
PENTRU MĂSURAREA PRECISĂ A RADIAŢIEI 
GLOBALE ŞI REFLECTATE

Albedometre
Specificaţii care corespund standardelor ISO 9060:1990 şi IEC 60904
Măsuraţi convenabil radiaţia solară descendentă şi cea reflectată cu un singur instrument 
Folosit la nivel mondial în meteorologie, hidrologie şi cercetări climatice
Potrivit pentru studii efectuate pe teren

Introducere 

Albedoul unei suprafeţe este gradul în care ea reflectă în mod difuz radiaţiile solare de unde scurte în domeniul lungimilor de 
undă de la 300 la 3000 nanometri (nm). Cu alte cuvinte, albedoul este raportul dintre radiaţia reflectată şi radiaţia descendentă. 
Valorea albedoului variază între 0 (suprafaţă neagră) şi 1 (suprafaţă strălucitoare). Cu titlu informativ, albedoul este aproximativ 
0,15 pentru iarbă, 0,5 pentru nisip uscat şi 0,8 pentru zăpadă proaspătă.

Un albedometru constă din două piranometre. Senzorul 
de sus măsoară radiaţia solară globală descendentă, iar 
cel de jos radiaţia solară reflectată de suprafaţa de sub el. 
După ce semnalele de ieşire ale celor două instrumente au 
fost convertite în radiaţie în W/m², albedoul  se poate 
calcula simplu.

Kipp & Zonen produce piranometre de mai bine de 75 de ani, 
iar albedometrele seriei CMA încorporează experienţa şi 
tehnologia acumulată de-a lungul anilor. Instrumentele 
corespund cerinţelor standardului ISO 9060:1990 şi sunt 
trasabile în totalitate la World Radiometric Reference (WRR) 
în Davos, Elveţia, unde instrumentele Kipp & Zonen fac 
parte din Grupul de Etalon Mondial (World Standard Group).
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Albedometrele Kipp & Zonen au fost proiectate pentru a fi utilizate în 
orice mediu, de la Antarctică la deşert. Ele sunt instalate peste tot în 
lume în aplicaţii din domeniile meteorologiei, hidrologiei, cercetărilor 
climatice şi agriculturii. O utilizare aparte este cea a măsurării 
albedoului în schimbare a gheţarilor, a zăpezii şi a câmpiilor îngheţate 
în cadrul cercetărilor legate de schimbările climatice.

Albedometrele CMA ale Kipp & Zonen sunt instrumente all-in-
one convenabile, proiectate pentru utilizare îndelungată cu 
întreţinere simplă, iar greutatea mică le face ideale pentru 
aplicaţiile portabile.

Alegerea albedometrului
Cel mai potrivit model pentru o aplicaţie depinde de precizia 
şi performanţa dorită. Albedometrele CMA au detector 
termopilă de bandă largă şi cupole duble din sticlă, o nivelă 
cu bulă de aer şi un ecran solar alb împotriva încălzirii 
corpului. Conectorul etanş are contacte aurite şi este 
prevăzut din fabrică cu un cablu de semnal de calitate 
ridicată, cu lungimea de 10 m. Instrumentele nu necesită 
alimentare şi sunt livrate cu certificate de etalonare 
trasabile la WRR.

CMA 6 este un albedometru ISO First Class compus din două 
ansambluri de detectare identice cu ale piranometrelor CMP 6, 
incluse într-o singură carcasă. Un ecran de protecţie la lumină 
solară previne iluminarea directă a cupolelor inferioare la 
răsăritul şi apusul soarelui, iar un cartuş de uscare înşurubabil 
asigură aer uscat în interiorul instrumentului. Se furnizează cu 
o tijă de montare, care permite ataşarea simplă de un catarg.  

Calitatea bună şi preţul convenabil fac ca albedometrul CMA 6 să 
fie alegerea ideală pentru meteorologie, hidrologie şi agricultură.

CMA 11 este un piranometru dublu CMP 11 care corespunde celui 
mai înalt nivel al clasificării ISO, şi anume, Secondary Standard. 
Instrumentul are toate caracteristicile albedometrului CMA 6 
dar are un detector cu un răspuns mai rapid şi compensare a 
abaterilor cauzate de variaţia temperaturii.

CMA 11 este recomandat pentru aplicaţii ştiinţifice, la care 
precizia trebuie să corespundă celor mai înalte standarde.

Un albedometru de bază se poate configura cu ajutorul a două 
piranometre CMP 3 şi tija de montare livrată ca accesoriu. 
Albedometre cu performanţe superioare se pot obţine prin 
folosirea a două piranometre CMP 21 sau CMP 22 şi a dispozitivului 
de montare CMF 1. Sunt posibile şi configuraţii ventilate.

Notă: Specificaţiile de performanţe sunt pentru cazurile cele mai defavorabile şi/sau valori maxime

Aplicatii Alte configuratii   

Kipp & Zonen B.V. îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile din acest document fără informare prealabilă
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Specificaţii CMA6 CMA11

CLASIFICARE ISO 9060:1990

Timp de răspuns (95 %)

Neliniaritate (0 la 1000 W/m²)

Eroare de înclinare (la 1000 W/m²)

Influenţa temperaturii asupra
sensibilităţii

Sensibilitate

Impedanţă

Temperatura de funcţionare

Domeniu spectral (50 % puncte)

Radiaţia maximă

Eroarea direcţională
(pînă la 80 ° cu fascicul de 1000 W/m²)

Greutate (inclusiv tija şi cablul)

Albedometrele din seria CMA au un cablu standard de 10 m
Sunt disponibile opţional cabluri de 25 m şi 50 m

Secondary Standard

< 5 s

< 0,2 %

< 0,2 %

< 1%  (-10 °C la +40 °C)

7 la 14 µV/W/m²

10 la 100 Ω

-40 °C la +80 °C

285 la 2800 nm

4000 W/m²

< 10 W/m²

1,2 kg

First Class

< 18 s

< 1 %

< 1 %

< 4 % (-10 °C la +40 °C)

5 la 20 µV/W/m²

20 la 200 Ω

-40 °C la +80 °C

285 la 2800 nm

2000 W/m²

< 20 W/m²

1,2 kg

Ø 150 mm

Ø 128 mm
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