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NAPELEMES RENDSZEREK 

Napjainkban az épületek szintjén a legelterjedtebb villamosenergia-termelő berendezés a 

napelemes rendszer. A napelemes rendszer működése a fotovoltaikus hatáson alapul, 

amely félvezetőre alapozva (általában szilícium) a beérkező napsugárzást villamos energiává 

alakítja. 

CELLATÍPUSOK 

A két fő cellatípus a kristályos szilíciumcellák és a vékonyréteg cellák. E két kategórián belül 

számos alkategória létezik, amelyeket az 1. ábra mutat be. A legelterjedtebb cellák a 

kristályos szilíciumcellák, amelyeknek két fő típusa van: a monokristályos és a polikristályos 

cellák. A monokristályos cellák egyetlen kristályból, míg a polikristályos cellák több 

kristályból készülnek. A monokristályos cellák gyártási eljárásuk miatt valamivel drágábbak, 

mint a polikristályos cellák, ugyanakkor a cellák hatásfoka is valamivel magasabb, rendre 15-

18%, illetve 13-16%. 

 

1. ábra, Napelemes cella típusok [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 

2008] 

A vékonyrétegű cellák előállítási költsége általában alacsonyabb, mivel előállításukhoz 

kevesebb energiára van szükség, és az anyagok is olcsóbbak. A legelterjedtebb vékonyréteg-

cellatípus az amorf szilíciumcella, de réz-indium-diszelenid (CIS) és kadmium-telurid (CdTe) 

cellákat is használnak vékonyréteg-cellák előállításához. A vékonyrétegcellák szinte 

bármilyen alakúak lehetnek, azonban általában csíkokban gyártják őket, körülbelül 0,5-2,0 
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cm szélességben. Bár olcsóbbak, mint a kristályos szilíciumcellák, hatásfokuk lényegesen 

alacsonyabb (6-8%). 

A mono- és polikristályos cellák gyártási folyamata a következő ábrán látható: 

 

2. ábra, Mono- és polikristályos PV-cellák gyártási folyamata [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 

ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Az egykristályos cellákat egy kristályból hozzák létre az úgynevezett Czochralski eljárással, 

amelyben a kristályosodási folyamatot irányítják. A kialakított hengereket először formára, 

majd lapkákra vágják. A polikristályos cellák irányított szilárdítás során készülnek, majd 

kisebb tömbökre és lapkákra vágják őket. Az úgynevezett "lapka" fázistól kezdve a két 

cellatípusnak ugyanaz a véglegesítési eljárása: foszfordiffúzió, bevonatolás és elektromos 

érintkezők csatlakoztatása a cellák elülső és hátsó részén. A cellák legfontosabb 

paramétereit az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat, Az mono- és polikristályos cellák cellatulajdonságai 

Monokristályos cella Polikristályos cella 

Több cella, de csak egy kristályból Több cella, több kristályból 

Fekete cellaszín Kék cellaszín 

≈15-18%-os hatásfok ≈13-16%-os hatásfok 

Magasabb költség Alacsonyabb költség 

Érzékeny a tájolásra, jobban 
hasznosítja a direkt sugárzást 

Kevésbé érzékeny a tájolásra, jobban 
hasznosítja a diffúz sugárzást 

Várható élettartam 30 év Várható élettartam 25-30 év 

MŰKÖDÉSI ELV 

A napelemcellák a fotovoltaikus hatásnak köszönhetően villamos energiát termelnek. A 

szilíciumatom külső héján 4 elektron található. A napelemcellák gyártásakor egy stabil 

kristályrács jön létre, amelyben a külső elektronok teremtik meg a kapcsolatot a 

szilíciumatomok között (3). Az elektronkötések hő vagy fény hatására felbonthatók a 

rácsban, és ott mozgó "szabad" elektronok lehetnek, azonban ez a saját vezetőképesség 

nem használható fel áramtermelésre, ezért a kristályrácsba szennyeződéseket kell 

bejuttatni . Általában bórt és foszfort használnak, mivel a bórnak eggyel kevesebb, a 

foszfornak pedig eggyel több külső elektronja van. Ez azt jelenti, hogy a bór adalékolással 

pozitív (p) típusú, a foszfor adalékolással pedig negatív (n) típusú rácsot lehet készíteni (4). 

 

3. ábra, Szilícium kristályrács [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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4. ábra, Szilícium kristályrács bór (p) és foszfor (n) szennyezéssel [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 

2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

Az n-félvezetőből a plusz elektron a p-félvezetőn lévő lyukba kerülhet, és így egy másik lyuk 

keletkezik, majd a szomszédos szilíciumatomok elektronjai kitölthetik ezt a lyukat, így egy 

lyuk keletkezik valahol máshol. A bór és a foszfor adalékolt rétegek találkozását PN-

csomópontnak nevezzük, ahol a felesleges elektronok az n-területről a p-területre tudnak 

átmenni, és elektromos tér jön létre. A fény, mint egyfajta katalizátor, a mozgási energia 

forrásának tekinthető. Megbontja az elektronkötéseket, és a felszabaduló elektronok 

áthaladhatnak az elektromos mezőn, ez az úgynevezett fotovoltaikus hatás (5. ábra). 

 

5. ábra, PN-csomópont [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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Az alábbi ábrán egy PV-cella sematikus rajza látható. A cella felső rétege a foszforral 

adalékolt n-félvezető réteg, az alsó réteg pedig a p-félvezető. A két réteg között 

elektromágneses tér van, amelyben a szabad elektronok mozognak. Az elülső és a hátsó 

részt elektródák kötik össze, hogy biztosítsák a keletkező áram útját. A PV-cella előlapján 

egy fényáteresztő bevonat található, míg a hátlapot általában ezüsttel vagy alumíniummal 

vonják be. 

 

6. ábra, Egy PV-cella sematikus rajza [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 

2008] 

ÜZEMELÉSI SAJÁTOSSÁGOK  

A 7. ábra egy napelemcella működési U-I (feszültség-áramerősség) karakterisztikáját 

mutatja szabványos vizsgálati körülmények között (STC). Az STC feltételek a következők: 

- 25 °C-os cellahőmérséklet, 

- 1,5 légtömeg, 

- 1000 W/m2 felületre érkező sugárzásintenzitás. 

Az U-I görbe jellemző pontjai a rövidzárlati áram (ISC), a nyitott áramköri feszültség (UOC), 

valamint az áram (IMPP) és a feszültség (UMPP) a maximális teljesítménypontban (MPP). A 

napelemcella kimenő teljesítményét az áram és a feszültség szorzataként számítják ki 

(P=U∙I). A napelemcella működésének célja, hogy a termelés az MPP pontban legyen. 
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7. ábra, Napelemcella működési U-I (feszültség-áramerősség) karakterisztikája [Planning & Installing 

Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

A napelemcella minősége a kitöltési tényezővel (FF) jellemezhető, amely az MPP kimenő 

teljesítmény és az ISC és UOC szorzataként számított elméletileg maximális teljesítmény 

hányadosa, ahogyan az alábbi ábrán látható. Minél közelebb van az FF értéke az 1-hez, 

annál jobb minőségű a napelemcella. 

 

8. ábra, Napelemcella kitöltési tényezője [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 

London, 2008] 

A napelem panelek több napelemcellából állnak, így a napelemcellák soros és párhuzamos 

összekapcsolása is lehetséges. Az összekapcsolt napelemcellák U-I karakterisztikája a 

9. ábrán látható soros kapcsolás esetén, a 10. ábrán pedig párhuzamos kapcsolás esetén. 

Soros kapcsolás esetén a cellák feszültsége összeadódik, az áram pedig azonos értéken 

marad, míg párhuzamos kapcsolás esetén a generált áram összeadódik, a feszültség pedig 

azonos marad. A napelemcellák összekapcsolása nagyon hasonlít a hidraulikus rendszerek 

szivattyúinak összekapcsolásához, ahol ugyanaz az elv alkalmazható, csak a nyomásemelés 

és a térfogatáram esetében. 
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9. ábra, Sorosan kapcsolt napelemcellák U-I karakterisztikája [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 

ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

10. ábra, Párhuzamosan kapcsolt napelemcellák U-I karakterisztikája [Planning & Installing Photovoltaic 

Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

A napelemcellák jellemzői a különböző meteorológiai körülmények között változnak. Az 

STC-ben is megadott két fő paraméter a beeső napsugárzás intenzitása és a 

cellahőmérséklet. A 11. ábrán a sugárzás intenzitásának hatása látható. A napsugárzás 

csökkenésével az áramerősség jelentősen csökken, az UMPP értéke azonban csak kisebb 

tartományban változik. A 12. ábrán a különböző cellahőmérsékletek hatása látható. Az 

ábrán a ϑ cellahőmérséklet-különbség látható, ahol a 0 °C a 25 °C-os cellahőmérsékletnek 
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felel meg. Látható, hogy a cellahőmérséklet növelésével az UMPP feszültség jelentősen 

csökken, míg az áramerősség csak kis mértékben változik. Érdemes megemlíteni azt is, hogy 

alacsonyabb cellahőmérsékleten a cella névleges teljesítményénél nagyobb teljesítményt 

lehet elérni. 

 

11. ábra, Napelemcellák U-I karakterisztikája különböző sugárzási intenzitás mellett [Planning & Installing 

Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

12. ábra, Napelemcellák U-I karakterisztikája különböző cellahőmérséklet mellett [Planning & Installing 

Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

A napelemcellák érzékenyek az árnyékolásra, teljesítményük az árnyékolás miatt jelentősen 

csökkenhet. Példaként tegyük fel, hogy van egy napelem panel 36 sorba kapcsolt 
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napelemcellával (13. ábra). A napelemcellák által termelt áram folyik az áramkörben, és 

ellátja az villamos fogyasztót (R). Abban az esetben, ha az egyik cellára árnyék vetül (pl. egy 

falevél esik a napelemcellára), a napelemcella nem termel több áramot, és elektromos 

fogyasztóvá válik, amely a többi cella által termelt áramot disszipálja és hőként leadja 

(14. ábra). A hőleadás révén a cella hőmérséklete jelentősen megemelkedik, és így "hot-

spot" alakul ki, ami a cella károsodásához vezethet. A legnagyobb áramerősség, amely 

átfolyhat, a rövidzárlati áramerősség. Az árnyékolás hatásának csökkentése érdekében a 

napelem apanlekhez by-pass diódák adhatók (15. ábra). A by-pass dióda biztosítja, hogy 

árnyékolt cella esetén legyenek olyan cellák, amelyekre az árnyékolt cella nem hat, és 

amelyek normál körülmények között működhetnek. A by-pass dióda hatása a 16. ábrán 

látható. 

 

13. ábra, Árnyékmentes napelemcella működése [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan 

Ltd, London, 2008] 

 

14. ábra, Árnyékolt napelemcella működése [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, 

London, 2008] 
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15. ábra, By-pass dióda szerepe a napelem panelben [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., 

Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

16. ábra, U-I karakterisztika árnyékolt napelemcella esetén by-pass diódával és anélkül [Planning & Installing 

Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 

A napelem panelek összekapcsolása nagyon hasonló a napelemcellák összekapcsolásához, 

soros összekapcsolás esetén a feszültséget, párhuzamos összekapcsolás esetén pedig az 

áramot adjuk össze. A gyakorlatban a napelem paneleket sorosan és párhuzamosan is 

összekapcsolják egymással, és a tisztán soros és párhuzamos kapcsolás szabályainak 

alkalmazásával meghatározható a jellegzetes U-I karakterisztika (17. ábra). 
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17. ábra, Az összekapcsolt PV-modulok U-I karakterisztikája [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., 

Earthscan Ltd, London, 2008] 

NAPELEMES RENDSZEREK 

A gyakorlatban két fő napelemes-rendszertípus létezik: a hálózatra kapcsolt és a 

szigetüzemű rendszerek. A szigetüzemű rendszereknél három alkategória különböztethető 

meg, amint azt a 18. ábra mutatja: tároló nélküli, tárolóval ellátott és hibrid rendszerek. A 

tároló nélküli szigetüzemű rendszerek csak akkor képesek villamos energiát szolgáltatni, 

amikor a PV-modulok villamos energiát termelnek. Ha a szigetüzemű rendszereket tárolóval 

egészítik ki, akkor a felhasználók a PV-termelés idején kívül is hozzáférhetnek a villamos 

energiához, azonban a rendszerhez tárolókapacitást kell hozzáadni, többnyire 

akkumulátorok formájában, amelyek kapacitása korlátozott, és általában nagyon drágák. A 

hibrid rendszerek esetében a rendszerhez más villamosenergia-termelőket is hozzáadnak, 

amelyek kiegészíthetik a napelemes termelést. A hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek 

esetében az elektromos hálózat "korlátlan" villamosenergia-tárolóként működik, mivel a 

termelt villamos energia kétirányú villamosenergia-mérőn keresztül betáplálható a 

hálózatba. 

Az önálló és a hálózatra csatlakoztatott napelemes rendszerek fő elemei a 19. ábrán 

láthatók. Az akkumulátortárolóval ellátott önálló rendszereknél az akkumulátor előtt 
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egyenáramú terhelés is lehet, így egy töltésszabályozó biztosíthatja az akkumulátorok 

védelmét, hogy a töltés ne legyen túl gyors, ami csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 

Az egyenáramot a legtöbb alkalmazáshoz váltóárammá kell alakítani, ezért a PV-

rendszerben inverterre van szükség, amely az egyenáramot váltóárammá alakítja. A 

hálózatra kapcsolt rendszerek esetében a magas költségek miatt általában nincs 

akkumulátortároló, csak az elektromos hálózatot használják tárolóként. Ebben az esetben 

kétirányú fogyasztásmérőre van szükség, amely méri a hálózatba betáplált és a hálózatból 

"vissza" kapott villamos energiát. 

 

18. ábra, Napelemes rendszerek [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 

2008] 

 

19. ábra, Szigetüzemű és hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek elemei  [www.renac.de] 

http://www.renac.de/
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A napelemek inverterhez való kapcsolásuk szempontjából többféleképpen összeköthetők, 

ezeknek, a főbb rendszertípusokat az alábbi táblázat tartalmazza és a 20. ábra mutatja be: 

2. táblázat Napelemes rendszerek kialakítása inverter kapcsolás szempontból 

Rendszertípús Előnyök Hátrányok 

Alacsony feszültségű 
kialakítás (U<120V) 

árnyékolásra kevésbé 
érzékeny kialakítás 

nagy áramerősségek, 
jelentős veszteségek, vastag 
kábelek kellenek 

Magasabb feszültségű 
kialakítás (U>120V) 

kisebb áramerősségek, 
kisebb veszteségek 

árnyékolásra érzékeny 
kialakítás 

Master-Slave kialakítás  nagyobb napelem parkoknál 
alkalmazható, jobb hatásfok 

nagyobb beruházási költség 

Többkörös – string-es 
kialakítás 

A napelemek meg vannak 
osztva körökre, így jobban 
tudnak üzemelni. 

Egy string-re csak azonos 
tájolású, dőlésszögű és 
várható árnyékoltságú 
panelek köthetők. 

 

 

 
a) b) 

  
c) d) 

20. ábra, Napelemes rendszerek kialakítása inverter kapcsolás szempontból: a) alacsony feszültségű; b) magas 

feszültségű; c) master-slave kialakítás; d) string-es kialakítás [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd 

ed., Earthscan Ltd, London, 2008]  
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NAPELEMEK ELHELYEZÉSE ÉPÜLETEKEN 

A napelem panelek az épületek kialakításától és tájolásától függően különböző módon lehet 

az épületekre szerelni. A napelem panelek felszerelhetők az épület (magas, vagy lapos) 

tetejére, amely lehet a tetőhöz rögzített vagy tetőbe integrált. A napelem panelek az épület 

homlokzatára is felszerelhetők, akár a homlokzat elé, akár homlokzati elemként. A PV 

napelem panelek az épület üvegezésének árnyékolására is használhatók (pl. üvegtetőként 

vagy előtetőként/redőnyként). A napelem panelek épülethez történő hozzáadásának utolsó 

lehetősége az épület melletti terület felhasználása a napelem panelek elhelyezésére. 

Abban az esetben, ha a napelem panelek magastetőre telepítjük, rögzítő síneket kell a 

tetőre illeszteni (21. ábra). A leggyakoribb a vízszintes rögzítő sín, ahol a modulokat 

függőlegesen helyezik el, és négy ponton rögzítik. A sínek távolságát a modultípusok és a 

tetőn lévő cserepezés határozza meg. Függőleges rögzítő síneknél a napelem paneleket 

vízszintes irányban helyezik el, ami árnyékolás esetén előnyösebb lehet, azonban a sínek 

elhelyezését a tetőszerkezet - pl. a szarufák elhelyezése - korlátozza. Kereszt síneket kell 

használni, ha a tetőszerkezet nem biztosít elegendő rögzítési pontot. Nagyobb rendszerek 

esetén lehetőség van csoportos összeszerelésre, amikor a napelem paneleket a talajon 

összeállítják és csoportosan rögzítik a sínekre. 

  
a) b) 

  
c) d) 

21. ábra, Napelem panelek elhelyezési lehetőségei az épület tetőszerkezetén - a) vízszintes rögzítő síneken; b) 

függőleges rögzítő síneken; c) keresztirányú rögzítő síneken; d) csoportos előszereléssel [Planning & Installing 

Photovoltaic Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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Lapos tetők esetében a napelem panelek általában szabadon álló helyzetben vannak 

elhelyezve, így a szél hatását is figyelembe kell venni (22. ábra). A lapos tető hasznos 

felületét korlátozzák a tetőn lévő esetleges árnyékoló tárgyak, ezért a tető szélein helyet 

kell hagyni (23. ábra). 

 

22. ábra, Szélterhelés egy szabadon álló napelem panelnél [Planning & Installing Photovoltaic Systems, 2nd ed., 

Earthscan Ltd, London, 2008] 

 

23. ábra, Hasznosítható tetőfelület egy lapos tetőn napelemes rendszereknél [Planning & Installing Photovoltaic 

Systems, 2nd ed., Earthscan Ltd, London, 2008] 
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NAPELEMES RENDSZEREK ENERGIATERMELÉSE 

Napelemes rendszerek villamosenergia-termelése a panelek tájolásától és dőlésszögétől is 

függ. A napelem panelek működése a tájolástól függően bizonyos jellemzőkkel bír. A 

vízszintesen elhelyezett vagy az egyenlítő felé néző panelek termelési mintázata a Nap 

állását követi, és délben éri el a csúcspontját. A keletre néző modulok termelése délelőtt, a 

nyugatra néző moduloké pedig délután éri el a csúcspontot. A napelem panelek éves 

energiatermelése az ingyenesen elérhető PVGIS szoftver segítségével kiszámítható (24. 

ábra). A programnak szüksége van a PV-rendszer alapvető paramétereire: a helyszín 

meghatározása után választhatóvá válik a meteorológiai adatbázis típusa. A napelemes 

cellatípustól meghatározza a cellahatékonyságot. A beépített teéjesítmény és a rendszer 

várható veszteségei is meg kell adni. A napelemek dőlését és tájolását is meg kell adni 

bemenetként, a programban pedig lehetőség van a tájolás és a dőlésszög optimalizálására 

is. A helyszínen lévő árnyékolások is bevihetők, ehhez meg kell adni a horizontsíkot, melyet 

"csv" fájlformátumban kell feltölteni. A napkövető napelemes rendszerek is modellezhetők, 

ebben az esetben a bemenetekhez hozzá kell adni a követő rögzítési lehetőségeket 

(függőleges tengely, vízszintes tengely vagy két tengely). A szigetüzemű rendszereknél a 

számításokhoz hozzá kell adni az akkumulátor kapacitását és a villamosenergia-fogyasztási 

profilt. 

 

24. ábra, PVGIS program kezelői felülete [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/] 

KOMBINÁLT NAPELEMES ÉS NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK  (PV-T) 

A PV-T napelemes rendszerek a napelemek és a napkollektorok kombinációjaként áll össze. 

Egyetlen egységben képesek villamosenergiát és hőt is termelni, ami lehetővé teszi a kisebb 

energiahasznosító felület mellett azonos mennyiségő hő- és villamosenergia termelés 

megvalósítását. A PV-T rendszerek további előnye, hogy a napelemcellákból történő további 

hőelvonás növeli a hatékonyságot. 
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PV-T RENDSZER TÍPUSOK 

A PV-T rendszerek a hőátadó közegük és a PV-T modulok felépítése szerint 

csoportosíthatók. A főbb PV-T típusok a következők: 

- folyadékhűtéses fedetlen PV-T síkkollektorok, 

- folyadékhűtéses, fedett PV-T síkkollektorok, 

- léghűtéses PV-T síkkollektorok, 

- parabolikus PV-T rendszerek. 

A 25. ábra egy fedetlen PV-T kollektor metszetét mutatja. Az ábrán látható, hogy ebben az 

esetben a PV-cellák időjárás ellen védőburkolattal rendelkeznek, és közvetlenül a 

hátoldalukon lévő csövekhez vannak csatlakoztatva. Ez a rendszer lehetővé teszi a közvetlen 

hőátadást és ezáltal a hőelvezetést a napelem cellákból a keringtetett folyadékba. A 26. 

ábra egy üvegezett kollektort mutat, ahol a modul hőszigetelésének javítása érdekében 

további légrés van, így magasabb hőmérséklet érhető el, mint a fedetlen modulok 

esetében. A különböző folyadékhűtéses PV-T rendszerek hőteljesítménygörbéit a 27. ábra 

mutatja be. 

 

25. ábra, Folyadékhűtéses fedetlen PV-T síkkollektor metszeti rajza [Energy systems with photovoltaic-thermal 

solar collectors] 

 

26. ábra, Folyadékhűtéses, fedett PV-T síkkollektor metszeti rajza [Energy systems with photovoltaic-thermal 

solar collectors] 

A fedetlen modulok nagyobb hőveszteségei miatt a hőteljesítmény kisebb, viszont kisebb a 

stagnálási időszak kockázata, mivel a csövekben a hőmérséklet általában nem mehet 120 °C 

fölé, így a csövekben lévő folyadék elgázosodása nem következik be, ezáltal a rendszer nem 

megy tönkre. A fedett modulok esetében a stagnálási időszakokat el kell kerülni a modulok 
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biztonságos működésének meghosszabbítása érdekében. A magasabb hőmérséklet miatt 

azonban a fedett modulok rugalmasabban alkalmazhatók a hőtechnikai alkalmazásokban. 

 

27. ábra, Tipikus folyadékhűtéses PV-T síkkollektorok hőteljesítménye a maximális teljesítményű munkapontnál 

(MPP) [Energy systems with photovoltaic-thermal solar collectors] 

A léghűtéses PV-T kollektorok folyadék helyett levegőt használnak hőátadó közegként. A 

folyadékhűtéses PV-T kollektorokhoz hasonlóan léteznek üvegezett és üvegezetlen típusok 

is. Ezek általában nagyon hasonlóak a szolár falakhoz, a fő különbség az, hogy a léghűtéses 

PV-T kollektorok villamosenergiát is termelnek. A fedetlen típusok hőveszteségei 

nagyobbak, mint a fedett típusoké, ezért a fedetlen rendszerek alkalmazhatósága a 

hőhasznosítás szempontjából korlátozott, mivel csak alacsonyabb hőmérsékletet lehet 

elérni. A léghűtéses PV-T kollektorok fő előnye a folyadékhűtéses társaikkal szemben a 

konstrukció egyszerűsége, nincs szükség csővezetékek telepítésére, és a hőátadó közeg 

stagnálásának veszélye nem áll fenn. A léghűtéses rendszerek fő hátránya a levegő 

lényegesen kisebb hőkapacitása, ami azt jelenti, hogy lényegesen nagyobb térfogatáramra 

és ezáltal csatornakeresztmetszetre van szükség. 

A parabolikus PV-T rendszerek még kutatási fázisban vannak. Ebben az esetben a nagy 

hatásfokú napelem cellákat a koncentráló rendszer fókuszpontjában helyezik el. A 

parabolikus rendszerhez egy napkövető mechanizmusra is szükség van a modulok 

hőtermelésének maximalizálása érdekében, amely elérheti az ipari célokra is alkalmas 

magas hőmérsékletet. 

Az elektromos hatásfok a PV-T modul STC hatásfokának (ηSTC) a sugárzással (G [W/m2]) és a 

hőátadó folyadék hőmérsékletével (ϑm [°C]) történő korrigálásával számítható ki. 
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 𝜂𝑒𝑙
𝑀𝑃𝑃 = 𝜂𝑆𝑇𝐶

𝑀𝑃𝑃 ∙ (1 − 0.04 ∙ ln (
𝐺

1000
) + 𝛾𝑆𝑇𝐶

𝑀𝑃𝑃 ∙ (𝜗𝑚 − 25)) 1 

A modul elektromos hatásfokából kiszámítható a rendszer elektromos teljesítménye: 

 𝑃𝑒𝑙
𝑀𝑃𝑃 = 𝜂𝑒𝑙

𝑀𝑃𝑃 ∙ 𝐺 ∙ 𝐴 2 

A különböző folyadékhűtéses PV-T modultípusok kombinált hő- és villamosenergia-

termelését a következő ábra mutatja: 

 

28. ábra, Éves hőtermelés (teli oszlopok) és villamosenergia-termlélés (sraffozott oszlopok) különböző 

folyadékhűtéses PV-T kollektortípusok esetében a bruttó kollektorfelülethez viszonyítva [Energy systems with 

photovoltaic-thermal solar collectors] 

A modulok típusától és a folyadék átlagos hőmérsékletétől függően a fedetlen 

kollektortípusok (hátsó szigetelés nélkül vagy hátsó szigeteléssel) 20 °C feletti 

folyadékhőmérséklet esetén alacsonyabb hőteljesítménnyel rendelkeznek. Az elektromos 

nyereség azonban ellentétes tendenciát mutat, a fedetlen kollektorok növelik a PV-cellák 

elektromos teljesítményét. 
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SZÉLTURBINÁK 

A szélturbinák a szél mozgási energiájának hasznosítására szolgálnak. A szélturbinák 

elektromos teljesítménye nagymértékben változhat a szélturbina lapátjainak méretétől 

függően, amelyek átmérője meghaladhatja a 160 métert is. A szélturbinák méretének 

alakulását a következő ábra mutatja: 

 

29. ábra, A szélturbinák méretének alakulása az évek során [Robert Gasch & Jochen Twele: Wind Power Plants: 

Fundamentals, Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 

A szél mozgási energiája a levegő sűrűségének és a szélsebességnek a függvényében 

számítható ki: 

 𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝜌 ⋅ 𝑣2 3 

ahol: 

 Ek a mozgási energia [J] 

 ρ a levegő sűrűsége [kg/m3] 

 v a szélsebesség [m/s] 



22 
 

A levegő sűrűsége a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalmának függvénye. A 

hőmérsékletfüggést a következő táblázat mutatja be: 

Hőmérséklet [C°] -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 

Sűrűség [kg/m3] 1,423 1,395 1,368 1,342 1,317 1,292 1,269 

Hőmérséklet [C°] +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 

Sűrűség [kg/m3] 1,247 1,225 1,204 1,184 1,165 1,146 1,127 

A táblázatból látható, hogy a hőmérséklet csökkenésével a levegő sűrűsége nő, így a 

hidegebb régiókban a szél mozgási energiája azonos szélsebesség mellett nagyobb, ami a fő 

az oka annak, hogy a hidegebb régiókban a szélenergia hasznosítására irányuló törekvések 

jelentősebbek. 

Egy területen átáramló energia meghatározásához a következő egyenlet használható: 

 𝑃 = (
1

2
𝜌𝑣2) ⋅ 𝑣 ⋅ 𝐴 =

1

2
𝜌𝑣3 ⋅ 𝐴 4 

A szélturbinák esetében a szél mozgási energiájának csak egy töredéke hasznosítható, ami 

azt jelenti, hogy a levegőt a szélturbinák lapátjai nem tudják "megállítani". Ökölszabályként 

elmondható, hogy az optimális teljesítmény akkor érhető el, ha a szélsebesség a rotor 

síkjánál a zavartalan levegő sebességének 2/3-a, a rotor után pedig a levegő sebessége a 

zavartalan levegő sebességének 1/3-a (30. ábra). 

 

30. ábra, A v sebesség és a p statikus nyomás alakulása az áramlási cső mentén [Robert Gasch & Jochen Twele: 

Wind Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 
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A szélturbina teljesítménye a rotorlapátok jellemzőitől is függ, azonban a hatásfok elméleti 

maximuma a turbinánál és a turbina előtt a szél teljesítményének függvényében számítható 

ki, és az értéke megközelítőleg 59%. 

VILLAMOSENEGIA TERMELÉS 

A szélturbinák esetében a villamosenergia-termelés háromfázisú generátorokon alapul, 

amelyek váltakozó áramot (AC) termelnek, ami ellentétes a fotovoltaikus rendszerekkel, 

amelyek egyenáramot (DC) termelnek. Ez azonban azt jelenti, hogy a szélturbina 

forgórészének meghatározott ütemben kell forognia, ami majdnem pontosan 

megvalósítható. Általában a kívánt frekvencián (Európában 50 Hz, az USA-ban 60 HZ), kb. 8 

m/s szélsebesség mellett forognak. Az átalakító technológia technikai fejlődésének 

köszönhetően a szélturbinák különböző szélsebességek mellett is működhetnek. A 

szélturbinák esetében két jellemző szélsebesség létezik: a bekapcsolási és a kikapcsolási 

sebesség. A bekapcsolási szélsebességnél a szélturbina elkezd villamos energiát termelni, és 

a szélsebesség növekedésével az elektromos teljesítmény a névleges szélsebességig 

növekszik, amely felett a teljesítmény állandó a kikapcsolási sebességig, ahol a mechanikai 

károsodás elkerülése érdekében a szélturbina termelését le kell állítani. Az alábbiakban egy 

jellegzetes szélturbina teljesítményteljesítményét mutatjuk be: 

 

31. ábra, Nordex szélturbina teljesítménygörbéje 

Egy üzemelő szélturbina teljesítménye a 31. ábrán látható. A diagramon látható, hogy az 

elméleti és a mért teljesítménygörbe eltér egymástól, a mért görbe valamivel alacsonyabb, 

mint az elméleti. A különbség nagyobb szélsebességnél nagyobb lesz, beleértve a 14 m/s 
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szélsebesség feletti nagy ingadozásokat is. Az ábrán a szélsebesség hisztogramja is látható, 

amelyből jól látható, hogy a szélsebesség nagy része a kihasználható tartományban van. 

 

32. ábra, A v sebesség és a p statikus nyomás alakulása az áramlási cső mentén [Robert Gasch & Jochen Twele: 

Wind Power Plants: Fundamentals, Design, Construction and Operation Second Edition, Springer, 2012] 

ÉPÜLETINTEGRÁLT RENDSZEREK 

Az épületek esetében három fő lehetőség van a szélturbina-rendszerek telepítésére, 

amelyek a következők: 

- - BIWT - Building Integrated Wind Turbines (épületbe integrált szélturbinák): a 

szélturbinákat az épülethez rögzítik, de nem feltétlenül csatlakoznak hozzá. 

- - BMWT – Building Mounted Wind Turbines (épületre szerelt szélturbinák): a 

szélturbinák az épület szerkezetéhez kapcsolódnak. Az épület általában torony 

alakú, geometriája és szerkezete alkalmas a szélturbinák telepítésére, valamint a 

turbinákból származó rezgés, súly és zaj mérséklésére. 

- - BAWT - Building Augmented Wind Turbines (épület által támogatott 

szélturbinák): az épületet szándékosan használják a széláramlás profilozására és 

erősítésére a telepített turbinán keresztül. Ezt a hatást egy speciális 

tetőszerkezettel lehet elérni, amelyet áramláskoncentrátorként használnak, vagy a 

turbinákat a tető szélére szerelik. 
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KAPCSOLT HŐ-  ÉS VILLAMOSENERGIA TERMELÉS (CHP) 

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetében a villamosenergia-termelő üzem 

hulladékhőjét használják hőforrásként. Épületeknél a leggyakoribb megoldás a földgázzal 

működő gázmotor, de lehet LNG, biogáz, olaj stb. alapú is. 

A termelt villamos energiát egy hagyományos generátor biztosítja, amely a mechanikai 

energiát hasznosítja és alakítja át villamos energiává. 

ÜZEMELÉSI SAJÁTOSSÁGOK  

A CHP-rendszerekben a kulcs a CHP-motorból származó felesleges hő hasznosítása, amely a 

villamosenergia-termelés mellékterméke. A kapcsolt energiatermelésből származó hő a 

következő részekből nyerhető: 

- Hűtőfolyadék (általában víz) 

- Hővisszanyerés a kipufogógázból 

Egy tipikus CHP-rendszer az alábbi ábrán látható: 

 

33. ábra, Egy tipikus CHP rendszer kialakítás [http://www.energiestro.com/images/us_cogeneration.jpg] 

A motor az égéshez szükséges üzemanyagot egy üzemanyagtartályból kapja, amely 

közvetlenül a motorhoz van csatlakoztatva. A hővisszanyerés első része a motorból, a 

második a kipufogórendszerből származik, mindkét hőelvonást hőcserélőkkel valósítják 

meg. A motor egy generátort forgat a villamosenergia előállításához. A motorból és a 

kipufogógázból elvont hő tárolható egy puffertárolóban, amelyből az épület fűtési és 
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használati melegvíz-rendszerét lehet ellátni. A villamos energia felhasználható a helyszínen, 

vagy egy kétirányú villanyórán keresztül betáplálható a villamosenergia-hálózatba. 

A CHP-rendszer hatásfoka magasabb, mint egy hagyományos villamosenergia-termelő 

hatásfoka, mivel a CHP-motorból kivett hőt is hasznosítják. Az alábbi ábra a hatásfok és a 

primerenergia egyszerűsített összehasonlítását mutatja: 

 

 

34. ábra, Egy hagyományos és egy CHP rendszer hatékonyságának és primerenergia-fogyasztásának 

összehasonlítása [https://energyeducation.ca/wiki/images/thumb/3/32/CHPefficiency.png/1200px-

CHPefficiency.png] 

A 34. ábrán látható, hogy 1 kW villamos energia és 2 kW hő előállításához a hagyományos 

rendszerekkel – erőmű a villamos energiához és kazán a fűtéshez – a szükséges 

primerenergia körülbelül 4,73 kW, míg a CHP rendszer esetében ez 3,3 kW, ami 30%-kal 

kevesebb energiát jelent. Meg kell azonban jegyezni, hogy a CHP-rendszer esetében az 

elsődleges cél az épület villamosenergia-ellátása, így a hőtermelés csak másodlagos. Míg 

télen lehetőség van a CHP-rendszer "hulladékhőjének" hasznosítására, nyáron ez 

korlátozhatja a CHP-motor rendelkezésre állását, vagy csak normál villamosenergia-

termelőként működne, ha nincs igény a termelt hőre. Ezt a problémát enyhíthetné egy 

trigenerációs rendszer, ahol a CHP-motor az elektromos és fűtési energia előállítása mellett 

hűtési energiát is termel. Az alábbi ábrán egy ilyen rendszer példája látható: 
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35. ábra, Trigenerációs CHP rendszer példa [https://i2.wp.com/www.cleantechloops.com/wp-

content/uploads/2012/04/Trigeneration_Cycle.jpg] 

A trigenerációs rendszer a hagyományos CHP rendszerhez képest egy plusz hűtési körrel 

rendelkezik, amely egy abszorpciós hűtőt tartalmaz, amely lehetővé teszi a hűtést. Az 

abszorpciós hűtő alapvetően hőt használ fel az egység regenerálásához, hogy képes legyen 

a szükséges hűtési teljesítményt biztosítani. A bonyolult technológia miatt az abszorpciós 

hűtők még mindig nem terjedtek el széles körben, azonban a tömegtermelésnek 

köszönhetően egyre alacsonyabb az áruk. 

 

 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem 

szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 
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