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1 Bevezetés 

Átfogó megfontolások alapján három döntő ok szólt amellett, hogy a vékony kristályos 

napelemek hőmérsékletfüggését válasszam disszertációm témájaként. Első és fő indok a téma 

aktualitása és előremutató jellege volt. A 2000-es évek előtt nem igazán lett volna értelme a 

napelemek vastagságának függvényében vizsgálatokat végezni, hiszen a piacot gyakorlatilag két 

technológia uralta: a kristályos szilícium alapú, illetve az amorf szilícium vékonyréteg alapú 

napelemek. Mindkét technológiát a lassú, de folyamatos fejlődés és a technológia paraméterei 

viszonylag szűk tartományra való korlátozása jellemezte. Az elmúlt 10-15 évben a piaci 

versenyből fakadó költségcsökkentési kényszer azonban számos újítást eredményezett, ezek egy 

része pedig kristályos szilícium alapú napelemeknél a felhasznált alapanyag csökkentését célozta 

meg. Ez egyrészt a hagyományosan fűrészeléssel előállított Si szeletek folyamatos 

vékonyításában, másrészt pedig új szeletelőállítási eljárások vagy akár szerkezeti kialakításokban 

is megjelent. Mindezen törekvések közös jellemzője azonban az, hogy a villamos 

energiatermelésre használható – azaz fotoaktív – réteg egyre vékonyabbá válik, a jelenlegi 

technológia előrejelzések szerint pedig ez a vékonyítási trend tovább folytatódik. Egy korábbi, 

fényérzékelő fejlesztését célzó kutatási munka során arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

fotoaktív réteg vastagsága befolyásolhatja egyes paraméterek hőmérsékletfüggését, ezért 

érdemesnek láttuk megvizsgálni, hogy kristályos szilícium alapú napelemek esetében ez a 

vékonyítási trend hogyan fogja befolyásolni az eszközök hőmérsékletfüggését. 

Témaválasztásom második oka a napelemek eddigi fejlesztési gyakorlatától eltérő 

szemléletmód. Annak ellenére, hogy a napelemek – pontosabban bármely fotovoltaikus eszköz – 

hőmérsékletfüggése ismert jelenség, a jelenlegi napelemfejlesztési gyakorlat igencsak távolról 

foglakozik az egyes eszközök hőmérsékletfüggésével. Természetesen megmérik a 

hőmérsékletfüggést, és fel is tüntetik a kész termék adatlapjában, azonban mélyebben nem 

foglakoznak vele, okaira csak ritkán, és esetleges optimalizálási lehetőségeire szinte sosem térnek 

ki. Röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a jelenlegi szemlélet szerint a hőmérsékletfüggés egy 

hátrányos adottság, nem pedig egy tervezhető paraméter, amely a struktúra és a technológia 

jellemzőiből megjósolható. Mivel disszertációm pontosan azt hivatott vizsgálni, hogy egy adott 

paraméter – a fotoaktív réteg vastagsága – milyen befolyással lehet a cella vastagságára, egy új 

szemléletmódot képvisel, amely a hőmérsékletfüggést a tervezésnél meghatározható 

paraméternek tekinti. 

A harmadik ok pedig a téma valamelyest hiánypótló jellege. Mint fentebb említettem, az 

egyes napelemek hőmérsékletfüggését általában lemérik és megadják, de mélyebb elméleti 

magyarázatot csak a legritkább esetben adnak az eredményekre. Továbbá annak ellenére, hogy a 

p-n átmenet és az alapanyagként használt szilícium paramétereinek hőmérsékletfüggésével 

számos irodalmi forrás foglalkozik, csak elvétve találni olyan irodalmi forrásokat, amelyek a 

napelemek hőmérsékletfüggését mélyebb elméleti alapokra helyeznék, vagy az egyes 

paraméterek hőmérsékletfüggésre gyakorolt befolyását tárgyalnák. 
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A kutatásom alapvető kérdésfelvetésének – azaz, hogy a fotoaktív réteg vastagsága milyen 

befolyással van a vékony kristályos szilícium alapú napelemek paramétereinek 

hőmérsékletfüggésére – körbejárása mellet a disszertációmmal további célom, hogy írásos 

formában összefoglaljam a napelem-paraméterek hőmérsékletfüggésének elméleti hátterét és 

egyes anyag- és technológiai paraméterek kihatását a napelem jellemzőinek 

hőmérsékletfüggésére, ezzel kapcsolatot teremtve az elméleti és a manapság használt, kizárólag 

méréssel meghatározott hőmérsékleti együtthatókon alapuló gyakorlati megközelítés között. 

Mennyiségi és tematikai korlátok miatt disszertációm természetesen nem hivatott arra, hogy 

teljes körű elméleti leírást adjon a napelem-paraméterek hőmérsékletfüggéséről, de remélem, 

hogy ennek tervezhetőségét kihangsúlyozva, és ezt elméleti magyarázatokkal is alátámasztva 

disszertációm alapjául szolgálhat annak, hogy a jövőben ezt a hőmérsékletfüggést ne csak az 

eszköz egy hátrányos adottságának tekintsék, hanem az eszköz tervezhető és technológiailag 

igencsak befolyásolható jellemzőjeként tartsák számon. 
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2 Irodalmi összefoglaló 

2.1 Vékony fotoaktív rétegű napelemek 

Napjainkban számos új technológia megoldással próbálkoznak a napelemek gyártási 

költségeinek csökkentésére. Kristályos szilícium esetében a legkézenfekvőbb megoldás a 

napelemben felhasznált szilícium mennyiségének, vagyis a szelet vastagságának csökkentése. A 

kristályos szilícium alapú napelem technológiai fejlődését összefoglaló és előrejelző International 

Technology Roadmap for Photovoltaics (ITRPV) a jövőben a napelemek vastagságának folyamatos 

csökkenésére számít. Előrejelzéseik szerint 2024-re egyes technológiák esetében akár 20 um-es 

szeletvastagságokat is használhatnak ipari volumenű gyártásban (2-1. ábra). 

 
2-1. ábra:  Az ITRPV szerinti előrejelzés a kristályos szilícium alapú napelem cellák vastagságának 

csökkenésére az elkövetkező 10 évben [1] 

Az elmúlt években számos olyan cellastruktúrát és szeletelőállítási technológiát dolgoztak 

ki, amelyek célja a jó minőségű szilícium alapanyag felhasználásának csökkentése. Ezeknél a 

cellastruktúráknál a fotoaktív réteg is jóval vékonyabb, mint a jelenleg elterjedt cellatípusok 

esetében. Jelen fejezet a teljesség igénye nélkül egy rövid áttekintést nyújt az egyes fejlesztés alatt 

álló, vékony fotoaktív réteget alkalmazó napelem-technológiákról. Disszertációm 

témaválasztásának megfelelően az áttekintés az alapanyagként kristályos szilíciumot használó 

napelemekre korlátozódik, annak ellenére, hogy gyakorlatilag minden vékonyréteg napelem 

vékony fotoaktív rétegűnek tekinthető. 
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 Alternatív szelet előálítási technológiák 

A hagyományos, huzalfűrészeléses technológiával az előrejelzések szerint nem lehet 

100 µm alá vinni a szeletek vastagságát [1], ezért számos eljárást dolgoztak ki, amellyel a tervek 

szerint olcsóbban lehet napelemek előállítására alkalmas (solar grade) szilícium szeleteket 

előállítani. 

Az eljárások alapvetően két csoportra bonthatók: az egyiknél ténylegesen vékony szilícium 

szeleteket állítanak elő, míg a másodiknál olcsó hordozón alakítanak ki jó minőségű, napelemek 

gyártására alkalmas kristályos vagy egykristályos szilícium rétegeket. 

Az első típusba tartoznak az olyan eljárások, amelyeknél a hagyományos huzalfűrészeléses 

eljárások helyett rögtön az olvadékból próbálják meg előállítani a megfelelő vastagságú 

szeleteket. Az ilyen eljárásoknál lehet, hogy maga a kristályhúzó berendezés definiálja a szelet 

geometriáját, mint pl. az EFG (edge defined film fed growth) technológiánál [2], ahol az olvadt 

szilícium kapilláris hatás segítségével behatol két egymáshoz közel elhelyezett grafit felület közé, 

ahol az olvadéktól távolodva megszilárdul. Léteznek olyan technológiák is, amelynél eleve egy 

hőálló hordozóra viszik fel olvadékból a szilíciumot, pl. oly módon, hogy a hordozót a szilíciumba 

mártják, majd amikor ismét kihúzzák a felületi feszültség miatt egy vékony film marad a hordozó 

felületén [3]. 

Szintén a vékony szilícium szeletek előállítását célozzák meg a különböző, a szilícium réteg 

lehasításán alapuló módszerek. Több cég kísérletezik olyan eljárásokkal, amelynél hidrogén 

implantálásával egy vékony, mechanikai feszültséget tartalmazó réteget alakítanak ki, amely 

mechanikai behatás hatására leválik. A szilícium tömb ezzel az eljárással elméletileg 

veszteségmentesen szeletelhető fel.  

Ehhez hasonló módszer, amikor a szilícium oldalát a kívánt vastagságban lézerrel 

bemetszik, majd a felületére egy eltérő hőtágulású műgyantát visznek fel. A minta erős lehűtésével 

erős mechanikai feszültség keletkezik a szeletben, így a lézeres bevágástól indulva a felső réteg 

leválik [4]. 

A második típus esetében az egyik elterjedt megközelítés, hogy olcsón előállított szilícium 

alapanyagból indulnak ki, és valamilyen epitaxiális rétegnövesztéssel alakítják ki a 

fényelektromos generátorként használandó réteget [5, 6]. A technológia költségeinek további 

csökkentése érdekében egyes kutatások az egykristályos szilícium hordozó helyett üveg [7], 

kerámia [5] vagy fém hordozóra [8] próbálják elkészíteni struktúráikat. A vékony, kristályos 

szilícium alapú napelemekben felhasználható technológiákat Catchpole és szerzőtársai foglalták 

össze kimerítően kétrészes cikkükben [9, 10]. Disszertációm szempontjából kiemelten fontos a 

később még részletsebben bemutatandó, A Fraunhofer ISE által kifejlesztett EpiWE technológia, 

amely egy olcsó egykristályos szilíciumra felvitt epitaxiális rétegen alapul [11]. 

A két módszer átmenetének tekinthető az belga IMEC technológiája, amelynél egy szilícium 

szeletet ionimplantálással sekély mélységben mechanikailag meggyengítenek, majd a szeletet 
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szeletkötéssel egy üveg hordozóhoz kötik. Ezután mechanikai behatásra a szilícium szelet az 

implantálás mentén szétválik, és így az üveghordozó felületén egy vékony réteg marad vissza, 

amely az epitaxiális rétegnövesztés indítórétegeként szolgál. [12] 

Szintén a két alaptípus vegyítésének tekinthetők a Fraunhofer ISE EpiFoil és EpiWafer 

technológiái, amelyeknél a szilícium felületén anodikus oxidációval pórusos szilícium réteget 

hoznak létre, majd erre a pórusos rétegre növesztik a kívánt vastagságú epitaxiális réteget. Az 

epitaxiális réteg ezután a pórusos szilícium réteg mentén leválasztható, a hordozó pedig 

újrahasznosítható további szeletek készítésére. [13, 14] 

A pórusos szilícium réteg mentén leválasztott epitaxiális rétegen alapuló szeletelőállítási 

technológia jelenleg az egyik legígéretesebb megoldás a szilícium szeletek árának csökkentésére, 

így több kutató intézet is intenzíven foglalkozik a témával [15, 16]. 

Látható, hogy számos alternatív technológia létezik a napelemek szilíciumfelhasználásnak 

csökkentésére, és a technológiák mindegyike a fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével jár. 

2.2 Napelemek leírása és modellezése 

A napelemek áram-feszültség karakterisztikájának leírására számos modell létezik, 

amelyek különböző elméleti mélységben közelítik meg a napelemek működését. Az egyik végletet 

képezik a teljesen empirikus modellek, amelyek nem veszik figyelembe az eszköz felépítését és 

fizikai alapokon nyugvó elméleti leírást, hanem kizárólag arra törekszenek, hogy a javasolt leírás 

minél kevesebb hibával írja le a modellezni kívánt eszköz működését. Ezek a modellek a 

legkülönbözőbb matematikai eszközökkel közelítik a napelemek áram-feszültség 

karakterisztikáit (lásd 2-1. táblázat), általában figyelembe véve a fényintenzitást és/vagy a 

hőmérsékletfüggést is. A 2-1. táblázat a teljesség igénye nélkül összefoglalja néhány teljesen 

empirikus modell által alkalmazott megközelítést. 

Ezen rövid összefoglaló táblázatból látható, hogy számos kísérlet született arra, hogy 

egyszerűbb alternatívát lehessen adni a napelemek fizikai működésén alapuló modellekre. A fent 

bemutatott modellek sok esetben csak annyiban jelentenek egyszerűsítést a későbbiekben 

bemutatandó egy- és kétdiódás modellekhez képest, hogy explicit alakban írhatók fel. Egyes 

modellek esetén be is mutatták az egydiódás modellel való megfeleltetést [17, 18]. 

Ezen modellek hátránya, hogy csak és kizárólag ismert eszközviselkedés esetén állíthatók 

fel, azaz nem alkalmasak az eszköz viselkedésének bármely extrapolációjára, ezért nem képesek 

az eszköz szerkezetének vagy anyagi paramétereinek változásaiból eredő viselkedési változások 

előrejelzésére. Egyes modellek rendelkeznek azonban azzal az előnnyel, hogy katalógusbeli 

paraméterekből is származtathatók [19, 20, 21]. További előnyeik, hogy az esetlegesen nem 

pontosan meghatározott vagy ismert anyagi és szerkezeti paraméterek nem befolyásolják a 

modell pontosságát. 
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2-1. táblázat: Néhány empirikus modell által alkalmazott modellezési megközelítés 

Irodalmi  
forrás 

Matematikai leírás Megvilágítás 
figyelembe 

vétele 

Hőmérséklet 
figyelembe 

vétele 

[19, 22] 𝐼 =
𝑈𝑂𝐶 − 𝑈

𝐴 + 𝐵𝑈2 − 𝐶𝑈
 nem nem 

[19] 𝐼 = √𝐾1𝑈
2 +𝐾2𝑈 + 𝐾3 nem nem 

[20] 𝑢𝑚 + 𝑗𝑛 = 1 ahol 𝑢 =
𝑈

𝑈𝑂𝐶
, 𝑖 =

𝐼

𝐼𝑆𝐶
 nem nem 

[21] 𝑗 =
1 − 𝑢𝑚

1 + 𝛼𝑢
, 𝑎ℎ𝑜𝑙 𝑢 =

𝑈

𝑈𝑂𝐶
 nem nem 

[23] 𝐼 = 𝐼𝐿 + 𝑧(𝑇𝑐 − 25) −
𝑒𝑚(𝑈+𝑤(25−𝑇𝑐) − 1

𝑒𝑚 − 1
 nem igen 

[24] Look-up-table igen igen 

[25] 
𝐼(𝑈) = 𝛼𝐼𝑚𝑎𝑥𝜏𝑖 − 𝛼𝐼𝑚𝑎𝑥𝜏𝑖𝑒

(
𝑈

𝑏(𝛾𝛼+1−𝛾)(𝑈𝑚𝑎𝑥−𝜏𝑢)
−
1
𝑏)

 igen igen 

[25] 

𝐼(𝐺, 𝑇, 𝑈) =
𝐺

1000
𝐼𝑆𝐶𝜏𝑖(𝑇) 

∙

[
 
 
 
 
1 − 𝑒

𝑈

𝑏(1+
𝑈𝑚𝑎𝑥−𝑈𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑚𝑎𝑥
∙
𝐺−𝐺𝑚𝑎𝑥

𝐺𝑚𝑎𝑥−𝐺𝑚𝑖𝑛
)(𝑈𝑚𝑎𝑥−𝜏𝑢(𝑇))

−
1
𝑏

1 − 𝑒−
1
𝑏

]
 
 
 
 

 
igen igen 

[26] 𝑖 =
1−𝑢𝑀

1+𝐴𝑢+𝑢𝑛
 ahol 𝑢 =

𝑈

𝑈𝑂𝐶
, 𝑖 =

𝐼

𝐼𝑆𝐶
 igen igen 

[17] 𝑗 = 1 − (1 − 𝛾)𝑢 + 𝛾𝑢𝑚 nem nem 

[18] 𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 [1 − (
𝑈

𝑈𝑂𝐶
)
𝜂

]

𝜁

 nem nem 

A modellek másik végletét az olyan teljesen elméleti alapokra fektetett modellek képviselik, 

amelyek a legapróbb technológiai paramétert is figyelembe véve írják le a modellezett eszköz 

működését. Ezek a modellek általában egészen a folytonossági egyenletek [27] vagy félvezető 

technológia szintjéig [28] vezetik vissza a modellezett napelem leírását. Ezek a modellek mély 

elméleti megalapozottságuknak köszönhetően alkalmasak az anyagi, technológia vagy szerkezeti 

paraméterek változásának hatásait előrejelezni, így általában az eszközök fejlesztésére 

használatosak. A technológiai szimulátorok [29, 30] is általában ilyen teljesen elméleti alapokra 

épülő modelleket alkalmaznak. Hátrányuk, hogy minden egyes anyagi, technológia és strukturális 

paramétert ismerni kell a pontos eredményhez, Ezek azonban a gyakorlatban általában nem 

állnak rendelkezésre. 

E két véglet között helyezkednek el az olyan félempirikus modellek, amelyek ugyan elméleti 

alapokon közelítik meg a modellezett eszköz leírását, az elméleti modellek paraméterei azonban 

nem pusztán a felhasznált anyagok és a technológiák paraméterei, hanem magának az eszköznek 

mérésekkel meghatározott jellemzői. Fotovoltaikus eszközök esetében az áram és feszültség 
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között általában egy exponenciális összefüggés áll fenn, ezért a félempirikus modellek a legtöbb 

esetben a napelemek egydiódás vagy kétdiódás modelljére épülnek. Az ilyen modellek ötvözik az 

empirikus és teljesen elméleti modellek előnyeit, mivel elméleti megalapozottságuk miatt 

alacsony számú paramétert tartalmaznak, amelyek azonban mérési eredményekből 

származtathatók. Így nem szükséges a napelem szerkezet minden egyes anyagi, technológia és 

szerkezeti paraméterének ismerete, mint a teljesen elméleti modellek esetében. 

 Egydiódás és kétdiódás modell 

Mivel a legtöbb napelemet egy p-n átmenet, vagy egy p-i-n dióda alkotja, a gyakorlatban 

legelterjedtebb modellezési megközelítés, amikor a napelemet egy diódával és egy vele 

párhuzamosan kötött áramforrással modellezzük. A p-n átmenet viselkedésének modellezésére 

két megközelítés használatos, az egydiódás (2-2. ábra), illetve a kétdiódás modell (2-3. ábra). 

 

2-2. ábra: Napelem egydiódás modelljének helyettesítő képe 

 

2-3. ábra: Napelem kétdiódás modelljének helyettesítő képe 

Ismert, hogy diódáknál alacsony nyitó irányú feszültségek (azaz kisszintű injekció) 

esetében a rekombinációs áram dominál, magasabb feszültségek esetében pedig a diffúziós áram. 

Ezért az ideális diódára érvényes Shockley egyenlet a következőképpen írható fel: 

𝐼 = 𝐼0 (𝑒
𝑈
𝜂𝑈𝑇 − 1) (2-1) 

A (2-1) összefüggésben 𝜂 értéke 2, ha a rekombinációs áram dominál, és 1, ha a diffúziós 

áram. Amikor pedig a rekombinációs és a diffúziós áram összemérhető, akkor 𝜂 1 és 2 közötti 

értéket vesz fel [31]. A kétdiódás modell esetében e két esetet külön kezeljük egy-egy diódával 

[32], míg az egydiódás modellnél a rekombinációs áramot gyakorlatilag elhanyagoljuk, illetve a 
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modellben szereplő egyetlen dióda idealitási tényezője tartalmazza valamilyen közelítéssel a 

rekombinációs áram leírását is. A kétdiódás modell 2-3. ábraán bemutatott helyettesítő képe 

alapján a kétdiódás modell a következő összefüggéssel írható le [32]: 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼01 (𝑒
𝑈+𝐼∙𝑅𝑠
𝑈𝑇 − 1) − 𝐼02 (𝑒

𝑈+𝐼∙𝑅𝑠
2𝑈𝑇 − 1) −

𝑈 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

 

ahol az első exponenciális tag a dióda diffúziós, a második exponenciális tag pedig a 

rekombinációs áramösszetevőjét adja meg, 𝐼𝑝ℎ a fény által létrehozott áramösszetevő, az utolsó 

tag pedig a párhuzamos parazita ellenálláson elfolyó áramot adja meg. Ezzel analóg módon a 2-2. 

ábra alapján felírhatjuk az egydiódás modellre vonatkozó összefüggést is [33]: 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝑈+𝐼∙𝑅𝑠
𝑛𝑈𝑇 − 1) −

𝑈 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

 (2-2) 

Láthatóan itt a kétdiódás modellhez a különbség az egyetlen exponenciális tagban, illetve az 

exponenciális tag nevezőjében található 𝑛 tényező, amely a dióda úgynevezett idealitási tényezője. 

A szakirodalomban számos példa létezik mind az egydiódás [34, 35, 36, 37], mind a 

kétdiódás modell [38, 39] ismertetésére és alkalmazására. A megfelelő modell kiválasztásánál a 

megfontolások igen szerteágazóak, azonban összefoglalóan elmondható, hogy az egydiódás 

modelleket általában modulok leírására [40, 41, 42, 43, 44], míg a kétdiódás modelleket nagyobb 

pontosság igénye esetén, valamint inkább egyes cellák modellezésére alkalmazzák [45, 46, 47], 

habár kétdiodás modelleket modulszinten is felhasználnak egyes esetekben [38, 48, 49]. Az egy- 

és kétdiódás modellek fizikai értelmezhetőségből fakadó jelentőségét jól mutatja, hogy az 

irodalmi források számottevő része valamilyen eljárást mutat be, amely az egydiódás vagy 

kétdiódás modell paramétereit hivatott mérési eredményekből meghatározni [40, 41, 42, 43, 50, 

51]. A szimulációkhoz használt egy- és kétdiódás modelleket pedig Chin Salam és Ishaque foglalta 

össze kimerítően [52]. 

A két alapmodellnek számos kisebb nagyobb módosítása létezik, mint például a soros 

ellenállást elosztott paraméteresen figyelembe vevő kétdiódás modell [45], az egydiódás modell 

explicit alakban történő megadása Lambert-féle W-függvénnyel [53], vagy modulszintű egydiódás 

modellek, amelyek figyelembe veszik az egyes cellák részleges árnyékolását [54].  

Lugo-Muñoz [55] és Ortiz-Conde [56] olyan modelleket is javasoltak, amely több 

exponenciális taggal írja le a modellezendő eszköz viselkedését. De egyes források alkalmaznak 

három diódát tartalmazó modelleket is [57, 58]. 

Nagyszintű injekció esetén jelentkezik az ambipoláris diffúzió vagy transzport jelensége, 

amikor a töltéshordozók eltérő diffúziós sebessége miatt egy olyan villamos tér alakul ki, amely 

az elektronokat lassítja, a lyukakat pedig gyorsítja. Ez esetben a diódán átfolyó áram ismét 𝑒
𝑈

2𝑈𝑇-

vel arányos [31]. Megvilágítás esetén a fotogenerált többlet töltéshordozók miatt az ambipoláris 

transzport jelensége nem elhanyagolható [32], továbbá az injektált töltéshordozók száma nem 
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függ a napelem feszültségétől, így a dióda idealitási tényezője kevésbé változik a napelem 

feszültségének függvényében, ami az egydiódás modell alkalmazhatóságának kedvez. 

A kétdiódás modell legnagyobb előnye, hogy alacsony feszültségek esetén is pontosan leírja 

a diódán átfolyó, igen alacsony értékű áramot. A rekombinációs áram kb. a 0,3-0,4 V-os 

tartományig a meghatározó áramkomponens, e felett már a diffúziós áram dominál. A dióda 

árama ilyen feszültségek mellett a 10-2 mA/cm2 nagyságrendbe esik [59], ami nagyságrendekkel 

kisebb, mint a napelemekre jellemző fotoáram-sűrűségek (1000 W/m2 fényintenzitás esetén kb. 

20-40 mA/cm2). Így napelemek leírására a rekombinációs áramokat elhanyagoló egydiódás 

modell is kellően pontosnak tekinthető. 

A fenti megfontolások alapján, továbbá amiatt, hogy az egydiódás modell analitikus 

matematikai módszerekkel explicit módon is kezelhető, a disszertációm során végzett mérések 

kiértékelésére az egydiódás napelemmodellt alkalmaztam. 

 Az egydiódás modell paraméterinek elemzése 

2.2.2.1 Fotoáram 

A napelem félvezető tartományaiba beérkező fotonok elnyelődésük esetén létrehoznak egy 

elektron lyuk párt, amelyből a kisebbségi töltéshordozók diffúzió révén eljutnak a p-n átmenethez, 

ahol a kiürített réteg beépített tere átsodorja őket a p-n átmenet túloldalára. A p-n átmenen így 

létrejövő, záróirányú áramot nevezzük fotoáramnak, és egy áramforrással modellezzük. Az 

áramforrásra általában úgy tekinthetünk, hogy árama lineárisan függ a fényintenzitástól [60]. 

Az áramforrással modellezett fotoáramot a napelem anyagi, technológia és szerkezeti 

paramétereinek ismeretében a folytonossági egyenletek megoldásával határozható meg elméleti 

úton. A fotoáram meghatározásánál abból indulunk ki, hogy a p-n átmenet kiürített rétegén kívül 

nincsen, vagy elhanyagolható a villamos tér, így a kiürített rétegen kívül a töltéshordozók 

diffúzióval vándorolnak. A számunkra hasznos komponensek a p-n átmenet túloldalára átsodort 

kisebbségi töltéshordozók, így a fotoáramot három komponensre bonthatjuk: 

- p-oldali elektronok diffúziós árama kiürített réteg szélén 

- n-oldali lyukak diffúziós árama a kiürített szélén 

- a kiürített rétegben keletkező elektron-lyuk párok (itt az erős térerősség miatt úgy 

vesszük, hogy minden egyes foton létrehoz egy elektron lyuk párt, amely hozzájárul a 

fotoáramhoz) 
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Egy p típusú hordozóra készült abrupt p-n átmenet esetére a három komponens a 

következő összefüggésekkel írható le [31]: 

𝑗𝑝 = (𝑞Φ(1 − 𝑅)𝛼
𝐿𝑝

𝛼2𝐿𝑝
2 − 1

) ∙

[
 
 
 
 (
𝑆𝑝𝐿𝑝
𝐷𝑝

+ 𝛼𝐿𝑝) − 𝑒
−𝛼𝑥𝑗 (

𝑆𝑝𝐿𝑝
𝐷𝑝

𝑐ℎ (
𝑥𝑗
𝐿𝑝
) + 𝑠ℎ (

𝑥𝑗
𝐿𝑝
))

(
𝑆𝑝𝐿𝑝
𝐷𝑝

) 𝑠ℎ (
𝑥𝑗
𝐿𝑝
) + 𝑐ℎ (

𝑥𝑗
𝐿𝑝
)

− 𝛼𝐿𝑝𝑒
−𝛼𝑥𝑗

]
 
 
 
 

 

𝑗𝑛 =
 𝑞Φ(1 − 𝑅)𝛼𝐿𝑛

𝛼2𝐿𝑛
2 − 1

∙ 𝑒−𝛼(𝑥𝑗+𝑊𝐷) [𝛼𝐿𝑛 −
(
𝑆𝑛𝐿𝑛
𝐷𝑛

) (𝑐ℎ (
𝐻
𝐿𝑛
) − 𝑒−𝛼𝐻) + 𝑠ℎ (

𝐻
𝐿𝑛
) + 𝛼𝐿𝑛𝑒

−𝛼𝐻

(
𝑆𝑛𝐿𝑛
𝐷𝑛

) 𝑠ℎ (
𝐻
𝐿𝑛
) + 𝑐ℎ (

𝐻
𝐿𝑛
)

] 

𝑗𝑑𝑟 =  𝑞Φ(1 − 𝑅)𝑒
−𝛼𝑥𝑗(1 − 𝑒−𝛼𝑊𝐷) 

ahol 𝛼 az abszorpciós tényező, Φ a beérkező foton fluxus, 𝑥𝑗 a p-n átmenet mélysége, 𝐿𝑛 és 

𝐿𝑝 az elektronok és lyukak diffúziós hossza, 𝐷𝑛 és 𝐷𝑝 az elektronok és lyukak diffúziós állandója, 

𝑆𝑛 és 𝑆𝑝 az előoldali, illetve hátoldali felületi rekombinációs sebesség, 𝑊𝐷 a kiürített réteg 

vastagsága, 𝐻 pedig a bázisvastagság. A fotoáramot pedig a három áramkomponens összegéből 

kapjuk: 

𝑗𝑝ℎ = 𝑗𝑝 + 𝑗𝑛 + 𝑗𝑑𝑟 

A fenti összefüggésből látható, hogy a fotoáramot számos tényező befolyásolja. Egyrészt a 

fenti paraméterek legtöbbje függ a hőmérséklettől, másrészt pedig az abszorpciós tényező a 

hullámhossz függvényében is változik. 

Mivel disszertációm témája a vékony fotaktív rétegű napelemek jellemzőinek 

hőmérsékletfüggése, a továbbiakban elsődlegesen a 𝐻 bázisvastagság hatásával foglalkozom. 

2.2.2.2 Telítési áram 

A telítési áram a napelem egydiódás modelljében szereplő, a dióda áramát leíró 

exponenciális tag szorzótényezője, amely lényegében az eszköz anyagi és szerkezeti 

paramétereinek hatását összegzi. A telítési áramra a diffúziós egyenletek megoldásával a 

következő összefüggést kapjuk [61]: 

𝐼0 = 𝑞𝐴(
𝐷𝑛𝑛𝑝
𝐿𝑛

𝑐𝑡ℎ
𝑊𝑝
𝐿𝑛
−
𝐷𝑝𝑝𝑛
𝐿𝑝

𝑐𝑡ℎ
𝑊𝑛
𝐿𝑝
) (2-3) 

ahol 𝑞 az elemi töltés, 𝐴 az eszköz felülete, 𝐷𝑛 és 𝐷𝑝 a kisebbségi töltéshordozók diffúziós 

állandója, 𝐿𝑛 és 𝐿𝑝 a kisebbségi töltéshordozók diffúziós hossza,𝑛𝑝 és 𝑝𝑛 pedig az elektronok 

egyensúlyi koncentrációja a p-rétegben, illetve a lyukak egyensúlyi koncentrációja az n-rétegben, 

𝑊𝑛 és 𝑊𝑝 pedig az n- és a p-réteg vastagsága. Amennyiben a diffúziós hossz lényegesen nagyobb, 

mint a rétegek vastagsága, a kotangens-hiperbolikusz tagok kb. 1 értéket vesznek fel, így ilyenkor 
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a diffúziós hossz nem befolyásolja a telítési áramot. Amennyiben a diffúziós hossz azonban kisebb 

a p- és n-rétegek vastagságánál, a telítési áram a 
𝑊𝑝

𝐿𝑛
, illetve 

𝑊𝑛

𝐿𝑝
 arány csökkenésével növekszik. 

Amennyiben a vizsgált napelemstruktúra rendelkezik hátoldali visszaszóró mezővel, a (2-3) 

egyenlet helyett következő összefüggéssel kapjuk meg a telítési áramot [62]: 

𝐼0 =
𝑞𝑛𝑖

2𝐷𝑝

𝑁𝐴𝐿𝑝
(

 
𝑆 + tanh

𝑊𝑝
𝐿𝑝

1 + 𝑆 ∙ tanh
𝑊𝑝
𝐿𝑝)

  

ahol  

𝑆 =
𝑁𝐴
𝑁𝐴+

𝐷𝑝+

𝐷𝑝

𝐿𝑝

𝐿𝑝+
(

 

𝑠𝑟𝐿𝑝+
𝐷𝑝+

+ tanh
𝑊𝑝+
𝐿𝑝+

1 +
𝑠𝑟𝐿𝑝+
𝐷𝑝+

tanh
𝑊𝑝+
𝐿𝑝+)

  

A fenti két egyenletben 𝑁𝐴 a bázis adalékkoncentrációja, 𝐷𝑝 és 𝐿𝑝 a kisebbségi 

töltéshordozók diffúziós állandója és diffúziós hossza, 𝑊𝑝 a bázisvastagság, 𝑞 az elemi töltés, 𝑛𝑖 az 

intrinszik elektronkoncentráció, 𝑠𝑟 pedig a felületi rekombinációs sebesség a hátoldalon. A „+” 

indexű mennyiségek az erősebben adalékolt hátoldali réteg ugyanazon paramétereit jelölik. 

2.2.2.3 Az idealitási tényező 

Az idealitási tényező önmagában a félvezető eszközök elméleti leírásának egyik 

legelhanyagoltabb részének tekinthető. Maguk a tématerület legelismertebb szakkönyvei is 

legfeljebb említés szinten foglalkoznak az idealitási tényezővel, legyen szó akár félvezető 

eszközök elméletével foglalkozó szakkönyvekről, akár napelemek elméletét tárgyaló művekről. A 

diódák vagy napelemek viselkedésének matematikai levezetésénél és tárgyalásánál azonban csak 

a legkevesebb esetben veszik figyelembe. 

Az idealitási tényező alapvetően a Schockley egyenletben az exponenciális tag kitevőjének 

nevezőjében található szorzó tényező, amelynek feladata, hogy az ideális dióda karakterisztikáját 

úgy módosítja, hogy egy adott p-n átmenet mért jelleggörbéjére illeszkedjen. 

A kétdiódás modell leírásánál láttuk, hogy az idealitási tényező változik a feszültséggel, attól 

függően, hogy diffúziós, vagy rekombinációs áram dominálja-e a viselkedést, illetve esetleg már 

az ambipoláris transzport is számottevő. Látható ebből, hogy a rekombinációs folyamatok, 

befolyásolják az idealitási tényezőt, csakúgy mint a telítési áramot. 

Cueavas [63] értelmezésében az idealitási tényező egy „kényelmi” eszköz, amellyel elérhető, 

hogy a telítési áramot ne kelljen feszültségfüggőnek feltételezni. Ez a megközelítés jól szemlélteti, 

hogy az idealitási tényező és a telítési áram erősen összefügg, és hogy mindkettő főként az átmenet 

technológiai és az alapanyag anyagi paramétereitől függ. 



16 
 

Elméleti megfontolások alapján az idealitási tényező 1 és 2 közötti értéket vehet fel, a 

gyakorlatban azonban 2 feletti idealitási tényezők is találhatók [64], főként vékonyréteg 

napelemek esetén [65]. Kristályos szilícium alapú napelemek esetén Breitenstein és szerzőtársai 

[66] a 2 feletti idealitási tényezőket felületi hibákkal (karcolások stb.) és az abból fakadó magas 

felületi rekombinációval magyarázták. 

 Napelemek matematikai leírása Lambert-féle W-függvénnyel 

A soros és párhuzamos ellenállásokat is figyelembe vevő egydiódás modellre felírható 

egyenlet alapvetően implicit módon adja meg a napelem áram-feszültség karakterisztikáját. Mivel 

az áram a lineáris tagokban és az exponenciális tag kitevőjében is szerepel, így explicit alakban 

nem fejezhető ki sem elemi függvényként, sem a szokványosan használt transzcendens 

függvényekkel. Arra, hogy az áramot a feszültség függvényében explicit módon fejezzük ki, a 

Lambert-féle W-függvény [67] nyújt lehetőséget, amelynek 𝑊(𝑥) értékét az 𝑦 ∙ 𝑒𝑦 = 𝑥 egyenlet 

megoldásaként definiálják. A Lambert-féle W-függvénnyel számos, egyszerre exponenciális és 

lineáris tagokat is tartalmazó egyenlet megoldható, ezért több irodalmi forrásban [68, 69, 70] is 

felhasználták arra, hogy a napelemek soros és párhuzamos ellenállásokat is tartalmazó egydiódás 

modelljét explicit alakban adják meg. Ezzel a napelemek karakterisztikájának egy olyan 

matematikai leírását kapjuk, amely explicit mivoltának köszönhetően a gyakorlatban könnyebben 

használható. Az áram a feszültségtől való függésének explicit kifejezése leegyszerűsíti és gyorsítja 

az I-U karakterisztikák illesztését a mérési adatokra, mivel az illesztő algoritmuson belül nem kell 

minden egyes értékmeghatározásnál numerikusan megoldani a (2-2) egyenletet. 

A napelem karakterisztikájának a Lambert-féle W-függvényes leírására a (2-2) egyletből 

kiindulva a következő explicit kifejezést kapjuk (a részletes matematikai levezetés az 1. 

Függelék:ben található): 

𝐼 =
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) −

𝑈

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
−
𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

∙ 𝑊 (
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
∙ 𝑒

𝑅𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠

∙
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ) (2-4) 

Ha a sönt ellenállásokat végtelen nagynak tekintjük, azaz 𝑅𝑠ℎ → ∞, akkor lim
𝑅𝑠ℎ→∞

𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
= 1, 

és a fenti képlet a következőképpen egyszerűsödik: 

𝐼 = (𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) −
𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

∙ 𝑊 (
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ) (2-5) 

Ez a napelem csak a soros ellenállást figyelembe vevő egydiódás modellje. 

Az 1. Függelék:ben található levezetésekből látható, hogy a Lambert-féle W-függvényt 

alkalmazó leírás az ideális napelem jól ismert leírásának általánosítása, amely 𝑅𝑠 = 0 és 𝑅𝑠ℎ = ∞ 

esetében az ideális napelem egyenletét adja vissza. Megjegyzendő, hogy 𝑅𝑠 = 0 esetében a képlet 

csak határértékként számítható, ezért a fenti képletek gyakorlati alkalmazásánál során 𝑅𝑠 nem 

lehet nulla. 
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 Jellemző értékek számítása a Lambert féle W-függvényes leírásból 

Napelemek esetében a legfontosabb paraméterek közé tartozik a rövidzárási áram, 

üresjárási feszültség, illetve az optimális munkapont, amelyből származtatható a maximális 

teljesítmény, a hatásfok és a kitöltési tényező. 

Ezen paraméterek közül a legegyszerűbben az rövidzárási áram számolható, amelyet a 

(2-4) egyenletbe U helyére nullát behelyettesítve kapunk meg: 

𝐼𝑆𝐶 =
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) −

𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

𝑊 ∙ (
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
∙ 𝑒

𝑅𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠

∙
𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ) (2-6) 

Az üresjárási feszültség esetében az (2-4)egyenlet 𝐼 = 0 esetre igen nehézkes megoldani, 

ezért egyszerűbb ismét a napelem egydiódás helyettesítő képéből (2-2. ábra) kiindulni. Mivel 

üresjárásban 𝑅𝑠 ágában nem folyik áram, elég, ha a teljes rendszert úgy tekintjük, hogy az 

áramforrás árama teljes egészében az egymással párhuzamosan kapcsolt diódán és sönt 

ellenálláson folyik. Ebben az esetben az alábbi képletet kapjuk az üresjárási feszültségre: 

𝑈𝑂𝐶 = 𝐼𝑝ℎ ∙ 𝑅𝑠ℎ −
−𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑊 (
𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

𝑒
−
𝐼𝑝ℎ∙𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇 ) (2-7) 

A napelem egyéb paramétereire (maximális teljesítmény, hatásfok, kitöltési tényező) már 

nem adható meg explicit analitikus összefüggés. Ezen paraméterek mindegyikéhez szükség lenne 

a maximális teljesítményre, illetve az optimális munkapontra, amelyek a tejesítmény-feszültség 

(P-U) karakterisztika szélsőértékeit keresve határozhatók meg. Az optimális munkapontot az a 

feszültség jelenti, amelynél a P-U karakterisztika első deriváltja azonos nullával. A P-U 

karakterisztika a (2-4) egyenletből származtatható, U-val való szorzással. Mivel a szorzást és a 

deriválást követően az egyes tagok mind 𝑈-t, mind 𝑊(𝑓(𝑈))-t, illetve kettejük szorzatát is 

tartalmazzák, továbbá az tagok nevezőibe is kerülnek 𝑊(𝑓(𝑈))-t tartalmazó, illetve U-tól 

exponenciálisan függő tagok, a feszültség analitikus módszerekkel nem fejezhető ki expliciten. Így 

az optimális munkapont csak numerikus módszerekkel határozható meg. 

2.3 Napelemek jellemzőinek hőmérsékletfüggése 

Csakúgy, mint a legtöbb félvezető alapú eszköz esetében, a napelem egyes jellemzői is erős 

hőmérsékletfüggést mutatnak. A napelem mint energiatermelő eszköz esetében ezek 

leglényegesebb megnyilvánulása, hogy a napelem által leadható teljesítmény jelentősen csökken 

az eszköz hőmérsékletének növekedésével. Ha az eszköz minden paraméterét figyelembe akarjuk 

venni, akkor a kép természetesen sokkal összetettebb ennél, de a felhasználás szempontjából ez a 

legjelentősebb szempont. 

Éppen ezért a legegyszerűbb termelés-előrejelzések esetében a napelem leadható 

maximális teljesítményének hőmérsékletfüggését lineárisan közelítve meghatároznak egy 

hőmérsékleti együtthatót [71, 72], amely a leadott teljesítmény becslésére használható a napelem 
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hőmérsékletének ismeretében. A napelemtábla-gyártók továbbá az üresjárási feszültségre és a 

rövidzárási áramra is adnak meg lineáris hőmérsékleti együtthatót. A napelemek hatásfokát a 

hőmérséklet függvényében közelítő modellek összefoglalása megtalálható Skoplaki és Palyvos 

[73], illetve Dubey, Sarvaiya és Seshadri [74] cikkeiben. Számos további irodalmi forrás létezik, 

amely a napelemek egyes paramétereinek hőmérsékletfüggését is vizsgálja [75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81], ezek azonban mind inkább a hőmérsékletfüggés meghatározására törekszenek, és nem 

tárgyalják a hőmérsékletfüggés eredetét. Magát a paraméterek hőmérsékletfüggését a legtöbb 

szakkönyv is felületesen kezeli, és a napelemek egy elkerülhetetlen rossz tulajdonságának, nem 

pedig tervezhető paraméterének tekinti. 

Az utóbbi időben azonban elkezdett növekedni az érdeklődés aziránt, hogy milyen mélyebb 

fizikai folyamatok rejlenek a napelem-paramétrek hőmérsékletfüggése mögött. A hőmérsékleti 

együtthatók elméleti szinten legjobban megalapozott magyarázatát Dupré, Vaillon és Green [82] 

adta meg. A szerzőhármas azonban termodinamikai megfontolások alapján közelíti meg napelem-

paraméterek hőmérsékletfüggését. Ennek köszönhetően ugyan egy általános érvényű, 

szemléletes fizikai magyarázatot kapunk, de a levezetések nem veszik figyelembe a félvezető 

anyagok tulajdonságait és a struktúra szerkezetét, így az egyes anyagi, technológia és szerkezeti 

paraméterek hőmérsékletfüggésre gyakorolt hatásáról nem képesek információt szolgáltatni. 

Vaillon és szerzőtársai kombinált elektromos és termikus modellje [27] figyelembe veszi az anyagi 

paraméterek hőmérsékletfüggését, így alkalmas arra, hogy egyes technológiai és szerkezeti 

paraméterek hőmérsékletfüggésre gyakorolt hatását szimulálja, azonban a modell kizárólag 

szilíciumból készült p-n átmeneteket képes modellezni, így eltérő alapanyagú, vagy egyéb 

szerkezeti elemeket (pl. BSF réteg) tartalmazó struktúrák esetében az eredmények csak 

korlátosan használhatók. Kevésbé mély szinten további források is megkísérelnek magyarázatot 

adni a napelemek egyes üzemi paramétereinek hőmérsékletfüggésére [83, 84, 85], vagy csak 

egyes paraméterek, mint például az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését vizsgálják [86, 87]. 

Akad olyan forrás is, amely a hőmérséklet- és a fényintenzitás-függést együtt tárgyalja [88]. 

Shaltout és munktatársai pedig kimutatták [89], hogy a beérkező fényintenzitással (enyhe 

koncentrálást is vizsgálva) változik a rövidzárási áram hőmérsékletfüggése. Emellett rámutattak 

a spektrális válaszfüggvény hőmérsékletfüggésére is. 

Egyes irodalmi forrásokban arra is lehet utalásokat találni, hogy az egyes technológiai 

paraméterek, mint pl. a szelet elhelyezkedése az alapanyagtömbben [90], vagy a szelet 

adalékolása [86] hogyan befolyásolják a napelemek paramétereinek hőmérsékletfüggését. Braun 

és szerzőtársai [84] pedig elméleti megközelítéssel vizsgálták, hogy a cellák 

hőmérsékletfüggésére milyen hatással van az alapanyag tiltott sávszélessége. Ebben azt 

állapították meg, hogy növekvő tiltott sáv szélesség növekedésével a napelem paramétereinek 

hőmérsékletfüggése csökken. Az egyetlen kivételt a rövidzárási áram képezte, amely ellenben 

növekedett. Továbbá a cikk szerint a fényintenzitás növelése csökkenti a hőmérsékletfüggést. 
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 Félvezetők anyagjellemzőinek hőmérsékletfüggése 

A félvezető eszközök hőmérsékletfüggését gyakorlatilag a felhasznált anyagok 

anyagtulajdonságai határozzák meg. Ezen fejezet egy rövid összefoglalást tartalmaz az vizsgált 

eszközök hőmérsékletfüggését befolyásoló anyagparaméterekről és azok hőmérsékletfüggéséről. 

2.3.1.1 Tiltott sávszélesség 

A tiltott sávszélesség mint a félvezető alapanyag egyik legalapvetőbb paramétere több 

módon befolyásolja a napelemek tulajdonságainak hőmérsékletfüggését, ahogy ezt a 2.3.2 és 2.3.3 

fejezetekben látni fogjuk. 

A különböző félvezetők tiltott sávszélessége eltérő, továbbá függ a hőmérséklettől is. H. Y. 

Fan 1951-ben elméleti matematikai magyarázatot adott a szilícium és germánium tiltott 

sávszélességének hőmérsékletfüggő változására [91]. 1967-ben Varshni egy empirikus 

összefüggést adott meg egyes félvezetők tiltott sávszélessége és a hőmérséklet között [92]: 

𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸0 −
𝛼 ∙ 𝑇2

𝑇 + 𝛽
 

ahol 𝐸0 a tiltott sávszélesség 0 K-en, 𝛼 és𝛽 pedig állandók, amelyek értéke szilícium 

esetében 𝛼 = 7.021 ∙ 10−4 és 𝛽 = 1108, továbbá 𝐸0 = 1,1557. (Alex és szerzőtársai 1996-ban a 

modell pontosítása céljából enyhén eltérő modellegyütthatókat javasoltak [93]). 

A fenti összefüggés 0-500 K ábrázolva a 2-4. ábraán látható. Az ábrából láthatjuk, hogy 

szobahőmérséklet felett a tiltott sávszélesség kb. 100 K-es tartományokban jó közelítéssel lineáris 

összefüggéssel is helyettesíthető, ahogy ezt egyes irodalmi források alkalmazzák is [82, 85]. 

 
2-4. ábra: Szilícium tiltott sávszélessége a hőmérséklet függvényében, Varshni empirikus modellje alapján 

A Varshni-féle összefüggés a gyakorlatban jól alkalmazható, bevált eszköz a félvezetők 

tiltott sávszélességének modellezésére, napelemek esetében a legtöbb irodalmi forrásban ezt az 

összefüggést választják [83, 87, 27], ha a modell tartalmazza a tiltott sávszélesség 

hőmérsékletfüggését is. 
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2.3.1.2 Abszorpciós tényező 

A szilícium abszorpciós tényezőjének hőmérsékletfüggésére Rajkanan adott analitikus 

összefüggést 1979-ben [94]: 

𝛼(𝑇) = ∑ 𝐶𝑖𝐴𝑗

[
 
 
 
 
{ℎ𝜈 − 𝐸𝑔𝑗(𝑇) + 𝐸𝑝𝑖}

2

{𝑒
𝐸𝑝𝑖
𝑘𝑇 − 1}

+
{ℎ𝜈 − 𝐸𝑔𝑗(𝑇) − 𝐸𝑝𝑖}

2

{1 − 𝑒
−𝐸𝑝𝑖
𝑘𝑇 }

]
 
 
 
 

+ 𝐴𝑑{ℎ𝜈 − 𝐸𝑔𝑑(𝑇)}
1
2

𝑖=1,2
𝑗=1,2

 

Ahol 𝐸𝑔𝑗  és 𝐸𝑔𝑑  hőmérsékletfüggése a Varshni-összefüggéssel írható le, ℎ a Planck-, 𝑘 pedig 

a Boltzmann-állandó, az egyéb paraméterek pedig a következők: 

𝐸𝑔1(0) = 1.1557 𝑒𝑉 𝐶1 = 5.5 

𝐸𝑔2(0) = 2.5 𝑒𝑉 𝐶1 = 4.0 

𝐸𝑔𝑑(0) = 3.2 𝑒𝑉 𝐴1 = 3.231 ∙ 10
2 𝑐𝑚−1𝑒𝑉−2 

𝐸𝑝𝑖 = 1.827 ∙ 10
−2 𝑒𝑉 𝐴1 = 7.237 ∙ 10

3 𝑐𝑚−1𝑒𝑉−2 

𝐸𝑝𝑖 = 5.773 ∙ 10
−2 𝑒𝑉 𝐴𝑑 = 1.052 ∙ 10

6 𝑐𝑚−1𝑒𝑉−2 

A fenti elméleti összefüggést gyakran használják az irodalomban [27, 95], Robert Hull a 

szilícium anyagi tulajdonságait összefoglaló műszaki kézikönyvében [96] a fenti modell 

különböző szerzők által javasolt paraméterezései megtalálhatók. A modell jól közelíti az 

abszorpciós tényező egyéb forrásokban [96, 97, 98] közölt, rögzített hőmérsékleteken mért 

értékeit. 

Green [97] továbbá 2008-ban javasolt különböző, egyszerűbb matematikai 

összefüggéseket, amelyek 300 K-en mért adatokból extrapolálják az abszorpciós tényező egyéb 

hőmérsékleteken felvett értékét, azonban ezek egyike sem képes kellően széles 

hőmérséklettartományban jó becslést adni a teljes hullámhossztartományra. 

 
2-5. ábra: Kristályos szilícium abszorpciós tényezője különböző hőmérsékleteken [81] 

A 2-5. ábra a szilícium abszorpciós tényezőjét ábrázolja a hullámhossz függvényében, 

különböző hőmérsékleteken. Jól látható, hogy az abszorpciós tényező számottevően növekszik a 
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hőmérséklet növekedésével. Továbbá megfigyelhető, hogy növekvő hullámhosszal az abszorpciós 

tényező csökken. Ezért vékony napelemek a magasabb hullámhossztartományokban a beérkező 

fénynek csak kisebb hányadát képesek elnyelni, és csak a látható tartomány alsó részeiben 

(600 nm alatt) nyelik el a fény nagy részét. 

2.3.1.3 Diffúziós hossz és élettartam 

A 2.2.2.1 és 2.2.2.2 fejezetekben már említett diffúziós hossz a kisebbségi töltéshordozók 

diffúziós állandójának és élettartamának szorzatából vont gyök [31, 60]: 

𝐿 = √𝐷𝜏 

A napelemek számos paraméterénél fontos szerepet játszó diffúziós hossz az az átlagos 

távolság, amelyet a kisebbségi töltéshordozók a generáció és rekombinálódás között megtesznek, 

vagy egy másik mehóahtározás szerint az a távolság, amelynél egy adott síkban injektált 

töltéshordozók koncentrációja az eredeti koncentráció 1/e-d részére csökken. A két definíció 

egyenértékű. 

Mivel mind a diffúziós állandó, mind az élettartam változik a hőmérséklet függvényében, a 

diffúziós hossz is hőmérsékletfüggő mennyiség, így a diffúziós hossz hőmérsékletfüggése 

befolyásolja többek között a telítési áram és a fotoáram hőmérsékletfüggését. 

A diffúziós hossz hőmérsékletfüggésének vizsgálatához a kisebbségi töltéshordozók 

diffúziós állandójából és élettartamából indulhatunk ki. Az Einstein-összefüggés szerint a diffúziós 

állandó [59]: 

𝐷 =
𝜇 ∙ 𝑘𝐵 ∙ 𝑇

𝑞
 

ahol 𝜇 a kisebbségi töltéshordozók mozgékonysága, 𝑘𝐵 a Boltzmann-állandó, 𝑞 a töltés és 𝑇 

a hőmérséklet. Látható, hogy a diffúziós állandó egyrészt egy lineáris szorzótényezővel, másrészt 

pedig a mozgékonyságon keresztül függ a hőmérséklettől. 

A kisebbségi töltéshordozók mozgékonysága a következő összefüggésekkel közelíthető a 

250 és 500 K közötti tartományban [59] elektronokra, illetve lyukakra: 

𝜇𝑛(𝑁, 𝑇) = 88 (
𝑇

300
)
0,57

+
7,4 ∙ 108𝑇−2,33

1 +
𝑁

1,26 ∙ 1017 (
𝑇
300)

2,4

∙ 0,88 (
𝑇
300)

0,146

 

𝜇𝑝(𝑁, 𝑇) = 54,3 (
𝑇

300
)
0,57

+
1,35 ∙ 108𝑇2,23

1 +
𝑁

2,35 ∙ 1017 (
𝑇
300)

2,4

∙ 0,88 (
𝑇
300)

0,146
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A kisebbségi töltéshordozók mozgékonyságának hőmérsékletfüggését a 2-6. ábra mutatja 

be különböző adalékolások esetén. Jól látható, hogy gyenge adalékolások esetén a mozgékonyság 

erősen csökken a hőmérséklettel, míg erősebb adalékolások esetében csak kisebb mértékben 

változik. 

 
2-6. ábra: Mozgékonyság szilíciumban különböző adalékolások mellett 

Ebből látható, hogy az adalékolástól függően a diffúziós állandó mutathat csökkenő, és 

növekvő hőmérsékletfüggést is. 

A kisebbségi töltéshordozók élettartamának hőmérsékletfüggése számos paramétertől 

függ, kezdve az adalékolástól, át hibahelyek számán, egészen a szennyező anyagok 

koncentrációjáig és fajtájáig. Általánosságban azonban elmondható, hogy a kisebbségi 

töltéshordozók élettartam növekszik a hőmérséklet növekedésével [99, 100, 101]. 

Összességében látható, hogy a diffúziós hosszat számos paraméter befolyásolja, de 

általában feltételezhető, hogy a diffúziós hossz a hőmérséklettel valamelyest növekszik. 

  Napelem modellparamétereinek hőmérsékletfüggése 

2.3.2.1 Fotoáram 

Mint a 2.2.2.1 fejezetben láttuk, a fotoáram számos paramétertől függ, amelyek egy része 

hőmérsékletfüggő. Ezeket a fent bemutatott képlet alapján végigmutatni igen nehézkes lenne, 

ezért az egyszerűbb, de szemléletesebb kvalitatív tárgyalási módot választom. 

Feltételezzük, hogy adott egy napelem-szerkezetünk, amely ideálisnak tekinthető olyan 

szempontból, hogy minden bejövő fotont elnyel, és minden egyes létrejövő elektron-lyuk pár 

hozzájárul a fotoáramhoz, azaz a napelemünk kvantumhatásfoka 100 %. Ez az eset akkor állhat 

fent, ha az alapanyag elég vastag ahhoz, hogy minden fényt elnyeljen, továbbá a kisebbségi 

töltéshordozók diffúziós hossza lényegesen nagyobb, mint az alapanyag vastagsága, továbbá a 
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felületi és tömbi rekombináció is elhanyagolható, így az összes fotogenerált kisebbségi 

töltéshordozó eljut a p-n átmenetig. 

Ebben az estben a hőmérsékletváltozás kizárólag úgy tudja növelni a fotogenerációt, hogy a 

hőmérséklet növekedésével a tiltott sávszélesség csökken, és az abszorpciós tényező a tiltott 

sávszélességnek megfelelő hullámhosszaknál megnövekszik, illetve az abszorpciós él valamelyest 

eltolódik a nagyobb hullámhosszak felé. Így többlet töltéshordozó generáció és többlet áram jön 

létre. A tiltott sávszélesség csökkenéséből adódó hőmérsékletfüggés elméleti számítások alapján 

0,0165 %/°C [102]. Ez az érték a piacon kapható kristályos szilíciumból készült napelemek esetén 

azonban általában magasabb, kb. 0,03-0,1 % között mozog [78], [90], [76], [79]. 

A tiltott sávszélesség hőmérsékletfüggéséből eredő hőmérsékletfüggésnél jelentősen 

nagyobb hőmérsékleti együtthatókat Green [102] az abszorpciós tényező hőmérsékletfüggésével 

magyarázza. A szilícium abszorpciós tényezője a hullámhossz függvényében egyre csökken, a 

tiltott sávszélességnek megfelelő hullámhossz közelében több nagyságrenddel kisebb, mint az UV-

közeli tartományban. Ezért az közeli infravörös tartományban nem használható a korábbi 

felvetésünk, hogy a napelem minden fotont elnyel. Mivel azonban a szilícium abszorpciós 

tényezője növekszik a hőmérséklettel, a hőmérséklet növekedésével a napelem egyre több fényt 

képes elnyelni, így növekszik a fotoáram, illetve a rövidzárási áram. Megjegyzendő, hogy ez csak 

a nagyobb hullámhosszak esetében, azaz a közeli infravörös tartományra igaz, rövid 

hullámhosszak esetében már használható a korábbi feltevésünk. Ebből belátható, hogy a 

napelemek vékonyodásával egyre rövidebb hullámhosszakon jelentkezik a hőmérsékletfüggés. 

Amennyiben feltételezzük, hogy a diffúziós hossz nem jelentősen nagyobb, mint a napelem 

vastagsága, hanem kisebb vagy összemérhető vele, akkor már a diffúziós hossz 

hőmérsékletfüggése is befolyásolhatja a fotoáram hőmérsékletfüggését, hiszen csak a diffúziós 

hosszon belüli kisebbségi töltéshordozók jutnak el nagy valószínűséggel a töltésszétválasztást 

végző kiürített rétegig. 

Összességében tehát elmondható, hogy egy napelem fotoáramának hőmérsékletfüggését az 

abszorpciós tényező, a diffúziós hossz és tiltott sávszélesség hőmérsékletfüggése befolyásolja. 

2.3.2.2 Telítési áram 

A napelem egydiódás modelljéből láthattuk, hogy a p-n átmenet beépített tere által 

létrehozott áram egyrészt az eszköz által leadott áramból, illetve a diódán és a párhuzamos 

ellenálláson átfolyó, energiatermelés szempontjából veszteségnek tekintendő áramokból tevődik 

össze. Hogy egy adott eszköz esetén a diódán és a párhuzamos ellenálláson mekkora áram folyik, 

az a napelemre kapcsolt terhelő ellenállástól, azaz a napelem munkapontjától (és természetesen 

valamelyest a soros ellenállásától) függ. Ha a p-n átmenet kialakítását tekintjük, akkor belátható, 

hogy a diódán átfolyó áramot lényegében kettő, a napelem-rétegszerkezet felépítésétől és 

anyagjellemzőitől függő paraméter határozza meg: a telítési áram és az idealitási tényező. 

Belátható, hogy a telítési áram növekedése egyre jobban növeli a dióda exponenciális 

karakterisztikájának meredekségét, ezzel csökkentve a napelem üresjárási feszültségét, kitöltési 



24 
 

tényezőjét és maximális teljesítményét / hatásfokát. Ebből látható, hogy a minél nagyobb hatásfok 

elérése érdekében célszerű a telítési áramot minél alacsonyabb értéken tartani. 

Mivel a telítési áram növekedése rontja a napelemek paramétereit, és a telítési áram erősen 

növekszik a hőmérséklettel [61], belátható, hogy a telítési áram eltérő hőmérsékletfüggése 

változtatja a napelem legtöbb paraméterének hőmérsékletfüggését is. 

A telítési áram (2-3) képlettel magadott összefüggésben az n- és p-oldali egyensúlyi 

kisebbségi töltéshordozó koncentrációk kifejezhetők az intrinszik koncentrációból és az 

adalékolásból: 

𝑛𝑝 =
𝑛𝑖
2

𝑁𝐴
 é𝑠 𝑝𝑛 =

𝑛𝑖
2

𝑁𝐷
 

Ezeket behelyettesítve a (2-3) egyenletbe a következőt kapjuk: 

𝐼0 = 𝑞𝐴(
𝐷𝑛
𝐿𝑛𝑁𝐴

𝑐𝑡ℎ
𝑊𝑝
𝐿𝑛
−

𝐷𝑝
𝐿𝑝𝑁𝐷

𝑐𝑡ℎ
𝑊𝑛
𝐿𝑝
)𝑛𝑖

2 

Ismerve, hogy 

𝑛𝑖
2(𝑇) = 𝐾𝑇3𝑒

−𝐸𝑔
𝑘𝑇  

a dióda telítési áramának hőmérsékletfüggése a következő összefüggéssel adható meg [103, 91]: 

𝐼0 = 𝐵 ∙ 𝑇
3+𝛾 ∙ 𝑒

−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇 (2-8) 

ahol az 𝑛𝑖
2 előtti tagok hőmérsékletfüggését a 𝑇𝛾 hatványfüggvényben, hőmérsékletfüggetlen 

tagjait pedig a B szorzótényezőbe vontuk össze. 

A (2-8) összefüggést deriválva a következő összefüggést kapjuk: 

𝑑𝐼0
𝑑𝑇

= 𝐵 (𝛽 ∙ 𝑇2+𝛾 ∙ 𝑒
−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇 +

𝐸𝑔

𝑛𝑘
∙
1

𝑇2
∙ 𝑇2+𝛾 ∙ 𝑒

−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇) 

a normalizált hőmérsékleti együtthatóra pedig a következő összefüggést kapjuk: 

𝑑𝐼0
𝑑𝑇
𝐼0
=

𝐵 (𝛽 ∙ 𝑇2+𝛾 ∙ 𝑒
−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇 +

𝐸𝑔
𝑛𝑘
∙
1
𝑇2
∙ 𝑇3+𝛾 ∙ 𝑒

−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇)

𝐵 ∙ 𝑇3+𝛾 ∙ 𝑒
−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇

=
3 + 𝛾

𝑇
+

𝐸𝑔

𝑛𝑘𝑇2
 

(2-9) 

Látható, hogy a hőmérséklet növekedésével a normalizált hőmérsékleti együttható egyre 

csökken. Továbbá a második tagot befolyásolja az idealitási tényező hőmérsékletfüggése is. A 

képletből az is látható, hogy a telítési áram hőmérsékletfüggése ideális napelemek esetén a 

legmagasabb, növekvő idealitási tényezővel – azaz kevésbé ideális, illetve ambipoláris transzport 

által dominált napelemek esetében – a telítési áram hőmérsékletfüggése csökken. 
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2.3.2.3 Az idealitási tényező 

A napelemek vagy diódák idealitási tényezőjének hőmérsékletfüggésével a szakirodalom 

gyakorlatilag nem foglalkozik, ami magyarázható azzal a ténnyel, hogy maga az idealitási tényezőt 

egy inkább kényszerből használt, gyakorlati mérésekből származó korrekciós tényezőnek 

tekintik, amely csak bonyolítja a félvezető eszközök szépen leírt matematikai elméletét, mintsem 

egy, az eszköz szerkezetéből adódó, tervezhető tényezőnek, mint ezt a 2.2.2.3 fejezetben már 

említettük. 

Azt is láttuk, hogy az idealitási tényező tekinthető az ideális egydiódás modell egy olyan 

transzformációjának, amely lehetővé teszi, hogy a telítési áramot ne kelljen feszültségfüggőnek 

feltételezni [63]. Az ilyen feszültségfüggetlen telítési áramok hőmérsékletfüggését a 2.3.2.2 

fejezetben tárgyaltuk. Belátható azonban, hogy a feszültségfüggetlen telítési áram esetében az 

idealitási tényező hőmérsékletfüggésében kell megjelennie minden olyan jelenségnek, ami a 

hőmérséklet függvényében megváltoztatná a telítési áram feszültségfüggését. 

Mivel a fotogenerált töltéshordozók mennyisége sokkal lassabban növekszik a 

hőmérséklettel, mint az intrinszik koncentráció, belátható, hogy növekvő hőmérséklettel az 

ambipoláris transzport hatása egyre csökken, hiszen egyre kisebb lesz az injektált (fotogenerált) 

és a termikus generációval keletkezett töltéshordozók aránya, azaz egyre kevésbé beszélhetünk 

erős injekcióról. 

 Üzemi paraméterek hőmérsékletfüggése 

2.3.3.1 Rövidzárási áram 

Az egydiódás modellből láttuk, hogy amennyiben a napelem soros ellenállása 

elhanyagolható, a rövidzárási áram gyakorlatilag megegyezik a fotoárammal. Nem elhanyagolható 

soros ellenállás esetén az egydiódás modellből a következő kifejezést kapjuk a fotoáramra: 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝐼𝑆𝐶𝑅𝑠
𝑛𝑈𝑇 − 1) 

Ebből az összefüggésből látszik, hogy a rövidzárási áram hőmérsékletfüggése ilyenkor már 

függ a soros ellenállás, az idealitási tényező és a telítési áram hőmérsékletfüggésétől is. A 

rövidzárási áramot továbbá a saját maga nagysága is befolyásolja, mivel az exponenciális tag 

kitevőjében szereplő rövidzárási áram növekedésével exponenciálisan növekszik a diódán elfolyó 

áram. Ez azt jelenti, hogy növekvő soros ellenállással a rövidzárási áram hőmérsékletfüggésének 

nemlinearitása növekszik. Mivel a rövidzárási áram nagyobb értéke esetén is erősebb a 

rövidzárási áram nemlinearitása, belátható hogy a fényintenzitás növekedésével is növekvő 

nemlinearitásra kell számítani. 
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2.3.3.2 Üresjárási feszültség 

Amennyiben egy napelem sönt ellenállása elég nagy ahhoz, hogy hatása elhanyagolható 

legyen, a (2-7) összefüggés helyett a napelem üresjárási feszültsége az 

𝑈𝑂𝐶 = 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙ 𝑙𝑛
𝐼𝑝ℎ
𝐼0

 

összefüggéssel adható meg, amelyet felírhatunk az  

𝑈𝑂𝐶 = 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙ (𝑙𝑛 𝐼𝑝ℎ − 𝑙𝑛 𝐼0) 

alakban is, így az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggése, azaz a 𝑈𝑂𝐶  hőmérséklet szerinti 

deriváltja a következő módon adható meg: 

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

=
𝑛 ∙ 𝑘

𝑞
∙ 𝑙𝑛 𝐼𝑝ℎ + 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑝ℎ
𝑑𝑇
𝐼𝑝ℎ

−
𝑛 ∙ 𝑘

𝑞
∙ 𝑙𝑛 𝐼𝑜 − 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑜
𝑑𝑇
𝐼𝑜

 

Behelyettesítve hogy  

𝑈𝑂𝐶
𝑇
=
𝑛 ∙ 𝑘

𝑞
∙ ln 𝐼𝑝ℎ −

𝑛 ∙ 𝑘

𝑞
∙ ln 𝐼𝑜 

a következő összefüggést kapjuk: 

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

=
𝑈𝑂𝐶
𝑇
+ 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑝ℎ
𝑑𝑇
𝐼𝑝ℎ

− 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑜
𝑑𝑇
𝐼𝑜

 (2-10) 

Az utolsó tagnál a telítési áram hőmérsékletfüggéséhez a telítési áram (2-8) képlettel megadott 

hőmérsékletfüggéséből indulhatunk ki: 

𝑑𝐼0
𝑑𝑇

= (𝐵 ∙ 𝑇3+𝛾 ∙ 𝑒
−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇)

′

= 𝐵((3 + 𝛾) ∙ 𝑇2+𝛾 ∙ 𝑒
−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇 +

𝐸𝑔

𝑛𝑘
∙
1

𝑇2
∙ 𝑇3+𝛾 ∙ 𝑒

−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇) + 𝐵′ ∙ 𝑇3+𝛾 ∙ 𝑒

−𝐸𝑔
𝑛𝑘𝑇 

Amennyiben B-ről feltételezzük, hogy nem függ a hőmérséklettől, az összeg második tagja nulla. 

A fenti kifejezést 𝐼0-val osztva: 

𝑑𝐼𝑜
𝑑𝑇
𝑑𝐼𝑜

= 
3 + 𝛾

𝑇
+

𝐸𝑔

𝑛𝑘𝑇2
+
𝐵′

𝐵
 

(2-10)-ba visszahelyettesítve: 

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

=
𝑈𝑂𝐶
𝑇
+ 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑝ℎ
𝑑𝑇
𝑑𝐼𝑝ℎ

− 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙ ( 
3 + 𝛾

𝑇
+

𝐸𝑔

𝑛𝑘𝑇2
+
𝐵′

𝐵
) 
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Elvégezve az 𝑛 ∙ 𝑈𝑇-val való szorzást és átrendezve: 

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

= 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐼𝑝ℎ
𝑑𝑇
𝑑𝐼𝑝ℎ

+
𝑈𝑂𝐶(𝑇) −

𝐸𝑔
𝑞

𝑇
− 
𝑛 ∙ 𝑘 ∙ (3 + 𝛾)

𝑞
− 𝑛 ∙ 𝑈𝑇 ∙

𝑑𝐵
𝑑𝑇
𝐵

 

A fenti képletből láthatjuk, hogy az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését számos hatás 

befolyásolja. Az egyes tagokat külön tekintve megnézhetjük, milyen mértékben befolyásolják az 

üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését. Az első tag a fotoáram hőmérsékletfüggésének 

befolyásoló hatását mutatja. A 2.3.2.1 fejezetben láttuk, hogy a piacon kapható kristályos 

szilíciumból készült ipari napelemek esetében a rövidzárási áram hőmérsékletfüggése ritkán 

haladja meg a 0,1 %/°C értéket. Kis soros ellenállású napelemet feltételezve a rövidzárási áram jó 

közelítéssel megegyezik a fotoárammal, ezért 1 fok hőmérsékletváltozás esetén a második tag 

𝑛𝑈𝑇 ∙ 0,001, azaz néhány µV körüli értékkel növekszik. A harmadik tag értéke 
𝑘

𝑞
= 0,08617 𝑚𝑉/𝐾-

t, illetve tipikus 1 és 2 közötti γ értéket figyelembe véve néhány tized mV nagyságrendjébe esik, a 

negyedik tag esetében a 𝐵 szorzót pedig vagy hőmérséklettől függetlennek, tekintjük, vagy a nem 

vastagbázisú dióda esetében a 𝑇𝛾 hőmérsékletfüggés korrekciójára használjuk, így hatása jóval 

kisebb, mint a 3. tagnak. Tipikus kristályos szilícium alapú napelemek üresjárási feszültsége 

szobahőmérsékleten 0,5 és 0,7 V közötti érték, míg a tiltott sávszélesség 𝐸𝑔 = 1,12 𝑒𝑉, így a 

második tag értéke kb. 2 mV nagyságrendjébe esik, így ez a legmeghatározóbb összetevő. Ebből 

látható, hogy az összes tag közül a tiltott sávszélesség határozza meg alapvetően a napelemek 

üresjárási feszültségének hőmérsékletfüggését, a többi tag csak kisebb mértékben képes a tiltott 

sávszélesség által megadott alapvető hőmérsékletfüggést módosítani. 

A fotoaktív réteg változása a tiltott sávszélességet tartalmazó tag kivételével gyakorlatilag 

minden tagon keresztül befolyásolhatja az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését, mivel 

azonban a fotoáram által befolyásolt tag hatása kb. két nagyságrenddel kisebb, mint a két utolsó 

tag együttes hőmérsékletfüggése, az üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését gyakorlatilag a 

telítési áram hőmérsékletfüggése változtathatja, amelyet a fotoaktív réteg vastagsága pedig a γ és 

𝐵 tényezők változtatásán keresztül képes módosítani. 

2.3.3.3 Optimális terhelő ellenállás 

Mivel az optimális terhelő ellenállás az optimális munkaponti feszültség és áram hányadosa, 

hőmérsékletfüggése megadható ezen két paraméter hőmérsékletfüggéséből: 

𝑑𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

=

𝑑 (
𝑈𝑜𝑝𝑡
𝐼𝑜𝑝𝑡

)

𝑑𝑇
 

A deriválási hányadosszabályt alkalmazva: 

𝑑𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
2

−

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
2
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𝐼(𝑇)-vel egyszerűsítve, és 𝑅𝑜𝑝𝑡 =
𝑈𝑜𝑝𝑡

𝐼𝑜𝑝𝑡
-ot behelyettesítve, az abszolút hőmérsékleti változásra a 

következő kifejezést kapjuk: 

𝑑𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
−

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
∙ 𝑅𝑜𝑝𝑡 

A normalizált hőmérsékleti együtthatót pedig 𝑅𝑜𝑝𝑡-tal osztva kaphatjuk meg: 

𝑑𝑅𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇
𝑅𝑜𝑝𝑡

=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
−

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
 

Azaz az optimális terhelő ellenállás normalizált hőmérsékleti együtthatója az optimális 

munkaponti feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatójának és az optimális munkaponti 

áram normalizált hőmérsékleti együtthatójának különbségeként számítható. 

2.3.3.4 Maximális teljesítmény, hatásfok és kitöltési tényező 

A napelemek hatásfoka definíció szerint a maximálisan leadható teljesítmény és a beérkező 

fényteljesítmény hányadosa, így a két mennyiség csak egy – a fényteljesítmény reciprokának 

megfelelő – szorzótényezőben tér el egymástól, amennyiben a beérkező fényteljesítmény 

független a hőmérséklettől. Így a két mennyiség hőmérsékletfüggése jellegre azonos, és együtt 

tárgyalható. 

A napelemek egy további, gyakran használt és a hatásfokkal szorosan összefüggő jellemzője 

a maximális teljesítménynek a rövidzárási áram és az üresjárási feszültség szorzatával képzett 

hányadosa, a kitöltési tényező (gyakran használatos a fill faktor angol elnevezés is, amelynek 

rövidítéseként a kitöltési tényezőt FF-fel jelöljük): 

𝐹𝐹 =
𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶

 (2-11) 

A fenti képletből jól látszik a kitöltési tényező és a maximális teljesítmény közötti szoros 

összefüggés: A nagyobb kitöltési tényező magasabb maximális teljesítményt és hatásfokot jelent. 

Minél magasabb a kitöltési tényező, annál jobban közelít a maximális teljesítmény az 𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶 

szorzathoz, azaz a karakterisztika annál jobban közelíti meg egy 𝐼𝑆𝐶  áramú és 𝑈𝑂𝐶  maximális 

feszültségű ideális áramforrás jelleggörbéjét, tehát a maximálisan leadható teljesítmény is 

növekszik. Mivel a napelem karakterisztikáját számos paraméter (pl. telítési áram, idealitási 

tényező, soros és párhuzamos parazita ellenállás) befolyásolja, tekinthetjük úgy, hogy a kitöltési 

tényező ezen paraméterek az ideális napelem karakterisztikára gyakorolt összesített hatását 

tartalmazza, vagy másként fogalmazva, a kitöltési tényező gyakorlatilag az a napelem 

paramétereinek nemidealitásából eredő összes veszteséget összegzi. 

A napelemek hatásfoka és kitöltési tényezője nem vezethető le analitikus módon a 

napelemek egydiódás modelljének paramétereiből [104]. A szakirodalom ugyan ismer egyes 



29 
 

közelítő számításokat a kitöltési tényezőre [104, 105], ezek azonban csak bizonyos (főként a soros 

és párhuzamos ellenállásra vonatkozó) korlátok mellett adnak megfelelő közelítést, ezért a 

kitöltési tényező és a hatásfok pontos értéke csak numerikusan határozható meg. 

Mivel egy napelem által leadható maximális teljesítmény az optimális munkaponti áram és 

feszültség szorzata, a hőmérsékletfüggés a következő módon adható meg: 

𝑑𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑇

=
𝑑(𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡)

𝑑𝑇
 

A deriválási szorzatszabályt alkalmazva az abszolút hőmérsékleti együtthatóra a következőt 

adódik: 

𝑑𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑇

=
𝑑(𝑈𝑜𝑝𝑡)

𝑑𝑇
∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇) +

𝑑(𝐼𝑜𝑝𝑡)

𝑑𝑇
∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇) 

A normalizált hőmérsékleti együtthatót pedig 𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑇)-vel osztva kapjuk meg: 

𝑑𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑇

𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑇)
=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇) ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
+

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇) ∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
+

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
 (2-12) 

A hatásfok hőmérsékleti, illetve normalizált hőmérsékleti együtthatójára pedig: 

𝑑𝜂

𝑑𝑇
=
1

𝑃𝑏𝑒
(
𝑑(𝑈𝑜𝑝𝑡)

𝑑𝑇
∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇) +

𝑑(𝐼𝑜𝑝𝑡)

𝑑𝑇
∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)) 

illetve  

𝑑𝜂
𝑑𝑇
𝜂(𝑇)

=
1

𝑃𝑏𝑒
(

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
+

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
) 

adódik, azaz a maximális teljesítmény, illetve a hatásfok normalizált hőmérsékleti együtthatója az 

optimális munkaponti áram és feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatóinak összegeként 

számítható, illetve ezen összegből határozható meg a besugárzott fényteljesítménnyel leosztva. 

A kitöltési tényező hőmérsékletfüggésének meghatározásához a (2-11) képletből 

indulhatunk ki. A kifejezést a hőmérséklet szerinti deriválva, a deriválási hányadosszabályt 

alkalmazva következő kifejezést kapjuk: 

𝑑𝐹𝐹

𝑑𝑇
=
(𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡)

′
∙ 𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶 − (𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶)′ ∙ 𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡

(𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶)
2
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Az első tagot 𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶-vel leegyszerűsítve, illetve 𝐹𝐹 =
𝑈𝑜𝑝𝑡∙𝐼𝑜𝑝𝑡

𝑈𝑂𝐶∙𝐼𝑆𝐶
-t behelyettesítve: 

𝑑𝐹𝐹

𝑑𝑇
=
(𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡)′

𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
− 𝐹𝐹 ∙

(𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶)′

𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
 

amely kifejezést 𝐹𝐹-fel leosztva megkapjuk a kitöltési tényező normalizált hőmérsékleti 

együtthatóját: 

𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑇
𝐹𝐹

=
(𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡)′

𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
∙
1

𝐹𝐹
−
(𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶)′

𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
 

Az első tagba 𝐹𝐹 =
𝑈𝑜𝑝𝑡∙𝐼𝑜𝑝𝑡

𝑈𝑂𝐶∙𝐼𝑆𝐶
-t behelyettesítve, illetve a második tag számlálójára alkalmazva a 

deriválási szorzatszabályt: 

𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑇
𝐹𝐹

=
(𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡)′

𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡
−
𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶

′ + 𝑈𝑂𝐶
′ ∙ 𝐼𝑆𝐶

𝑈𝑂𝐶 ∙ 𝐼𝑆𝐶
 

Felhasználva hogy 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝑜𝑝𝑡: 

𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑇
𝐹𝐹

=
𝑃𝑚𝑎𝑥
′

𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑇)
−

𝐼𝑆𝐶
′

𝐼𝑆𝐶(𝑇)
−

𝑈𝑂𝐶
′

𝑈𝑂𝐶(𝑇)
 

A (2-12) egyenletet behelyettesítve végül a kitöltési tényező normalizált hőmérsékleti 

együtthatójára a következő összefüggés adódik: 

𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑇
𝐹𝐹

=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
+

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
−

𝑑𝐼𝑆𝐶
𝑑𝑇
𝐼𝑆𝐶(𝑇)

−

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

𝑈𝑂𝐶(𝑇)
 (2-13) 
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3 Vizsgált minták és mintakészítés 

Disszertációm során két különböző, szilícium alapú, vékony fotoaktív rétegű napelemtípust 

vizsgáltam. Az egyik egy saját fejlesztésű mintakészítési eljárással készült egykristályos struktúra, 

ahol a mintakészítési eljárás célja, hogy kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában eltérő, 

egyébként azonos minták készüljenek. A második típus pedig az IMT (Institute of 

Microtechnology) Neuchatel által különböző vastagságban elkészített, mikrokristályos abszorber 

rétegű p-i-n struktúrák. Jelen fejezetben az egyes minták felépítését és a saját fejlesztésű 

mintakészítési eljárást mutatom be. 

3.1 Saját fejlesztésű, egykristályos szilícium minták készítése 

Korábbi, a fotoaktív réteg vastagságának hatásának kimutatását célzó kísérletsorozatok 

során le kellett vonnom azt a következtetést, hogy nem teljesen azonos alapanyagból kiindulva 

szinte lehetetlen a fotoaktív réteg hatását egyértelműen kimutatni. Az alapanyag szinte minden 

tulajdonsága (felületi rekombinációsűrűség, kissebségi töltéshordozók élettartama és diffúziós 

hossza, adalékolás) befolyásolja az elkészült dióda paramétereit, mint azt a napelem-paraméterek 

hőmérsékletfüggésének elméleti bemutatásánál láttuk. Ezért korábbi, nem azonos alapanyagon 

kialakított eltérő vastagságú cellák esetén nem sikerült összefüggést találni a napelemek fotoaktív 

rétegének vastagsága, és a napelem rövidzárási árama, illetve üresjárási feszültsége között [106]. 

Így egy olyan mintakészítési eljárást kellett kidolgoznom, amellyel biztosítható, hogy az egyes 

napelemminták kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában térnek el egymástól. 

Az azonos alapanyag követelményéből eredően az összes mintát egy szeleten készítettem 

el, így nem csak a szilícium szeletek közötti szórás, hanem a technológia reprodukálhatóságából 

eredő szórás is kiküszöbölhető, hiszen az összes minta egy alapanyagból, ugyanazon technológiai 

lépésekkel készül. A mintakészítési eljárásnak továbbá alkalmazkodnia kellett a 

laboratóriumunkban rendelkezésre álló infrastruktúrákhoz és technológiákhoz. 

A mintakészítési eljárás alapötletét az Fraunhofer ISE kutatóintézet vezette a SWEET 

(Silicon wafer equivalents based on crystalline silicon thin-film solar cells grown epitaxially on 

low cost silicon substrates) projektben kidolgozott EpiWE (EPItaxial Wafer Equivalants) 

technológia [107, 11, 108, 5] adta. A 2000-es évek elején az egyre gyorsabban fejlődő 

napelemipart az a veszély fenyegette, hogy jó hatásfokú kristályos szilíciumból készült napelemek 

számára egyszerűen nem lesz elegendő mennyiségben elérhető alapanyag, így a SWEET projekt 

célja az alternatív technológia megoldások keresése volt. 

Az EpiWE technológia alapvető ötlete, hogy alacsony élettartamú, napelem alapanyagnak 

önmagában csak korlátoltan alkalmas, erős adalékolású, de egykristályos szilícium hordozókra 

nagyteljesítményű epitaxiális rétegleválasztással jó minőségű, napelemek készítésére alkalmas, 

néhányszor 10 µm vastag epitaxiális réteget növesztenek, amelyből később már megszokott 

gyártástechnológiákkal kialakítják a napelemeket. 
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Arra a kitűzött célra, hogy vékony fotoaktív rétegű egykristályos napelemek 

paramétereinek vastagságfüggését vizsgáljam, az EpiWE alapkoncepció kiválónak bizonyult. Az 

erős adalékolású alapszelet az erős adalékolásból adódó alacsony élettartam miatt (lásd 2.3.1.3 

fejezet) csak kis mértékben járul hozzá a fotoáramhoz, az erős adalékolás pedig létrehozza a 

legtöbb napelemben alkalmazott hátoldali, kisebbségi töltéshordozókat visszaszóró elektromos 

mezőt. Az EpiWE alapkoncepciója szerint a napelem maga elkészíthető hagyományos, már 

meglévő technológia lépésekkel, így a mintakészítési eljárásnál a p-n átmenet, az antireflexiós 

réteg és a fémezés kialakításához egy korábban oktatási célokra kidolgozott napelem-technológiát 

alkalmaztam. Az EpiWE koncepcióra épülő mintakészítési eljárásnak további előnye, hogy a 

vékony fotoaktív rétegű minták készítéséhez nincsen szükség azokra a speciális eszközökre és 

fokozottan óvatos munkavégzésre, amit egy ténylegesen néhányszor 10 µm vastagságú szelet 

kezelése igényelne, hiszen az epitaxiális fotoaktív réteg alatti szilícium hordozó megfelelő 

mechanikai stabilitást nyújt. 

A fotoaktív réteg különböző rétegvastagságait az epitaxiális réteg lokális visszamarásával 

értem el, a szelet különböző helyein különböző mélységig végezve a marást, majd a megfelelő 

fotoaktív rétegvastagságok kialakulása után következett az emitter réteg diffúziója, az 

antireflexiós réteg növesztése és a fémezés. 

 Mintakészítési eljárás ismertetése 

Ebben a fejezetben a saját fejlesztésű mintakészítés egyes lépéseit tárgyalom. A 

mintakészítési eljárás folyamatábráját a 3-1. ábra mutatja be. A mintakészítési eljárás leírása csak 

a lényeges lépéseket tartalmazza, a részletes technológia leírás a 2. Függelék:ben található. 

A mintakészítési eljárás alapvetően négy főbb lépésből épül fel: 

1. Előkészítés és tisztítás 

2. Eltérő vastagságú részek kialakítása epitaxiális réteg lokális visszamarással 

3. p-n átmenet kialakítása 

4. Fémezés kialakítása 
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3-1. ábra: A kidolgozott mintakészítési eljárás folyamatábrája 
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Ezen főbb lépések közül mindegyik elvégezhető az adott laboratórium infrastruktúrájához 

illesztett technológiai lépésekkel. A mintakészítési eljárás leglényegesebb lépése az epitaxiális 

réteg eltérő vastagságokra történő visszamarása, hiszen ezzel alakíthatók ki a különböző 

vastagságú fotoaktív rétegek a szeleten. A mintakészítési eljárás további lényeges eleme, hogy az 

összes minta ugyanazon a szeleten készül, így az egyes minták alapanyaga azonos, továbbá az 

egyes minták teljesen azonos paraméterek mellett végzett technológiai lépéseken esnek át. Ezen 

két feltétellel minimalizálható a szeletek közötti szórásból, illetve a technológia 

reprodukálhatóságának szórásából adódó különbségek. 

3.1.1.1 Alapanyag és előkészítés 

A mintakészítésnél epitaxiális alapanyagból indultam ki, melynek paramétereit a 3-1. 

táblázat tartalmazza. Az erős adalékolásból adódóan a kisebbségi töltéshordozók diffúziós hossza 

néhány mikrométer ( [109] alapján becsülve), így az alsó n+ réteg lényegében nem járul hozzá a 

minták fotoáramához. 

3-1. táblázat: Kiindulási szilícium alapanyag tulajdonságai 

Szelet méret 50,8 mm 

Szelet vastagsága 357 µm 

Epitaxiális réteg vastagsága 37 µm 

Alapszelet adalékolása, fajlagos ellenállása n+, foszfor, 0,015 Ωcm 

Epitaxia adalékolása, fajlagos ellenállás n, foszfor, 24-36 Ωcm 

Szelet orientációja 111 

A mintakészítést a szeletek kétlépéses RCA-tisztításával [110] kezdtem, amelyet egy száraz 

oxidnövesztés követett. Az 1100°C-on termikusan növesztett 240 nm vastag oxidréteg a későbbi 

szilíciummarás során maszkoló rétegként szolgál. 

3.1.1.2 Epitaxiális réteg lokális visszamarása 

Az epitaxiális réteg lokális elvékonyítását 10 tömeg-%-os, 90 °C-os TMAH (tetra-metil-

ammónium-hidroxid) oldatban végeztem folyamatos keverés mellett. Az oldat hőmérsékletét a 

fűtőlap az oldatba helyezett hőmérőn keresztül szabályozta (3-2. ábra). A TMAH-ra, mint 

marószerre több okból esett a választás. Egyrészt alacsony oxidmarási sebessége (kb. 0,2 nm/perc 

[111]) révén lehetővé teszi, hogy termikus oxid réteget használjunk maszkolásra, másrészt pedig 

nincs szükség a felületen visszamaradó alkáli fém maradékok savas eltávolítására, mint pl. kálium- 

vagy nátriumhidroxidos marószerek esetében. A marószer megválasztásához hozzájárultak a 

szilícium TMAH-dal történő marásában szerzett korábbi tapasztalataim is [112]. 
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3-2. ábra: A marási elrendezés vázlatos rajza 

A marószer töménységét a marási sebesség és a felületminőség kompromisszumaként 

választottam meg. TMAH-oldatban a szilícium maródási sebessége a TMAH-koncentráció 

növekedésével csökken, maximumát kb. 5 tömeg-%-os oldatnál éri el [113], 10 tömeg-% alatt 

azonban már igen egyenetlen felületet eredményez, így a 10 tömeg %-os oldatot választottam 

marószerként. Mivel a marószer marási sebessége a hőmérséklettel növekszik, a gyors marási 

sebességek elérése érdekében célszerű a marószer hőmérsékletét a lehető legmagasabbra 

választani. Vizes alapú maró oldatot használva a 90 °C-os hőmérséklet mellett még elkerülhető az 

oldat túlzott, a marási folyamatot esetleg befolyásoló buborékolása, de a marási sebesség már 

elfogadható. Annak érdekében, hogy marás közben keletkező buborékok könnyebben 

távozhassanak a minta felületéről, a marandó felület felfelé néz az oldatban. 90°C-os 

hőmérsékleten oldat erősen párolog, így az oldat melegítés során bekövetkező besűrűsödésének, 

és a marási sebesség ezzel egybekötött lassulásának elkerülése érdekében a marást zárt edényben 

végeztem. 

A választott oldat marási sebességének meghatározásához előkísérleteket végeztem 

hasonló adalékolású, és azonos orientációjú szeleteken. Az alapanyag maródási sebessége a 

fentebb kiválasztott marási paraméterek mellett kb. 9 µm/órára adódott (6 órás marás, 

vastagságmérés céljából óránként megszakítva, a szelet vastagsága mechanikus mikrométerrel 

mérve). A 6 órás marási kísérlet során a 240 nm vastag termikus oxid kellően megbízható 

maszkoló rétegnek bizonyult, a teljes marási idő alatt 80-90 nm-t vesztett vastagságából (kb. 13-

15 nm/óra maródási sebesség). 

A szeleten belül az eltérő rétegvastagságokat a maszkoló oxidrétegbe időben eltolva nyitott 

ablakokkal alakítottam ki. Az egyes oxidablakokban a marószer eltérő ideig marja a szilíciumot, 

így az egyes ablakokban különböző marási mélységek alakulnak ki. Az egyes ablakok marási 

sorrendjét a 3-3. ábra mutatja be. Látható, hogy az 1. ablakban történik a leghosszabb ideig a 
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marás, majd a marási idők a 2., 3. és 4. ablak sorrendben csökkennek, így a minták vastagsága 

pontosan a fordított sorrendben alakul: A D1 minta fotoaktív rétege a legvastagabb, a D4 mintáé 

pedig a legvékonyabb. A 4. ablakban végzett marás célja az volt, hogy mind a négy minta felületi 

adottságai (felületi struktúra és állapotsűrűség) azonosak legyenek. Az oxidon az ablaknyitást 

fotolitográfiával és pufferelt oxidmaróval végeztem. 

 
3-3. ábra: Az oxidablakok nyitási sorrendje és az egyes napelemminták elhelyezkedése a szeleten 

A marási idők meghatározásánál az előkísérletek során meghatározott marási sebességből 

és az epitaxiális réteg vastagságából indultam ki. Az egyes ablaknyitások között 50 perces marási 

időket alkalmaztam, amely elméletileg 7,5 µm marási mélységet eredményez. Az utolsó ablak 

esetében valamelyest rövidebb, 40 perces marási időt alkalmaztam (marások között végzett 

vastagságellenőrző mérések alapján). Az ezen marási paraméterek mellett tervezett 

rétegvastagságokat és az elkészült mintákon mért tényleges fotoaktív (epitaxiális) 

rétegvastagságokat a 3-2. táblázat tartalmazza. Az epitaxiális rétegek vastagságát terjedési 

ellenállás (SRP) méréssel határoztam meg az elkészült minták ferdecsiszolatain (lásd 3. 

Függelék:). 

3-2. táblázat: Az egyes minták tervezett marási mélysége és vastagsága 

Ablak Marási idő Marási 
mélység 

Tervezett epitaxiális 
rétegvastagság 

Minta 
azonosító 

SRP-vel mért epitaxiális 
rétegvastagság 

1. 190 perc 28,5 µm 8,5 µm D4 10 µm 

2. 140 perc 21 µm 16 µm D1 17 µm 

3. 90 perc 13,5 µm 23,5 µm D3 24 µm 

4. 40 perc 6 µm 31 µm D4 31 µm 

A 4. ablak kimarása után így elkészült egy olyan szelet, amelyen egymás mellett 4 különböző 

epitaxiális rétegvastagságú rész található. A napelemeket ezekben az eltérő vastagságú részekben 

kialakítva különböző fotoaktív rétegvastagságú napelemeket kapunk. 

A marási folyamat elvégezhető bármely egyéb, szilícium lokális marására alkalmas 

eljárással (pl. HNA izotróp maró nitrid maszkkal vagy kén-hexafluoridos rektív ionmarás). 

3.1.1.3 p-n átmenet és antireflexiós réteg kialakítása 

Az előzőekben leírt marási eljárással előkészített szeleteken egy újabb RCA tisztítást és 

salétromsavas forralást követően kialakítottam a napelemminták p-n átmenetet. A p-n átmenet 

létrehozásához a tanszéken korábban kidolgozott, laboratóriumunkban stabilan reprodukálható, 

1. 2. 

3. 4. D1
1 

D2 

D3 D4 
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laboratóriumi gyakorlatok, valamint hallgatói minták készítésére használt kétlépéses diffúziós 

folyamatunkat használtam (lásd techológia leírás, 2. Függelék:). 

A kétlépéses diffúzió első lépéseként 985 °C-on 25 perces bór-leválasztást végeztem szilárd 

adalékforrásból (bór trioxid tárcsából). Majd a napelemek felületére felvitt bór üveg eltávolítása 

után 35 perces behajtás következett oxigén atmoszférában, 1100 °C-on. Az oxigén atmoszférában 

a szilícium felületére termikus oxid réteg nő, és a felületen kialakuló kb. 80-90 nm vastagságú 

oxidréteg szolgál a napelemminták antireflexiós rétegeként, illetve gondoskodik a felületi 

passziválásról. A kétlépéses diffúzió végeredményeként egy 1,2 - 1,5 µm mély p-n átmenet alakul 

a szeleteken. 

Csakúgy, mint az epitaxiális réteg lokális visszamarására, a p-n átmenet kialakítására is 

alkalmazhatók egyéb technológia eljárások (pl. spin-on adalékolás, szelektív emitter, stb.). 

3.1.1.4 Fémezés kialakítása 

A napelemminták fémezésének kialakítására szintén egy korábban kidolgozott, 

laboratóriumunkban stabilan reprodukálható technológia folyamatot alkalmaztam. A fémezési 

eljárás lift-off technológiára és vákuumpárologtatásra épül. A kétlépéses diffúzió után a későbbi 

fémezés helyén litográfiával és oxidmarással ablakot nyitottam minták felületére növesztett, 

antireflexiós rétegként szolgáló termikus oxidrétegbe. A lift-off eljárás miatt az oxid réteg marása 

után nem távolítottam el a litográfióhoz használt fotolakkot a szelet felületéről, így a rágőzölt 

fémréteg később a fotolakk leoldásával eltávolítható, és csak az oxidba mart fémezési ablakokban 

marad meg a fém. Fémezésként kb. 200 nm vastag alumíniumot gőzöltem fel a napelem elő-és 

hátoldalára, Zeiss HBA120/2 típusú gőzölővel. A hátoldalon teljes felületű fémezést alakítottam 

ki. Természetesen a fémezés is kialakítható bármely egyéb, megfelelő technológiával. 

 Az elkészült mintastruktúra 

 
3-4. ábra: Az elkészített minták keresztmetszeti rajza 

Az elkészített minták keresztmetszeti rajzát 3-4. ábra mutatja be. A minták között kizárólag 

a fotoaktív réteget alkotó epitaxiális réteg vastagságában van különbség, ahol a későbbiekben 

vizsgált D1, D2, D3, D4 minták esetében az epitaxiális réteg vastagsága rendre 31, 24, 17 és 10 µm. 
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3.2 Mikrokristályos minták 

A saját készítésű minták mellett az IMT Neuchatel által készített, különböző vastagságú, 

azonos technológiával készült, mikrokristályos szilíciumból készült napelemmintákat is 

vizsgáltam. A minták készítéséhez felhasznált technológia az IMT Neuchatel korábban megjelent 

cikkeiből ismerhető meg [114, 115]. 

 

3-5. ábra: A mikrokristályos minták keresztmetszeti rajza (a) és a minták elhelyezkedése a hordozón (b) 

A vizsgált mikrokristályos napelemminták keresztmetszetét a 3-5. ábra ábrázolja. Látható, 

hogy a minták átlátszó vezető réteggel (cink-oxid) ellátott üvegre készültek, a felső lezáró réteg 

szintén cink-oxid, amelyet a pin dióda leválasztása utána növesztettek. A mintákhoz való 

elektromos csatlakozás így mindkét pólusnál a cink-oxid rétegen keresztül lehetséges. 

A minták 5 x 5 mm méretűen, és eltérő távolságokban helyezkednek el a kb. 5 x 5 cm méretű 

hordozó felületén. A hőmérsékletfüggő mérések miatt a minták az üveghordozóval fekszenek fel 

a termosztált felületre, így a napelemmintákat nem lehet az üveghordozón keresztül 

megvilágítani. Ezért a mintákhoz való elektromos hozzávezetés és a megvilágítás azonos oldalon 

helyezkedik el, ami miatt ügyelni kell arra, hogy a hozzávezetések ne takarják ki a mérendő 

napelem mintát. További kihívást jelentett a cink oxid réteghez való csatlakozás, mivel nem 

forrasztható hagyományos, ólmos vagy ólommentes forraszanyagokkal. 

A napelemek előoldalán a minimális felületveszteségre kell törekedni, így csak kis 

csatlakozási felület engedhető meg. A minimális felületigénye miatt előoldali kontaktálásra 

ideálisnak tűnő mikrohuzalkötéssel nem sikerült megfelelően stabil kontaktust létrehozni, így az 

előoldali hozzávezetéshez 0,1 mm vastag huzalt és vezető ragasztót alkalmaztam (3-5. ábra), a 

vezeték másik oldalát ónozott rézfóliára forrasztva. A hátoldali hozzávezetést pedig a cink-oxid 

felületére felvitt indium forraszanyaggal, majd az indiumhoz hagyományos forraszanyaggal 

vezetéket forrasztva oldottam meg. 

A csatlakozásokkal kapcsolatos, szükséges kompromisszumok, illetve a cink-oxid réteg 

alapvetően nagy rétegellenállása (az üvegen levő réteg 4-tűs rétegellenállás-mérővel mért 

négyzetes ellenállása 333 Ω/□, a fajlagos ellenállása pedig 0,13 Ωcm) összességében igen nagy 
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(> 100 Ω) soros ellenállást eredményeztek, amit a mérési eredmények kiértékelésénél figyelembe 

kellett venni (lásd 5.2. fejezet). 

 

3-6. ábra: Az MC6 minta keresztmetszeti pásztázó elektronmikroszkópos felvétele 2500-szoros (a) és 10000-
szeres (b) nagyításban 

Az egyes minták p-i-n diódáinak vastagságát a minták töretein végzett 

elektronmikroszkópos felvételekkel ellenőriztem, a 3-6. ábra az MC6 minta keresztmetszeti 

mutatja. Szépen látható a mikrokristályos szerkezet, illetve a sötétebb színű szilícium réteg alatt 

és felett a világosabb cink-oxid réteg. A szilícium alatt a cink-oxid rétegvastagsága kb. 3,5 µm, 

felette pedig kb. 4,5 µm. A minták pásztázó elektronmikroszkóppal (FEI Inspect S50) 

meghatározott vastagságát a 3-3. táblázat foglalja össze. A mérési eredmények a 4. Függelék:ben 

találhatók. 

3-3. táblázat: A minták vastagságai (p-i-n dióda vastagsága) 

Minta megnevezése p-i-n dóda vastagsága 

MC2 2 µm 

MC3 3 µm 

MC4 4 µm 

MC5 4,9µm 

MC6 6,2 µm 

3.3 Összefoglalás és eredmények 

Kutatási munkám során két különböző, szilícium alapú, vékony fotoaktív rétegű 

napelemtípust vizsgáltam. Az egyik egy saját fejlesztésű mintakészítési eljárással készült 

egykristályos struktúra, ahol a mintakészítési eljárás célja, hogy kizárólag a fotoaktív réteg 

vastagságában eltérő minták készüljenek, a második típus pedig az IMT (Institute of 

Microtechnology) Neuchatel által különböző vastagságban elkészített, mikrokristályos abszorber 

rétegű p-i-n struktúrák. 

Az általam kidolgozott mintakészítési eljárással olyan vékony fotoaktív rétegű 

napelemstruktúrák készíthetők, amelyek kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában térnek el 

a

) 
b

) 
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egymástól. A mintakészítési eljárás a Fraunhoher ISE által kidolgozott EpiWE (Eptaxial Wafer 

Equivalent) technológia elvére épül, és egy gyengén adalékolt epitaxiális rétegű, erősen adalékolt 

alapszeletből indul ki. A különböző fotoaktívréteg-vastagságokat az epitaxiális réteg lokális 

visszamarásával alakítottam ki. Az erős adalékolás miatt egyrészt igen alacsony az élettartam a 

szubsztrátban, így az gyakorlatilag nem járul hozzá fotoáramhoz. Másrészt pedig a szubsztrát erős 

adalékolása miatt kialakul a hátoldali visszaszóró mező, amely a legtöbb kristályos szilíciumból 

készült ipari napelemcella jellemzője. Az elkészített mintákon az epitaxiális réteg lokális 

visszamarását tetrametil-ammónium-hidroxid (TMAH) oldatban végeztem, maszkoló rétegként 

termikus oxidot használtam. A p-n átmenetet kétlépéses diffúzióval alakítottam ki, fémezésként 

pedig vákuumpárologtatott alumíniumot alkalmaztam. 

 

  

1. Tézis 

Alkotó módon alkalmaztam ismert technológiai lépéseket olyan egykristályos szilícium 

napelemek készítésére, amelyek kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában különböznek. Az így 

készített minták alkalmasak a fotoaktívréteg-vastagság a napelem paramétereire gyakorolt 

hatásának célzott vizsgálatára. A mintakészítés lényege, hogy az összes vizsgálandó minta egy 

alapanyag szeleten, egy technológia lépésorral készül, ezzel kiküszöbölhetők az alapanyag 

szórásából és a technológia reprodukálásából eredő különbségek. A mintakészítési eljárás az 

alapanyag lokális vékonyításával éri el a különböző fotoaktívréteg-vastagságokat. Az eljárás két 

fő előnye, hogy egyrészt technológiailag rugalmas, azaz a mintakészítés fő lépései (p-n átmenet, 

fémezés, lokális vékonyítás) bármely meglévő technológiával megvalósíthatók, másrész pedig a 

megfelelő epitaxiális szeletekből kiindulva akár 10 µm alatti fotoaktívréteg-vastagságok is 

elérhetők, anélkül, hogy a vékony vagy ultravékony szilícium szeletek kezelésének nehézségei 

felmerülnének. 
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4 Vizsgálati módszerek és kiértékelés 

A választott minták hőmérsékletfüggésének vizsgálatát két, a napelemek 

karakterizálásában igen elterjedt méréstechnika, az áram-feszültség karakterisztikák és a 

spektrális válaszfüggvények mérése alapján végeztem. Ehhez mind az áram-

feszültségkarakterisztikákat, mind a spektrális válaszfüggvényeket a hőmérséklet függvényében 

vettem fel. 

Az egyes hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák és spektrális 

válaszfüggvények eredményeiből görbeillesztés segítségével nyertem ki a napelemminták adott 

hőmérsékletekhez tartozó paramétereit, amelyek alapján elvégeztem az egyes mintajellemzők 

hőmérsékletfüggésének összehasonlítását és elemzését. A mérési eredmények feldolgozásához 

két módszert alkalmaztam: egyrészt lineáris interpolációt, másrészt pedig a napelem egydiódás 

modelljének Lambert-féle W-függvényes alakjának megfelelő görbék illesztését. A második 

módszer előnye, hogy a görbeillesztés közvetlenül az egydiódás modell paramétereit szolgáltatja, 

amelyeknek fizikai jelentésük is van. 

4.1 Mérési elrendezés 

A felhasznált mérési elrendezés mind a hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák, 

mind a hőmérsékletfüggő spektrális válaszfüggvények mérése esetében közel azonos volt, csak a 

megvilágító egységben különbözött. Mivel disszertációm alapvető célkitűzése a napelemek 

jellemzőinek hőmérsékletfüggő vizsgálata, a hőmérséklet függvényében felvett eredményeknél 

törekedtem arra, hogy olyan mennyiségű mérési eredményt kapjak, hogy az adatok szórványosan 

jelentkező mérési és kiértékelési hibák esetén is elég információt tartalmazzanak ahhoz, hogy 

elegendően pontos következtetéseket lehessen belőlük levonni a hőmérsékletfüggéssel 

kapcsolatban. Ezért a napelemeknél általában használt hőmérséklet-lépésközöknél 

(laboratóriumi mérések vagy szimulációk során általában 5°C-nál nagyobb lépésközöket 

használnak [116, 89, 117, 78], azonban nem ritka a 20 °C-os, vagy annál nagyobb [83, 85, 87, 80] 

lépésköz sem) jóval sűrűbben, 1 °C-onként vettem fel az egyes jelleggörbéket. Az ilyen sűrű 

lépésközzel végzett mérésekhez automatizált mérőberendezés, és a karakterisztikák gyors 

felvétele szükséges. 

A mérések során egy LAbView-ban készült mérőszoftver vezérli automatikusan az egyes 

berendezéseket, illetve menti a mérési adatokat egy megfelelően feldolgozható formátumba. A 

minták a mérés közben egy hűthető fűthető mintabefogón helyezkednek el, amelynek 

hőmérséklete egy folyadékkeringtetéses termosztáttal állítható be. A folyadékos termosztátot a 

mérőszoftver soros porton keresztül állítja be a megfelelő hőfokra, a hőmérséklet visszamérése 

pedig egy hőmérsékletkompenzációval ellátott, K-típusú hőelem szolgál, amelyet közvetlenül a 

mintabefogó hűtő-fűtő felületét alkotó réztömbben helyeztem el. A hőelem feszültségének 

visszamérésére, illetve a megvilágító egységek vezérlése/kapcsolására egy NI USB 6212 típusú 

I/O-kártyát használtam. 
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Annak érdekében, hogy a minták párásodása ne befolyásolja a mérési eredményeket, a 

napelemek mérését klímakamrában végeztem, alacsony páratartalmat tartva. A hűthető-fűthető 

mintabefogó, illetve a megvilágító egységek klímakamrában helyezkedtek el, a mintabefogó 

hőmérsékletét beállító hűtő-fűtő közeg pedig vezetékeken keresztül érkezett be a klímakamrába 

a kívül elhelyezett termosztátból. A megvilágító egységek klímakamrában való elhelyezése 

továbbá biztosította a fényforrások állandó hőmérsékletét, és így a reprodukálható 

fényviszonyokat. 

Az egyes I-V karakterisztikákat, illetve egyes spektrális válaszfüggvények felvétele esetében 

a rövidzárási áramokat egy Keithley 2450 típusú, tápegységgel kombinált multiméter rögzítette, 

majd továbbította USB interfészen keresztül a mérési adatokat a vezérlő számítógép felé. A mérési 

elrendezés általános felépítését a 4-1. ábra mutatja, a megvilágító egységek részletes 

bemutatására a vonatkozó részfejezetekben térek ki. 

 

4-1. ábra: A mérési elrendezés általános felépítése 

4.2 Mérési körülmények megválasztása 

Mind az áram-feszültség karakterisztikákat, mind a spektrális válaszfüggvényeket a 10°C-

85°C közötti hőmérséklettartományban vettem fel fokonként. A tartományt több szempont 

alapján választottam meg. 
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A napelemek üzemi hőmérséklete a napelem névleges üzemi hőmérséklete (NOCT) alapján 

becsülhető a következő képlettel [118]: 

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎 = 𝑇𝑘ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑧𝑒𝑡 +
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20°𝐶

800 
𝑊
𝑚2

∙ 𝐺 

ahol G a beérkező fényintenzitás 
𝑊

𝑚2-ben. 

Egy szokványos modul kb. 50 °C körüli NOCT értékét figyelembe véve a napelem becsült 

üzemi hőmérséklete a környezeti hőmérséklet és a fényintenzitás függvényében a 4-1. táblázat 

szerint alakul. 

4-1. táblázat: NOCT napelemek NOCT alapján becsült üzemi hőmérséklete különböző fényintenzitások és 
kültéri hőmérsékletek mellett 

Fényintenzitás 
Kültéri hőmérséklet 

-10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 

200 W/m2 -2,5 °C 7,5 °C 17,5 °C 27,5 °C 37,5 °C 47,5 °C 

400 W/m2 5 °C 15 °C 25 °C 35 °C 45 °C 55 °C 

600 W/m2 12,5 °C 22,5 °C 32,5 °C 42,5 °C 52,5 °C 62,5 °C 

800 W/m2 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 

1000 W/m2 27,5 °C 37,5 °C 47,5 °C 57,5 °C 67,5 °C 77,5 °C 

1200 W/m2 35 °C 45 °C 55 °C 65 °C 75 °C 85 °C 

Az IEC 61215 szabvány szerinti NOCT meghatározásánál a cella hátoldalán mérik a 

hőmérsékletet. Eddigi mérési tapasztalataim alapján az átmenet hőmérséklete a hátoldalon mért 

hőmérsékletnél a tokozás hőellenállása [119, 120] miatt néhány fokkal magasabb. A választott 

10-85 °C közötti hőmérséklettartomány javarészt lefedi azokat a p-n átmenet hőmérsékleteket, 

amelyek a leggyakrabban használt kristályos szilícium alapú napelemtáblákban jelentkeznek. 

A hőmérsékleti tartomány megválasztásának további szempontjai a mérési elrendezésből 

és rendelkezésre álló berendezésekből adódtak. A minták alacsony hőmérsékleten bekövetkező 

párásodását elkerülendően a napelemminták mérését klímakamrában végeztem. A klímakamra 

mérés közben 30 %-os páratartalmú és 25 °C-os hőmérsékletű mérési körülményeket biztosított. 

Ezen körülmények mellett a harmatpont kb. 6 °C ( [121] alapján becsülve). 

A minták hőmérsékletének pontos és gyors beállítása, valamint visszamérése érdekében a 

mintákat egy termosztált hűtőtönkre rögzítettem, amely egyben hátoldali villamos kontaktusként 

is szolgált. A hűtőtönk hőmérsékletét a klímakamrán kívül elhelyezett víz hűtőközegű 

termosztáttal állítottam be, így a mérendő minta hőmérsékletét a termosztát állította be. Ennek 

előnye, hogy a minta hőmérsékletének beállása lényegesen gyorsabb, mintha a klímakamra 

biztosítaná a vizsgálati hőmérsékletet, így a karakterisztikák fokonkénti felvétele is kellő 
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sebességgel végezhető el. Emellett a klímakamrában elhelyezett fényforrás hőmérséklete is 

állandóan tartható, ami a megvilágítás állandó értéken tartásához szükséges. 

A klímakamrában elhelyezett hűtőtönk hőmérsékletének a korábbiakban már említett 

külső termosztát beállítható hőmérséklettartománya szab határt. Vizes termosztátról lévén szó, 

biztonságos határok között a termosztátban keringő hűtőközeg hőmérséklete 2 °C és 95 °C között 

változtatható. A hűtőtönköt folyamatosan éri a klímakamrában keringtetett 25 °C-os levegő, 

továbbá a hűtőközeg a termosztáttól a klímakamrában elhelyezett hűtőtönkig vezető vezetéken 

keresztül is vesz fel, illetve ad le hőt, így előkísérletek során 2°C-os termosztátban mért 

hűtőközeg-hőmérséklet esetén a hűtőtönk hőmérséklete 7,5 °C-ra adódott, 95 °C termosztátban 

mért hűtőközeg-hőmérséklet esetén pedig 88 °C-os hűtőközeg hőmérséklet érhető el. Így a 

választott mérési tartomány némi tartalékkal beállítható, valamint a megválasztott mérési 

körülmények melletti 6 °C-os harmatpont miatt a minták párásodása sem következik be. 

A minták méretével és a szilícium fajlagos hővezetésével számolva a minták hőellenállása 

0,013 °C/W-ra adódik. A minták felületére beérkező fényteljesítmény a tervezett maximális 

1400 W/m2 vizsgálati fényintenzitás mellett 236,6 mW, ami a minta hőellenállását figyelembe 

véve elhanyagolható, 0,003 °C hőmérsékletemelkedést okoz. 

 Fényintenzitás megválasztása 

A napelemek felületére üzem közben beérkező fényintenzitás számos paramétertől függ, pl. 

a napelem elhelyezésétől, tájolásától, dőlésszögétől, és természetesen az időjárási viszonyoktól. A 

különböző égöveken tiszta időben jellemző beérkező fényteljesítményt az áthatolt légkör 

vastagságával jellemzik, jelölésként az AM (Air Mass) rövidítést használják, mögé az adott 

légkörvastagságnak megfelelő számot írva (néhány jellemző intenzitás a 4-2. táblázatban 

található). 

4-2. táblázat: Jellemző intenzitások különböző légtömegek mellett 

 Tipikus fényintenzitás [122] Földrajzi hely, ahol jellemző 

AM 0 1350 W/m2 Földi atmoszférán kívül 

AM 1 1040 W/m2 Egyenlítő körül 

AM 1,5 930 W/m2 Mérsékelt égöv 

AM 2 840 W/m2 pl. Skandináv országok 

Koncentrálás nélkül a napelemek felületére beérkező fény nem haladhatja meg az AM 0-nak 

megfelelő 1350 W/m2-t a világűrben, földi körülmények között pedig az égövre jellemző AM 

értéket. Belátható továbbá, hogy földi üzemi körülmények között a napelemek felületére érkező 

fényintenzitás az időjárástól és napszaktól függően gyakorlatilag bármilyen alacsony értékre 

csökkenhet. A vizsgálatokhoz a 200-1400 W/m2 közötti fényintenzitás tartományt választva 

gyakorlatilag a koncentrátor nélküli napelemek teljes lehetséges üzemi fényintenzitás-

tartománya lefedhető. A 200 W/m2 alatti tartomány vizsgálata energetikai szempontokból külön 

kezelendő. Ugyan az energia számottevő része érkezik be ezen alacsony fényintenzitásokon [123], 
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ilyenkor azonban gyakorlatilag csak szórt fény érkezik be, amelynek spektruma eltér a direkt fény 

spektrumától [124, 125]. Emellett 200 W/m2 fényintenzitás alatt a napelemek hatásfoka is 

nagyobb mértékben változik a fényintenzitással [126, 127]. Ezért ilyen alacsony fényintenzitások 

mellett sűrűbb intenzitásfelbontással és eltérő spektrummal lehetne csak valósághű 

eredményeket elérni, így 200 W/m2 alatti tartományra nem terjesztettem ki a vizsgálataimat. 

 Hullámhosszak megválasztása spektrális válasz méréséhez 

A spektrális válaszfüggvények különböző hőmérsékleten történő felvételének célja az, hogy 

vizsgáljam, az egyes hullámhossztartományban milyen hatása van a napelemek vastagságának a 

napelem jellemzők hőmérsékletfüggésére. 

A minták spektrális válaszának mérését egy saját fejlesztésű, LED-es megvilágító egységgel 

végeztem. LED-alapú napszimulátorokat az elmúlt évtizedben már több szakirodalmi forrás is 

javasolt napelemek minősítésére [114, 115], az elmúlt években pedig megjelentek az első 

berendezések is a piacon [112, 113, 114]. A LED-es megvilágítók előnyei, hogy kompakt 

méretekben kivitelezhetők, lehetőséget nyújtanak a spektrum hangolására és fényerő 

spektrumváltozás nélküli állítására, továbbá könnyen elkészíthetők állandó fényerejű (steady 

state) kivitelben is. 

A spektrális válasz felvételénél a LED-es megvilágítás további előnye, hogy jelentősen 

nagyobb fényintenzitást lehet velük előállítani, mint monokromátorokkal vagy sávszűrőkkel 

ellátott fényforrásokkal. Így nincs szükség alacsony jelszintek mérésére vagy lock-in mérésre, 

mint a hagyományos megoldások esetén. LED-ekkel továbbá kisméretű megvilágító egységek 

valósíthatók meg, ami akkor előnyös, ha csak korlátos hely áll rendelkezésre (az én kutatási 

munkám esetében a klímakamra mérete). Ezen megfontolások alapján a minták spektrális 

válaszának vizsgálatához LED-eket választottam a különböző hullámhosszú megvilágítások 

létrehozására. 

A hullámhosszakat a napszimulátorokra vonatkozó IEC 60904-9 szabvány [119] 

figyelembevételével választottam. A szabvány a spektrumot 6 részre osztja (400-500 nm, 500-600 

nm, 600-700 nm, 700-800 nm, 800-900 nm, 900-1100 nm), és ezen spektrumtartományokra adja 

meg százalékosan az adott hullámhossztartományban beérkező fényteljesítmény arányát a teljes 

beérkező fényteljesítményhez viszonyítva. Ezen felosztás azon alapszik, hogy a napelemek 

spektrális válasza ezeken a tartományokon belül általában elég kismértékben változik ahhoz, 

hogy az egyes hullámhossztartományon belüli spektrális eloszlás ne okozzon számottevő hibát a 

napelemek napszimulátorokkal végzett minősítő méréseiben. 

Erre az alapgondolatra felépítve a spektrális válaszmérés esetében is egy, a mintákat jól 

jellemző leírást kaphatunk, ha a napelemek hullámhosszfüggő viselkedésének vizsgálatát is 

ezekre a tartományokra osztjuk. Ezért arra törekedtem, hogy a spektrális válaszok mérésénél 

használt LED-eket úgy válasszam meg, hogy a fent felsorolt hullámhossz tartományok 

mindegyikébe legalább egy vizsgálati hullámhossz essen. Ezt a kritériumot a piacon elérhető 
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teljesítmény LED-ekkel összevetve a következő névleges hullámhosszú LED-ek mellett 

döntöttem: 447 nm, 505 nm, 530 nm, 635 nm, 660 nm, 735 nm, 850 nm, 940 nm. Az 1000 nm 

feletti tartományban sajnos nem létezik megfelelő teljesítményű LED, így a legmagasabb vizsgált 

hullámhossz a 940 nm lett. A hullámhosszakból látható, hogy kizárólag a 735 és 850 nm-es 

hullámhosszok között van 100 nm-nél nagyobb lépésköz, mindenhol máshol 100 nm körüli, vagy 

az alatti. Sajnos ebben a tartományban nem volt megfelelő teljesítményű köztes, hullámhosszú 

LED. A LED-es megvilágító egység részletes leírását a 4.4 fejezet tartalmazza. 

4.3 Hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák mérése 

A napelemek áram-feszültségkarakterisztikáit a napelemminta hőmérsékletét 10 és 85 °C 

között változtatva vettem fel fokonként, 7 különböző fényintenzitás mellett, a 4.1 fejezetben leírt 

mérési elrendezéssel. 

 

4-2. ábra: A különböző fényintenzitásokat biztosító megvilágító egység vázlatos rajza [120] 

A különböző fényintenzitásokat biztosító megvilágító egység vázlatos rajza a 4-2. ábraán 

látható. A megvilágító egység 7 darab 20 W villamos teljesítményű, alumínium tükrös halogén 

izzóból épül fel, amelyet egy vezérlő elektronika egymás után kapcsol fel. Az izzók mindig a 

névleges, 12 V üzemi feszültségről üzemelnek, a fényintenzitás pedig minden egyes izzó fel 

kapcsolásával kb. 200 W/m2-nyit növekszik. Az izzók egymást követő felkapcsolásával és állandó 

üzemi feszültségével érhető el, hogy a fényintenzitás változtatása ne befolyásolja a megvilágító 

egység spektrumát. 

A megvilágító egységből a mintabefogóra érkező fényintenzitásokat egy DeltaOhm 

gyártmányú, LP RAD 03 típusú piranométerrel mértem. A mért értékeket a 4-3. táblázat foglalja 

össze. 
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4-3. táblázat: A megvilágító egységgel beállítható fényintenzitások 

Bekapcsolt izzó(k) Fényintenzitás a mintabefogón 

1 200 W/m2 

1-2 398 W/m2 

1-3 589 W/m2 

1-4 792 W/m2 

1-5 976 W/m2 

1-6 1118 W/m2 

1-7 1268 W/m2 

Annak érdekében, hogy a mérési eredmények változása egyértelműen a napelemek 

hőmérsékletfüggésre legyen visszavezethető, tesztmérésekkel ellenőriztem a megvilágító egység 

időbeli stabilitását. A tesztméréseket egy állandó (a klímakamrában beállított hőmérséklettel 

azonos) 25 °C hőmérsékleten tartott napelemcellával végeztem, a tényleges vizsgálati mérésekkel 

azonos környezetben. A tesztmérések időtartamát 90 percben határoztam meg, ez kb. a 

kétszerese annak az időtartamnak, amely alatt egy tényleges mérés lefut. A referencia cella 

rövidzárási áramát a tesztmérés időtartama alatt percenként visszamértem. A percenkénti 

mérések eredményeit a 4-3. ábra foglalja össze. Az ábrán az egyes mérési értékek az átlagolt 

mérési eredményekhez viszonyított átlaga látható, minden egyes beállítható fényintenzitáshoz. 

Az ábrából látható, hogy az egyes mérési értékek mind a -0,6 és + 0,4 % közötti sávban mozognak. 

A fényintenzitás változása a mérések során így nem éri el az 1 %-ot. 

 
4-3. ábra: A fényintenzitás változása a tesztmérés során 
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Mint a 4.1 fejezetben ismertettem, a mérés automatizált, a mérési körülmények beállítását 

és az adatok mentését a mérést vezérlő szoftvere végezte. A mérési folyamat a következő három 

lépés ismétléséből áll: 

- Hőmérséklet beállítása: a szoftver soros porton keresztül csökkenti vagy növeli a 

folyadékos termosztátban keringő folyadék hőmérsékletét, amíg a mintabefogó 

visszamért hőmérséklete el nem éri a kívánt mérési hőmérsékletet 

- Karakterisztikák felvétele: a kívánt mérési hőmérséklet elérésekor vezérlő szoftver a 

megvilágítóegység 7 fényforrását egymás után felkapcsolja, közben pedig minden egyes 

fényintenzitás mellett felveszi a mérendő minta feszültség-áram karakterisztikáját a 

mérés elején beállított feszültséglépésközzel 

- Mérési adatok mentése: a mérések elvégzése után a szoftver fényintenzitásonként és 

hőmérsékletenként elmenti a mért áram- és feszültségadatokat egy text fájlba, az előre 

beállított névvel és elérési útvonallal. Ezt követően a szoftver elkezdi beállítani a 

következő mérési hőmérsékletet. 

4.4 Hőmérsékletfüggő spektrális válaszfüggvények felvétele 

A spektrális válaszfüggvény és a spektrális válaszfüggvényből származtatható belső és 

külső kvantumhatásfok meghatározása a napelemek egyik legelterjedtebb karakterizálási 

eljárásai. Míg a spektrális válaszfüggvény azt adja meg, hogy egy adott hullámhosszú megvilágítás 

esetén a napelemstruktúra mekkora elektromos választ (áram) ad egységnyi megvilágításra 

[135], addig a kvantumhatásfok definíció szerint azt adja meg, hogy egy beérkező fotonból 

átlagosan hány elektromos töltéshordozó keletkezik [135]. A spektrális válasz és a külső 

kvantumhatásfok között a következő összefüggés áll fenn [135]:  

𝑆𝑅 =
𝑞𝜆

ℎ𝑐
∙ 𝐸𝑄𝐸 

ahol 𝑞 az elemi töltés, 𝜆 a hullámhossz, ℎ a Planck-állandó, 𝑐 pedig a fénysebesség.  

A napelemmintáim hőmérsékletfüggésének hullámhossztartományban bekövetkező 

változásainak vizsgálatához két okból kifolyólag a spektrális válaszfüggvényt választottam. 

Egyrészt a spektrális válasz a méréssel meghatározható mennyiség, a külső kvantumhatásfok 

pedig egy a spektrális válaszból származtatható mennyiség, másrészt a spektrális válaszfüggvény 

A/W mértékegysége jobban illik a vizsgálataimnál alapvetően használt megközelítéshez. 

A spektrális válaszfüggvény mérésének műszaki követelményeit az IEC 60904-8 szabvány 

[136] foglalja össze, a gyakorlatban általában használt műszaki megoldások jó áttekintése pedig 

Hartmann és Lind összefoglaló cikkében [137] található. 

A vizsgálati hullámhosszak megválasztásánál már említettem, hogy gyakorlati szempontok 

alapján a spektrális válaszfüggvények mérésénél LED-es fényforrásokat választottam a különböző 

hullámhosszú gerjesztések előállításához. Ezek már említett előnye, hogy kellően nagy 



49 
 

fényintenzitást tudnak előállítani ahhoz, hogy ne legyen szükség a minták spektrális válaszának 

felvétele közben fehér fényforrással történő előfeszítésre, és lock in méréstechnikára sem. 

 
4-4. ábra:  A spektrális válaszméréshez felhasznált megvilágító egységben felhasznált LED-ek normalizált 

spektrumai 

A 4.2.2 fejezetben leírtak alapján kiválasztott LED-ekből a 4-2. ábraán bemutatott 

megvilágító egységgel analóg elrendezésű megvilágító egység épült, a különböző hullámhosszú 

fényforrásokat itt is a mérést vezérlő szoftver kacsolja felváltva fel és le a mérés során. Az egyes 

LED-ek spektrumát (4-4. ábra) és a mintabefogón létrehozott fényintenzitását (4-4. táblázat) egy 

koszinusz korrektorral ellátott, intenzitásra kalibrált fotospektrométerrel mértem meg. A 

fényintenzitást a mért spektrumok görbe alatti területének összegzésével határoztam meg. 

4-4. táblázat  A spektrális válasz felvételéhez használt LED-ek paraméterei 

Névleges hullámhossz 445 505 530 635 660 735 850 940 

Csúcs hullámhossz 
(nm) 

443 504 530,5 638,5 663 742 861 968 

Fényintenzitás 

(mW/cm2) 
12,31 5,29 3,09 5,13 3,67 9,19 19,71 18,83 

Csakúgy, mint áram-feszültség karakterisztikák méréséhez felhasznált megvilágító egység 

esetében, a spektrális válasz mérésére használt megvilágító egységen is elvégeztem az időbeli 

stabilitás mérését. A tesztméréseket a halogén izzós megvilágító egységnél leírtakkal azonos 

módon végeztem (90 perces mérési időtartam, percenkénti méréssel minden hullámhosszon). A 

tesztmérések eredményei a 4-5. ábraán láthatók. A fényforrások igen stabilnak mondhatók, a 443 

nm-es hullámhossz változása 0,5 %-on belül mozog az átlagértékhez képest, a többi LED pedig 

ennél is kisebb, 0,2 % alatti változást mutat. 
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4-5. ábra: Az egyes LED-ek fényintenzitásának változása a tesztmérés során 

A mérési körülmények változtatását és az mérési eredmények rögzítését a spektrális 

válaszok felvételénél is automatikusan végezte a mérést vezérlő szoftver. A mérési folyamat a 

hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák rögzítéséhez analóg módon a következő 

három lépés ismétléséből áll: 

- Hőmérséklet beállítása: a szoftver soros porton keresztül csökkenti vagy növeli a 

folyadékos termosztátban keringő folyadék hőmérsékletét, amíg a mintabefogó 

visszamért hőmérséklete el nem éri a kívánt mérési hőmérsékletet 

- Spektrális válasz felvétele: a kívánt mérési hőmérséklet elérésekor vezérlő szoftver a 

megvilágítóegység 8 fényforrását egymás után fel-, majd lekapcsolja, közben pedig minden 

egyes hullámhossznál elvégzi a minta mérését. A spektrális válasz felvételét beállítástól 

függően két különböző módon végezheti a szoftvert. Kis soros ellenállású minták esetében, 

amikor a soros ellenállás nem befolyásolja a minta rövidzárási áramának linearitását, a 

spektrális válasz méréséhez elegendő a rövidzárási áram mérése. Ezesetben a 

mérőszoftver minden hullámhossz esetében megméri a rövidzárási áramot (50 érték 

felvétele és átlagolása). Nagyobb soros ellenállású minták esetében a soros ellenállás már 

befolyásolhatja a spektrális választ, ezért ez esetben a szoftver minden egyes 

hullámhosszon felveszi az előre beállított feszültséglépésközzel a napelem teljes 

karakterisztikáját, negatív előfeszítésből indulva. A későbbi adatfeldolgozásnál az így mért 

karakterisztikákból kinyerhető a napelemek spektrális válasza (lásd 4.5 fejezet). 

- Mérési adatok mentése: a mérések elvégzése után a szoftver hullámhosszonként és 

hőmérsékletenként elmenti a mért rövidzárási áramokat vagy áram-feszültség 

karakterisztikákat egy text fájlba, az előre beállított névvel és elérési útvonallal. Ezt 

követően a szoftver elkezdi beállítani a következő mérési hőmérsékletet. 
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4.5 Napelemek spektrális válaszának mérése nem elhanyagolható soros 

ellenállás jelenlétében 

Mint a 4.4 fejezetben láthattuk, a spektrális válasz meghatározásához szabvány szerint a 

rövidzárási áramot mérik, és ezt viszonyítják a beérkező fényintenzitáshoz. Amennyiben a 

mérendő napelemnek nagy a soros ellenállása, a szabványos mérési eljárás esetében a soros 

ellenállás torzíthatja a mérési eredményeket. Amennyiben a napelem párhuzamos ellenállásának 

hatását elhanyagolhatónak feltételezzük, 𝑈 = 0 rövidzárás esetében a (2-2) egyenletből a 

rövidzárási áramra a következő kifejezést kapjuk: 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒
𝐼𝑆𝐶𝑅𝑠
𝑛𝑈𝑇 − 1) 

Látható, hogy amennyiben 𝑅𝑠 elhanyagolhatóan kicsi, a rövidzárási áram gyakorlatilag 

azonos a fotoárammal. Ha azonban a soros ellenálláson számottevő feszültség esik, akkor a 

rövidzárásban vele párhuzamosan kapcsolt p-n átmeneten szintén 𝐼𝑆𝐶 ∙ 𝑅𝑠 feszültség esik, aminek 

hatására a p-n átmenetben egy 𝐼0𝑒
𝐼𝑆𝐶𝑅𝑠
𝑛𝑈𝑇 áram folyik, azaz a fotáram helyett egy ezzel a tényezővel 

csökkentett áramot kapunk rövidzárási áramként. Az összefüggésből látható, hogy a rövidzárási 

áram növekedésével exponenciálisan növekszik a p-n átmeneten elfolyó „áramveszteség”, így a 

rövidzárási áram és a fotoáram között egyre nagyobb különbség, azaz a rövidzárási áram egyre 

kevésbé lineárisan növekszik a fotoárammal, és így ebből adódóan a beérkező fényintenzitással is 

[138]. 

Egy napelem különböző soros ellenállások mellett számolt rövidzárási áramainak 

intenzitásfüggését a 4-6. ábra mutatja, ahol a fotoáram és a fényintenzitás között lineáris 

összefüggést feltételeztem. Jól látható, hogy növekvő soros ellenállással a rövidzárási áram egyre 

kevésbé lineárisan növekszik a fényintenzitással. Ezért nagy soros ellenállás esetében a spektrális 

válasz, azaz az egységnyi fényintenzitás-változásra bekövetkező áramváltozás is függ a beérkező 

a fényintenzitástól. 
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4-6. ábra: Rövidzárási áram intenzitásfüggése különböző soros ellenállások mellett 

Az olyan minták esetében, amelyek fotoárama a vizsgált hullámhossztartomány egy 

részében vagy egészében erős hőmérsékletfüggést mutat, a soros ellenállás a spektrális válaszok 

hőmérsékletfüggését is torzíthatja, hiszen fentebb láttuk, hogy növekvő rövidzárási árammal 

növekszik a p-n átmeneten elfolyó áram. Továbbá a 2.3.2.2 fejezetben láttuk, hogy a telítési áram 

is növekszik a hőmérséklettel, így a spektrális válasz hőmérsékletfüggésének vizsgálatakor a 

soros ellenállás telítési áramon keresztül is torzíthatja a mérési eredményeket. 

A spektrális válaszfüggvény mérési előírásait rögzítő IEC60904-9 szabvány alapvetően a 

rövidzárási áramon keresztül definiálja a spektrális válaszfüggvényt. Mint korábban láttuk, 

alacsony soros ellenállások esetében a mért rövidzárási áram azonos a fotoárammal, így a 

spektrális válaszfüggvény gyakorlatilag a fotoáram hullámhosszfüggését jelenti, mint ahogy egyes 

szakirodalmak is ilyen formában említik a spektrális választ [31, 139, 140, 95]. Ha tehát a mérési 

eredményekből sikerül meghatározni a fotoáramot, akkor a soros ellenállás hatásától mentes, a 

napelem fotokonverziójára jellemző, helyes spektrális válaszfüggvényt nyerhetjük ki. 

Amennyiben a spektrális válasz mérésénél nem kizárólag a napelem rövidzárási áramát 

mérjük, hanem a napelem áram feszültség karakterisztikáját, továbbá a karakterisztika felvételét 

kiterjesztjük negatív feszültségtartományokra is, a mérési eredményekre a (2-4) egyenletben 

megadott alakú görbét illesztve a fotoáram meghatározható. A napelem egydiódás helyettesítő 

képét tekintve látható, hogy soros ellenállás gyakorlatilag egy alsó korlátot szab a napelem 

munkapontjának, azaz az ideális, soros ellenállás nélküli napelem-karakterisztika pontjait a 

feszültségtengelyen 𝐼 ∙ 𝑅𝑠 értékkel balra tolja (4-7. ábra). A napelem p-n átmenete így nem tudja 

elérni a rövidzárási állapotot, hiszen a p-n átmenettel mindig 𝐼 ∙ 𝑅𝑠 értékkel magasabb feszültség 

lesz, mint a napelem kapcsaira kapcsolt feszültség, ezért valamekkora áram elfolyik rajta. A 

napelem így 0 V előfeszítés esetén a fotoáramnál kisebb rövidzárási áramot képes csak leadni 

(lásd a kék görbék y-tengellyel való metszését a 4-7. ábra. 
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Ha a napelem kapcsaira adott feszültséget tovább csökkentjük a negatív tartományba, akkor 

a soros ellenálláson átfolyó áram miatt megmarad ugyan a potenciálkülönbség a p-n átmenet 

pozitív pólusa és a napelem pozitív kapcsa között, de a feszültséget −𝐼𝑝ℎ ∙ 𝑅𝑠 érték alá csökkentve 

a p-n átmeneten már záró irányú előfeszítés érvényesül, így a teljes fotogenerált áram az 𝑅𝑠 

ellenálláson kell, hogy folyjon. Ez azt jelenti, hogy a teljes fotoáram megjelenik a napelem 

kimenetén (lásd a kék görbék -0,6 és -0,8 V közötti szakaszát a 4-7. ábraán). 

 
4-7. ábra: Soros és párhuzamos ellenállások hatása egy napelem karakterisztikájára 

Amennyiben a napelem párhuzamos ellenállása elhanyagolhatónak tekinthető, a 

napelemkarakterisztika −𝐼𝑝ℎ𝑅𝑠 feszültségértéknél felveszi az 𝐼𝑝ℎ értéke, majd a záróirányú 

feszültséget tovább növelve az áram állandó 𝐼𝑝ℎ értéken marad. Ez esetben a görbeillesztés helyett 

alkalmazható olyan eljárás is, amelynél elegendően nagy negatív előfeszítés mellett mérjük a 

napelem áramát, vagy a napelem kapcsaira adott záróirányú feszültséget addig növeljük, amíg a 

napelem leadott árama már nem változik az elfogadhatónak tartott hibahatáron túl. 

Abban az esetben, ha a párhuzamos ellenállás nem elhanyagolható, az 𝑅𝑠ℎ párhuzamos 

ellenálláson a negatív előfeszítés esetén is áram fog folyni, így napelem árama a következő szerint 

alakul: 

𝐼 =
𝑈

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
+ 𝐼𝑝ℎ

𝑅𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠

 

Látszik, hogy az áram ez esetben −𝐼𝑝ℎ𝑅𝑠-nél kisebb feszültség esetén sem áll be állandó 

értékre, hanem továbbra is függ a feszültségtől, így nem elhanyagolható párhuzamos ellenállás 

esetén csak görbeillesztésből határozható meg a fotoáram kellő pontossággal. 

Mivel a 3.2 fejezetben bemutatott mikrokristályos minták soros ellenállása jelentős 

(jellemzően 100 Ω feletti), a mért rövidzárási áramukból meghatározott spektrális 

válaszfüggvényük nem használható megbízható jellemzőként, hiszen a mérési eredményeket 

főként a soros ellenállás hatása dominálja, ami elnyomja a valójában vizsgálni szándékozott 
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fotogenerációs jelenségeket. Ezért a spektrális válaszok meghatározásához egy új eljárást 

alkalmaztam, amelynél az egyes hullámhosszokon nem a napelemek rövidzárási áramát, hanem a 

teljes áram-feszültség karakterisztikáját vettem fel a -0,8 és +0,6 V közötti tartományban. Az ily 

módon mért karakterisztikákra elvégeztem a 4.6.2 fejezetben leírt, az egydiódás modell 

paramétereinek meghatározására szolgáló görbeillesztést, és az ebből kapott fotoáramot 

használtam a spektrális válaszfüggvény meghatározásához. 

4.6 Kiértékelés leírása 

A napelem-paraméterek hőmérsékletfüggésének vizsgálatához a mért áram feszültség 

karakterisztikákból először meg kellett határozni a vizsgálni kívánt paramétereket. 

Disszertációmban a napelemek következő jellemző paramétereinek hőmérsékletfüggését 

vizsgálom: rövidzárási áram, üresjárási feszültség, optimális munkaponti áram és feszültség, 

maximális teljesítmény és hatásfok, kitöltési tényező (fill faktor), valamint a napelem egydiódás 

modelljének paraméterei, azaz fotoáram, telítési (szaturációs) áram és idealitási tényező. A 

görbék kiértékeléséhez két módszert alkalmaztam: a napelemek áram-feszültség 

karakterisztikából származtatható paramétereit a mért görbék lineáris interpolációjával, míg az 

egydiódás modell paramétereit a mérési eredményekre a (2-4) egyenlettel megadott alakú görbét 

illesztve határoztam meg. Az egyes paraméterekhez felhasznált kiértékelési eljárásokat a 4-5. 

táblázat foglalja össze. 

4-5. táblázat: Az egyes paraméterekhez felhasznált kiértékelési eljárás 

Napelem-paraméter Kiértékelési módszer 

Rövidzárási áram Lineáris interpoláció 

Üresjárási feszültség Lineáris interpoláció 

Optimális munkaponti áram és feszültség Lineáris interpoláció 

Maximális teljesítmény / hatásfok Lineáris interpoláció 

Optimális terhelő ellenállás Lineáris interpoláció 

Kitöltési tényező Lineáris interpoláció 

Fotoáram Lambert-féle W függvényes görbeillesztés 

Telítési áram Lambert-féle W függvényes görbeillesztés 

Idealitási tényező Lambert-féle W függvényes görbeillesztés 

A 4.3 és 4.4 fejezetekben láttuk, hogy a fokonkénti felvett áram-feszültség karakterisztikák 

és spektrális válaszfüggvények kiértékelés szempontjából jelentős adatmennyiséget képviselnek. 

A hőmérsékletfüggő áram feszültségkarakterisztikák esetében ez 76 ∙ 7 = 532, spektrális 

válaszok esetében pedig 76 ∙ 8 = 608 feldolgozandó görbét jelent mintánként. Tekintettel ezekre 

a mennyiségekre a mérési eredmények kiértékelését szintén automatizáltan végeztem saját 

készítésű szkriptek segítségével. 
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 Paraméterek meghatározása mért görbék lineáris interpolációjával 

A napelemek jellemzésére szolgáló, az áram-feszültség karakterisztikából származtatható 

paramétereket a felvett karakterisztikák mérési pontjai közötti lineáris interpolációval 

határoztam meg. A 6 mV-os lépésközzel felvett görbéket a méréshez felhasznált kombinált műszer 

(SMU – source meter unit) elhanyagolható zajjal rögzíti, így a lineáris interpoláció megbízható 

eredményeket szolgáltat (lásd 4-8. ábra). 

 
4-8. ábra: Mérési eredményekre illesztett interpolált karakterisztika 

Az üresjárási feszültség és a rövidzárási áram egyszerűen meghatározhatók az interpolált 

görbék tengelymetszéseinek kiszámításával. A többi paraméter meghatározásához már az 

optimális munkapont meghatározása szükséges. Az optimális munkapont meghatározását az 

interpolált görbe sűrített mintavételezésével (0.1 mV-os lépésköz) végeztem. Az így kapott áram 

és feszültségértékeket összeszorozva, majd a maximális szorzatértékhez tartozó feszültség és 

áramértéket visszakeresve meghatároztam az optimális munkapontot. A meghatározott optimális 

munkaponti áramból és feszültségből, valamint üresjárási feszültségből és rövidzárási áramból 

már meghatározható az összes többi kívánt paraméter. 

 Paraméterek meghatározása egydiódás modell alapján 

Az napelem fent ismertetett üzemi jellemzői az egyes napelemek fontos tulajdonságai, a 

napelemstruktúra mélyebbre ható elemzésére, és technológia összefüggések feltérképezésére 

azonban csak korlátosan alkalmasak. Sokkal inkább alkalmasak ilyen célra a napelemek egydiódás 

modelljének paraméterei, amelyeknek fizikai tartalma van. A 2.2.3 fejezetben láttuk, hogy a 

napelem parazita ellenállásokat is tartalmazó egydiódás modelljére felírt implicit összefüggés 

(lásd (2-2) egyenlet) a Lambert-féle W függvény segítségével átalakítható a (2-4) egyenlettel 

megadott explicit kifejezéssé. A napelem mért áram feszültség karakterisztikájára egy ilyen alakú 

görbét illesztve a kapott illesztési paraméterek az egydiódás modell egyes paramétereinek 

felelnek meg (lásd 4-9. ábra). 
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4-9. ábra: Mérési adatokra illesztett egydiódás modell Lambert-féle W-függvényes alakban megadott görbéje 

A (2-4) egyenlettel leírt alakú görbék kiválóan illeszkednek a mért értékekre (4-9. ábra), az 

eltérés jellemzően 1 % alatti. 

4.7 Összefoglalás és eredmények 

A korábban bemutatott két mintatípus hőmérsékletfüggésének vizsgálatához elkészítettem 

a hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák és hőmérsékletfüggő spektrális 

válaszfüggvények felvételére alkalmas mérési összeállításokat. Az áram-feszültség 

karakterisztikákat 10 °C és 85 °C között fokonként vettem fel, hét különböző fényintenzitás 

mellett (200, 398, 589, 792, 976, 1118, 1268 W/m2). A minták spektrális válaszát szintén 

fokonként rögzítettem a 10 °C és 85 °C közötti tartományban, 8 különböző hullámhosszon (443, 

504, 530,5, 638,5, 663, 742, 861 és 968 nm). 

A mért áram-feszültség karakterisztikákból numerikus számításokkal meghatároztam a 

minták üzemi paramétereit az egyes hőmérsékleteken. A napelemek egydiódás modelljének 

paramétereinek meghatározásához pedig a mérési eredményekre az egydiódás modell Lambert-

féle W-függvényes explicit kifejezésének megfelelő alakú görbéket illesztettem. 

A mikrokristályos minták esetében a minták nagy soros ellenállása miatt a spektrális 

válaszfüggvény szokványos, a rövidzárási áram mérésén alapuló felvétele nem volt használható, 

így egy új mérési eljárást dolgoztam ki. A rövidzárási áram mérése helyett az egyes 

hullámhosszakon a minták záróirányú előfeszítést is tartalmazó áram-feszültség 

karakterisztikáját vettem fel, majd a fenti görbeillesztési módszerrel meghatároztam a 

fotoáramot, amelyet a rövidzárási áram helyet használtam a spektrális válasz számításánál. 
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2. Tézis 

Új mérési eljárást dolgoztam ki nagy soros ellenállású napelemminták spektrális 

válaszfüggvényének meghatározására. Az eljárás lényege, hogy a napelem rövidzárási árama 

helyett a napelem teljes karakterisztikáját mérjük, megfelelő nagyságú záróirányú előfeszítést is 

alkalmazva. Az ily módon meg-mért áram feszültség karakterisztikákra az egydiódás napelem 

modell Lambert-féle W-függvényes explicit alakjának megfelelő görbét illesztve meghatározható 

a napelemminta fotoárama, amely az egyik görbeillesztési paraméter. Az így meghatározott 

fotoáramból ezek után már számolható a napelem spektrális válaszfüggvénye. Az eljárás nem 

elhanyagolható párhuzamos parazita ellenállású napelemminták esetében is alkalmazható. 
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5 Vizsgált minták hőmérsékletfüggésének elemzése 

5.1 Saját készítésű egykristályos minták 

A 3.1 fejezetben leírt eljárással készített mintákon elvégezve a 4.3 és 4.4 fejezetben leírt 

méréseket és a 4.6. fejezetben leírt görbeillesztéseket meghatároztam a napelemek fontos üzemi 

paramétereit, majd ezen paraméterek hőmérsékletfüggéseit. A paraméterek 

hőmérsékletfüggéseinek összehasonlításával állapítottam meg, hogy a minták fotoaktív rétegének 

vastagsága miként befolyásolja a minták egyes paramétereinek hőmérsékletfüggését. 

A továbbiakban az egyes paraméterek hőmérsékletfüggését egyenként, külön alfejezetben 

tárgyalom. Az ábrákban az egyes mintákhoz tartozó görbéket/értékeket egységesen a következő 

színekkel jelölöm: 

5-1. táblázat: Az 5.1 fejezet ábráiban az egyes minták adataihoz felhasznált színek 

Minta neve Fotoaktív réteg vastagsága Szín 

D1 31 µm kék 
D2 24 µm vörös 
D3 17 µm zöld 
D4 10 µm fekete 

Mivel a legtöbb paraméter esetében a minták nemlineáris hőmérsékletfüggést mutatnak, a 

minták paramétereinek hőmérsékletfüggését néhány eset kivételével (a kivételeket az egyes 

paramétereknél részletezem) másodfokú illesztésekkel közelítettem, mivel ez adta a 

legegyszerűbb alakú, jó illeszkedést. A nemlinearitás miatt a hőmérsékletfüggés változik a vizsgált 

hőmérséklettartományban, így a hőmérsékletfüggés nem adható meg egy állandó értékű 

hőmérsékleti együtthatóval. A hőmérsékletfüggés leírására a %/°C mértékegységű, normalizált 

hőmérsékleti együtthatót választottam, ahol az adott érték egy adott hőmérsékletnél az egy fok 

hőmérsékletváltozásra bekövetkező változást jelenti, a következő képlet szerint meghatározva:  

𝛼𝑇(𝑇) =
𝑓′(𝑇)

𝑓(𝑇)
∙ 100 (5-1) 

Ennek a normalizált hőmérsékleti együttható használatának egyik előnye, hogy az olyan 

mintákra is könnyen összehasonlítható eredményt ad, amelyeknél a hőmérsékletfüggés abszolút 

értékes megadása megnehezíti az összehasonlítást (sorba kötött cellák, eltérő felületű minták, 

különböző előállítási technológiák, stb.). Továbbá a 2.3.3 fejezetben láttuk, hogy az egyes 

paraméterek normalizált hőmérsékletfüggési együtthatói származtathatók egymásból, ami 

megkönnyíti a hőmérsékletfüggés későbbi tárgyalását és magyarázatát. 
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A jobb átláthatóság érdekében minden paraméternél csak az 1000 W/m2 megvilágításhoz 

tartozó értékeket ábrázolom grafikusan, a többi fényintenzitás esetében pedig táblázatosan 

foglalom össze a következő értékeket: 

- Normalizált hőmérsékleti együttható átlagértéke, a következő képlet szerint számítva (a képlet 

levezetése az 5. Függelék:ben található): 

𝛼á𝑡𝑙 =
𝑙𝑛(𝑓(𝑇𝑚𝑎𝑥)) − 𝑙𝑛(𝑓(𝑇𝑚𝑖𝑛))

𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛
∙ 100 (5-2) 

- A vizsgált hőmérséklettartományban bekövetkező teljes változás, a 25°C-on mért értékre 

vonatkoztatva, százalékban megadva: 

∆𝑓10−85°𝐶 =
𝑓𝑚𝑎𝑥(𝑥) − 𝑓𝑚𝑖𝑛(𝑥)

𝑓(25°𝐶)
∙ 100 (5-3) 

A következőkben felsorolt átlagértékek mindig a vizsgált 10-85°C közötti 

hőmérséklettartományra vonatkoznak. 

 Rövidzárási áram 

A négy vizsgált, eltérő fotoaktívréteg-vastagságú napelemminta rövidzárási áramát a 

hőmérséklet függvényében az 5-1. ábra mutatja. A pontok az egyes hőmérsékleteken felvett áram-

feszültség karakterisztikákból a 4.6.1 fejezetben foglaltak szerint számított rövidzárási áramokat 

mutatják, a köztük futó vonal pedig a további kiértékeléshez használt másodfokú illesztést. Az 

ábrán jól látható, hogy a fotoaktív réteg vastagságának növekedésével növekszik a rövidzárási 

áram, ami azzal magyarázható, hogy vékony fotoaktív réteg esetén a szilícium alapanyag a 

beérkező fénynek csak kisebb részét tudja elnyelni. 

 
5-1. ábra: A minták rövidzárási árama a hőmérséklet függvényében 
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Az egyes minták rövidzárási áramának az 5-1. ábraán bemutatott másodfokú illesztéseiből 

a (5-1) képlettel számított normalizált hőmérsékletfüggési együtthatói az 5-2. ábraán láthatók a 

hőmérséklet függvényében. Az ábrán megfigyelhető, hogy a fotoaktív réteg vastagságnak 

csökkenésével a hőmérsékleti együttható növekszik. Továbbá az egyes görbék meredekségéből 

látható, hogy a fotoaktív réteg csökkenő vastagságával a rövidzárási áram hőmérsékletfüggésének 

nemlinearitása is növekszik. 

 
5-2. ábra: A minták normalizált rövidzárási áramának normalizált hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet 

függvényében 

A rövidzárási áramok átlagos hőmérsékletfüggését különböző megvilágítási szintek mellett 

az 5-2. táblázat tartalmazza, a teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkező változás pedig 

az 5-3. táblázatban található. 

5-2. táblázat: A minták rövidzárási áramának átlagos hőmérsékleti együtthatója különböző besugárzott 
teljesítmények esetén 

Rövidzárási áram átlagos hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 0,236 0,239 0,264 0,263 
398 W/m2 0,232 0,236 0,256 0,256 
589 W/m2 0,228 0,232 0,251 0,252 
792 W/m2 0,226 0,230 0,249 0,253 
976 W/m2 0,221 0,226 0,245 0,250 

1118 W/m2 0,212 0,218 0,236 0,242 
1268 W/m2 0,209 0,215 0,232 0,239 
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5-3. táblázat: A minták rövidzárási áramának a teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett 
változása, a 25 °C-os értékhez viszonyítva 

Rövidzárási áram teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett változása [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 18,5 18,8 20,8 20,7 
398 W/m2 18,2 18,5 20,1 20,2 
589 W/m2 17,9 18,3 19,7 19,9 
792 W/m2 17,7 18,1 19,6 20,0 
976 W/m2 17,4 17,8 19,3 19,7 

1118 W/m2 16,6 17,0 18,5 19,1 
1268 W/m2 16,4 16,8 18,2 18,8 

Mind a hőmérsékleti együttható átlagértékéből, mind a teljes vizsgált 

hőmérséklettartományon bekövetkezett változásból láthatjuk, hogy bármely fényintenzitás 

esetében megfigyelhető az a tendencia, hogy a fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével 

növekszik a minták rövidzárási áramának hőmérsékletfüggése. Az egyes értékeknél továbbá 

látható, hogy növekvő fényintenzitással a vizsgált minták mindegyikénél csökken a 

hőmérsékletfüggés. 

Az, hogy a fotoaktív réteg vastagsága befolyásolja vizsgált minták rövidzárási áramának 

hőmérsékletfüggését, alapvetően két jelenséggel magyarázható:  

1. Amennyiben a fotoaktív réteg vastagsága kisebb, mint a kisebbségi töltéshordozók 

diffúziós hossza, a hőmérséklet emelkedésével növekvő diffúziós hossz révén egyre 

szélesebb rétegekből képesek a kisebbségi töltéshordozók számottevő 

valószínűséggel eldiffundálni a p-n átmenetig, így a magasabb hőmérséklet esetén 

vastagabb rétegekből begyűjtött kisebbségi töltéshordozók növelik a napelem 

fotoáramát. A jelenség annál erősebben tudja befolyásolni egy napelemszerkezet 

jellemzőinek hőmérsékletfüggését, minél kisebb a kisebbségi töltéshordozók diffúziós 

hosszának és a fotoaktív réteg vastagságának a hányadosa. Mai, jó minőségű (azaz 

magas kisebbségi töltéshordozó élettartamú, alacsony tömbi rekombinációs 

sűrűségű) napelem-alapanyagok esetében azonban még vastag alapanyagoknál is 

többszöröse a diffúziós hossz a cella vastagságának, és a napelem fotoaktív réteg-

vastagságának csökkentésével ez a feltétel már alacsonyabb élettartammal 

jellemezhető alapanyagok esetén is teljesül. Ezért ez a jelenség valószínűsíthetően 

csak másodlagosan járul hozzá a napelem rövidzárási áramának 

hőmérsékletfüggéséhez. 

2. A második tényező, ami hozzájárul ahhoz, hogy a fotoaktív réteg vastagsága 

befolyásolja a napelem rövidzárási áramának hőmérsékletfüggését, az alapanyag 

abszorpciós tényezőjének hőmérsékletfüggése. Ha a napelem fotoaktív rétegének 

vastagsága nem éri el azt a vastagságot, amely ahhoz szükséges, hogy egy adott 

hullámhosszú fény teljesen elnyelődjön, akkor az abszorpciós tényező növekedésével 

a félvezető anyag az adott hullámhosszú fény nagyobb hányadát képes elnyelni, ami a 

fotoáram növekedéséhez vezet. A napelem fotoaktívréteg-vastagságának 
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növekedésével a napelem magasabb hullámhosszakon is egyre több fényt képes 

elnyelni, így a hőmérsékletemelkedés okozta abszorpciónövekedés csak kisebb 

mértékben tudja növelni a fotogenerált töltéshordozók számát, hiszen a beérkező fény 

egyre kisebb hányada esetében tud hozzájárulni a fotogenerációhoz. Így amellett, hogy 

csökken a fotoáram hőmérsékletfüggése, a fotoaktív réteg vastagságának 

növekedésével a hőmérsékletfüggés egyre inkább csak az közeli infravörös 

tartományban jelentkezik. 

Az első esetre belátható, hogy a napelem fotoaktívréteg-vastagságának csökkenése a 

diffúziós hossz és a bázisvastagság arányának növekedéséhez vezet, ami a diffúziós hossz 

hőmérsékletnövekedés okozta változásaiból fakadó hőmérsékletfüggést csökkenti. A második 

esetben pedig pont ellenkezőleg, a bázisvastagság csökkenésével a napelem fotoáramának 

hőmérsékletfüggése növekszik, és a fotoáram csökken, ahogyan ez a vizsgált minták esetében 

megfigyelhető. 

 Üresjárási feszültség 

Mivel az üresjárási feszültség teljesen lineáris hőmérsékletfüggést mutat (5-3. ábra), az 

(5-2) és (5-3), képletekkel történő, normalizált hőmérsékletfüggési tényezős leírás helyett 

egyetlen egy lineáris hőmérsékleti együttható is alkalmazható, amely a mV/°C abszolút 

mértékegységben adja meg a napelem üresjárási feszültségének hőmérsékletfüggését. 

 
5-3. ábra: A minták üresjárási feszültsége a hőmérséklet függvényében 976 /m2 fényintenzitás mellett 

Az ábrából látható, hogy a minták fotoaktív rétegének vékonyodásával a feszültség először 

nő, majd ismét csökkenni kezd, ami összhangban van a szakirodalom több forrásával, melyek 

szerint a fotoaktív rétegnek van egy optimális vastagsága, ahol az üresjárási feszültség maximális 

[95, 141]. 
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5-4. táblázat: A minták üresjárási feszültségének hőmérsékleti együtthatója különböző fényintenzitások 
mellett 

Üresjárási feszültség hőmérsékleti együtthatója [mV/°C] 

Fényintenzitás Minta fotaktív rétegének vastagsága 
31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -2,36 -2,58 -2,30 -2,51 

398 W/m2 -2,46 -2,57 -2,43 -2,50 

589 W/m2 -2,50 -2,56 -2,46 -2,49 

792 W/m2 -2,51 -2,56 -2,48 -2,48 

976 W/m2 -2,52 -2,56 -2,49 -2,47 

1118 W/m2 -2,52 -2,55 -2,50 -2,46 

1268 W/m2 2,53 -2,55 -2,50 -2,46 

Az egyes minták különböző fényintenzitások mellet meghatározott hőmérsékleti 

együtthatóit az 5-4. táblázat tartalmazza. Az egyes minták hőmérsékleti együtthatóiból láthatjuk, 

hogy a 24 µm vastag minta mutat kismértékben magasabb hőmérsékletfüggést. Megfigyelhető 

továbbá, hogy a 31 µm vastag és a 17 µm vastag minták esetében a fényintenzitás függvényében 

minimálisan növekszik a hőmérsékletfüggés a fényintenzitás függvényében, míg a 24 µm vastag 

mintánál szinte nem változik, illetve a 10 µm vastag minta esetében csökken. 

 
5-4. ábra: A minták üresjárási feszültségének normalizált hőmérsékleti együtthatója, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett 

Az 5-4. ábra a vizsgált minták üresjárási feszültségének normalizált hőmérsékleti 

együtthatóit mutatja 976 W/m2 mellett. Látható hogy a 24 µm vastag minta a valamelyest 

magasabb üresjárási feszültsége miatt a magasabb abszolút hőmérsékleti együtthatója ellenére is 

alacsonyabb normalizált hőmérsékleti együtthatóval rendelkezik. 

Az összes minta normalizált hőmérsékleti együtthatója folyamatosan csökken a 

hőmérséklettel, összhangban a 2.3.3.2 fejezetben leírt elméleti összefüggéssel. A 2.3.3.2 fejezetben 

továbbá láttuk, hogy rövidzárási áram hőmérsékletfüggése gyakorlatilag nem befolyásolja az 

üresjárási feszültség hőmérsékletfüggését, ezért valószínűsíthető, hogy az egyes minták telítési 
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áramának és idealitási tényezőjének eltérő értékei és hőmérsékletfüggései okozzák az üresjárási 

feszültség hőmérsékletfüggésében tapasztalható enyhe különbségeket. 

 Optimális munkaponti paraméterek 

A vizsgált minták ezen fejezetben tárgyalt paraméterei az optimális munkapontra 

vonatkoznak, így az értékek meghatározásához szükséges a napelemek optimális 

munkapontjának numerikus meghatározása, amelyet a 4.6.1 fejezetben leírtak szerint végeztem. 

5.1.3.1 Optimális munkaponti áram 

Az egyes minták optimális munkaponti áramát az 5-5. ábra mutatja a hőmérséklet 

függvényében, 976 W/m2 mellett. A pontok ismét a 4.6.1 fejezetben leírtak szerint számított 

értékeket, az egybefüggő vonalak pedig az ezen pontokra illesztett másodfokú görbéket 

ábrázolják. Látható, hogy az optimális munkaponti áram minden minta esetében kezdeti 

növekedés után ismét csökkenésbe megy át. Továbbá az is látható, hogy az optimális munkaponti 

áram a vizsgált hőmérséklettartományon arányaiban kisebb mértékű változást mutat, mint a 

rövidzárási áram (v. ö. 5-1. ábra). 

 
5-5. ábra:  A minták optimális munkaponti árama a hőmérséklet függvényében 976 W/m2 fényintenzitásnál 

Mivel az optimális munkaponti áramot a hőmérséklet függvényében nem monoton 

csökkenő vagy növekvő görbe írja le, az (5-2) képlet szerinti számított átlagérték nem alkalmas a 

hőmérsékletfüggés jellemzésére, hiszen eltérő jelű meredekségek is szerepelnek a képletben, 

amelyek átlagolásnál ellensúlyoznák egymást, és a valós hőmérsékletfüggés jellemzése helyett 

jóval kisebb értékeket eredményezhetnek. A hőmérsékleti tartomány közepére szimmetrikus 

görbék esetében az átlagos hőmérsékletfüggés nulla lenne, még erősen hőmérsékletfüggő minták 

esetében is. Ezért az optimális munkaponti áram átlagos hőmérsékletfüggésénél az analitikus 

megoldás helyett a normalizált hőmérsékleti együttható 0.01 °C-os lépésközzel kiszámított 

értékeinek abszolútértékes átlagolásával határoztam meg az átlagos hőmérsékleti együtthatókat 
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(5-6. táblázat). A hőmérsékleti együtthatót a hőmérséklet függvényében szintén 

abszolútértékesen ábrázoltam (5-6. ábra), az egyszerűbb átláthatóság érdekében. 

Az 5-6. ábra a vizsgált minták normalizált hőmérsékleti együtthatóinak abszolút értékét 

mutatja 976 W/m2 fényintenzitásnál. Az optimális munkaponti áram esetében a minták 

hőmérsékletfüggése már nem mutat olyan egyértelmű összefüggést a minták fotoaktívréteg-

vastagságával, mint a rövidzárási áram esetében. Látható azonban, hogy az optimális munkaponti 

áram hőmérsékletfüggése egyértelműen a legmagasabb üresjárási feszültséggel rendelkező 24 

µm vastag mintánál a legkedvezőbb, ami valószínűsíthetően azzal függ össze, hogy a minta telítési 

árama és idealitási tényezője kisebb (lásd 5.1.6.2 és 5.1.6.3 fejezetek), azaz az eszköz jobban 

közelíti az ideálist. 

 
5-6. ábra: A minták optimális munkaponti áramának normalizált hőmérsékleti együtthatói 976 W/m2 

fényintenzitás mellett (abszolút érték) 

Az optimális munkaponti áram hőmérsékletfüggésének legáttekinthetőbb jellemzési módja 

a vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett teljes változás összehasonlítása. Az 5-6. 

táblázatból látható, hogy a 24 µm vastag minta esetében az összegzett hőmérsékletfüggés 

jelentősen alacsonyabb, mint a többi mintánál. Továbbá megfigyelhető, hogy a minta 

vastagságágának csökkenésével néhány kivétellel a hőmérsékletfüggés tendenciálisan növekszik. 

A táblázatban szereplő értékekből az is látható, hogy a fényintenzitás növekedésével a 

hőmérsékletfüggés minden egyes mintánál jelentősen csökken. 
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5-5. táblázat: A minták optimális munkaponti áramának átlagos hőmérsékleti együtthatója, különböző 
besugárzott teljesítmények esetén (abszolút értékes átlagképzés) 

Optimális munkaponti áram átlagos hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Fényintenzitás 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 0,279 0,164 0,336 0,292 
398 W/m2 0,227 0,113 0,259 0,206 
589 W/m2 0,191 0,095 0,212 0,177 
792 W/m2 0,162 0,085 0,178 0,162 
976 W/m2 0,143 0,082 0,154 0,153 

1118 W/m2 0,124 0,083 0,134 0,139 
1268 W/m2 0,117 0,088 0,122 0,246 

5-6. táblázat: A minták optimális munkaponti áramának a teljes vizsgált hőmérséklettartományon 
bekövetkezett változása különböző fényintenzitások mellett 

Optimális munkaponti áram teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett 
változása [%] 

Fényintenzitás 
Fényintenzitás 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 13,03 6,34 16,16 13,13 
398 W/m2 10,73 4,91 12,96 10,72 
589 W/m2 9,11 3,97 10,91 9,55 
792 W/m2 7,82 3,17 9,28 9,13 
976 W/m2 6,50 3,73 7,73 9,00 

1118 W/m2 4,76 4,55 5,74 7,74 
1268 W/m2 5,06 5,49 4,59 14,55 

Az 5-5. táblázat az optimális munkaponti áramok különböző fényintenzitások mellett 

meghatározott normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértékét foglalja össze. Az 

átlagérték számításánál ez esetben is a hőmérsékleti együttható abszolútértékét használtam. 

Ismét megfigyelhető, hogy a 24 µm vastag minta hőmérsékletfüggése lényegesen kisebb a többi 

mintáénál, valamint a normalizált hőmérsékleti együttható átlagértékének esetében is 

megfigyelhető, hogy növekvő fényintenzitással az optimális munkaponti áram 

hőmérsékletfüggése csökken. 

Az 5-1. ábra és az 5-5. ábra összevetéséből látható, hogy az optimális munkaponti áram más 

jellegű hőmérsékletfüggést mutat, mint a rövidzárási áram: először egyre kisebb hőmérsékleti 

együttható mellett növekszik, majd egyre nagyobb hőmérsékleti együttható mellett elkezd egyre 

csökkenni. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy az optimális munkapont a hőmérséklet 

változásával eltolódik a karakterisztikán, és a pozitív hőmérsékleti együtthatójú rövidzárási 

állapottól távolodva, egyre közelebb kerül a negatív hőmérsékleti együtthatójú üresjárási 

állapothoz (5-7. ábra). Ez értelmezhető úgy is, hogy a napelem üzemállapota egyre inkább 

eltolódik az áramforrás jellegű tartományból a feszültségforrás jellegű tartományba. 
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5-7. ábra: 31 µm vastag minta 976 W/m2 mellett mért karakterisztikái különböző hőmérsékleteken, bejelölt 

optimális munkaponttal. Látható, hogy a munkapont a rövidzárási állapottól távolodva az 
üresjárási állapothoz közeledik. 

5.1.3.2 Optimális munkaponti feszültség 

Az üresjárási feszültséghez hasonlóan az optimális munkaponti feszültség is egy teljesen 

lineáris hőmérsékletfüggést mutat (5-8. ábra), így az optimális munkaponti feszültségnél is 

elegendő egyetlen lineáris hőmérsékleti együttható alkalmazása. A hőmérsékleti együtthatóra az 

üresjárási feszültség esetével megegyező módon az abszolútértékes mV/°C mértékegységet 

választottam. 

 
5-8. ábra:  A minták optimális munkaponti feszültsége a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 

fényintenzitásnál 

Az 5-8. ábra látható, hogy az egyes napelemminták enyhén eltérő hőmérsékletfüggést 

mutatnak, továbbá megfigyelhető, hogy csakúgy, mint az üresjárási feszültség esetében a 24 µm 

vastag minta magasabb feszültségértékekkel rendelkezik. Az egyes minták különböző 
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fényintenzitások mellett meghatározott hőmérsékleti együtthatóit az 5-7. táblázat foglalja össze. 

Hasonlóan az üresjárási feszültség esetével, A 24 µm vastag minta nagyobb hőmérsékletfüggést 

mutat, mint a többi minta, továbbá a 24 µm és a 10 µm vastag minták esetében a fényintenzitás 

változása csak kismértékben változtatja a hőmérsékletfüggést. 

5-7. táblázat: A minták optimális munkaponti feszültségének hőmérsékleti együtthatói különböző 
fényintenzitások mellett 

Optimális munkaponti feszültség hőmérsékleti együtthatója [mV/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -1,85 -2,29 -1,73 -2,09 
398 W/m2 -1,99 -2,34 -1,91 -2,16 
589 W/m2 -2,09 -2,36 -2,03 -2,16 
792 W/m2 -2,17 -2,37 -2,11 -2,16 
976 W/m2 -2,21 -2,37 -2,16 -2,17 

1118 W/m2 -2,23 -2,38 -2,18 -2,16 
1268 W/m2 -2,24 -2,36 -2,20 -1,83 

 
5-9. ábra: A minták optimális munkaponti feszültségének normalizált hőmérsékleti együtthatója, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett 

Az 5-9. ábra a vizsgált minták optimális munkaponti feszültségének normalizált 

hőmérsékleti együtthatója látható. A lineáris hőmérsékletfüggés miatt az egyre csökkenő 

optimális munkaponti feszültséghez képest egyre nagyobb arányú lesz az állandó értékű abszolút 

hőmérsékleti együttható, így a normalizált hőmérsékleti együttható abszolút értéke folyamatosan 

növekszik. A 24, 17 és 10 µm vastag minták esetében a hőmérsékletfüggés nem növekedést, 

hanem csökkenést mutat a minta fotoaktívréteg-vastagságának növekedésével, ellentétben az 

üresjárási feszültség hőmérsékletfüggésével (5-4. ábra). 

5.1.3.3 Optimális terhelő ellenállás 

 Az optimális terhelő ellenállás értékét a hőmérséklet függvényében az 5-10. ábra mutatja. 

Az ábrából látható, hogy a fotoaktív réteg vastagságának csökkentésével az optimális terhelő 
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ellenállás értéke növekszik, hiszen a minták által leadható áramok csökkennek. Az optimális 

terhelő ellenállás monoton csökkenő, nemlineáris hőmérsékletfüggést mutat, így ismét az (5-1), 

(5-2) és (5-3) képletekkel számított normalizált hőmérsékletfüggési együttható, átlagos 

hőmérsékleti együttható és teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változás 

használható a hőmérsékletfüggés elemzésére. 

 
5-10. ábra: A minták optimális terhelő ellenállása a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 fényintenzitásnál 

Az optimális terhelő ellenállás hőmérsékleti együtthatójának hőmérsékletfüggése az 5-11. 

ábra látható. A fotoaktív réteg növekvő vastagságával növekszik a minták optimális terhelő 

ellenállásának hőmérsékletfüggése (a hőmérsékleti együttható abszolút értéke növekszik). 

 
5-11. ábra: A minták optimális terhelésének hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett 

Látható hogy a 31, 17 és 10 µm vastag minták esetében a hőmérsékletfüggés először 

növekszik, majd ismét csökkenésbe megy át, míg a 24 µm vastag minta esetében a 

hőmérsékletfüggés folyamatosan növekszik. A 24 µm vastag minta eltérő hőmérsékletfüggése 
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egyrészt a minta optimális munkaponti áramának alacsonyabb hőmérsékleti együtthatójával, 

másrészt pedig a minta optimális munkaponti feszültségének erősebb hőmérsékleti függésével 

magyarázható. A 2.3.3.3 fejezetben láttuk, hogy az optimális terhelő ellenállás normalizált 

hőmérsékleti együtthatóját úgy kapjuk meg, hogy az optimális munkaponti feszültség normalizált 

hőmérsékleti együtthatójából kivonjuk az optimális munkaponti áram normalizált hőmérsékleti 

együtthatóját. Mivel az optimális munkaponti feszültség lineárisan csökken a hőmérséklet 

függvényében, a normalizált hőmérsékleti együttható egy abszolút értékében folyamatosan 

növekvő negatív érték (5-9. ábra). Az 5.1.3.1 fejezetben pedig láttuk, hogy az optimális 

munkaponti áram hőmérsékleti együtthatója először pozitív értékű, majd folyamatosan 

csökkenve egy egyre növekvő abszolút értékű, negatív előjelű értékbe megy át. A kivonás miatt az 

optimális munkaponti áram normalizált hőmérsékleti együtthatójának pozitív értéke növeli az 

optimális terhelés normalizált hőmérsékleti együtthatójának abszolút értékét, míg a negatív 

értéket felvéve pedig már növeli. Így a növekvő optimális munkaponti áram először erősíti az 

optimális munkaponti feszültség növekvő abszolút értékű, negatív hőmérsékleti együtthatóját, 

majd csökkenésbe átmenve pedig elkezdi ellensúlyozni az optimális munkaponti feszültség 

hőmérsékletfüggését. Az optimális munkaponti áram kellően magas értékű, negatív előjelű 

hőmérsékleti együtthatója esetén akár vissza is fordulhat az optimális munkaponti feszültség 

hőmérsékleti együtthatójának folyamatos növekedéséből eredő hőmérsékletfüggés-növekedés 

(31, 17 és 10 µm vastag minták). Az optimális munkaponti feszültség nagyobb 

hőmérsékletfüggése, és az optimális munkaponti áram alacsonyabb hőmérsékletfüggése mellett 

azonban továbbra is az optimális munkaponti feszültség folyamatosan növekvő 

hőmérsékletfüggése érvényesül (24 µm vastag minta), amivel magyarázható a 24 µm-es minta 

normalizált hőmérsékleti együtthatójának eltérő jellegű görbéje. Az 5-10. ábra látható, hogy a 

31 µm-es és a 24 µm-es minta optimális terhelő ellenállása gyakorlatilag azonos értékű és 

hőmérsékletfüggésű, a különbség csak annyi, hogy 24 µm-es minta hőmérsékletfüggése 

valamelyest jobban közelíti a lineárist. Ez abból ered, hogy az optimális munkaponti áram 

alacsonyabb hőmérsékletfüggése miatt az optimális munkaponti feszültség hőmérsékletfüggése 

jobban érvényesül. Az optimális munkaponti áram a 24 µm-es minta esetében megfigyelt kisebb 

mértékű hőmérsékletfüggése valószínűleg a minta telítési áramának és idealitási tényezőjének 

eltérő viselkedéséből adódik. 

5-8. táblázat: A minták optimális terhelő ellenállásának átlagos hőmérsékleti együtthatói különböző 
fényintenzitások mellett  

Optimális terhelő ellenállás átlagos hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -0,82 -0,86 -0,83 -0,91 
398 W/m2 -0,80 -0,85 -0,83 -0,90 
589 W/m2 -0,81 -0,85 -0,84 -0,88 
792 W/m2 -0,82 -0,84 -0,85 -0,87 
976 W/m2 -0,82 -0,82 -0,85 -0,87 

1118 W/m2 -0,80 -0,80 -0,82 -0,84 
1268 W/m2 -0,78 -0,78 -0,81 -0,47 
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Az 5-8. táblázat az optimális terhelő ellenállás hőmérsékleti együtthatójának átlagértékeit 

foglalja össze. Látható, hogy a minták fotoaktívréteg-vastagságának csökkenésével az optimális 

terhelő ellenállás hőmérsékletfüggése kismértékben növekszik. Ugyanez a kismértékű 

hőmérsékletfüggés-növekedés állapítható meg a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományra vetített 

változásokat összefoglaló, 5-9. táblázatból. Az eltérő jellegű hőmérsékletfüggés ellenére a 24 µm 

vastag minta esetében a normalizált hőmérsékletfüggési együttható átlagértéke, és a teljes 

hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változás is szinte azonos, mint a többi mintánál. 

5-9. táblázat:  A minták optimális terhelő ellenállásának a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon 
bekövetkezett változása a 25°C-os értékhez viszonyítva, különböző fényintenzitások mellett. 

Teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett változás [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -53,0 -54,0 -54,3 -57,7 
398 W/m2 -51,6 -53,4 -53,4 -56,4 
589 W/m2 -51,7 -52,7 -53,7 -55,1 
792 W/m2 -52,2 -52,1 -53,8 -54,5 
976 W/m2 -51,8 -51,1 -53,4 -54,5 

1118 W/m2 -50,7 -50,1 -51,9 -53,0 
1268 W/m2 -49,6 -49,0 -51,0 -32,9 

Továbbá mind az átlagértékek, mind a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon 

bekövetkezett változások azt mutatják, hogy az optimális terhelő ellenállás hőmérsékletfüggése 

kismértékben csökken a beérkező fényintenzitás növekedésével. 

 Maximális teljesítmény és hatásfok 

Mivel egy napelem maximális leadható teljesítménye és hatásfoka csak egy - a beérkező 

teljesítmény reciprokának megfelelő – szorzótényezőben különbözik, a két paramétert 

együttesen tárgyalom. 

 
5-12. ábra:  A minták maximális teljesítménye és hatásfoka a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett 
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Az 5-12. ábra a vizsgált minták maximális teljesítményének és hatásfokának 

hőmérsékletfüggését mutatja 976 W/m2 fényintenzitás mellett. Megfigyelhető, hogy a 24 µm 

vastag minta adja a legmagasabb teljesítmény és hatásfok értékeket, majd csökkenő sorrendben 

a 31, 10 és 17 µm vastag minták követik, ami azonos az optimális munkaponti feszültségnél 

megállapított sorrenddel. Szintén megállapítható, hogy csakúgy, mint az optimális munkaponti 

feszültségnél, a maximális teljesítmény és a hatásfok esetében is a 24 µm-es minta mutatja a 

legmagasabb hőmérsékletfüggést (meredekebb görbe). 

 
5-13. ábra: A minták maximális teljesítményének és hatásfokának normalizált hőmérsékleti együtthatói a 

hőmérséklet függvényében 976 W/m2 mellett 

A maximális teljesítmény és a hatásfok normalizált hőmérsékleti együtthatóit az 5-13. ábra 

ábrázolja 976 W/m2 fényintenzitásnál. Megfigyelhető a 24 µm vastag minta nagyobb 

hőmérsékletfüggése, illetve a normalizált hőmérsékleti együtthatók abszolút értékének 

folyamatos, egyre nagyobb mértékű növekedése a hőmérséklettel. A 2.3.3.4 fejezetben láttuk, 

hogy a maximális teljesítmény és a hatásfok normalizált együtthatója az optimális munkaponti 

feszültség és áram normalizált hőmérsékleti együtthatóinak összegével arányos. Korábban láttuk, 

hogy az optimális munkaponti feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatójának abszolút 

értéke a hőmérséklet növekedésével folyamatosan növekszik, az optimális munkaponti áram 

normalizált együtthatója pedig egy kezdeti pozitív értékből egy folyamatosan növekvő negatív 

értékbe megy át. Ezért a maximális teljesítmény és a hatásfok hőmérsékletfüggése a vizsgált 

hőmérsékleti tartomány elején alacsonyabb, mint az optimális munkaponti feszültségé, majd 

növekvő hőmérséklettel a maximális teljesítmény és a hatásfok hőmérsékletfüggése nagyobb 

mértékben növekszik, mint az optimális munkaponti feszültség esetében. 
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5-10. táblázat: A minták maximális teljesítményének és hatásfokának átlagos normalizált hőmérsékleti 
együtthatója, különböző fényintenzitások mellett 

Maximális teljesítmény és hatásfok átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -0,72 -0,85 -0,71 -0,83 
398 W/m2 -0,71 -0,82 -0,70 -0,77 
589 W/m2 -0,72 -0,83 -0,72 -0,74 
792 W/m2 -0,75 -0,84 -0,72 -0,73 
976 W/m2 -0,77 -0,86 -0,77 -0,72 

1118 W/m2 -0,81 -0,89 -0,81 -0,73 
1268 W/m2 -0,84 -0,92 -0,83 -0,73 

Az 5-10. táblázat a vizsgált minták normalizált hőmérsékleti együtthatóinak különböző 

fényintenzitások mellett meghatározott átlagértékéit foglalja össze. Megfigyelhető, hogy az 

optimális munkaponti feszültséggel analóg módon a maximális teljesítmény és a hatásfok 

esetében is a 24 µm-es minta hőmérsékletfüggése a legnagyobb, majd a 31, 10, 17 µm vastagsági 

sorrendben csökken a minták hőmérsékletfüggése. Ez azzal magyarázható, hogy az optimális 

munkaponti feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatója lényegesen nagyobb, mint az 

optimális munkaponti áramé, így a maximális teljesítmény és a hatásfok hőmérsékletfüggését 

lényegében az optimális munkaponti feszültség hőmérsékletfüggése határozza meg. 

Látható továbbá, hogy míg a 31, 24 és 17 µm-es minták hőmérsékletfüggése növekvő 

fényintenzitással növekszik, addig a 10 µm vastag minta esetében inkább enyhe csökkenést mutat. 

Mivel a 10 µm-es minta esetében az optimális munkaponti feszültség gyakorlatilag nem változik 

(5-7. táblázat), az optimális munkaponti áram hőmérsékletfüggése pedig csökken a fényintenzitás 

növekedésével (5-6. táblázat), az optimális munkaponti áram határozza meg a hőmérsékletfüggés 

intenzitásfüggését. A többi mintánál az optimális munkaponti feszültség hőmérsékletfüggése 

növekszik a fényintenzitással, így az optimális munkaponti feszültség fentebb már említett 

erősebb hatása miatt a 31, 24 és 17 µm vastag minták esetében a maximális teljesítmény és a 

hatásfok hőmérsékletfüggése növekszik a fényintenzitás növekedésével. 

Az 5-11. táblázatban összefoglalt teljes vizsgált hőmérsékleti tartományra vetített 

változásokból ezzel egybevágó következtetéseket vonhatók le. 

5-11. táblázat:  A minták maximális teljesítményének és hatásfokának a teljes vizsgált hőmérsékleti 
tartományon bekövetkezett változása különböző fényintenzitások mellett 

Maximális teljesítmény és hatásfok teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett 
változása [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -43,5 -50,7 -42,3 -48,7 
398 W/m2 -43,1 -49,5 -42,2 -46,2 
589 W/m2 -44,1 -49,9 -43,5 -45,1 
792 W/m2 -45,4 -50,7 -44,9 -44,4 
976 W/m2 -46,9 -51,7 -46,5 -44,3 

1118 W/m2 -48,8 -53,3 -48,5 -44,3 
1268 W/m2 -50,2 -54,3 -48,5 -44,9 
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 Kitöltési tényező 

A vizsgált minták kitöltési tényezőjének hőmérsékletfüggését az 5-14. ábra mutatja 

976 W/m2 fényintenzitásnál. Megfigyelhető, hogy kb. 40 °C-ig a 24 µm-es minta kitöltési tényezője 

a legmagasabb, míg efelett a 10 µm vastagé. Továbbá látható, hogy a 24 µm vastag minta 

hőmérsékletfüggése meghaladja a másik 3 mintáét, csakúgy mit az maximális teljesítmény 

hőmérsékletfüggésénél. A 10 µm-es minta magasabb kitöltési tényezője magyarázatot ad arra, 

hogy alacsonyabb rövidzárási és fotoárama (5-1. ábra és 5-16. ábra), valamint alacsonyabb 

üresjárási feszültsége ellenére is hasonló hatásfokot mutat (5-12. ábra), mint a 17 µm-es minta. 

 
5-14. ábra: A minták kitöltési tényezője a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 fényintenzitás mellett 

Mint a 2.3.3.4 fejezetben láthattuk, a kitöltési tényező normalizált hőmérsékleti 

együtthatója az optimális munkaponti áram és feszültség normalizált hőmérsékleti 

együtthatójának összegének, illetve az üresjárási feszültség és rövidzárási áram összegének 

különbségeként számítható: 

𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑇
𝐹𝐹

=

𝑑𝑈𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝑈𝑜𝑝𝑡(𝑇)
+

𝑑𝐼𝑜𝑝𝑡
𝑑𝑇

𝐼𝑜𝑝𝑡(𝑇)
−

𝑑𝐼𝑆𝐶
𝑑𝑇
𝐼𝑆𝐶(𝑇)

−

𝑑𝑈𝑂𝐶
𝑑𝑇

𝑈𝑂𝐶(𝑇)
 

A korábbi fejezetekben láthattuk, hogy az optimális munkaponti feszültség és az üresjárási 

feszültség negatív előjelű, folyamatosan növekvő abszolút értékű normalizált hőmérsékleti 

együtthatóval jellemezhetők, míg a rövidzárási áram esetében pozitív előjelű, és egyre csökkenő 

értékű a normalizált hőmérsékleti együttható. Az optimális munkaponti áram normalizált 

hőmérsékleti együtthatója pedig kezdeti pozitív értékből folyamatosan csökkenve egy egyre 

növekedő negatív értékbe megy át. Mivel a vizsgált hőmérsékleti tartomány elején az optimális 

munkaponti feszültség és az üresjárási feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatója közel 

azonos értékű, az ellentétes előjelük miatt ellensúlyozzák egymást. Ugyanez igaz az optimális 

munkaponti áram és a rövidzárási áram hőmérsékleti együtthatóira is. Növekvő hőmérséklettel 

az optimális munkaponti feszültség és az üresjárási feszültség normalizált hőmérsékleti 
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együtthatói között egyre nő a különbség, és az optimális munkaponti áram gyorsabban csökkenő 

hőmérsékleti együtthatója is egyre kevésbé ellensúlyozza a rövidzárási áram hőmérsékleti 

együtthatóját. Az optimális munkaponti áram hőmérsékleti együtthatója továbbá egy adott hőfok 

felett negatív értékre vált, és ekkor már hozzájárul ahhoz, hogy a kitöltési tényező normalizált 

hőmérsékleti együtthatójának abszolút értéke folyamatosan növekedjen. A kitöltési tényező 

normalizált hőmérsékleti együtthatójára így szintén egy folyamatosan növekvő abszolút értékű, 

negatív előjelű érték adódik. Az üresjárási feszültség normalizált hőmérsékleti együtthatójának 

kivonása miatt azonban a kitöltési tényező hőmérsékletfüggése alacsonyabb, mint a maximális 

teljesítményé. Az 5-15. ábraán látható, hogy a 24 µm vastag minta kitöltési tényezője valamelyest 

magasabb, míg a 10 µm vastag mintáé valamelyest kisebb hőmérsékletfüggést mutat. A 24 µm 

vastag minta kitöltési tényezőjének némileg magasabb hőmérsékletfüggését az optimális 

munkaponti áramának alacsonyabb hőmérsékletfüggése okozza, míg a 10 µm-es minta esetében 

a kitöltési tényező alacsonyabb hőmérsékletfüggése az üresjárási feszültség magasabb 

hőmérsékletfüggésére vezethető vissza. 

 
5-15. ábra: A minták kitöltési tényezőjének normalizált hőmérsékleti együtthatója a hőmérséklet 

függvényében, 976 W/m2 fényintenzitás mellett 

5-12. táblázat: A minták kitöltési tényezőjének átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója különböző 
fényintenzitások mellett 

Kitöltési tényező átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -0,16 -0,27 -0,15 -0,21 
398 W/m2 -0,18 -0,30 -0,18 -0,22 
589 W/m2 -0,22 -0,33 -0,22 -0,23 
792 W/m2 -0,26 -0,37 -0,27 -0,24 
976 W/m2 -0,29 -0,40 -0,30 -0,25 

1118 W/m2 -0,33 -0,43 -0,34 -0,26 
1268 W/m2 -0,36 -0,46 -0,37 -0,27 
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Az 5-12. táblázat a kitöltési tényező normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértékeit 

foglalja össze különböző fényintenzitások mellett. Látható, hogy a kitöltési tényező 

hőmérsékletfüggése a 24 µm vastag minta esetében a legnagyobb, és a 10 µm-es minta esetében 

a legalacsonyabb, a 31 és 17 µm vastag mintáknál pedig közel azonos. Ezen következtetések 

egybevágnak az 5-13. táblázatban összefoglalt teljes hőmérsékleti tartományon bekövetkezett 

változásokkal. A két táblázatból továbbá megfigyelhető, hogy a fényintenzitás növekedésével 

jelentősen növekszik a kitöltési tényező hőmérsékletfüggése. 

5-13. táblázat: A minták kitöltési tényezőjének a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett 
változása különböző fényintenzitások mellett 

Kitöltési tényező teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett változása [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -11,10 -18,51 -10,71 -14,24 
398 W/m2 -12,85 -20,48 -12,63 -15,23 
589 W/m2 -15,31 -22,55 -15,37 -15,91 
792 W/m2 -17,80 -24,57 -18,18 -16,55 
976 W/m2 -20,01 -26,41 -20,59 -17,25 

1118 W/m2 -22,42 -28,40 -23,08 -17,87 
1268 W/m2 -24,39 -30,03 -24,95 -18,71 

A napelem egyéb paramétereivel összehasonlítva megfigyelhető, hogy a fényintenzitás 

növekedése erősebben befolyásolja a kitöltési tényező hőmérsékletfüggését, mint a többi 

paraméterét. Ez azzal magyarázható, hogy növekvő fényintenzitás mellett a napelem parazita 

ellenállásai erősebben befolyásolják a napelem működését, azaz nemideális napelemek esetében 

a kitöltési tényező a fényintenzitás növekedésével romlik. Így nagyobb fényintenzitások esetén a 

napelemek parazita ellenállásai a hőmérsékletfüggés okozta változásokra is nagyobb hatást 

gyakorolnak. 

 Egydiódás modell paramétereinek hőmérsékletfüggése 

A napelemminták egydiódás modellparamétereit a 4.6.2 fejezetben leírt, Lambert-féle 

W-függvényes görbeillesztéssel határoztam meg. Jelen alfejezetben a minták fotoaktívréteg-

vastagságának a minták egydiódás modellparamétereinek hőmérsékletfüggésére gyakorolt 

hatását tárgyalom. 

5.1.6.1 Fotoáram 

Az egyes minták fotoáramát a hőmérséklet függvényében az 5-16. ábra mutatja, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett. Mint a rövidzárási áram esetében is láthattuk, az egyes minták fotoárama 

egyértelműen növekszik mind a hőmérséklet, mind a fotoaktív réteg vastagságának 

növekedésével. Utóbbi azzal magyarázható, hogy vékony fotoaktív rétegek esetén a napelem a 

beérkező fény magasabb hullámhosszú összetevőit csak részlegesen képes elnyelni, és a fotoaktív 

réteg vastagságának növekedésével a csak részlegesen elnyelt hullámhossztartományokban is 

egyre nagyobb hányadát képes elnyelni a fénynek, ami növeli a generált töltéshordozók számát és 

ezzel a fotoáramot. 
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5-16. ábra:  A minták fotoárama a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 fényintenzitás mellett 

A fotoáram normalizált hőmérsékletfüggése az 5-17. ábraán látható, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett. Megfigyelhető, hogy az rövidzárási árammal analóg módon a fotoáram 

hőmérsékletfüggése is folyamatosan növekszik a fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével. 

 
5-17. ábra: A minták fotoáramának normalizált hőmérsékleti együtthatója a hőmérséklet függvényében, 

976W/m2 fényintenzitás mellet  

A fotoáram normalizált hőmérsékleti együtthatójának a vizsgált hőmérséklettartományra 

számított átlagértékét az 5-14. táblázat foglalja össze különböző fényintenzitások mellett, a 

fotoáram teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változásai pedig az 5-15. 

táblázatban találhatók. Mindkét táblázatból megfigyelhető, hogy a fotoáram hőmérsékletfüggése 

növekszik a napelemek fotoaktív rétegvastagságának csökkenésével, a hőmérsékletfüggés pedig 

enyhe csökkenést mutat a fényintenzitás növekedésével. 
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5-14. táblázat: A minták fotoáramának átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója különböző 
fényintenzitások mellett  

Fotoáram átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 0,23 0,25 0,27 0,28 
398 W/m2 0,24 0,25 0,27 0,27 
589 W/m2 0,24 0,25 0,26 0,27 
792 W/m2 0,24 0,24 0,26 0,27 
976 W/m2 0,23 0,24 0,26 0,27 

1118 W/m2 0,22 0,23 0,25 0,26 
1268 W/m2 0,22 0,23 0,25 0,26 

5-15. táblázat: A minták fotoáramának a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változása 
különböző fényintenzitások mellett 

Fotoáram teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változása [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 18,5 19,9 21,1 22,1 
398 W/m2 18,8 19,6 21,0 21,6 
589 W/m2 18,8 19,3 20,8 21,2 
792 W/m2 18,6 19,2 20,7 21,3 
976 W/m2 18,3 19,0 20,5 21,0 

1118 W/m2 17,6 18,3 19,8 20,3 
1268 W/m2 17,4 18,1 19,5 20,0 

5.1.6.2 Telítési áram 

Ahogy a 2.3.2.2 fejezetben láttuk, a telítési áram exponenciálisan függ a hőmérséklettől. 

Ezért a másodfokú közelítés helyett a (2-8) képlettel megadott összefüggésnek megfelelően egy  

𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑥𝑏 ∙ 𝑒−
𝑐
𝑥 + 𝑑 (5-4) 

alakú görbeillesztést végeztem. Az elméleti összefüggésben nem szereplő 𝑑 paraméter egy 

y-tengelymenti eltolás, amely a görbék jó illeszkedéséhez szükséges. A 𝑑 paraméter összefüggést 

mutat az idealitási tényezővel: minél nagyobb az idealitási tényező értéke, annál magasabb a 

telítési áram értéke alacsony hőmérsékleteken (v. ö. az 5-18. ábraát és az 5-21. ábraát). A telítési 

áram ezen „ofszetje” tekinthető egy konstans összetevőnek, amely nem az intrinszik 

koncentrációval arányos, hanem egyéb, pl. felületi vagy tömbi rekombinációs folyamatokból ered. 

A magas idealitási tényezőkkel együtt ezen „ofszet” magas értéke arra utalhat, hogy jelentős 

rekombinációs folyamatok vannak jelen a mintákban. 

A telítési áram hőmérsékletfüggésénél az exponenciális tag 
−𝐸𝑔

𝑛𝑘𝑇
 kitevőjében 𝑛 

növekedésével az exponenciális görbe egyre laposabban fut. A telítési áramokat a hőmérséklet 

függvényében logaritmikusan ábrázoló 5-19. ábra csökkenő hőmérséklettel jól megfigyelhető ez 

a laposodás, majd beállás egy kb. állandó értékre. Ebből is az a következtetés vonható le, hogy 

alacsonyabb hőmérsékleteken egyéb, pl. tömbi vagy felületi rekombinációs folyamatok 

dominálják a hőmérsékletfüggést, míg magasabb hőmérsékleteken ismét az intrinszik 
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koncentráció exponenciális hőmérsékletfüggése. A 31, 17 és 10 µm-es minták esetében a telítési 

áram nagyjából akkor kezd el exponenciális függést mutatni, amikor az idealitási tényező értéke 

kb. 1,8 alá csökken (v. ö. 5-21. ábra). 

 
5-18. ábra: A minták telítési áramai a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 mellett 

 
5-19. ábra: A minták telítési áramai a hőmérséklet függvényében, 1000 W/m2 mellett, logaritmikus 

ábrázolásban 

Az 5-20. ábra a vizsgált minták normalizált hőmérsékleti együtthatóinak 

hőmérsékletfüggését mutatja be 976 W/m2 fényintenzitás mellett. Látható, hogy a 24 és 10 µm-es 

minták lényegesen magasabb hőmérsékletfüggést mutatnak, ami a kisebb konstans 𝑑 értéknek 

tudható be. A hőmérséklet növekedésével, a 𝑑 konstans egyre kisebb mértékben befolyásolja a 

hőmérsékletfüggést, és a hőmérsékleti együttható egyre közelebb kerül (2-9) összefüggés alapján 

számított elméleti értékhez (szaggatott vonallal ábrázolt görbék az 5-20. ábraán). 
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5-20. ábra: A minták telítési áramának normalizált hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet függvényében, 

976 W/m2 fényintenzitás mellett. A folytonos vonal az illesztésekből meghatározott tényleges 
hőmérsékleti együtthatókat mutatja, míg a szaggatott vonal a (2-9) elméleti összefüggés alapján 
számított, ideális esetre vonatkozó elméleti értékeket. 

A telítési áram normalizált hőmérsékleti együtthatóinak átlagértékeit az 5-16. táblázat 

foglalja össze különböző fényintenzitások mellett. Látható, hogy a 24 és 10 µm vastag minták 

hőmérsékletfüggése minden fényintenzitás mellett jelentősen magasabb, mint a 31 és 17 µm 

vastag mintáké. Megfigyelhető továbbá, hogy a hőmérsékletfüggés minden minta esetében 

növekszik a fényintenzitással (a 200 W/m2 mellett meghatározott értékek kivételével), a 31 és 

17 µm-es minták esetében azonban nagyobb mértékben, mint a 24 és 10 µm vastag mintáknál. 

5-16. táblázat: A minták telítési áramának átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatója különböző 
fényintenzitások mellett 

Telítési áram normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértéke [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 4,11 5,63 2,70 4,09 
398 W/m2 2,70 5,47 1,83 3,49 
589 W/m2 2,48 5,51 1,85 4,02 
792 W/m2 2,62 5,55 2,05 4,14 
976 W/m2 2,74 5,79 2,24 4,48 

1118 W/m2 2,96 5,93 2,48 4,59 
1268 W/m2 3,25 5,87 2,62 4,62 

5.1.6.3 Idealitási tényező 

Az egyes minták idealitási tényezőjének a hőmérsékletfüggését 976 W/m2 fényintenzitás 

mellett az 5-21. ábra mutatja be. Az idealitási tényező esetében az eddig alkalmazott másodfokú 

görbeillesztéssel nem sikerült megfelelően alacsony eltérésű illesztést elérni, így az idealitási 

tényező esetében harmadfokú polinomos közelítést alkalmaztam, amely már megfelelően pontos 

leírást biztosított, ahogy az az 5-21. ábraán látható. 
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Megfigyelhető, hogy növekvő hőmérséklettel az idealitási tényező csökken, azaz növekvő 

hőmérséklettel a minták egyre közelebb kerülnek egy ideális napelemhez, hiszen az ambipoláris 

transzporthoz kialakulásához szükséges nagyszintű injekció az intrinszik koncentráció 

exponenciális hőmérsékletfüggése miatt egyre kisebb mértékű, a fotogenerált töltéshordozók 

száma ugyanis jóval kisebb mértékben növekszik a hőmérséklettel, mint az intrinszik 

koncentráció. 

 
5-21. ábra: A minták idealitási tényezői a hőmérséklet függvényében, 976 W/m2 fényintenzitás mellett 

Az ideális 1 értéket a legmagasabb üresjárási feszültséggel és hatásfokkal rendelkező 

24 µm-es minta idealitási tényezője közelíti meg leginkább. Továbbá Látható, hogy a 10 µm-es 

minta idealitási tényezője a teljes vizsgált tartományban alacsonyabb értékeket vesz fel, mint a 17 

µm vastag mintáé, amivel magyarázható a 10 µm vastag minta nagyobb kitöltési tényezője. 

 
5-22. ábra: A minták idealitási tényezőjének átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet 

függvényében, 976 W/m2 fényintenzitás mellett 
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A vizsgált minták normalizált hőmérsékleti együtthatóit az 5-22. ábra mutatja be, 976 W/m2 

fényintenzitás mellett. Látható hogy a hőmérsékleti együttható növekvő hőmérséklettel csökken. 

Továbbá megfigyelhető, hogy a 24 µm vastag minta hőmérsékletfüggése a legalacsonyabb, 

amelyet a 10, 31 és 17 µm-es minták követnek növekvő sorrendben. 

 
5-23. ábra: A 24 µm vastag minta idealitási tényezője a hőmérséklet függvényében, különböző 

fényintenzitások mellett 

Az 5-23. ábraán megfigyelhető, hogy a fényintenzitás miként befolyásolja a legjobb 

paraméterekkel rendelkező, 24 µm-es minta idealitási tényezőjét. Látszik, hogy növekedő 

intenzitással az idealitási tényező egyre közelebb kerül a 2 értékhez, ami arra utal, hogy növekvő 

fényintenzitással, azaz a fotogenerált többlet töltéshordozók koncentrációjának növekedésével a 

napelemmintában egyre nagyobb szerepet kap az ambipoláris transzport. 

5-17. táblázat: A minták idealitási tényezőinek átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatói különböző 
fényintenzitások mellett 

Idealitási tényező normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértéke [%/°C] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 -0,45 -0,46 -0,66 -0,62 
398 W/m2 -0,66 -0,47 -0,84 -0,64 
589 W/m2 -0,72 -0,44 -0,78 -0,63 
792 W/m2 -0,82 -0,42 -0,86 -0,50 
976 W/m2 -0,75 -0,39 -0,84 -0,53 

1118 W/m2 -0,69 -0,37 -0,78 -0,46 
1268 W/m2 -0,21 -0,36 -0,73 -0,43 

Az 5-17. táblázat az idealitási tényező normalizált hőmérsékleti együtthatóinak átlagértékét 

foglalja össze különböző fényintenzitások mellett. Az alacsonyabb idealitási tényezővel 

rendelkező 24 és 10 µm vastag minták esetében alapvetően a hőmérsékletfüggés csökkenése 

figyelhető meg növekvő fényintenzitás mellett, míg a 31 és 17 µm vastag minták esetében nem 

figyelhető meg egyértelmű tendencia. Az idealitási tényező teljes vizsgált 
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hőmérséklettartományon bekövetkezett változását összefoglaló 5-18. táblázat hasonló 

fényintenzitás-függéseket mutat. 

5-18. táblázat: A minták idealitási tényezőjének a teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett 
változása különböző fényintenzitások mellett 

Idealitási tényező teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változása [%] 

Fényintenzitás 
Minta fotaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

200 W/m2 30,5 33,3 44,7 44,4 
398 W/m2 43,9 34,6 55,5 44,8 
589 W/m2 41,1 32,5 54,6 45,1 
792 W/m2 54,8 30,5 59,0 36,3 
976 W/m2 51,8 28,7 58,0 37,8 

1118 W/m2 48,0 27,2 54,0 33,5 
1268 W/m2 8,8 25,9 50,5 31,5 

 A spektrális válasz hőmérsékletfüggése 

A rövidzárási áram hőmérsékletfüggésének pontosabb feltérképezésére, és az elméleti 

magyarázat alátámasztására hőmérsékletfüggő spektrálisválasz-méréseket is végeztem a 

mintákon. A következőkben röviden összehasonlítóm az egyes minták spektrális válaszát, majd a 

hőmérséklet a spektrális válaszfüggvényre gyakorolt általános hatását mutatom be, és az egyes 

minták az egyes hullámhosszakon adott válaszainak hőmérsékletfüggését elemzem. 

 
5-24. ábra: A minták spektrális válaszának összehasonlítása 25 °C hőmérsékleten 

Az 5-24. ábra a minták spektrális válaszát hasonlítja össze 25 °C hőmérséklet mellett. Jól 

megfigyelhető, hogy rövid (400 és 500 nm közötti) hullámhosszak esetében az összes minta 

spektrális válasza azonos, majd a hullámhossz növekedésével egyre nagyobb a különbség az egyes 

minták spektrális válasza között. Megfigyelhető az is, hogy nagyobb hullámhosszak esetén a 

vastagabb minták spektrális válasza magasabb értéket vesz fel. Ez azzal magyarázható, hogy a 

vastagabb minták nagyobb hullámhosszaknál a részlegesen elnyelt fény nagyobb hányadát 

képesek elnyelni. 
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5-25. ábra: A 24 µm vastag minta spektrális válaszának hőmérsékletfüggése 

A minták spektrális válaszának hőmérsékletfüggését az 5-25. ábra szemlélteti a legjobb 

üzemi paraméterekkel rendelkező, 24 µm vastag minta példáján (jellegre mind a 4 minta 

hőmérsékletfüggése azonos, a különbségeket csak az egyes hullámhosszakon mért válaszok eltérő 

hőmérsékletfüggési együtthatói adják, így helytakarékosság céljából a többi minta 

hőmérsékletfüggő spektrális válasza a 6. Függelék:ben található). Jól megfigyelhető, hogy a 

hőmérséklet növekedésével főként a közeli infravörös tartományban (𝜆 > 700 𝑛𝑚) növekszik a 

spektrális válasz, az alacsonyabb hullámhosszú, látható fény tartományban a hőmérsékletfüggés 

gyakorlatilag elhanyagolható. Ebből belátható, hogy gyakorlatilag a közeli infravörös hullámhossz 

tartományban érkező fénysugárzás okozza a fotoáram és a rövidzárási áram növekedését a 

hőmérséklettel. Ez összhangban van a már korábban felvetett magyarázattal, miszerint a napelem 

a nagyobb hullámhosszú fénykomponenseket nem képes teljesen elnyelni, és az abszorpciós 

tényező hőmérsékletnövekedésből eredő növekedése egyre több fotogenerált töltéshordozót 

biztosít, ami növeli a fotáramot. Ezen gondolatmentet folytatva a napelem vastagságának 

növekedésével egyre magasabb hullámhosszaknál is nagyobb mértékű elnyelődés jelentkezik, 

ami azonos bejövő spektrum mellett magasabb fotogenerációt és alacsonyabb 

hőmérsékletnövekedésből eredő többlet töltéshordozó generációt eredményez, azaz a fotoaktív 

réteg vastagodásával növekszik napelem fotoárama, és egyben csökken a hőmérsékletfüggése, 

ahogyan ezt korábban fotoáram és a rövidzárási áram esetében láttuk. 

Ismerve továbbá, hogy a Lambert-Beer törvény szerint a fotonok száma az elnyelődés során 

az anyagba befelé haladva exponenciálisan csökken, egyre vastagodó napelemek esetében a 

hőmérsékletnövekedésből eredő többletgenerációnak is csökkennie kell, azaz a fotoáram 

hőmérsékleti együtthatójának növekvő fotaktívréteg-vastagság esetében csökkennie kell. Ezt a 

jelenséget mind a vizsgált minták normalizált hőmérsékleti együtthatóinak átlagértékét 

összefoglaló 5-19. táblázatban, mind a minták spektrális válaszának teljes vizsgált 

hőmérséklettartományban bekövetkezett változását bemutató 5-20. táblázatban szereplő 

értékeken is megfigyelhetjük. 

400 500 600 700 800 900 1000
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

Hullámhossz [nm]

S
p

e
k
tr

á
lis

 v
á

la
s
z
 [
A

/W
]

 

 

85 °C

70 °C

55 °C

40 °C

25 °C

10 °C



85 
 

Mint a táblázatokból látható, a minták növekvő hullámhosszal egyre nagyobb 

hőmérsékletfüggést mutatnak, ami szintén a magasabb hullámhosszak alacsonyabb abszorpciós 

tényezőjével magyarázható. 

5-19. táblázat:  A minták spektrális válaszának átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatói különböző 
hullámhosszaknál 

Spektrális válasz normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértéke [%/°C] 

Hullámhossz 
Minta fotoaktív rétegének vastagsága 

31 µm 24 µm 17 µm 10 µm 

443 nm -0,01 -0,03 -0,06 -0,05 
504 nm -0,03 -0,05 -0,07 -0,06 
531 nm -0,03 -0,04 -0,05 -0,04 
638 nm 0,03 0,04 0,05 0,06 
668 nm 0,05 0,05 0,07 0,10 
742 nm 0,16 0,17 0,20 0,24 
862 nm 0,47 0,49 0,51 0,54 
969 nm 0,86 0,87 0,86 0,82 

5-20. táblázat: A D1-D4 minták spektrális válaszának teljes vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett 
változása különböző hullámhosszaknál 

Spektrális válasz teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett változása [%] 
Hullámhossz ó Minta fotoaktív rétegének vastagsága 

D1 D2 D3 D4 

443 nm -0,61 -2,07 -4,19 -3,46 
504 nm -2,41 -3,57 -4,96 -4,46 
531 nm -1,97 -2,70 -3,99 -2,97 
638 nm 3,90 3,15 3,10 4,88 
668 nm 3,91 4,15 5,40 7,79 
742 nm 12,15 13,21 15,17 18,98 
862 nm 38,41 40,79 42,83 44,83 
969 nm 78,78 80,27 78,62 74,23 

A minták alacsony hullámhosszakon tapasztal negatív hőmérsékleti együtthatója azzal 

magyarázható, hogy az abszorpció növekedésével a fotonok a felülethez közelebb nyelődnek el, 

így felületi rekombináció magasabb veszteséget okoz a fotogenerált töltéshordozókban. A teljesen 

elnyelt hullámhosszak esetében viszont már az abszorpciós tényező növekedése sem képes 

többlet töltéshordozókat létrehozni, így összességében növekvő hőmérséklettel csökken a 

fotoáram.  
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5.2 Mikrokristályos napelemminták vizsgálata 

A saját készítésű napelemminták mellett a 3.2 fejezetben ismertetett, az IMT Neuchatel által 

készített, különböző fotoaktívréteg-vastagású mikrokristályos napelemmintákon is elvégeztem a 

hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikák és spektrális válaszfüggvények felvételét és 

kiértékelését. 

Mint a 3.2 fejezetben tárgyaltuk, a minta adottságaiból és a villamos csatlakozásokból 

fakadóan a minták soros ellenállása jellemzően meghaladja a 100 Ω-os értéket, így a napelem 

számos paramétere esetében a soros ellenállás hatása dominálja a napelem viselkedését. Ebből 

kifolyólag a mikrokristályos minták esetében a munkaponti paramétereket, és az ezekből 

származtatható paraméterek hőmérsékletfüggését nem vizsgálom. Jelen fejezet így csak az 

üresjárási feszültség, illetve az egydiódás modellből kinyerhető paraméterek (fotoáram, telítési 

áram, idealitási tényező), valamint a spektrális válasz hőmérsékletfüggésének elemzésére tér ki. 

A kiértékeléshez használt módszerek és számítási eljárások a spektrális válasz kivételével (lásd 

később) azonosak az 5.1 fejezetben ismertetekkel. 

A továbbiakban az egyes paraméterek hőmérsékletfüggését egyenként, külön alfejezetben 

tárgyalom. Az ábrákban az egyes mintákhoz tartozó görbéket/értékeket egységesen a következő 

színekkel jelölöm: 

5-21. táblázat: Az 5.2. fejezet ábráiban az egyes minták adataihoz felhasznált színek 

Minta neve fotoaktív réteg vastagsága Szín 

MC2 2 µm kék 
MC3 3 µm vörös 

(MC4) (4 µm) (narancssárga) 
MC5 5 µm zöld 
MC6 6 µm fekete 

A minták magas soros ellenállása miatt az áram-feszültségkarakterisztikákat csak 

200 W/m2 fényintenzitás mellett értékeltem ki, e fölötti fényintenzitások esetében a 

karakterisztika a vizsgált tartományban gyakorlatilag egy egyenessé fajult, így a 

görbeillesztésekkel sem lehet érdemleges információt kinyerni a mérési eredményekből. A 

mikrokristályos minták esetében így nem vizsgáltam a fényintenzitás-függést. Az áram-feszültség 

karakterisztikák felvétele közben a 4 µm-es minta érintkezései leváltak, a javítási kísérlet során a 

minta azonban darabokra tört, így a 4 µm-es mintáról csak a korábban elvégzett spektrális 

válaszmérés eredményei állnak rendelkezésre, kiértékelhető áram feszültség-karakterisztikák 

nem. A 4 µm-es minta esetében rendelkezésre áll továbbá egy korábbi, még záróirányú előfeszítés 

nélkül mért hőmérsékletfüggő áram-feszültség karakterisztikasereg, amelyből a minta üresjárási 

feszültsége meghatározható, de a fotoáram, telítési áram és idealitási tényező meghatározására 

nem alkalmas, mivel a rögzített karakterisztika szakasz gyakorlatilag egy egyenest alkot. 

A minták spektrális válaszának meghatározásához az 5.1.7 fejezetben leírtakkal ellentétben 

nem a napelemek rövidzárási áramából indultam ki, hanem a 4.5 fejezetben leírt, általam 

kidolgozott mérési és kiértékelési eljárást alkalmaztam. 
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 Üresjárási feszültség 

A minták üresjárási feszültségét az 5-26. ábra mutatja be a hőmérséklet függvényében. Jól 

látható, hogy az üresjárási feszültség a vastagság növekedésével először növekszik (2 µm és 3 µm 

vastag minták), majd ismét elkezd csökkenni (3 µm-től 6 µm-ig). Ez teljesen egybevág a 

szakirodalommal, mely szerint az üresjárási feszültség a napelem vastagságával csökken [142, 

143], illetve létezik optimális vastagság, amelynél a feszültség maximális [141]. 

 
5-26. ábra: A mikrokristályos minták üresjárási feszültsége a hőmérséklet függvényében, 200 W/m2 

fényintenzitás mellett 

Mint az 5-26. ábraán látható, az üresjárási feszültség lineárisan közelíthető, az egyes minták 

lineáris hőmérsékleti együtthatóit az 5-22. táblázat foglalja össze. A mintavastagság változásával 

tendencia nem fedezhető fel, az együtthatók pedig 5 % alatti szórást mutatnak. 

5-22. táblázat: A mikrokristályos minták lineáris hőmérsékleti együtthatói 

Minta megnevezése Hőmérsékleti együttható 

MC2 -1,84 mV/°C 
MC3 -1,94 mV/°C 
MC4 -1,79 mV/°C 
MC5 -1,82 mv/°C 
MC6 -1,91 mV/°C 

Az mikrokristályos minták hőmérsékleti együtthatóinak normalizált hőmérsékleti 

együtthatóit az 5-27. ábra mutatja a hőmérséklet függvényében. Megfigyelhető a normalizált 

hőmérsékleti együttható korábban már megismert növekedése a hőmérséklettel, illetve a 2, 3 és 

5 µm vastag minták közel azonos hőmérsékletfüggése, illetve a 6 µm-es minta enyhén nagyobb és 

a 4 µm vastag minta enyhén kisebb hőmérsékletfüggése. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
300

350

400

450

500

550

Hőmérséklet [°C]

Ü
re

s
já

rá
s
i 
fe

s
z
ü

lt
s
é

g
 [
m

V
]

 

 

2 µm

3 µm

4µm

5 µm

6 µm

2 µm illesztés

3 µm illesztés

4 µm illesztés

5 µm illesztés

6 µm illesztés



88 
 

 
5-27. ábra: A mikrokristályos minták üresjárási feszültségének normalizált hőmérsékleti együtthatói, 

200 W/m2 fényintenzitás mellett 

 Fotoáram 

A fotoáramot a sajátkészítésű minták kiértékelésével analóg módon a 4.6.2 fejezetben leírt 

Lambert-féle W-függvényes görbeillesztéssel határoztam meg. Az egyes minták fotoáramának 

hőmérsékletfüggését az 5-28. ábra mutatja. Jól látható, hogy a minták vastagságának 

növekedésével a fotoáram folyamatosan növekszik, majd a 6 µm vastagságú minta esetében ismét 

visszaesik valamelyest. Ez azzal magyarázható, hogy túl vastag napelem minták esetében az 

elnyelt fény által gerjesztett töltéshordozók már nehezebben jutnak el a p-i-n dióda p és n 

rétegeihez, és számottevő részük még az intrinszik abszorber rétegben rekombinálódik. Ez 

összhangban van azzal is, hogy a mintákat készítő IMT Neuchatel eddig a legjobb eredményeit 

vékonyabb cellákon (1,8 µm) cellákon érte el [114]. 

 
5-28. ábra: A mikrokristályos minták fotoárama a hőmérséklet függvényében, 200 W/m2 fényintenzitás 

mellett 
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Az 5-28. ábra az is látható, hogy amíg a 2, 3 és 5 µm vastag minták hőmérsékletfüggése 

lineárisan közelíthető, addig a 6 µm-es minta jelentős nemlineritást mutat, így egy másodfokú 

polinom volt szükséges a megfelelő illesztéshez (a lényegesen nagyobb nemlinearitás 

megfigyelhető az 5-29. ábra is, ahol a 6 µm-es minta meredeksége jóval nagyobb, mint a többi 

mintáé). A nemlinearitást valószínűleg szintén a túl vastag abszorber réteg okozza. Az ábrán 

megfigyelhető, hogy az egyes mintákhoz tartozó görbék eltérő meredekségűek, azaz az egyes 

minták hőmérsékletfüggése eltérő. Az egyes minták normalizált hőmérsékleti együtthatóit az 

5-29. ábra mutatja. Látható hogy a napelem minták vastagságának növekedésével a minták 

fotoáramanák hőmérsékletfüggése növekszik. 

 
5-29. ábra: A mikrokristályos minták fotoáramának normalizált hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet 

függvényében, 200 W/m2 fényintenzitás mellett 

A minták az (5-2) és (5-3) képletek szerint számított normalizált hőmérsékleti 

együtthatóinak átlagértékeit és a fotoáram a vizsgált hőmérséklettartományon bekövetkezett 

teljes változásait az 5-23. táblázat tartalmazza. A táblázatból látszik, hogy a mintavastagság 

növekedésével a fotoáram hőmérsékletfüggése növekszik, ami ellentétben áll a saját készítésű 

egykristályos mintáknál megfigyeltekkel. Emellett a saját készítésű egykristályos mintákhoz 

viszonyítva a vizsgált mikrokristályos minták fotoárama jelentősen kisebb hőmérsékletfüggést 

mutat. 

5-23. táblázat: A mikrokristályos minták fotoáramának átlagos normalizált hőmérsékleti együtthatói 

 Minta vastagsága 
2 µm 3 µm 5 µm 6 µm 

Normalizált hőmérsékleti együttható átlagértéke (%/°C) 0,083 0,076 0,089 0,099 
Teljes vizsgált tartományon bekövetkezett változás (%) 6,33 5,78 6,84 7,56 

 Telítési áram 

A saját készítésű minták telítési áramával analóg módon a mikrokristályos minták telítési 

áramának hőmérsékletfüggésére is az (5-4) alakú görbét illesztettem. A mikrokristályos minták 
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telítési áramát a hőmérséklet függvényében az 5-30. ábra mutatja. Jól látható, hogy a 2, 3 és 5 µm 

vastag minták esetében a telítési áram szinte azonos értéket vesz fel, míg az 6 µm-es minta 

esetében a telítési áram már lényegesen nagyobb értékű. Ez is arra utal, hogy a 6 µm-es mintában 

az abszorber réteg túlzott vastagsága miatt magasabb rekombinációs veszteségek jelentkeznek. 

 
5-30. ábra: A mikrokristályos minták telítési árama a hőmérséklet függvényében, 200 W/m2 fényintenzitás 

mellett 

A görbeillesztésekből számított normalizált hőmérsékleti együtthatók az 5-31. ábra 

láthatók. Csakúgy, mint az egykristályos minták esetében, a normalizált hőmérsékleti együtthatók 

itt is egy alacsony értékről indulnak, majd egyre jobban megközelítik az exponenciális 

hőmérsékletfüggésből adódó elméleti értéket. A normalizált hőmérsékleti együtthatók 

lényegesen alacsonyabbak, mint az egykristályos minták esetében, ami összhangban van az 

üresjárási feszültség alacsonyabb hőmérsékleti együtthatójával is. 

 
5-31. ábra: A mikrokristályos minták telítési áramának normalizált hőmérsékleti együtthatói a hőmérséklet 

függvényében, 200 W/m2 fényintenzitás mellett 
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 Idealitási tényező 

Az idealitási tényező hőmérsékletfüggését az 5-32. ábra mutatja. Mint az egykristályos 

mintáknál, itt is megfigyelhető, hogy a hőmérséklet növekedésével az idealitási tényező egyre 

csökken, azaz a napelem egyre ideálisabbnak tekinthető. 

 
5-32. ábra: A mikrokristályos minták idealitási tényezője a hőmérséklet függvényében, 200 W/m2 

fényintenzitás mellett 

Az ábrából továbbá látható, hogy a napelemminták idealitási tényezője növekszik a minta 

vastagságával, azaz az egyre távolabb kerülnek egy ideális eszköztől a minták. Ez azzal 

magyarázható, hogy a minta vastagodásával a villamos teret kialakító p és n rétegek egyre 

távolabb kerülnek egymástól, így az intrinszik abszorber rétegben egyre csökken a 

töltéshordozókat szétválasztó villamos tér, ráadásul az egyre vastagabb abszorber rétegben a 

töltéshordozóknak hosszabb utat is kell megtenniük. Ezért az abszorber rétegben végbemenő 

rekombináció jobban befolyásolja az eszköz működését, ami viszont növeli az idealitási tényezőt. 

Az idealitási tényező normalizált hőmérsékleti együtthatóit az 5-33. ábra mutatja be. Látható, 

hogy az összes minta esetében egy negatív előjelű, folyamatosan csökkenő abszolút értékű görbe 

írja le a hőmérsékletfüggést. A 2, 3 és 5 µm vastag minták esetében a hőmérsékletfüggés növekszik 

a minták vastagságának növekedésével, a 6 µm-es mintánál azonban ismét visszacsökken. 
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5-33. ábra: A mikrokristályos minták idealitási tényezőjének normalizált hőmérsékleti együtthatói a 

hőmérséklet függvényében, 200 W/m2 fényintenzitás mellett 

 Spektrális válasz hőmérsékletfüggése 

A spektrális válaszfüggvények hőmérsékletfüggésének vizsgálatát a mikrokristályos minták 

esetében is elvégeztem. A saját készítésű egykristályos napelemeknél alkalmazott kiértékeléshez 

képest annyi az eltérés, hogy a mikrokristályos mintáknál a magas soros ellenállás miatt nem a 

rövidzárási áramot tekintettem a napelem hullámhosszfüggő gerjesztésre adott válaszának, 

hanem a minták 4.5 fejezetben leírt módszerrel meghatározott fotoáramát. 

A mikrokristályos minták spektrális válaszának összehasonlítását az 5-34. ábra mutatja. 

Látható, hogy minták vastagságának növekedésével a 650 nm feletti tartományban a spektrális 

válasz növekszik, ami azzal magyarázható, hogy a vastagabb abszorber réteg több fényt képes 

elnyelni. Kivételt csak a 6 µm-es minta képez, amelynél a minta vastagsága miatt egyre kevesebb 

generált töltéshordozó tud eljutni a p- és n-rétegekig. Ez jól megfigyelhető a 600 nm alatti 

tartománynál is, ahol a 2, 3 és 4 µm vastag minták spektrális válasza szinte azonos, míg az 5 és 6 

µm-es mintáké azonban alacsonyabb. Ez magyarázatot ad arra a jelenségre is, hogy a rövidzárási 

áram hőmérsékletfüggése növekszik a minták vastagságával, ellentétben az egykristályos 

mintákkal, amelyeknél csökkenést figyelhettünk meg. A vastagság növekedésével a napelem 

áramához egyre kisebb arányban járulnak hozza a rövid hullámhosszú fény által gerjesztett, 

alacsony hőmérsékletfüggésű áramkomponensek, míg a nagy hullámhosszú fény által generált, 

magas hőmérsékletfüggésű összetevők aránya megnövekszik. 
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5-34. ábra: A mikrokristályos minták spektrális válaszának összehasonlítása 25 °C-os hőmérsékleten 

Az 5 µm vastag minta spektrális válaszát az 5-35. ábra mutatja különböző hőmérsékleteken 

(A többi minta spektrális válaszának hőmérsékletfüggése jellegre hasonló, ezért a terjedelem 

korlátozása érdekében az összes minta spektrális válaszának hőmérsékletfüggése a 7. 

Függelék:ben található). A korábban ismertetett egykristályos mintákkal összehasonlítva látható, 

hogy a közeli infravörös tartományban is jelentősen kisebb mértékben változik a napelemek 

spektrális válasza. Megfigyelhető, hogy a mikrokristályos minták spektrális válasza a 862 és 

968 nm-es hullámhosszokon nagyobb, mint az egykristályos minták. Ez a mikrokristályos 

szilícium magasabb abszorpciós tényezőjével [144] magyarázható. 

 
5-35. ábra: Az 5 µm vastag minta spektrális válasza különböző hőmérsékleteken 
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5-24. táblázat: A mikrokristályos minták spektrális válaszainak normalizált hőmérsékleti együtthatója 

Spektrális válasz normalizált hőmérsékleti együtthatójának átlagértéke [%/°C] 

Hullámhossz 
Minta vastagsága 

2 µm 3 µm 4 µm 5 µm 6 µm 

443 nm 0,01 0,01 0,04 0,04 0,03 

504 nm 0,01 0,00 0,03 0,03 0,01 

531 nm 0,01 0,00 0,07 0,03 0,01 

638 nm 0,02 0,01 0,07 0,02 0,01 

668 nm 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 

742 nm 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 

862 nm 0,15 0,13 0,09 0,10 0,11 

969 nm 0,34 0,28 0,26 0,23 0,23 

Az egyes minták az egyes hullámhosszakhoz tartozó normalizált hőmérsékleti 

együtthatóinak átlagértékét az 5-24. táblázat, a minták spektrális válaszának teljes vizsgált 

hőmérséklettartományban bekövetkezett változását pedig az 5-25. táblázat foglalja össze. 

Mindkét táblázatból látszik, hogy a minták hőmérsékletfüggése alacsony hullámhosszak esetében 

gyakorlatilag elhanyagolható, és csak a 700 nm feletti hullámhossztartományban kezd el 

növekedni. A vastagság függvényében a spektrális válaszfüggvény csak a 800 nm feletti 

tartományban mutat csökkenő tendenciát a vastagság növekedésével. 

5-25. táblázat: A mikrokristályos minták spektrális válaszának a teljes vizsgált hőmérséklettartományon 
bekövetkezett változása 

 Spektrális válasz teljes vizsgált hőmérsékleti tartományon bekövetkezett 
változása [%] 

Hullámhossz 2 µm 3 µm 4 µm 5 µm 6 µm 
443 nm 0,94 0,64 3,48 2,71 2,03 

504 nm 0,49 0,13 3,42 2,27 2,03 

531 nm 0,68 0,21 5,91 1,90 1,10 

638 nm 1,40 0,59 0,87 1,16 0,73 

668 nm 2,48 1,62 2,45 1,84 0,72 

742 nm 3,93 3,57 2,63 3,55 2,71 

862 nm 11,26 9,78 7,04 7,58 8,61 

969 nm 27,30 22,68 20,14 18,10 17,76 

5.3 Összefoglalás és eredmények 

A különböző fotoaktívréteg-vastagságú minták hőmérsékletfüggésének vizsgálata során 

sikerült kimutatni, hogy a fotaktív réteg vastagsága mind a saját készítésű egykristályos minták, 

mind a mikrokristályos minták esetében befolyásolja a vizsgált paraméterek 

hőmérsékletfüggését. A fotoáram és a rövidzárási áram esetében egyértelmű összefüggés áll fenn 

a hőmérsékletfüggés és a minta fotoaktív rétegének vastagsága között. 

Az egykristályos minták esetén a fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével a fotoáram 

és a rövidzárási áram hőmérsékletfüggése növekszik. Ez a jelenség a szilícium abszorpciós 

tényezőjének hőmérsékletfüggésével és a fény részleges elnyelésével magyarázható. Vastagabb 

fotoaktív rétegek a beérkező spektrum nagyobb részét képesek teljesen elnyelni, így a 
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hőmérsékletemelkedésből adódó abszorpcióstényező-növekedés csak a spektrum kisebb részére 

hat ki, ami kisebb áramnövekedéshez vezet. A hőmérsékletfüggő spektrális válaszmérések 

alátámasztják ezt az magyarázatot: A spektrális válaszok számottevő hőmérsékletfüggése főként 

a közeli infravörös tartományban jelentkezik, a fotoaktív réteg vastagságának csökkenése pedig 

ezekben a hullámhossztartományokban növeli a napelem által létrehozott fotoáram 

hőmérsékletfüggését. 

A saját készítésű, egykristályos minták számos többi paraméterénél (üresjárási feszültség, 

munkaponti áram és feszültség, hatásfok, optimális terhelés, kitöltési tényező) láthattuk, hogy az 

egyes minták között eltérő hőmérsékletfüggés figyelhető meg, a fotoáramhoz hasonló tendenciális 

összefüggést azonban nem sikerült megállapítani. Mivel az egydiódás modell esetében alapvetően 

a telítési áram és az idealitási tényező határozzák meg az exponenciális áram-feszültség 

karakterisztika meredekségét, könnyen belátható, hogy a fent felsorolt paraméterek 

hőmérsékletfüggése számottevően függ a napelem idealitási tényezőjének és telítési áramának 

hőmérsékletfüggésétől, míg a fotoáram hőmérsékletfüggése csak kisebb mértékben befolyásolja 

ezen paraméterek hőmérsékletfüggését. A telítési áramok és az idealitási tényezők a mért I-V 

karakterisztikák kiértékelésére alkalmazott görbeillesztésből nyert értékei és 

hőmérsékletfüggései tendenciálisan ugyan követik az elméleti összefüggéseket, alacsonyabb 

hőmérsékleten azonban eltéréseket mutatnak. A napelemek idealitási tényezőjének és telítési 

áramának értékeiből és hőmérsékletfüggéséből arra lehet következtetni, hogy az egyes minták 

között a tömbi, esetleg felületi rekombinációban is eltérések vannak, így a telítési áram és 

idealitási tényező, valamint az ezen két paraméter által befolyásolt üzemi paraméterek esetében 

nem sikerült egyértelmű összefüggést kimutatni ezen jellemzők hőmérsékletfüggése és a 

fotoaktív réteg vastagsága között. 

Az egykristályos minták idealitási tényezőinek értékeiből és hőmérsékletfüggéseiből arra 

lehet következtetni, hogy megvilágítás esetén már az ambipoláris transzport is szerepet játszik, 

ami növeli az idealitási tényező értékét. Növekvő hőmérséklettel azonban a növekvő intrinszik 

töltéshordozó koncentráció miatt az ambipoláris transzport egyre kevésbé jelentős, inkább a 

diffúzió dominál, így a minták egyre jobban közelítik az ideális eszközt jelentő 1-es idealitási 

tényezőt. Az is megfigyelhető, hogy a legtöbb paraméter hőmérsékletfüggése csökken a 

fényintenzitás növekedésével, míg a kitöltési tényezőé jelentősen növekszik. Ez a napelem 

parazita soros és párhuzamos ellenállásaival magyarázható, amelyek magasabb fényintenzitások 

esetében erősebben befolyásolják az eszköz karakterisztikáját, és a hőmérsékletnövekedésből 

adódó fotoáram-növekedésnél arányaiban tekintve nagyobb veszteségeket okoznak. 

A mikrokristályos minták esetében a rövidzárási áram hőmérsékletfüggése először 

csökkent, majd nőtt a minta vastagságával, ami ellentétben állt az egykristályos mintáknál 

tapasztaltakkal. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a mikrokristályos mintáknál a vastagság 

növekedésével a fotogenerált töltéshordozók egy része az abszorber rétegből már nem tud eljutni 

az erősen adalékolt szélső rétegekig, mert még előtte a túl vastag abszorber rétegben 

rekombinálódik. Így a vastagabb mintáknál a mikrokristályos minták spektrális válasza rövid 

hullámhosszak esetén csökken, ami azt eredményezi, hogy vastagság növekedésével a napelem 



96 
 

fotoáramához egyre kisebb arányban járulnak hozza a rövid hullámhosszú fény által gerjesztett, 

alacsony hőmérsékletfüggésű áramkomponensek, míg a nagy hullámhosszú fény által generált, 

magas hőmérsékletfüggésű összetevők aránya megnövekszik. Ezt támasztják alá a napelemen 

mért spektrális válaszfüggvények is. Továbbá a 6 µm vastag minta esetében megnövekedő telítési 

áram is arra enged következtetni, hogy nagyobb rekombinációs veszteségek jelentkeznek a túl 

vastag abszorber rétegek esetén. 

  

3. Tézis 

Kimutattam, hogy a fotoaktív réteg vastagsága befolyásolja a vizsgált egykristályos és 

mikrokristályos napelemek rövidzárási áramának, fotoáramának és spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggését, és elméleti magyarázatot adtam a megfigyelt jelenségekre. 

3.1 Altézis: 

Kimutattam, hogy a saját készítésű egykristályos minták fotoaktív rétegének vastagsága 

befolyásolja a minták fotoáramának, rövidzárási áramának és spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggését. A fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével mind a fotoáram mind a 

rövidzárási áram hőmérsékletfüggése növekszik. A fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével 

a 650 nm feletti hullámhossztartományban növekszik a vizsgált minták spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggése. A hőmérsékletfüggés növekedése a szilícium abszorpciós tényezőjének 

hőmérsékletfüggésével magyarázható. A fotoaktív rétegek vastagságának csökkenésével a 

napelemek főként nagyobb hullámhosszakon nem képesek az összes beérkező fényt elnyelni. A 

hőmérséklet növekedésével növekszik a szilícium abszorpciós tényezője, így a részlegesen elnyelt 

hullámhosszak esetén nagyobb hányadot nyel el a napelem. A fotoaktív réteg vastagodásával 

egyre kevesebb a részlegesen elnyelt fény, így a hőmérséklet növekedésből eredő többlet 

fotogeneráció és a fotoáram csökken. A nagy hullámhosszak esetében alacsonyabb abszorpciós 

tényező miatt a hőmérsékletfüggés a hullámhossz növekedésével erősödik. 

3.2 Altézis: 

Kimutattam, hogy a vizsgált mikrokristályos minták fotoaktív rétegének vastagsága 

befolyásolja a minták fotoáramának és spektrális válaszának hőmérsékletfüggését. A 800 nm 

feletti tartományban a spektrális válasz hőmérsékletfüggése csökken a fotoaktív réteg 

vastagságának növekedésével, a 800 nm alatti tartományban nem figyelhető meg számottevő 

hőmérsékletfüggés. Széles spektrumú, 400 és 1100 nm közötti megvilágítás esetén a fotoáram 

hőmérsékletfüggése növekszik a fotoaktív réteg vastagságának növekedésével. Ez azzal 

magyarázható, hogy vastagság növekedésével a napelem abszorber rétegében egyre nagyobbak 

a rekombinációs veszteségek, amelyek a rövid hullámhosszú spektrális komponensek által 

létrehozott áramot is csökkentik, így a fotoáramhoz egyre kisebb arányban járulnak hozza a 

rövid hullámhosszú fény által gerjesztett, alacsony hőmérsékletfüggésű áramkomponensek, míg 

a nagy hullámhosszú fény által generált, magas hőmérsékletfüggésű összetevők aránya 

megnövekszik. 
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6 Modellalkotás 

A saját eljárással készített napelemmintákhoz felállítottam a napelemek a hőmérsékletet és 

a fényintenzitást figyelembe vevő modelljét is. A modell alapját a minták paramétereinek 

meghatározáshoz felhasznált, a 4.6.2 fejezetben ismertetett, Lambert-féle W-függvényes 

kiértékelési módszer adja. Így a modell a napelem egydiódás modelljére épül, és az egyes 

paraméterek hőmérséklet- és intenzitásfüggésének figyelembevételével módosítja a napelem 

karakterisztikát az adott üzemi viszonyoknak megfelelően. 

A hőmérsékletfüggés vizsgálata során nem tértem ki a parazita soros és párhuzamos 

ellenállás hőmérsékletfüggésére, hiszen alapvetően azt kívántam vizsgálni, hogy a fotoaktív réteg 

vastagsága hogyan befolyásolja a napelemben található p-n átmenet paramétereit, illetve azok 

hőmérsékletfüggését. Ezen vizsgálatok esetében a soros és párhuzamos ellenállások 

meghatározása kizárólag a parazita hatásaik kiszűrésére szolgált. Amikor azonban a napelem 

működését egészében kell modellezni, egyikük sem hanyagolható el, ezért a modellezés során az 

egydiódás modell mind az öt paraméterének hőmérséklet- és intenzitásfüggését figyelembe 

kellett venni. 

Az általam kidolgozott modell a következő általános matematikai formában adható meg: 

𝐼 =
𝑅𝑠ℎ(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0)

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
−
𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

𝑊(
𝑅𝑠𝐼0
𝑛𝑈𝑇

𝑅𝑠ℎ
𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠

𝑒
𝑅𝑠ℎ(𝑈+𝑅𝑠ℎ(𝐼𝑝ℎ+𝐼0))

𝑛𝑈𝑇(𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠) ) −
𝑈

𝑅𝑠ℎ + 𝑅𝑠
 (6-1) 

𝐼0 = 𝑓1(𝑇, 𝐺) (6-2) 

𝐼𝑝ℎ = 𝑓2(𝑇, 𝐺) (6-3) 

𝑛 = 𝑓3(𝑇, 𝐺) (6-4) 

𝑅𝑠 = 𝑓4(𝑇, 𝐺) (6-5) 

𝑅𝑠ℎ = 𝑓5(𝑇, 𝐺) (6-6) 

ahol T a hőmérséklet, G pedig a fényintenzitás. 

A modell fenti általános leírása bármilyen, egydiódás modellel leírható eszköz esetében 

használható, az egyes eszközök közötti különbséget az 𝑓1(𝑇, 𝐺)-𝑓5(𝑇, 𝐺) függvények adják, 

amelyek a 4.3 fejezetben leírt hőmérséklet- és intenzitásfüggő áram-feszültség karakterisztika 

mérésekből határozhatók meg. Továbbá látható, hogy a modell a modellezett eszköz hőmérséklet- 

és intenzitásfüggő áram-feszültség karakterisztikáját állítja elő, így a modell nem csak egyes 

paraméterek viselkedését írja le, mint a 2.2 fejezetben bemutatott modellek legtöbbje, hanem 

teljes körűen jellemzi az eszközt minden lehetséges munkapontban. 
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Az egyes paraméterek hőmérséklet- és intenzitásfüggésének meghatározását az 

energiatermelés szempontjából legjobb paraméterekkel rendelkező, 24 µm vastag minta példáján 

mutatom be. A mintára azért esett a választás, mert ez a minta mutatott minden paraméterében 

az ideális napelemekhez leginkább hasonlító viselkedését. 

6.1 A fotoáram hőmérséklet- és intenzitásfüggésének modellezése 

A fotoáram modellezésénél az eddigi vizsgálatok során alkalmazott kiértékelési módoktól 

eltérő megközelítést alkalmaztam. A napelemek fotoárama általában lineárisan függ a beérkező 

fényintenzitástól, ezért nem a fotoáram együtthatóit határoztam meg, majd ezek fényintenzitás-

függésével egészítettem ki a modellt, hanem először a vizsgált minta fényintenzitás-függését 

határoztam meg, és a fényintenzitás-függés együtthatóinak hőmérsékletfüggésével valósítottam 

meg a modell hőmérsékletfüggését. 

 
6-1. ábra: A 24 µm vastag egykristályos minta fotoáramának fényintenzitás-függése különböző 

hőmérsékleteken 

Mivel abból indultam ki, hogy a napelemek fotoárama közel lineáris összefüggést mutat a 

fényintenzitással (6-1. ábra), a fotoáramot a fényintenzitás függvényében egy elsőfokú 

polinommal írtam le. Mint a 6-1. ábraán látható, növekvő hőmérséklettel a fotoáram 

fényintenzitás-függése egyre meredekebb, ezért ezen hőmérsékletfüggést a fényintenzitást leíró 

elsőfokú polinom együtthatói tartalmazzák, n-ed fokú polinomos alakban. A fotoáramra így a 

következő hőmérséklet- és intenzitásfüggés írható fel: 

𝐼𝑝ℎ = (∑𝑎𝑛

𝑛

0

𝑇𝑛)𝐺 +∑𝑏𝑛

𝑛

0

𝑇𝑛 (6-7) 

Az 𝑎 és 𝑏 együtthatók hőmérsékletfüggését leíró n-ed fokú polinom fokszámát úgy 

választottam meg, hogy az megfelelően illeszkedjen a vizsgált napelem fényintenzitási 

együtthatóinak hőmérsékletfüggését leíró görbére. A vizsgált D2 minta esetében a másodfokú 
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polinomos megközelítés elegendőnek bizonyult, így a fent ismertetett részmodellel a fotoáram a 

következő paraméterekkel írható le: 

6-1. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta fotoáramának a (6-7) képlettel leírt részmodell szerinti 
modellparaméterei 

𝑎2 = −3,331 ∙ 10
−8 𝑏2 = −2,367 ∙ 10

−5 
𝑎1 = −9,055 ∙ 10

−5 𝑏1 = 0,009969 
𝑎0 = 0,03685 𝑏0 = 1,272 

6.2 A telítési áram hőmérséklet- és intenzitásfüggésének modellezése 

A telítési áram hőmérsékletfüggésének modellezésénél nem a telítési áram elméleti 

hőmérsékletfüggését leíró (2-8) egyenletből indultam ki, mint az 5.1.6.2 fejezetben a telítési áram 

hőmérsékletfüggésének elemzésekor, hanem egy egyszerű exponenciális összefüggést 

feltételeztem, amelyről előzetes próbaillesztések a során bizonyult, hogy szintén megfelelően írja 

le a telítési áram hőmérsékletfüggését (lásd 6-2. ábra). 

 
6-2. ábra: A 24 µm vastag egykristályos minta telítési áramának exponenciális illesztései a hőmérséklet 

függvényében, különböző fényintenzitások mellett 

Az egy exponenciális tagból álló leírásnak az az előnye az elméleti összefüggéssel szemben, 

hogy egy változóval kevesebbet igényel a hőmérsékletfüggés leírásához. Így a hőmérsékletfüggés 

leírásához a következő alakú összefüggésből indultam ki: 

𝐼0 = 𝑎 ∙ 𝑒
𝑏∙𝑇 + 𝑐 

ahol a 𝑐 együttható az illesztés pontosításához szükséges konstans. Ezen hőmérsékleti 

együtthatók fényintenzitás-függését figyelembe véve az alábbi összefüggést állíthatjuk fel: 

𝐼0 = (∑𝑎𝑛𝐺
𝑛

𝑛

0

) ∙ 𝑒∑ 𝑏𝑛
𝑛
0 𝐺𝑛∙𝑇 +∑𝑐𝑛

𝑛

0

𝐺𝑛 (6-8) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

Hőmérséklet [°C]

S
z
a

tu
rá

c
ió

s
 á

ra
m

 [
m

A
]

 

 

200 W/m2

398 W/m2

589 W/m2

792 W/m2

976 W/m2

1118 W/m2

1268 W/m2

illesztés

illesztés

illesztés

illesztés

illesztés

illesztés

illesztés



100 
 

Látható, hogy az 𝑎, 𝑏 és 𝑐 együtthatók fényintenzitás-függésének leírásához ismét n-ed 

rendű polinomokat használunk. A vizsgált minta esetében harmadrendű polinomokkal megfelelő 

leírást kapunk. A telítési áram részmodelljének együtthatói ez alapján a következőképpen 

alakulnak: 

6-2. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta telítési áramának a (6-8) képlettel leírt részmodell szerinti 
modellparaméterei 

𝑎3 = 6,702 ∙ 10
−14 𝑏3 = −9,952 ∙ 10

−12 𝑐3 = −1,916 ∙ 10
−13 

𝑎2 = −8,344 ∙ 10
−11 𝑏2 = 1,367 ∙ 10

−8 𝑐2 = 1,615 ∙ 10
−10 

𝑎1 =  4,708 ∙ 10
−8 𝑏1 = −1,398 ∙ 10

−5 𝑐1 = 3,228 ∙ 10
−8 

𝑎0 = 4,324 ∙ 10
−6 𝑏0 = 0,08855 𝑐0 = 1,715 ∙ 10

−4 

6.3 Az idealitási tényező hőmérséklet- és intenzitásfüggésének 

modellezése 

Az idealitási tényező hőmérsékletfüggésének 5.1.6.3 fejezetben használt harmadrendű 

polinomos közelítése helyett az idealitási tényező hőmérséklet- és fényintenzitás-függő 

részmodelljének felállításhoz egy negatív kitevőjű exponenciális tagot választottam a 

hőmérsékletfüggés leírására, aminek előnye, hogy hasonlóan jó illeszkedés mellett egy változóval 

kevesebbel írja le az idealitási tényező hőmérsékletfüggését. Az idealitási tényező 

hőmérsékletfüggését és az erre illesztett 

𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑒−𝑏∙𝑇 + 𝑐 

alakú görbéket a 6-3. ábra mutatja. 

 
6-3. ábra: A 24 µm vastag egykristályos minta idealitási tényezőjének negatív kitevőjű exponenciális 

illesztései a hőmérséklet függvényében, különböző fényintenzitások mellett 
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Az 𝑎, 𝑏 és 𝑐 együtthatók fényintenzitás-függését ismét n-ed rendű polinomokkal közelítve 

az idealitási tényezőre a következő hőmérséklet- és fényintenzitás-függő részmodellt kapjuk: 

𝑛 = (∑𝑎𝑛𝐺
𝑛

𝑛

0

) ∙ 𝑒−∑ 𝑐𝑛
𝑛
0 𝐺𝑛∙𝑇 +∑𝑐𝑛

𝑛

0

𝐺𝑛 (6-9) 

A vizsgált minta esetében az 𝑎 és 𝑏 együttható fényintenzitás-függése egy harmadrendű 

polinommal írható le, míg a 𝑐 együttható megfelelő közelítéséhez egy másodrendű polinom is 

elegendő. Az idealitási tényező részmodelljének együtthatói a következőképpen alakulnak: 

6-3. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta idealitási tényezőjének a (6-9) képlettel leírt részmodell 
szerinti modellparaméterei 

𝑎3 = 4,58 ∙ 10
−10 𝑏3 = 9,866 ∙ 10

−12 𝑐3 = 0 
𝑎2 = −1,181 ∙ 10

−6 𝑏2 = −3,998 ∙ 10
−8 𝑐2 = −2,868 ∙ 10

−8 

𝑎1 =  6,985 ∙ 10
−4 𝑏1 = 3,411 ∙ 10

−5 𝑐1 = 1,406 ∙ 10
−4 

𝑎0 = 0,6659 𝑏0 = 0,03158 𝑐0 = 1,124 

Amennyiben a modellnek csak 400 W/m2 feletti tartományokat kellene leírnia, az 𝑎 

együtthatóra egy lineáris összefüggést, a 𝑏 együtthatóra pedig egy másodfokú közelítést 

alkalmazhatnánk (6-4. táblázat). 

6-4. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta idealitási tényezőjének a (6-9) képlettel leírt részmodell 
szerinti modellparaméterei, csak 400 W/m2 feletti fényintenzitások figyelembe vételével 

𝑎2 = 0 𝑏2 = −1,396 ∙ 10
−8 𝑐2 = −1,693 ∙ 10

−8 
𝑎1 = −2,516 ∙ 10

−4 𝑏1 = 1,264 ∙ 10
−5 𝑐1 = 1,195 ∙ 10

−4 
𝑎0 = 0,8994 𝑏0 = 0,037 𝑐0 = 1,133 

6.4 A soros ellenállás hőmérséklet- és intenzitásfüggésének modellezése 

A soros ellenállások gyakorlatilag lineáris összefüggést mutatnak a hőmérséklettel, és a 

hőmérséklet növekedésével a lineáris illesztés meredeksége csökken (lásd 6-4. ábra). Ezen 

megfontolásból a fotoáramnál alkalmazott megközelítést alkalmaztam, azzal a különbséggel, hogy 

a lineáris hőmérsékletfüggést leíró együtthatók fényintenzitás-függő módosításával értem el a 

fényintenzitás figyelembevételét, míg a fotoáram esetében a lineáris fényintenzitás-összefüggés 

együtthatóit módosította a hőmérséklet. 
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6-4. ábra: A 24 µm vastag egykristályos minta soros ellenállásának lineáris illesztései a hőmérséklet 

függvényében, különböző fényintenzitások mellett 

A lineáris hőmérsékletfüggés 𝑎 és 𝑏 együtthatóinak fényintenzitás-függését n-ed rendű 

polinomokkal közelítve a következő hőmérséklet- és fényintenzitás-függő részmodellt kapjuk a 

soros ellenállásra: 

𝑅𝑠 = (∑𝑎𝑛

𝑛

0

𝐺𝑛)𝑇 +∑𝑏𝑛

𝑛

0

𝐺𝑛 (6-10) 

A vizsgált minta esetében mind az 𝑎, mind a 𝑏 együtthatóra másodfokú polinomos közelítést 

alkalmazható, így a soros ellenállás részmodelljének paraméterei a következőképpen alakulnak: 

6-5. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta soros ellenállásának a(6-9 képlettel leírt részmodell szerinti 
modellparaméterei 

𝑎2 = −3,542 ∙ 10
−10 𝑏2 = 9,761 ∙ 10

−9 
𝑎1 = −4,014 ∙ 10

−6 𝑏1 = 1,539 ∙ 10
−4 

𝑎0 = 9,919 ∙ 10
−3 𝑏0 = 0,7985 

 

6.5 A párhuzamos ellenállás hőmérséklet- és intenzitásfüggésének 

modellezése 

A párhuzamos ellenállás ellenállásának hőmérséklet- és fényintenzitás-függő modellezése 

valamelyest bonyolultabbnak bizonyult, mint a másik 4 paramétere. A minták párhuzamos 

ellenállása egyrészt jelentősen csökkent a fényintenzitás növekedésével, ugyanakkor növekvő 

fényintenzitással a hőmérsékletfüggés jellege megváltozik: alacsony fényintenzitások mellett még 

csökken a párhuzamos ellenállás a hőmérséklet függvényében, míg magasabb fényintenzitások 

esetében ez a hőmérsékletfüggés átfordul növekedésbe (lásd 6-5. ábra). Mindemellett a 

párhuzamos ellenállás hőmérsékletfüggése jelentős nemlinearitást is mutat. A változó 

hőmérsékletfüggési tendencia csak a hőmérsékletfüggés lineáris közelítésével írható le oly 
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módon, hogy a hőmérsékletfüggés együtthatói a fényintenzitás függvényében ne változzanak 

sztochasztikusan, hanem valamilyen tendenciát mutassanak. Amennyiben a hőmérsékletfüggést 

magasabb rendű polinomokkal, vagy exponenciális tagokat tartalmazó kifejezésekkel kíséreltem 

meg közelíteni, a hőmérsékletfüggés együtthatói erősen ingadoztak a fényintenzitás 

függvényében, és nem mutattak görbeillesztéssel lekövethető tendenciát. Ezért a párhuzamos 

ellenállások nemlineáris hőmérsékletfüggésének ellenére lineáris közelítést alkalmaztam.  

 
6-5. ábra: A 24 µm vastag egykristályos minta párhuzamos ellenállása a hőmérséklet függvényében, 

különböző fényintenzitások mellett 

A 6-5. ábraán látható, hogy a párhuzamos ellenállás legnagyobb hőmérsékleti 

nemlinearitása a 200 és 400 W/m2 mellett jelentkezik. A lineáris közelítésből adódó legnagyobb 

eltérés 200 W/m2 esetén 7 % körüli, 400 W/m2-né már 5 % alatti, és a többi fényintenzitás 

esetében növekvő fényintenzitással csökken, 800 W/2 feletti intenzitások esetén már 3 % alatti. 

Ha a (2-4) egyenletet tekintjük, láthatjuk, hogy a párhuzamos ellenállás gyakorlatilag két 

formában szerepel a napelemek egydiódás modelljét leíró összefüggésben. Egyrészt a több helyen 

szereplő 
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
 szorzótényezőben, másrészt pedig a párhuzamos ellenálláson elfolyó áramot leíró 

𝑈

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
 tagban. Mint láttuk, a maximális eltérés nagy párhuzamos ellenállások esetében magasabb, 

majd a párhuzamos ellenállás csökkenésével egyre csökken. Az 
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
 tagban 𝑅𝑠ℎ értékének 

változása csak akkor okoz számottevő eltérést, ha a soros és a párhuzamos ellenállás 

összemérhető. Jelen esetünkben az 1-2 Ω-os soros ellenállás a kΩ-os vagy több tized kΩ-os 

párhuzamos ellenállások mellett elhanyagolható. Így a fenti hányados gyakorlatilag 1 értékű, amit 

𝑅𝑠ℎ pontatlansága nem befolyásol számottevően. Az 
𝑈

𝑅𝑠ℎ+𝑅𝑠
 tag esetében már egyértelműen 

megjelenik a párhuzamos ellenállás eltérő értékéből eredő hiba, azonban magas párhuzamos 

ellenállások esetében ennek az áramtényezőnek a párhuzamos ellenállás néhány százalékos 

eltérésből adódó hibája elhanyagolható a napelem többi áramkomponenseihez képest. Így a 

hőmérsékletfüggés lineáris közelítése miatt vállalt, nagyobb párhuzamos ellenállások esetében 
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jelentkező nagyobb eltérések nem befolyásolják számottevően a modellezett eszköz 

karakterisztikáját. 

Próbaillesztések során a lineáris hőmérsékletfüggés együtthatóinak fényintenzitás-

függését exponenciális görbék írták le a legmegfelelőbben, így a vizsgált napelemminta 

párhuzamos ellenállásra a következő hőmérséklet- és fényintenzitás-függő részmodell írható fel: 

𝑅𝑠ℎ = (−𝑎1 ∙ 𝑒
−𝑎2∙𝐺 + 𝑎3)𝑇 + (𝑏1 ∙ 𝑒

−𝑏2∙𝐺 + 𝑏3) (6-11) 

A lineáris hőmérsékletfüggés 𝑎 és 𝑏 együtthatóinak fényintenzitás-függését leíró 

paraméterek a következő szerint alakulnak: 

6-6. táblázat: A 24 µm vastag egykristályos minta párhuzamos ellenállásának a (6-11) képlettel leírt 
részmodell szerinti modellparaméterei 

𝑎1 = 13,64 𝑏1 = 2152 
𝑎2 = 4,733 ∙ 10

−3 𝑏2 = 3,575 ∙ 10
−3 

𝑎3 = 0,1476 𝑏3 = 300 

6.6 A modell értékelése 

A felállított modell alkalmas a modellezett eszköz leírására, és helyesen adja vissza a 

napelem karakterisztikáit különböző fényintenzitások és hőmérsékletek mellett. A 6-6. ábraán jól 

látható, hogy a modell kiválóan illeszkedik a mért értékekre. A modell egyes tartományokban a 

6-6. ábraán bemutatotthoz képest valamelyest rosszabbul illeszkedik a mérési eredményekre, de 

a mért és a modellezett értékek közötti eltérés a teljes modellezett tartományban sehol sem nem 

haladja meg az 5 %-ot. 

 
6-6. ábra: Mért és modellezett értékek összehasonlítása, 976 W/m2 mellett, 25, 50 és 75 °C hőmérsékleten 

Mivel a modell a napelem teljes karakterisztikáit szolgáltatja, és nem csak az egyes 

paraméterek hőmérsékletfüggő modellezését, a karakterisztika bármely munkapontjának 

hőmérsékletfüggése kiszámolható. Ez előnyt jelent a hőmérsékletfüggések eddigi gyakorlatával 
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szemben, hiszen jelenleg minden egyes paraméterre külön hőmérsékleti együtthatót határoznak 

meg, illetve a hőmérsékletfüggést általában csak a karakterisztika néhány jellegzetes pontjára 

határozták meg. 

Az eszköz leírása alapvetően egy félempirikus megközelítést alkalmaz, amely a napelem 

egydiódás modelljéből indul ki, így bármely napelemstruktúránál használható, amelyre 

alkalmazható az egydiódás modell. Az eszköz hőmérséklet- és fényintenzitás-függését az egyes 

paraméterek részmodelljei tartalmazzák. Azáltal, hogy az általam fejlesztett modell az egydiódás 

modell matematikai leírásán kívül semmilyen megkötést nem alkalmaz, kellően széles körben 

alkalmazható a napelemek területén. A modell rugalmasságát tovább növeli, hogy az egydiódás 

modell öt paraméterének részmodelljei modulárisan épülnek be, és gyakorlatilag semmilyen 

megkötés nem vonatkozik rájuk. A fentebb megvalósított polinomos és exponenciális leírások 

csak néhány lehetséges példái a részmodellek lehetséges matematikai megfogalmazásának. 

A modell emellett explicit alakban adja meg az eredményeket, így az egyszer felállított 

modell felhasználásánál nincs szükség numerikus módszerekre. 

A modell további előnye, hogy mért adatokból állítható fel. A modell felállításához kizárólag 

az eszköz áram-feszültség karakterisztikáját kell különböző hőmérsékleteken és különböző 

fényintenzitások mellett felvenni, ezután a modell paraméterei már meghatározhatók. Ezen 

hőmérséklet- és fényintenzitás-függő karakterisztikák felvétele történhet célzottan változtatott 

körülmények mellett laboratóriumi környezetben, de az adatok kültéri mérésekből is 

származhatnak. Ez a félempirikus megközelítés előnyt jelent számos olyan modellel szemben, 

amelyek az eszköz pontos leírását mélyebb elméleti szintre vezetik vissza, amelyhez már anyagi 

és technológia paraméterek is szükségesek (pl. [11]). 

6.7 Összefoglalás és eredmények 

Megalkottam egy a napelemek egydiódás modelljének Lambert-féle W-függvényes alakjára 

épülő empirikus napelemmodellt, amely figyelembe képes venni a napelemek hőmérséklet és 

fényintenzitás-függését. A modell az egydiódás modell paramétereinek hőmérséklet- és 

fényintenzitás-függésén keresztül veszi figyelembe az eszköz hőmérséklet- és fényintenzitás-

függését. Az egydiódás modell öt paraméterének részmodelljei tetszőlegesek lehetnek, így a 

modell kellő flexibilitást nyújt, és gyakorlatilag bármely, a napelem egydiódás modelljével leírható 

eszközre alkalmazható. Az empirikus részmodellek felállítása történhet laboratóriumi mérések 

vagy kültéri hosszú távú adatgyűjtés alapján, aminek az előnye, hogy nincs szükség a modellezett 

napelemek anyagi és technológia paramétereinek ismeretére. 

A kifejlesztett modell a 100794 azonosítójú, „Újszerű, elektrotermikus és radiometriai 

multidomén mérési eljárások és modellek napelemek minősítésére” című OTKA egyik jelentős 

részeredménye, és fontos alapköve a 2015 őszén beadott, 118187 azonosítójú, „Napelemek 

elektromos és termikus viselkedésének multi-domén optimalizálása” című, nemzetközi OTKA 

pályázatnak. A modell egy valamelyest módosított változata pedig részét képezi a GOP-1.1.1-11-
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2012-0289 azonosítójú, „Energia termelési előrejelzési szolgáltatás kialakítása elosztott 

szerkezetű megújuló energiatermelési infrastruktúrára” című projektben alkalmazott 

energiatermelési előrejelzés modellnek. 

 

 

 

  

4. Tézis 

Felállítottam egy félempirikus, explicit matematikai kifejezéssel leírható, a napelem 

egydiódás modelljére épülő funkcionális napelemmodellt, amely az eszköz hőmérséklet- és 

fényintenzitás-függését az egydiódás modell öt paraméterének hőmérséklet- és fényintenzitás-

függésén keresztül veszi figyelembe. A modell így moduláris felépítésű, az egyes paraméterek 

részmodelljei tetszőlegesen állíthatók fel. A modell bármely, a napelemek egydiódás modelljével 

leírható eszközre alkalmazható, felállításához kizárólag hőmérséklet- és fényintenzitás-függő 

áram-feszültség karakterisztikák szükségesek, az eszköz felépítésének és anyagi paramétereinek 

ismerete nem szükséges. 
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7 Eredmények összegzése és hasznosítása 

7.1 Összefoglalás 

A disszertációmhoz kapcsolódó kutatások során a vékony fotoaktív rétegű kristályos 

szilícium alapú napelemszerkezetek jellemzőinek hőmérsékletfüggését és a fotoaktív réteg 

vastagságának a hőmérsékletfüggésre gyakorolt hatását vizsgáltam. A hőmérsékletfüggés 

vizsgálatát két mintatípuson végeztem el: egy egykristályos, és egy mikrokristályos 

napelemszerkezeten. Az egykristályos minták előállításához egy saját mintakészítési eljárást 

dolgoztam ki, amelynek célja, hogy a minták kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában térjenek el 

egymástól. Az eljárás lényege, hogy az összes minta ugyanazon a szilícium szeleten kerül 

kialakításra, a különböző fotoaktívréteg-vastagságok pedig az alapanyag lokális visszamarásával 

alakíthatók ki. A lokális marások kivételével az összes minta ugyanazokon a technológia lépéseken 

esik át, így kiküszöbölhetőek a technológia reprodukálásából és az szilícium szeletek közötti 

szórásból adódó eltérések. A mikrokristályos mintákat a neuchateli Institute of Microtechnology 

készítette. 

A minták hőmérsékletfüggésének elemzését különböző hőmérsékleten felvett áram-

feszültség karakterisztikák és spektrális válaszfüggvények alapján végeztem. A nagyszámú 

mérések elvégzéséhez számítógéppel vezérelt, automata mérési elrendezést alakítottam ki. A 

hőmérsékletfüggő mérésekből a vizsgált minták üzemi paramétereit numerikus eljárásokkal 

számítottam ki, az egydiódás modell paramétereit pedig a mért karakterisztikákra a napelem 

egydiódás modelljének Lambert-féle W-függvényes explicit alakjának megfelelő görbéket 

illesztve határoztam meg. 

A mikrokristályos minták esetében a magas soros ellenállásuk miatt a spektrális válasz 

szokványos mérési eljárása hamis eredményeket szolgáltatott, ezért új mérési eljárást dolgoztam 

ki nagy soros ellenállású minták spektrális válaszának meghatározására. A mérési eljárásnál a 

rövidzárási áram helyett a vizsgált minta teljes, záróirányú előfeszítésre is kiterjedő áram-

feszültség karakterisztikáját mérem, amelyből a korábban említett Lambert-féle W-függvényes 

görbeillesztéssel határozható meg a minta fotoárama, amely a rövidzárási áram helyett 

használható a spektrális válaszfüggvény számításához. 

A mérési eredményekre alapozva felállítottam egy, az egydiódás modell Lambert-féle 

W-függvényes explicit alakjára épülő, hőmérséklet- és fényintenzitás-fügést figyelembe vevő 

napelem modellt. A modell moduláris felépítésű, az egydiódás modell öt paraméterének 

részmodelljén keresztül veszi figyelembe az eszköz hőmérséklet- és fényintenzitás-függését. 
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7.2 Tézisek 

1. Tézis 

Alkotó módon alkalmaztam ismert technológiai lépéseket olyan egykristályos szilícium 

napelemek készítésére, amelyek kizárólag a fotoaktív réteg vastagságában különböznek. Az így 

készített minták alkalmasak a fotoaktívréteg-vastagság a napelem paramétereire gyakorolt 

hatásának célzott vizsgálatára. A mintakészítés lényege, hogy az összes vizsgálandó minta egy 

alapanyag szeleten, egy technológia lépésorral készül, ezzel kiküszöbölhetők az alapanyag 

szórásából és a technológia reprodukálásából eredő különbségek. A mintakészítési eljárás az 

alapanyag lokális vékonyításával éri el a különböző fotoaktívréteg-vastagságokat. Az eljárás két 

fő előnye, hogy egyrészt technológiailag rugalmas, azaz a mintakészítés fő lépései (p-n átmenet, 

fémezés, lokális vékonyítás) bármely meglévő technológiával megvalósíthatók, másrész pedig a 

megfelelő epitaxiális szeletekből kiindulva akár 10 µm alatti fotoaktívréteg-vastagságok is 

elérhetők, anélkül, hogy a vékony vagy ultravékony szilícium szeletek kezelésének nehézségei 

felmerülnének.  

[J1, C1, C2, C4] 

2. Tézis 

Új mérési eljárást dolgoztam ki nagy soros ellenállású napelemminták spektrális 

válaszfüggvényének meghatározására. Az eljárás lényege, hogy a napelem rövidzárási árama 

helyett a napelem teljes karakterisztikáját mérjük, megfelelő nagyságú záróirányú előfeszítést is 

alkalmazva. Az ily módon meg-mért áram feszültség karakterisztikákra az egydiódás napelem 

modell Lambert-féle W-függvényes explicit alakjának megfelelő görbét illesztve meghatározható 

a napelemminta fotoárama, amely az egyik görbeillesztési paraméter. Az így meghatározott 

fotoáramból ezek után már számolható a napelem spektrális válaszfüggvénye. Az eljárás nem 

elhanyagolható párhuzamos parazita ellenállású napelemminták esetében is alkalmazható. 

3. Tézis 

Kimutattam, hogy a fotoaktív réteg vastagsága befolyásolja a vizsgált egykristályos és 

mikrokristályos napelemek rövidzárási áramának, fotoáramának és spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggését, és elméleti magyarázatot adtam a megfigyelt jelenségekre. 

[J1, J2, C1, C2, C4] 

 

3.1 Altézis 

Kimutattam, hogy a saját készítésű egykristályos minták fotoaktív rétegének vastagsága 

befolyásolja a minták fotoáramának, rövidzárási áramának és spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggését. A fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével mind a fotoáram mind a 



109 
 

rövidzárási áram hőmérsékletfüggése növekszik. A fotoaktív réteg vastagságának csökkenésével 

a 650 nm feletti hullámhossztartományban növekszik a vizsgált minták spektrális válaszának 

hőmérsékletfüggése. A hőmérsékletfüggés növekedése a szilícium abszorpciós tényezőjének 

hőmérsékletfüggésével magyarázható. A fotoaktív rétegek vastagságának csökkenésével a 

napelemek főként nagyobb hullámhosszakon nem képesek az összes beérkező fényt elnyelni. A 

hőmérséklet növekedésével növekszik a szilícium abszorpciós tényezője, így a részlegesen elnyelt 

hullámhosszak esetén nagyobb hányadot nyel el a napelem. A fotoaktív réteg vastagodásával 

egyre kevesebb a részlegesen elnyelt fény, így a hőmérséklet növekedésből eredő többlet 

fotogeneráció és a fotoáram csökken. A nagy hullámhosszak esetében alacsonyabb abszorpciós 

tényező miatt a hőmérsékletfüggés a hullámhossz növekedésével erősödik. 

3.2 Altézis 

Kimutattam, hogy a vizsgált mikrokristályos minták fotoaktív rétegének vastagsága 

befolyásolja a minták fotoáramának és spektrális válaszának hőmérsékletfüggését. A 800 nm 

feletti tartományban a spektrális válasz hőmérsékletfüggése csökken a fotoaktív réteg 

vastagságának növekedésével, a 800 nm alatti tartományban nem figyelhető meg számottevő 

hőmérsékletfüggés. Széles spektrumú, 400 és 1100 nm közötti megvilágítás esetén a fotoáram 

hőmérsékletfüggése növekszik a fotoaktív réteg vastagságának növekedésével. Ez azzal 

magyarázható, hogy vastagság növekedésével a napelem abszorber rétegében egyre nagyobbak a 

rekombinációs veszteségek, amelyek a rövid hullámhosszú spektrális komponensek által 

létrehozott áramot is csökkentik, így a fotoáramhoz egyre kisebb arányban járulnak hozza a rövid 

hullámhosszú fény által gerjesztett, alacsony hőmérsékletfüggésű áramkomponensek, míg a nagy 

hullámhosszú fény által generált, magas hőmérsékletfüggésű összetevők aránya megnövekszik. 

4. Tézis 

Felállítottam egy félempirikus, explicit matematikai kifejezéssel leírható, a napelem 

egydiódás modelljére épülő funkcionális napelemmodellt, amely az eszköz hőmérséklet- és 

fényintenzitás-függését az egydiódás modell öt paraméterének hőmérséklet- és fényintenzitás-

függésén keresztül veszi figyelembe. A modell így moduláris felépítésű, az egyes paraméterek 

részmodelljei tetszőlegesen állíthatók fel. A modell bármely, a napelemek egydiódás modelljével 

leírható eszközre alkalmazható, felállításához kizárólag hőmérséklet- és fényintenzitás-függő 

áram-feszültség karakterisztikák szükségesek, az eszköz felépítésének és anyagi paramétereinek 

ismerete nem szükséges. 

[C5] 
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7.3 Eredmények hasznosíthatósága 

Disszertációm megírásával az volt az egyik célom, hogy egy olyan mű szülessen, amely a 

napelemek szerkezeti vagy technológia megvalósításának a hőmérsékletfüggésre gyakorolt 

hatását tárgyalja, és ezzel egy új szemszögből közelítse meg a napelemek üzemi paramétereinek 

hőmérsékletfüggését. A jelenleg elterjedt fejlesztési szemlélet a napelemek paramétereinek 

hőmérsékletfüggését egy adott, hátrányos tulajdonságnak tekinti, és nem egy tervezhető 

paraméternek. A napelemek jellemzőinek hőmérsékletfüggését ugyan meghatározzák, és 

adatlapokban megadják, de semmilyen szerkezeti vagy technológiai kísérletek nem tesznek a 

hőmérsékletfüggés optimalizálására. Reményeim szerint a kutatási téma folytatásában a 

hőmérsékletfüggésre gyakorolt hatások vizsgálatát egyéb technológia paraméterekre is 

kiterjesztve sikerül megalapozni egy a jelenlegi gyakorlaton túlmutató olyan szemléletet, amely a 

napelemek tervezése és optimalizálása során a hőmérsékletfüggést is figyelembe veszi, és 

tervezhető paraméternek tekinti. 

A második tézisben bemutatott mérési eljárás elméletileg univerzálisan alkalmazható 

bármely típusú, nagy soros ellenállású napelemen, feltéve hogy az eszköz leírható a napelem 

egydiódás modelljével. Amennyiben különböző technológiákkal készült napelemek esetében és 

nagyobb mintaszámon sikerül igazolni a módszer univerzalitását, a mérési módszer alternatívát 

és könnyítést jelenthet a napelemek spektrális válaszának jelenlegi szabványos 

méréstechnikájához képest, valamint egyszerűsítheti a kapott eredmények kiértékelését. 

A kifejlesztett modell a 100794 azonosítójú, „Újszerű, elektrotermikus és radiometriai 

multidomén mérési eljárások és modellek napelemek minősítésére” című OTKA egyik jelentős 

részeredménye, és fontos alapköve a 2015 őszén beadott, 118187 azonosítójú, „Napelemek 

elektromos és termikus viselkedésének multi-domén optimalizálása” című, nemzetközi OTKA 

pályázatnak. A modell egy valamelyest módosított változata pedig részét képezi a GOP-1.1.1-11-

2012-0289 azonosítójú, „Energia termelési előrejelzési szolgáltatás kialakítása elosztott 

szerkezetű megújuló energiatermelési infrastruktúrára” című projektben alkalmazott 

energiatermelési előrejelzés modellnek. 
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Függelékek 

1. Függelék:  

A napelem-karakterisztika leírása Lambert-féle W-függvénnyel 

A napelem karakterisztikájának a Lambert-féle W-függvényes leírásához az (2-2) egyletből 

indulunk ki, először az áramot tartalmazó lineáris tagokat egy oldalra rendezve: 
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Az 𝑥 + 𝑏 = 𝑎𝑥 alakú egyenletek megoldása a Lambert-féle W-függvény segítségével a következő 

módon adható meg [49]: 
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A Lambert-féle W-függvény argumentumában szereplő tagba 𝑎-ra és 𝑏-re elvégezve a 

behelyettesítést: 
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Amely tovább egyszerűsíthető a következő kifejezéssé: 
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Továbbá a (0-1) egyenlet további kifejezéseibe behelyettesítve 𝑥-et, 𝑎-t, és 𝑏-t: 
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-vel leegyszerűsítve végül a napelem soros és párhuzamos parazita 

ellenállásokat is figyelembe vevő, egydiódás modelljére a következő képlet kapjuk: 
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Ha a sönt ellenállásokat végtelen nagynak tekintjük, azaz 𝑅𝑠ℎ → ∞, akkor lim
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= 1, és a 

fenti képlet a következőképpen egyszerűsödik: 

𝐼 = (𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) −
𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

∙ 𝑊 (
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ) (0-2) 

Amely a napelem csak a soros ellenállást figyelembe vevő egydiódás modellje. 

Ideális napelemet feltételezve, azaz 𝑅𝑠 → 0 esetben 𝑅𝑠 = 0-t behelyettesítve a fenti kifejezés 

második tagja 
0

0
 alakot vesz fel. A L’Hospital szabályt erre a tagra alkalmazva: 

𝑙𝑖𝑚
𝑅𝑠→0

−
𝑛𝑈𝑇
𝑅𝑠

𝑊(
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ) =

(−𝑛𝑈𝑇 ∙ 𝑊 (
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ))

′

𝑅𝑠′
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Mivel 𝑅𝑠′ = 1 a keresett határérték a számláló határértékével azonos. Az átláthatóság érdekében 

a Lambert-féle W-függvény argumentumát Y-nal helyettesítve, és felhasználva a Lambert-féle W-

függvény deriváltját [49]: 

𝑊′(𝑥) =
1

(1 +𝑊(𝑌)) ∙ 𝑒𝑊(𝑌)
 

A számlálóban szereplő kifejezés deriváltjára a láncszabály segítségével a következő kifejezést 

kapjuk: 

(−𝑛𝑈𝑇 ∙ 𝑊(𝑌))
′
= −𝑛𝑈𝑇

1

(1 +𝑊(𝑌)) ∙ 𝑒𝑊(𝑌)
∙ 𝑌′ (0-3) 

Ahol  

𝑌′ =
𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 +
𝑅𝑠 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+𝑅𝑠(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ∙
(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0)

𝑛𝑈𝑇
 

Amennyiben a soros ellenállás nullához tart 

𝑙𝑖𝑚
𝑅𝑠→0

𝑌 =
0 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+0∙(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 = 0 

és 

𝑙𝑖𝑚
𝑅𝑠→0

𝑌′ =
𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+0∙(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 +
0 ∙ 𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈+0(𝐼𝑝ℎ+𝐼0)

𝑛𝑈𝑇 ∙
(𝐼𝑝ℎ + 𝐼0)

𝑛𝑈𝑇
=

𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈
𝑛𝑈𝑇  

Ezeket a (0-3) egyenletbe behelyettesítve: 

𝑙𝑖𝑚
𝑅𝑠→0

(−𝑛𝑈𝑇 ∙ 𝑊(𝑌))
′
= −𝑛𝑈𝑇

1

(1 +𝑊(0)) ∙ 𝑒𝑊(0)
∙
𝐼0
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑒
𝑈
𝑛𝑈𝑇 = −𝐼0 ∙ 𝑒

𝑈
𝑛𝑈𝑇  

Végül pedig (0-2)-be behelyettesítve visszakapjuk az ideális napelem egydiódás modelljét leíró 

egyenletet: 

𝐼 = (𝐼𝑝ℎ + 𝐼0) − 𝐼0 ∙ 𝑒
𝑈
𝑛𝑈𝑇 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 (𝑒

𝑈
𝑛𝑈𝑇 − 1) 

Ebből láthatjuk, hogy a Lambert-féle W-függvényt alkalmazó leírás az ideális napelem jól ismert 

leírásának általánosítása, amely 𝑅𝑠 = 0 és 𝑅𝑠ℎ = ∞ esetében az ideális napelem egyenletét adja 

vissza. Megjegyzendő, hogy 𝑅𝑠 = 0 esetében a képlet csak határértékként számítható, ezért a 

képlet gyakorlati alkalmazása során 𝑅𝑠 nem lehet nulla.  
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Üresjárási feszültség számítása Lambert-féle W-függvénnyel 

Az üresjárási feszültség számításához a (2-4) egyenletet 𝐼 = 0 esetre igen nehézkes megoldani, 

ezért egyszerűbb ismét a napelem egydiódás helyettesítő képéből (2-2. ábra) kiindulni. Mivel 

üresjárásban 𝑅𝑠 ágában nem folyik áram, elég, ha a teljes rendszert úgy tekintjük, hogy az 

áramforrás árama teljes egészében az egymással párhuzamosan kapcsolt diódán és sönt 

ellenálláson folyik. Ebben az esetben az (2-2) képlet a következőképpen egyszerűsödik: 

𝐼𝑝ℎ = 𝐼0 (𝑒
𝑈
𝑛𝑈𝑇 − 1) −

𝑈

𝑅𝑠ℎ
 

Ez az egyenletet a már korábban bemutatott 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏 formára hozva: 

𝐼𝑝ℎ
𝐼0⏟
𝑏

−
𝑈𝑂𝐶
𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ⏟    

𝑥

= (𝑒
−
𝐼0∙𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇 )

⏟      
𝑎

−
𝑈𝑂𝐶
𝐼0∙𝑅𝑠ℎ⏟    
𝑥  

Az egyenlet megoldása (0-1) szerint a következő: 

−
𝑈𝑂𝐶
𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ

= −
𝐼𝑝ℎ
𝐼0
−
−𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑊 (−𝑒
−
𝐼0∙𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

∙
−𝐼𝑝ℎ
𝐼0 ∙

−𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

) 

Az összevonásokat és egyszerűsítéseket elvégezve végül az alábbi képletet kapjuk az üresjárási 

feszültségre: 

 

𝑈𝑂𝐶 = 𝐼𝑝ℎ ∙ 𝑅𝑠ℎ −
−𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

∙ 𝑊 (
𝐼0 ∙ 𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇

𝑒
−
𝐼𝑝ℎ∙𝑅𝑠ℎ
𝑛𝑈𝑇 )  
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2. Függelék:  

Mintakészítési eljárás technológia leírása 

1) Alapanyagtisztítás 

a) RCA1 tisztítás, T=75-80°C közötti hőmérsékleten, t=15 percig. 
A tisztítószer összetétele: 5: 1: 1 – DI H2O: NH4OH: H2O2 
A hot plate hőmérsékletét külső termoelemmel kell szabályozni, vagy ennek hiányában 
T=283°C-ot kell beállítani és a vizet előmelegíteni t=10 percig. Ezután szabad hozzáadni 
az ammónium-hidroxidot és a hidrogén-peroxidot 

b) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

c) Oxidréteg marása 1:20HF-ben, t= 30 s. 

d) RCA2 tisztítás, T=75-80°C közötti hőmérsékleten, t=15 percig. 

e) A tisztítószer összetétele: 6: 1: 1 – DI H2O: HCl: H2O2 

f) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

g) Szárítás centrifugálással. 

2) Termikus oxidáció 

T=1100°C-on, 100 l/h 3.5-ös oxigén gázáramban, 240 perc 

3) Epitaxiális réteg lokális visszamarása 

a) Szeletek dehidrálása fűtőlapon, T=200°C, t=10 perc (elhagyható, ha a technológia 
folyamatosan lesz végrehajtva, és az oxidréteg nem áll hosszabb ideig szabad levegőn) 

b) AZ1518 fotoreziszt felvitele centrifugálással a szelet hátoldalára. Lakkmennyiség: 0,5 ml. 
Centrifugálás f=2200 fordulat/percen és t=30 s-ig 

c) A fotoreziszt beégetése, T=115°C, t=50 s. 

d) AZ1518 fotoreziszt felvitele centrifugálással a szelet előoldalára. Lakkmennyiség: 0,5 ml. 
Centrifugálás f=2200 fordulat/percen és t=30 s-ig 

e) A fotoreziszt szárítása, T=100°C, t=50 s. 

f) Pozíciónálás, megvilágítás, 12 mp-ig, 1-es maszk. 

g) Előhívás AZ726 MIF előhívóban, t= 30 s. 

h) A fotoreziszt beégetése, T=115°C, t=50 s. 

i) Oxidmarás pufferelt oxidmaróban, 5 perc. 

j) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

k) Fotoreziszt eltávolítása acetonnal, acetonos szelet öblítése izopropil-alkoholban, majd 
ultratiszta vízben. 

l) Szárítás centrifugálással. 

m) Marás 10 tömeg%-os TMAH oldatban, 90°C-on, 50 percig. 

n) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

o) Szárítás centrifugálással. 

p) a)-o) lépések megismétlése 2-es maszkkal 

q) a)-o) lépések megismétlése 3-as maszkkal 

r) a)-o) lépések megismétlése 4-es maszkkal, TMAH marási ideje 40 perc 
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4) A p-n átmenet és az ARC réteg kialakítása 

a) Az esetleges maradék szennyezések eltávolítása forró salétromsavban, t=10 percig. 

b) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

c) Szárítás centrifugálással. 

d) Maradék nedvesség kipárologtatása a bórleválasztó cső elejében, t=5percig 

e) Szeletek behelyezése bór tárcsák közé, bór leválasztása: T=990°C, t=25 perc, 4.5-ös 
nitrogén atmoszférában, 100 l/h gázáram mellett 

f) Szeletek áthelyezése másik csónakba, fellazító oxidáció: T=990°C, t=10 perc, 3.5-ös oxigén 
atmoszférában, 100 l/h gázáram mellett 

g) Bórüveg lemarása P-maróban: t=3 perc 

h) A szeletek 3x öblítése nagytisztaságú vízzel. 

i) Szárítás centrifugálással. 

j) Bór behajtása: T=1100°C, t=35 perc, 3.5-ös oxigén atmoszférában, 100 l/h gázárammal. 

5) Fémezés kialakítása 

a) Szeletek dehidrálása fűtőlapon, T=200°C, t=10 perc (elhagyható, ha a technológia 
folyamatosan lesz végrehajtva, és az oxidréteg nem áll hosszabb ideig szabad levegőn) 

b) AZ1518 fotoreziszt felvitele centrifugálással a szelet előoldalára. Lakkmennyiség: 0,5 ml. 
Centrifugálás f=2200 fordulat/percen és t=30 s-ig 

c) A fotoreziszt szárítása, T=100°C, t=50 s. 

d) Pozíciónálás, megvilágítás, 12 mp-ig, F1-es maszk. 

e) Előhívás AZ726 MIF előhívóban, t=30 s. 

f) A fotoreziszt beégetése, T=115°C, t=50 s. 

g) Oxidmarás pufferelt oxidmaróban, 5 perc. 

h) A szeletek 3x öblítése ultratiszta vízzel 

i) Szárítás centrifugálással 

j) Alumínium gőzölés a minta előoldalára fűtőspirálról. Forrásanyag: 10 db 15 mm hosszú, 
1 mm átmérőjű alumínium huzaldarab, félbe hajlítva, a fűtőspirál menetei akasztva, 
menetenként két huzaldarab. 

k) Felesleges alumínium eltávolítása lift-off módszerrel, acetonban. Ultrahangos rezgetés 
szükséges lehet az összes nem kívánt alumínium eltávolításához. 

l) Alumínium gőzölés a minta hátoldalára fűtőspirálról. Forrásanyag: 10 db 15 mm hosszú, 
1 mm átmérőjű alumínium huzaldarab, félbe hajlítva, a fűtőspirál menetei akasztva, 
menetenként két huzaldarab. 

6) Minta darabolása 

A szeletek darabolása az egyes lokális vékonyítások határai mentén, manuális vágási 

beállításokkal. A lokálisan levékonyított területek mérete 12 x 12 mm. 

  



129 
 

3. Függelék:  

Egykristályos minták vastagságmérése 

Az alábbi ábrák a D1, D2, D3 és D4 mintákon végzett terjedési ellenállásméréseket mutatják. 

Minden mintán 4 mérés történt, amelyek jól reprodukálhatóságot mutattak. Az n és az n+ réteg 

közötti átmenetnek a lefutó él közepe tekinthető. A 3.1.2 fejezetben bemutatott vastagságok a 4 

mérés átlagolásával, majd az átmenet egész µm-re kerekítésével határoztam meg. 

 

D1 minta 
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D2 minta 
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D3 minta 



132 
 

 

D4 minta 
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4. Függelék:  

Multikristályos minták vastagságmérése 

Az alábbi ábrák az MC2, MC3, MC4, MC5 és MC6 minták keresztmetszeteinek pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételeit mutatják, a mikrokristályos rétegek bejelölt vastagságával. A 3.2 

fejezetben ismertetett a vastagságok az elektronmikroszkóppal mért vastagságok átlagai, egy 

tizedes jegyre kerekítve. 

 
 

MC 2 minta 
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MC3 minta 

 

MC4 minta 
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MC5 minta 

 

MC6 minta 
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5. Függelék:  

Görbék átlagértékének számítása 

Egy függvény átlagértéke egy adott [a,b] intervallumban a következő módon számítható: 

�̅� =
1

𝑏 − 𝑎
∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑎

𝑎

 

Amennyiben a függvény, amelynek az átlagértékét keressük 

𝑔(𝑥) =
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
 

alakú, és ismerjük, hogy  

∫
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
= ln|𝑓(𝑥)| + 𝐶 

a függvény átlagértékét a következő módon számítható: 

�̅� =
1

𝑏 − 𝑎
∫
𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
𝑑𝑥

𝑏

𝑎

=
ln(𝑓(𝑏)) − ln (𝑓(𝑎))

𝑏 − 𝑎
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6. Függelék:  

Egykristályos minták spektrális válaszának hőmérsékletfüggése 
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7. Függelék:  

Mikrokristályos minták spektrális válaszának hőmérsékletfüggése 
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