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Oktatási cél:
A tárgy egyik oktatási célja a konvencionális napelemes technológiát megalapozó fizikai törvények,
működési alapok bemutatása a hallgatóknak, illetve mérések, számítások végzése laboratóriumban a
hallgatók bevonásával. A tárgy másik oktatási célja az, hogy a hagyományos napelemes technológiákon
túlmenően a XXI. századi modern, új napelemes technológiákkal és ezek fizikai alapjaival is
megismertesse a hallgatókat. A tárgyhoz tartozó laboratóriumi mérések során a hallgatók
megtapasztalhatják az elméletben tanult törvények működését különböző napelemes rendszereken és
mérések közben fejleszthetik kísérletező képességüket.
Tematika:
1. Fizikai alapfogalmak, alaptételek. A hagyományos szilícium alapú napelemek működése, a
technológiát megalapozó fizikai alapok és törvények
2. A hőmérsékleti sugárzások alapjai. A nem hagyományos, a nem konvencionális napelemek és
működésük.
3. I. laboratóriumi mérőgyakorlat: Napelemek fontosabb villamos paramétereinek és ezek közötti
összefüggések megismerése hallgatói mérésekkel a napelemek természetes fénnyel történő
megvilágítása esetén.
4. II. laboratóriumi mérőgyakorlat: Napelemek fontosabb villamos paramétereinek és ezek közötti
összefüggések megismerése hallgatói mérésekkel a napelemek mesterséges fénnyel történő
megvilágítása esetén (pl. napelemek működésének függése a megvilágító fény hullámhosszától).
Témakör:
Ea/lab
Óra
A hagyományos, szilícium alapú napelemek működése, a technológiát megalapozó
fizikai alapok és törvények (szilárdtestek sávelmélete, félvezetők sávelmélete, tiszta
és szennyezett félvezetők, p-típusú, n-típusú félvezetők, p-n átmenet; fényelektromos
1.
3
vagy fotovoltaikus hatás; töltés transzport napelemekben, diódaegyenlet). Napelemek
áram-feszültség, villamos teljesítmény-feszültség karakterisztikái. Karakterisztikák
függése a hőmérséklettől.
Feketetest sugárzása, Planck-törvény, sugárzástani Kirchhoff-törvény. Kitöltési
tényező. Napelemek hatásfoka. Napelemek típusai. Nem konvencionális napelemek
és működési elvük. Vékonyréteg napelemek, amorf napelemek, polimer napelemek,
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tandem napelem cellák, nanostruktúrált napelemek, napelem koncentrátorral és
működési elvük.
Laboratóriumi mérőgyakorlat I.:
Napelemes mérések természetes besugárzás mellett napelem paneleken és cellákon.
Villamos áram-feszültség karakterisztika felvétele, Villamos teljesítmény-ellenállás
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grafikon felvétele, villamos teljesítmény-feszültség grafikon felvétele, villamos
teljesítmény-áramerősség grafikon felvétele.
Laboratóriumi mérőgyakorlat II.:
Napelemes mérések adott spektrumú és intenzitású mesterséges besugárzás mellett
4.
3
kisméretű napelem paneleken és cellákon. Villamos áram-feszültség karakterisztikák
mérése, felvétele és a különböző karakterisztikák összehasonlítása.

Félévközi követelmények
Az előadások látogatása kötelező.
A laboratóriumi mérések látogatása kötelező. A laboratóriumi mérésekre a kiadott Útmutató és
Laborjegyzőkönyv minta alapján előre fel kell készülni! A kijelölt laboratóriumi mérések elvégzése,
adatok összegyűjtése görbék felvétele.
A pótlás módja: Laboratóriumi mérőgyakorlatról hiányozni csak igazolt okból lehet. Legfeljebb egy
laboratóriumi mérés a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolható a kiírt időpontban. Két hiányzás

labormérésről, a tárgyról való letiltást jelenti.
A félévközi jegy kialakításának módszere:
A vizsga módja:
A vizsga szóbeli.

A vizsga során az előadásokon elhangzott tananyag és a laboratóriumi mérések anyaga kerül
számonkérésre. A vizsgára való felkészülést a hallgatóknak a vizsgaidőszak végén kiadott
kérdéssor segíti. A szóbeli vizsgán a hallgató tételt húz, majd rövid felkészülési idő után a tételeit
szóban ismerteti. A vizsgajegy megszerzése, a vizsga értékelése a tételek ismertetése alapján a
vizsgáztató oktató által kerül megállapításra.
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