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Fényvillamos generátorok 

3. fejezet 



A fényvillamos generátorok 

 

A fényvillamos energia-átalakítók a fénysugárzást 
alkotó fotonok energiáját alakítják át 
közvetlenül villamos energiává (ezek az ún. 
fényvillamos generátorok, vagy szintén elterjedt 
terminológiával, fotovoltaikus generátorok, 
napelemek), ill. a villamos energiát alakítják át 
közvetlenül fényenergiává (pl. fotodiódák) 

 

3 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Miről lesz szó? 

 

 

 Az 1. részben rövid történeti áttekintést adunk. 

 A 2. részben a fényvillamos generátorok 
működésének fizikai alapjait és a fényvillamos 
generátorok villamos jellemzőinek 
számítását tárgyaljuk. 

 A 3. részben egy számpéldát mutatunk be. 
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1. rész 

Történeti áttekintés 
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A kezdetek 

Fényvillamos jelenséget elsőként Edmond 
Becquerel (1820-1891) francia fizikus észlelt 
folyadékban 1839-ben. Elektrolitba merített 
elektródákra fényt bocsátva azt tapasztalta, hogy az 
elektródák között feszültség volt mérhető. A 
jelenséget szilárd testben elsőként W. G. Adams 
(1836-1915) és R. E. Day angol tudós figyelte meg 
1876-ban. Kísérleteiket a félvezető tulajdonságú 
szelénen végezték.  
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Rézoxidok 

 

 A későbbiekben a rézoxidok (Cu2O) 
tulajdonságainak vizsgálata került előtérbe, így 
sikerült kimutatni, hogy pl a Cu2O félvezető 
kristály megvilágított és megvilágítatlan részei 
között vagy Cu2O és Cu kontaktusban feszültség 
ébred. 

 A megfigyelt jelenséget kezdetben azzal 
magyarázták, hogy az anyag által elnyelt fotonok 
nyomást gyakorolnak az elektronokra. 

7 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Fotofeszültség 

 

 A későbbiekben a jelenséget a töltéshordozók 
diffúziójával hozták összefüggésbe. Az elméletet 
továbbfejlesztve jutottak arra a következtetésre, 
hogy a szóban forgó töltéshordozók az anyag 
kisebbségi töltéshordozói. 

 Az időben állandó feszültség (melyet a 
továbbiakban fotofeszültségnek fogunk 
nevezni) annak következtében jön létre, 
hogy a beeső fotonok többlet 
töltéshordozókat keltenek. 
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p-n átmenetek 

 E töltéshordozók a kristályban kialakult 
belső lokális villamos tér hatására 
elmozdulnak, ill. felhalmozódnak, így az 
anyagban tértöltés, ennek hatására pedig 
fotofeszültség keletkezik.  

 A fényvillamos generátorok gyakorlati 
alkalmazása felé vezető úton meghatározó 
jelentőségű volt a fényvillamos jelenség 
felfedezése p-n átmenetekben. Ezt először 
szilíciumon, majd ólomszulfidon (PbS) figyelték 
meg, 1941-ben. 

9 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Félvezető technika fejlődése 

 

 A félvezető technika ugrásszerű fejlődése az 
ötvenes évek fordulóján indult meg. Ennek 
eredményeképpen már 1954-ben két kutató 
intézet, az RCA és a Bell Telephone Laboratories 
is készített fényvillamos generátort.  

 A generátorok kb. 6%-os hatásfokkal üzemeltek. 
Az első sikeres kísérleteket követően a fény-
villamos generátorok alkalmazására igen gyorsan 
sor került az űrprogramok keretében.  
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Az űrben 

 Az 1958-ban felbocsátott Vanguard I műbolygó 
villamosenergia-ellátását szilicium-alapanyagú 
fényvillamos generátorokkal oldották meg. Az 
azóta felbocsátott többezer műbolygó és más 
űreszköz nagy részének villamos energia forrása is 
fényvillamos generátor (alternatív ill. kiegészítő 
lehetőség a hővillamos generátorok alkalmazása). 

 A jelenleg gyártott fényvillamos 
generátorokról későbbi részben adunk 
áttekintést.  
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Fő típusok 
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Kristályos Si-alapú  
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  Hatásfok Várható 

élettartam 

Monokr. Si 15-18% 25-30 év 

Polikr. Si 10-13% 20-25 év 
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State-of-Art 
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Növekvő jelentőség 

 Az energiaválság következtében a fényvillamos 
generátorok földi alkalmazása mind nagyobb és 
nagyobb jelentőségűvé vált.  

 A fényvillamos generátorok már ma is 
versenyképesek számos más, relatíve kis 
teljesítményű energiaforrással.  

 A fényvillamos generátorok üzemeltetési költsége 
kisebb lesz a diesel- vagy benzin agregátorokénál. 

15 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Alkalmazási területek 

 Emellett számos más lehetőség is kínálkozik 
gazdaságos felhasználásukra, így például a 
vízszivattyúzás, az öntözés, a falvak villamosítása 
elsősorban a fejlődő országokban. 

 A fényvillamos generátorok árának és 
üzemeltetési költségeinek további csökkenésével 
lehetővé vált alkalmazásuk lakó-és középületek 
villamos-energia ellátásában.  

 A távlati tervekben fölmerül nagyteljesítményű 
erőművi alkalmazásuk lehetősége is. 

 Elosztott energiatermelés 
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2. rész 

A fényvillamos generátorok elméletének alapjai 
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Fényvillamos jelenségek fémekben és 

félvezetőkben 
 A fény (és általában az elektromágneses sugárzás) 

kölcsönhatásba lép azzal a közeggel, amelyikben 
terjed.  

 A kölcsönhatások természetét- azt, hogy milyen 
típusú folyamat játszódik le és milyen intenzív a 
folyamat – az anyagi közeg összetétele, 
állapota (egyes esetekben alakja), a fény 
jellemzői közül pedig elsősorban a 
hullámhossza (frekvenciája) szabja meg.  
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Kapcsolat a mikrofizikával 

 

 A folyamat maga mindig az elektromágneses 
hullámnak az anyag töltéssel rendelkező 
építőköveire, elsősorban a kis tömegű 
elektronokra, másodsorban pedig a nagyobb 
tömegű ionokra gyakorolt hatásának az 
eredménye, ezért  

 a fény kölcsönhatásainál mindig szerepet 
játszanak a mikrofizikában tapasztalt 
kvantum-jelenségek. 
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Külső és belső 

 

 Szokásosan külső és belső fényvillamos 
jelenségeket különböztetünk meg. A 
fényvillamos generátorok működése a 
belső fényvillamos jelenségen alapul. 

 A teljesség érdekében – továbbá mert a külsőt 
könnyebb megérteni - a következőkben mindkét 
jelenséget röviden áttekintjük. 

 

20 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Külső fényvillamos jelenség 
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A jelenség  

 Ha fény hatására az anyagból elektronok 
lépnek ki, külső fény elektromos 
jelenségről beszélünk.  

 Legjobban megfigyelhető ez a jelenség fémek 
esetében, de fellép szigetelőknél, sőt gázoknál is.  

 Szilárd anyagok esetén az anyagból a 
vákuumba kilépő elektronok számát, 
irányát, energiáját lehet meghatározni, 
gázoknál pedig ionizáció lép fel.  

22 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



Törvényszerűségek 

A szilárd testből (foto-katódból) a vákuumba kilépő 
elektronok esetében a következő törvényszerűségek 
figyelhetők meg: 

 a.) Az időegység alatt kilépő elektronok száma 
(az áram) – ha a sugárzás spektrális összetétele 
változatlan – arányos a felületre beeső 
fényteljesítménnyel. 

 b.) Csak akkor lépnek ki elektronok, ha a 
fény hullámhossza egy adott értéknél 
rövidebb. Ez a határhullámhossz a foto-katód 
anyagától függ. 
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Törvényszerűségek 

 c.) A foto-elektronok mozgási energiája 
nem függ a fény intenzitásától, csak a fény 
hullámhosszától. Monokromatikus fény esetén 
az elektronok maximális kinetikus energiája 
arányos a fény f frekvenciájával: 

1

2
𝑚𝑣2

𝑚𝑎𝑥

= 𝑎 + 𝑏𝑓 

 d.) A fényelektromos jelenség gyors, a foto-
elektronok a fény beesésének pillanatában 
(legalábbis 10-12 s-on belül) lépnek ki a 
katódból. 
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Kötési energia 

 A c.) pont szerint a fény intenzitása csak a 
kilépő elektronok számát határozza meg, 
energiáját azonban nem.  

 Ezt a megfigyelést azzal magyarázhatjuk, hogy a 
fény és az anyag kölcsönhatásakor a foton által 
szállított hf energia (ahol h a Planck-állandó, az 
ún. hatáskvantum, h=6,63·10-34 Js) egy része – 
(jelölje ezt Φ) - arra fordítódik, hogy a kilépni 
szándékozó elektron legyőzze azt a kötési 
energiát, amely őt a fémben akarja tartani.  
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Einstein-féle összefüggés 

 Az energia másik része pedig az elektron 
kinetikus energiája lesz.  

 Szerencsés esetben a foton egy felülethez közeli 
elektronnal találkozott, így a hf- Φ energiából még 
nem vész el semmi a kilépés előtti további 
ütközések során. Ekkor lép ki az elektron a 
maximális kinetikus energiával: 

1

2
𝑚𝑣2 = 𝑎 + 𝑓 − 𝜙 

Ez a híres Einstein-féle összefüggés. 
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Szabadelektron modell 

 A szilárdtest-fizika szempontjából Φ 
megmagyarázása a feladat. Ez a fémek 
szabadelektron-modellje segítségével is 
lehetséges.  
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Fermi-nívó 

 A fémelektronok egy E0 nívó fölött az F Fermi-
energiáig minden állapotot betöltenek, e fölött 
viszont nincs betöltött nívó (az F Fermi-nívó 
körüli  szélességű sávban – ahol k a Boltzmann-
állandó, k=1,38·10-23 J/K – levő, részben üres, részben 
betöltött állapotoktól most eltekinthetünk).  

 Ahhoz, hogy egy elektront ebből a tengerből ki 
lehessen emelni, minimálisan annyi energiát 
kell vele közölni, amennyivel az F Fermi-nívó a 
fémen kívüli tér potenciális energiájánál 
mélyebben van.  
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Kilépési munka 

  Ez éppen a Φ-vel jelölt mennyiség, amit a fém 
kilépési munkájának nevezünk. Ez nyilván egy 
anyagi állandó és nem függ a beeső fény adataitól 
(3-1. ábra).  

 A beeső f frekvenciájú fény energiáját az elektron 
tenger különböző energiájú elektronjainak 
adhatja át.  

 Ha a Fermi-nívón levőnek adja át, akkor Φ 
kilépési munka után is rendelkezik még az 
elektron a maximális kinetikus energiával (lásd 
ábra).  
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Kilépési munka 

 Minden más nívón levő elektron kinetikus 
energiája csak kisebb lehet ennél.  

 

 

 

 

 

Ekkor 
1

2
∙ 𝑚𝑣2 = 𝑣 − Φ − 𝐹 − 𝐸′  
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Kilépési munka 

 Ismerve tehát a beeső foton frekvenciáját, 
valamint azt az U0 ellenfeszültséget, amelynek 
bekapcsolása esetén még a maximális kinetikus 
energiájú elektron sem tud az elektródra eljutni, 
az összefüggésből a Φ kilépési munka 
meghatározható. 

  Φ értékét néhány fémre a táblázatban adjuk 
meg.  
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Anyagok Li Na K Cs Be C Sn W Pt 

F’ [eV] 

Φ [eV] 

4,71 

2,39 

3,07 

2,35 

2,04 

2,22 

1,53 

1,93 

9,07 

3,92 

11,05 

4,62 

4,07 

4,3 

5,81 

4,52 

6,00 

5,36 
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Többfotonos emisszió 

 A fényelektromos emisszió témakörében egy érdekes, 
újabban a kutatások homlokterébe került téma a 
több-fotonos emisszió.  

 Ez a jelenség akkor következik be, ha egy foton h 
energiája nem lenne elegendő a kilépési munka 
legyőzésére és egyidejűleg két, három, vagy több 
foton adja át energiáját az elektronnak.  

 A folyamat valószínűsége ezért természetesen sokkal 
kisebb és a jelenség kimutatása csak akkor 
lehetséges, ha elegendő nagy intenzitású fény 
áll rendelkezésre az elektronok gerjesztésére. 
Ilyen nagy intenzitású fény a lézersugárzás révén 
keletkezik.  
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Többfotonos emisszió 

  A folyamat valószínűsége ezért természetesen 
sokkal kisebb és a jelenség kimutatása csak akkor 
lehetséges, ha elegendő nagy intenzitású fény áll 
rendelkezésre az elektronok gerjesztésére. Ilyen 
nagy intenzitású fény a lézersugárzás révén 
keletkezik.  

 Ebben az esetben az Einstein-féle reláció helyett 
az  

𝑒𝑈0 = 𝑛𝑣 − 𝜙 

összefüggés érvényes, ahol n a folyamatban 
résztvevő fotonok száma. 
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Határfrekvencia 

 A korábbi összefüggésből,  =0 és E'=F 
helyettesítéssel kaphatjuk azt a minimális 
frekvencia értéket, az ún. 0 határfrekvenciát, 
amely esetén elektron kilépés létrejöhet. 

𝜈0 =
Φ


 

 Ebből a 𝜆 =
𝑐

𝜈
  összefüggést felhasználva, ahol λ a 

fény hullámhossza, c pedig a fény sebessége, a b.)-
ben említett határhullámhossz λ0 : 

𝜆0 = 𝑐


Φ
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A zöld fény 

A táblázatban közölt adatok szerint a kilépési 
munka értéke nátriumra vonatkozólag 2,35 eV = 
3,76·10-19 J, amivel 

𝜈0 = 5,697 ∙ 1014 ∙ 𝐻𝑧 

és 
𝜆0 = 527𝑛𝑚 

ami éppen a zöld fény hullámhossza. 
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Termikus elektronemisszió 

 Az elektronok a fémet nem csak a beeső 
fénysugárzás hatására tudják elhagyni.  

 Ismeretes, hogy izzó fémszálakból elektronok 
tudnak kilépni. Ez az ún. termikus elektron-
emisszió jelensége, mely az elektroncsövek 
működésének alapja. A megfigyelést a külső 
fényvillamos jelenség fizikai alapjainak 
ismeretében meg tudjuk magyarázni.  
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Fermi-Dirac 

 A Fermi-Dirac-eloszlás miatt T≠0 hőmérsékleten 
lesznek olyan elektronok, amelyeknek energiája a 
sáv E0 legalacsonyabb nívójától számítva 
magasabb, mint F’+ Φ, ahol Φ ismét a kilépési 
munka (3-3.ábra).  
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Mitől függ az áram? 

 Ha ezek az elektronok a felület felé mozognak és 
elég közel is vannak a felülethez ahhoz, hogy 
ütközés nélkül elérjék azt, akkor ezzel az 
energiával ki is fognak lépni.  

 Az izzított katóddal szemben lévő anódon a 
kilépett elektronok összegyűjthetők.  

 Az anódot a katóddal összekötő vezetékben áram 
fog folyni, ennek telítési értéke megadja a 
katódból kilépő elektronok számát (mely az ábrán 
vonalkázással jelölt területtel arányos). 
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Belső fényvillamos jelenség 
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A jelenség 

 A belső fényvillamos jelenség (pontosabban mint 
látni fogjuk, valójában több jelenségről van szó), 
szigetelő és félvezető tulajdonságú szilárd 
testekben figyelhető meg. Mi a 
továbbiakban a félvezetőkkel foglalkozunk. 

 A félvezetőre eső fény nem csak annak villamos, 
hanem optikai tulajdonságait is megváltoztatja, 
így a félvezetőben a fény hatására lejátszódó 
fizikai folyamatok megértéséhez az optikai 
vizsgálatok is segítséget nyújthatnak. 
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Egy kísérlet 

 Ejtsünk monokromatikus, infravörös 
fénysugarat szilícium-kristályból készült 
lemezre. A lemez másik oldalán elhelyezett 
érzékelővel kimutathatjuk, hogy a lemez a beeső 
fénysugarat csaknem teljes mértékben átengedi.  

 A fénysugár hullámhosszát csökkentve az anyag 
fényáteresztő képessége lényegében változatlan 
marad.  

 Majd  az anyagra jellemző λ0  határhullámhossz 
elérésekor az abszorpció, és ezzel együtt a reflexió 
ugrásszerűen megnő. Látható fénnyel megvilágítva 
a lemezt, felülete  fémesen csillogó. 
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Kettő az egyben 

 

 Ha a vizsgálat során a lemez villamos vezető 
képességét is mérjük, azt tapasztaljuk, hogy λ ≤ λ0 
esetén a vezető képesség is ugrásszerűen 
változik: Fotokonduktív jelenség. 

 P-n átmenetet megvilágítva pedig a 
kapcsokon feszültség jelenik meg: 
Fotovoltaikus jelenség.  

 E két jelenséget nevezik összefoglalóan 
belső fényvillamos jelenségnek. 
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Energia hézag  

 Az anyag bizonyos tulajdonságainak ugrásszerű 
változását más jelenségek (pl. külső fényvillamos 
jelenség, szupravezetés megfigyelésekor is észlelhetjük.  

 Az említett két esetben is a tulajdonságok 
megváltozása csak akkor következik be, ha a 
gerjesztési energia egy küszöb értéket meghalad.  

 Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a gerjesztett részecskék: 
elektronok illetve szupravezetőkben a Cooper-párok 
megengedett energia-szintjeiben valamiféle rés van 
jelen. (Ennek értékét adja meg a kilépési munka, ill. az 
energia-gap.) 
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Tiltott sáv 
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 Felvetődik a gondolat, nem lehetséges-e a fentebb leírt 
kísérletek eredményeit a félvezetők sávszerkezetével 
megmagyarázni. 

 Szilícium határhullámhossza a mérések szerint: 

λ0 = 1108 nm 

 Amivel a határfrekvencia  
𝜈0 = 2,71 ∙ 1014𝐻𝑧 

 vagyis a foton által szállított energia 
 ∙ 𝜈0 = 1,12𝑒𝑉 

 mely pontosan megegyezik a tiltott sáv 
szélességével. 

 

 

 

 



A kölcsönhatás feltétele 

 Amíg tehát h < h0, a fény és a félvezető 
gyakorlatilag nem lép kölcsönhatásba, a fény 
gyengítetlenül halad át az anyagon. 

 Kölcsönhatás csak h ≥ h0 esetben jöhet létre. 

 Ekkor a fotonok energiája elegendő ahhoz, 
hogy az elektronok a vegyértéksávból a 
vezetési sávba kerüljenek. Pontosabban, ilyenkor 
elektron-lyuk párok keletkeznek.  

 Ez természetesen azt eredményezi, hogy megnő a 
villamos vezetőképesség. 
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Szennyezett félvezetők 

 Mindeddig hallgatólagosan feltételeztük, hogy a 
félvezető szennyezetlen.  

 A fényvillamos generátorokban alkalmazott 
félvezetők azonban – mint a későbbiekben 
látni fogjuk – szennyezettek.  

 A szennyezési, donor- ill. akceptor nívók az alapanyag 
tiltott sávjában a vezetési ill. a valencia sávhoz közel 
(néhány század vagy tized eV távolságra) 
helyezkednek el.  

 Nyilvánvaló, hogy e szintek jelenléte is befolyással van 
a fény-félvezető kölcsönhatásra. 
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Donor és akceptor 
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1 darab atom Atomok 

közelítése 

Hibátlan 

kristály 
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Donor és akceptor 
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• Energetikai szempontból szemlélve vezetésre bírható 

egy egyébként szigetelő, pontosabban igen nagy 

fajlagos ellenállású félvezető anyag  

oly módon is, hogy a valencia és  

vezetési sáv közé szennyező,  

ún. donor ill. akceptor nívókat  

építünk be (lásd ábra).  

• Ezek a tiltott sávban újabb  

szabad nívókat hoznak létre. A donor nívókról 

elektronok mehetnek át a vezetési sávba (pl. termikus 

úton) a tiltott zóna kis szélessége folytán.  

• Az ilyen anyagokat elektron– vagy n–vezetőknek 

mondjuk.  

• Másrészről a valencia sáv felső szélén lévő 

elektronok!!! mehetnek át az akceptor nívóra és a 

sávban ún. hiányhelyet, lyukat hagynak maguk után. Az 

ilyen vezetést lyuk–vagy p–vezetésnek nevezzük.  
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Elhanyagolások 

 Feltételezhetjük azonban, hogy szoba-hőmérsékleten 
a termikus gerjesztés hatására az elektronok ill. a 
lyukak többsége a vezetési ill. a valencia sávban van, 
így  

 a fotonok a szennyezési nívókról csak elhanyagolható 
mértekben gerjesztenek.  

 Ugyancsak elhanyagolhatjuk – legalábbis a 
fényvillamos generátorok működése szempontjából – 

 a szabad töltéshordozók fényabszorpcióját, valamint a 
rácsabszorpciót. 
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Összegzés 

 Ennek figyelembevételével azt mondhatjuk, hogy a belső 
fényvillamos jelenséget döntő mértékben az alapanyag 
tiltott sávértéke más szóval  

 az ún. alapabszorpció határozza meg.  

 Míg fémekben a külső mellett belső fényvillamos 
jelenség nem lép föl, hiszen  

 a Fermi szint alatt valamennyi megengedett elektron állapot 
betöltött, addig  

 félvezetőkben (és természetesen szigetelőkben is) a 
belső mellett a külső fényvillamos jelenség is 
kimutatható,  

 ha a gerjesztő fotonok energiája nagyobb, vagy egyenlő az 

elektron kilépési munkájával.  
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A félvezetők esete 

 Félvezetők esetében azonban a gyakorlati 
alkalmazás szempontjából csak a belső 
fényvillamos jelenségnek van jelentősége, így 
mi  
 a továbbiakban csak ezzel foglalkozunk.  

 A fényvillamos generátorokban lejátszódó fizikai 
jelenségek, a belső fényvillamos jelenség fogalma a 
jelenségek szélesebb körét foglalja magába.  

 A közvetlen energiaátalakítás céljaira, azaz a 
fényvillamos generátorokban, a p-n átmenetekben 
végbemenő fényvillamos folyamatokat használjuk föl. 
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A modell 

 A fényvillamos folyamatok 
tárgyalásához gyakran 
választják a felső ábrán  
látható modellt.  

 

 Az elemek valóságos felépítése azonban  
a modelltől eltérő,  
némileg egyszerűsítve a  
az alsó ábrán látható.  
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A számításhoz használt modell 

 

 Bár a modell a jelenségek   
kvalitatív leírására   kiválóan  
megfelelő, a – lehetőségekhez  
képest  – pontos kvantitatív   
összefüggések leszármaztatására  
azonban nem alkalmas.  

 Így vizsgálatainkat a továbbiakban a fenti ábra 
szerinti modellen végezzük.  

 Az ábrán a számítások során alkalmazott jelöléseket 
is feltüntettük.  
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3. rész 

A napsugárzás 
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A napsugárzás természete 

 A fényvillamos generátorok működésének 
megértéséhez, villamos jellemzőik (áram, feszültség, 
hatásfok, stb.) számításához elengedhetetlenül 
szükséges a napsugárzás természetének ismerete, 
vizsgálata.  

 Ezért ebben a szakaszban ezt a kérdéskört tárgyaljuk, 
a későbbi anyag részek szempontjából szükséges 
mélységben.  

 Ismeretes, hogy az anyagi testek 
hőmérsékletüktől függően elektro-mágneses 
sugárzást bocsátanak ki. 
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Spektrum 

 A sugárzás hullámhossz- illetve 
spektrumeloszlása az anyag hőmérsékletének a 
függvénye.  

 A spektrumeloszlást abban az esetben 
lehet kellő pontossággal elméleti síkon 
meghatározni, ha a sugárzó test - 
legalábbis jó közelítéssel – ún. "abszolút 
fekete test"-nek tekinthető.  

 (Abszolút fekete test az olyan test, amely minden 
ráeső sugarat elnyel.) 
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Sugárzási törvény 

 Az abszolút fekete testek hőmérsékleti 
sugárzását a Planck-féle sugárzási törvény 
írja  le (ábra 1. görbe). 
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1 – abszolút fekete test 

2 – AM0 

3 – AM1 
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Spektrum 

 A Nap belsejének hőmérséklete 20 millió K-re becsülhető. 
Ugyanakkor nem ez a hőmérséklet szabja meg a napsugárzás 
spektrum-eloszlását.  

 A Nap belsejének sugárzása ui. abszorbeálódik a felületi réteget 
alkotó hidrogén-ionokon. Ezért ebben a rétegben energia 
akkumulálódik.  

 Ezt a többlet-energiát konvektív áramok vezetik át e rétegen 
(optikai gáton).  

 A réteghatáron (fotoszférán) túl viszonylag átlátszó gázok 
találhatók, melyen át az energia ismét sugárzás formájában 
terjed tova.  

 A fotoszférán belül a hőmérséklet mintegy 6000 K. 
Sugárzása jó közelítéssel folytonos spektrumot ad (ábra 
2. görbe).  
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Air Mass 

 A két görbe összevetése alapján 
megállapítható, hogy a napsugárzás spektrum 
eloszlása jól közelíti a 6000 K hőmérsékletű 
abszolút fekete testet.  

 A napsugárzást az AM (air mass) értékkel szokás 
jellemezni. AM0 a sugárzás, ha  
 a vizsgáló felület merőleges a sugárzás terjedési 

irányára, és  

 a Föld atmoszféráján kívül, de a közepes Föld-Nap- 
távolságon helyezkedik el.  

 Az így elhelyezett felületre állandó intenzitású 
sugárzás esik (ábra 2. görbe).  
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Intenzitás 

 Ennek a ma elfogadott értéke 1,353 kW/m2.  

 A fényvillamos generátorok működése szempontjából 
fontos a napsugárzás spektrumeloszlásának pontos 
ismerete, mivel  

 az elemek eltérő módon reagálnak más-más 
hullámhosszúságú fény hatására. 

 A Föld atmoszféráján áthaladva a napsugárzás 
intenzitása mintegy 30 %-kal csökken,  
 szóródás és abszorpció következtében. 
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Optikai AM 

 A csillapodás mértéke nagymértékben változó.  

 A Föld-felületére tiszta időben eső napsugárzás 
intenzitását legfőképpen annak az útnak a hosszúsága 
szabja meg, melyet a fény az atmoszférán áthaladva 
megtesz.  

 Ez az út minimális sugárirányban. A valóságos és a 
minimális úthossz aránya az ún. optikai AM. 

 Az optikai AM értelmezése az 𝐴𝑀 =
1

cos 𝜃
 

képlet szerint történik, ahol θ a megfigyelőt és a 
zenitet, valamint a megfigyelőt és a Napot 
összekötő egyenesek közötti szög.  
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AM példa 

 AM 1,5 sugárzás spektrál- eloszlását mutatja az 
ábra 3 görbéje. 

 Budapest földrajzi szélességét kb. 48°-nak, a Föld 
pályasíkjának hajlásszögét pedig kb. 23°-nak 
felvéve, Θ a tavaszi és őszi napéjegyenlőség idején 

𝛩 = 48° 

a nyári napforduló idején  
𝛩 = 48° − 23° = 25° 

míg a téli napforduló idején 
𝛩 = 48° + 23° = 71° 
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Diffúz sugárzás 

 Ily módon, a Nap látszólagos mozgása 
következtében Budapesten, ill. gyakorlatilag 
egész Magyarországon az AM1 és AM3 közé 
eső sugárzásokat kell tekintetbe venni. 

 Tovább bonyolítja a képet az a körülmény, hogy a 
szóródás hatására a közvetlen sugárzás mellett 
diffúz sugárzással is számolnunk kell. 

 A diffúz sugárzás még tiszta, felhőtlen időt 
feltételezve is elérheti a teljes intenzitás 
10...20 %-át. 
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Diffúz sugárzás 

 A felhősödés növekedtével nő a diffúz sugárzás 
részaránya. Rossz időben tehát nem csupán a beeső fény 
intenzitása csökken, hanem összetétele is változik.  

 Ez utóbbi körülmény ismerete azért fontos, mert a diffúz 
sugárzás spektrum-eloszlása különbözik a 
közvetlen sugárzásétól, ti. a rövidebb 
hullámhosszúságú sugárzás összetevők intenzitása 
megnő. 

 A fényteljesítmény meghatározásában emellett 
bizonytalanságot okoz az a tény, hogy a különböző 
irányokból érkező diffúz sugárzás eloszlása eltérő. 
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Mitől függ a fénysugárzás? 

 A számíthatóság érdekében ezért szokásosan 
feltételezik, hogy a diffúz sugárzás izotróp. 

 Láthatjuk tehát, hogy egy adott helyre eső fénysugárzás 
függ a  

 földrajzi szélességtől és hosszúságtól,  

 a klimatikus viszonyoktól,  

 az uralkodó növényzet jellegétől, de  

 a helyi földrajzi jellegzetességektől is.  

 Emiatt a besugárzás mértékének meghatározása sok nehézségbe 
ütközik, a mérések mellett becslésekre is támaszkodni kell, így 
készülnek a  

 horizontális felületre eső teljes besugárzás (napi, havi, 
éves) átlagértékét ábrázoló diagramok.   
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Besugárzás Magyarországon 

  A Magyarországra eső teljes besugárzás éves 

átlagértékét ábrázoló diagram látható az ábrán.  

 

 

 

 

 A legjobban besugárzott területen az átlagos 
fényteljesítmény nagyobb, mint 144 W/m2.  

 A napsugárzás összetételének (közvetlen/diffúz) 
meghatározása szempontjából fontos a napos órák 
számának ismerete.  
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Kb 1 MWh/év 



Napos órák száma Magyarországon 

 A Magyarországra vonatkozó adatok az ábrán 
láthatók.  

 A két ábra összevetése alapján azt is 
megállapíthatjuk, hogy – amint az a korábban 
mondottakból következik – az AM-érték 
mellett egyéb tényezők is hatással vannak 
a besugárzásra. 

 

67 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



 A fényvillamos energia-átalakítás a p-n-
átmenetre eső fotonok kiváltott elektron-
lyuk párképződésen alapul. A keletkezett 
párok száma függ a felület- és 
időegységenként beeső fotonok aktuális 
vagy átlagos nf0 számától, melyet 
ismereteink alapján most már meg tudunk 
határozni.  
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Hány darab foton? 

 Legyen a ΦF fényintenzitás, hátl pedig egy foton 
átlagos energiája (mindkét mennyiség 
meghatározható pl. a spektrum eloszlás 
ismeretében), akkor  

𝑁𝑓𝑜𝑡 =
Φ𝐹

𝜈á𝑡𝑙.
 

 A ΦF, hátl és Nf0t mennyiségek különböző 
besugárzásokra vonatkozó értékeit a következő 
táblázatban foglaltuk össze. 
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Jellemző értékek 
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AM ΦF, 
[W/m2] 

 

hátl 

[eV] 
Nf0t 

[1/sm2] 
 

0 Atmoszférán kívül                                         1350 1,48 

1 Tengerszinten, a nap zenitben                    1060 1,32 

2 Tengerszinten, a zenithez képest 60°-ra   880 1,28 

3 Tengerszinten, a nap a  zenithez képest 
70,5°-ra                                                             

750 1,21 

1 50% relatív páratartalom             1050 1,25 

1 Felhős nap (7000k° fekete test)            120 1,44 

21
108,5 

21
100,5 

21
103,4 

21
109,3 

21
108,4 

21
102,5 
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4. rész 

A fény villamos generátorok helyettesítő kapcsolásának 
leszármaztatása 
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P-n átmenet 

 Az eddigiek alapján, némileg más megvilágításban 
tekintjük át, a fényvillamos generátorok működését. 

 Ha egy megvilágítatlan p-n-átmenetre U feszültséget 
kapcsolunk, a kialakuló potenciálviszonyokat, illetve 
áramokat a következő ábrák szemléltetik.  

 

 

 

 

 

Előbbin U > 0, utóbbin U < 0. 
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Töltéshordozók 

 Tekintsük először a bal oldali ábrát.  

 A külső U feszültség hatására az átmenet 
potenciálgátja lecsökken (éppen U értékével),  

 így az átmeneten áthaladni képes többségi 
töltéshordozók száma megnő, éspedig 

𝑛 = 𝑛𝑝𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇  

ill.  
𝑝 = 𝑝𝑛𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇  

 Az átmeneten túljutva ezek a töltéshordozók 
kisebbségiekké válnak, ebben a tartományban a 
többségi töltéshordozók ellentétes irányú árama 
indul meg. 

 

. 
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Többségi 

 Míg U=0 esetén  

 𝐼𝑛𝑛 = 𝐼𝑛𝑝 

 és  
𝐼𝑝𝑝 = 𝐼𝑝𝑛 

 addig U≠0 esetén 
𝐼𝑛𝑛 = 𝐼𝑛𝑝𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇  

 Így nyitóirányban a többségi töltéshordozók árama: 

 Inn és Ipp folyik,  

 mely kompenzálja a többlet töltéshordozók áramát.  
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Kisebbségi 

 Emellett ellentétes irányban folyik a kisebbségi 
töltéshordozóknak a gyorsító tér hatására létrejövő árama,  

 Inp és Ipn.  

 Ez utóbbi nem függ a feszültségtől, csupán a 
kisebbségi töltéshordozók  
 np és pn koncentrációjától,  

 azaz a  

 termikus generáció sebességétől,  

 a tiltott sáv szélességétől,  

 a hőmérséklettől, és  

 a szennyezések koncentrációjától.  

 Így a terhelő ellenálláson folyó áram 

𝐼 = 𝐼𝑝𝑝 + 𝐼𝑛𝑛 − 𝐼𝑝𝑛 − 𝐼𝑛𝑝 = 𝐼𝑛𝑝 + 𝐼𝑝𝑛 𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇  
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Megvilágítás nélkül 

 U< 0 esetén a potenciál-gát magassága megnő, 
így  

𝐼𝑛𝑛 → 0 … 𝐼𝑝𝑝 → 0 

mely a telítési áram. 

 Következésképpen  

 megvilágítás nélkül,   

 U=0 esetén  

 I=0,  

 azaz a töltéshordozók áramai egyensúlyban 
vannak.  
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Fény hatására 

 Ejtsünk most fénysugarat pl.   
az n-típusú félvezetőre!  

 Ha h > Eg, a beeső fotonok   
képesek elektron-lyuk párok keltésére.  

 Mivel az abszorpciós tényező kicsi, így a sugárzás a felület 
közelében nyelődik el.  

 Tételezzük föl, hogy a felületi réteg elegendően vékony. 

 A párok az átmenet felé diffundálnak.  

 Az átmenetben a párok szétválasztódnak:  

 az elektronok, mint többségi töltéshordozók, az n-típusú 
tartományban maradnak,  

 míg a lyukak a p-típusú rétegbe áramlanak.  
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Az áram  

 A fény hatására az egyensúly megbomlik, a külső 
áramkörben áram fog folyni. 

 Ez az áram alapvetően három részből áll:  

 a kisebbségi töltéshordozók fény hatására (IF) és  

 a termikus gerjesztés hatására (I0) létrejövő, azonos 
(záró) irányban folyó áramaiból, és  

 a többségi töltéshordozók nyitóirányban folyó  
áramából: 

𝐼 = 𝐼𝐹 + 𝐼0𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇 = 𝐼𝐹 − 𝐼0 𝑒𝑥𝑝 𝑒𝑈/𝑘𝑇 − 1  
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A helyettesítő kapcsolás 

 Az előző megfontolások alapján származtatott 
legegyszerűbb 
helyettesítő kapcsolás a  
fenti ábrán látható. 

 

 Ez a kapcsolás nem ad számot nem mindig 
elhanyagolható jelenségekről. 

 Ezért leggyakrabban az alsó ábra szerinti 
kapcsolással találkozhatunk. 
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Ellenállások 

 

 Itt az Rs soros ellenállással vesszük figyelembe 

  a félvezető tömb, illetve az áramkörben kialakított 
kontaktusok ellenállását,  

 az Rp párhuzamos ellenállással pedig  

 az elem szélein,  

 a p-n-átmeneten átfolyó, illetve  

 a kristályhibák, valamint  

 az átmenet tartományában lévő szennyezőanyagok 
következtében  
"elfolyó", "szóródó" áramokat.  
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Még egy ellenállás 

 Ha még tekintetbe vesszük az átmenet nyitó-
irányú ellenállását: RD is,  

 az ábrán látható,  

 legáltalánosabbnak minősíthető  

 helyettesítő kapcsolásra juthatunk. 
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A forrásáram 

 
 

 Foglalkozzunk először az IF forrásáram 
(fényáram) meghatározásával!  

 Az egyszerűsítés érdekében azzal a feltételezéssel 
élünk, hogy  

 G=áll., azaz  

 egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt  
 G számú töltéshordozó generálódik és  

 R számú töltéshordozó rekombinálódik. 

 Vizsgáljuk meg ezt a feladatot valamivel 
pontosabban! 
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Visszaverődés 

 Ejtsünk ν ≥ ν0 frekvenciájú monokromatikus 
fénynyalábot az ábra szerinti elrendezésű 
elemre merőlegesen.  

 Ha felület- és időegységenként nf0 számú foton 
esik be, akkor ebből 

𝑛𝑓𝑜 1 − 𝑟  

 számú foton verődik vissza.  
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Abszorbció 

 A fotonáram intenzitása e-αx szerint csökken, 

 azaz a [0,x] intervallumhoz tartozó rétegben 

    𝑛𝑓 𝑥 = 𝑛𝑓𝑜 1 − 𝑟 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑥  

 számú foton abszorbeálódik, ugyanennyi 
 elektron-lyuk-párt keltve.  

 A keletkezett pároknak csak egy része  

 jelöljük ezt β-val 

 jut el az l távolságra lévő átmenetig.  

 Ezzel a fényáramsűrűség végülis a 

    𝑗𝐹= 𝑒𝛽𝑛𝑓𝑜 1 − 𝑟 1 − 𝑒𝑥𝑝 −𝛼𝑙  

 alakban irható föl. 
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Abszorbció 

 Homogén áramsűrűség-eloszlást föltételezve 

     𝐼𝐹= 𝑗𝐹 ∙ 𝐴 

 ahol az α(ν)  függvénykapcsolatot   
a leggyakrabban alkalmazott   
anyagok esetében az ábrán   
mutatjuk be.  

 β több tényező, így  

 anyagjellemzők és a  

 fölső réteg vastagságának bonyolult függvénye: 

 utóbbi növekedésével csökken.  

 Értékét, adott konkrét esetekben pl. táblázatokból lehet 
megállapítani. 

 Érdemes rámutatni, hogy az l rétegvastagságnak létezik 
optimális értéke, hiszen l változásával a β és [1-exp(-αl)] 
tényezők ellentétes értelemben változnak. 

 

. 

 

85 Megújuló energiák..., MSc  Prof. Dr. Vajda István: Fényvillamos generátorok 



A telítési áram 

 A következő paraméter a dióda-egyenletben szereplő  
I0 telítési áram. 

 A telítési áramsűrűség a   

𝑗0 =
𝑝𝑛𝐷𝑝

𝐿𝑝
+

𝑛𝑝𝐷𝑛

𝐿𝑛
 

összefüggéssel irható le. 

 A képletben szereplő paraméterek értékeit a továbbiakban 
ismertnek (mérésekből, ill. táblázatokból meghatározottaknak) 
tételezzük fel,  

 általában Dp < Dn, mivel μp < μn és Lp < Ln azonos szennyezés-
koncentráció esetén.  

 A helyettesítő áramkört vizsgálva könnyen belátható, hogy a 
generátor működése annál kedvezőbb, minél kisebb I0. Ez pl. úgy 
érhető el, ha a két réteg szennyezés-koncentrációja között 
nagyságrendi különbséget hozunk létre.  
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Dióda ellenállások 

 A dióda soros RD és  párhuzamos RP 
ellenállását a szokásos módon, mint nyitó- ill. 
záróirányú differenciális dióda-ellenállásokat 
határozhatjuk meg. 

 Az elem feszültség-áram jelleggörbéit méréssel 
vehetjük föl. 

 Ennek alapján 

 𝑅𝐷 =
∆𝑈𝑛𝑦

∆𝐼𝑛𝑦
,  és 

 𝑅𝑝 =
∆𝑈𝑍

∆𝐼𝑍
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Soros ellenállás 

 Az RS soros ellenállást általában három tagból összetettnek 
tekinthetjük: 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑛 + 𝑅𝑝 + 𝑅ℎ 

 Rn - az n-típusú réteg ellenállása 

 Rp - a p-típusú réteg ellenállása 

 Rh - az áramgyűjtő háló ellenállása. 

 Az egyes ellenállások értékét  
a fajlagos ellenállások  
és a geometriai elrendezés  
szabja meg 

 Mivel utóbbi igen változatos a gyakorlatban használatos fényvillamos 
generátorok esetében, általános összefüggések ilyen formán nem 
adhatóak.  

 Az ellenállásokat meghatározó (általában véve közelítő) összefüggéseket 
esetenként lehetséges csak származtatni, közelítő árameloszlási kép 
felvétele segítségével.  
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Üresjárási feszültség 

 Az U0 üresjárási feszültség az egyszerűsített 
helyettesítő kapcsolásban 

𝑈0 =
𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑛 1 +

𝐼𝐹

𝐼0
 

 Korábban megmutattuk, hogy IF arányos nf0-lal. 
Jelöljük az arányossági tényezőt C1-gyel, ekkor az 

𝑈0 =
𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑛 1 +

𝐶1𝑛𝑓0

𝐼0
 

 összefüggésre juthatunk.  
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Függés a fényintenzitástól 

 Ennek alapján megállapítható,  hogy míg  

 IF (azaz a rövidzárási áram) lineáris,  
addig  

 U0 közel logaritmikus függvénye a fényintenzitásnak  

 mivel IF  » I0 

 Az üresjárási feszültség  
nem lehet nagyobb  
a kontaktpotenciálnál,  
így határértékben 

𝑼𝟎,𝒎𝒂𝒙 ≅
𝑬𝒈

𝒆
 

 Ennél nagyobb feszültséget  
a  fényvillamos generátor   
nem képes szolgáltatni . 
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U-i görbe 

 A mondottak figyelembe vételével az ábrán 
látható U-I jelleggörbe adott, állandó 
fényintenzitás-értékhez tartozik.  

 A fényintenzitás változásával nem azonos 
mértékben változnak a tengelymetszékek:  

 Irz és U0,  
 

amint azt az ábra is mutatja.  
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 A további számításainkat a 3-25. ábra szerinti 
helyettesítő kapcsolás alapján fogjuk elvégezni. 

 Terheljük meg a generátor kapcsait Rt 
ellenállással! A terhelésen folyó áram 

𝐼 = 𝐼𝐹 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑝 

ahol IF (3-65.) szerint számítható. 

a diódán folyó áram (3-43.) alapján 

𝐼𝐷 = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝
𝑈𝑝

𝑈𝑟
− 1 = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝

𝑈

𝑈𝑡

𝑅𝑡 + 𝑅𝑡

𝑅𝑠
− 1  
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5. rész 

A terhelőáram és a kapocsfeszültség számítása 
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Az áram és feszültség számítása 

 Ha R ellenállással terheljük a generátort, akkor 
𝐼 = 𝐼𝐹 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑝 

 A számítások lépéseit mellőzve kapjuk, hogy  

𝐼 = 𝐼𝐹 − 𝐼0 𝑒𝑥𝑝
𝑈

𝑈𝑇

𝑅0 + 𝑅𝑠

𝑅𝑡
− 1

𝑅𝑝

𝑅𝑡 + 𝑅𝑝 +𝑅𝑠
 

 

𝑈 = 𝑈𝑇

𝑅𝑡

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠
𝑙𝑛 1 +

𝐼𝐹

𝐼𝑜
−

𝐼

𝐼𝑜

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑝

𝑅𝑝
 

 ahol 𝑈𝑇 =
𝑘𝑇

𝑒
= 8,616 ⋅ 10−6,  

 300 K hőmérsékleten 25,8 mV 
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Ideális eset 

 Megvizsgáljuk  
 Rp és  

 Rs ellenállások befolyását  

az I-U-jelleggörbe alakjára. 

 Rs = 0 és Rp  ∞ esetben az  
 áramra, ill. a feszültségre az  

𝐼 = 𝐼𝐹 − 𝐼0 𝑒𝑥𝑝
𝑈

𝑈𝑇
− 1  

𝑈 = 𝑈𝑇𝑙𝑛 1 +
𝐼𝐹

𝐼0
−

𝐼

𝐼0
 

 A jelleggörbe az ábrán látható (1)  görbe. 
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1 − 𝑅𝑝 = ∞; 𝑅𝑠 = 0 

2 − 𝐼𝑅𝑠 

3 − 𝑅𝑝 → ∞; … 𝑅𝑠 > 0 

 



Soros ellenállás hatása 

 Vizsgáljuk először Rs hatását,  
 tehát Rp  → ∞ feltételezéssel élünk.  

 ehhez az ábrán látható helyettesítő kapcsolás tartozik.  

 A  csomóponti egyenlet: 

𝐼𝐹 = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝
𝑈

𝑈𝑇
− 1 = 𝐼 

 A feszültség-egyenlet 

𝑈 = 𝑅𝑠𝐼 = 𝑈𝑇𝑙𝑛 1 +
𝐼𝐹

𝐼0
−

𝐼

𝐼0
 

 bal- és jobboldalának metszéspontja határozza meg az 
Irz(Rs) rövidzárási áram értékét. 
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Összegzés @ soros 

 Ha feltesszük, hogy 𝑅𝑝 → ∞ , akkor 

𝑈 = 𝑈𝑇

𝑅𝑡

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠
𝑙𝑛 1 +

𝐼𝐹

𝐼0
−

𝐼

𝐼0
 

 Ebből üresjáráskor 

𝑈0 = 𝑈𝑇𝑙𝑛 1 +
𝐼𝐹

𝐼0
 

 Összegezve megállapíthatjuk, hogy 
 az Rs ellenállás nincs befolyással az üresjárási feszültségre; 

 Rs növekedésével Irz csökken; 

 Rs növekedésével az U-I karakterisztika egyre jobban eltér 
a téglalapot közelítő alaktól. 
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U-I vs soros 

 Kis, közepes és  nagy Rs ellenállásokhoz tartozó 
jelleggörbék láthatók az ábrán.  
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Párhuzamos hatása 

 Hasonló gondolatmenetet követve vizsgálhatjuk Rp hatását. 
Ebben az esetben az ábra szerinti helyettesítő kapcsolással 
dolgozhatunk 

 Rp véges, Rs=0 

 Az üresjárási feszültséget  
meghatározó egyenlet  

 
𝑈

𝑅𝑝
= 𝐼𝐹 − 𝐼0 𝑒𝑥𝑝

𝑈

𝑈𝑇
− 1  

 alakú.  

 Ennek grafikus megoldása az ábrán látható (1) görbe és (2) 
egyenes metszéspontjához tartozó feszültség.  

 A terheleőáram kifejezésébe Rs = 0, Rt = 0, U = 0 értékeket 
helyettesítve azt kapjuk, hogy a rövidzárási áram 

 𝑰𝒓𝒛 = 𝑰𝑭 
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Összegezés @ párhuzamos 

 Látható, hogy ebben az esetben is változik a 
jelleggörbe alakja. 

 Összegezve megállapíthatjuk, hogy 
 Az Rp ellenállás a rövidzárási áramra nincs 

befolyással; 

 Rp csökkenésével U0 csökken; 

 Rp csökkenésével az U-I karakterisztika egyre 
jobban eltér a téglalapot közelítő alaktól. 
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U-I vs párhuzamos 

 Nagy, közepes és kis Rp ellenállásokhoz tartozó 
jelleggörbéket mutatunk be az ábrán.   
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6. rész 

Teljesítmény számítása, a formatényező 
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 A generátor kapcsain leadott teljesítmény 

állandósult állapotban, Rp » Rs feltételezéssel,  

𝑃 = 𝑈𝐼 ≅ 𝐼𝑈𝑇

𝑅𝑡

𝑅𝑠 + 𝑅𝑡𝑙𝑛 1 +
𝐼𝐹
𝐼0

−
𝐼
𝐼0

 

ill 

𝑃 = 𝑈𝐼 ≅ 𝑈 𝐼𝐹 − 𝐼0 𝑒𝑥𝑝
𝑈

𝑈𝑇
∙

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠

𝑅𝑡
− 1  

alakban írható fel. 
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Teljesítmény számítása 



A maximális teljesítmény 

 A Pmax maximális teljesítményhez tartozó  UOpt értéke : 
𝜕𝑃

𝜕𝑈
= 0 

 A számításokat elvégezve:  

𝑒𝑥𝑝
𝑈𝑜𝑝𝑡

𝑈𝑇
∙

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠

𝑅𝑡
=

1 +
𝐼𝐹
𝐼0

1 +
𝑈𝑜𝑝𝑡

𝑈𝑡
∙

𝑅𝑡 + 𝑅𝑠
𝑅𝑠

 

 Hasonlóképp: IOpt értékéhez megoldjuk:  
𝜕𝑃

𝜕𝐼
= 0 

 Így azt kapjuk, hogy 

𝑙𝑛 1 +
𝐼𝐹

𝐼0
−

𝐼𝑜𝑝𝑡

𝐼0
=

𝐼𝑜𝑝𝑡

𝐼𝐹 + 𝐼0 − 𝐼𝑜𝑝𝑡
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Optimális munkapont 

 A maximális teljesítményhez tartozó munkapontot 
numerikusan vagy  grafikusan lehet meghatározni. 

 Grafikus meghatározása oly módon történhet, hogy az  
U-I karakterisztikán ábrázoljuk a P=áll. hiperbola-sereget. 

  Maximális a leadott teljesítmény abban az M 
munkapontban van, ahol a  
P = Pmax = áll. hiperbola érinti  
az U-I-jelleggörbét.  

 Az Rt,Opt terhelő ellenállás: 
𝑅𝑜𝑝𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝛼𝑜𝑝𝑡 

 Láthatjuk, hogy a generátor  
hatásfoka annál jobb, minél  
inkább megközelíti az U-I-karakterisztika a téglalap-alakot.  
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7. rész 

Kitöltési tényező 
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Definició 

 A kitöltési tényező definiciója: 

 

𝒌𝒇 =
𝑼𝒐𝒑𝒕𝑰𝒐𝒑𝒕

𝑼𝟎 ∙ 𝑰𝒓𝒛
 

 

 Jó hatásfokkal működő fényvillamos generátorok 
esetén kf értéke 0,7...0,85 között mozog. 

 Ideális esetben kf csupán U0 függvénye. 
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A kitöltési tényező maximális értéke 

 Az ábrán látható kf maximális értéke: 

 kfm az u0 függvényében, ahol 

𝑢0 =
𝑈0

𝑘𝑇
𝑒

 

 

 Az u0 > 10 esetére érvényes közelítő 
összefüggés:  

𝑘𝑓𝑚 =
𝑈0 − 𝑙𝑛 𝑈0 + 0,72

𝑈0
 

 A parazita ellenállások (Rs > 0, Rp < ∞) 
csökkentik kf értékét kfm-hez képest.  
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Parazita vs kitöltés 

 A parazita ellenállások hatásának vizsgálata 
érdekében célszerű áttérni a viszonylagos egységekre.  

 A viszonylagos soros és párhuzamos ellenállások: 

𝑟𝑠 =
𝑅𝑠

𝑅𝑘
 

𝑟𝑝 =
𝑅𝑝

𝑅𝑘
 

ahol 𝑹𝒌 =
𝑼𝟎

𝑰𝒓𝒛
 

 az ún. karakterisztikus ellenállás. 

 rs « 1 és rp » 1 esetben a parazita ellenállások 
hatása elhanyagolható mértékű.  
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Közelítő képletek 

 U0 > 10 és rs < 0,4 esetén a soros ellenállás 
hatása: 

𝒌𝒇 ≈ 𝒌𝒇𝒎 𝟏 − 𝟐𝒓𝒔  

 U0 > 10 és rp > 2,5 esetén a párhuzamos 
ellenállás hatása  

𝒌𝒇 = 𝒌𝒇𝒎 𝟏 −
𝑼𝟎 + 𝟎, 𝟕

𝑼𝟎

𝒌𝒇𝒎

𝒓𝒑
 

 kf változását a parazita ellenállások, mint 
paraméterek függvényében a következő ábrán 
tüntettük fel.  
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Kitöltés vs soros @ párhuzamos 

 Az ábra segítségével meghatározható,  

 az üresjárási feszültség és  

 a hőmérséklet változásának, valamint  

 vagy a soros, vagy pedig a párhuzamos parazita 
ellenállások  

hatása  
a kitöltési tényező 
értékére. 
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U0 vs hőmérséklet 

 A modellek alapján úgy tűnhet, hogy az üresjárási 
feszültség nem függ a hőmérséklettől. Ez azonban nem 
így van.  

 Az üresjárási feszültség  
a hőmérséklet  
emelkedésével közel  
lineárisan csökken.  

 A hőmérsékleti  együttható 
 -(0,4...0,5) %/C  nagyságrendű, 
szilícium esetében  -2,3 mV/C.   

 A rövidzárási  áram  
a hőmérséklettől alig  függ. 

 Különböző hőmérsékletekhez tartozó  
U-I-karakterisztikák láthatók az ábrán.  
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8. rész 

A fényvillamos generátor hatásfoka 
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A fényvillamos generátorok hatásfoka 

 
 A fényvillamos generátorok hatásfoka függ  

 az alkalmazott anyagoktól  

 az elem felépítésétől,  

 a munkaponti paraméterek:  

 a terhelő ellenállás,  

 a megvilágítás erőssége és  

 a hőmérséklet értékétől. 

 A fényvillamos generátor hatásfokát azzal a 
feltételezéssel határozzuk meg, hogy az elemre eső 
fény a napsugárzás, hiszen a gyakorlat szempontjából 
csupán ennek az esetnek van jelentősége. 
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Teljesítmény mérleg 

 A generátor teljesítmény-mérlegét az ábra  
szemlélteti.  
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Teljesítmény mérleg: összetevők 

 Vizsgáljuk meg  az egyes veszteség-összetevőket! 

1. Az elem felületén lévő (fémes) áramgyűjtő-háló a 
ráeső sugárzást teljes egészében visszaveri, így ez a 
felületrész (ill. az alatta elhelyezkedő félvezető) az 
energia-átalakítás szempontjából hatástalan. 

2. A félvezető „szabadon" maradt felületére eső 
fénysugárzás részben szintén visszaverődik: a 
fénysugárzás e része sem hasznosul. 

3. A fényabszorpció a törvényszerűség szerint, tehát a 
felülettől mért távolság függvényében változik. 
Ebből következik, hogy adott rétegvastagság esetén 
a fotonoknak csak egy meghatározott hányada 
abszorbeálódik. 
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Teljesítmény mérleg: összetevők 

4. A hν<Eg energiájú fotonok nem képesek elektron-lyuk 
párok keltésére, abszorpciójuk révén kisebbségi többlet-
töltéshordozók nem keletkeznek. Így a fényvillamos 
energia-átalakításban ezek a fotonok nem vesznek részt, 
az általuk szállított energia nem alakítható át villamos 
energiává. 

5. Nem használható fel teljes mértékben azoknak a 
fotonoknak az energiája sem, melyek hν>Eg energiával 
rendelkeznek.  

 A magasabb energiaszintre gerjesztett elektronok hν-Eg 
többletenergiájukat rendkívül rövid idő alatt átadják a 
rácsnak, ezáltal a rácsrezgés (s ezzel a félvezető hőmérséklete) 
növekszik: az elektron pedig a vezetési sáv aljához közeli 
energianívót foglal el. (Hasonlóképpen a lyukak a 
vegyértéksáv tetejéhez közeli nívókra „úsznak fel".) 
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Teljesítmény mérleg: összetevők 

6. Amint arra több helyen is rámutattunk, a keletkezett 
párok egy része rekombinálódik, mielőtt elérné az 
átmenetet, ezáltal csökken a fényáram értéke. 

7. Végezetül „villamos veszteségek" összefoglaló néven 
vehetjük tekintetbe a generátor ideálistól eltérő 
működése következtében, a helyettesítő 
kapcsolásban szereplő diódán, a soros és a 
párhuzamos ellenállásokon keletkező veszteségeket. 
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Hatásfok 

 A fényvillámos energia-átalakítás maximális 
hatásfoka így: 

𝜂𝑚𝑎𝑥 = 𝜂𝑅𝑘𝜂𝑅𝜂𝛼𝜂𝑘𝜂𝑛𝜂𝛽𝑘𝑓 

𝜂𝑅𝑘 = 1 −
𝑃𝑅𝑘

𝑃𝐹
 𝜂𝑘 = 1 −

𝑃𝑘

𝑃𝐹
 

𝜂𝑅 = 1 −
𝑃𝑅

𝑃𝐹
  𝜂𝑛 = 1 −

𝑃𝑛

𝑃𝐹
 

𝜂𝛼 = 1 −
𝑃𝛼

𝑃𝐹
  𝜂𝛽 = 1 −

𝑃𝛽

𝑃𝐹
 

 míg kf : 

𝑘𝑓 =
𝑈𝑜𝑝𝑡𝐼𝑜𝑝𝑡

𝑈0𝐼𝑟𝑧
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Hogyan befolyásoljható? 

 PF a fényteljesítmény, míg PF’ = PF - Pn. 

 Az egyes hatásfok tényezők más úton, egyszerűbben is 
 meghatározhatók.  

 Így nyilvánvalóan  

𝜂𝑅𝑘 = 1 −
𝐴ℎ

𝐴
 

ahol Ah az áramgyűjtő háló, A pedig az elem felülete.  

 Ahhoz tehát, hogy ηRk nagy, szükséges, hogy az Ah/A viszony kis értékű 
legyen.  

 Az Ah/A viszony csökkentésének határt szab a háló elemeinek villamos 
igénybevétele (a megengedhető áraműrűsége), a soros ellenállás ezzel 
együttjáró növekedése.  

 Ezek az ellentétes követelmények kb. 0,1 optimális Ah/A-viszonyt 
eredményeznek, amivel 

𝜂𝑅𝐾 ≅ 0,9 

vehető.  
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Hogyan befolyásolható? 

 A reflexióra 
𝜂𝑅 = 1 − 𝑟𝑅 

 amivel pl. szilíciumra ηR=0,7 adódnék. 

 Speciális antireflexiós bevonatokat alkalmazva r értéke lényegesen, 6...10 
%-ra csökkenthető, amivel: 

𝜂𝑅 ≅ 0,9 

 Az abszorpció 
𝜂𝛼 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 𝛼𝑙  

𝜂𝑅 = 𝛽 

 láttuk, hogy a rétegvastagság növelése ηα-t növeli, míg ηβ-t 
csökkenti.  

 Megfelelő választással, mértékadó optimális érték: 

𝜂𝛽 ≈ 𝜂𝛽 ≈ 0,7 
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Hogyan befolyásolható? 

 Mindkét tényező értéke erősen függ a tiltott 
sáv szélességétől. Ezt mutatja az ábra.  

 Az 1 görbe a napsugárzás spektruma, míg  

 a 2-6 görbék  
azt a tartományt  
határolják, mely a  
spektrumból az  
energiaátalakítás céljára  
felhasználható,  
különböző félvezető  
anyagok esetében.  
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A különböző tiltottsávú félvezetők által 

párkeltésre felhasznált energia 



Mekkora rész hasznosítható? 

 Jól látható, hogy a spektrumnak a λ>λh ; ν<νh 
tartománya „elvész", s csupán a λ≤λh ; ν≥νh 
tartomány egy része hasznosul.  

 Megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb az Eg, 
annál nagyobb az elvesző, de annál nagyobb a 
felhasználható rész. Pl. szilícium esetében 

𝜂𝑘 ≈ 0,7, 𝜂𝑛 ≈ 0,46 

 kf számítására a korábban bemutatott 
összefüggések, ill. ábra alkalmas.  
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Mekkora hatásfokra számíthatunk? 

 Maximálisan elérhető kitöltés: 

𝑘𝑓 = 𝑘𝑓𝑚 ≅ 0,9 

 A számszerű értékeket felhasználva szilícium 

alapú generátor maximális hatásfokára 

𝜂𝑚 ≈ 12% 

 értéket kapunk. 
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A hatásfok növelése 

 Célszerű rámutatni arra, hogy összefüggéseink 
lehetőségét adnak a hatásfok-összetevők 
számszerű értékeinek viszonylag pontos 
számítására, így egyúttal rávilágítanak a hatásfok 
növelésének lehetőségeire is.  

 Hiszen míg adott anyag esetén ηn és ηk 
meghatározott, addig korszerű technológiai 
eljárások alkalmazásával pl. ηα és ηβ növelhető. 
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A hatásfok növelése 

 Nyilvánvaló, hogy monokromatikus fénysugárzás 
esetében lényeges különbségeket tapasztalnánk a 
napsugárzás esetéhez képest.  

 ν<νh esetben ηk=0, így ηm=0.  

 ν=νk esetben ηn=ηk=1,  

 így pl. a szilícium-alapú generátor maximális 
hatásfoka – változatlan felépítés mellett – ηm=35 % 
értékre adódnék.  

 ν>νh esetben ηk=1, ηn értékét általánosságban 
nem tudjuk megadni.  

 Hangsúlyozzuk, hogy ez az okfejtés dominánsan 
elméleti jelentőségű. 
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Analízis feladat 

 A hatásfok számításának az előzőekben követett 
gondolatmenete elsősorban szintézis-jellegű feladatok 
megoldásakor alkalmazható előnyösen. Egy adott 
generátor működésének analízisekor azonban más 
módon is eljárhatunk. 

 A generátor helyettesítő áramköre, ill. az áramkör 
elemek, mint láttuk, méréssel és számítással is 
meghatározhatók. 

 A maximális hatásfok az 

𝜂𝑚 =
𝑈0𝐼𝑟𝑧

𝑃𝐹
𝑘𝑓 

 szerint számítható.  
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A kitöltési tényező számítása 

 ily módon a feladat a kf kitöltési tényező 
meghatározására  szűkül.  

 Az eddigiekben szükséges képleteket ill. 
diagramokat bemutattuk, így az ábrán csak a 
számítási algoritmust mutatjuk be, hivatkozással a 
megfelelő képlet, ill. ábra számra.  
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Szempontok az anyagkiválasztáshoz 

 

 Az anyagkiválasztás egy alapvető szempontja: 
mekkora az a maximális hatásfok, mely az adott 
anyaggal elérhető. Ez függ egyrészt az üresjárási 
feszültségtől, s így a tiltott sáv szélességétől és a 
fényteljesítménytől, valamint a fénysugárzás 
spektrum eloszlásától. 
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8. rész 

Szempontok az anyagkiválasztáshoz 
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Milyen anyagot válasszunk? 

 Az ábrán a fényvillamos generátorok elméleti 
hatásfokát ábrázoltuk a tiltott  sáv  szélességének 
függvényében, különböző hőmérsékleteken. 

 Egyenesekkel jelöltük néhány félvezető Eg értékeit 
(ezek is változnak kismértékben a hőmérséklet 
függvényében).  
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Tiltott sáv vs hőmérséklet 

 A hőmérséklet növekedésével a tiltott sáv 
szélességének értéke is nő.  

 Mint látható, szobahőmérsékleten, ill. annak 
környezetében  
 Eg,opt = 1,4...1,5 eV adódik,  
míg néhány száz K hőmérsékleten  
 Eg,opt= 1,8 ... 2 eV.  

 A nagy Eg-jű anyagok ezen kívül előnyösen 
alkalmazhatók olyan körülmények között, midőn 
az atmoszférikus elnyelés kisebb mértékű (pl. 
kozmikus alkalmazásokban) . 
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Szilicium 

 Az elemek gyakorlati maximális hatásfoka annál 
nagyobb, minél közelebb van Uopt az üresjárási 
feszültség értékéhez.  

 Ez nagytisztaságú (kisebbségi töltéshordozókban 
szegény), erősen doppolt (többségi töltéshordozókban 
gazdag) anyagokkal érhető el. 

 Ebből a szempontból a Si igen kedvezőnek 
ítélhető, mivel  
 nagy tisztaságban állítható elő, 

 emellett a természetben nagy mennyiségben, könnyen 
hozzáférhető,  

s ez a körülmény is hozzájárul széleskörű elterjedéséhez. 
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További szempontok 

 További speciális szempontok lehetnek pl:  

 az anyagjellemzők hőmérséklet-érzékenysége, 

 időbeli állandósága,  

 érzékenységük a radioaktív sugárzásra,  

 stb.  

 Emellett, érvényesülnek általános szempontok is, 
mint  

 az ár,  

 az energiaigény,  

 a technológia,  

 stb.  
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9. rész 

Összetett fényvillamos rendszerek 
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Mátrix kapcsolás (soros-párhuzamos) 

 A napsugárzás intenzitása a térben és az időben 
jelentős mértékben változik.  

 Ezért a fényvillamos generátorokat rendesen 
villamos energiatárolókkal (akkumulátorokkal) 
együtt használják.  

 Ilyen esetekben az egy elemmel elérhető 
feszültség-, áram-, ill. teljesítmény-szint gyakran 
nem elegendő, az elemek soros-párhuzamos 
kapcsolásával kialakított panelek alkalmazása 
szokásos.  
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Példák a hatásfok növelésére 

A továbbiakban  néhány olyan összetett endszert  

mutatunk be, melyekkel az energiaátalakítás 
hatásfoka növelhető. 

 Megmutattuk, hogy a ν>νh frekvenciájú fotonok 
energiájának csak egy része hasznosítható egy 
egyszerű, egyetlen átmenetet tartalmazó 
fényvillamos generátorban.  

 Nagyobb hatásfokú rendszert hozhatunk létre oly 
módon, ha az adott frekvenciájú fotonokat a 
megfelelő tiltott sáv-szélességű elemre irányítjuk. 
Ennek két lehetőségét ismertetjük. 
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Spektrum-felbontásos rendszer 

 

 Az első az ún. "spektrum-felbontás" módszere.  

 A beeső fénysugár útjába spektrál-érzékeny 
tükröket helyezve az adott frekvenciájú (ill. 
frekvencia-sávba eső) fotonokat a megfelelő 
tiltottsáv-szélességű elemekre ejtjük.  
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Tandem-cellás rendszer 

 A második a "tandem-cella"  alkalmazásának  

módszere.  

 Az elem több átmenetet tartalmaz, melyek  

 a fénysugár útjára merőleges síkokban,  

 egymás fölött helyezkednek el, méghozzá úgy, 

 hogy legfelül a legnagyobb tiltottsáv-szélességű 
átmenetet alakítjuk ki.  
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Az elemek száma 

 Ideális esetben bármely módszert is választjuk, a 
hatásfok csupán az átmenetek (elemek) számának 
függvénye.  

 Ez látható a következő táblázatból is, ahol egyúttal 
az egyes átmenetek (elemek) tiltottsáv-
szélességének optimális értékeit is feltüntettük. 
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Több átmenetet tartalmazó rendszerek 

optimális tiltottsáv-szélességei 
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A cellák 

száma  

A rendszer 

hatásfoka 

(%) 

Tiltottt sáv (eV) 

1 32, 4 1, 4  

2 44,3 1,0 1,8  

3 50,3 1,0 1,6 2.2 

4 53,9 0,8 1,4 1,8 2,2 

5 56,3 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2 

6 58,8 0,6 1.0 1,4 1,8 2,0 2,2 

7 59,6 0,6 1.0 1,4 1,8 2,0 2,2 2,6 

8 60,6 
0,6 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

 2,6 

9 61,3 
0,6 0,8 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0

 2,2 2,6 

10 61.6 
0,6 0,8 1,0 1,4 1,6 1.8 2,0

 2,2 2,4 2,6 

11 61,8 
0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

 2,0 2,4 2,6 

(1000-szeres fényteljesítmény koncentráció esetén) 



Ideális hatásfok 

 

 Az értékek AM1 spektrumra vonatkoznak, a fény-
teljesítmény  

 1 görbe: egyszeres 

 2 görbe: ezerszeres  

 koncentrációja esetére, adott  

 telítési áramsűrűség  

 és hőmérséklet esetén.  

 A valóságban a hatásfok az 
ideálist nem éri el.  
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A folytatás… 

 

 A fényvillamos generátorok hatásfokának 
növelésére, a napsugárzás nagyobb mértékű 
kiaknázására számos további technológiai, 
konstrukciós, stb. elképzelés született, melyek a 
szakirodalomban is megtalálhatók.  
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Vége az elméleti résznek 

A tervezési példa külön doc fájlban található. 
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