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Fotovoltaikus rendszerek

Phos ógörögül: Fény

Volt: Az elektromosság
egy mértékegysége

Fotovoltaikus: fényelektromos

Kis fotovoltaikus rendszerek:
Kis számológépek, karórák,
kültéri lámpák stb.

Nagyobb fotovoltaikus rendszerek: Gyárak, raktárak
áramellátása, elektromos áram vízszivattyúzáshoz,
kommunikációs berendezésekhez, lakóhelyek
megvilágításához és készülékek működtetéséhez.

A fotovoltaikus technológia rövid története

i.e.
VII.
sz.

Szilícium
fotovoltaikus
cella
megalkotása
a Bell Labsnál

vezető

A napenergia első
felhasználása:
tűzgyújtás nagyító
segítségével

potenciáljának
felfedezése
(Adams és Day)

1839.

Becquerel leírta a
fényelektromos
hatást: egyes
anyagok fénynek
kitéve elektromos
áramot
termelnek.

1873.

Az első
napenergia
alapú árammal
ellátott épület
a Delaware-i
Egyetemen

1883.

1954.

Charles Fritts
megalkotta az
első szelén
lapkákból készült
napelemeket
(hatékonyságuk
1% volt)

1958.
Napelemek a
világűrben:
A műhold
egywattos
panelt használt
rádiója áramellátásához

1973.

Ma

Számtalan
napenergiatechnológiai
újítás

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

A szelén
fényelektromos

• Kezdetben Maxwell
hullámelmélete a fényről
vetítette előre, hogy az
energia a fény
intenzitásával arányos
Hullámszerű

Hullám és
részecske

Részecske
-szerű

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

Fény

• Einstein bizonyította,
hogy a fény fotonok
áramlása, és
kifejtette, hogy a
fotonok áramlata
egyaránt viselkedhet
hullámként és
részecskeként is.

Energia „szemcsék”: fotonok

Fény; A fényelektromos hatás
• Egy bizonyos frekvencia(energia)küszöböt átlépve egy foton képes
egyetlen elektron kiléptetésére.

•Feszültség és elektromos áram
keletkezése egy anyagban fény
hatására.
•Ez egy fizikai és kémiai jelenség.

•A napelemes technológia mindig működik, amikor süt a nap, de nagyobb
intenzitású és közvetlenül a napelemmodulokra eső fény esetében - amikor a
napsugarak a napelemmodulokra merőlegesek - több elektromos energia
termelődik.

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

= A fényelektromos hatás

Fény; A fényelektromos hatás
•A vízmelegítéshez használt napenergiás
rendszerekkel ellentétben a fotovoltaikus technológia
nem termel hőt az elektromos energia előállításához.
•Ehelyett a napelemek az elektromos energiát
közvetlenül a sugárzó energiának a napelemekben
található félvezető anyagokkal való interakciója által
felszabadított elektronokból generálja.
Továbbítás

Visszaverődés

(refrakció)

(Diffúz vagy tükröződő)

Elnyelés

•Amikor napfény fotonjai egy
napelembe csapódnak, akkor
visszaverődnek, elnyelődnek vagy
továbbítódnak a napelemen keresztül.
•Elektromos energiát csak az elnyelt fotonok generálnak.
•A fotonok elnyelésekor a fotonok energiája áttevődik a napelem atomjainak elektronjaira.

• A napelem a fotovoltaikus technológia
elemi építőegysége.
• A napelemek olyan félvezető
anyagokból készülnek, mint a szilícium.
• A félvezetők vezetőképessége könnyen módosítható azáltal, hogy
kristályszerkezetükbe szennyezést viszünk.
• A négy vegyértékelektronnal rendelkező szilícium vezetőképessége
növelése érdekében kezelésre kerül.
Szilíciumatomok

Kovalens
kötés

Vegyértékelektronok

Szilícium

Enricoros az English Wikipedia-nál - Az en.wikipedia-ról a Commons-ra
továbbítva, nyilvános hozzáférésű,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3520523

• A fényelektromos hatás: Feszültséget vagy
elektromos áramot kiváltó folyamat fénynek kitett
fotovoltaikus cellában - napelemben.

Michel Bakni - Robert Boylestad, Louis Nashelsky (1998). Electronic Devices and Circuit Theory (PDF)
(Elektronikus eszközök és áramkör elmélet) (7. kiadás). Prentice Hall. P.5. ISBN 013769282X., CC BY-SA
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74460316

A fényelektromos hatás

Szilícium
Közös elektronok

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

-

Si

• A szilícium a IV. főcsoport eleme, vegyértékhéjában 4 elektronnal.
• Amikor szilícium atomok összekerülnek, minden egyes atom 4 másik szilícium
atommal formál kovalens kötést, ezzel tetraéderes szerkezetet alakítva ki.

Fotovoltaikus rendszerek

n-típusú anyag
p-n átmenet
p-típusú anyag

n-típusú anyag

elektron
foszforatom

A foszfor
elektronokat ad

a szilíciumnak
Foszforral adalékolt szilícium

(5 vegyértékelektron)

(4 vegyértékelektron)

e- e- e- e- e-

e- e- e- e-

e-

Egy felesleges elektron,
egy negatív töltéshordozó
keletkezik

Egy elektron nem vesz részt a kötésben.
Helyette szabadon mozog a szilícium
szerkezetén belül.

Fotovoltaikus rendszerek

n-típusú anyag
p-n átmenet
p-típusú anyag

Hiányzó
elektron

p-típusú anyag

A bór
elektronokat
(3 vegyértékelektron)

e- e- e-

oszt meg a
szilíciummal

Bórral adalékolt szilícium

(4 vegyértékelektron)

e- e- e- e-

Egy elektronhiány vagy
«lyuk» keletkezik.

Fotovoltaikus rendszerek
n-típusú anyag
p-n átmenet
p-típusú anyag

p-n átmenet
• n-típus: elektrontöbblet, p-típus: pozitív töltésű
lyukak többlete
• a két réteg p-n átmenete: az egyik oldalról (ntípus) az elektronok a másik oldalon (p-típus)
lévő lyukakba vándorolnak (elektrondiffúzió).

a p-típusú és az n-típusú
anyagok együtt egy p-n
átmenetet alkotnak.
fogyasztó
áram
napfény

n-típusú
szilícium
átmenet

• Az átmenet körüli terület: Kiürülési réteg (ahol
az elektronok betöltik a lyukakat)

• A napfény a fotovoltaikus rendszerekben
egy elektromos mezőt hoz létre, ami az
elektronok és elektromos energia
áramlását okozza (egyenáram).

p-típusú
szilícium

fotonok

elektronáramlás

„lyuk”-áramlás

p-n átmenet

P-típus

napfény

N-típus

Amikor a P-N átmenetben a napfény eléri az atomokat, a P-típusú
oldalon lévő szabad elektronok az N-típusú oldal irányába mozognak.

p-n átmenet

P-típus

napfény

N-típus

•Amikor a P-N átmenetben a napfény eléri az atomokat, a P-típusú oldalon lévő szabad
elektronok az N-típusú oldal irányába mozognak.
•Ha a cellán keresztül fogyasztó kerül rákapcsolásra, elektromos áram keletkezik, és az
energia átvitelre kerül a fogyasztóra.

•A magasabb feszültség, áram és
teljesítmény érdekében a napelemeket
elektromosan soros és/vagy párhuzamos
áramkörökbe kapcsolják.
•A napelempanelek előre bekötött, a
terepen felszerelhető egységként
összeszerelt egy vagy több
napelemmodulból állnak.
•A napelemsor vagy
napelem rendszer a teljes
áramfejlesztő egység,
amely bármennyi
napelemmodulból és
panelből állhat.

napelemmodul
napelemcella

napelemes
rendszer

napelempanel

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

Napelemes rendszer

Egy tipikus napelemcella alkotóelemei:
Burkolat: Átlátszó üveg biztosítja a külső védelmet
Fényvisszaverődés-gátló bevonat: Megelőzi, hogy a cellát elérő fény visszaverődjön, hogy a
napelem így a lehető legtöbb energiát nyelhesse el.
Elülső érintkező: Az elektromos áramot továbbítja.
N-típusú félvezető réteg: Vékony szilíciumréteg foszforral adalékolva.
P-típusú félvezető réteg: Vékony szilíciumréteg bórral adalékolva.
Hátsó érintkező: az elektromos áramot továbbítja.

Üvegburkolat
Fényvisszaverődésgátló bevonat
Érintkezőháló
n-típusú Si
p-n átmenet
p-típusú Si

Hátulsó érintkező

•A szelet-alapú szilícium napelemek
vastagsága kb. 200 µm.
•A vékonyfilm napelemek kb. 1-2 µm
vastagak, és sokkal kevésbé aktív
félvezető anyagot igényelnek
(alacsonyabb hatékonyságok).
•A napelem által termelt elektromos
energia mennyisége függ a méretétől,
konverziós hatékonyságától és a
fényforrás intenzitásától.
•A hatékonyság a cellát érő napfényből
előállított elektromos energia mértéke.
•Egy tipikus napelemcella 0,5 V feszültséget állít elő.
•Már néhány napelem is elegendő ahhoz, hogy egy kisebb karóra vagy egy napelemes
számológép áramellátását biztosítsa.

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

Napelem cellák méretei

Év

Ilyen
méretű
napelempanel:

165 cm

99 cm

Hatékonysága:
Elő tud állítani:

Ami fedezi az
áramigényét:

6%
20 W-ot

1/3
60W-os izzó

15%
200 W-ot

3 és 1/3
60W-os izzó

18,7%
320 W-ot

5 és 1/3
60W-os izzó

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

A technológia fejlődik…

Fotovoltaikus rendszerek

Napelem

Hálózatra
kapcsolt

Hálózathoz
nem
kapcsolódó
(szigetszerű)
• A napelem egyenáramot termel
•Az egyenáram felhasználható
akkumulátorok töltésére.
•Áramellátás biztosításához az
egyenáramot át kell alakítani váltóáramra.

• A hálózat váltóáramot nagy
távolságokra továbbítja.
• A felhasználóhoz érve a váltóáram
szükség esetén visszaalakítható.

Egyéb alkotóelemek
•Napjaink napelemes rendszerei modulárisak; lehetővé teszik,
hogy a felhasználó a rendszer kapacitását bármikor bővítse
vagy csökkentse.
•Ezek az alkotóelemek végzik az áram biztonságos és
hatékony elosztását és tárolását, és a napelemes rendszer
költségének akár felét is kiteszik.

• Napelempanelek
• A napelempanelek közötti elektromos összeköttetések
• Kimenő áramvezetékek
• Inverter (egyenáramot váltóárammá alakítja)
• Mechanikai rögzítőelemek
• Töltésszabályozó
• Vezetékezés
• Energiatároló akkumulátorok
• Mérőóra (hálózatra kapcsolt rendszerekhez)
• Túláram- és túlfeszültségvédő eszközök
• Áramfeldolgozó berendezés
• Földelő berendezés

Inverter

ELŐNYÖK

KIHÍVÁSOK

• Jelenleg a napelemek költsége
magas. A nagy léptékű
áramszolgáltatást biztosító
áramtermeléshez nagyszámú
napelemmodul és nagy terület
szükséges.
• Mivel a napenergia időszakosan áll
rendelkezésre, szükség van
energiatárolásra.
• Nagy a felületigénye.
• A napelemes technológiák
előállításának környezetkárosító
hatása lehet.

• Nincsenek mozgó alkatrészek,
modulárisak, könnyen bővíthetők, és
akár hordozhatóak is lehetnek.
• Energiaellátási függetlenség és a
környezettel való összeférhetőség
• Az üzemanyag (napfény) ingyenes, és a
napelemes rendszerek működtetése
nem kelt zajt, és nem okoz
szennyezést.
• A jól megtervezett és megfelelően
telepített napelemes rendszerek
minimális karbantartást igényelnek, és
használati élettartamuk hosszú.

Napelemes rendszer elektromos energiája
Egy fotovoltaikus rendszerben generált áram becslésére használt
általános képlet

E = A x r x H x PR
E = Energia (kWh)
A = Teljes napelem felület (m2)
r = Napelempanel kihozatala vagy hatékonysága(%)
H = A megdöntött panelekre eső éves átlagos napsugárzás (árnyékolást nem
számítva)
PR = Teljesítményképesség, veszteségi együttható (0,5 és 0,9 között, alapesetben
az értéke = 0,75)
Az „r” a napelem kihozatala, ami az alábbi aránnyal fejezhető ki: 1 db
napelempanel elektromos teljesítménye (kWp - kW csúcsteljesítmény) osztva az 1
db panel területével.

•
•
•
•
•

Földhasználat
Vízhasználat
Természetes erőforrások használata
Veszélyes anyagok használata
Globális felmelegedést okozó kibocsátás az
a teljes életciklus alatt
• Vizuális hatás

Forrás: AleSpa - Saját munka, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29290121
Chinneeb - Saját munka, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11142161

A napelemes rendszerek használatának környezeti hatása

A fotovoltaikus energia gazdaságossága
A gazdaságosság a következő paraméterek függvénye:
•
•
•
•

Napelemes rendszer telepítésének teljes költsége
Villamosenergia-ár
Visszatáplálási tarifák
Energia megtérülési idő

• A napelemes erőmű (PVPP) költségei napelemmodul költségekre és a rendszer
kiegyensúlyozási elemeinek költségeire oszthatók fel.
• A modulköltségek a teljes napelemes rendszer költségének jellemzően csak 40-60%-át
teszik ki.
• 2010-ben az 1kW-os teljesítményű napelemes rendszer költsége kb. 3000 EUR/kWp volt.
• Ennek a beruházásnak a felét teszik ki a napelemmodulok és az inverter. A napelemsor
tartószerkezete, az elektromos vezetékek, berendezés és a telepítés pedig a többit.
• Egy napelemes rendszer teljes életciklusra vetített költsége tartalmazhatja a helyszín
előkészítésének, a rendszertervezői és mérnöki szolgáltatásoknak, a telepítési munkának,
az engedélyezésnek és üzemeltetésnek és a karbantartásnak a költségeit is.
• A napelemes rendszerek várható élettartama 25 év.

Helyszín/épület típusa: A tetőre szerelt rendszer egy fa
árnyékolószerkezetre kerül telepítésre, csúszósínes rögzítőt
alkalmazva, ezzel javítva a rendszer esztétikai megjelenését
A telepítési munkálatok ideje: 2 nap
Összes telepített teljesítmény: 4,8kWp
kW-onként szükséges felület: 6,87m2
Alkalmazott napelemes technológia: Polikristályos szilícium
„Stay-Powerful" hálózatra kapcsolódási technológiával
Teljes költség: 12 700 EUR, (Napelem: 2,65 EUR/Wp)
Visszatáplálási tarifák, támogatások: A rendszer áramot
táplál vissza a közüzemi hálózatba, amelyért a
Public Power Corporation (PPC, görög állami
áramszolgáltató vállalat) 0,55 EUR/kWh árat fizet.
A rendszer termelése a becslések szerint
kb. 6,19 MWh/év, ami azt jelenti,
hogy a teljes beruházás 4 éven belül térül majd meg.
CO2 kibocsátás megtakarítás: 3,7 t/év

Forrás: Az USA Energiaügyi Minisztériuma - A Nap gyermekei napenergia kezdeményezés,
nyilvános hozzáférésű, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79977287

Esettanulmány: Ház Párosz szigetén - Tetőre szerelt napelemes rendszer
csúszósínes rögzítéssel

