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1 Bevezetés
A fotovillamos elem vagy napelem olyan eszközt jelöl, amely fénysugárzás hatására
villamos generátorként viselkedik. Sokféle fotovillamos elem létezik, de a
legelterjedtebb a szilícium félvezet n alapuló elem, amit 50 éve, 1954-ben találtak fel.
Ez az anyag a fotovillamos elemek típusait mutatja be, megadja a karakterisztikáikat,
foglalkozik az el nyeikkel és hátrányaikkal. S t a technológiai ipari fejlesztésének
jelenlegi helyzetét is bemutatjuk, a rendelkezésre álló karakterisztikus adatokkal együtt.

2 Általános tudnivalók és definíciók
A napelem fényt alakít villamos energiává. Általában ez egy három lépésb l álló
folyamat, amit az 1. ábra alapján magyarázunk el.

Negatív elektróda
n-típusú szennyezés

Pozitív elektróda

p-n határfelület
p-típusú szennyezés

1. ábra: Kristályos szilícium napelem keresztmetszete (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

* A fordítás a Soltrain projekt (4.1030/Z/02-067/2002 sz. EU Altener program)
keretében, a SzIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék gondozásában készült.
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•

fényelnyelés, az elektronok gerjesztett állapotba kerülnek

•

a pozitív és negatív töltések lokális szétválasztása

•

a töltések küls áramkörbe vezetése

Abszorpció (fényelnyelés): A legtöbb esetben az elnyel egy félvezet és az
átmenetek elektronsávok között történnek. A gerjesztett állapotú elektron a vezetési
sávba kerül, míg egy lyuk a vegyérték sávba. Ezeknek a sávmeneteknek jellemz je,
hogy az abszorpció a hosszú hullámhossz egy jellemz frekvenciájánál kezd dik (határ)
és az abszorpciós sáv relatíve széles. Az úgynevezett „tiszta” félvezet k nagyon nagy
abszorpciós tényez vel rendelkeznek az abszorpciós sávjukban. Ebben a hullámhossz
tartományban a fény néhány mikrométeres behatolási mélységben elnyel dik. Ezek a
félvezet k emiatt rendkívül alkalmasak vékonyréteg cellák készítésére, ami egy olcsó
hordozóközegre vitt vékony félvezet rétegb l áll. A nem „tiszta” félvezet k esetén, mint
pl. a közönséges kristályos szilícium, sokkal kisebb az abszorpciós tényez , és emiatt
mintegy 150 µm vastagság kell a fény abszorpciójához. Következésképpen relatíve
vastag szilícium rétegek (200-230µm), az úgynevezett „szelet”-ek a elemgyártás f
alapanyagai. Más abszorpciós módszerek is használatosak egyes fotovillamos
eszközökben. Egy jól ismert példa a fény abszorpciója szerves festékanyagokban, ami
a molekulákat gerjesztett állapotba hozza.
Töltésszétválasztás: A félvezet belsejében a diffúzió vagy „sodródás” hatására az
elektronok és a lyukak szétválnak a pn átmenet tértöltési tartományában, vagy két
anyag heteroátmenetében. Más szétválasztási mechanizmusok is ismertek, például az
elektronok nagyon vékony szigetel rétegen való áthaladása („alagút effektus”). A már
említett festékanyag cellák esetén a töltésszétválasztás a gerjesztett elektron töltésének
átvitelét jelenti egy nagy sávszélesség félvezet (pl. TiO2) vezetési sávjában.
Töltésvezetés: A töltésszétválasztás a napelem két oldala között feszültség
keletkezésével jár. Ahhoz hogy a töltések küls áramkörbe vezethet k legyenek,
kontaktusokkal kell ellátni a cellát. Ez nem mindig egyszer feladat, ugyanis a
kontaktusoknak nagyon kicsi átmeneti ellenállással kell rendelkezniük, hogy a villamos
veszteségek kicsik legyenek. A kontaktanyagoknak a félvezet khöz ill kiválasztásával
és a megfelel technológiával nagyon jó vezet képesség kontaktusok alakíthatók ki.
Nyilvánvaló, hogy legalább az egyik kontaktus nagy optikai átereszt képesség
(átlátszó) kell hogy legyen, hogy a fény eljusson az elem belsejében lév abszorber
rétegig. Az egyik módszer vékony vezet oxid rétegek (TCO) alkalmazása átlátszó
kontaktusként, a másik módszer vékony fémszálak hálózata olyan elemeken, amelyek
elviselik a mérsékelt (4-7%) árnyékolást.
A napelem kimen villamos teljesítményének optimalizálásához a fény frekvenciájának
megfelel abszorber rétegválasztás, nagy abszorpció a rétegben, és a szétválasztott
töltések miel bbi szétválasztása a rekombináció minimalizálására szükséges. A fenti
célok eléréséhez a szokásos eszközök az anti-reflexiós (tükrözésmentes) réteg felvitele
(ACR), nagy tisztaságú félvezet k használata és a félvezet felületének passziválása.
Vagyis az elfogadható hatásfokú fotovillamos elemek készítése bonyolult technológiát
igényel. A használt anyagoknak, a elemtervezésnek és a gyártástechnológiának a
fejlesztése egy folytonos optimalizálási folyamat, ami még messze van a befejezést l.
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3 A fotovillamos elem (napelem) villamos karakterisztikája
3.1 A napelem, mint félvezet dióda
A hagyományos szilícium szeletb l készült napelem egy nagy felület félvezet dióda.
Emiatt a sötétben felvett karakterisztikája azonos a hagyományos dióda
karakterisztikával. A 2. ábrán a kristályos szilícium napelem sötétben felvett
karakterisztikáját láthatjuk a megfelel áramköri rajzzal együtt. Jellemz a 0,5-V-os
nyitóirányú küszöbfeszültség és a 20V körüli záróirányú letörési feszültség.
ID
I

feszültségküszöb

VD

20 V

V

0.5 V

ID

VD

Letörési feszültség

2. ábra: Napelem sötét karakterisztikája (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

Megvilágítás esetén a napelem villamos generátorként m ködik, és els közelítésben a
megfelel áramkör úgy nyerhet az el z ábrához képest, hogy egy áramgenerátort
kapcsolunk párhuzamosan a diódával. Attól függ en, hogy a napelemet terhelésként
vagy áramforrásként kezeljük, az áramgenerátor megjelenése, (vagyis a megvilágítás)
a karakterisztika tükrözését és/vagy párhuzamos eltolását jelenti a 2. ábrához képest,
ahogy az a 3. ábrán látható.
I, ID

dióda

I
IPH

Napelem
(terhelési
oldalról)

IPH
VD

V

20 V
0.5 V

ID

V, VD
napelem
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oldalról)

3. ábra: Napelem karakterisztikája megvilágítás esetén (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).
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Egy másik, a valóságot jobban közelít helyettesít áramkör két további ellenállást is
tartalmaz, ami az eszköz belsejében fellép veszteségeket adja meg. Az Rs sorosan
kapcsolt ellenállás tartalmazza az érintkezési és egyéb ellátásokat, míg az Rp sönt
ellenállás írja le a diffúziós veszteséget és a töltés rekombinációt a elem belsejében. Az
így kib vített helyettesít áramkör a 4. ábrán látható, ami még így is egy egyszer sített
modellnek tekinthet („egy diódás modell”). A megfelel I-V karakterisztika az 5. ábrán
tanulmányozható a szokásos áramforrás kezelésmódban, ahol az áram tengelyt
tükröztük a feszültség tengelyre az el z ábrához képest. Jellemz értékek a görbe
tengelymetszetei, a Voc üresjárati feszültség és az Isc rövidzárási áram.

RS

I

IPH
RP

UD

U

ID
IP

4. ábra: Az egydiódás modell helyettesít áramköre (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

I

Cella áram [A]

ISC

Cella feszültség [V]

VOC V

5. ábra: A 4. ábrának megfelel áram-feszültség karakterisztika (kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).
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A karakterisztika az alábbi matematikai kifejezéssel adható meg analitikusan:

V + IRs
V + IR s
VT −
1 −
I = I PH − Io e
Rp

3.2 A napelem, mint teljesítménygenerátor
Mivel a napelemet az adott fényviszonyok esetén a lehet legnagyobb villamos
teljesítmény termelésére szeretnénk használni, a kinyerhet teljesítmény szempontjából
hasznos áttekinteni az I-V karakterisztika görbéit. Ha a napelem aktuális állapotát
jellemz m ködési pontot (a küls terhel ellenállás megváltoztatásával) eltoljuk az I-V
mentén, a küls terhelésen felszabaduló teljesítmény kiszámolható a m ködési ponthoz
tartozó feszültség és áram értékek szorzataként. Ez látható a 6. ábra grafikonján. A
teljesítménygörbének egy adott pontban, a maximális teljesítmény pontban (MPP)
maximuma van. Erre a pontra jellemz értékek a maximális teljesítmény (PMPP), a
maximum pontbeli áram (IMPP) és a maximum pontbeli feszültség (VMPP).

Maximális teljesítmény pont (MPP)
3.5
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6: ábra Napelem által generált teljesítmény a m ködési pont függvényeként (Kép: Solarpraxis: A AG, Berlin,
Germany).
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7. ábra: Az üresjárati feszültség (VOC) és a rövidzárási áram (ISC) a fényintenzitás függvényeként (kép: Solarpraxis
AG, Berlin, Germany).

A napelem villamos paraméterei a megvilágító fény spektrumától, intenzitásától és a
napelem h mérsékletét l is függenek. A 7. ábra a feszültségnek és az áramnak a
megvilágítás intenzitásától (a besugárzástól) való függését mutatja. Eszerint a elem
árama lineárisan függ a besugárzástól, de a feszültség és az MPP nem, és emiatt a
különféle besugárzási értékek esetén a napelem viselkedésének leírása bonyolult.
Állandó h mérséklet, de különböz besugárzás esetén egy karakterisztikus görbe
sereget kapunk, ahogy az a 8. ábrán is látható.
3.5
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8. ábra: Kristályos szilícium napelem modul I-V-karakterisztika görbéi különböz besugárzási értékek esetén állandó
h mérséklet mellett (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).
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Látható, hogy a rövidzárási áram egyenesen arányos a növekv besugárzással, és
hogy a karakterisztika görbék párhuzamos lefutásúak Az üresjárati feszültség csak
nagyon kicsit függ a besugárzástól, s mindezek eredményeként az MPP feszültség egy
sz k tartományban mozog.
A félvezet k legtöbb anyagi jellemz je er sen h mérsékletfügg , és emiatt a
rövidzárási áram, az üresjárati feszültség és a maximális teljesítmény a paramétereivel
együtt (VMPP, IMPP) szintén h mérsékletfügg mennyiségek. Ezt mindenképpen
figyelembe kell vennünk extrém klimatikus körülmények között m ködtetett fotovillamos
generátorok energiabecslésénél, vagy az akkumulátor töltésére tervezett PV modulok
kiválasztásánál.

3.5

Modul áram [A]
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1
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0
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40

Modul feszültség [V] MPP feszültség tartomány
9. ábra: Kristályos szilícium napelem modul I-V karakterisztika görbéi különböz
besugárzás mellett (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

h mérsékletek esetén azonos

H mérsékleti együttható [%/K]
Típus

TCfeszültség

TCáram

TCteljesítmény

Kristályos Si

-0.30 ... -0.45

+0.02 ... +0.08

-0.37 ... -0.52

Amorf Si

-0.28 ... -0.50

+0.06 ... +0.10

-0.10 ... -0.30

CIS

-0.26 ... -0.50

+0.04 ... +0.10

-0.39 ... -0.45

CdTe

-0.22 ... -0.43

+0.02 ... +0.04

-0.20 ... -0.36

GaAs

-0.19 ... -0.24

+0.02 ... +0.03

-0.20 ... - 0.24

1. táblázat: Szokásos elem anyagok h mérsékleti tényez i.
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3.3 Napelemek hatásfoka és annak mérése
A hatásfok ( ) a napelem legfontosabb jellemz je azt mutatja meg. Hogy a bees fény
teljesítményének hányad részét alakítja át a napelem villamos energiává.
= a generált villamos teljesítmény / bees fény teljesítménye.
Mivel
értékét sokszor százalékosan fejezik ki, a fenti érték ekkor még százzal
szorozandó.
A elem maximális teljesítménye a maximális teljesítmény pontban (MPP) mérend , ezt
az értéket használják a hatásfok megadásához. Ahogy azt már említettük, a napelem
villamos paraméterei a megvilágítástól és a h mérséklett l is függenek. Általánosan
elmondhatjuk, hogy a hatásfok a h mérséklet növelésével csökken, de a csökkenés
mértéke a napelem anyagától függ.
A napelemek különféle anyagokból készülnek, és ezen anyagok különböz elnyelési
spektrumúak. Vannak olyan anyagok, amelyek a kék fény hullámhossz tartományába
es sugarakat nyelik el a legjobban, de vannak olyanok, amelyek a zöld, a piros, s t az
infravörös tartományt hasznosítják jobban a Nap spektrumából. Emiatt a besugárzott
fény spektrumának definiálása szintén fontos a napelem mérése szempontjából.
Összegezve: három olyan paraméter van amit a napelem méréskor ismernünk kell: a
h mérséklet, a besugárzás (fényintenzitás) és a fény spektruma. Mivel a napelemek
világviszonylatban is összehasonlíthatóak kell hogy legyenek, szabványosított vizsgálati
körülményeket (STC) definiáltak, amit a hitelesítésben részt vev intézetek mind
elfogadtak és alkalmaznak.
Ezek a következ k:
25 °C
H mérséklet:
Besugárzás: 1,000 W/m2
Fényspektrum:
1.5 AM ( a függ legessel 30°-ot bezáró szögben
a légkörön átjutó napfény spektruma)
A szabványosított vizsgálati körülmények (STC) között mért maximális teljesítményt
csúcsteljesítménynek nevezik, aminek az egysége csúcs-watt (angol: peak-Watt ,
rövidítve: Wp).
A csúcsteljesítmény név félrevezet , mert azt sugallja, hogy ez a elem abszolút
maximuma. Ez pedig nem igaz, mert például nagyobb besugárzással, vagy 25 C°-nál
alacsonyabb h mérséklet esetén nagyobb teljesítményszint is elérhet !
Egy napelem jellemz adatai a 10. ábrán láthatók. A teljesítmény egy idealizált fels
határa az A területtel jellemezhet (VOC és ISC szorzatával), míg a tényleges maximális
teljesítmény a B területtel, (VMPP és IMPP szorzatával). AZ A és B területek
hányadosaként egy új jellemz t, a kitöltési tényez t (FF) definiálhatjuk:
FF = (VMPP * IMPP) / (Voc * Isc)

or

FF = Pmax/(Voc * Isc)
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10. ábra:A kitöltési tényez definíciója (Kép: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

A kitöltési tényez a napelem fontos jellemz je. A napelem bels veszteségeit írja le és
az alkalmazott anyagok és gyártási eljárások min ségét jellemzi. A jónak számító
kitöltési tényez 0,85 körül van egykristályos szilícium esetén, de vékonyréteg
napelemek esetén 0,7, vagy ennél kisebb érték is lehet.
Laboratórium
Típus

[%]

VOC

Termelés

ISC [mA

cm-2]

FF [%]

[%]

egykristályos-Si

24.7

0.706

42.2

82.8

15-18

polikristályos -Si

19.8

0.654

38.1

79.5

13-16

EFG-Si

16.7

0.601

35.1

79.0

11-14

a-Si (egyréteg )

12.7

0.887

19.4

74.1

7.0

a-Si / µc-Si

14.5

-

-

-

12.5

CdTe

16.5

0.845

25.9

75.5

7.0

CIS

18.4

0.669

35.7

77.0

6.5-10

GaAs

25.1

1.022

28.2

87.1

´-

GaInP/GaInAs/Ge

31.3

2.392

16.0

81.9

27-28

2. táblázat: A használt napelem technológiákra jellemz

hatásfok és kitöltési tényez

értékek a laboratóriumban

(2004) és a gyártósoron (µc-Si = polikristályos szilícium).
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4 Napelemek alapanyagai és technológiái
Sokféle félvezet használható fel napelem gyártásra, és manapság sokféle anyagot,
szerkezetet és gyártástechnológiát fejlesztenek is, de némi id be telik, amíg a
leggazdaságosabbak megjelennek a piacon. A különböz technológiák értékelésére
több feltétel teljesülését kell vizsgálnunk, amelyek közül a legfontosabbak:

•

nagy hatásfok lehet sége

•

a felhasznált anyagok rendelkezésre állása

•

az anyagok elfogadható ára

•

alacsony termelési költség technológiai lehet sége

•

termék id beli stabilitása (évtizedek)

• környezetbarát termék és a termelési technológia
Manapság a piacon a szilícium alapanyagú napelemek dominánsak, kristályos szilícium
a szelet technológiával készült cellákban és amorf szilícium a vékonyréteg technológia
esetén. Ennek ellenére több olyan ismert anyag van, amely potenciálisan csökkenti az
árát és jó eséllyel kap szerepet a jöv ben a vékonyréteg technológiában. A
legfontosabb anyagokat és technológiákat az alábbiakban ismertetjük.
4.1

Általános szempontok

4.1.1 Alapanyagok
Mintegy öt évtizede keresik a napelemhez az optimális alapanyagot. Anyagok százait
tesztelték, de csak néhány anyagcsoport maradt, ami jó fotovillamos tulajdonságokat is
mutatott, és jól gyártható is volt.
A 11. ábra mutatja be azokat a f bb csoportokat, amelyek az ipari fejlesztésben jelenleg
szerepet játszanak. A legfontosabb szilícium félvezet nél az ábra a elemgyártáshoz
használt különböz kristálytípusokat is bemutatja.
A szilícium az elektronika legfontosabb félvezet anyaga, és nagyon széleskör
technológia épült rá. A mikroelektronikából és optoelektronikából jól ismert második
csoport a III-V. csoport. Majdnem ideális sávszélességük és jó abszorpcióképességük
miatt a legmagasabb hatásfokkal rendelkeznek. A „kalkogeniteket” ritkán használják
technikai eszközökben, emiatt esetükben különösen intenzív kutatás kell a jó
teljesítmény eléréséhez, és az egyedi gyártási technológiák kifejlesztéséhez. Az egyéb
koncepciók, mint például fényérzékeny festékanyagcellák és a szerves félvezet k még
fejlesztési fázisban vannak és nem játszanak szerepet a piacon.
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Napelem típusok osztályozása
Az alapanyag és

A forma / (kristály-) struktúra alapján
egykristályos
kristályos

polikristályos

amorf + µc

Si vékony réteg

Szilícium

CdTe
Réz származékok

Napelem

Összetett
félvezet k

Egyéb rézpiritek
III - V csoport
GaAs, InP, stb.
Fényérzékeny festék

Más elv

CIS

Szerves rendszer

GaAs
InP
más

más

11. ábra: A napelem gyártásban használatos anyagok

4.1.2 Napelemek felépítései
Ahogy az el bbiekben már foglalkoztunk vele, a legtöbb napelemet kristályos
szilíciumból készítik, és ezek felépítése nagyon hasonló a szilícium alapú eszközök,
például az egyenirányító diódák felépítéséhez. A technológia szilícium lemezeket
használ, s emiatt szelet technológiának nevezik. Az el nye, hogy önhordó, hátránya,
hogy nagy mennyiség , drága, félvezet min ség alapanyag kell hozzá.
A vékonyréteg technológiával készült napelemekhez csak nagyon vékony réteg
(néhány µm) félvezet anyag kell, és a hordozóanyag általában nagyon olcsó, pl.
(nátron) üveg. A vékonyréteg technológiának számos el nye van: nagy felület
félvezet réteget lehet kristályosítani egyidej leg, és a félvezet nek a szigetel felületen
való kristályosítása lehet vé teszi az úgynevezett monolitikus integrációt. Ezen
technológia során a napelemet kis egyedi elemekre osztják és egy háromlépéses
(elválasztás és kristályosítások egymásutánja) eljárásban a különálló elemeket sorba
kötik. Ez a módszer nagy változatosságot tesz lehet vé adott villamos paraméter
modulok gyártására.
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1. cella

2. cella

Hátsó kontaktus

1. vágás: TCO

Aktív réteg

2. vágás: aktív réteg

TCO

3. vágás: hátsó kontaktus

Üveg hordozófelület
300 µ

12. ábra: Vékonyréteg napelemek monolitikus integrálása három lépéses szeparációs technológiával (Kép: PSE,
Freiburg, Germany).

Még egy különbség van a szelet és a vékonyréteg technológiával készült napelemek
között. A szilícium napelemek pn átmenetét általában egy adalék anyag diffúziójával
hozzák létre az alapanyag felületében. A vékonyréteg technológiánál a különböz
rétegek egymást követ kristályosításával hozzák létre a határréteget, sokszor
különböz anyagokat használva az átmenetekben (hetero átmenet).
A vékonyréteg technológiánál kétféle lehet ség van az átlátszó elektródák kialakítására,
az alap- vagy fed réteg. Ha az alapréteg nem átlátszó (fémréteg vagy hátsó
fémkontaktus), az els kontaktusnak kell átlátszónak lennie. A legtöbb esetben ezt
állandó oxid réteggel valósítják meg a elem fels lapján, amit átlátszó üveglap véd
(hordozó alaplap technológia). Ha az alap átlátszó, valamilyen okból kifolyólag
(átlátszó oxiddal borított üveglap), az elemet kikristályosítják, és átlátszatlan fémlappal
fedik. Ezután az elrendezést megfordítják és az addigi alapon át jön a fény (hordozó
fed lap technológia), ahogy az a 12. ábrán is látható.
4.1.3 Spektrális érzékenység
A nap spektruma sokkal szélesebb, mint egy félvezet abszorpciós sávja, ez az egyik
oka a napelemek behatárolt hatásfokának. A 13. ábra megoldást mutat erre a
problémára: különböz anyagok kombinációjából felépített elem sokkal jobban tudja
abszorbeálni a fényt, mint egy egyszer elem. Az elemek kombinálására különböz
technikákat dolgoztak ki a mechanikai összeillesztést l a (egymásra helyezést l) a
különféle elemeknek a rétegenkénti kristályosításáig egyazon hordozóra.
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rövid hullámhosszú fény közepes hullámhosszú fény hosszú hullámhosszú fény
TCO
p
kékre érzékeny elem
i
n
p
zöldre érzékeny elem
i
n
p
pirosra érzékeny elem
i
n
visszaver réteg
hordozóanyag
13. ábra: Háromréteg

amorf szilícium napelem (Image: Solarpraxis AG, Berlin, Germany).

A 14. ábra egy három réteg amorf szilícium napelem (az Untisolar nev amerikai cég
napeleme) spektrális érzékenységét mutatja. A legmagasabb, 30 % feletti hatásfokot a
III-V szerkezet , többréteg napelemmel érték el.
1.0

három határréteges elem
spektrális érzékenysége

Relatív intenzitás

0.8

0.6

kék érzékeny
elem

0.4

zöld
érzékeny
elem

vörös
érzékeny
elem

0.2

0
300

400

500

600

700

800

900

hullámhossz [nm]
14. ábra: Három különböz anyagból készült háromréteg napelem spektrális érzékenysége (Kép: Solarpraxis AG,
Berlin, Germany).

4.1.4

Síkpanel és koncentrátorok

energiaforrás. Teljes
A napsugárzás relatíve alacsony teljesítménys r ség
napsugárzás esetén ez egy négyzetméteres elemfelület nagyjából 100 W, vagy kicsit
több teljesítményt hasznosít, a hatásfoktól függ en.
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Mivel ekkora összfelület szilíciumkristály elég drága, a szilícium mennyiségét
csökkent eljárások üdvözlend k. Az egyik, régr l ismert eljárás a napsugárzás optikai
úton (lencsével, üveggel) való összegy jtése egy kisebb napelemre, s ezzel jelent sen
csökkenti a felhasznált szilícium mennyiségét. Ily módon jelent s költségcsökkentés
érhet el, mert az optikai eszközök anyaga lényegesen olcsóbb a félvezet anyagoknál.
Ráadásul nagyobb besugárzás esetén a napelem hatásfoka is nagyobb. Másrészr l
azonban a módszer hátránya, hogy csak a közvetlen napsugárzás koncentrálható, míg
a sík modulok a diffúz sugárzást is hasznosítják. Egy másik költségtényez a
koncentrátoros moduloknál a napkövet rendszer, miközben a sík modulok nem
tartalmaznak mozgó alkatrészt. Ennek ellenére a koncentrátoros rendszerek és f ként
a nagy hatásfokú napelemek fejlesztésére nagy er feszítéseket tesznek.
4.1.5 A használt technológiák jelenlegi piaci megoszlása
A különböz technológiák piaci megoszlása a 13. ábrán látható. A kristályos szilícium
három változata ( egykristályos: Cz-Si, polikristályos: multi-Si és szalagtechnológia) a
92%-os együttes részesedésével uralja a piacot. Ebben a kategóriában a polikristályos
technológia aránya egyenletesen növekszik az egykristályos technológia rovására, míg
a szalagtechnika aránya nem jelent s. Hosszú id után a vékonyréteg napelemek
(f ként amorf szilícium) aránya csökken. A CdTe és CIS napelemek kisebb szerepet
játszanak, a teljes piaci részesedésük jóval 1% alatt van.

100%

Si-szalag

vékony réteg

80%

Si-szalag

60%

polikristályos-Si

40%

Cz-Si

20%

0%
1980

1985

1990

1995

2000

15. ábra: A különböz napelem technológiák piaci részesedése (Kép: PSE, Freiburg, Germany).
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4.2

Kristályos szilícium napelemek

Ahogy az el bbiekben is bemutattuk, a szilícium a napelemek legfontosabb
alapanyaga. A szilíciumot nagy mennyiségben használják a kohászatban, de nagy
tisztaságú formájában az elektronikai és mikroelektronikai eszközök alapanyaga.
El nyök és hátrányok:

•

jól kidolgozott, szokásos félvezet feldolgozáson alapuló technológia

•

jó hatásfokú napelemek állíthatók el tömegtermelésben

•

24% feletti, kiváló hatásfok laboratóriumi körülmények között

•

nagyon stabil hatásfok

•

korlátlan mennyiség kiinduló anyag, alapanyag

•

jó környezeti összeférhet ség

•

az alacsony abszorpciós tényez miatt vastag réteg (> 100 ηm) kell a jó hatásfok
eléréséhez, a f költségtényez a nagy mennyiség drága, nagy tisztaságú
szilícium.

4.2.1 Egykristályos szilícium napelem
A kerek szilíciumkristályokat Czhochralski eljárással növesztik (Cz-Si) a szilícium
olvadékból oly módon, hogy egy kristálymagból kiindulva, azt húzva növesztik a kristályt
a forgó olvadékból. Az ipar mintegy 30 cm átmér j , egy méter hosszú kristályokat
képes növeszteni. A kerek kristályt el bb négyzetes oszlop alakúra vágják, majd egy
(sokél ) f résszel kb. 0,3 mm vastagra szeletelik.
A legtöbb esetben a kiindulási szelet típusú szennyezés 1-10 Ohmcm fajlagos
ellenállású. A legfontosabb lépés a technológia során az n típusú réteg diffúziója egy
foszfor forrásból. A további lépések a hátsó fémkontaktus felhelyezése, az antireflekciós
(tükröz dés elleni) réteg és az el lapi kontaktusok kialakítása.
A 16. ábra a kristályos szilícium elem sematikus képét mutatja, ami nagyon hasonló
elrendezés az egykristályos, a polikristályos és a szalagtechnológiás cellák esetén is.
negatív elektróda
tértöltési réteg

N-típusú szennyezés

P-típusú szennyezés

pozitív elektróda

16. ábra: Kristályos szilícium napelem sematikus ábrája, nem méretarányos (Kép: PSE, Freiburg, Germany).
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El nyök és hátrányok:
• Az egykristályok kit n tulajdonságokkal rendelkeznek, de relatíve drágák
• jó hatásfok üzemi körülmények közötti gyártásánál is (14 - 17,5 %)

4.2.2 Polikristályos szilícium napelemek
Ha az olvadt szilíciumot leh tik, a szilícium durva szemcsés szerkezetbe
kristályszerkezetbe kristályosodik ki, amit multikristályos (mc-si) szerkezetnek hívnak. A
polikristályos szerkezeten belül milliméterest l a centiméteresig terjed egykristályok
vannak egymás mellett. Az iparban nagy kvarc olvasztótégelyeket használnak a
kristályosításra, az eredményül kapott szilíciumtömb 65 x 65 x 30 cm3 méret , a súlya
280 kg körüli. A tömböt el ször négyzetes oszlopokra vágják, majd 0,3 mm vastagra
szeletelik. A vágás és szeletelés során a szilíciumkristályoknak kb. Az 50 %-a
hulladékká válik. (Ugyanez az arány adódik az el z részben tárgyalt egykristályos
technológiánál is.)
A elemkészítés technológiája a kristályos napelemek esetén is hasonló az egykristályos
esetben leírtakhoz, de a gyengébb min ség alapanyag miatt a napelemek hatásfoka
kisebb. Mivel azonban a poliikristályos technológia olcsóbb az egykristályosnál, ez vált
az iparban a domináns technológiává.
El nyök és hátrányok:
• az mc-si alacsonyabb termelési költség az egykristályosnál.
• a gyengébb min ség miatt az elérhet elemhatásfok 1-2 %-al alacsonyabb az
egykristályosnál.
• az eljárás minden lépése arányosan növelhet .

4.2.3 Szilícium szalag napelemek
Mivel a szilícium vágása során nagyon magas a veszteség, többféle technológiát
fejlesztettek ki arra, hogy a szilíciumkristályt rögtön egy vékony réteg alakjában
kristályosítsák ki. A legjobban kidolgozott és legsikeresebb technika az EFG módszer
(edge-defined film-fed growth). Olvadt szilíciumoból sokszöglet szilícium csövet
húznak egy grafit formán keresztül, amelyet lézerrel négyzet alakú lapokra vágnak. A
kialakuló kristálystruktúra hasonló a polikristályos szilíciumhoz, az egykristályos
szemcsék speciális elrendezésével.
El nyök és hátrányok:

•

a szilíciumréteg elkészítéséhez feleannyi félvezet
vágásos technológia

•

a napelemhatásfok a polikristályoshoz hasonló

•

elvben ez a technológia költséghatékonyabb kellene hogy legyen.

szilíciumot használ fel, mint a
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4.2.4 A szilícium technológiában érintett fontosabb vállalatok
Vállalat

Alapanyag

Napelem

Modul

Kapacitás

AstroPower

Szilícium réteg

Si-Film, Cz, mc-Si

Si, Apex, µ-cristalline

BP Solar

Öntött, szeletelt mc-Si

Cz, mc-Si

Si

Deutsche Solar

mc-Si öntvény;szeletelt Cz és
mc-Si

Isofoton

Öntött, szeletelt Cz

Cz, (GaAs)

86 MWp
175 MWp

Cz

120 MWp
42 MWp

Kyocera

Öntött, szeletelt mc-Si

mc-Si

mc-Si

72 MWp

Mitsubishi Electric

Szeletelt mc-Si blokk

mc-Si, (Thin-film a-Si/mc-Si)

mc-Si

50 MWp

PV Crystalox

mc-Si öntvény;szeletelt Cz és
mc-Si

-

-

95 MWp

RWE SCHOTT Solar

EFG-Wafer

EFG, Cz, mc-Si, a-Si

EFG, Cz, mc-Si, a-Si

60 MWp

Sanyo

Növesztett és szeletelt Cz

HIT, Cz

HIT, Cz

65 MWp

ScanWafer

Öntött, szeletelt mc-Si

-

-

16 MWp

Sharp

Öntött, szeletelt mc-Si

Cz, mc-Si, (a-Si)

Si

248 MWp

Shell Solar

Növesztett és szeletelt Cz

Cz, mc-Si, CIS

Si, CIS

65 MWp

3. táblázat: A Si alapanyag, a napelemek és modulok termelésével foglalkozó fontosabb vállalatok és termelési
kapacitásuk (2003 végén).

Az iparban uralkodó tendencia a nagyobb gyártóegységek beruházása, és a termékek
min ség javítása (f ként nagyobb hatásfok). .
4.3

Amorf szilícium napelemek

4.3.1 Bevezetés
Az amorf szilícium napelemeket az 1980-as évek elejét l fejlesztik. A technológia
vonzóereje abban rejlik, hogy nagyon olcsó hordozó anyagot vonnak be nagy felületen
szilíciummmal. A nagy fejlesztési és beruházási er feszítések ellenére a termék
min ségét és a termelési költségeket tekintve az elért eredmények még mindig
korlátozottak.
4.3.2 Felépítés és gyártás
Az amorf szilíciumot szilán gázból (SiH4) plazmaülepítéssel készítik. Olcsó nátron üveg
használható hordozó anyagnak, mert az ülepítés alacsony h mérsékleten megy végbe.
A plazma folyamat során nagy mennyiség hidrogén épül be, és ez a hidrogén a
kialakuló hibák villamos kompenzációjához fontos, jelent sen növelve az anyag
min ségét.
Nagyon vékony (1-2 µm vastag) réteg elegend , mivel az amorf szilíciumnak nagyon
nagy az abszorpciós együtthatója. A létrehozott réteg semleges, de a reaktorgázhoz bór
illetve foszfor hozzáadásával p- és n- típusúvá tehet .
A 17. ábrán látható, hogy a rétegstruktúra nem egy egyszer p-n átmenet, hanem egy
semleges réteg is van közöttük. Ebben a közbüls rétegben er s villamos tér alakul ki,
ami segíti a rétegben mozgó töltéshordozók szétválasztását.
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üveg el lap
SnO2
p-réteg
bels a-Si réteg
n-réteg
ZnO
hátsó fém kontaktus
17. ábra: Egy p-i-n szilícium napelem szerkezete (Kép: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany).

Többféle okból a gyártáskor két vagy három elem kombinációját készítik el. Ahogyan
azt a korábbiakban már tárgyaltuk, a különböz anyagok kombinációja (germánium és
szén ötvözetek) a spektrum jobb lefedéséhez és így nagyobb hatásfok eléréséhez
vezetnek. Egy vállalat (USSC) gyárt hármas (három réteg ) cellákat.
A két különböz bevonat között a rétegeket sávokra kell felvágni az elemek monolitikus
integrációja miatt.. Ez a folyamat korábban már leírásra került.

4.3.3 Stabilitási problémák
Az amorf szilícium napelem használóknak tudomásul kell venniük, hogy a megvilágítás
hatására a napelem anyagának fizikai jellemz i megváltoznak. Az úgynevezett
Staebler-Wronski effektus miatt a hatásfok 21 %-nál nagyobb mértékben is csökkenhet.
Kétféle módszer is ismert ennek az effektusnak a mérséklésére. Az egyik, azon a
tapasztalati tényen alapul, hogy a többréteg elemek esetén a hatásfokcsökkenés
kevésbé jelent s. A másik módszer az, hogy az amorf szilícium helyett egy kissé
módosított alapanyagot, az úgynevezett mikrokristályos szilíciumot használják, ami
részben visszakristályosított amorf szilícium. Ilyen mikrokristályos szilíciumot (µc-Si)
alapanyagú modulokat a japán Kaneka cég készít és ezek a modulok sokkal
stabilabbak.
A hatásfokcsökkenés az amorf szilícium napelemek esetén is megáll bizonyos
megvilágítási id után, az amorf szilícium modulok gyártói ezt a „stabilizálódott
hatásfok”-ot adják meg a m szaki adatlapon.

4.3.4 El nyök és hátrányok

•

Nagy felület bevonás viszonylag könny

•

Kevés alapanyag kell, mivel 1 µm vastag réteg elegend

•

A napelemek
kontaktusok)

•

A gyártósoron elért hatásfok 10 % alatt van

soros

kapcsolása

gyártás

közben

megvalósítható

(integrált
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•

A megvilágítás hatására a hatásfok csökken, a stabilizálódott hatásfok 6-8 % a
többréteg napelemek esetén és 6 % alatti az egyréteg cellák esetén

•

A többréteg napelemek nagyobb hatásfokúak és id ben jobb stabilitásúak, de a
gyártási költségük lényegesen magasabb

4.3.5 A gyártásban résztvev fontosabb vállalatok

Vállalat

Aktív anyag(ok)

Technológia

Modulok

Kapacitás

USSC

a-Si, a-SiGe, a-SiC
hármas cella

tekercs (roll-to-roll)
eljárás

rozsdamentes acél
hordozó

30 MWp

Kaneka

a-Si and µc-Si
többréteg

plazma bevonás
(deposition)

dupla üveg

25 MWp

RWE SCHOTT Solar

p-i-n-p-i-n tandem
napelem

plazma bevonás
(deposition)

mini modulok
használati
tárgyakhoz

1.5 MWp

Mitsubishi Heavy Ind.

a-Si egy határréteges

CVD

üveg/Tedlar

10 MWp

ICP Solar Technologies

a-Si egy határréteges

plazma bevonás
(deposition)

használati tárgyak,
tet cserép

3 MWp

Free Energy Europe

a-Si egy határréteges

plazma bevonás

dupla üveg

1 MWp

Számtalan kis cég

a-Si egy határréteges

plazma bevonás
(deposition)

mini modulok
számológépekhez

MWp

4. táblázat: Amorf szilícium modulok termelésében résztvev vállalatok.

4.4

A HIT koncepció

4.4.1 Bevezetés
Napjainkban egy új megoldás keltett nagy érdekl dést, a Sanyo cég által kifejlesztett
napelem egy egykristályos és egy amorf szilícium elem kombinációja. A HIT rövidítés
azt fedi, hogy a napelem egy heteroátmenetet tartalmazó réteg egy vékony semleges
a-Si réteggel.
4.4.2 Felépítés és gyártás
Az alapanyag egy n típusú egykristály szelet, amelynek mindkét oldalára egy kétréteg
amorf szilícium réteget visznek, amely egy nagyon vékony semleges és egy
szennyezett rétegb l áll. A megvilágítási oldali réteg p típusú szennyezés emitter
réteg, míg a hátsó oldali réteg er sen szennyezett n típusú amorf szilícium réteg, amely
villamos teret hoz létre a hátsó oldalon (BSF). Ez a heteroátmenet nagyon magas,
mintegy 20 % körüli hatásfokot eredményez.
A napelem szerkezete lehet vé teszi a viszonylag alacsony h mérséklet (200°C)
gyártást. Az alacsony h mérséklet nem csak az energiafogyasztás csökkentése
szempontjából fontos, de a rétegbe alacsony mérték a szennyezés diffúziója is a
gyártás során.
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4.5

Gallium-Arzenid és ezzel kapcsolatos napelemek

4.5.1 Bevezetés
A Gallium-arzenid (GaAs) egy olyan félvezet , amelynek sávszélessége ideális a nap
spektrum elnyeléséhez. Emiatt az egyréteg napelemek közül a GaAs napelemek
hatásfoka a legnagyobb. Egy másik fontos el ny, hogy a III-V csoport elemei közül
egész sor áll rendelkezésre különböz sávszélességgel, és ezek ötvözhet k, ami az
optikai és villamos jellemz k szinte határtalan variációjához vezet. Emiatt a III-V csoport
elemei adják a több-sávszélesség napelemek tervezéséhez a legjobb alapanyagot,
amelyek hatásfoka a 35% is meghaladja.
4.5.2 Felépítés és gyártás
A III-V csoport elemeib l készült napelemek valójában vékonyréteg elemek, mivel az
abszorpciós együtthatójuk nagy. Sajnos olcsó idegen hordozóanyagon nem
növeszthet k jó min ség rétegek. A jó rétegek el állítása csak GaAs vagy germánium
egykristályos hordozórétegen lehetséges epitaxiális eljárással (egy kristályfelületen
másfajta kristály növesztése). Ezek azonban nagyon drágák, emiatt ezek a napelemek
csak speciális alkalmazásokban, pl. reszközökben vagy koncentrátoros rendszerekben
rentábilisak.
4.5.3 Koncentrátoros napelemek
A III-V csoport elemeib l készült napelemek jelent sebb földi alkalmazási területe
kizárólag a koncentrátoros rendszerek építése, amelynek elvét a korábbiakban már
ismertettük.. A koncentrátoros rendszerben a bees fényt optikai elemek (pl. lencsék,
tükrök) gy jtik össze az optikai rendszer fókuszában elhelyezett, nagyon kisméret
napelemre. 200 és 1000 közötti koncentrációs tényez re tanulmányozzák és vizsgálják
a GaAs, és az ezen alapuló napelemeket. Mivel a kis elemfelület miatt kevés félvezet
anyagra van szükség, a napelem ára gyakorlatilag elhanyagolható a rendszer teljes
költségéhez viszonyítva. Emiatt nagyon bonyolult felépítések alkalmazhatók, amelyek
25 % vagy afeletti hatásfok elérését teszik lehet vé.
4.5.4 El nyök és hátrányok

•

A legnagyobb egyréteg napelem hatásfok érhet el GaAs -el

•

A III-V csoport elemeib l készült többréteg napelemeknek legnagyobb a hatásfoka

•

Az epitaxiális eljárás segítségével bonyolult rétegszerkezetek is el állíthatók

•

A drága hordozóanyag szükségessége magas termelési költséget eredményez

•

A GaAs napelemek széleskör en elterjedtek az rtechnikában

•

A III-V csoport elemeib l készített napelemeket vizsgálják a földi koncentrátoros
rendszerekben való alkalmazásra

4.5.5 A gyártásban résztvev fontosabb vállalatok
Az rtechnikában használt napelemek f bb gyártói a Spectrolab, Tecstar, RWE Space
Solar Power és a Sharp.
Jelenleg a III-V csoport elemein alapuló koncentrátoros napelemeket egyetlen cég sem
gyártja kereskedelmi céllal, kizárólag kísérletek céljából.
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4.6

Kadmium-telluridon (CdTe) alapuló napelemek

4.6.1 Bevezetés
Napjainkban a CdTe napelem az egyetlen a II-VI csoport elemein alapuló napelemek
közül, amely iránt ipari érdekl dés van. Ennek oka, hogy a gyártása viszonylag
egyszer , és számos gyártási technológiát fejlesztettek ki rá.
4.6.2 Felépítés és gyártás
Az összes kifejlesztett gyártási technológia közül (szitanyomás, galvanikus leválasztás,
szórás, pirolízis, párologtatás) csak a közeli szublimáció (CSS) technika maradt meg. A
CdTe -ot egy vékony (néhány µm) polikristályos réteg formájába üllepítik,. A teljes
napelem egy heteroátmenet a CdTe és egy CdS réteg között, de a CdS réteg rendkívül
vékony lehet. A napjainkban használatos teljes felépítés a 18 ábrán látható.

üveg el lap
SnO2
CdS
CdTe
hátsó fémkontaktus
18. ábra: CdTe/CdS napelem felépítése (Kép: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany).

Az amorf szilícium napelemeknél leírtaknak megfelel en a vékonyréteg napelemek és
sorba kapcsolásuk egy üveg hordozó felületen kialakíthatók. A CdTe esetén az egyes
elemek elválasztása nem végezhet el lézeres vágással, mert a CdTe könnyen
szétbomlik, emiatt mechanikai úton, gyémánttal vágják.
4.6.3 Problémák CdTe technológia elfogadásával
A CdTe modulok mérhet mennyiség kadmiumot tartalmaznak, ami közismerten
veszélyes elem (mérgez , rákkelt ). Rengeteg tanulmány készült róla, hogy a PV
modulokban lev kadmium nem okoz egészségkárosodást, a CdTe szerkezet stabil, és
a környezeti hatásokra nem válik ki a cellából. Ráadásul a modul belsejében jól
elszigetelt, és még az üvegborítás törése esetén sem kerül kapcsolatba a leveg vel.
Ennek ellenére a lakossági elfogadottság nem garantált, és emiatt több vállalat is úgy
döntött, hogy nem használja ezt a technológiát.
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4.6.4 El nyök és hátrányok

•

Relatíve egyszer technológiával 10% körüli hatásfokú modulok gyárthatók

•

A gyártók szerint a gyártási költségek jelent sen csökkenthet k
• A kadmium környezetszennyez anyag, ez problémákat jelenthet a technológia
társadalmi elfogadásánál annak ellenére, hogy a modulban az anyag a környezett l
jól el van zárva
4.6.5 A gyártásban résztvev fontosabb vállalatok
Az 1990-es években, a technológia kifejlesztésében számos vállalat vett részt, de
közülük csak kett maradt a kísérleti gyártásban, az ANTEC Solar Németországban és
a First Solar az USA-ban.
4.7

A kalkopiriteken alapuló napelemek, például a réz-indium-diszelenid (CIS)

4.7.1 Bevezetés
A kalkopiritek az I-III-VI2 csoport elemeib l állnak. Az I a periódusos rendszer I.
oszlopának elemei (pl. réz) , a III a 3. oszlop elemei (pl. aluminium (Al), gallium (Ga),
vagy indium (In)), és a VI pedig a kalkogenidek oszlopa, (pl: szelénium (Se) vagy kén
(S)). Ezek az ötvözetek mind félvezet k, és néhány közülük jó foto-villamos
tulajdonságokat is mutat. 1983 óta gyártanak olyan napelemeket, amelyek egy vékony,
f ként réz-indium-diszelén (CuInSe2, CIS) polikristályos rétegen alapulnak, de szintén
használatos a CIS galliumot is tartalmazó változata (CIGS). Ráadásul a kéntartalmú
ötvözet szintén jó fotovillamos tulajdonságokat mutat.
4.7.2 Felépítés és gyártás
A fotoaktív CIS réteget két különböz technológiával készítik: Az els technológiában
az összes elemet egyszerre párologtatják rá egy felületre, a másodikban réz és indium
fémek keverékét szórják egy felületre majd a szelén összetev t szelén g z hevítésével
viszik be. A hordozóközeg egy vékony molibdén réteggel (hátsó kontaktus) bevont
üveglemez. A dióda szerkezet egy nagyon vékony CdS réteg felvitelével valósul meg,
és a CdTe napelemeknél leírthoz hasonló többréteg elemfelépítés alakítható ki. A
megvilágítás oldali kontaktust egy átlátszó ZnO réteg adja (19. ábra).
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ZnO
CdS
CIS
hátsó fém kontaktus
üveg hordozófelület

19. ábra: CIS elem felépítése (Kép: Fraunhofer ISE, Freiburg, Germany).

A többi vékonyréteg napelemhez hasonlóan az egyedi napelemek szétválasztásával és
gyártás közbeni összekapcsolásukkal alakítják ki soros kapcsolásukat.

4.7.3 El nyök és hátrányok
• Vékonyréteg technológia a legmagasabb potenciális hatásfokkal (18% hatásfokot
értek el laboratóriumi körülmények között)

•

A gyártásban 11% feletti hatásfok érhet el

•

A termékek már a piacon vannak

•

A gyártási költségek még magasak és bizonytalan, hogy a célként kit zött gyártási
ár elérhet .

4.7.4 A gyártásban résztvev fontosabb vállalatok
Két gyártónak érhet el terméke a piacon: a Shell Solar Camarilloban, Kaliforniában
(USA) lév üzemében, a Würth Solar pedig Németországi üzemében gyárt ilyen
modulokat. Mindkét esetben a gyártási kapacitás 1 MWp alatti. Néhány más gyártó (pl.
a Showa Shell és a Matsushita Japánban) is felkészült a kísérleti gyártásra.

5 Piaci termékek azok el nyei és hátrányai
A fotovillamos piac alapterméke a modul amely a környezet el l védve, és használható
villamos kimenetet adó villamos kapcsolásba kötve tartalmazza a napelemeket.
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A legtöbb elemgyártó általában modulokat is gyárt saját napelemeib l. A gyártott
napelemek csak kis része kerül ki elem formájában a piacra, amelyekb l független
modulgyártók építenek modulokat. Id nként ezen modulgyártók részére problematikus
a napelemek beszerzése.
Az 5. táblázat a piacon megtalálható napelem típusokat ismerteti. A táblázatban fel van
tüntetve az adott típusnál a legjobb napelem fontosabb adatai laboratóriumi
körülmények között, és az elért hatásfok tartomány
a gyártásban. Könnyen
felismerhet , hogy lényeges eltérés van a laboratóriumi körülmények és a gyártás során
elért értékek között. Ez azt mutatja, hogy a gyártási technológiák fejlesztése még
jelent s javulást tesz lehet vé.
Laboratórium
Típus

[%]

VOC

ISC [mA

gyártás
cm -2]

FF [%]

[%]

mono-Si

24.7

0.706

42.2

82.8

15-18

multi-Si

19.8

0.654

38.1

79.5

13-16

EFG-Si

16.7

0.601

35.1

79.0

11-14

a-Si (single layer )

12.7

0.887

19.4

74.1

7.0

a-Si / µc-Si

14.5

-

-

-

12.5

CdTe

16.5

0.845

25.9

75.5

7.0

CIS

18.4

0.669

35.7

77.0

6.5-10

GaAs

25.1

1.022

28.2

87.1

´-

GaInP /GaInAs /Ge

31.3

2.392

16.0

81.9

27-28

5. táblázat: (a 2. táblázattal megegyez ) Elem hatásfokok a laboratóriumban és a gyártósoron.

6 Összefoglalás
Bár a fotovillamos eszközök elég széles választéka van jelen a piacon, széles kör
technológia áll jelenleg is fejlesztés alatt. Nagy valószín séggel a következ két
évtizedben is a kristályos szilícium alapú napelemek lesznek a piacon a meghatározók.
Valószín leg más napelemek speciális alkalmazásokban jelennek meg.
A következ években alapvet fejl dés várható a gyártási technológiában, és a gyártók
játsszák a kulcsszerepet az igazi tömegtermelés sikerében. Nyilvánvalóan nagy
lehet ségek vannak még a min ségi és technológiai fejlesztés terén és a
költségcsökkentésben.

7 Irodalom
/1/ "Clean Electricity from Photovoltaics", Eds.: Mary D. Archer and Robert Hill, Imperial
College Press, 2001, ISBN 1-86094-161-3
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