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Piranometre contra celule de referinţă în instalaţiile PV  
Suntem întrebaţi deseori, de ce să utilizăm piranometre? Sau, care este beneficiul unui piranometru faţă de o 
celulă de referinţă? Punctele care urmează oferă răspunsuri la aceste întrebări.  
Celulele de referinţă au proprietăţi similare cu cele ale panourilor PV, dar chiar şi în cazul unei calibrări 
corespunzătoare, vor prezenta aceleaşi dezavantaje în privinţa temperaturii, a spectrului şi a deteriorării. Din 
aceste motive, ele nu vor putea furniza o măsurare precisă a radiaţiei solare disponibile în diversele condiţii care 
apar. În funcţie de aplicaţie şi de modul în care se calculează energia, se pot constata numeroase diferenţe.  

Avantajele unui piranometru faţă de o celulă de referinţă:  
1.  Piranometrul furnizează o măsurare independentă, precisă a radiaţiei solare totale disponibile 
2.  Piranometrele sunt clasificate şi calibrate pe baza standardelor ISO  
3.  Timpul de răspuns al unui piranometru este mai lung decât cel al unei celule de referinţă  
4.  Piranometrul nu depinde de tipul celulei PV  
5.  Un piranometru poate avea un coeficient de temperatură foarte mic  
6.  Specificaţiile celulelor PV sunt obţinute în condiţii de testare stantardizate (Standard Test Conditions)  
7.  Celulele de referinţă (şi panourile PV) sunt mai afectate de poluare decât piranometrele  
8. Calculele raportului de performanţă sau cele ale indicelui de performanţă sunt mai precise în cazul folosirii 

unui piranometru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicarea avantajelor descrise mai sus:  
Avantajul 1: În funcţie de tehnologie (siliciu amorf, film subţire CdTe sau celule cu triplă joncţiune etc.) şi 

materialul ferestrei celulei/panoului, celulele PV au răspunsuri spectrale diferite. Ca urmare a 
schimbării poziţiei soarelui (masa de aer), a poluării, a umidităţii, norilor etc, spectrul solar la nivelul 
solului variază considerabil. Piranometrele măsoară tot spectrul solar în domeniul lungimilor de 
undă între 0,3 la 3 micrometri şi furnizează o măsurare integrată a energiei solare de unde scurte 
disponibile în orice condiţii.  

Avantajul 2: Piranometrele sunt acele instrumente care au fost folosite pentru măsurarea radiaţiei solare de 
peste 80 de ani. Baza de date globală despre radiaţii solare este bazată pe măsurări efectuate cu 
piranometre. Factorul de etalonare a piranometrului este de asemenea foarte stabil în timp. 
Clasificarea performanţelor este definită de ISO 9060, iar metodele de etalonare de ISO 9847.  

Avantajul 3: În acest caz avantajul constă în faptul că piranometrul integrează în timp, de regulă între 5 şi 20 
secunde. Acest lucru înseamnă că schimbările bruşte, de genul nori trecători, păsări şi avioane, nu 
vor produce vârfuri sau căderi tranzitorii în datele măsurate. În cazul folosirii unor intervale de 
eşantionare de 20 de secunde sau mai mult, un piranometru va furniza valori integrate corecte pe 
parcursul unei zile.  
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Avantajul 4: În cazul folosirii unor celule PV diferite în cadrul unei centrale, trebuie folosită o celulă de referinţă 
separată pentru fiecare tip de celulă PV, dar cu un singur piranometru se pot monitoriza toate 
tipurile de celule.  

Avantajul 5: Influenţa temperaturii asupra piranometrelor poate să ajungă până la valoarea de 1 % pentru o 
variaţie de 70 °C a temperaturii (în funcţie de tip). Aceasta este mult mai scăzută decât cea a 
panourilor PV şi a celulelor de referinţă.  

Avantajul 6: Performanţele celor mai multe panouri PV şi celule de referinţă sunt precizate pentru condiţii de 
testare standardizate. Aceste condiţii cuprind o temperatură a mediului ambiant de +25°C, o 
radiaţie globală de 1000 W/m2, o masă de aer de 1,5 şi lipsă vânt. Radiaţia globală în timpul testelor 
este măsurată cu un piranometru. Aceste condiţii sunt foarte departe de cele din lumea reală şi 
măsurările efectuate cu un piranometru vor arăta performanţele reale.  

Avantajul 7: Se spune că piranometrele trebuie curăţate foarte des, cel puţin acest lucru este recomandat 
pentru performanţe optime. Totuşi, celulele de referinţă cu suprafaţa lor plată sunt mult mai afectate 
de depuneri decât cupola emisferică a piranometrelor.  

Avantajul 8: În cazul în care calcularea raportului de performanţă (PR) sau a indicelui de performanţă (PI) se 
bazează pe datele precise şi independente obţinute de la un piranometru, rezultatele sunt mai 
relevante decât acelea care se obţin pornind de la o celulă de referinţă, care are o precizie mai mică 
şi aceleaşi defecte inerente pe care le are panoul însuşi. Un piranometru (în funcţie de tip) poate 
măsura cu o precizie de până la 1%. 

Argumente în favoarea măsurării radiaţiei solare  
1. Pentru alegerea celui mai potrivit sistem PV, a celei mai potrivite tehnologii a celulei, precum şi a tipului 

de montare fix sau cu urmărire.  
2. Pentru găsirea locaţiei optime (prospecţie solară)  
3. Pentru a ajuta deciziile privind investiţiile  
4. Pentru monitorizarea performanţelor sistemului  
5. Pentru planificarea întreţinerilor  
6. Pentru maximalizarea eficienţei funcţionării  
7. Pentru calcule de performanţă  

Punctele 1, 2 şi 3 pot fi folosite pentru 
stabilirea sistemului optim şi a celei mai 
bune locaţii pentru centrala fotovoltaică. 
Chiar şi schimbări relativ mici, de ordinul 
a zeci de kilometri, în alegerea locaţiei pot 
afecta energia anuală disponibilă cu mai 
multe sute de kWh. Efectele microclimei 
şi cele ale formelor de relief, care pot fi cu 
munţi şi văi sau linii costale (de exemplu, 
formarea de nori), pot produce aceste 
rezultate. Calculele de producţie bazate 
pe măsurări precise şi opţiunea pentru o 
anumită tehnologie pot fi folosite pentru a 
ajuta deciziile privind finanţarea 
proiectului.  
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Punctele 4 la 7 sunt folosite pentru monitorizarea randamentului şi a altor parametri de performanţă în timpul 
funcţionării sistemului instalat. Numeroase invertoare pentru sisteme PV au o intrare atât pentru piranometre, 
cât şi pentru celule de referinţă. În lipsa unor astfel de intrări se pot utiliza cu succes data loggerele din gama 
Kipp & Zonen. 
 

 
Cele mai importante aspecte care afectează producţia totală (previzibilă) sunt:  

• Nepotrivirea dintre specificaţiile STC şi puterea instalată efectivă a celulelor PV  
• Scăderea eficienţei în cazul radiaţiilor de valori scăzute  
• Umbrire 
• Temperatură  
• Eficienţa invertorului  
• Pierderile în cabluri  
• Murdărie şi precipitaţii pe panouri  

Alţi parametri meteorologici, de genul vânt, ploaie şi temperatură, sunt deseori înregistraţi pentru analize 
suplimentare a performanţelor centralei:  

• Temperatura panourilor PV este un indiciu al schimbării randamentului  
• Datele despre vânt şi ploaie (curăţarea ferestrelor panourilor), împreună cu cele privind radiaţia 

(schimbări în eficienţă), pot fi folosite pentru planificarea întreţinerilor  
• Viteza vântului este de asemenea folosită pentru a preveni deteriorarea panourilor mobile prin 

coborârea sau întoarcerea lor când puterea vântului este prea mare.  
 
Întrebări şi răspunsuri frecvente 
I1: Câte piranometre sunt necesare pentru instalaţii de dimensiuni mari? 
R1: Răspunsul este legat de redundanţă şi unghiuri de montare: În cazul sistemelor de dimensiuni mai mari este 
importantă demonstrarea eficienţei sistemului. Folosirea mai multor piranometre scade probabilitatea de a 
pierde date în cazul defectărilor sau întreţinerilor. Cele două piranometre (deseori montate pe catarge 
meteorologice împreună cu senzori de viteză a vântului, direcţie a vântului şi temperatură) sunt amplasate în 
două locuri opuse ale centralei. În acest fel se obţin măsurări şi mai precise ale condiţiilor medii din zona 
centralei. În cazul în care diferite părţi ale centralei PV funcţionează la unghiuri diferite, trebuie folosit cel puţin 
un piranometru pentru fiecare parte 
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I2: Răspunsul direcţional al panoului meu este diferit de cel al piranometrului.  
R2: Acest lucru este adevărat, dar diferenţele cele mai mari apar la elevaţii mici ale soarelui (imediat după 
răsăritul  soarelui şi înainte de apunerea sa), când cantitatea energiei solare este o mică parte din totalul zilnic.  
I3: Cum trebuie montat piranometrul? 
R3: Piranometrele folosite pentru calcularea randamentului sau a raportului de performanţă (PR) trebuie 
montate în acelaşi plan cu panoul sau colectorul. Acest lucru înseamnă că picioarele de orizontalizare trebuie 
înlăturate. Baza carcasei piranometrului este paralelă cu mare precizie cu detectorul. Radiaţia măsurată în 
acest fel este numită radiaţie globală înclinată. În cazul unei staţii meteorologice radiaţia globală este 
întotdeauna măsurată cu un piranometru montat şi orizontalizat cu precizie.  
I4: Unde trebuie montat piranometrul?  
R4: În cazul folosirii unui singur piranometru, acesta poate fi montat aproximativ în centrul amplasamentului. La 
folosirea a două piranometre, cea mai bună soluţie este cea a montării în două locuri opuse ale centralei PV. În 
funcţie de dimensiunea şi forma centralei, locurile de montare trebuie să fie cât mai departe unul de celălalt, sau 
unul în partea de nord, iar celălalt în partea de sud. Când piranometrul este inclus într-o staţie meteo, catargul 
nu trebuie să umbrească piranometrul sau panourile. În acest caz, pentru evitarea umbrelor, amplasarea în 
partea de nord a centralei ar fi cea mai bună alegerea, în cazul emisferei nordice. O atenţie deosebită este 
necesară în cazul centralelor PV amplasate de-a lungul coastei mării sau a unui lanţ muntos. Aerul umed care 
se deplasează spre uscat duce la formarea de nori, iar pe de altă parte, munţii pot bloca mişcarea norilor. În 
astfel de cazuri, deci, cea mai bună amplasare a piranometrelor este unul în apropierea liniei costale sau a 
munţilor, iar celălalt în partea opusă.  
I5: Care este cel mai bun interval de eşantionare?  
R5: Pentru obţinerea unei valori corecte integrate a radiaţiei solare pe parcursul zilei, sunt mai bune intervalele 
mici. Având în vedere însă că piranometrul realizează deja o integrare ca urmare a timpului său de răspuns lent, 
nu sunt necesare intervale de eşantionare mai mici de 5 secunde. Intervalele de eşantionare sunt deseori 
stabilite pe baza sistemului de colectare a datelor şi a vitezelor de calcul şi a celor de reîmprospătare a 
algoritmilor de performanţă utilizaţi. Când piranometrul este conectat la un data logger separat, sau la o staţie 
meteo, se poate folosi un interval de eşantionare de 10 secunde şi stocarea valorilor integrate timp de 1 minut 
(medii de 1 minut).  
I6: Care este intervalul de reetalonare pentru un piranometru?  
R6: Intervalul recomandat este 2 ani. În cadrul acestei perioade precizia iniţială este garantată. Schimbarea 
sensibilităţii unui piranometru cu termopilă, cum sunt cele din seria CMP a Kipp & Zonen, este  sub 1% pe an, şi 
este mult mai mică decât cea a unui senzor de referinţă cu siliciu.  
I7: Ce fel de întreţinere necesită un piranometru?  
R7: Piranometrele cu performanţe ridicate (CMP 6, CMP 11, CMP 21 şi CMP 22) au un cartuş de uscare cu un 
desicant care îşi schimbă culoarea când trebuie schimbat. Acesta trebuie verificat periodic şi înlocuit când este 
necesar. Intervalul la care trebuie schimbat este de cel puţin 6 luni. CMP 3 este complet etanş şi nu are un 
desicant care trebuie schimbat periodic. Verificarea periodică a desicantului piranometrului şi curăţarea cupolei 
este combinată cu vizitarea locaţiei centralei PV pentru alte inspecţii.  

 

 

Informaţii suplimentare se pot găsi pe site-ul www.kippzonen.com şi www.echipot.ro inclusiv broşuri ale produselor, foi 
cu instrucţiuni şi/sau manuale, informaţii despre aplicaţii şi ghiduri.   

http://www.kippzonen.com/�
http://www.echipot.ro/�
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