
BEvEzETés

Egy korábbi számban már bemutattuk a napelemes rendsze-
rek termelésbecslésére vonatkozó modellünket [1]. Az algo-
ritmus továbbfejlesztése lehetőséget biztosított számunkra, 
hogy életszerű kérdések felmerülése esetében a szimuláción-
kat döntéstámogatási célokra is fel tudjuk használni. A cikk 
alábbi fejezeteiben ezeket az esettanulmányokat mutatjuk 
be, illetve beszámolunk a legújabb eredményeinkről, a fej-
lesztések jelenlegi irányáról.

TúlTERhElésBŐl ADóDó KRITIKus 
ÜzEMállAPoToK ElŐREjElzésE

Egy projekt kivitelezésének előkészítésekor előfordulhat, 
hogy tervezői munkáktól független okok miatt, - például 
Németországban a napelemek piaci keresletének megnö-
vekedése - az előzetesen betervezett eszközök nem biztos, 
hogy leszállíthatóak a kivitelezés tervezett kezdési időpont-
jáig. Ilyenkor organizációs szempontból biztonságosabb, ha 
meglévő raktárkészletből dolgozunk. Az Odooproject eseté-
ben az inverter optimális mértékű DC oldali túlterheléséhez 
szükséges, 245 Wp névleges teljesítményű modulok helyett 
nagyobb hatásfokú, 255 Wp teljesítményű modulok álltak 
biztosan rendelkezésre.
Ebben az esetben meg kellett vizsgálnunk, hogy a verseny 
időtartama alatt (és természetesen az egész évben), várha-
tó-e jelentős számú termeléscsökkenés, illetve üzemleállás az 
inverterek termikus túlterhelődése miatt. Abban az esetben, 
ha a DC oldali teljesítménynövelés kritikus üzemállapotokhoz 

vezethet, másik inverter szükséges, és az inverterek védelmi 
távolságának megváltozása miatt (1. ábra) a kapcsolótér mé-
reteit is felül kell vizsgálni, szélsőséges esetben módosítani 
kell az alaprajzon. 

A két elképzelt elrendezés között a névleges AC kimeneti tel-
jesítmény szempontjából nincs különbség, mindkét koncepció 
esetében maximum 6 kW teljesítményt tudunk betáplálni az 
elosztóhálózatba. Az első esetben 28 db modult tudnánk 
illeszteni két darab 3,15 kW maximális DC oldali teljesítmé-
nyű inverterre, azonban ekkor a konverterek DC oldali maxi-
mális teljesítményének és a napelemek STC teljesítményének 
aránya (PowerRatio), 88% adódik. Ekkor kis valószínűséggel 
előfordulhat, hogy túlterhelés miatt az inverter termikus 
védelme lekapcsolja a rendszert, ami rövid idejű üzemkiesés 
esetén is jelentős gondokat és pontveszteséget okozhat a 
verseny során. A modulszámok csökkentése az inverterek 
névleges adataiból, illetve konstrukciójukból eredően 
minimálisan négy modul levételét jelenteni, ami a standard 
laboratóriumi körülmények között 1,02 kW teljesítménykiesést 
okoz. Ugyanakkor a két kisebb inverter elhelyezése előnyöseb-
ben biztosítható, a kezelői felület kialakítása ergonomikusabb 
(üzemzavar esetén ez nagyon megkönnyíti a gyors beavatko-
zást), illetve a ház utóéletének során a rendszer háromfázisú 
csatlakoztatása megoldható a homlokzaton elhelyezett 
napelemek inverterének harmadik fázisra történő csatlakoz-
tatásával, így az aszimmetrikus visszatáplálás mértéke mini-
malizálható (a verseny során a megengedett hálózati csatla-
kozás egyfázisú, max. 63 A, és TT érintésvédelmi kialakítású). 
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A napelemes rendszerek termelésének rövid és középtávú 
pontos előrejelzése kulcsfontosságú szerepet tölthet be 
mind a megújuló energia intelligens elosztásában, mind 
az energiatárolók vezérlésében, illetve az egyes fogyasz-
tók működésének átütemezésében is. A fejlesztések hosz-
szú távú célja, hogy a modell implementálható lehessen 
komplexebb épületautomatizálási rendszerekbe, illetve 
alkalmas legyen adaptív vezérlési algoritmusok számára 
történő adatszolgáltatásra. A szimulációval ugyanakkor 
vizsgálni tudjuk egy rendszer szélsőséges üzemállapota-
it is, ami például a solar Decathlon versenyen való sikeres 
szereplés szempontjából elengedhetetlenül fontos.

The short- and long-term prediction of the energy produc-
tion of Pv systems plays very important role in the smart 
power-distribution from renewable energy sources, in the 
control of energy storage systems, and in the load shedding 
as well. The long term goal of the development is to set the 
model ready for implementing into more complex building-
automation systems, btw. to make capable of dataserving 
for adaptive control algorithms. With the simulation we can 
also analyse extreme operational statuses of an electric sys-
tem, which is crucial for the success on the solar Decathlon 
Europe 2012 competition.

A napelemes rendszerek döntéstámogatott 
tervezése az energiatermelés becslésével a 

solar Decathlon Europe 2012 
verseny kapcsán

1. ábra  Az SB3000HF és az SMC6000A inverterek védelmi távolsá-
gai. Előbbiből kettő, utóbbiból egy berendezés esetében vizsgáltuk a 
teljesítményfeltételeket (forrás:www.sma.de)

2. ábra  Tetőn elhelyezett napelemes rendszer becsült kimeneti tel-
jesítményadatai (Madrid, szeptember 18-24, TMY alapján), illetve az 
inverter maximális AC kimeneti teljesítménye
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azt várjuk, hogy a nagyszámú rövid idejű beárnyékolásra, a 
magas hőmérsékletre és a rájuk eső - elsősorban szórt - fény-
re is kedvezőbben reagáljanak a monokristályos moduloknál. 
Ezek alapján a megoldás energetikailag is előnyős választás 
tűnik.

Mivel a tető esetében a beépíthető termelői kapacitásnak a 
rendelkezésre álló szabad felület szab határt, ezért a nagyobb 
névleges (STC) hatásfokú monokristályos napelemek beépí-
tése mellett döntöttünk. Ebben az esetben tehát a feladatunk 
az, hogy megvizsgáljuk a napelemek keretének és hátlapjá-
nak sötétebb színéből – és ezáltal a modul magasabb üzemi 
hőmérsékletéből – adódó teljesítményveszteségek mértékét, 
illetve a rendszer feszültségviszonyait.

A szimulációs program segítségével először azt vizsgáltuk, 
hogy hogyan változik a napelemcellák hőmérséklete a modul 
normál üzemi hőmérsékletének (NOCT: Nominal Operating 
Cell Temperature, 800 W/m2 20°C külső hőmérséklet, 1 m/s 
szélsebesség és AM=1,5 mellett), illetve a külső hőmérsékle-

tének függvényében. A külső hőmérsékletből 
a cellahőmérsékletet az NOCT ismeretében az 
alábbi összefüggéssel számítható [1],[2]: 

 

ahol Tlevegő jelöli a külső hőmérséklet értékét, 
I pedig a globál besugárzát. Az 5. ábra szeptem-
ber három napjára vonatkozó eredményeket 
mutatja. A szimuláció a vártnak megfelelő ér-
tékeket adott, a nagyobb üzemi hőmérséklet 
hatására (NOCT=50°C, illetve 55°C) a cellák erős 
besugárzás és magas külső hőmérséklet mellett 
jelentősen, míg hűvösebb és kevésbé napos 
időjárás esetén kevésbé melegedtek jobban a 
alapmodellhez (NOCT=45°C) képest.

A 6. ábra szemlélteti a napelemek láncolt 
feszültségének változását különböző üzemi 
hőmérsékletek esetében (a napelemmodulok 
üresjárási feszültségének értéke fordítottan 
arányos a cellahőmérséklettel). A feszültség-
értékek alakulása kiemelt szereppel bír, hiszen 
az inverter csak egy bizonyos feszültségtarto-
mányban képes az ideális munkapont beállítására. 

Egy nagyobb inverter esetén 27 darab modul biztonságosab-
ban illeszthető a rendszerbe (PowerRatio=92%), azonban ez az 
energiatermelés csökkenése mellett sok szempontból az eddi-
gi tervek felülvizsgálatát igényelné.

A feladat tehát megvizsgálni, hogy az eredetileg kiválasztott 
inverterek túlterhelése várhatóan előfordul-e a verseny ideje 
alatt, illetve mekkora termeléskiesést jelent ez éves szinten.

Szimulációs eredményeket megvizsgálva, azt tapasztaltuk, 
hogy a verseny során nem kell aggódnunk a túlterhelés mi-
att, hiszen az inverterek kimeneti teljesítménye nem közelíti 
meg a kritikus értéket. Az órás bontású éves szimulációban 
hét alkalommal terhelődött túl az inverter a DC oldalon. Az 
inverter DC kapcsain megjelenő teljesítmény egyik esetben 
sem haladta meg, a névleges maximális bemeneti teljesít-
mény 102,5%-át. 

NévlEGEs ÜzEMI hŐMéRséKlET hATásA Az 
ENERGIATERMElésRE, IllETvE 
A NAPElEMMoDuloK láNColT fEszÜlTséGéRE

A BME Solar Decathlon csapatának különlegessége, hogy a 
tervezési munkálatokban az egyetem csaknem összes kará-
ról vesznek részt hallgatók. Ennek köszönhetően a koncepció 
kialakítása során az energiahatékonyság mellett minden lé-
nyeges körülményt (pl.: design, iparosíthatóság, fenntartha-
tóság, szállíthatóság) szem előtt tudtunk tartani, úgy, hogy a 
koncepció a lehető legnagyobb összhangban legyen a Solar 
Decathlon verseny szellemével, illetve széles körű pontozási 
rendszerével.

Már a tervezés legelején alapvető kérdésnek bizonyult, 
hogy előreláthatólag milyen színű napelemeket tudunk tele-
píteni az épületre, választhatóak-e olyan modulok, amelyek 
karakteresebbé tudják tenni az épületet, illetve izgalmas 
homlokzati kialakítást tesznek lehetőévé.

Az építészeti koncepcióból adódóan a ház megjelenését 
a napelemekkel akkor tudjuk javítani, ha a déli homlokzaton 
és a tetőn is egységes, homogén fekete felületeket alakítunk 
ki. A homlokzat esetében ezt µ:Si/a:Si tandem vékonyréteg 
napelemmodulok alkalmazásával oldjuk meg. A megoldástól 

4. ábra  Az épület tetején elhelyezett napelemek és „vak” modulok 
egy régebbi kiosztásának látványterve (render: Szőke Márk)

3. ábra  Az épület naphasznosítása (ábra: Szőke Márk)



Az ideális munkapontban történő működés biztosítja az ak-
tuálisan elérhető legnagyobb kimeneti teljesítményt. A meg-
tervezett konstrukcióban az inverter munkaponti feszültség-
tartománya (UMPP) 210-560 V, amiből az eredmények alapján 
várhatóan egyszer sem fog kiesni a rendszer a verseny során.

A modulok üzemi hőmérsékletének hatásait energetikai 
szempontból is megvizsgáltuk (7. ábra). A szimulációs ered-
mények megerősítették, hogy a verseny ideje alatt csak akkor 
jelentkezik számottevőnek nevezhető teljesítményveszteség 
a rendszerben, amikor a besugárzás értéke nagy, ekkor azon-
ban a termelés mértéke várhatóan meghaladja az aktuális 

teljesítményigényt (a verseny szempontjából ilyen mértékű 
teljesítményveszteség nem veszélyezteti a maximális pont 
megszerzésének lehetőségét). 

Az éves várható hozamok számításánál azt tapasztaltuk, 
hogy a fekete modulok körülbelül 3,4%-os termeléscsökke-
nést okoznak (8. ábra). 

A fekete modulok használatának energetikai szempontból 
a fent említett hátrányok mellett előnyei is jelentkezhetnek. 
Az épület napközbeni hűtésének jelentős részét passzív mó-
don szeretnénk megoldani. A napelemmodulok csillagos éj-
szakai égbolt esetén a hőmérsékleti sugárzás miatt képesek 
a külső levegő hőmérséklete alá hűlni. Ha ilyenkor a modu-
lok felületén vizet folyatunk végig, és a lehűlt folyadékot egy 
hőszigetelt tartályba vezetjük, azt következő nap az épület 
belső terének kondicionálására használhatjuk. Kirchoff sugár-
zási törvényének értelmében arra számítunk, hogy a fekete 
modulok nagyobb spektrális emisszió képessége a fent leírt 
folyamat hatékonyságát kimutathatóan növelni tudja. 

A szimulációs eredmények alapján egyértelműen támogat-
juk a fekete napelemmodulok használatát.

KöRNyEzET féNyvIsszAvERŐ KéPEsséGéNEK 
hATásA A NAPElEMEK TERMEléséRE 

Az eddigiekben nem tárgyaltuk a napelemekre érkező fény 
spektrális összetételét, illetve a különböző napelemtípusok 
spektrális válaszfüggvényét. A modellünket szeretnénk úgy 
pontosítani, hogy különbséget tudjon tenni a direkt és dif-
fúz besugárzás között, hiszen a különböző típusú napele-
mek válasza jelentősen eltérhet a direkt és diffúz sugárzásra 
jellemző spektrumok esetében, illetve kíváncsiak voltunk 
arra, hogy mennyivel javítaná a déli homlokzat kihasz-
náltságát egy előtte kialakított homogén világos felület. 
A szimulációnk ilyen irányú továbbfejlesztésére való törek-
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7. ábra  AC oldali kimeneti teljesítmények különböző NOCT hőmér-
sékletű panelek esetén (Madrid, szeptember 20-22., TMY alapján)

8. ábra  Éves várható hozam különböző NOCT hőmérsékletű pa-
nelek esetén (Madrid, TMY alapján)

9. ábra  Éjszakai passzív hűtés koncepcióvázlata

5. ábra  Külső hőmérséklet és cellahőmérséklet, különböző NOCT 
hőmérsékletű panelek esetén (Madrid, szeptember 20-22., 
TMY alapján)

6. ábra  Feszültségviszonyok, különböző NOCT hőmérsékletű 
panelek esetén (Madrid, szeptember 20-22., TMY alapján)
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Az eredmények alapján egyértelműen érdemes növelni a 
homlokzat előtti terület fényvisszaverő képességét, hiszen a 
jelentős többletintenzitás a látható hullámhossz tartomány-
ban figyelhető meg, amit várhatóan a homlokzaton alkalma-
zott modulok jó hatásfokkal tudnak hasznosítani.

KoNKlúzIó

A bemutatott esettanulmányok bizonyították, hogy egy he-
lyesen működő termelésbecslési modell alkalmas a rendszer 
egyes üzemállapotainak vizsgálatára, illetve tervezői döntés-
támogatásra. Jelenleg az egyes napelemtípusok spektrális 
válaszának modellbe történő integrálása a következő lépés, 
amit a csapat meg szeretne oldani. Reményeink szerint a nyár 
végére tervezett itthoni tesztüzem során elegendő mérési 
adatot tudunk majd összegyűjteni annak érdekében, hogy a 
szimulációt ellenőrizni, pontosítani tudjuk.
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vés olyan besugárzási modellt tett szükségessé, aminek se-
gítségével elő tudjuk állítani a beeső fény spektrumát, illetve 
számolni tudunk a felületet körülvevő környezettel is. A kö-
vetkezőkben bemutatott számításokat a National Renewable 
Energy Laboratory (NREL) által végzett kutatásra [3] alapoz-
tuk. A direkt besugárzási érték, amely merőlegesen vetül egy 
felületre, és ami a beeső fény hullámhosszának függvényé-
ben változik, az alábbi összefüggés alapján számítható [3]: 

ahol  a Földet elérő sugárzás értéke,  a Nap-Föld 
távolságának korrekciós tényezője,  a Rayleigh-szórás 
tényezője,  az aeroszol szórás és abszorpciós ténye-
zője, vízgőz abszorpciójának tényezője,  az ózon 
fényáteresztő tényezője,  pedig az egyenletes eloszlá-
sú gázok abszorpciós tényezője. A diffúz besugárzási értéke 
három részből tevődik össze vízszintes felületen: a Rayleigh-
szórásból ( ), az aeroszol szóródás ( ) komponensé-
ből, illetve a talaj és levegő közötti többszörös reflexió ( ) 
együtthatójából. A következő képlettel számoljuk (Isλ) -t [3]:

A két képletben alapként a vízszintes felületet választottuk, 
ha azonban szeretnénk tetszőleges dőlésszögre meghatá-
rozni az értékeket, akkor egyéb tényezőket is figyelembe kell 
venni. A totális besugárzás értéke az alábbi módon számolha-
tó tetszőleges beesési szögre [3]:  

ahol t a dőlésszög, Θ a fény beesési szöge, Z ún. solar zenith 
szög,  a környező felület albedoja (föld fényvisszaverő 
képessége), illetve

 a teljes vízszintes felületre vett besugárzási érték [3]. 
Mivel elsősorban a napelemmodulok környezetének fényvisz-

szaverő képességének hatására voltunk kíváncsiak, ezért a szá-
mítást két albedo érték (0,2 és 0,6) esetében végeztük el. A szimu-
lációt Madridban (40,41° és 3,7°), a verseny idejére (szeptember 
27-én (270. nap)), 12:00 időpontra, 90 fokos napelemdőlésszögre 
(déli fal) és tiszta égboltra futtattuk le. A 10. és 11. ábrákon látha-
tóak a modell által számított spektrumok. 

10. ábra  Diffúz besugárzás értéke a hullámhossz függvényében, 
albedo=0,2 és 0,6 esetén (Madrid, szept. 27., 12:00, 90 fokos dőlésszög)

11. ábra  Globális besugárzás értéke a hullámhossz függvényében, 
albedo=0,2 és 0,6 esetén (Madrid, szept. 27., 12:00, 90 fokos dőlésszög)

Konzulens: Dr. Kiss Péter – okleveles villamosmérnök, BME-VET adjunktus

Dudás Péter
Odooproject 
projekt villamosmérnök
peter.dudas@odooproject.com

Muth Gergely
Odooproject 
villamosmérnök, szimuláció 
mutheegeri@gmail.com

Ádám Gábor
Odooproject 
villamosmérnök, szimuláció és napelemes tervezés
gabor.adam@odooproject.com


