
zás 23%-át a légköri gázok 
és a vendéganyagok elnyelik 
és hővé alakítják át, majd a 
másik 26%-át a légkör visz-
szaveri. Tehát csak a földfel-
színt összesen 51%-nyi nap-
sugárzás éri, de ebből csak 
33%-a direkt (közvetlen) 

sugárzás és 18% 
szórt sugárzás. A 
földfelszínt elérve a 
napsugárzás 10%-
a visszaverődik, de 
itt is csak 5% elnye-
lődik és a megma-
radó 5% a világűr-
be távozik. A Nap-
ból érkező napsu-
gárzás a földfel-

színt elérve csak 49%-a 
lesz hasznos, ami a 
szórt és a direkt sugár-
zásból áll.  

 
 
 
 

A napenergia kihasználása 

szerintem még mindig gyerek 
cipőben jár. Nagy fejlődés 
várható a következő 10 év-
ben, nem véletlenül találkoz-
hatunk nap mint nap a nap-

elemek kihasználhatóságá-
nak újabb és újabb ötleteit, 
lehetőségeit. Például elektro-
mos autók és töltésük akár 
egy parkolóban munkaidő-
ben, vagy az elektromos 
fűtés lehetősége egy jól szi-
getelt és szellőztetett házban. 
Nagyon jó eljátszani a gondo-
lattal, hogy ha ezekhez a 
szükséges elektromos ára-
mot sikerülne napelemekkel 
előállítani mennyi költség-
től szabadulnánk meg egy 
csapásra. Ez nincs is már 
olyan messze mint gon-
dolnánk, akár ma is meg 
lehetne már építeni.  

A megújuló energiaforrások 
közül a legstabilabb és ingye-
nes energiaforrásunk a nap-
energia. A sugárzásának 
intenzitása a Nap felszínén 

6000˚C hőmérsékletnél 
70000…80000kW/m². A Föld 
ennek az intenzitásnak a 
csak a töredékében részesül, 
amely átlagosan 1370W/ m² 
(napállandó). A Föld légkörén 
áthatoló sugárzás egy része 
elvész, így is csak szép nap-
sütéses időben átlagosan 

1000W/ m² energia lesz 
hasznos.  
A Napból érkező energiát 
tekintjük 100%-nak. A Föld 
légkörét elérve a napsugár-

Napenergia mint megújuló, ingyenes energiaforrás 

Napelem működése 

A napelem egy olyan eszköz, 
amely a nap sugárzását 
elektromos árammá alakítja 
át a fényelektromos jelenség 
segítségével. A napelem 
teljesítménye függ annak 
típusától, méretétől, a sugár-
zás intenzitásától és a sugár-
zott fény hullámhosszától, 
valamint annak beesési szö-
gétől. 
Alapvetően három fő típust 
különbözetünk meg, ezek az 
amorf kristályos napelem, 

m o n o -  é s 
pol ik r is tá lyos 
nape lem ek e t 
különböztetünk 
meg. Ezeknek 
hatásfokuk és 
az előállítási 
költségük na-
gyon eltérő egymástól. A 
következőkben ismertetésre 
kerülnek a napelemek típu-
sai.  

Hogy megértsük a 
fotocellák működési 
elvét, meg kell ismer-
nünk azok építő ele-
meit és a fény termé-
szetét. A szolár cellák 
két fajta anyagot 
tartalmaznak, ezeket 

gyakran P-típusú és N-típusú 
félvezetőknek nevezzük. 
Bizonyos hullámhosszú fény 
képes a félvezető atomjainak 
ionizációjára, ezáltal a beeső 

Valami Solar - Napelem rendszerek 

Napelem rendszerek működése 
Előnyök—hátrányok 

Családi ház tetejére telepített napele-

mes rendszer—napos időben elektro-

mos energiát termel 

A tartalomból: 

Napelemes rendsze-
rekről általában 

 

Hogyan működik a 
napelem 

 

Sziget üzemű rend-
szerek 

 

Hálózatra visszatáp-
láló rendszerek 

 

  

  

  

Nap  +  Napfény  =  Elektromos áram   ——>   Ingyen energia 

Főbb gondolatok: 

• Alapvetően kétféle napele-

mes rendszer létezik. 

Hálózatra vissza tápláló és 

az úgynevezett szigetüze-

mű 

• Napelemek működésének 

megértéséhez nem kell 

fizikusnak lenni, elég a 

lényeget tudni. Napfényből 

elektromos áram 

• A legfontosabb kellék a 

működéshez a napfény. 

Magyarországon a napsü-

téses órák száma elegen-

dő a rendszerek hatékony 

működéséhez  



fotonok többlet töltéshordozó-
kat keltenek. A pozitív töltés-
hordozók (lyukak) a p-rétegben, 
míg a negatív töltéshordozók 
(elektronok) az n-rétegben 
lesznek többségben. A két 
ellentétes töltésű réteg töltés-
hordozói habár vonzzák egy-
mást csak egy külső áramkörön 
keresztül áramolva képesek 
rekombinálódni, a köztük lévő 
potenciál lépcső miatt. 
Egy foto elektromos cella telje-
sítményét a következő három 
dolog határozza meg: 

• a típusa és mérete  

• a fény intenzitása 

• a fény hullámhossza 
A szimpla Si kristály alapú szol-
ár cellák például nem képesek 
a napsugárzás energiájának 25 
% - nál többet elektromos 
árammá alakítani, mivel az 

infravörös tartományban a fény-
nek nincs elég energiája, hogy 
ionizálja a félvezető atomjait. 
Polikristályos Si szolár cellák 
hatásfoka 20 % körüli, az amorf 
Si celláké 10 %.Egy tipikus Si 
kristály alapú szolár cella 1.5 
W / 100 cm2 teljesítményt ad le 
0.5 V DC feszültség és 3 A 
áram formájában teljes nyári 
napsütésnél (1000 W / m2). A 
leadott teljesítmény szinte 
egyenesen arányos a napsütés 
intenzitásával. Egy fontos tulaj-
donsága a szolár celláknak, 
hogy a cella feszültsége nem 
függ a méretétől, és nem befo-
lyásolja a fény intenzitásának 
változása sem. Így a szolár 
cella áramerőssége szinte 
egyenes arányban van a cella 
méretével és a fény intenzitásá-
val. Tehát a különböző napele-
mek összehasonlítására a 

áramerősség / felületegység 
(A / cm2) mérőszám ad felvilá-
gosítást.A szolár cellákat sok 
különböző méretben és formá-
ban állítják elő, a felhasználási 
területnek megfelelően. A ki-
sebb bélyeg méretűektől a 
néhány 10 centiméteresig. A 
cellák összekapcsolásával 
szolár modulokhoz jutunk. 
Ezekből a modulokból állítják 
elő a felhasználó számára a 
szolár rendszert. A napelemes 
rendszerek mérete egyebek 
közt függ a napsugárzás meny-
nyiségétől, az elhelyezéstől és 
a felhasználói igényektől. A 
napelemes rendszer a szolár 
cellákon kívül tartalmazza még 
az elektromos csatlakozásokat, 
az illesztési eszközöket, teljesít-
mény szabályozókat, és az 
akkumulátorokat.  
 

formája az olyan családi házak, 
amelyek rendelkeznek már 
villamos hálózattal. Ha többlet 
energia termelődik, akkor azt 

Hálózati visszatáplálásról akkor 
beszélünk, ha a napelemek 
által szolgáltatott feszültséget 
közvetlenül váltakozó feszült-
séggé alakítjuk át, így 
látjuk el a fogyasztókat. 
Amikor viszont nincs fo-
gyasztás, akkor az arra 
alkalmas inverter segítsé-
gével a hálózatra táplá-
lunk rá. Amennyiben a 
napelemek nem termelnek 
villamos energiát, termé-
szetesen azt a hálózatról 
vételezünk. A hálózati 
visszatáplálás jellemző 

vissza lehet táplálni a hálózat-
ra, és erre a célra kialakított 
(kétirányú) speciális mérőóra 
számlálja. Az áramszolgáltatók 

2003 óta kötelesek átvenni a 
zöldenergiát. 

Későbbiekben részleteseb-
ben foglalkozunk a hálózatra 
visszatápláló rendszerek 
előnyeivel, mert nem csak a 
saját energia fogyasztásun-
kat válthatjuk ki ilyen módon, 
hanem komoly bevételre is 
szert tehetünk. 

 

Hálózatra visszatápláló napelemes rendszerek 

ben szükség van rá inverter 
segítségével akár ~230V fe-
szültségű fogyasztókat is üze-
meltethetünk. Jellemző megol-
dási módja a szigetüzemnek 
(például tanyák) villamosítása, 
melyek messze 
esnek a közcélú 
villamos energia 
hálózattól. Itt azon-
ban fontos mérle-
gelni, hogy melyik 
rendszert érdeme-
sebb telepíteni. A 
napelemes rend-
szert, vagy a közcé-
lú hálózatot. Ezért 

összehasonlítandó a napele-
mes és a közcélú létesítési mód 
beruházási, illetve fenntartási 
költségei. 

 

Szigetüzemű napelemes rendszer 

Napelemes energiarendszerek 
esetében beszélhetünk úgyne-
vezett szigetüzemről, és esetle-
gesen hálózati visszatáplálás-
ról, valamint ezek kombináció-
járól. 

Szigetüzemről akkor beszélünk, 
ha a villamos energiát napelem 
modulokkal termeljük, és az 
energiát akkumulátorokban 
tároljuk. (Természetesen itt 
értendő a két elem közé bekö-
tött töltő berendezés is). A fo-
gyasztókat ennek segítségével 
elláthatjuk akár 12V, vagy 24 V 
egyenfeszültséggel. Amennyi-

Napelem rendszerek működése 

Keressen bennünket az 

interneten is: 

 

www.napelem-solar.hu 

Napelemes rendsze-

rünk működtetésé-

hez úgynevezett 

inverter -re is szük-

ség van. Következő 

számunkban... 

Ami ingyen van, 

biztosan megéri!  

Használjuk ki a 

természet adta 

lehetőségeinket! 


