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A napsugárzás pyranométeres
mérésének, azaz a sugárzási adatok 
birtoklásának elônyei a napelemes
erômûvek esetében

1. A legmegfelelôbb napelemfajta (cella-
technológia), ill. -rendszer (fix, vagy
nap követôs) kiválasztható.

2. A felállítás optimális helye megválaszt-
ható.

3. A beruházásról szóló döntés konkrét
adatokra alapozható.

4. A napelemtelep megfelelô mûködése
állandóan megfigyelhetô.

5. Karbantartási döntések mérések alap-
ján hozhatóak.

6. A mûködés hatásfoka maximalizálható.
7. A rendszer mûködését jellemzô kalku-

lációk folyamatosan végezhetôek.

Az elsô három pontban foglaltak segítsé-
get nyújtanak a létesítendô napelemes
erômû fô paramétereinek optimális meg-
határozásában. Tudni kell, hogy – a telepí-
tési helyszínt tekintve – néhány 10 km-es
eltolódás az energiatermelésben akár több
száz kWh/év különbséget jelenthet a
terepviszonyok (hegy, völgy, tengerpart
stb.) és a mikroklimatikus jelenségek (pl.
jellemzô felhôsödési helyek) következté-
ben. A pontos, pyranométeres méréseken
alapuló számítások és a választott fotovol-
taikus (PV) technológia ismeretében lehet
a hitelt érdemlô pénzügyi kalkulációkat
elvégezni a beruházással kapcsolatban.

A 4 … 7. pont a mûködô rendszernél
jelentkezô elônyöket fogalmazza meg. 
(A monitorozással kapcsolatban meg kell
említeni, hogy a napelemes rendszerek-
ben használt inverterek közül számos
rendelkezik nem csak referenciacella,
hanem pyranométer fogadására alkalmas
bemenettel is. Amennyiben ez a feltétel
nem teljesül, akkor a CMP-sorozatú pyra-
nométerekhez illeszkedô kijelzô-, erôsí-
tô- és adatgyûjtô egységeket beszerezve
hasznosíthatóak a mérési eredmények.)

A legfontosabb tényezôk, amelyek
befolyásolják a naperômû várható tel-
jesítményét

� A napelemek STC-specifikációja és az
aktuális kimeneti adatok közötti eltérés.

� A hatásfok csökkenése alacsony besu-
gárzási értékeknél.

� Árnyékolás (lombozat, kémény, áll-
vány, felhô, ill. felhôsödés).

� Hômérséklet.
� Inverter hatásfoka.
� Veszteség a kábelezésen.
� A panelek szennyezôdése, sérülése.

A naperômû mûködésének mélyebb vizs-
gálatához, a mûködési adatokkal párhu-
zamosan, gyakran meteorológiai és
egyéb adatokat is gyûjtenek.
� A napelemtáblák hômérsékletét – hogy

a hatásfok csökkenését jelezhessék.
� A szél- és esôadatok, valamint a sugár-

zási adatok függvényében a karbantar-
tás (tisztítás) elôre tervezhetô. (Gon -
doljuk meg: a szél ráhordhatja a nap-
elemekre, az esô pedig lemoshatja a
felületükrôl a szennyet! Ám, ha kis
nedvesítô esô után hordja a port a szél,
akkor – szerencsétlen esetben – jelen-
tôs fedés is létrejöhet.)

� A szélsebesség ismeretében az állítható
dôlésszögû, ill. napkövetôs rendszerek-
nél, túl erôs szél esetén, megoldható az
átállítás a legbiztonságosabb pozícióba.

Tekintettel arra, hogy a pyranométereket
eddig inkább a meteorológiai, klímakuta-
tási és agrometeorológiai berkekben
ismerték, gyakran felvetôdnek használa-
tukkal kapcsolatos kérdések. Ezeket szed-
tük most csokorba, s válaszoljuk meg
egyenként.

1. „Hány pyranométert tegyünk egy
nagyobb méretû napelemes erômûhöz?”

Válasz: – A szükséges darabszám a biz-
tonságos mûködtetés megkívánt szintjétôl
és a napelemmezôk irányítottságától
függ. Nagyobb telepeknél indokolt az
állandó felügyeleti rendszer, amelynek
lényeges alkotóeleme a pyranométer.

Tekintettel arra, hogy akár meghibásodás,
akár karbantartás, vagy a mûszer idôkö-
zönkénti rendszeres kalibrálása miatt
kiesés elôfordulhat, mindenképpen egy-
nél több mûszert javaslunk. Nagy kiterje-
désû telepek két szélén elhelyezett pyra-
nométerek segítségével pontosabb képet
lehet alkotni a rendszer mûködési viszo-
nyairól. Amennyiben pedig az erômûvet
több napelemcsoport alkotja, amelyek
esetleg nem is egy irányba néznek, akkor
minden csoporthoz egy pyranométert
ajánlatos tenni.
2. „Okoz-e gondot, hogy a napelem 
irányérzékenysége eltér a pyranomé te -
rétôl!?”

Válasz: – Nem, mert lényeges különb-
ség csak alacsony napállásnál (hajnalban
és alkonyatkor) tapasztalható. Olyankor
viszont a nap sugárzási energiája csak
kicsiny töredéke a nappalinak.

3. „Hogyan erôsítsem fel a pyranométe-
remet?”

Válasz: – A napelemek hatásfokának, il -
letve teljesítményviszonyának (PR=Power
Ratio) vizsgálatához a pyranométert pon-
tosan a napelemek síkjával párhuzamo-
san kell rögzíteni. Ez azt jelenti, hogy a
meteorológiai és agrometeorológiai
mérésekhez szükséges, vízszintezést biz-
tosító lábrészt le kell szerelni, és a pyra-
nométert a napelemekkel párhuzamos
síklapra szerelni. Ezt a mérést hívják fer-
desíkú globális sugárzásmérésnek (Global
Tilted Radiation).

A meteorológiai állomásokon a globá-
lis sugárzás (Global Radiation) mérésekor
kell a pyranométert pontosan vízszintes
helyzetben rögzíteni, a vízszintezôlábnak
ott van szerepe.

2. ábra. Napsugárzási értékek
Európában

1. ábra. CM11



4. „Hová helyezzük el a pyranométert a
naperômû területén belül?”

Válasz: – Ha egyetlen mûszerünk van,
azt érdemes nagyjából a napelemmezô
közepe táján elhelyezni. Ha kettô, akkor a
két végén. Ha több, akkor elszórva és
minél távolabb egymástól. Ha rúdon törté-
nik az elhelyezés, figyelni kell arra, hogy
se a napelemeket, se a pyranométert ne
árnyékolja semmi. Ha egy nagy kiterje-
désû telep tengerparton vagy hegyek köze-
lében van, akkor esetleg még a mikrokli-
matikus viszonyokat (felhôk keletkezési
vagy „felgyûlési” területe) is érdemes figye-
lembe venni. Ilyenkor egyik mérôkészülék
legyen a gyakran felhôs területen, a másik
pedig a telep ellenkezô, napos szélén.

5. „Mekkora mintavételi idôtartamot
(integrálási idôt) célszerû választani?”

Válasz: – Ahhoz, hogy naponta korrekt
napsugárzási értékeket kapjunk, elvileg
minél sûrûbb mintavételezésre, illetve
értéktárolásra lenne szükség. A felépítésbôl
adódóan a pyranométerek idôállandója
(válaszideje) viszonylag hosszú, ezért 5 s
alá nem lehet menni, viszont nem is szük-
séges. Igen gyakran az idôintervallumot
nem is ez határozza meg, hanem az adat-
feldolgozó, vagy a naperômûvet felügyelô
szoftver, illetve algoritmus sebessége.

A másik eset, amikor a pyranométer
külön adatgyûjtôhöz vagy meteorológiai

állomáshoz csatlakozik. Ekkor 10 s-os
mintavételi idôköz és az integrált értékek-
re vonatkozó 1 perces tárolási idôköz (1
perces átlagok tárolása) beállítása teljesen
megfelelô lehet.

6. „Mennyi idônként kell újrakalibráltat-
ni a pyranométert?”

Válasz: – Két évenként ajánlott, azon
belül a Kipp&Zonen garantálja a kezdeti
pontosság megmaradását. A hôelemes
CMP-sorozatú pyranométerek érzékeny-
sége évente kevesebb mint 1%-kal vál-
tozhat. Ez messze jobb érték, mint bármi-
lyen szilícium referenciaérzékelôé.
7. „Milyen karbantartást igényelnek a
pyranométerek?”

Válasz: – A felsô kategóriás pyranométe-
rekben (CMP6, CMP11, CMP21, CMP22)
található egy páragyûjtô patron, amely a
dóm bepárásodását elôzi meg. A patron-
ban lévô anyag színváltozással jelzi, hogy
cseréje szükséges. Ezt tehát rendszeresen
ellenôrizni és cserélni kell. Az új patron
általában minimum 6 hónapig kitart. A
CMP3 modell teljesen zárt, szigetelt kivi-
telû, így nem tartalmaz patront. Mindegyik
típusnál – szükség szerint – idônként tisztí-
tani kell a dómrészt. A gyakorlatban a nap-
elemes rendszer szokásos idôszakos ellen-
ôrzését általában összehangolják a pyra-
nométerek említett apró karbantartási fel-
adatainak elvégzésével.
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3. ábra. Pyranométer lehetséges elhelyezése

MÉRÔMÛSZEREK A MEGÚJULÓ
ENERGIA SZEKTOR SZÁMÁRA

� Felharmonikusok, túlterhelés, vagy átmeneti 
ellenállással rendelkezõ kötések által okozott
melegedés felderítése

� Transzformátorok melegedésének 
vizsgálata

� 8 egyedi vagy 3 különbségi (6) 
plusz 2 egyedi analóg csatorna

� 4 digitális bemenet (max. 15 VDC)
� 128 kB belsô memória, plusz SD-kártya (512 MB)
� RS–232 vagy –485 interfész
� beállító- és letöltôszoftver
� tápellátás: 4 x 1,5 V AA-elem  (egyéb külsô 

DC-táp, vagy napelemes táplálási lehetôség)

� napelemek és napkollektorok
precíziós bemérésére 
a teljes sugárzási 
spektrumtartományban 
(akár 200–3600 nm)

� széles mûködési hômérséklet-tartomány 
(-40 ... +80 °C-ig)

� kiváló instabilitási (<1%) 
és nemlinearitási (<1%) értékek

� precíziós vízszintezô lábszerkezet, páramentesítô 
patron, fûtési lehetôség, vízbiztos csatlakozások,
aranyozott érintkezôk – napelem-jellemzôk
mérésénél akár 1%-os PR- és PI-pontosság

Etalonok a pyranométerek között:
Kipp & Zonen CMP-sorozat

8+4 csatornás adatgyûjtô
Logbox SD

Infrahõmérõk, infrakamerák




