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Kompakt méreteikkel és jó hatásfokukkal a korszerű teljesítmény 
LED-ek  nem  csak  világítástechnikai  célokra,  hanem  napelemek 
minősítésére szolgáló napszimulátorokban is alkalmazhatók, amely terület 
tanszékünk  egyik  jelentős  kutatási  irányzata.  A  napszimulátorokkal 
szemben  támasztott  követelményeket  az  IEC  60904-9  szabvány  rögzíti, 
amely  meghatározza  a  minőségi  osztályokba  (A,  B,  és  C)  történő 
besoroláshoz  teljesítendő  spektrális,  homogenitási,  és  időbeli 
állandósággal  szemben  támasztott  követelményeket.  A  napelemek 
minősítését  általában  1000 W/m2 fényintenzitásnál  végzik,  így  a 
napszimulátoroknak  jellemzően  olyan  felületi  fényintenzitást  kell 
biztosítaniuk, amely erősen meghaladja a világítástechnikában alkalmazott 
megvilágítási  szinteket.  Az  általános  világítástechnikai  alkalmazásoknál 
szigorúbb  kritérium  továbbá  a  felületi  homogenitás,  illetve  az  időbeli 
állandóság.  A  napelemek  tipikusan  mikro-  és  milliszekundumos 
nagyságrendben  reagálnak  a  fényváltozásokra,  így  fényintenzitás 
állításához nem alkalmazható a világítástechnikában gyakran alkalmazott 
PWM  fényerő-szabályozás,  ehelyett  álladó  áramerősségű  táplálást  kell 
biztosítani.  A  tanszékünkön  folyó,  LED-es  napszimulátorok  területén 
végzett kutatási-fejlesztési munka három fő fejlesztési témára osztható:

a) kompakt, gyártósorba illeszthető, gyorstesztelésre alkalmas moduláris  
felépítésű megvilágító egység

Alacsony  fogyasztásuk  és  hosszú  élettartamuk  miatt  a  LED-ek 
kitűnően  alkalmasak  kompakt,  akár  gyártósorba  is  illeszthető  tesztelő 
berendezésekhez.  A LED-ek előnye,  hogy a nagyobb felületekre  gyakran 
használt  villanólámpás  megoldás  helyett  állandó  fényű  megvilágító 
egységek  is  megvalósíthatók,  valamint  a  felületen  elosztott  nagyszámú, 
pontszerű  fényforrásnak  köszönhetően  a  megvilágítás  felületi 
homogenitása  teljesíti  a  napszimulátorokra  vonatkozó  szabvány 
legszigorúbb  követelményeit  is.  Az  általunk  választott  moduláris 
felépítésnek  köszönhetően  100  mm x  100  mm méretű  alapmodulokból 
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tetszőleges méretű napszimulátorok állíthatók össze. A fényerő szabályozás 
az  egyenként 10 LED-et  tartalmazó ágak áramát a vezérlés  által  kiadott 
referenciajelnek  megfelelően  állítja  be  azonos  áramértékre.  A 
változtatható  fényintenzitás  biztosítására  és  a  LED-ek  degradációjának 
kompenzálására a vezérlőegység a visszamért fényintenzitás alapján képezi 
referenciajelet. A jelenleg a piacon elérhető LED-ek spektruma miatt ez a 
megoldás sajnos nem alkalmas a napszimulátorokkal szemben támasztott 
követelmények teljesítésére.

b)  „A”  osztályú  napszimulátor  megvalósítása  LED-ek  és  halogén  
fényforrások spektrumának keverésével.

A  napszimulátorokra  vonatkozó  szabványi  spektrális 
követelmények  teljesítésére  a  LED-ek  spektrumát  ki  kell  egészíteni 
infravörös  tartománybeli  spektrális  összetevőkkel,  amit  halogén  izzók 
hozzáadásával  tudunk  elérni.  A  hagyományos  „A”  osztályú  spektrumú 
napszimulátorokban  általában  xenon  kisülőcsövek  fényét  speciális 
szűrökön  keresztül  átalakítva  érik  el  a  megfelelő  spektrumot,  ezzel  a 
megoldással  azonban a fényforrás  eredeti  fényteljesítményének csak kis 
hányada hasznosul. Ezzel ellentétben a fénykeverés esetében gyakorlatilag 
a  fényforrások  teljes  fényteljesítménye  hasznosul,  így  sokkal 
gazdaságosabban  üzemelő,  drága  optikai  szűrőket  nem  igénylő 
berendezések készíthetők. A LED alapú kevert spektrumú napszimulátorok 
szintén  rendelkeznek  a  pusztán  LED-es  megoldások  nagy  felületi 
homogenitásával,  és  a  moduláris  felépítés  lehetőségével,  egyetlen 
hátrányuk a halogén fényforrások alacsonyabb élettartama.

c)  Szórt  fényt  előállítása  időjárási  viszonyokat  szimuláló  minősítő  
berendezéshez

A jelenlegi szabványos napelemminősítési mérések nem képesek a 
manapság rendelkezésre álló, különböző technológiával készült napelemek 
effektív  összehasonlítására,  hiszen se a hőmérséklet,  se a fényviszonyok 
változását nem veszik figyelembe, így egyre nagyobb a szükség az egyes 
technológiájú  napelemek  összehasonlítását  lehetővé  tevő,  korszerű 
méréstechnikákra.  Egy lehetséges megoldás erre a problémára az egyes 
időjárási  viszonyokra  jellemző  uralkodó  fény-  és  hőmérsékleti  viszonyok 
szimulálása mesterséges, reprodukálható környezetben a minősítés során. 
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Megközelítésünkben  a  szórt  és  a  direkt  sugárzás  arányát  és 
intenzitását,  azaz  a  fényviszonyokat,  illetve  a hőmérsékletet  változtatjuk 
adott  tartományban  a  minősítő  mérés  során.  A  szórt  fény  előállítása 
integráló  gömbben,  LED-ekkel  történik,  ahol  fehér  és  színes  LED-ek 
fényének keverésével érjük el a diffúz fénynek megfelelő spektrumot, az 
amúgy is  széles szögben sugárzó LED-ek fényét pedig az integráló gömb 
még  tovább  szórja,  így  a  mérendő  napelemminta  felületére  minden 
irányból  azonos  fényintenzitás  esik  be.  A  napelem  felületére  érkező 
fényintenzitása  és  a  spektruma  a  LED-ek  elektronikus  szabályozásán 
keresztül állítható, a visszamérésre egy spektrométer szolgál.
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