fókuszban

Hibrid-szolár világítási rendszerek
pített környezetünk villamosenergia-felhasználásának
számottevő részét, akár 30%-át, mesterséges világítás
működtetésére használjuk. A szolár-, illetve hibrid-szolár
világítási rendszerek elterjedésével egyrészt villamos energiát
takaríthatunk meg, másrészt épületeink világításának minőségét is jobbá, természetesebbé tehetjük.

É

nyos parabolaantennához hasonlít. Közelebbről szemügyre
véve láthatjuk, hogy a parabola belső felülete nagyon jó minőségű tükör, a fókuszpontban pedig egy kisebb, szembefordított, szintén tükrös felületű parabolatányér is található. A kettős
tükörrendszerhez 3–7, egyenként kb. 2 cm külső átmérőjű kábel kapcsolódik (2. ábra).

A természetes fény jelentõsége
A szoláris világítási rendszerek természetes fényt juttatnak
olyan épületen belüli terekbe és helyiségekbe, melyek természetes világítása nem lenne megoldható oldal- vagy felülvilágítók használatával (1. ábra).
2.2 ábra

2.0 ábra

1. ábra. Természetes fény ablakok nélkül (Parans Solar Lighting R&D)

Ezen rendszerek tehát nem villamos energiát állítanak elő
– mint a napelemek vagy PV-cellák –, melyek aztán mesterséges fényforrások révén szolgáltatnak fényt, hanem magát a
természetes fényt juttatják a belsőterekbe. A természetes fény
hasznosításával csökken a világításra fordítandó villamos fogyasztás és ennek vonzataként a légkört terhelő szén-dioxid
mennyisége is.
A szolár világítási rendszerek kültéri egysége befogja a rendelkezésre álló természetes fényt (közvetlen napfényt és az
égbolt szórt fényét egyaránt) és száloptikai kábeleken keresztül a belsőtér felé vezeti azt. A helyiségekben a mesterséges
világításhoz hasonlóan, lámpatestek beépítésével történik a
természetes fény elosztása és szórása. Elfogadható hatásfokkal,
a közvetlen napfény továbbítható.
A belsőtérben használatos lámpatestek a száloptikai kábeleken szállított természetes fény továbbítására kiképzett
„fényforrások” mellett az esetek többségében hagyományos,
mesterséges fényforrásokat (fénycső, kompakt fénycső) is tartalmaznak, erre utal a „hibrid” kifejezés. A belsőtérben kialakuló megvilágítás manuálisan vezérelhető, illetve – belsőtérben
elhelyezett megvilágítás-érzékelő beépítésével – automatikusan is szabályozható.

A hibrid-szolár rendszer részei
A rendszer „kültéri” egysége első pillantásra egy hagyomá-
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2.1 ábra

2.3 ábra

Szabadonálló kültéri egység: heliostat kettõs, parabola gyûjtõtükör rendszerrel
(kb 300 m2 alapterület általános megvilágítására használható, 20 év élettartam,
Oak Ridge National Laboratories, Tennessee, USA)

A parabola tükörrendszert egy GPS-vevőből és két motorból álló vezérlőegység irányítja abba az irányba, ahonnan a helyi geometriai adottságokat figyelembe véve legtöbb fény (legnagyobb fénysűrűség) várható. Ez gyakorlatilag a Nap iránya.
A vezérlőegység egyetlen 9 V-os akkumulátorral működik,
amely 1 hétig képes ellátni feladatát újratöltés nélkül. A külső, nagyobb tükör befogja és a belső, kisebb tükör irányába
továbbítja a fényt. A kettős visszaverődésnek köszönhetően
csak a látható fénytartomány kerül a középpontban elhelyezett
száloptikai kábelcsomag belsejébe, azaz az infravörös és ultraibolya tartomány – valamint az ezzel járó hőmennyiség – sem
kerül továbbításra.
A kültéri egység mediterrán, illetve egyéb „fagymentes” éghajlat esetében megoldható egyetlen nagyobb kb. 70–150 cm
átmérőjű parabolatükör segítségével (erre például szolgálhat
a „Sunlight Direct” által fejlesztett és az előzőekben ismertetett
HSL 3000-rendszer). Kontinentális és hideg (fagyveszélyes) éghajlat esetén egyetlen nagy gyűjtőtükör helyett számos kisebb
„panelekbe” épített parabolatükröt építenek be (ilyenek például a svéd Parans Solar Lighting cég által fejlesztett rendsze-
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rek). A lenti fotó és illusztráció a svéd egyetem tetején elhelyezett szoláris paneltáblát szemlélteti (3. ábra).

A rendszer belsőtérben elhelyezett lámpatestei külsőre teljesen azonosak a mesterséges világításban használatos lámpatestekkel. Eltérést az általuk szolgáltatott fény mennyiségében
és minőségében tapasztalhatunk.

Természetes fény ablakok nélkül

3.0 ábra

3.2 ábra
3.3 ábra

3.1 ábra
3. ábra. Paneltáblába foglalt, fagy- és esõálló kültéri egység (HUVCO Daylighting
SolutionsTM LLC, USA )

A gyűjtőtükörhöz kapcsolódó hajlítható kábelkötegek vékony, 1,5 mm vastag szálakból áll. Közvetlen napfény esetén
2 db száloptikai kábel egy 60 wattos teljesítményű hagyományos izzólámpa fényáramát képes továbbítani a belsőtér
irányába. Egy kábelcsomag 127 db optikai szálat tartalmaz
(4. ábra).

A hibrid-szolár rendszerek által szolgáltatott természetes
fény számos tekintetben jóval többet nyújt a hagyományos
mesterséges világításnál.
A rendszer által szolgáltatott fény mennyisége és minősége
minden napszakban és évszakban összhangban van, együtt
változik a kültéren, szabadban tapasztalható világítással. Reggel és este melegebb a lámpatestek által szolgáltatott fény színhőmérséklete, mint napközben, miközben színvisszaadása
minden esetben kiváló.
A folyamatosan, néha észrevétlenül változó minőségű és
mennyiségű természetes fény jótékony hatást gyakorol napi
bioritmusunkra.
Bizonyított tény, hogy természetes fénnyel megvilágított
munkahelyen dolgozó személyek kevésbé fáradnak el, mint
azok, akik mesterséges fény mellett dolgoznak.
A száloptikás, hibrid-szolár rendszer természetesen nem
képes teljes mértékben pótolni az ablakok és bevilágítók által
biztosított vizuális kapcsolatot a külvilággal. Ennek ellenére a
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4. ábra. Száloptikai kábelköteg (HSL 3000, Sunlight Direct LLC., USA)

A hibrid-szolár rendszer felhasználási lehetőségeit az alacsony költségekkel előállítható, egyszerű, műanyag száloptikai
kábel határozza meg. A száloptikai kábelköteg a kültéri parabola tükörrendszertől kb. 12–20 méter hosszan képes hatékonyan szállítani természetes fényt az épület belsejébe. A gyakorlatban tehát az épület felső szintjeinek természetes világítása
során lehet alkalmazni a fent ismertetett műanyag száloptikai
kábelekkel kialakított rendszert.
A hajlékony, műanyag kábelek előnye az, hogy a hagyományos villamos kábelekhez hasonlóan kezelhetőek: kábeltálcákon, álmennyezetekben, illetve akár falakban és födémek belsejében is vezethetőek, szerelhetőek.
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