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MÛKÖDÉSÉNEK ELLENÔRZÉSÉRE (1. RÉSZ)
NÉMETH GÁBOR

A meteorológiában, azon belül is mezôgazdasági célú idôjárási megfigyelések és adatgyûjtések során (agro-
meteorológia) sokféle sugárzásmérôt használnak. Érdekes lehet például a napsütéses órák száma, vagy 
a teljes beérkezô sugárzási teljesítmény, de – megfelelô mérôeszközökkel – megpróbálhatjuk megkülönböz-
tetni és külön-külön mérni a közvetlen és szórt, a közvetlen és visszaverôdô sugárzást – vagy külön-külön
mérjük az egymástól elkülöníthetô, különbözô fizikai hatásokkal és azoknak megfelelô felhasználással bíró
spektrumtartományokat. [Jó példa az utóbbira a PAR (Photosynthetically Active Radiation) mérô, amely a
növények fotoszintézise szempontjából fontos hullámhossztartományban méri a besugárzási teljesítményt,
valamint a – köztudottan egyre fontosabb – mérés, az élôlényekre gyakorolt komoly fiziológiai hatások miatt
az UV-A-, UV-B- és UV-C-spektrumok mérése]

A pyranométer mûködése

Az egyik legfontosabb alapadat a globális
sugárzás W/m2-ben kifejezett értéke,
amelyet a világ igen sok pontján, így
hazánkban is többnyire a nemzetközi
sztenderdet megtestesítô CMP21 és
CMP22 mûszerekkel mérnek, állandó jel-
leggel és igen nagy pontossággal.

Az említett etalon mûszerek az úgyne-
vezett „pyranométerek”, és a fizikai para-
métereik alapján a napcellák, ill. napele-
mek precíziós bemérésének megoldására
is ezek bizonyultak a legalkalmasabbnak.

Az 1. ábra a CMP hôelemes pyrano-
méterek – szinte ideális – spektrális érzé-
kenységét, valamint a napsugárzás ten-
gerszinten tapasztalható spektrális elosz-
lását mutatja, továbbá – érdekességkép-

pen – látható a szilícium pyranométer
átviteli görbéje is.

Az ábráról mintegy „leolvasható” a
lényeg: a pyranométer olyan sugárzásmé-
rô, amely a Napnak a közvetlen és köz-
vetett (a légkör részecskéin szóródott)
sugárzását méri W/m2-ben, a teljes sugár-

zási spektrumtartományon (300 … 2800
nm), 180˚-os látószögben. Érzékelôje
általában hôelem, így mûködéséhez nem
igényel külsô energiát, viszont kimeneti
jele mikrovolt-nagyságrendû, így tovább-
feldolgozás elôtt általában erôsítésre szo-
rul. (Az eszköz elnevezése a görög nyelv-
bôl származik: pyr = tûz, ano = égbolt.)

Felmerül a kérdés: miért használjunk –
viszonylag költséges – pyranométert a
napelemtáblák beméréséhez, teljesít-
ményvizsgálatához, amikor referencia-
ként használt napelemcellával is megold-
ható a mérés?

A magyarázat az, hogy ha megfelelôen
kalibrált is a referenciacella, akkor sem
mentes a napelemeket általánosan jel-
lemzô problémáktól: hômérsékletfüggés,

spektrális korlátok, öregedés. Ebbôl
következôen a napelemcella – a dolog
természetébôl (idôjárás!) adódóan folyto-
nosan változó mérési körülmények köze-
pette – sosem lesz alkalmas olyan pontos
és megbízható mérések elvégzésére, mint
egy Kipp&Zonen-pyranométer.

Az adott konkrét méréstôl és az ener-
giaszámítás módjától függôen a pyrano-
méter több okból is elônyösebb.
1. A pyranométer függetlenül és pontosan

méri a teljes napsugárzást, így a refe-
rencia-napelemcella típusa, minôsége,
gyártmánya nem torzítja a mérést, és
összevethetô mérési eredményeket
fogunk kapni.

2. A pyranométer ISO-szabvány szerint
kalibrált és minôsített (míg a napelem-
cella csak az „STC”, azaz a szabvá-
nyosított vizsgálati feltételek mellett
specifikált).

3. A pyranométer hosszabb válaszidôvel
rendelkezik, mint a napelemcella.

4. A pyranométernek igen kicsi a hômér-
sékleti együtthatója.

5. Mind a referenciacella, mind a teljes
napelemtábla sokkal érzékenyebb a
felületek szennyezôdésére, mint a
pyranométer.

6. A hatásfok- és teljesítményszámítások
sokkal pontosabbak pyranométeres
mérésnél.

A fenti szempontok részletesebb
magyarázata

1. A napelemek spektrális érzékenysé-
ge nem egy általános jellemzô. A gyártás-
technológiától (amorf, vékonyréteg, „trip-
le-junction” stb.), valamint a cella/panel
fedôrétegtôl is függ például. Ezenkívül a
Nap és a felhôk helyzetének változása, a
légköri páratartalom és szennyezôdések
változása/mozgása következtében a föld-
felszínt elérô sugárzás spektrális eloszlása
is folyamatosan és nem elhanyagolhatóan
változik. Ezzel szemben a pyranométerek
a teljes 0,3 … 3 μm hullámhosszúságú
napsugárzási spektrumot érzékelik, és
minden körülmények között megbízható-
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an lehetôvé teszik a Nap teljes rövidhul-
lámú sugárzási energiájának mérését.

Ha egy napelemes telepen többféle
gyártmányú/típusú napelemtáblát alkal-
maznak (s ez a fokozatos fejleszté-
sek/bôvítések nyomán elôfordulhat),
akkor mindegyik fajtából kell referen-
ciacella is. Pyranométerbôl viszont
egyetlen is elég az egész rendszerhez!
(Más kérdés, hogy nagyobb területet
tekintve nem feltétlenül egyenletes a
napsugárzás felületi eloszlása, és ezért a
pontosabb mérési eredmények érdeké-
ben célszerû lehet több pyranométer
kihelyezése.)

2. A legtöbb napelemtábla és referen-
ciacella specifikációja csupán az ún.
szabványos vizsgálati körülmények (STC
– Standardized Test Conditions) szûk 
tartományában érvényes. Az STC 
adatai: +25 ˚C környezeti hômérséklet,
1000 W/m2 globális napsugárzás (amit
pyranométerrel mérnek), AM = 1,5 (Air
Masse = a levegô csillapító hatásának
figyelembevétele) és nincs légmozgás.
Ezek a feltételek a valóságos viszonyoktól
igen távol állnak, így a napelemek teljesí-
tôképességérôl valós képet csak a környe-
zeti változásokra jóval kevésbé érzékeny
pyranométertôl várhatunk.

A pyranométereket több mint 80 éve
alkalmazzák a Nap sugárzásának mérésé-
re. A sugárzási értékek mára kialakított
nemzetközi adatbázisa pyranométeres
méréseken alapul. A pyranométerek
kalibrálása is megoldott, nagyon ponto-
san és megbízhatóan végezhetô. A méré-
si képesség alapján történô osztályba

sorolását az ISO 9060 szabványban,
kalibrálásuk módját pedig az ISO 9847
szabványban rögzítették.

3. A gyakorlatban elônyös, hogy a
pyranométer idô szerint integrál, kb. 5 s
és 20 s között. Így ugyanis nem lesznek a
mért adatokban hirtelen változások (tüs-
kék, csúcsok, letörések), ha egy kisebb
felhô elhalad, egy madár vagy repülô
átrepül. A pyranométer korrekt egész
napos összegzett értéket fog adni 20 s-os
vagy nagyobb integrálási idôvel.

4. A pyranométer hômérsékletfüggése
– típustól függôen – nagyon alacsony
lehet, akár 1%, 70 ˚C hômérséklet-tarto-
mányban. Ez sokkal kisebb érték, mint
bármely napelemé, ill. referenciacelláé.

5. Napjainkban terjedô nézet, hogy az
optimális teljesítményhez a pyranométert
rendszeresen tisztítani kell. De gondol-
junk csak bele: a referenciacella lapos
felü le tét biztosan még gyakrabban kell
tisztítani, mint a pyranométer félgömb
alakú dómját.

6. A napelemek jellemzô adatainak 
(PR = teljesítményarány, ill. PI = teljesít-
ményindex) kiszámítása sokkal hiteleseb-
ben történhet egy stabil és független refe-
rencia, vagyis a pyranométer segítségé-
vel, mint olyan referenciacellák használa-
tával, amelyek sokkal pontatlanabbak, és
maguk is a napelemek összes hátrányos
tulajdonságával sújtottak. A pyranométer
pontossága, típustól függôen, akár 1%-os
is lehet.

(folytatjuk)

2. ábra. Kipp&Zonen-pyranométer
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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




