
A RADIOIZOTÓPOS TERMOELEKTROMOS GENERÁTOR 

 
 

A közeli bolygókat felkereső űrszondák energiaellátására általában napelemeket használnak. 

Ám ha messzire akarunk úrszondát küldeni, például a Naptól  1 428 500 000 km távolságra 

keringő Szaturnusz megfigyelésére, már 630 négyzetméternyi területű napelemtáblákra lenne 

szükség, hogy fedezhessük a szonda energiaigényét. 

 

Olyan energiaforrást kellett találni, amely viszonylag kis tömegű, kis helyet foglal, és sokáig 

képes energiát előállítani. 

Gábor Dénes szabadalma a termoelektromos generátor.  Ez a berendezés annyiban hasonlít 

a hőerőművekhez, hogy a hőt elektromos energiává alakítja, de nem gőzfejlesztő és 

turbinák segítségével. Helyette termoelemeket 

használnak. 

 

A termoelemekben felhasznált jelenség az 1821-ben 

felfedezett termoelektromos hatás (Seebeck-effektus). 

Ha két különböző fémből (vagy félvezetőből) álló 

áramkörben a fémek érintkezési pontjai között 

hőmérsékletkülönbséget hozunk létre, akkor az 

áramkörben feszültség keletkezik. 

A keletkező feszültség a fémek anyagi minőségétől és a T1 és T2 hőmérséklet különbségétől 

függ. 

 

 

A radioizotópos termoelektromos generátorokban a hőt a radioaktív bomlás szolgáltatja. 

(Nemcsak ilyen termoelektromos generátorok léteznek, a hőt nyerhetjük máshonnan is.) 

Az alacsonyabb energiájú állapotba kerülő atommag felmelegíti a környezetét. 

 

Nehéz probléma a megfelelő fűtőanyag kiválasztása. Olyan anyagot kellett találni, amely 

 Nagy sűrűségű,  

hogy kis helyen elférjen 

 Tömegegységenként a lehető legnagyobb energiát szolgáltatja,  

hogy minél kisebb tömeget kelljen az űrbe küldeni. 

 lehetőleg α-sugárzást bocsásson ki. 

Kis áthatolóképességű (könnyen árnyékolható) és nagy energiájú sugárzásra 

van szükség.  

A béta-bomló anyagok által kibocsátott elektronok lefékeződésekor mindig 

nagy energiájú gamma-fotonok keletkeznek, ami miatt nagy tömegű 

ólomköpennyel kellene az eszközt árnyékolni. 

 A felezési idő ne legyen nagyon rövid, hogy a hosszú úton ki ne merüljön az 

energiaforrás. 

 De az sem jó, ha túl hosszú a felezési idő, mert az ilyen anyagok lassan bomlanak, a 

viszonylag kis tömegű anyagdarab aktivitása alacsony, és kevés hőt termel. 



A legmegfelelőbb anyagnak a mesterségesen 

előállítható plutónium-238 izotóp bizonyult. 

Tulajdonságai: 

 nagy sűrűségű,  = 19,8 g/cm
3 

 alfa-sugárzó,  közben uránium-234-es izotóppá 

alakul, 

  felezési ideje 88 év.  

A képen egy saját radioaktivitásától felhevült, izzó darabja, 

egy fűtőelem látható.  (a kép a Wikipédiáról származik) 

 

 

A generátor felépítése:  
(a kép a Wikipédiáról származik, fordítás) 

 
 

 

Ilyen generátorokat használtak a Pioneer-10, Pioneer-11, Voyager-1, Voyager-2, Galileo, 

Ulysses és Cassini űrszondákban. 

 

További érdekességek olvashatóak a  

http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2001/0110/03.html oldalon, ami a  

Inzelt György: Űreszközök áramforrásai című, a  Természet Világa 2001. januári számában 

megjelent cikk elektronikus változata 

http://www.sulinet.hu/termeszetvilaga/archiv/2001/0110/03.html

