egyre növekszik, 
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míg előállítási költségük csökken. Kezdetben hatásfokuk az 1%-ot sem érte el, napjainkban 

már a 30%-ot is meghaladta. A közeljövőben ezen rendszerek tömeges alkalmazása 

várható hazánkban is mind az iparban, mind a közintézményekben és elsősorban a 

háztartásokban.  

A napelemek – egyéb alternatív energiaforrásokkal együtt – gyökeresen át fogják 

alakítani a világ, így hazánk energiagazdálkodását is, befolyásolva az eddigi hálózati 

paramétereket, új feladatok elé állítva az üzemirányítókat, stb. A hazai napelemek 

telepítése, üzemeltetése, bővítése, folyamatos karbantartása, majd az élettartamuk utáni 

bontásuk, újrahasznosításuk egyre növekvő számú szakembert igényel, hosszú időre 

feladatot adva nekik. 

Ezen várható feladatok jövőbeni ellátására való felkészülés céljából választottam 

dolgozatom témájául a napelemről táplált motorikus fogyasztók vizsgálatát. Remek 

tapasztalatszerzési lehetőségnek vélem ezen problémakör vizsgálatát, megismerését, 

amelyet a jövőben hasznosítani szeretnék szakmai tevékenységem során.  

A dolgozatomban a napelemek és a villanymotorok működését fogom 

tanulmányozni és egy egyszerű szigetüzemű rendszeren végzek majd méréseket különböző 

teljesítményű motorikus fogyasztókkal való terhelés mellett. 
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2. A szakirodalom tanulmányozása 

2.1 A Nap mint megújuló energiaforrás 

A naprendszerünk központja a Nap, minden földi élet alapja, hiszen energiája 

táplálja a növény-, és állatvilágát. Energiája hő és fény formájában, sugárzással éri el a 

Földet, melyet az emberiség ősidők óta hasznosít, egyre fejlettebb technológiák 

segítségével. A napenergiához kapcsolódó technológiák, mint a napfűtés, a naperőművek 

vagy a napenergiát felhasználó épületek segíthetnek megoldani az emberiség előtt álló 

legnagyobb kihívásokat. A belőle érkező elektromágneses sugárzás hasznosítása az egyik 

legkézenfekvőbb lehetőség napjainkban, amikor megújuló energiaforrásokról beszélünk. 

Tehát a napenergia átalakítására szolgáló eszközök tanulmányozása aktuális téma. 

A Nap nagyrészt plazma állapotban lévő hidrogénből álló gáztömb tömegében 

magfúzió, vagyis termonukleáris hőtermelés zajlik, melynek során hidrogén héliummá 

alakul. A magfúzió hatására a Nap külső felületének a hőmérséklete megközelítőleg 6000 

K míg a centrális hőmérsékletét becslések szerint eléri a 15 millió K-t. E rendkívüli magas 

hőmérséklet következtében a Nap a világűr felé rövid hullámhosszú elektromágneses fény-

sugárnyalábot bocsát ki. A napsugárzás teljesítményből (4*1023 kW) a földfelszín 

részesedése eléri a 1,73*1014 kW-ot. A Föld légkörének külső határára érkező 

napsugárzásnak csak egy része éri el a földfelszínt. A teljes mérleg szerint a napsugárzás 

23%-át a légköri gázok elnyelik, hővé alakítják, 26% pedig visszaverődés és szórt sugárzás 

formájában a világűrbe visszasugárzódik. A földfelszínt így a napsugárzás 51%-a éri el, 

33% mint közvetlen rövidhullámú sugárzás és 18% mint diffúz sugárzás. Ebből a 

földfelszín a napsugárzás 10%-át visszaveri, amiből 5% a légkörben elnyelődik, 5% pedig 

a világűrbe távozik. Azt a napsugárzás mennyiséget, ami a légkör felső határán 1 m2; 

felületre 1 másodperc alatt esik, napállandónak nevezzük, értéke pedig különböző 

műszerek mérései alapján 1364 és 1372 W/m2 közé esik. [1]. 
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1.ábra: A napsugárzás veszteségei a légkörben. 

 

A Föld napsugárzási háztartása - ami több ezerszeresen meghaladja az emberiség 

jelenlegi energiaigényét - átlagértékben állandóan kiegyenlített, azonban egyes pontjain, 

értéke időben változó. A jelenség oka a Föld geometriai viszonya a Naphoz, ami 

befolyásolja az időjárás alakulását. Az eddig elmondottak csak ideális, tiszta légkörre 

vonatkoztak. A valódi légkörben a direkt sugárzás a civilizációs és természetes szennyezés 

miatt tovább csökken. A légkör sugárzáscsökkentő tulajdonságát a homályossági 

tényezővel (Ht) jellemzik, amely megadja, hogy a légkör a sugárzás mekkora részét engedi 

át. A homályossági tényező az idő múlásával egyre romlik: Budapesten 1965-ben 0,4-et, 

1993-ban viszont már csak 0,25-t mértek [2]. 

 

A homályossági tényező tapasztalati értékei a következő: 

 

- zavartalan természet, tenger Ht = 0,6 - 0,7; 

- mezőgazdasági terület, falu Ht = 0,4 - 0,5; 

- kis és közepes város Ht = 0,3 - 0,4; 

-i pari környezet Ht = 0,2 - 0,3; 
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2.1.1 Sugárzás összetétele 

A sugárzás két fő összetevője a részecske-, és az elektromágneses sugárzás. A 

részecskesugárzás az elektromágneses sugárzáshoz viszonyítva kis hányadát teszi ki a 

sugárzó energiának. Elemei ionok, elektromos töltésű részecskék és töltetlen neutronok. 

Az elektromágneses sugárzás zérus nyugalmi tömegű részecskék, azaz fotonok árama. Az 

energia 7%-a az ultraibolya és röntgen tartományba tartozik, 46%-a a látható fény-, a 

további 47% pedig az infravörös tartomány része mely sugarak hőhatásukkal tűnnek ki, 

ezért gyakran hősugárzásnak nevezzük. Az evolúció során az ember szeme alkalmazkodott 

az égitestünk által kibocsájtott fényhez és a legintenzívebb tartományára lett érzékeny. Ezt 

a tartomány hívjuk látható tartománynak (0,4 – 0,7 mikron).A földfelszínre érkező 

sugárzás különböző színekből áll. A szín a környezet tárgyainak látással érzékelhető azon 

tulajdonsága, amit olyan fogalmakkal írunk le, mint a vörös, sárga, zöld és kék. Minden 

tárgya a rá jellemző módon nyeli el és veri vissza az érkező fényt, az így kapott 

visszaverődő fények egyedi hullámhosszát érzékeli az ember színként [3].  

2.1.2 Tér és időbeli eloszlás, tájolás 

A napenergia hasznosításakor az egyik legfontosabb tényező az, hogy hova 

helyezzük el a napelemes rendszerünket. A megfelelő mennyiségű adat gyűjtése 

elengedhetetlen. A napsugárzás fényintenzitása mind a földrajzi helyzet-, mind az idő 

változásával jelentős eltéréseket mutathat. Magyarország területén belül is mérhetők 

különbségek a napsugárzás évi összegei között földrajzi fekvés szerint, azonban fontos 

leszögezni, hogy a napsütés szempontjából Magyarország legkedvezőbb és 

legkedvezőtlenebb helye között a különbség mindössze 8%. Tehát kijelenthető, hogy az 

egész ország területe alkalmas a napenergia-hasznosító rendszerek létesítésére. 
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2.ábra: Napsugárzás országos eloszlása. 

 

A napsütéses órák száma és a tapasztalt fényintenzitás az egyes évszakokban is 

eltér. Hasznosítási szempontból háromféle sugárzást különböztetünk meg a direkt, szórt és 

horizontális sugárzást. Hazánkra a szórt napsugárzás jellemző, amelyet a polikristályos 

napelemek hasznosítanak legnagyobb hatásfokkal. A 3. ábra bemutatja szórt és direkt napi 

energiamennyiséget [kWh/m2 nap], egy évre vonatkozóan havi átlagra bontva. 

Megfigyelhető, hogy a sugárzás legnagyobb része a nyári hónapokban érkezik a felszínre. 

Telepítéskor rendkívül fontos a napelem tájolása, mely akkor hasznosítja a Nap 

energiáját a legnagyobb mértékben, ha a sugarak merőlegesen érkeznek a felületére. 

Léteznek több tengelyen mozgó szerkezettel szerelt napelemes rendszerek, amelyek 

lekövetik az égitest Földhöz viszonyított állását, hogy mindig az ideális eset álljon fenn. 

Ezek a rendszerek rendkívül költségesek lehetnek, ezért sokszor nem érik meg a plusz 

kiadást, mert kielégítő eredmény érhető el a munkafelület megfelelő tájolásával, ha 

figyelembe vesszük az északi-déli irányt és a napsugárzás téli és nyári beesési szögeit. 

A déli tájolás feltétlenül fontos, a dőlésszöget pedig a napelem hatásfoka és a 

földrajzi szélesség határozza meg. Minél nagyobb a hatásfoka, annál kisebb dőlésszöget 

választhatunk, hogy a tavasz és őszi napsütést is ki lehessen használni. Magyarországon a 

napkollektorok és napelemek dőlésszöge általában 40 – 70° között változik [2]. 

 



10 

 

 

3.ábra: Szórt és direkt sugárzás. 

2.1.3 Naperőművek a Magyar villamosenergia-rendszerben 

A magyar villamosenergia-rendszer az európai villamosenergia-rendszer az UCTE -

(Union for the Coordination of Transmission of Electricity) - részeként 3 fázisú 50 Hz-es 

frekvenciájú váltakozó áramú, melynek fogyasztói feszültségszintje 0.4kV-os. A villamos 

energia előállítása döntően egymással szinkronizált forgógépekkel történik. A 

szinkrongenerátorok által előállított váltakozó feszültség jelalakja három – egymáshoz 

képest 120o–ban eltolt szinuszos jelleggörbe. 

A forgógépek meghajtásához különféle primer energiahordozókat (atomenergia, 

fosszilis tüzelőanyagok és megújuló energiaforrásokat) használnak fel. Elsősorban 

környezetvédelmi és részben gazdasági megfontolásból a megújuló energia részarány 

növekvő tendenciát mutat. 

Az Országos Alaphálózatra - általában az energiaforrás kinyerési helyének 

közelében - kapcsolódó kisszámú, de nagyteljesítményű erőművek rendszere a múlt 

századra volt jellemző. Ezek jelentős részét napjainkra bezárták, a még működők 

tüzelőanyagát a légszennyező széntüzelésről földgáz, olaj, vagy biomassza tüzeléssel 

váltották fel. A kieső erőművek helyett több, kisebb teljesítményű és kevésbé 

környezetkárosító erőművet építettek, területileg jobban széttagolva a „klasszikus” 

nagyerőművek elhelyezkedéséhez képest.  

Ezek a kisebb teljesítményű erőművek közé tartoznak a megújuló természeti 

energiát hasznosító erőművek úgy, mint a szél- és naperőművek. 
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4.ábra: A Nemzeti Energiastratégia által támogatott "Atom-Szén-Zöld" forgatókönyv által 

vázolt kapacitásmegoszlás (GW). 

 

A hazai megújulóenergia-részarány mutatói növekvő tendenciát mutatnak: az 

összesített megújuló-részarány 2014-ben 9,61%-ot tett ki, azaz a hazai bruttó végső 

energiafogyasztás hozzávetőleg 10%-át jelentette a megújuló energiaforrásokból előállított 

energia végső fogyasztása. 

 

 

5.ábra: Megújuló energiaforrások részaránya. 

 

A diagramból kitűnik, hogy a magyar energiaigény közel 10 %-át adó megújuló-

energia részarányán belül a napenergia részaránya egyenlőre igen kis szegmens (2 %) 

Ennek ellenére a csökkenő beruházási költségek és a lehetséges állami 

támogatások, kedvező hitelkonstrukciók miatt a lakossági és közintézményi felhasználás 

robbanásszerű növekedése várható.  

A napelemek által előállított villamosenergia viszont – eltérően a szél- vagy 

vízierőműben előállított megújuló energiával – egyenfeszültségű. Ezért a naperőművek 
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csatlakoztatása az országos hálózathoz további berendezéseket (megfelelően méretezett 

vagy kiválasztott inverter, akkumulátortelep, töltésvezérlő, feszültségszabályozó, kétirányú 

mérőberendezés, st.) igényel, melyek a költségeket növelik, ezen felül egyéb üzemeltetési 

problémákat is jelenthet. 

A közüzemi hálózatra csatlakozás a műszaki nehézségeken felül adminisztrációs 

kötelezettségeket is jelent. Ezen adminisztrációs kötelezettségek alól mentesülhet a 

felhasználó, ha a kiépítendő napelemeit szigetüzemben akarja használni. Ekkor ugyan 

elesik attól a lehetőségtől, hogy az általa a saját fogyasztásán túl megtermelt villamos-

energiát értékesítse, de a hálózattól egyébként is távol lévő hétvégi ház, mezőgazdasági 

épület vagy akár lakókocsi villamosenergia-ellátására megoldást jelenthet a napelemek 

szigetüzemű használata. 

2.2 Napelemek 

A napelem, vagy fotovillamos elem, olyan szilárdtest eszköz, amely az 

elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás 

alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, amiket 

az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák 

különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, vagyis 

elektromos áram jön létre. Lényegében egy nagyméretű félvezető alapú, fényre érzékeny 

energiaátalakító eszköz, amelyben a fény által közvetített energia hatására töltéshordozók 

válnak szét. A jelenleg használt napelemek döntő többsége szilícium félvezetőkön 

alapszik, de folyamatos kutatások irányulnak új technológiák fejlesztésére, melyekkel az 

eddigi maximális hatásfokok javíthatók.[2] 

A napelem létrejöttét felfedezések sorozata tette lehetővé, amelyek az 1800-as 

években kezdődtek. Willoughby Smith angol villamosmérnök felfedezte, egy tengeralatti 

felhasználásra készülő kábelen, hogy a kristályos szelén máshogy vezeti az áramot fényben 

és sötétben. Alexander Edmund Becquerel francia fizikus munkája során fotokémiai és 

fotoelektromos hatásokat tanulmányozott és rájött, hogy bizonyos anyagok fény hatására 

áramot generálnak, innen ered a Becquerel-jelenség neve. Heinrich Rudolf Hertz is 

kísérletezett a szelénnel. Az általa kialakított fotovoltaikus cellák 1–2%-os hatásfokkal 

rendelkeztek. Az első napelemet, amely már megközelítette a mai formáját, Charles Fritts 

készítette el. Egy táblára vékony rétegben szelént vitt, amire aranyfilm bevonatot készített, 

ezzel folyamatos áramtermelést előidézve. Ezek a tudósok még nem voltak tisztába a 
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napelem fizikai hátterével, ezt a későbbiekben Albert Einstein tisztázta, amelyért elnyerte a 

fizika Nobel-díját 1905-ben. A kis hatásfok és a szelén ára miatt még ekkor sem került sor 

az elterjedésére [4]. 

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

fejlesztésében és ebből adódóan a „Bell Cell” névre keresztelték. Bell a napelemet a 

gyakorlatban az 1950-es évek közepén helyi telefonerősítőkhöz használta. 1958-ban a 

napelemeket rádióállomások energiaellátására, valamint a második amerikai műholdon a 

Vanguard I-en alkalmazták. Ettől kezdve a napelemek hatásfokának növelésére irányuló 

törekvések előtérbe kerültek. Az utóbbi évtizedekben elterjedten használja a 

telekommunikáció, alkalmazzák a világítástechnikában, és nem csak olyan helyeken, ahol 

a hagyományos energiaellátás nem megoldható. Az átlagemberek is könnyen 

hozzájuthatnak napelemmel működő termékekhez, mint például órákhoz, 

számológépekhez. Az USA-ban, Németországban, Olaszországban, Svájcban napelemeket 

szerelnek fel a villanyvezetékek tartóoszlopaira, és hozzákötik a vezetékekhez. Egyre 

szélesebb körben terjednek el az ipari létesítményeken, háztartásokban, hogy az 

energiaszükségletek egy részét ezzel fedezzék [5]. 

Kezdetben az űrtechnika alkalmazta a berendezést és ennek hatására egy idő után 

elkezdett csökkeni a napelemek ára majd megindult a technológia fejlődése is, de az igazi 

áttörést a 70-es években volt. Ekkor ugyanis az energiaválságot jelző emelkedő olajárak 

miatt felfigyeltek a napelemes rendszerekben rejlő lehetőségekre is, melyek már az 

űrprogramokon túlmutattak. Az első napelemeket 1981-ben Ronald Reagan amerikai elnök 

szereltette fel a Fehér ház tetejére, ami 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 [2]. 

2.2.1 Típusaik, alkalmazásuk 

A napelemeket két fő csoportra lehet osztani technológiájuktól függően, kristályos 

és vékonyfilm-rétegű fajtákra. Az előbbi csoportba tartoznak a mono-, és polikristályos 

napelemek. A több alkalmazott technológia és alapanyag közül átlagosan a kristályos 

napelem rendelkezik a legjobb mutatókkal. Alkalmazásuk a hétköznapitól az ipari 

felhasználásig terjed, a feladatra alkalmas hatásfokú napelem kiválasztásával. 
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A vékonyfilm-rétegű napelemek hatásfoka és élettartama is jóval kisebb a 

kristályos napelemekénél, de költségei szintén alacsonyabbak. Jelenleg az elterjedt és már 

tömeggyártásban lévő vékonyrétegű technológiák az amorf szilícium, kadmium tellurid és 

réz-indium-gallium-diszelenid. A vékonyrétegű napelemek a világ napelemes piacának 

20%-át jelentik. Kipróbált és elfogadott megoldásnak tekinthetők. Mivel kisebb a 

hatásfokuk, így családi házak tetejére nagyon ritkán kerülnek, mert nagyobb a területi 

igényük a kristályos napelemekhez képest. A vékonyrétegű napelemeknek jobb a 

hőmérsékleti együtthatója, így főként a sivatagos, nagyon meleg környezetben (tehát nem 

Közép-Európában) van előnye, mert nagy melegre és a környezeti hatásokra kevésbé 

érzékenyek, mint a kristályos napelemek [6]. 

 

 

6.ábra: Napelem cellák típusai. 

2.2.2 Előállításuk 

Mára már háttérbe kerültek az amorf típusú napelemek, többek között alacsonyabb 

hatásfokuknak köszönhetően (5-8%). Az amorf szilícium napelemek esetében a szilícium 

atomok kevésbé rendezetten helyezkednek el, és az atomok kevésbé kötődnek 

szomszédaikhoz, mint a kristályos változatában. Ezen típusú napelemekben egy vékony 

pozitív típusú amorf szilícium réteg van legfelül, 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. Az amorf szilícium 

napelemek előnyei közé tartozik, hogy előállítása olcsóbb (alacsonyabb hőmérsékleten 

történik, így ez kevesebb energiát igényel), mint a kristályos szilícium elemeké, rétegei 

vékonyabbak, és jobban abszorbeálják a fényt, merev, vagy rugalmas keretekbe egyaránt 
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helyezhetők. Hátrányai közül meg kell említeni, hogy teljesítménye jóval alacsonyabb, 

mint a kristályos szilícium elemeké, maximum teljesítménye a laboratóriumi kísérletek 

alapján 12%. Az amorf napelem előnye, hogy már viszonylag kis fénynél is dolgozik. A 

szórt fényt jobban hasznosítja, mint a direkt napfényt. A hordozó réteg nagyrészt üveg. 

Hátrányaként kell még azt megjegyezni, hogy könnyebben sérül, mint a mono- vagy 

polikristályos napelemek [5]. 

 

 

7.ábra: Amorf napelemes modul. 

 

A polikristályos napelemek a legelterjedtebbek a lakossági felhasználók körében. 

Fontos szempont napelem telepítésnél a költséghatékonyság. Ezeknek a legjobb a 

megtermelt energiára vetített költségük. 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. Hatásfokuk elérheti a 15 % -ot is, és ezen érték kisebb mértékben függ 

a napelem korától. A gyártók általában 25 évre szavatolják a hatásfok romlás 20 % -os 

határon belüli maradását. A polikristályos napelemeket könnyen felismerni a cellás 
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felépítésükről lehet, mely cellák egymással galvanikus kapcsolatban állnak és együttesen 

termelt energiájuk adja egy napelemmodul villamos energiáját [2]. 

 

 

8.ábra: Polikristályos napelemes rendszer. 
 

A legnagyobb hatásfokot a monokristályos napelemek produkálják. Gyártási 

technológiájuk viszont igen költséges, igy kereskedelmi áruk miatt a lakossági 

felhasználásban kevésbé számottevőek, mint a polikristályos típusok. Egymáshoz 

hegesztett szilícium rétegekből áll, tehát több, jól elkülönülő kristályszerkezetet képző 

cellából épül fel, amelyek fekete színűek. A monokristályos napelemek megfelelő fizikai 

paraméterének eléréséhez először egy kristálytömböt készítenek, amit szeletelnek és 

többször felületeznek. A cellákat a henger alakú tömbből levágják, így jobban el lehet 

helyezni őket a napelem modulján. Leggazdaságosabb megoldásnak a nyolcszög számít. 

Hatásfokát (15-17%) tekintve jelenleg ez a típus a listavezető, azonban a tájolásra és a 

dőlésszögre figyelni kell a tervezéskor, mivel a szórt napfényt nem hasznosítja annyira jól, 

mint a direkt, közvetlen napsütést. Éppen ezért a hatásfoka ellenére nem ez a 

legnépszerűbb modul. A napelemre vonatkozó gyártási garancia 25 év, élettartama 

legalább 30 év. Ez a típus a gyártási eljárásból adódóan sokkal drágább, de az 

egységteljesítményük nagyobb a polikristályos napelemekhez képest [6] . 
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9.ábra: Monokristályos napelemes rendszer. 

 

Az elmúlt évtizedben jelentek meg a szerves, vagy más néven organikus 

napelemek, melynek jelentős fejlődése várható. Az organikus napelem technológiák 

valójában két fő irányt jelentenek: A félvezető organikus polimerek és a fényérzékeny 

festett cellák (dye-sensited cells, DSC). A félvezető polimerek mesterségesen előállítottak, 

melyek a vékonyrétegű napelemekhez hasonlóan félvezető tulajdonsággal rendelkeznek, 

így napelem előállítására alkalmasak. Ezek a napelemek egyszerűen gyárthatók, 

környezetbarátok és szinte bármilyen felületen alkalmazhatók Ezzel szemben a DSC-

technológia sokkal inkább a természetes fotoszintézist utánozza, csak zöld klorofil helyett 

jellemzően vöröses festékréteg nyeli el a fotonokat és generál elektromos feszültséget. A 

víz bontása helyett egy fémrétegben (jellemzően ruténiumban, vagy titán-dioxidban) 

mozgatja meg az elektronokat, azaz hoz létre elektromos töltést. Az organikus 

megoldásokkal ugyanúgy bevonhatók különböző felületek, mint a vékonyrétegű 

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

organikus technológia további előnye, hogy kevésbé érzékeny a fény beesési szögére, így 

nem pontosan déli tájolás esetén is jól használható. Hátrányai közé tartozik a rövid 

élettartam, mely egyes tesztek alapján 3-5 év. Nagyon alacsony 2-5%-os hatásfok jellemzi 

őket, de bizakodásra ad okot, hogy amerikai kutatók arról számoltak be tanulmányukban, 

hogy jelentősen sikerült javítaniuk ezen napelemek fényelnyelésén, olyan módon, hogy 

különböző polimereket kombináltak össze egyetlen cellában. 
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10.ábra: Fényérzékeny festett cellák. 

2.2.3 Működésük 

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 109 

– 103 [1/(Ω∙cm)], azaz kevesebb, mint a fémeké és több mint a szigetelőké.  A 

félvezetőkben a szabad töltéshordozók sűrűsége bizonyos hőmérsékleti határok között a 

hőmérséklet emelkedésével növekedik, vagyis a fajlagos ellenállásuk ebben a hőmérsékleti 

tartományban a hőmérséklet növekedésével csökken. a félvezetőknek tehát negatív 

hőmérsékleti koefficiensük van [7]. 

A vezetési sáv a legnagyobb energiájú sáv, a vegyértéksáv pedig a vezetési sáv 

alatti, megengedett energiasáv. A vegyértéksáv teli, vagy majdnem teli, míg a vezetési sáv 

üres, vagy majdnem üres sáv. Elektromosság szempontjából a vezető anyagoknál a 

vezetési és a vegyértéksáv átfedi egymást, míg szigetelőknél és félvezetőknél a két sáv 

között van egy harmadik amit tiltott sávnak nevezünk. A félvezetők esetében a vegyérték 

és a vezetési sáv közötti tiltott energiasáv kisebb mint a szigetelőknél, minek jóvoltából 

termikus energiával történő gerjesztéssel már szabad töltéshordozó kerülhet a vezetési 

sávba [8]. 
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11.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 [8]. 

A termikus emisszió hatására a kristályszerkezetből szabad elektronok lépnek ki, 

amelyek helyén elektron hiány, más néven defekt elektron, vagy lyuk alakul ki. Ha egy 

lyukba egy közeli kötésből átugrik egy elektron, akkor az utóbbi helyen keletkezik lyuk. 

Ily módon elektronátugrások következtében a lyukak is rendszertelen mozgást végeznek a 

kristályban, akárcsak a szabad elektronok, és ez által a lyukak pozitív jellegű szabad 

töltéshordozókként viselkednek. A félvezetőkben egy adott hőmérsékleten a szabad 

elektronok és lyukak száma megegyezik, tehát a rendszer dinamikus egyensúlyi állapotban 

van. A tiszta felvezetők elektronikai tulajdonságainak manipulálásának módszere a 

félvezető anyagának adalékolása (ún. szennyezése). Az úgynevezett n-típusú félvezetőket 

öt vegyértékű anyagokkal (pl. foszfor, arzén, antimon) való szennyezéssel állítják elő. A 

szennyező atom a kristályrácsban a szilícium atom helyére kerül. Öt vegyértékelektronja 

közül négy a kristályszerkezetbe beépül, az ötödiket pedig csak a viszonylag gyenge 

Coulomb-erő köti a szennyező atom magjához. Szobahőmérsékleten ez az elektron már 

elszakad az atommagtól, és a kristályrácsban rendezetlen hőmozgást végez. Tekintettel 

arra, hogy az 5 vegyértékű szennyező anyag egy szabad elektront ,,ad” a kristálynak, donor 

anyagnak nevezik. Ezen félvezetőben a negatív töltéshordozók vannak túlsúlyban, ezért a 

létrejött szennyezett félvezetőt negatív, azaz „n” típusú félvezetőnek nevezik [8]. 

A felvezető kristályt 3 vegyértékű adalékanyaggal (pl. bór, indium, gallium) 

szennyezve jön létre a p-típusú félvezető. A szennyező atom beépül a félvezető 

kristályszerkezetébe, ahol 3 vegyérték elektronja lévén ott egy lyuk fog képződni. Az 

úgynevezett lyukvezetés ebben az esetben is érvényesül [8]. 
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12.ábra: Lyukvezetés. 

 

Szennyezzük egy félvezető kristály egyik felét n-típusúra, a másikat p-típusúra. A 

p-típusú és n-típusú tartomány közötti határfelületet p-n átmenetnek nevezzük. A szabad 

töltéshordozók véletlenszerű termikus mozgásukat végezve átjutnak a p-és n-típusú 

tartományt elválasztó határfelületen, és mivel az n-típusú részben nagyobb az elektronok 

koncentrációja, mint a p-típusúban, több elektron érkezik időegység alatt a p-típusú 

tartományba, mint onnan vissza. Ugyanígy, a p-típusú részből több lyuk jut át az n-

típusúba, mint elektron [8].  

A p-n átmeneten átdiffundáló töltéshordozók azonban nem maradnak „szabadok”, 

hanem legnagyobb részük rekombinálódik az azon a részén lévő többségi töltéshordozóval: 

a p-típusú részben a lyukakkal, n-típusúban az elektronokkal. A rekombinációs folyamat 

miatt a p-n átmenet mindkét oldalán egy szabad töltéshordozókban szegény kiürített réteg 

jön létre. A szabad töltéshordozók ugyanakkor töltéssel bíró részecskék. A töltött 

részecskék elektromos teret hoznak létre, amely n-rétegből a p-réteg felé mutat. Az így 

kialakult feszültség megakadályozza a töltéshordozók további átvándorlását az ellentétes 

típusú tartományba. Az ilyen típusú szerkezetet diódának nevezzük. A küszöbfeszültség a 

dióda anyagától függ, egyéb tényezők csak kismértékben befolyásolják azt. A 

szilíciumdiódáknál a jellemző érték mintegy 0,7V [8]. 

A dióda egy p-n rétegszerkezetű félvezető eszköz, így a hagyományos 

napelemeknek egy, vagy több p-i-n diódaszerkezet az alapja, amelyet szelet alapú 

félvezetőn, vagy egyéb hordozón (vékonyréteg) alakítanak ki. A p-i-n rétegeket 

alumíniumkerettel és hermetikus védelemmel látják el a biztonságos kezelés érdekében. A 

fény által közvetített fotonok hatására az elektron-lyuk párok szétválnak, a p-n rétegek 
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között elhelyezkedő „i” szigetelőréteg megakadályozza a töltések egyesülését a 

napelemben, így a felületen elhelyezett fémrétegen keresztül indul meg a napenergiából 

származó egyenáram. Ezt az fotoáramot a napelem addig képes szolgáltatni, amíg 

megfelelő fénysugárzás éri. A napelem teljesítménye a napsütés intenzitásától, a fény 

beesési szögétől, a napelem és a környezet hőmérsékletétől, illetve a kivezetéseire kapcsolt 

villamos terheléstől függ. A villamos terhelést mindig úgy kell megválasztani, hogy a 

legnagyobb teljesítmény legyen kinyerhető a rendszerből. Ez akkor valósul meg, ha a 

terhelő ellenállás értéke megegyezik a napelem belső ellenállásáéval, amely a hőmérséklet 

függvénye. Szükséges tehát, hogy a napelem belső ellenállásához lehető legközelebbi 

értéket állítsunk be terhelő ellenállásként. Erről az úgynevezett MPPT üzemmódú 

töltésvezérlő gondoskodik. A fény beesési szöge, ahogyan azt már részleteztem a napelem 

telepítésénél, nem befolyásolható fix beépítés esetén, ahogyan a megvilágítás intenzitása 

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

terhelést kötünk a napelem végére, akkor U feszültséget és I áramot mérhetünk, amelyek 

rendre kisebbek, mint a terhelés nélküli esetben tapasztalt értékek. 

A napelem egyszerűsített modellje, egy diódából és egy vele párhuzamosan 

kapcsolt áramgenerátorból áll. Az előállított áram erőssége minden esetben a megvilágítás 

intenzitásától függ. A fotoáram mindig megegyezik a rövidzárási árammal. A 

kivezetéseken mért üresjárási feszültég pedig logaritmikusan függ a felületre érkező 

fényintenzitás nagyságától, és egyenesen arányos a termikus feszültséggel. Az üresjárási 

feszültség és a rövidzárási áram ismeretében vázolható a napelem U-I jelleggörbéje. 

 

 

13.ábra: Ideális, terheletlen napelem modellje. 

 

A napelem valós villamos áramköri modellje a veszteségek elhanyagolása nélkül az 

áramgenerátor és vele párhuzamosan kötött diódán kívül tartalmaz még egy párhuzamosan 
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kötött kondenzátort a dióda parazitakapacitását reprezentálva, egy párhuzamosan kapcsolt 

ellenállást és egy sorosan kapcsolt ellenállást a belső- és vezeték ellenállást jelképezve.  

 

 

14.ábra: A napelem valós villamos áramköri modellje. 

 

A napelem kapcsaira kapcsolt R ellenállással modellezhető terhelésen átfolyó I 

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

teljesítménye. A napelemről az adott megvilágítás mellett a maximális teljesítmény 

levétele terhelésillesztési feladattal oldható meg. A (2.1) összefüggés szélsőértékének 

megkereséséhez parciálisan deriváljuk a függvényt U szerint és keressük a 
𝜕𝑃

𝜕𝑈
=0 egyenlet 

megoldását. Ebből kifejezhető a maximális teljesítményhez tartozó munkaponti-

áramerősség (2.2) és feszültség (2.3) [2]. 
 

𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑈 = 𝐼𝑟 ∙ 𝑈 − 𝐼𝑠 ∙ 𝑈 ∙ exp(
𝑈

𝑈𝑇
− 1)   (2.1) 

𝐼𝑚 = −
𝑈𝑚

𝑈𝑇
∙ 𝐼𝑠 ∙ 𝑒𝑥𝑝

𝑈𝑚

𝑈𝑇
≈ −𝐼𝑟 ∙ (1 −

𝑈𝑇

𝑈𝑚
)   (2.2) 

𝑈𝑚=𝑈0-𝑈𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (1 +
𝑈𝑚

𝑈𝑇
)   (2.3) 

 

Ohm törvénye alapján a (2.2) egyenletből kifejezhető az optimális terhelés értéke 

(2.4) [2]: 

 

𝑅𝑚= −
𝑈𝑚

𝐼𝑚
=

𝑈𝑇

𝐼𝑠∙exp(
𝑈𝑚
𝑈𝑇

)
=

𝑈𝑇

𝐼𝑚+𝐼𝑠+𝐼𝑟
   (2.4) 
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ahol: Rm az optimális – munkaponti – terhelő ellenállás. 

 

 

15.ábra: A maximálisan levehető teljesítmény munkapontja a napelem U-I jelleggörbéjén. 

 

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

hatásos teljesítmény és hasznos felületre eső Pfény fényteljesítmény hányadosából 

számítható ki [2]. 
 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑃𝑓é𝑛𝑦
=

𝐼𝑚(𝑡)∗𝑈𝑚(𝑡)

𝑃𝑓é𝑛𝑦
.   (2.5) 

 

Mivel állandó intenzitás mellett a napelem által leadott teljesítmény függ a napelem 

hőmérsékletétől, ezért a napelem hatásfoka is a hőmérséklet függvénye. A függvénynek 

van egy maximuma, amely a napelem maximális hatásfokát adja. A napelem legnagyobb 

hatásfokkal akkor működik, ha kis intenzitású megvilágítás éri és a napelem hőmérséklete 

minél hidegebb. Ezt nevezzük globális maximális hatásfokú munkapontnak [2]. 

A napelem hatásfokának meghatározásánál fontos paraméter a félvezető anyag Eg 

tiltott sávjának szélessége (16. ábra). Ha a beesési foton energiája (Efoton) kisebb, mint a 

tiltott sáv szélessége, akkor az nem hoz létre töltéshordozókat. Töltésgenerálódás akkor 

következik be, ha a foton energiája a tiltott sávnak megfelelő, vagy annál nagyobb. A 

legkedvezőbb tiltott sáv értékek 1-1,5 eV közötti tartományba esnek. A többletenergia 

(Efoton-Eg) hő formájában jelenik meg. Növekvő Eg tiltottsáv-szélességnél az Ifoto áram 
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csökken, az üresjárási feszültség nő. Az elméletileg elérhető maximális hatásfok a tiltott 

sáv függvényében meghatározható. 

 

 

16.ábra: Különböző félvezetőkkel elméletileg elérhető maximális hatásfok a tiltottsáv-

szélesség függvényében. 

 

Az 16. ábrán látható, hogy a Si és a GaAs tartalmú napelemek elméleti hatásfoka a 

legnagyobb, a 24-28%-ot is elérheti 1 és 1,2 eV-os tiltott sáv-szélességnél. A GaAs 

foszforral alkalmazva 1,5 és1,8 eV-os tiltott sáv-szélességnél 24-26%-os hatásfokú is lehet, 

míg a kadmium-szulfid (CdS) hatékonysága 20%, ha tiltott sávja 2,2 eV, a germániumé 

(Ge) 14%, 0,7 eV-nál. Mint tudjuk, az optimális sávszélesség 1-1,5 eV közötti. 

2.2.4 Hatásfokot befolyásoló tényezők 

A valóságban a különböző napelemek hatásfokai az elméletitől jelentősen 

eltérhetnek, melyek okai a különböző veszteségek, mint az ohmikus veszteség (az 

ellenállások csökkentik a rövidzárási áramot), az optikai veszteség (kontaktus árnyékoló 

hatása) reflexiós, transzmissziós, rekombinációs veszteség (mely csökkenti az Ir-t és az Uü-

t). 

Az ohmikus veszteség a konstrukciós veszteségek csoportjába tartozó egyik 

legnagyobb veszteség. Megfelelő kilépési munkájú fém választásával a félvezető-fém 

átmeneten fellépő ellenállás csökkenthető. Ezen kívül a félvezető anyagnak is van 
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ellenállása. A bázisban a felületre merőlegesen folyik az áram, így a nagy felületnek 

köszönhetően ez az ellenállás elhanyagolhatóan kicsi. Az emitter rétegben lévő áramgyűjtő 

fémezés miatt az áram iránya párhuzamos a felülettel, ezért az ekkor érvényesülő kisebb 

vezetési keresztmetszet hatására nagyobb ellenállás lép fel. Az áramgyűjtő fémezés 

ellenállása függ a fémezés anyagától, technológiájától és méretétől. Ha növeljük a méretét 

és sűrűségét, akkor csökken az ohmikus veszteség, viszont a nagyobb felület kitakarásának 

köszönhetően növekednek az úgynevezett optikai veszteségek. 

A leárnyékolási veszteség, ahogyan az imént említettem, a gyűjtősínek velejárója. 

Méretezésük optimumkeresési feladat, melyre a gyakorlatban két megoldás is létezik. Az 

egyik esetben a fémezést mélységi irányban növelik, így megnövelve a vezetési 

keresztmetszetüket. Az ilyen napelemeket eltemetett kontaktusú vagy másnéven BC 

(Buried Contact)-napelemeknek nevezzük. A másik megoldás az átlátszó vezető réteg, 

ilyenek a vezető oxidok (TCO, tranparent conductive oxid). 

A reflexiót antireflexiós/fényelnyelő réteggel oldják meg, vagy a felület 

texturálásával. A felület reflexiója csökkenthető a felület érdesítésével. Marással 70,5°-os 

nyílásszögű piramisokat (kiemelkedő vagy bemélyedő piramis) alakítanak ki, majd 

antireflexiós réteggel vonják be a felületet. Ily módon a reflexiós veszteségek közel 3%-ra 

csökkenthetők. 

 

 

17.ábra: „Random piramis” alakra maratott felület. 

 

Számolni kell még transzmissziós veszteséggel, ami az anyagon elnyelődés nélkül 

áthaladó foton-veszteség. A Föld felszínére a tengerszint magasságában 45°-os szögben, 
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tiszta, felhőtlen időben beérkező sugárzás mellett 200 µm vastag szilíciumon kb. 10%-nyi 

a nem elnyelődő rész. Védekezni a transzmissziós veszteség ellen - a szilícium gyenge 

abszorpciója miatt - vastagabb szilíciumréteggel, vagy a szerkezet hátoldalán egy tükrös 

rész kialakításával lehet. 

Az egyik legnagyobb problémát a hátoldali rekombinációs veszteség okozza, amely 

ellen védekezhetnek jobb kristályminőséggel, vagy úgy, hogy a fémezés előtt egy magasan 

adalékolt (p+) réteget alakítanak ki, amelynek optimális mélysége 2-3 µm. Ennek hatására 

a felületi rekombinációs sebesség csökken, mely megoldással az üresjárási feszültség, a 

rövidzárási áram és a hatásfok is nő. A napelem felső, fénnyel érintkező részének 

rekombinációs sebességet lecsökkenthetik úgy, hogy közelebb hozzák a felülethez a pn-

átmenetet. Ez azt jelenti, hogy a hátoldal felületének egy részét oxidálják, másik részét 

kontaktussal látják el, befémezik. Ahogyan azt a dolgozatomban már említettem a 

napelemek hatásfoka egyre növekedik, részben e megoldásoknak köszönhetően. 

2.3 Napelemes rendszerek típusai 

A napelemes rendszereket a közcélú villamos hálózattal való kapcsolatuk alapján 

csoportosítjuk. A három típus közül hálózatra táplálónak nevezzük az olyan napelemes 

rendszereket, amelyek közvetlen összeköttetésben állnak az országos villamos hálózattal. 

Ebben az esetben a villamos energia áramlása kétirányú lehet. Ha a napelemek által termelt 

villamos energia nem fedezi a fogyasztók igényét, a rendszer képes a közcélú hálózatból 

pótolni azt. Ellenkező esetben pedig a rendszerünk képes a fel nem használt villamos 

energiával táplálni a közcélú hálózatot, amely elősegítheti a beruházásunk megtérülését. 

Az ilyen rendszerek telepítése áramszolgáltatói engedélyköteles az imént említett hálózatra 

való visszatáplálás miatt, ebből adódóan rendkívül szigorú szabályoknak kell megfelelnie. 

A köztes típus a hibrid napelemes rendszerek, amelyek szintén kapcsolatban állnak 

az országos hálózattal, ezáltal képesek onnan táplálni a fogyasztókat, de visszatáplálás nem 

lehetséges. Mivel a hálózat rásegít a napelemes rendszerre, ezért a napelemes rendszer csak 

kiegészíti a hálózatot. Fontos, hogy vagy az egyik vagy a másik látja el a fogyasztókat, 

egyidejű működésre nem képesek, mivel az zárlatot eredményezne. 

A harmadik típus esetében a két rendszer egymástól teljesen függetlenül üzemel, 

tehát nincs kapcsolat a közcélú hálózat és a rendszerünk között. Ezeket nevezzük 

szigetüzemű napelemes rendszereknek. 
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2.3.1 Hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek 

A hálózatra kapcsolt napelemes rendszert a napelemek, a szükséges kábelek, a 

visszatápláló inverter és napelem szerelő keretek alkotják. Hálózatra kapcsolt üzemről 

abban az esetben van szó, amikor a napelemek által megtermelt energiát egy inverteren 

segítségével betápláljuk, vagy visszatápláljuk a hálózatba. A napelemen kívül kell ehhez 

egy ad-vesz mérő is, amivel mérni és elszámolni lehet a visszatáplált energia mennyiséget. 

Ezt a helyi áramszolgáltatótól lehet beszerezni, és kizárólag ő jogosult a beszerelésre. 

Ezáltal gyakorlatilag áramszolgáltatóvá válunk és a napelem által megtermelt energiát 

eladhatjuk az ELMŰ, az E-ON, stb. részére, aki csak a termelésünk és fogyasztásunk 

közötti különbséget fizetteti ki velünk. Az áramszolgáltató ugyanolyan áron veszi meg 

tőlünk a napelem által megtermelt energiát, mint amennyiért nekünk adja azt. Ha a 

napelem által megtermelt energia több, mint a vételezésünk, akkor a többletet az 

áramszolgáltató a vételezett ár 85%-áért veszi meg [14]. 

 

 

18.ábra: Hálózatra kapcsolt napelemes rendszer. 

2.3.2 Szigetüzemű napelemes rendszerek  

A rendszer felépítését tekintve annyiban bonyolultabb, mint a hálózatra tápláló 

rendszer, hogy kiegészül egy energiatárolásra alkalmas akkumulátorteleppel és maximális 

teljesítményű munkapontra szabályozóval ellátott töltésvezérlővel. A szigetüzemű 

rendszereknél használatos inverterek ára jóval kedvezőbb, mint hálózatra tápláló társaiké, 

ezzel tovább csökkentve a beruházás mértékét. Ez abból adódik, hogy nem kell szigorú 

szabályoknak megfelelniük az elszigeteltségük miatt. Az energiatárolásra való képességből 

adódik a rendszer egyik legnagyobb hátránya, ami az akkumulátorok élettartalma. Az 

akkumulátorok élettartama 6-10 év használattól függően, tehát a napelemek élettartama 
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során akár 3-5 alkalommal is cserélni kell őket. Ennek az az eredménye, hogy a napelemek 

élettartama alatt az akkumulátorok cseréjének összköltsége az alaprendszer árával 

megegyező lehet. Összességében a rendszer életciklus-költsége duplája a beruházási 

költségnek, így ennek a rendszernek a kíépítése akkor gazdaságos, ha nem áll 

rendelkezésre közcélú hálózat, illetve annak létesítése nagyobb költségekkel jár. 

 

 

 

19.ábra: Szigetüzemű napelemes rendszer. 

2.3.3 A napelemes rendszer főbb berendezései. 

 

A napelem működése a korábbi fejezetekben ismertetésre került, ezért a 

továbbiakban a rendszer többi eleme kerül tárgyalásra. A napelem után az inverter a 

rendszer egyik legfontosabb berendezése, amely nélkül az esetek túlnyomó részében nem 

is tudnánk hasznosítani a létrejött elektromosságot. A háztartási gépeink vagy azok 

adapterei váltóáramot használnak, így a napelem által termelt egyenáram közvetlen 

felhasználása nem lehetséges. Az inverter az az eszköz, amely a hálózatival megegyező 

váltóárammá alakítja az egyenáramot. A készülékben lévő szenzorok folyamatosan 

figyelik az elektromos hálózat mindenkori jellemzőit, és ahhoz igazítja az átalakított 

elektromosságot. Így a végeredmény a szokványos 50 Hz frekvenciájú, 230 V-os 

feszültséggel rendelkező hálózati áram lesz, amelyet egyaránt lehet hasznosítani belső 

használatban és közműhálózatba is visszatáplálható [9]. 
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20.ábra: Napelemes inverter. 

 

A mai korszerű inverterek azonban ennél sokkal több feladatot is ellátnak, 

optimalizálják az áramtermelést, biztonsági és védelmi funkciókat látnak el, adatgyűjtést és 

távfelügyeletet biztosítanak, igény esetén pedig még a saját fogyasztók egy részét is 

vezérelni tudják [11]. 

 

Az invertereket csoportosíthatjuk:  

 

 üzemmód, 

 teljesítmény, 

 feszültségszint, 

 fázisszám, 

 jelalak szerint. 

 

Üzemmód alapján megkülönböztetünk szigetüzemű, hálózatra visszatápláló és 

hálózati interaktív invertereket annak megfelelően, hogy milyen típusú rendszert kívánunk 

kiépíteni. Ebben az esetben az inverter az akkumulátorok egyenáramát alakítja át a 

szigetüzemű hálózat számára hasznosítható váltakozó árammá. A szigetüzemű rendszer 

esetén alkalmazandó inverterekre nem vonatkoznak szigorú jogszabályok, mivel nem 
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csatlakoznak az áramszolgáltató hálózatához, ezért alkalmazhatóak olyan - módosított 

szinusz jelet képző - típusok amelyek a hálózati áram egyenletes szinuszgörbéje helyett 

sokkal inkább szögletes vagy trapéz alakú jelet adnak le. Az ilyen típusú invertereket 

egyszerűbb előállítani ezért kedvezőbb az áruk is, viszont egyes készülékek működése 

szempontjából ártalmas is lehet a nem tisztán szinuszos jelalak. Érdemes továbbá 

megvizsgálni azt is, hogy a zárt hálózatra kapcsolt fogyasztóknak mekkora a teljesítménye, 

mert ebből adódhatnak gondok.  

A hálózatra visszatápláló és hálózati interaktív inverterek a megtermelt 

villamosenergiát a közüzemi hálózatba is képesek visszatáplálni, utóbbi többféle 

üzemmódban is dolgozhat, hálózatról vételezhet, a hálózatra visszatáplálhat és 

részarányosan teljesíthet is. 

Érdemes a számunkra legmegfelelőbb jelalakú invertert kiválasztani, de azt 

mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a közüzemi hálózatra való csatlakozás esetén 

mindenképp szinuszos jelalakú invertert kell alkalmaznunk, hogy elkerüljük a jelentős 

felharmonikus tartalom megjelenését a hálózaton. 

Teljesítmény szempontjából négy csoportot különböztetünk meg: 

 

 kisebb teljesítményű (1-3 kW) 

 közepes teljesítményű (3-10 kW) 

 nagyobb teljesítményű (8-50 kW) 

 nagyteljesítményű (50-100 kW) 

 

Léteznek többszáz kW teljesítményű inverterek is, ezek azonban nem túl 

elterjedtek, mivel több kisebb teljesítményű inverter alkalmazása rendszertechnikai 

szempontból általában előnyösebb. 

Az inverterek egyfázisú, vagy háromfázisú kivitelben készülnek. Háromfázisú 

fogyasztó csatlakozása esetén az inverter is háromfázisú. Ha a tervezett napelemes 

rendszer helyszínén a hálózati csatlakozás egyfázisú akkor ide csakis egyfázisú inverter 

csatlakoztatható [10]. 

Inverterek esetében vizsgálni kell a kimeneti és bemeneti feszültségszintet. A 

bemeneti feszültség a töltésvezérlőtől, vagy szigetüzemben az akkumulátoroktól származó 

egyenfeszültség. Az inverter a megtermelt villamos energiát a hálózat vagy a helyi 

fogyasztók felé továbbítja, így a kimeneti feszültség szokásos effektív értéke 230V. A 

napelemek maximális rendszerfeszültsége ismeretében választjuk ki a legmegfelelőbb 
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invertert úgy, hogy az inverter maximális bemeneti feszültségének értékét ne haladhassa 

meg a pillanatnyi bemeneti feszültség értéke. 

Működésük egy egyfázisú négyszög jelalakú inverter példáján keresztül érthetővé 

válik. A 21. ábrán egy egyszerűsített rajzot láthatunk, melynek kétféle állapota létezik az 

áram irányának szempontjából. A félvezetők vezetését egy vezérlés szabályozza a 

valóságban. A rajzunkon a félvezetők vezető állapotát zárt, míg a nem vezető állapotot 

nyitott kapcsoló reprezentálja. A terhelést az A és B pontok között lévő impedancia 

jelképezi. Az első állapotban az inverter 1-es és 4-es számú kapcsolója nyitott, míg a 2-es 

és 3-as számú kapcsolói zárt állapotban vannak. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben az 

áram a fogyasztó "B" oldala felől folyik. A második állapotban a kapcsolók állása 

megfordul. 1-es és 4-es számú kapcsolók zárva, a 2-es és 3-as számú kapcsolók nyitva 

vannak. Az áram így a fogyasztó "A" oldala felől fog a "B" oldal felé folyni. A két 

bemutatott állapot ad egy periódust, amely ismétlődésének köszönhetően a napelem 

panelek által előállított egyenáramból váltóáram keletkezik. A frekvenciával szokás 

jellemezni az inverterek kimenő oldali jelét, például 50Hz. Ez annyit jelent, hogy egy 

másodperc alatt 50 periódusa volt a jelnek, tehát a kapcsolók és az áram iránya is száz 

alkalommal váltott állást és irányt [12]. 

 

 

21.ábra: Egyfázisú inverter kapcsolási rajza és áramútjai. 

 

Az imént "létrehozott" négyszögjel azonban nem azonos a szinusszal, ezért magas 

felharmonikus tartalommal bír, így a jobb minőségű inverterek kimenetén általában 

szinusz, vagy módosított szinusz jelalakkal találkozunk. Ebben az esetben a kapcsolók 

nyitásának/zárásának az üteme gyorsabb és működési időtartamuk sem állandó. A 
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kapcsolók vezérlésének összehangolása és változtathatósága külön vezérlőáramkört 

igényel, ami az inverter árát növeli. 

Az inverter hatásfokát a kimenetei és a bemeneti teljesítmény aránya adja meg. A 

jelleggörbéje egy nemlineáris görbe, amely alakulására a bemenő teljesítmény és a 

feszültség van a legnagyobb hatással. Fontos figyelembe venni az inverter üzemeltetési 

tartományát is, mivel kis bemenő teljesítmény esetén a hatásfok jelentős mértékben 

lecsökkenhet. 

Szigetüzemű napelemes rendszereknél szükségünk van egy töltésvezérlőre is, 

amelyhez a napelemek, az inverter és akkumulátorok csatlakoznak. Feladata az 

egyenfeszültség bizonyos szintre való konvertálása az akkumulátor és inverter számára. Ez 

azért fontos, mert a napelemek felől érkező villamosenergia feszültségszintje nem állandó. 

A töltésvezérlő a konvertálás mellett egy másik feladat ellátására is alkalmas, ami a 

villamosenergia áramlás útjának megválasztása. Ha a napelem kellő mennyiségű energiát 

termel a fogyasztó számára, akkor a többletenergiát képes az akkumulátor felé továbbítani, 

ezzel töltést eredményezve. Azonban képes arra is, hogy a nagyobb teljesítményű 

fogyasztók által igényelt többlet villamos energiát az akkumulátortelepek felől biztosítsa, 

ezzel kiegészítve a napelemeket. Egyes töltésszabályozók MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) üzemmóddal is rendelkeznek, ez azért előnyös mert egy algoritmus segítségével, 

a töltésvezérlő megtalálja azt az ideális munkapontot az U-I jelleggörbén, ahol a rendszer a 

legnagyobb teljesítmény leadására képes. Ez az ideális munkapont folyamatosan változik a 

panel hőmérsékletének és a besugárzás mértékének változásával. Mivel szigetüzemű 

napelemes rendszer esetén a napelemek terhelő ellenállását a töltésszabályzó képezi, így 

ezen berendezés feladata a napelemek belső ellenállásának beállítása terhelő ellenállásként, 

a maximális teljesítmény érdekében. Nem elég azonban egyszer megtalálni ezt az értéket, 

hiszen a napelemek melegedésre való érzékenysége és egyéb befolyásoló tényezők miatt 

ez a munkapont folyamatosan változik [10]. 

Az akkumulátoroknak csak a szigetüzemű rendszereknél van gyakorlati szerepük, 

amely az energia eltárolása a felhasználásig. Ha két akkumulátort sorosan kapcsolunk a 

feszültségük összeadódik, tehát két 12 V-os akkumulátor kapcsolása esetén 24 V-os 

akkumulátorbankot kapunk. Ez a feszültségszint csak névleges, a valóságban ez bizonyos 

határok között változhat. Az akkumulátorok töltöttségi szintjének növekedésével a 

feszültségszintjük is nő, amelynek felső határa általában 14,4 V. A párhuzamosan való 

kapcsolás a tárolókapacitás növekedését eredményezi, amely mértékegysége az Ah. A 
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napelemes rendszerekhez speciális, úgynevezett ciklusálló szolár-akkumulátorok a 

legalkalmasabbak. Ezek az akkumulátorok képesek hosszú időn keresztül jó hatásfokkal 

feltöltődni, majd kisülni a tárolóképességük 20 %-áig. A ciklusállóságot jóval nagyobb 

tömegű ólommal tudják elérni, így ezek nehezebbek az azonos tárolóképességű 

gépjárműindító savas ólomakkumulátoroknál és költségesebbek is. A gépjárműindító 

akkumulátorok nem alkalmasak igazán a ciklikus töltés-kisütés üzemmódra, még a 

drágább kivitelek sem. Az autóakkumulátorok 1…1,5 év alatt tönkremennek  

napgenerátoros használat esetén és ez idő alatt is nagyon rossz hatásfokkal és nagy 

energiaveszteséggel üzemelnek. Az ólomakkumulátorokat védeni kell a túlzott mértékű 

kisütéstől, ellenkező esetben a cellái maradandóan károsodnak, ami miatt az élettartama 

jelentősen lecsökken. Amikor az akkumulátor feszültsége egy bizonyos szint alá esik (10,5 

V vagy 21 V), a töltésvezérlő lekapcsolja a fogyasztókról és addig tölti, amíg el nem éri a 

terheléséhez szükséges biztonságos feszültségszintet. Ezt nevezzük akkumulátor 

mélykisülés elleni védelemnek. Az akkumulátor túltöltés elleni védelme a töltőfeszültség 

túllépését akadályozza meg, mivel ez gázképződéshez vezethet, amely nemcsak veszélyes, 

de az akkumulátor élettartamát is csökkenti. A töltésvezérlőben lévő hőmérséklet-érzékelő 

automatikusan szabályozza a töltőfeszültséget az akkumulátor hőmérsékletének 

megfelelően. Amennyiben elértük a maximális akkumulátor-feszültséget, a töltésvezérlő 

automatikusan lekapcsol [13]. 

 

 

22.ábra: Szolár akkumulátor. 
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2.4 Villamos gépek 

A szétválasztott töltések kiegyenlítődésükkor munkavégzésre képesek. A 

töltésáramlást fenntartó ok, a forrásfeszültség keletkezésének egyik lehetséges módja az 

elektromágneses indukció. Azokat a gépeket, amelyek az elektromágneses indukció 

felhasználásával mechanikai energiát villamos energiává, villamos energiát mechanikai 

energiává, továbbá villamos energiát villamos energiává alakítanak át, villamos gépeknek 

nevezzük. 

2.4.1 Egyenáramú gépek 

Az egyenáramú gépek – ahogy a nevükben is felfedezhető – egyenárammal 

működnek. Amennyiben a gép villamos energiát alakít mechanikai energiává, úgy 

egyenáramú motornak nevezzük, fordított esetben egyenáramú generátorról vagy másképp 

dinamóról van szó. Minden egyenáramú gép képes mind a két üzemállapotban való 

működésre, de a témámból kifolyólag csak a motorok működését fogom részletezni a 

későbbiekben. A klasszikus szénkefés egyenáramú gép felépítését tekintve, egy 

állórészből, forgórészből, kommutátorból és szénkefékből áll.  

 

 

23.ábra: Soros gerjesztésű egyenáramú gép felépítése. 

 

Az állórészen egy gerjesztőtekercs helyezkedik el, amely a rajta átfolyó 

egyenárammal arányos nagyságú és állandó irányú mágneses mezőt hoz létre. A gép 
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forgórészén is tekercselés található, ebből kifolyólag elektromágnesként viselkedik 

egyenárammal való táplálása során. Ezen tekercsek kapcsolata határozza meg a gép 

gerjesztését. 

Az egyenáramú gépeket pólusszámuk, gerjesztésük és kommutációjuk szerint 

különböztetjük meg. Pólusszám szerint lehetnek egy- és többpólusúak, míg gerjesztés 

szerint, soros, párhuzamos, vegyes és független vagy külső gerjesztésű gépeket 

különböztetünk meg. A soros kapcsolás esetén motor üzemmódban a gerjesztőáram 

egyben az armatúraáram is. Mechanikus kommutációjú gépről akkor beszélünk ha a 

kommutációt szénkefe végzi, ellenkező esetben  kefe nélküli elektronikus kommutációjú 

gépről beszélünk. 

 

 

külső gerjesztésű     soros gerjesztésű    párhuzamos gerjesztésű  vegyes gerjesztésű 

24.ábra: Egyenáramú gépek gerjesztés szerinti kapcsolásai. 

 

Működésük egyszerűen megérthető az 25. ábra segítségével. A forgórészre 

(armatúrára) feszültséget kapcsolva mágneses tér alakul ki, mely kölcsönhatásba lép az 

állórész terével, és forgatónyomaték keletkezik. Amikor a forgó keret vezetői elhagyják az 

egyik mágneses pólust a félgyűrűk megcserélik a tekercsvégek polaritását, ennek 

következtében a másik pólus terében az előzővel azonos irányú forgatónyomaték hat rájuk. 

A forgórészt a kritikus váltási ponton a tehetetlensége viszi át. A gyakorlatban keret helyett 

többmenetes tekercs van, és a forgást több - egymással szöget bezáró - tekerccsel teszik 

egyenletesebbé. A kommutátor ekkor sok szeletből áll. A motor fontos jellemzője az 

áramfelvétel. Induláskor (amikor a forgórész még áll) nem keletkezik ellen feszültség, 

ezért a motor árama és nyomatéka is rendkívül nagy. Forgás közben az áramfelvétel egyre 

csökken, és az üresjárati fordulatszám elérésekor csak a súrlódásból és közegellenállásból 

származó fékező nyomatéknak megfelelő üresjárási áram folyik. A motor megterhelésekor 

a fordulatszáma és belső indukált feszültsége a terheléssel arányosan csökken, emiatt 

árama a terheléssel arányosan növekszik [15]. 
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25.ábra: Az egyenáramú motor működése. 

 

A motor forgási sebessége háromféle módon változtatható meg. Az első módszer a 

fluxus változtatása. A fluxust csak csökkenteni lehet, és a mezőgyengítéssel csak növelni 

lehet a fordulatszámot. Egy másik lehetőség az armatúrakör ellenállásának növeléséve. 

Előtét ellenállások hatása az indító ellenállásokkal azonos, de tartós üzemeltetés esetén 

jelentős teljesítmény veszteség lép fel. Ezen hátrány miatt ritkán alkalmazott fordulatszám 

változtatási módszer. A harmadik és egyben utolsó módszer a kapocsfeszültség 

változtatása. A kapocsfeszültség változása azonos irányban változtatja a fordulatszámot, 

így a fordulatszám bizonyos határok között növelhető és csökkenthető is a 

kapocsfeszültséggel. Gyakori megoldás, hogy a változtatható kapocsfeszültséget félvezetős 

vezérelt teljesítmény egyenirányító állítja elő. Az egyenáramú gépek mind az ipari 

hajtásoknál, mind az automatizálásban széleskörűen használatosak. Tipikus felhasználási 

terület a gépkocsi ipar mellett a városi, a helyközi és a vasúti villamos vontatás [16].  

2.4.2 Váltakozó áramú gépek 

A transzformátorok olyan váltakozó áramú gépek, melyek a villamosenergia 

feszültségszintjét változtatják meg, azonos frekvencián. Szerepük a villamosenergia-

rendszerben nélkülözhetetlen, hiszen a nagytávolságú villamosenergia-átvitel csak 

nagyfeszültségen lehetséges. Mivel önálló fogyasztónak nem tekinthetők, ezért dolgozatom 

szempontjából tárgyalásuk nem releváns. 

A szinkron gép szintén fontos szerepet tölt be a villamosenergia-rendszerben: 

generátorként mechanikai energiából állít elő villamos energiát, ezért a villamosenergia-
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rendszer kezdőpontjának tekinthetőek. Felépítését tekintve működhetnek motorként is, de 

üzemeltetésük problematikája (külső egyenáramú gerjesztést igényel, indításához külső 

hajtógép szükséges) motorként való alkalmazása rendkívül szűk körű, főként 

szervóhajtásoknál és villamos járműveknél használják fel. 

A váltakozó áramú villamos gépek közül az aszinkron gépek ismertetését tartom a 

legfontosabbnak. Ezek a gépek egyszerű felépítésük, csekély karbantartási igényük, és 

kedvező üzemeltetési viszonyaik miatt a gyakorlatban  a legelterjedtebb motorok. Egy- és 

háromfázisú változat is létezik, általában 1 kW teljesítmény felett használják a háromfázisú 

kialakítást.  

Felépítését tekintve egy háromfázisú tekercsrendszerrel ellátott állórész-vastestből, 

a vastestet két végéről lezáró és a csapágyakat tartalmazó pajzsokból, és a tengelyre szerelt 

forgórészből áll. A forgórész csúszógyűrűs és kalickás kivitelű lehet. Csúszógyűrűs 

verziónál a forgórész – az állórészhez hasonlóan – háromtekercses tekercsrendszerrel 

rendelkezik, melyek végpontjai egy csúszógyűrűre vannak kivezetve. Ezen gépek 

felépítése bonyolultabb, méretük, tömegük, a csúszógyűrűkhöz csatlakozó szénkefék miatt 

karbantartási igényük és beszerzési költségük is nagyobb, mint a kalickás gépeké. A 

kivezetett forgórész-tekercselés viszont lehetőséget ad a gép fordulatszámának és 

nyomatékának szabályozására (indító ellenállások). 

A kalickás forgórész esetén nincs lehetőség a forgórész tekercselés kivezetésére, 

ezáltal indító/szabályozó ellenállásokat sem tudunk közbeiktatni. 

 

 

26.ábra: Kalickás és csúszógyűrűs forgórész kapcsolási rajza. 
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A gép nevében szereplő aszinkron szó azt jelenti, hogy az ideális üresjárási 

üzemállapot kivételével nem szinkron fordulatszámmal forog. Az aszinkron gépek 

lemezelt állórészének hornyaiban többfázisú, leggyakrabban háromfázisú tekercselés van. 

Ha az állórész-tekercselést háromfázisú hálózatra kapcsoljuk, akkor a tekercsekben 

meginduló áramok forgó mágneses mezőt létesítenek. A forgó fluxus metszi a forgórész 

vezetőit, és abban feszültséget indukál. Ha a forgórész áramköre zárt (kalickás gépeknél a 

rövidrezáró gyűrűk miatt ez mindig zárt), akkor az indukált feszültség áramot hoz létre a 

forgórészben Az indukált feszültség belső örvényáramot indít a kalickában, illetve 

csúszógyűrűs gép esetében a forgórész-tekercselésében, tehát nem külső forrásból kapja 

azt, mint az egyenáramú gépek esetében. A forgófluxus és a forgórész áram kölcsönhatása 

nyomatékot hoz létre. Lenz törvénye szerint az indukált feszültség által hajtott áram 

mágneses tere a feszültséget indukáló fluxus ellen hat, így a forgórész forgásiránya 

forgófluxus irányával azonos. [17].  

 

 

27.ábra: Háromfázisú rövidrezárt és csúszógyűrűs indukciós motor részei. 
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Az aszinkron motorok indítási áramlökése a névleges áramérték sokszorosa, a 

kialakítástól függően az indítónyomaték alacsony. Közvetlen indításnál a hálózatra 

kapcsolt gépen mechanikai és villamos igénybevételek lépnek fel, amelyeket a hajtás 

méretezésekor figyelembe kell venni. Csillag-delta indításkor a motor tekercselését 

kezdetben csillag, majd elindítása után deltába kapcsolásba kapcsoljuk. Ez a módszer az 

indítási áramlökést és az indítónyomatékot is a gyökharmadára csökkenti, emiatt csak 

olyan esetben használható ahol nincs szükség az indítónyomatékra. 

A kalickás aszinkron gépek szabályzását legtöbb esetben frekvenciaváltón keresztül 

oldják meg, amely költséges, de széles határok közötti fordulatszám-szabályzást tesz 

lehetővé, illetve számos ellenőrző, és védelmi funkciót tartalmazhatnak beépítve. A 

fordulatszámának változtatása a szlip szabályzásával is megoldható. A szlip a szinkron 

fordulatszámhoz viszonyított „csúszást” jelenti. Ennek érdekében vagy a tápláló 

feszültséget kell megváltoztatnunk vagy csúszógyűrűs motor esetén a forgórész 

áramkörébe kell változó nagyságú ellenállásokat beiktatnunk. Az utóbbi módszer azonban 

ritkán megoldás folyamatos üzemnél, mivel a forgórész jobban melegszik, illetve a motor 

hatásfoka is romlik. 

Az aszinkron motorok felhasználási területe igen széles, a különféle ipari 

berendezések (felvonók, élelmiszeripari gépek, szellőztetők, stb.) hajtásától a háztartási 

gépek (porszívó) és szerszámgépek (esztergapad, marógép, állványos fúrógép, köszörű, 

sajtológép, stb.) hajtásáig megtalálhatók. Aszinkron motorok kedvező tulajdonsága az 

egyszerű felépítés, a gazdaságos előállítás, az alacsony karbantartási igény, a viszonylag 

állandó fordulatszám, a túlterhelés tűrés, a tartós üzemeltetés és jó hatásfok [17]. 

2.5 Napelemes villamos hajtások típusai 

Napelemről táplált hajtásrendszerek kiépítésénél több lehetőség áll a 

rendelkezésünkre. Először is azt kell eldöntenünk, hogy milyen villamos gépet szeretnénk 

üzemeltetni a napelemünkről. Itt két fő csoportot különböztetünk meg, ahogy azt már a 

korábbiakban kifejtettem. Egyenáramú gépeket és a váltakozó áramról üzemeltethető 

szinkron és aszinkron gépeket. Váltakozó áramú hajtásoknál nagyon ritkán alkalmaznak 

szinkron gépeket, mivel kevés olyan eset áll fenn, ahol szükség van a szinkron 

fordulatszám megtartására. Az alkalmazandó gép típusát az határozza meg, hogy milyen 

céllal akarjuk üzemeltetni. Mindemellett telepített berendezések esetében az üzemmód - 

hálózatra kapcsolt, vagy szigetüzemben dolgozó - meghatározása is a prioritások között 
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szerepel. Előbbi esetben minden időpillanatban biztosítható a folyamatos üzemvitel. Ha a 

napelemes rendszerünk teljesítményét nagyobbra méreteztük a hajtás névleges 

teljesítményétől, akkor előfordulhat, hogy a motor normál üzemeltetése mellett képes 

visszatáplálni a közüzemű hálózatra. Ellenkező esetben a hálózat folyamatos vagy 

szakaszos rásegítése szükséges. Ilyen példa, ha a napelemünkből kinyert teljesítmény nem 

elegendő vagy egyáltalán nem termel villamos energiát. A napelemes rendszerünket 

célszerű nagyobbra méretezni, ha a hajtásunk egy szigetüzemű rendszerhez kapcsolódik. 

Ebben az esetben az is fontos, hogy gondoskodjunk a többletenergia eltárolásáról, amely 

akkumulátorok beépítésével valósítható meg. Ezek az akkumulátorok a napelem működése 

nélkül is képesek ideig-óráig üzemeltetni a motorunkat, persze ekkor az üzemvitel szinte 

kizárólag csak szakaszos lehet. Kivételt képez az az eset, amikor a szolár generátor és az 

akkumulátortelep teljesítményét lényegesen nagyobbra terveztük.  

Lényegében egyen- és váltakozó áramú napelemes hajtásokat különböztetünk meg. 

Ezek kapcsolódásuk szerint lehetnek hálózatra kapcsoltak, illetve szigetüzeműek. A 

különböző rendszerek eltérő megoldásokat és berendezéseket igényelnek, amelyeket a 

továbbiakban részletezek. 

2.5.1 Egyenáramú napelemes hajtások 

Fotoelektromos áramforrás esetén széles körben alkalmazzák terhelésként az 

egyenáramú motort. Motorhajtás tervezésénél elengedhetetlen figyelembe venni azt, hogy 

motorunk milyen eszközt fog meghajtani. Ez a terhelőnyomaték szempontjából lényeges. 

Gyakori alkalmazási terület lehet a különböző folyadékszállítása, ami a mezőgazdaságban 

éppúgy előfordul, mint az ipari folyamatok esetében. A folyadékok szállítását különféle 

szivattyúkkal oldják meg. Léteznek olyan szivattyúk, amelyek közel állandó 

terhelőnyomatékot jelentenek (volumetrikus), de előfordulnak olyanok is, amelyeknél a 

terhelőnyomaték a fordulatszám növekedésével négyzetesen nő (centrifugál). Utóbbi 

működőképes kisebb fényintenzitás mellett is. Ezzel szemben a volumetrikus szivattyú 

állandó terhelőnyomatéka miatt, csak nagyobb megvilágításnál működőképes. Egy 

napelemes hajtás tervezésénél emiatt szükséges a rendszerszemléletű megközelítés. 

Szigetüzemű hajtás esetén célszerű akkumulátorokat beépíteni, a „folyamatos” 

üzemeltetés érdekében, mivel a napelem által termelt energia időben szélsőségesen 

változik és nem mindig kerül azonnali felhasználásra. Az akkumulátortelep optimális 

kapacitását a motor által felvett teljesítmény és a használati idők együttesen határozzák 
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meg. Az elektronikus átalakító egység a motor szabályozásához szükséges félvezetőket 

tartalmazó áramkör. Ezen egység működését az „Egyenáramú és váltakozó áramú motorok 

üzemeltetése napelemről” című fejezetben részletezem majd. További berendezés a vezérlő 

áramkör, amely lehetőséget ad a fordulatszám kézi beállítására. A vezérlőáramkör 

szolgáltatja a gyújtóimpulzust az átalakítóban lévő tirisztorok számára. 

 

 

28.ábra: Szigetüzemű napelemes hajtás egyenáramú motorral terhelve. 

 

Hálózatra kapcsolt üzemben 5 kW feletti névleges teljesítményű napelemes 

rendszer esetén, már törvényi előírásokba is ütközhetünk, mely azt is jelentheti, hogy nem 

építhetünk be akkumulátort az egyenáramú körünkbe. Ez azért nem jelent különösebb 

problémát, mert abban az esetben ha a napelemünk által leadott teljesítmény nem elegendő 

a motor működtetéséhez, akkor a hálózat képes pótolni a különbözetet. Fordított esetben a 

hálózat felveszi a többletenergiát, így a megtermelt villamosenergia nem vész el. A hajtás 

további részét képezi egy egyenirányító, amely a hálózatból érkező váltakozó áramot 

alakítja át a motorunk által hasznosítható egyenárammá. Az egyenirányító a teljesítmény 

átalakító szerepét is betöltheti. A 3F2U6Ü tirisztoros egyenirányító megfelelő simítás után 

közel sima egyenfeszültséget állít elő, emellett a tirisztorai gyújtásszögének változtatásával 

képesek vagyunk szabályozni a motor fordulatszámát is. A többi berendezés megegyezik a 

szigetüzemű rendszereknél használtakkal. 
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29.ábra: Hálózatra kapcsolt napelemes hajtás egyenáramú motorral terhelve. 

2.5.2 Váltakozó áramú napelemes hajtások 

Fotoelektromos áramforrás esetén ritkán használják az aszinkron motort 

terhelésként, ennek ellenére szivattyú hajtására ez is tökéletesen megfelel. Előnyei közé 

tartozik az olcsósága és alacsonyabb karbantartásigénye is. Az aszinkron gép közvetlen 

táplálása szóba sem jöhet, így be kell iktatni egy DC-AC invertert, a váltakozó áram 

előállításának érdekében. Ezenkívül a maximális teljesítményre való szabályozás feladatát 

is ellátja. Az inverter kiválasztásánál figyelembe kell venni a fogyasztók teljesítményét. Ha 

az inverterünk névleges teljesítménye sokszorosa a fogyasztóink által felvett 

teljesítménynek, abban az esetben rohamosan lecsökkenhet a rendszerünk hatásfoka. 

Szigetüzemben dolgozó frekvenciaváltós aszinkron motor hajtásnál az akkumulátor 

telep az egyetlen lehetőség a rendszer energiaegyensúlyának fenntartására, azonban ez is 

csak szakaszos üzemvitelre ad lehetőséget. A hajtás további részét képezi a fentebb 

említett DC-AC inverter, amely ebben az esetben a motor fordulatszámáért és az 

egyenáram, váltakozó árammá való átalakításáért felelős. Ezek alapján általánosan az 

alábbi blokkséma rajzolható fel: 
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30.ábra: Szigetüzemű napelemes hajtás aszinkron motorral terhelve. 

 

Hálózatra kapcsolt üzemben a váltakozó áramú hajtások és az egyenáramú hajtások 

között két lényeges eltérés van. Az egyik a motorok típusából adódik, a másik pedig a 

teljesítmény átalakító felépítéséből. Az aszinkron motor váltakozó áramú betáplálást 

igényel, így az egyenáramú hajtásokkal szemben itt is szükség van egy váltóirányítóra. 

Hálózatra kapcsolt üzemben az egyenáramú gépeknél egy DC-DC átalakító változtatja a 

motor fordulatszámát, míg váltakozó áramú motoroknál a hajtási feladat az imént említett 

inverterrel valósul meg. A hajtásra a következő blokkséma rajzolható fel. 

 

 

31.ábra: Hálózatra kapcsolt napelemes hajtás aszinkron motorral terhelve. 
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2.6 Egyenáramú és váltakozó áramú motorok üzemeltetése 

napelemről 

Az előző fejezetben említett berendezéseknek fontos szerepük van mind az 

egyenáramú mind a váltakozó áramú motorok üzemeltetésében napelemes rendszerek 

esetén. Ahogyan azt láthattuk a legnagyobb különbség a két motor fordulatszámának 

megváltoztatásának módjában rejlik. 

Az egyenáramú motorok fordulatszámának szabályozására többféle metódus 

létezik. Kisteljesítményű motoroknál a feszültséget egy potenciométerrel osztjuk le (mivel 

itt a veszteség elhanyagolható nagyságú), míg nagyobb motoroknál valamilyen 

elektronikus szabályozási módszert alkalmazunk. Váltakozó áramú táplálás esetén 

tirisztoros egyenirányítóval, míg egyenáramú táplálás esetében úgynevezett chopperrel 

(szaggató) változtatjuk a motorra jutó feszültséget. A tirisztor gyújtásszögének 

változtatásával, növelni vagy csökkenteni tudjuk az egyen- és váltakozófeszültség effektív 

értékét, amelyre a motor fordulatszám változással reagál. A be-, illetve kikapcsolt 

időtartamok aránya határozza meg a kitöltési tényezőt, így a kimeneti integrált feszültség is 

változik. Legelterjedtebb módszer a feszültség változtatására az impulzusszélesség 

moduláció (Pusle Width Modulation = PWM), amely működése a alábbi ábrán látható. 

 

32.ábra: Pulzusszélesség moduláció. 
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Mikor egyenáramú motor közvetlenül (vezérlő nélkül) kapcsolódik a 

rendszerünkhöz akkor a csatlakozás pillanatában hatalmas áramokat vesz fel. A motor 

sebességét szabályzó vezérlő használata esetén a motort tápláló feszültséget szabályozni 

tudjuk. Ebben az esetben indításnál a vezérlő kis feszültséget kapcsol a motorra és 

fokozatos növeli a fordulatszámát az egyre nagyobb feszültség által létrehozott árammal. 

Ennek eredményeként az induláskor fellépő áramtüskét megszűntettük és a gyorsítás is 

egyenletes lesz [18]. 

A legkézenfekvőbb megoldás egy aszinkron motor fordulatszámának a 

változtatására a tápláló feszültség frekvenciájának a változtatása. Ezt hálózati táplálás 

esetén egy frekvenciaváltó valósítja meg, amely a háromfázisú váltakozó áramot először 

egyenirányítja (diódák segítségével), majd az így létrejövő egyenfeszültséget tirisztorokkal 

szaggatja, ezáltal kialakítva a kívánt frekvenciájú szinuszos jelet. Lényegében egy 

frekvenciaváltó felépítését tekintve nem más, mint egy egyenirányító, egy szűrő, és egy 

inverter összekapcsolva. 

 

 

33.ábra: Szaggatás (PWM) által előidézett szinuszos jelalak. 

 

 

34.ábra: A frekvenciaváltó felépítése. 

 

Egyenáramú táplálás esetén frekvenciaváltók helyett csak inverterekről beszélünk a 

fordulatszám megváltoztatásának folyamata alatt. Ebben az esetben a napelemünk által 

termelt egyenáramra már természetesen nem vár egyenirányítás. A PWM és a PFM a 
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leggyakrabban használt invertertípusok. Az előbbi esetben a bekapcsolási idővel, míg 

utóbbinál a periódusidővel tudjuk előállítani a kívánt jelalakot. A két módszer 

összehasonlításakor azt tapasztaljuk, hogy ha a jelenleginél nagyobb átlagfeszültséget 

szeretnénk előállítani, akkor a PWM-nél a bekapcsolási idő növelésével, míg PFM-nél a 

periódusidő csökkentésével érjük el a kívánt célt. 

 

 

35.ábra: A különböző módszerekkel előállított szinuszos jelalakok. 
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3. Mintarendszer készítése egyenáramú és váltakozó 

áramú motoros hajtásra 

Ahhoz, hogy jobban megismerkedjem a napelemekkel és a napelemes 

rendszereknél használatos berendezésekkel, egy szigetüzemű rendszert építettem ki. Az 

érdekelt a legjobban, hogy különböző teljesítményű motorikus fogyasztókkal való terhelés 

esetén, hogy alakulnak a rendszer feszültségei és áramai. A megvalósított rendszer az 

alábbi képen látható. 

 

 

36. ábra: Az összeállított szigetüzemű napelemes rendszer. 

 

Az alkalmazott napelem névleges teljesítménye 80W, azonban természetes 

megvilágítás helyett napszimulátor került alkalmazásra, ezért a valós teljesítményének csak 

töredékét volt képes leadni. A napelem kapcsaira egy MPPT üzemmóddal rendelkező 

töltésvezérlő került csatlakoztatásra, melynek egyik kimenetére egy 12V-os 75 Ah-ás 

gépkocsi indító akkumulátort csatlakoztattam. A másik kimenetére pedig egy 350W 

névleges teljesítménnyel rendelkező invertert kapcsoltam, amely az egyenfeszültség 

váltakozó feszültséggé való átalakításáért felelt az váltakozó áramot igénylő fogyasztók 
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esetében. Villamos terhelésként különböző jellegű és teljesítményű fogyasztókat 

csatlakoztattam. A kísérleti rendszerhez alkalmazott eszközök a következők: 

 

 Korax KS-80/12 típusú napelem - 80W 

 Ivt MPPT töltésvezérlő - 12/24V, 30A 

 Electric Power akkumulátor - 12V, 75Ah 

 Whitenergy inverter - 12Vdc/230Vac, 350W 

 

 

 

37. ábra: Az összeállított kísérleti rendszer blokksémája. 

 

A vizsgálat során a rendszer hatásfokát vizsgáltam, amely alatt a szigetüzemű 

napelemes rendszerről táplált villamos fogyasztók teljesítményének és a rendszerbe bevitt 

teljesítmények arányát értjük. Méréssel és számítással határoztam meg a fogyasztók által 

felvett, illetve a rendszer által termelt egyenáramú teljesítményeket. Annak érdekében, 

hogy lássam a hatásfok alakulását a teljesítmény függvényében, egy háromfokozatú 

ventilátort alkalmaztam fogyasztóként. Vizsgáltam továbbá egy egyenárammal és egy 

váltakozó árammal üzemelő szivattyút is. 
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38. ábra: Váltakozó áramú szivattyú és egyenáramú szivattyú működés közben. 

 

A rendszerhez csatlakoztatott ventilátor három teljesítmény fokozattal rendelkezik, 

ezért mindhárom fokozatban méréseket végeztem. A mérések során akkumulátor is 

csatlakozott a rendszerhez, mivel a kis intenzitású megvilágításnak köszönhetően a 

napelem önállóan nem volt képes a fogyasztók üzemeltetésére. Az alábbi táblázatban 

tekinthetjük meg az eredményeket, ahol az egyes elemek áramai feszültségei és számított 

teljesítményük látható és az adatok által meghatározott hatásfok. 

 

  

napelem akkumulátor fogyasztó 

rendszerbe 

bemenő 

teljetítmény 

hatásfok 

I(ne) U(ne) 
P(ne) 

számított 
I(a) U(a) 

P(a) 

számított 
P(f) mért P(be) 

A V W A V W W W   

ventilátor 

I. fokozat 2,1 14 29,4 0,15 12 1,8 18 31,20 0,58 

II. 

fokozat 2,02 14 28,28 0,09 12 1,08 19,5 29,36 0,66 

III. 

fokozat 2,05 14 28,7 0,35 12 4,2 24 32,90 0,73 

szivattyú 

AC I. fokozat 2,6 15,4 40,04 1 12 12 4 52,04 0,08 

szivattyú 

DC I. fokozat 2,7 13,8 37,26 1,5 11,8 17,7 7 54,96 0,13 
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39. ábra: A hatásfok alakulása a háromfokozatú ventilátorral való terhelés esetén. 

 

 

40. ábra: A napelem és az akkumulátor részaránya a ventilátor ellátásában. 

 

A mért és számított adatokból jól látható, hogy a fogyasztók teljesítményének 

növekedésével párhuzamosan nő a rendszer hatásfoka is.  

A mérés kiértékeléséből az is kitűnik, hogy a töltésvezérlő elsődlegesen a 

napelemek által termelt villamosenergiával látja el a csatlakoztatott fogyasztót, a hiányzó 

energiát az akkumulátorok felől pótolja. Az akkumulátor által leadott teljesítmény 

növekedése is megfigyelhető a táblázatban. 

Az akkumulátor egyik legfontosabb feladata a rendszerben a megtermelt, de el nem 

fogyasztott villamosenergia tárolása. Azonban az induktív jellegű fogyasztók indításához 

nagy áram szükséges, ezért ebben az esetben az akkumulátor ezt a szerepet is betölti. Az 

egyen- és váltakozóáramú szivattyúk vizsgálatának mérési eredményei alapján 
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megállapítható egyrészt a relatíve kis hatásfok, másrészt a napelem és az akkumulátor 

teljesítményeinek egymáshoz képesti részaránya. 

 

 

41. ábra: A napelem és az akkumulátor teljesítménye 

váltakozó áramú szivattyú üzemeltetésénél. 

 

 

42. ábra: A napelem és az akkumulátor teljesítménye 

egyenáramú szivattyú üzemeltetésénél. 

 

A mérési adatok egyértelműen igazolják, hogy a váltakozóáramú fogyasztó esetén 

az akkumulátor teljesítményének részaránya 47 %-os, szemben az egyenáramú fogyasztó 

30 %-ával. 

Azt a jelenséget is szerettem volna vizsgálni, hogy a napelemes rendszer 

akkumulátor nélkül nagyobb teljesítményű motorok indítása esetén miként viselkedik. A 

napelem a napszimulátoros megvilágítás miatt nem volt képes a fogyasztók önálló 

üzemeltetésére, ezért az erre irányuló bizonyítási kísérlet meghiúsult. 
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4. Összegzés 

Szakdolgozatom írásához történő adatgyűjtés, a szakirodalom és az internet 

tanulmányozása eredményeképpen megbizonyosodtam a napelemes rendszerek 

alkalmazásának létjogosultságáról. Az emberiség növekvő energiaigénye és a 

környezetvédelmi megfontolások miatt rohamos elterjedésük várható. Megismertem a 

napelemes rendszerek alkalmazásának lehetőségeit a villamosenergia-termelésben. 

Mivel a civilizált világ villamosenergia-hálózata jól kiépített, a fogyasztók 

elsődlegesen a közcélú hálózatból vételeznek. Az ilyen helyeken felmerülő 

költséghatékonyság indokolja a közcélú hálózattal való párhuzamos üzemet, az energiát 

saját célra előállítani, illetve a többletenergiát visszatáplálni a hálózatba, ezzel is 

hozzájárulni a fosszilis energiahordozók kiváltásához. 

A napelemes rendszerek egyik jelentős feladata a közcélú hálózatoktól függetlenül 

működő energiaellátás. Megismertem ezen rendszerek alkalmazásának előnyeit és 

korlátait, valamint a méretezési alapelveit. 

Egy laboratóriumi modell vizsgálatával mérésekkel igazoltam a szakirodalom 

kutatása során szerzett elméleti ismereteimet. Ezen belül megismertem a napelemek 

történeti fejlődését, fajtáit, telepítési alapelveiket. Tanulmányoztam a meteorológiai 

viszonyokat, villamosenergia-átviteli fogalmakat, nemzetközi és hazai energiagazdálkodási 

trendeket. 

Szembesültem a hálózattal együttműködő napelemes rendszer problémáival, a 

rendszer elemeinek fizikai működésével.  

Meggyőződésem, hogy a technikai fejlődés óriási jövő előtt áll, mind a napelemek 

gyártástechnológiájának, mind a napelemes rendszereket vezérlő ipari elektronikai elemek 

fizikai tulajdonságainak javítása, költségeinek csökkentése terén. 

Úgy érzem, jó témát választottam, mert a témakutatás és a laboratóriumi vizsgálat 

során olyan alapismeretekre tettem szert, amit a jövőben a szakmai munkám során 

hasznosítani, és elmélyíteni tudok.  
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5. Summary 

As a result of collecting data for writing my thesis, studying the literature and the 

internet, I became convinced of the necessity of using solar panels. Humanity's growing 

energy demand and environmental concerns are expected to increase rapidly. I learned 

about the possibilities of using solar systems in power generation.  

As the electricity network of the civilized world is well built, consumers are 

primarily buying from the public grid. The cost-effectiveness of such sites justifies parallel 

operation with the public grid, generating energy for own use, and feeding back the excess 

energy into the grid, thereby contributing to the replacement of fossil fuels 

. One of the major tasks of solar systems is the power supply, which operates 

independently of public networks. I learned about the advantages and limitations of using 

these systems and the principles of sizing.  

By examining a laboratory model, I verified my theoretical knowledge by 

researching literature. Within this I got acquainted with the historical development of solar 

panels, their varieties and their installation principles. I studied the meteorological 

conditions, the concepts of electricity transmission, and international and domestic energy 

management trends. 

 I was confronted with the problems of the solar system working with the network 

and the physical operation of the system elements. 

 I am convinced that there is a huge future for technological development, both in 

terms of improving the physical properties and cost of both solar cell manufacturing 

technology and industrial electronic components that control solar cell systems. 

 I feel like I have chosen a good topic because during my research and laboratory 

research I have acquired the basic knowledge that I can use and deepen in my professional 

work in the future. 
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