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2.4 A napelemek világa: akkor és most 
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Húsz évvel ezelőtt a napelemek ritkaságszámba mentek, ma tiszta 

elektromosságot termelnek a világ nagy árampiacai számára. 
Húsz évvel ezelőtt más világ volt. Az olaj ára 1983-ban hordónként 

29 USD körül volt (ez 2003-as áron 51 USD-nek felel meg). Ma az olaj 
ára hordónként kb. 30 USD. A napenergia hasznosítása, ami nagy ígéret 
volt az 1970-es évek végén, Carter elnök idejében adójóváírást kapott, 
komoly állami támogatás hiányában kezdett kimenni a divatból. A nap-
energia termikus hasznosítása uralta a piacot. A napelemek 
(photvoltaics – PV) csak különlegességként szerepeltek a piacokon. A 
napenergia hőtermelésre való alkalmazása ma is vonzó, de sokkal több 
támogatást és erőforrást kap a napelem. 

1983-ban a világon összesen 16,8 MW teljesítményű napelemet 
gyártottak (a növekedés 1982-höz képest 100% volt), a működő nap-
elemek összteljesítménye 36,7 MW volt. 2003-ban a termelés 600 MW 
volt, a felszerelt összteljesítmény pedig több, mint 2500 MW. 1983-ban a 
napelemek fajlagos ára kb. 8 USD/W volt (ez 14,25 USD 2003-as áron), 
ma ez az ár nagy tételek vásárlása esetében 3 USD. Az USA Energia-
ügyi Minisztériuma kevesebb mint 1 USD/W árat tűzött ki célul, ez jelen-
legi árakon 1,80 USD/W-nek felel meg. 

Az 1980-as évek elején a napelem iránt nem mutatkozott jelentős 
érdeklődés, nehézkes volt a technológiára és a lehetséges alkalmazá-
sokra vonatkozó információ elérése. A Popular Mechanics és a Popular 
Science című folyóiratokban időről időre megjelentek cikkek, amelyek a 
technológia jövőjét tárgyalták. A kor napenergia-hasznosítással foglalkozó 
folyóiratai, a Solar Age és a Solar Engineering and Contracting csaknem 
kizárólag a termikus hasznosítással és a passzív piaccal foglalkoztak. 

Tíz évvel a Cherry Hill konferencia után (ez volt a földi napelemmel 
foglalkozó első konferencia) jelent meg a PV International első száma. 

 



1988-ban az ASES (American Solar Energy Society – Amerikai Nap-
energia Társaság) a napelempiac bővítése érdekében megvásárolta a 
PV International-t és azt beolvasztotta Solar Today-be. 

Érdekes összehasonlítani a megvalósított akkori és a jelenlegi pro-
jekteket. A PV International első száma összegezte a korabeli tíz legna-
gyobb napelemprojektet. Ezek teljesítménye 70 kW és 1 MW között vál-
tozott. Jelenleg a tíz legnagyobb projekt mindegyikének teljesítménye 
meghaladja a 1 MW-t, a legnagyobb teljesítménye pedig 4 MW (Német-
ország); egy 10 MW-os rendszer épül.  

1983-ban az USA uralta a piacot mind a napelemek gyártásában, 
mind a napelemes áramfejlesztő rendszerek alkalmazásában. Jelenleg 
Európa és Japán uralja a piacot. 1983-ban a Solar Power Corp. (az Exxon 
leányvállalata), az ARCO Solar és Solarex voltak a napelemek legna-
gyobb gyártói, és a Stone & Webster valamint a BDM Corporation a leg-
nagyobb összeszerelő vállalatok. Ma a Sharp, a BP Solar, a Kyocera és a 
Shell a napelemek négy legnagyobb gyártója, és a tizedik legnagyobb 
gyártó, a Photowatt termelése egyenlő az 1983. évi világtermeléssel. 

Régen 

1983-ban a PV International bemutatta a világ akkori 10 legnagyobb 
napelemrendszerét. Az alábbiakban sorra vesszük ezeket (egyes ese-
tekben a jelen állapotra vonatkozó adatok is szerepelnek). 

ARCO Solar Lugo Megawatt 

1982 decemberében a BDM Corporation befejezte az ARCO 
Solar/SCE 1 MW-os Lugo napelemrendszerének építését Kaliforniában 
San Bernardino megyében – ez volt a világ első megawatt-teljesítményű 
napelemrendszere. A rendszer 27 648 modulból áll, amelyeket 108 kö-
vetőrendszerre szerelték fel a dél-kaliforniai sivatagban; az építés 
38 hetet vett igénybe. A modulegységeket az ARCO Solar, az áramát-
alakítókat a Helionetics and GarrettAiResearch gyártotta. A BDM volt a 
fővállalkozó, és a legfontosabb alvállalkozó a Townsend and Bottum Inc. 
volt. 1990-ben a rendszert leszerelték és a modulegységeket eladták. 

Az SMUD első megawattja 

A tízéves, összesen 100 MW teljesítményű napelemes áramfejlesz-
tési terv első fázisaként 1982 októberében a Rancho Seco-i nukleáris 

 



erőmű helyén a sacramentói közművek (Sacramento Municipial Utility 
District – SMUD) elkezdték az első megawattos napelemtelep építését, 
melyet az Acurex Solar Corporation céggel kötött szerződés alapján kivi-
teleztek.  

Bár a tervezett 100 MW-os teljesítményt nem érték el, a Rancho 
Seco telep teljesítménye több mint 3,9 MW. A SMUD több mint 10 MW 
teljesítményű napelemet szerelt fel a működési területén lakóházakra, 
fedett parkolókra, templomokra és egyéb épületekre. 

A Martin-Marietta-féle koncentrátorok 

1983-ban két nagyméretű, koncentrátoros napelemrendszer műkö-
dött. Az egyik egyedülálló, a másik a hálózatba kapcsolt rendszer volt; 
mindkettőt a Martin-Marietta Corporation gyártotta és szerelte fel. Kon-
centrátorként 33X típusú pontszerű gyújtópontú Fresnel-lencséket al-
kalmaztak 68 modulban (a modulok négy lencsét és elemet tartalmaz-
tak), melyeket kéttengelyű követőrendszerre szereltek fel. 

• 350 kW Szaúd-Arábiában: 1981-ben amerikai-szaúd-arábiai 
együttműködés alapján a Martin-Marietta Corporation felszerelte a 
világ legnagyobb koncentrátoros rendszerét, ez volt egyúttal a vi-
lág legnagyobb különálló rendszere. A 350 kW-os, C&D elemek-
kel és tartalék dízelgenerátorral ellátott rendszer a szaúdi főváros-
tól, Rijadtól 40 km-re lévő három falunak szolgáltatott áramot. A 
programot a Midwest Research Institute irányította 

• 225 kW Arizonában: 1982-ben az Arizona Public Service és a 
Martin-Marietta Corporation felavatott egy 225 kW-os koncentrá-
torral működő napelemrendszert Arizonában, Phoenix városban, 
a Sky Harbor repülőtér mellett. Ebben az időben ez volt a világon 
a legnagyobb hálózatra kapcsolt, koncentrátorral működő rend-
szer.  

A Solarex rendszer 

1982-ben a Solarex Corp. felavatta Frederickben (Maryland) 
200 kW-os, a háztetőkre szerelt integrált napelemrendszerét. Az eredeti 
tervek szerint az így nyert elektromosságot évi 2 MW teljesítményű nap-
elem gyártására kívánták felhasználni. A Solarex azonban elvetette az 
eredeti tervet. A létesítményhez tartozott egy 2,5 MWh-s telepekből álló 
energiatároló rendszer is. 

 

 



Oklahoma Science Center (Oklahomai Tudományos Központ) 

A Science Applications International Corp. (SAIC) volt a fővállalkozó 
a 105 kW teljesítményű Solarex-féle napelemmodulok szerelésében, 
amelyek az Oklahomai Tudományos és Művészeti Központ épületeinek 
tetejére kerültek. A rendszer áramot szolgáltatott az Oklahomai Gáz és 
Elektromos Hálózatnak egy Windworks típusú áramátalakító segítségével.  

Az ikrek 
1983-ban Beverlyben (Massachusetts) és Lovingtonban (Új Mexikó) 

egy-egy 100 kW-os napelemrendszert szereltek fel. A cél az volt, hogy 
adatokat nyerjenek eltérő körülmények között (az USA északkeleti, illet-
ve délnyugati részén) működő közepes méretű napelemrendszerekről. 
Mindkét helyen a Solar Power Corporation (az Exxon leányvállalata) 
moduljait használták, a szerelést a Stone and Webster cég végezte. 

• 100 kW Massachusettsben: 1981. április 14-én avatták fel a 
Beverly Középiskola 100 kW-os rendszerét, amely a 2000 diákot 
számláló iskola évi áramszükségletének 10%-át fedezi. A rend-
szert áramátalakító segítségével bekapcsolták a helyi áramszol-
gáltató rendszerbe. 1997-ben felújították, ma is jelentős oktatási 
bázis. 

• 100 kW Új Mexikóban: A lovingtoni (Új Mexikó) 100 kW-os síkpa-
neles rendszert 1981. március 17-én avatták fel. A rendszer telje-
sítménye meghaladta a várakozásokat, azonban az adatgyűjtési 
rendszere megbízhatatlan volt. A termelt áram nagy részét a helyi 
bevásárlóközpont használta fel. A rendszert Helionetics áramát-
alakító segítségével bekapcsolták a helyi hálózatba. 

Natural Bridges park Utahban 
1980. június 7-én a Nemzeti Park Szolgálat (National Park Service) 

együttműködve az MIT-vel, az USA Belügy- és Energiaügyi Minisztériu-
mával felavatott egy 100 kW-os napelemrendszert Moab közelében 
(Utah) a Natural Bridges Nemzeti Emlékműnél. A hálózattól különálló 
napelemes és dízeltelepes hibrid rendszer látja el árammal az emlékhely 
hat lakóegységét, egy kútszivattyút, a külső világítást, a vízhálózatot, a 
karbantartó műhelyt és a látogató központot. Az idők folyamán a rend-
szer telepei és erősáramú elektronikai elemei elhasználódtak. 2003 ja-
nuárjában a rendszert felújították. A felújított rendszer területe egyhar-
mada az eredeti rendszerének és valamivel több áramot termel, mint az 
eredeti rendszer. 

 



70 kW Floridában 

Az orlandói (Florida) EPCOT (Experimental Protype Community of 
Tomorrow in Florida – a Walt Disney Park része) Energia Világa pavilon-
jának egyik fő látnivalója a Solar Power Corp. által gyártott napelem-
rendszer, amely Helionetics típusú áramátalakítóval csatlakozik a háló-
zathoz.  

1997-ben az Energia Világa pavilon tetején lévő rendszert felújítot-
ták, 12 darab 5 kW-os egységből áll, mindegyik egység külön áramát-
alakítóval rendelkezik. 

A jelen 

Jelenleg nagy napelemrendszerek sokasága működik, nem beszél-
ve a lakóhelyi rendszerek ezreiről és a közepes méretű kereskedelmi 
rendszerekről, amelyeket támogató programok keretében hoztak létre 
Németországban, Japánban, Svájcban, Hollandiában és az USA-ban. 

4 MW Németországban 

A Voltwerk AG, mely a Coenergy Group tagja, nemrég megépítette 
a világ legnagyobb napelemtelepét. A telep 32 740 BP Solar típusú nap-
elem modulból áll, Hemauban, egy korábbi lőszerraktár helyén van, 
Regensburg közelében (Bajorország). A rendszer 40 Siemens Sinvert 
típusú áramátalakítót tartalmaz. Negyven önálló egység a napenergia 
hasznosításával összesen 4 MW teljesítményt képes szolgáltatni. A kivi-
telezés fővállalkozója a SunTechnics Solar Technology GmbH volt. 

3,9 MW Kaliforniában 

A kezdet 1983-ra nyúlik vissza, a kivitelezés több fázisban történt. 
Jelenleg a sacramentói közművek (SMUD) 3,9 MW teljesítményű 
napelemrendszert üzemeltet a megszüntetett Rancho Seco-i nukleáris 
erőmű telephelyén. Ezenfelül a SMUD több mint 6 MW összteljesítmé-
nyű napelemet üzemeltet működési területén különböző helyszíneken. 

2,4 MW Arizonában 

A Tucson Electric Power Company (TEP – Tucsoni Villamos Ener-
gia Társaság) több lépésben Springerville közelében 2,4 MW teljesítmé-
nyű napelemrendszert épített. A rendszer összesen 22 276 modulból áll. 

 



2,1 MW Németországban 

1997-ben a Müncheni Vásárközpont területén létesítettek 1 MW tel-
jesítményű napelemrendszert, ezt 2002 végén kiegészítették Shell Solar 
típusú egységekkel; így a létesítmény jelenlegi összteljesítménye 2,1 
MW. 

2 MW Arizonában  

Az Arizona Public Service (APS) 2 MW teljesítményű napelem-
rendszert hozott létre a Prescoti repülőtértől észak-keletre, amely része 
a tervezett 5 MW teljesítményű rendszernek. Az APS működési területén 
szétszórva további napelemrendszereket telepített. 

1,6 MW Németországban  

A Renewable Energy AG 2001 novemberében Markstettenben (Ba-
jorország) 1,6 MW összteljesítményű napelemrendszert avatott fel. 

1,2 MW Spanyolországban  

Tudela közelében az EHN (Energia Hidroeléctica de Navaria) támo-
gatásával épült Spanyolország legnagyobb napelemrendszere, melynek 
teljesítménye 1,2 MW. A létesítmény két független egységből áll. A köz-
ponti rész az áramtermelést szolgálja, a másik, elosztott rész a kísérle-
tezés és a kutatás céljából jött létre. 

1,18 MW Kaliforniában  

2002 elején Almenda megye a Santa Rita börtön (Dublin, Kalifornia) 
tetőzetén hozott létre egy 1,18 MW teljesítményű napelemrendszert. A 
szerelés három fázisban történt, a modulok teljes területe kb. 12 000 m2. 
A rendszer hozzájárult a 2002. évi kaliforniai energiaválság átvészelésé-
hez. 

1,1 MW Kaliforniában  

2003 januárjában a Johnson Controls szerződést kötött, melyben 
vállalta egy 1,1 MW teljesítményű napelemrendszer felszerelését 
Twentynine Palmsban egy katonai bázison. Az 1,1 MW teljesítményű 
napelemrendszer BP Solar típusú modulokat használ, ez lesz a világ 

 



 

egyik legnagyobb közműveken kívüli napelemrendszere. A rendszer a 
csúcsterhelés idején szolgáltat áramot, a bázis évi áramszükségletének 
kb. ötödét fedezi. 

1,01 MW Long Islanden, New York  

Az USA legnagyobb kereskedelmi napenergia-hasznosító projektjé-
nek első fázisát 2003 elején fejezték be. A napelemrendszert a Sufolk 
County csomagküldő áruház három épületének tetejére szerelték, telje-
sítménye 1,01 MW. 

Befejezetlen 

A német S.A.G. Solarstrom AG bejelentette, hogy tervezi egy 
10 MW-os napelemrendszer építését. A rendszer hét, egyenként 
1,5 MW-os egységből áll majd, Észak-Bajorország falvaiban kerül elhe-
lyezésre. A szerelési munka 2003 tavaszán kezdődött. A rendszert nem 
a háztetőkre, hanem a talajra telepítik. 

A jövő? 

Milyen lesz a napelemipar jövője húsz év múlva? Milyen lesz a pi-
ac? Melyek lesznek az uralkodó technológiák? Mekkorák lesznek az 
árak? Túl sok bizonytalan tényező van, azonban az elmúlt húsz év alatt 
nem egészen optimális körülmények között jelentős növekedést lehetett 
tapasztalni. Az energiapiac fejlődése és a kutatások folytatása mellett 
várható a napelem ipar növekedése és virágzása. 
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