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Összefoglalás. Az Óbudai Egyetemen egy évtizede folynak napelemek alkalmazásához kapcsolódó vizsgálatok. Írásunk 
ezekről, a napelemes laboratóriumokról (2005; 2012), a spektrális mérésekről (2007) és az inverter vizsgálatokról (2011) 
ad áttekintést. 
Abstracts. Examinations with the application of solar cells have been carried out in Óbuda (Budapest, Hungary) Univer-
sity. Our writing gives an overview about the solar cells measurements in laboratory (2005; 2012), spectral measurements 
(2007) and the inverter examinations (2011). 
 

Bevezetés. Alighanem a stratégiai tankönyvek negatív 
példáinak sorát vezetheti az a 2003-as hazai üzleti dön-

tés, melynek eredményeként:  
„Múlt pénteken leállt a termeléssel a Wallis Rt. érdekelt-
ségébe tartozó Dunasolar Napelemgyártó Rt., a cég 
gyártósorát thai befektetők veszik meg, nyilatkozta a Na-
pi Gazdaságnak Kóbor Miklós, a cég vezérigazgatója. A 
napelemek iránt Nyugat-Európában csökkent a kereslet, 
így a Dunasolar az utóbbi néhány hónapban már nem 
termelt folyamatosan. Azért döntöttek a cég leállítása 
mellett, mert sem itthon, sem a környező országokban 
nem alakult ki komolyabb kereslet ezen energiai termelő 
eszköz iránt.”1 A hazai DS40-es Dunasolar napelemek 
gyártásának leállításakor, a gyár eladása után kezdődtek 
meg a napelemek alkalmazásával kapcsolatos kutatások 
az Óbudai Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Műszaki 
Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán. 

                                                        
1 Napi Gazdaság 2003. 06. 16. 10:54 
http://index.hu/tech/hirek/135475/ letöltve 2014.05.23. 

I. A napelemes rendszereket bemutató laboratóriumok. 
Egy évtizede Herbert Ferenc kezdeményezésére vágtunk 

bele az alternatív energiaforrások, közöttük a napelemes 
berendezéseket bemutató laboratóriumok kiépítésébe. A 
BMF KVK VEI egy demonstrációs energiaparkot hozott 
létre a Bécsi úti telephelyen napelemekkel, napkollek-
torokkal, tüzelőanyag-cellával, szélturbinával, tározós 
erőmű modellel. A munka célja a megújuló energiaterme-
lő eszközök gyakorlati bemutatása, üzemviteli tapasztala-
tok szerzése, illetve új típusú hálózati struktúrák tesztelése.  
Mintegy 20 db amorf napelem tábla került elhelyezésre, 
amely azóta is üzemel. Részletes adatsorok gyűltek össze 
arról, hogy a hazai időjárási viszonyok mellett mennyi 
villamos energiát lehet termelni a különböző fix tájolású 
panelekkel (1. ábra). Az energiapark első egysége több 
mint egy évtizede üzemel. Az amorf szilícium technoló-
giával készült DS40-es napelemek főbb adatai: 
− névleges teljesítmény: 40 W 
− névleges feszültség: 44,8 V 
− névleges áram: 900 mA 
− üresjárási feszültség: 62,2 V 

1. ábra: Napelemek a Bécsi úti épületen 2. ábra: Különböző tájolásokkal elérhető energiatermelés (Sütő 
Roland mérése) 

 
3. ábra: Szigetüzemű rendszer főbb elemei 4. ábra: Hálózatra tápláló rendszer főbb 

elemei 
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− rövidzárási áram: 1150 mA 
− felület: 0,8 m2 
Vizsgálati szempontok: 
− hatásfok mérés 
− megfelelő tájolás kiválasztása 
− szórt fény hatása 
− öregedés vizsgálat 
− a megfelelő rögzítéstechnika kiválasztása 
− segítség építészeti alkalmazások tervezéséhez 
A 2. ábrán a különböző tájolású panelek évi energiater-
melésének összehasonlítását láthatjuk. 
Hálózati és szigetüzem. A laboratóriumban a napelemek 
két fő felhasználási módját is bemut atjuk. Az első a szi-
getüzem, amelynél a főbb elemek a 
− napelem 
− akkumulátor töltő 
− akkumulátor 
− „szabadonfutó” inverter. 
Ennél a megoldásánál kisebb teljesítményigények ellátá-
sára van mód, a rendszer kritikus eleme az akkumulátor 
(3. ábra). 
A másik összeállítás a hálózati visszatápláló üzem, 
amelynél közbülső tárolóelem nélkül egy DC/AC 
inverteren keresztül a hálózatba táplálunk (4. ábra). 

Elemei: − napelem 
−  inverter 
− „ad-vesz” mérő 

Ezzel az elrendezéssel üzemelnek a Háztartási Méretű Kis-
Erőművek (HMKE), s  több MW-os erőmű is (5. ábra). 
A háztartási méretű kiserőmű. A villamos energiáról 
szóló törvény (VET) alapján „Kiserőmű” az 50 MW-nál 
kisebb névleges teljesítményű erőmű. A kiserőműveknek 
egy speciális fajtája a „Háztartási méretű kiserőmű” 
(HMKE), ami olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlako-
zó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy 
csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t (vagy-
is a 3x63 A-t). Mivel HMKE létesítése esetén nincs 
szükség kiserőművi engedélyre, valamint építésügyi ha-
tósági engedélyezési eljárást sem kell lefolytatni, így lé-
tesítése sokkal egyszerűbb, mint az 50 kVA feletti erő-
műveké. (Megjegyzés: 50 kVA és 0,5 MW közötti erőmű 
teljesítmény esetén kell építési engedélyezési eljárás, vi-
szont nem kell kiserőművi engedély.)2 A jogalkotó szán-
déka szerint a HMKE létesítésének az elsődleges célja, 
hogy a fogyasztó saját ellátására termeljen villamos 
energiát, és nem célja az „eladásra termelés”. Ezt tükrözi 
az elszámolás módja és díjai is. HMKE esetén a megter-
melt villamos energia átvételére nem alkalmazható a kö-
telező átvételű villamos energia árszabása. Az elszámo-
lást az úgynevezett szaldó alapján kell végezni, vagyis: a 
csatlakozási ponton olyan elektronikus mérőt kell felsze-
relni, ami külön regiszterben méri a fogyasztott, és külön 
regiszterben a termelt villamos energia mennyiséget 
(AD-VESZ mérő). Az elszámolás a szaldó, vagyis a két-
féle irányú mért teljesítmény előjelhelyes összegzésével 
történik, mely általában éves szinten kerül kiszámításra. 
2012 eleje óta üzemel az Óbudai Campus Aulájának tete-
jén, illetve a C épület M1-es laboratóriumában a 

 támogatásával megvalósult 3,3 kWp telje-
sítményű hálózatra termelő napelemes rendszer (6. ábra). 
A 14 db Korax KS235P polikristályos napelemtábla a 
2012-es évben 4000 kWh energiát termelt, ennyivel csök-
kentette az épület villamos energia vételezését. Minthogy 
a C épület fogyasztása minden időpontban jelentősen 
meghaladja a maximális betáplálási teljesítményt, ezért a 
külső hálózatba visszatáplálás nem történik (7. és 8. ábra). 
Kültéri napelem és napkollektor laboratórium. A 
KMOP-2010-4.3.1/B „A felsőoktatási tevékenységek 
színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fej-
lesztés az Óbudai Egyetemen” támogatási projekt során a 
megújuló energiaforrások kutatására szolgáló laboratóri-
umi infrastruktúra fejlesztés történt az Óbudai Egyete-
men (9. ábra). Ennek keretében számos, a napelemek al-
kalmazásához is kapcsolódó laboratórium is kialakításra 
került. A megújuló természeti erőforrások alkalmazását 
alapvetően laboratóriumokban és lehetőség esetén eredeti 
felhasználási környezetben is célszerű vizsgálni. A be-
rendezések egy részét a tetőn helyeztük el, ahol valós 
időjárási környezetben, közvetlenül benapozott területen 
tudunk méréseket végezni. Vizsgálni tudjuk, az ún. ház-
tartási léptékű kiserőmű alkalmazások egészének (nem 
csak elemeinek) viselkedését szélsőséges időjárási ese-

                                                        
2 Bessenyei Tamás megfogalmazása 

 
5. ábra: Az Óbudai Egyetem KVK Villamosenergetikai In-
tézetének megújuló laboratóriumában a hálózatra csatla-
koztatott 80 Wp teljesítményű napelemes rendszer hálózati 

visszatáplálása 2010.03.15-én 
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tekben is (hideg, meleg, szélvihar, felhőszakadás, szmo-
gos, párás környezet, stb.). Egy másik fontos vizsgálati 
terület az időtartam vizsgálat, amelyek során az elvi ké-
pességekkel felruházott műszaki berendezés által hóna-
pok során ténylegesen megtermelt energiát mérjük meg. 
Végül pedig nagyon fontos az összehasonlító jellegű 
vizsgálat, amikor pl. különböző típusú napelemek azonos 
környezeti és besugárzási paraméterek melletti termelé-

sét tudjuk elemezni. 
Erre a célra a Szőlő utca 4. alatti egyetemi épület tetején 
telepítésre kerültek: 
− Univerzális napkövető rendszer (számítógépes vezér-

léssel, szenzorokkal, mechanikával, kéttengelyű 
(azimut−zenit) automatikus naphelyzet-érzékeléses 
vezérlésű, kézi vezérlés elsőbbséggel, szekunder su-
gárzás kompenzálással. Biztonsági beállásos (vihartű-

6.  ábra: A 3,3 kWp-s rendszer napelemei

7. ábra: A 3,3 kWp-s rendszer napi teljesítménygörbéje 2012. június 7-én és szeptember13-án 

8. ábra: A 3,3 kWp-s rendszer termelése 2012.augusztusában, és a 2012-es évben 

  
9. ábra: Napelem forgató berendezés és 3,5 kWp-os napelemes erőmű 
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rő) kivitelben)  
− Különböző típusú napelem sorozatok  
− Hálózatra visszatápláló 3,5 kWp napelemes erőmű. 
 
Külön ki kell emelni a nem kísérleti jellegű napelemes 
rendszerek szabvány szerinti érintés-, villám- és túlfe-
szültség elleni védelmének kérdését (10. ábra), kapcsola-
tát a tűzvédelemmel. Az új létesítmény megfelel az új 
előírásoknak, vizsgálható a villámvédelem és a napele-
mes termelés esetleges kölcsönhatása is. 
Napelemek alkalmazását kutató és oktató laboratórium 
A napelemek által termelt egyenfeszültségű teljesítményt 
inverterekkel kell átalakítani váltakozó áramúvá, hogy a 
kisfeszültségű hálózatba betáplálható legyen. Ezeknek az 
eszközöknek meg kell felelniük a hálózati engedélyes, 
„Elosztói szabályzat”-ban megadott feltételeknek. Ezek 
az előírások inverterek esetén elsősorban a szigetüzem 
elleni védelmet, az üzemzavar esetén elvárt gyors levá-

lást, valamint a felharmonikus tartalom szabványos szint-
jének betartását jelentik. Fontos megjegyezni, hogy nem 
minden inverter teljesíti a hálózatra csatlakozás feltételeit. 
Az új teljesítményelektronikai rendszerek, a Smart háló-
zatok legújabb mérési és kommunikációs feladatait ellátó 
egységek, a terhelésvezérlés eszközei és a korszerű mik-
roprocesszoros védelmek újfajta mérési és kommuniká-
ciós elveket használnak. Ezek vizsgálata ma már csak 
komplex számítógépes analizátorokkal lehetséges. Az új 
laboratóriumokban (11. ábra) egyidejűleg keletkeznek 
energiatermelési és környezeti adatok: hőmérséklet, szél, 
besugárzás, hőtermelés, villamos energia termelés, stb. 
Ezek szinkronizált, valós idejű mérése és naplózása csak 
korszerű, ipari adatgyűjtő berendezésekkel lehetséges. 
Ezeket szolgálja: 
− Valósidejű ipari adatgyűjtő rendszer (Prolan) 
− Villamos hálózatba illeszthetőség vizsgáló (Terhelés-

elemzés, fogyasztói harmonikus, fogyasztó viselkedés 

10. ábra: Villámvédelmi megoldás (foto Fejes Imre)

11. ábra: Inverter vizsgáló panelek (foto Nagy László és Kádár Péter) 

12. ábra: Villamos autó – töltő – robogó
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analízis, egyperces mintavételezés, háromfázisú mé-
rés, MSZ 50160 szerinti paraméterek gyűjtése.) 

− Hálózati védelmi megoldásokat vizsgáló eszköz (A 
napelem installációk védelmi megoldásának, valamint 
a közcélú kisfeszültségű hálózatba kötés biztonságá-
nak ellenőrzése.) 

E-mobility terület. Napjaink műszaki kihívása a 
villamosenergia alapú közlekedési eszközök fejlesztése, 
a töltő infrastruktúra kiépítése és egyéb háttérfeladatok 
megoldása. Az Óbudai Egyetem a Schneider Electric 
ZRt-vel való együttműködés eredményeképpen egy vil-
lamos autó (EV) töltő állomást alakított ki a megújuló 
laboratóriumok előtti területen. Ezáltal lehetőség nyílik 
az épület különböző részein elhelyezetett napelemekkel 
termelt megújuló energia közlekedési célra való felhasz-
nálására. A villamos meghajtású autó egyeztetett idő-

pontokban az egyetem rendelkezésére áll demonstrációs 
célokra. A megújuló demonstrációs eszközpark részét 
képezi egy villamos meghajtású robogó is a megfelelő 
töltővel együtt (12. ábra). A hallgatók méréseket végez-
hetnek a villamos töltők tulajdonságait illetően. 
 
II. Spektrális mérések. A Nap sugárzó energiája elekt-
romágneses hullámok formájában − UV sugárzás, látható 
fény, infravörös sugárzás, stb. − érkezik a Földre. A nap-
állandó értéke az az energiamennyiség, ami napsugár-
zásból a földi légkör felszínének a napsugárzás irányára 
merőlegesen felvett egy négyzetméterére esik (a 
Föld−Nap távolság középértékén).3 Ennek általánosan el-
fogadott értéke 1368 Wm-2 amely érték műhold által re-
gisztrált értékek évi átlaga. Ez azt jelenti, hogy zavarta-
                                                        
3 http://www.energytraining4europe.org/hungarian/training/glossary.asp 

lanul napsütött egy négyzetméterről ennyi energiát tud-
nánk begyűjteni a 100%-os hatásfokú eszközökkel. A 
napsugárzás folytonos spektrumú, és különböző hullám-
hosszakon különböző intenzitású. Látható fénynek nevez-
zük az elektromágneses sugárzásnak azt a tartományát, 
amely 400–800 nm hullámhosszúságú. A fény színei: 
− 400–420 nm – ibolya 
− 420–490 nm – kék, 
− 490–540 nm – zöld, 
− 540–640 nm – sárga, 
− 640–800 nm – vörös 
− Felette az ún. „hősugárzás” 
A Föld felszínére érkező sugárzás egyenetlenségét a lég-
kör nemlineáris elnyelési karakterisztikája okozza, amiért 
főként a vízgőz felelős. Több olyan berendezés is beszer-
zésre került, amellyel a spektrális besugárzást, és ezáltal 

a napelemek spektrális érzékenységét tudjuk vizsgálni. 
Napsugárzás spektruma. A Napban végbemenő termonuk-
leáris reakció hatására energia szabadul fel, amely a Nap fe-
lületéről sugárzás formájában távozik a világűrbe. A Nap 
által kisugárzott energiának csak kis hányada éri el Földün-
ket,de ez is több mint tízezerszerese a Föld teljes energia-
igényének. A Föld felszínére érkező sugárzási energia át-
lagértéke 1000 Wm-2. Ezt a sugárzást azonban számos 
egyéb tényező − földrajzi helyzet, atmoszférikus viszo-
nyok, napszak stb.− befolyásolja. A Nap sugárzásának 
spektrális eloszlását közelíthetjük egy 5762 K-en izzó 
fekete test sugárzási spektrumával (13. ábra). A látható 
fény spektrumát a 14. ábrán emeltük ki. Max Planck 
munkássága óta tudjuk, hogy minden sugárzó, így a Nap 
sugárzásának energiahordozói a fotonok. A fotonok kö-
zül egyes meghatározott hullámhosszúak a Földet körül-
vevő légrétegen áthaladva a gázatomokon-gázmolekulá-

13. ábra: Egy 5762 K-en izzó fekete test sugárzási spektruma 14. ábra: A látható fény spektruma

15. ábra: Az ÓE KVK VEI-ben mért sugárzási spektrum 16. ábra: Napelem cella  
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− A napelem cella megvilágítása különböző hullám-
hosszú fénnyel, ahol a napelem kapcsain mérhető ki-
meneti feszültség változása vizsgálható a fény hul-
lámhossz változtatásának függvényében. A megvilá-
gítás intenzitását a xenon lámpánál változtatjuk és egy 
mérési sorozaton belül állandó értéken hagyjuk. 

− A napelem cella megvilágítása különböző hullámhosz-
szú fénnyel, ahol a napelem kapcsain mérhető kimeneti 
feszültség változása vizsgálható a fény hullámhossz 
változásának függvényében. A megvilágítás intenzitá-
sát az adott hullámhosszokon állandó értékre állítjuk. 

Az alap mérési összeállítás mind a három esetben ugyan-
azokat az elemeket tartalmazza. A mérési elv, a beállított 
paraméterek változnak. A fényforrás közvetlenül csatlako-
zik a monokromátor (2) bemenetére (slit1), így a xenon 
lámpából (4) kijutó fény, törés, elnyelődés, szóródás nél-

kül jut a monokromátorba. A napelem (2) pontosan illesz-
kedik a monokromátor kimenetére (slit2). Tehát a kilépő 
fénysugár merőlegesen érkezik a napelem felületére! A 
fényforrás fényintenzitása analóg módon állítható.  
A maximális érték azt jelenti, hogy a fényforrás belsejében 
lévő szűrők ki vannak iktatva, a lámpából közvetlenül kilé-
pő fény érkezik a monokromátor belsejébe. (Itt állítható a 
fényintenzitás.) A napelem cella kivezetésein a feszültséget 
digitális multiméterrel (1) mérhetjük. 
A monokromátor soros porton keresztül csatlakozik a 
számítógéphez. Így szoftveresen lehet az optikai rács lép-
tetőmotorját mozgatni (19. ábra). A szoftveresen beállí-
tott fényhullámhossz tud kilépni a monokromátorból. 
Ebben az elrendezésben a detektorra (napelem panelre) 
jól definiált hullámhosszú fény jut (20. ábra). A mérést 
igen nagy hullámhossz pontossággal, lehet elvégezni. A 
kívánt hullámhosszt tized-Ǻngström pontossággal lehet 

kiválasztani, a résszélességet pedig μm pontossággal. 
Program segítségével állí thatjuk a monokromátor be- il-
letve kilépő résnagyságát. A résnagyság azért fontos, mi-
vel ezzel a detektorra jutó fény energiáját lehet befolyá-
solni. (Ezzel tudjuk beállítani, hogy a különböző hullám-
hosszúságú fénysugarakat azonos energiaértéken tartsuk.) 
 
III. Hálózati inverteres vizsgálatok. A napelemes rend-
szerek, mint a megújuló energia lehetséges forrásai, az 
utóbbi időben kezdik fénykorukat élni. A technológia fej-
lődése alacsonyabb előállítási költséget eredményez, így 
egyre több háztartás megengedheti magának. A rendszer 
részét képezi minden esetben egy inverter egység, mely a 
napelemes modulokból érkező egyenfeszültséget hivatott 
váltakozó feszültséggé alakítani. A későbbiekben tárgyalt 
mérések is ezen egység fontosságára mutatnak rá. A mé-

rés több félév alatt gyűjtött adatokra támaszkodik, mely-
nek helyszíne az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar Megújuló Energiaforrások kutatóhelye. 
Az első mérések során a napelemek által termelt energia 
került a vizsgálatok központjába. A következő mérés az 
inverter kikapcsolási tranzienseit vizsgálja. A második és 
harmadik mérés során már közelebb jutottunk a hálózat-
hoz, hiszen az eltérő terhelések által keltett tranziensek 
kerültek előtérbe. Az ilyen módon vizsgált események 
nagyrészt a való életben is bekövetkező terheléseken ala-
pulnak. Éppen ezért került a harmadik mérés végére egy 
hétköznapi gép górcső alá. 
A mérés során alkalmazott eszközök. A Megújuló Ener-
giaforrások kutatóhely, a napelemes mérések laboratóri-
uma, összesen hat jól elkülöníthető napelemes rendszer-
ből épül fel, melyet öt mikroinverteres és egy 3,5 kW-os 
kiépítés táp lál. Az alkalmazott három fázisról három 

21. ábra: Mikroinverteres hálózat 22. ábra: 3 kW-os rendszer 
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panel karakte-
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23. ábra: Feszültség-áram jelleggörbe 24. ábra: Méréselrendezés I. 
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resztül a weboldalnak. A kezelőfelületen szemmel kísér-
hető a három fázis, fázisszöge, feszültsége, az áramok, az 
aktuális és átlagos megtermelt teljesítmény. A különböző 
statisztikákon nyomon követhetjük akár perces osztásban 
is az egyéb beavatkozásokat, eseményeket is. A hálózat 
napelemekre és inverterekre vonatkozó adatait az 1. táb-
lázat tartalmazza, míg a mérési kapcsolásban felhasznált 
készülékek adatai a 2. táblázatban találhatók. 
Az UPSOLAR M180M modul mérése. 
Napelem típusa: UPSOLAR M180M: 
Wp: 180 W, Umax: 38,5 V, Imax: 5,03 mA, R:570 Ω/1 A 
Inverter nyugalmi árama: R = 75 Ω, U= 12 V, I=50 mA. 
Ebben az esetben túl nagy feszültség folyik az ellenálláson. 
R= 60 Ω esetén: U= 80V, I=500mA, U= 30V 
Ekkora feszültséggel töltjük a hálózatot. √ 28,28V, 
hálózat +/- tűrése: 190V−230V (+15% − -10%). 
A mérések eredményeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. 
A feszültség-áram jelleggörbe a 23. ábrán látható. 
Oszcilloszkóppal mért jelalakok a terhelés függvényé-
ben. A különböző terhelések melletti állapotokat kíván-
juk szemléltetni. A méréselrendezéseket a 24. és 25. áb-
rán adtuk meg. A terhelt állapotok előidézésére a labor 
Ganz típusú változtatható ellenállása került felhasználás-
ra. A 26., 27. és 28. ábrán megjelenített feszültség értékek 
az oszcilloszkóp mérő adapterének 1/10-es osztójának be-

iktatásával készültek. Az ellenállás csökkentésével az 
inverter kimenetén jelentkező szinusz jel erősen torzult 
képet adott, ebből adódik, hogy az átalakítás alacsonyabb 
terhelési szint mellett kisebb hatásfok mellett lehetséges. 
Egy adott szint alatt pedig az inverter lekapcsolt, mivel a 
kimenetén nem érzékelt számottevő terhelést. Az ellenál-
lás növelésével ez természetesen megváltozott. 
Kikapcsolási tranziensek. A mérés második részében a 
hangsúlyt a különböző terhelésekkel történő kikapcsolási 
folyamatok jelentik. A megvalósítás során az UpSolar rend-
szer került kiválasztásra. A következő szint esetén három 
invertert kell megvizsgálni azonos fázisnál eltérő terhelé-
sekkel. A mérések egy Rigol gyártmányú digitális oszcillo-
szkóppal kerülnek kiértékelésre. A műszer betáplálása levá-
lasztó transzformátoron keresztül történik a földfüggetlen-
ség elérése céljából. Mivel az inverterek csak egy adott ter-
helés esetén kapcsolnak (ez az előző fejezetben feltárásra 
került), ebben az esetben a napelemek teljes termelését fel-
használó mérési elrendezés szükséges. Tehát olyan szabá-
lyozható huzal ellenállásokat kell sorba kötni, amik erre ké-
pesek. A két árammérő műszer is ezt a célt hivatott szolgál-
ni. Maga a mérés időpontját tekintve 2013.10.30-án 08:00–
16:00 között valósult meg tehát a Nap ereje már jócskán 
alulmaradt a nyári termelési görbéktől. 
Ohmos terhelés egy inverter esetén. A 24. ábrán bemuta-
tott elrendezés az aktuálisan termelt energia megállapítására 

29. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-
risztikája ohmos terhelés függvényében 

30. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-
risztikája minimális terheléssel 

 
31. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-

risztikája teljes terheléssel 
32. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-

risztikája 9,4 nF kapacitív terheléssel 
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és a szükséges terhelés hozzávetőleges meghatározására 
irányul. Mivel a felhőzet nagyban befolyásolja a termelést, 
ezért a terhelő ellenállások után állítása szükséges. Tehát 
akkor a termelés a reggeli órákban: 

U= 231,25 V, I= 320 mA, P= 74 W 
A jelen termelés lefedéséhez szükséges terhelés:  

R= 722,6 Ω 
Ennek megfelelően a mérések során a következő ellenál-
lások kerültek felhasználásra:  

R1 = R2 = 570 Ω, R3 = R4 = 27 Ω 

A két kisebb fix értékű ellenállás a feszültség és áramér-
tékek megállapításához nyújt segítséget. Méretük ezen 
okból kifolyólag minimális a terheléshez képest (29. áb-
ra). Terhelés nélküli görbe alakulását a 30. ábra szemlél-
teti. Rendkívül jól kivehető az alacsonyabb terhelésből 
adódó hosszabb kikapcsolási folyamat. Első esetben ter-
heléssel 5,6 ms volt, 50 Ω terheléssel ugyanez 11,2 ms. 
Valamint az inverter az utolsó periódusban is próbálja 
életben tartani a szinusz jelet. Ahhoz, hogy az összes le-
hetőséget megvizsgáljuk, az inverterre a teljes 1140 Ω 

33. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-
risztikája 18,8 nF kapacitív terheléssel 

34. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási 
karakterisztikája 18,8 nF kapacitív terheléssel 

peak to peak feszültség esetén 

35. ábra: Az inverter feszültség-áram kikapcsolási karakte-
risztikája induktív terheléssel 

36. ábra: Az inverterek feszültség-áram kikapcso-
lási karakterisztikája kapacitív terheléssel 

37. ábra: Az inverterek feszültség-áram kikapcsolási karak-
terisztikája induktív terheléssel 

38. ábra: Az inverterek feszültség-áram kikapcso-
lási karakterisztikája RLC terheléssel 
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terhelés beiktatásra került, ami a 31. ábra szerint alakult. 
A kikapcsolási görbe által meghatározható időbeni elto-
lódás ∆t = 3,2 ms-ra csökkent. 
Kapacitív terhelés egy inverter esetén. Tisztán kapacitív 
terhelés megvalósítás az inverter szempontjából veszélyes 
illetve nem lehetséges a már említett minimálisan 50 Ω 
terhelés és a magasabb feszültség miatt. Tehát a mérés és a 
berendezések megóvása érdekében csak igen kis kapacitás 
vizsgálata a megengedett. Ezért csak a nF-os és pF-os sor-
ból célszerű válogatni. Azonban ilyen kis méretben a 
megengedhető feszültség a probléma. Ilyen kis kapacitás 
esetén AC 300–400 V-os alkatrészek beszerzése okoz bo-
nyodalmat. Első körben két 4700 pF-os kondenzátor került 
be azonban a várt hatás elmaradt illetve a kimenetele nem 
volt számottevő. A 32. ábráról leolvasva a ∆t = 20,8 ms. 
A megoldáshoz négy 4700 pF-os alkatrész került beépítés-

re így az eredő 18,8 nF-ra módosult. 
A mérési elrendezésben ez csak az eredő kapacitással ke-
rült feltüntetésre. A 33. ábrán bemutatott jelleggörbe 
született. Az eredmény, hogy egyrészt növekedett a kikap-
csolási idő, tehát a ∆t = 21,2 ms-ra változott (34. ábra) a 
nagyobb kapacitás miatt, s az utolsó periódusban szereplő 
peak to peak feszültség is magasabb. 
Induktív terhelés egy inverter esetén. Az induktív terhe-
lés hasonlóan rossz hatással van az inverterek „egészségi 
állapotára” illetve kimenetére. Az ebben az esetben ki-
alakult ∆t = 106 ms-ra növekedett (35. ábra). 
Inverterek egymásra hatása. A következőkben egy mester-
ségesen kialakított hálózat kerül kialakításra, ugyanis a la-
boratóriumban az alábbi három inverter nem egyetlen fázis-
ra termel. E mérés során a terhelések megállapítására nincs 

lehetőség (illetve van, de ekkora hasznos teljesítményt már 
nem lehet labor körülmények között elhasználni). A méré-
sek során kapacitív, induktív valamint egy vegyes RLC és 
legvégül egy hétköznapi felhasználás is szimulálásra kerül, 
amit egy kézi fúrógép testesít meg. 
Kapacitív terhelés három inverter esetén. A jelalak a 
36. ábra szerint igen torzult képet mutat, de a lekapcsolási 
időeltolódás remekül kivehető a ∆t = 4 ms-os értéknél. 
Induktív terhelés három inverter esetén. A további mé-
réselrendezéseket a 37. ábrán mutatjuk be. A már lemért 
induktív terhelés mértéke három inverter esetén a 38. áb-
rán közölt karakterisztikát mutatja. Az elrendezés hozza 
a már megismert eltérést, a párhuzamosan kapcsolt 
inverterek miatt azonban magasabb áramerősséget szol-
gáltatnak. A kikapcsolási folyamat viszont a már koráb-
ban megismert egy inverter esetében 106 ms helyett 

csaknem az ötödére, ∆t = 21,2 ms-ra esett vissza.  
RLC terhelés három inverter esetén. A kapcsolás terhe-
lését három eltérő párhuzamos kapcsolású terhelés alkot-
ja. Az eredményt a 38. ábra illusztrálja. Jellemzői nagy-
ban hasonlítanak a tisztán induktív terhelésre, a ∆t = 
21,6 ms is hasonló értéket mutat. 
Villamos gép terhelése három inverter esetén. A leg-
utolsó mérés egy hétköznapi példát mutat be. A fúrógép 
csak nagyon alacsony fordulatszám mellett volt hajlandó 
működni, mivel akkor az inverterek már igen kevés telje-
sítményt szolgáltattak. A szénkefés motor jellegéből 
adódóan más áramfelvétel karakterisztikát mutat (39. áb-
ra), mint a korábbi terhelések. Ez visszavezethető a vál-
tozó mágneses térre, a forgó mozgásra. A kikapcsolási 
tranziens is a ∆t = 12 ms-ra csökkent. 

1. táblázat: A napelemek és inverterek adatai 2. táblázat: A mérőeszközök adatai 
Napelem tábla pSolar M180M Korax KS-240 

Inverter MAC250A - Europe SMI-S240W-60-DE 
Gyártó Involar Enecsys 

Max. DC teljesítmény 250 W 240 W 
Max. DC feszültség 50 V 44 V 

in. DC feszültség 20 V 22 V 
MPPT fesz. Tartomány 24 - 40 V 21 – 35 V 

Max. bemeneti áram 10,4 A 12 A 
Napelem tábla Sanyo HIP NKHE5 14 db Korax KS-240

Inverter Aurora Micro 0,25 -I Sinvert PVM10 
Gyártó Power – One Siemens 

Max. DC teljesítmény 265 W 10 kW 
Max. DC feszültség 58 V 350 V 
Min. DC feszültség 16 V 1000 V 

MPPT fesz. Tartomány 20 – 50 V 380 – 850 V 
Max. bemeneti áram 10 A 29 A 

Napelem tábla Renesola JC230S 2db Flexcell 80W 
Inverter M215-60-230 S22-EU StecaGrid 300-M 
Gyártó Enphase Steca 

Max. DC teljesítmény 215 W 320 W 
Max. DC feszültség 45 V 135 V 
Min. DC feszültség 22 V 64 V 

MPPT fesz. Tartomány 22– 36 V 45 – 100 V 
Max. bemeneti áram 10,5 A 5 A 
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Ellenállás Ganz 2304 TE 04 Un: 230 V; In: 12 A; 
Pn: 190 W 

3. táblázat: A mért adatok 

U (V) 38 38,5 38,2 38 37,5 

I (mA) 0 100 150 200 250 

U (V) 34 20,5 10 1 0 

I (mA) 300 350 400 450 470 
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