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ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO SOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Estação de Medição Solar Eppley permite a medição integrada e simultânea de irradiância solar com 
precisão e exatidão. São medidos simultaneamente os valores de irradiância solar direta normal (DNI), 

difusa horizontal (DHI) e global horizontal (GHI). 
 
Os seguintes equipamentos Eppley são integrados nesta Estação de Medição Solar: 

 
 Pireliômetro sNIP (medição de DNI) 

 Piranômetro 8-48 (medição de DHI) 
 Piranômetro SPP ou GPP (medição de GHI) 

 Rastreador SMT 
 Kit Disco de Sombreamento SDK 

 Ventiladores VEN 
 

A base de fixação dos piranômetros pode ser modificada para medir a irradiância solar global normal 
(GNI) ou a irradiância solar global no plano inclinado dos módulos fotovoltaicos (POA). 

 

Since the dawn of time, man has studied the sun… 

 …and Eppley has been providing the best instruments since 1917! 
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NORMAL INCIDENCE PYRHELIOMETER 
MODELO sNIP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um pireliômetro montado em um rastreador solar 

é usado para medir a Irradiância Solar Direta 

Normal (DNI) do Sol. Historicamente, o campo de 

visão (FOV) preferido para Pireliômetros era 

baseado em uma proporção de 10:1, que igualava a 

um ângulo de 5,7°. Devido em parte à 

comercialização do Radiômetro de Cavidade AHF 

da Eppley como um Padrão Primário e avanços na 

exatidão de Rastreadores Solar Automáticos (como 

o Rastreador SMT da Eppley), o FOV preferido 

para pireliômetros agora é 5°, que o SNIP da 

Eppley usa. Na verdade, o sNIP tem exatamente as 

mesmas dimensões geométricas como as usadas no 

AHF. Comparado ao antigo NIP, o sNIP também 

tem um tempo de resposta mais rápido, efeitos de 

condução e convecção reduzidos e um termistor é 

incluído para aqueles que desejam medir a 

temperatura do instrumento. 

 

Como resultado, o novo Pireliômetro de Incidência 

Normal, Modelo sNIP, atende as especificações de 

desempenho de um Pireliômetro Padrão 

Secundário ISO e Alta Qualidade WMO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO sNIP 
  

Aplicação Padrão de Trabalho e 

Redes de Medição 

Classificação Padrão Secundário* / 
Alta Qualidade 

Rastreabilidade 
World Radiation 

Reference (WRR) 
 

Faixa Espectral 250-3000 nm 

Campo de Visão (FOV) 5° 

Saída 0-10 mV 

Sensibilidade aprox.. 8 µV/Wm
-2

 
Impedância aprox. 200 Ω 
 

Tempo de Resposta 95% 5 segundos 

Deslocamento de Zero 1 Wm
-2

 
Não Estabilidade 0.5% 

Não Linearidade 0,2% 

Seletividade Espectral 0,5% 
Resposta à Temperatura 0,5% 
 

Incerteza de Calibração** < 1% 

Incerteza de Medição**  
   Único Ponto < 5 Wm

-2
 

   Média Horária aprox. 1% 

   Média Diária aprox. 1% 

 
* Para oficialmente ser considerado um Padrão Secundário, o 

pireliômetro em questão tem que ser calibrado com 

rastreabilidade a WRR através de um Pireliômetro Padrão 

Primário como o Radiômetro de Cavidade AHF da Eppley. 

Calibrações EPLAB são tipicamente executadas a um 

Pireliômetro Padrão Secundário. A pedido do cliente e a uma 

taxa adicional, esta calibração pode ser executada contra o 

nosso AHF com rastreabilidade a WRR. Favor entrar em 

contato com a Eppley para informação adicional. 

 
** Tem havido muita discussão sobre “incerteza” e como se 

relaciona a medições solares. O RSS da especificação 9060 

do resulta em uma incerteza de aproximadamente 1,5%. As 

incertezas típicas das calibrações de fábrica da Eppley são 

menores que 1%. A incerteza especificada do WRR é de 

0,4%. Evidência de comparações diretas do sNIP ao AHF 

mostra que o sNIP é capaz de médias horárias e diárias 

melhores que 1% (assumindo rastreamento adequado e 
vidros limpos). 

 

Since the dawn of time, man has studied the sun… 

 …and Eppley has been providing the best instruments since 1917! 
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BLAK & WHITE PYRANOMETER 

MODELO 8-48 
“O Piranômetro Difuso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um piranômetro é usado para medir a energia total 

do Sol. Quando nivelado no plano horizontal, isso 

é chamado de Irradiância de Onda Curta Global 

(GLOBAL), e quando posicionado no plano de 

uma série de módulos FV é chamado de 

Irradiância Total no Plano dos Módulos (TPA). 

Invertido, um piranômetro é usado para medir a 

Irradiância Refletida ou Albedo (ALBEDO).  Um 

piranômetro também pode ser sombreado do raio 

direto do Sol para medir a Irradiância de Onda 

Curta Difusa (DIFUSA). 

 

O Piranômetro Black & White (Preto & Branco), 

Modelo 8-48, é o mais utilizado nas redes da mais 

alta qualidade como um instrumento Difuso 

(sombreado). Enquanto que os piranômetros 

“totalmente pretos”, como o SPP, GPP e PSP, são 

preferidos para medições Global, Refletida e TPA 

devido a melhor reposta cosseno e tempo de 

resposta desses instrumentos. Esses parâmetros 

não importam tão significantemente para um 

piranômetro sombreado, e o Black & White não 

tem deslocamento que naturalmente ocorre em 

piranômetros “totalmente pretos”, fazendo-o mais 

apropriado para medições de Irradiância de Onda 

Curta Difusa. 
 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO 8-48  
 

Aplicação Redes de Medição (Global) 

Rastreabilidade World Radiation Reference (WRR) 

 

 

Faixa Espectral  295-2800 nm 

Saída  0-10 mV analógica 

Sensibilidade  aprox. 8 µV / Wm
-2 

Impedância  aprox. 350 Ω 
 

 

Tempo de Resposta 95%  30 segundos 
Deslocamento de Zero a)  1 Wm

-2
 

Deslocamento de Zero b)  2 Wm
-2

 

Não Estabilidade  1% 

Não Linearidade  1% 

Resposta Direcional  30 Wm
-2

 

Temperatura de Operação  -50°C a +80°C 

Resposta à Temperatura  1,5% (-30°C a +50°C) 

Resposta à Inclinação  3% 

 

 

Incerteza de Calibração*  <2% 

Incerteza de Medição* 

 Único Ponto <5 Wm
-2

 (Difusa) 
  <30 Wm

-2
 (Global) 

 Média Horária  aprox. 3-5% 

 Média Diária  aprox. 3% 

 

 
* Recentemente tem havido muita discussão sobre 

“incerteza” e como se relaciona a medições solares. O RSS 

da especificação 9060 do Padrão Secundário resulta em uma 

incerteza de aproximadamente 3,5%. As incertezas típicas 

das calibrações de fábrica da Eppley para o 8-48 são menores 

que 2%. A incerteza especificada do WRR é de 0,4%. 

Evidência de comparações de medições do 8-48 a valores 

derivados da soma de componentes (usando um AHF e 8-48) 

mostra que o 8-48 é capaz de médias diárias melhores que 

3%. Em termos de valores difusos típicos, isso equivaleria a 
menos que 5 Wm-2. 

 

Since the dawn of time, man has studied the sun… 

 …and Eppley has been providing the best instruments since 1917! 
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STANDARD PRECISION PYRANOMETER 

MODELO SPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um piranômetro é usado para medir a energia total 

do Sol. Quando nivelado no plano horizontal, isso 

é chamado de Irradiância de Onda Curta Global 

(GLOBAL), e quando posicionado no plano de 

uma série de módulos FV é chamado de 

Irradiância Total no Plano dos Módulos (TPA). 

Invertido, um piranômetro é usado para medir a 

Irradiância Refletida ou Albedo (ALBEDO).  Um 

piranômetro também pode ser sombreado do raio 

direto do Sol para medir a Irradiância de Onda 

Curta Difusa (DIFUSA). 

 

Baseado no desenho do notável Piranômetro PSP, 

o SPP foi desenvolvido com uma resposta de 

tempo mais rápida, um deslocamento térmico 

reduzido, resposta cosseno aprimorada e uma 

dependência à temperatura aprimorada, fazendo 

dele ideal para Medições Solares Global em Redes 

de Alta Qualidade, como GAW, BSRN e ARM, 

calibração de outros piranômetros ou para Teste e 

Avaliação do Rendimento de usina FV/CSP. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO SPP  
 

Aplicação Redes de Medição (Global) 

Classificação Padrão Secundário/Alta Qualidade 

Rastreabilidade World Radiation Reference (WRR) 

 
 

Faixa Espectral  295-2800 nm 

Saída  0-10 mV analógica 

Sensibilidade  aprox. 8 µV / Wm
-2 

Impedância  aprox. 700 Ω 
 

 

Tempo de Resposta 95%  5 segundos 

Deslocamento de Zero a)  5 Wm
-2

 

Deslocamento de Zero b)  2 Wm
-2

 
Não Estabilidade  0,5% 

Não Linearidade  0,5% 

Resposta Direcional  10 Wm
-2

 

Temperatura de Operação  -50°C a +80°C 

Resposta à Temperatura  0,5% (-30°C a +50°C) 

Resposta à Inclinação  0,5% 

 

 

Incerteza de Calibração*  <1% 

Incerteza de Medição* 

 Único Ponto <10 Wm
-2

 

 Média Horária  aprox. 2% 

 Média Diária  aprox. 1% 

 

 
* Recentemente tem havido muita discussão sobre 

“incerteza” e como se relaciona a medições solares. O RSS 

da especificação 9060 do Padrão Secundário resulta em uma 

incerteza de aproximadamente 3,5%. As incertezas típicas 

das calibrações de fábrica da Eppley são menores que 1%. A 
incerteza especificada do WRR é de 0,4%. Evidência de 

comparações de medições do SPP a valores derivados da 

soma de componentes (usando um AHF e 8-48) mostra que o 

SPP é capaz de médias horárias melhores que 2% e médias 

diárias melhores que 1%. 
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GLOBAL PRECISION PYRANOMETER 

MODELO GPP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um piranômetro é usado para medir a energia total 

do Sol. Quando nivelado no plano horizontal, isso 

é chamado de Irradiância de Onda Curta Global 

(GLOBAL), e quando posicionado no plano de 

uma série de módulos FV é chamado de 

Irradiância Total no Plano dos Módulos (TPA). 

Invertido, um piranômetro é usado para medir a 

Irradiância Refletida ou Albedo (ALBEDO).  Um 

piranômetro também pode ser sombreado do raio 

direto do Sol para medir a Irradiância de Onda 

Curta Difusa (DIFUSA). 

 

Em 2013 a Eppley introduziu o piranômetro SPP 

de Padrão Secundário conforme a ISO 9060 para 

substituir o notável Piranômetro PSP. Em 2014 a 

equipe de projetos foi incumbida de fazer um 

piranômetro dirigido a indústria FV/CSP, cujo qual 

era “tão bom ou melhor a um baixo custo”, assim o 

GPP foi introduzido em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO GPP  
 

Aplicação Teste de Desempenho de UFV/CSP 

Classificação Padrão Secundário/Alta Qualidade 

Rastreabilidade World Radiation Reference (WRR) 

 
 

Faixa Espectral  295-2800 nm 

Saída  0-10 mV analógica 

Sensibilidade  aprox. 8 µV / Wm
-2 

Impedância  aprox. 700 Ω 
 

 

Tempo de Resposta 95%  5 segundos 

Deslocamento de Zero a)  5 Wm
-2

 

Deslocamento de Zero b)  2 Wm
-2

 
Não Estabilidade  0,5% 

Não Linearidade  0,5% 

Resposta Direcional  10 Wm
-2

 

Temperatura de Operação  -50°C a +80°C 

Resposta à Temperatura  0,5% (-30°C a +50°C) 

Resposta à Inclinação  0,5% 

 

 

Incerteza de Calibração*  <1% 

Incerteza de Medição* 

 Único Ponto <10 Wm
-2

 

 Média Horária  aprox. 2% 

 Média Diária  aprox. 1% 

 

 
* Recentemente tem havido muita discussão sobre 

“incerteza” e como se relaciona a medições solares. O RSS 

da especificação 9060 do Padrão Secundário resulta em uma 

incerteza de aproximadamente 3,5%. As incertezas típicas 

das calibrações de fábrica da Eppley são menores que 1%. A 
incerteza especificada do WRR é de 0,4%. Evidência de 

comparações de medições do SPP a valores derivados da 

soma de componentes (usando um AHF e 8-48) mostra que o 

SPP é capaz de médias horárias melhores que 2% e médias 

diárias melhores que 1%. 
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RASTREADO SOLAR AUTOMÁTICO 

MODELO SMT 
 

O Rastreador Solar Automático SMT foi desenvolvido para permitir apontar ao Sol, de maneira 

conveniente e automática, instrumentos de medição de radiação solar incidente normal (sNIP, AHF). 

Devido ao seu desenho robusto, usuários continuam a exigir que rastreadores solar façam mais, e o SMT 

não os desaponta. A Eppley oferece opcionalmente um Kit de Disco de Sombra para sombreamento e 

ventilação de piranômetros e pirgeômetros. Durante intercomparações, é comum ver quatro ou mais 

Radiômetros de Cavidade AHF em um único rastreador. 

 

 

Condições Ambientais 
Latitude -90 a +90 (Favor nos informar se usado em Zona Tropical) 

Temperatura de Operação -50° a +80° C 

Umidade de Operação 0-100% RH 

Velocidade do Vento de Operação 0-100 km/hr (0-70 milha/hr) 
 

 

Especificações Físicas 
Peso do Rastreador 32 Kg (70 (lb) 

Dimensão do Rastreador 40,6 cm (16”) de altura por 45,7 cm (18”) de diâmetro 

Fixação Suporte com tripé incluído 
 

 

Desempenho 
Entrada de Energia 110 V CA ou 220 V CA (favor especificar) 

Consumo de Energia 100 W 

Precisão ao Apontar 0.01875° por passo 

Exatidão ao Apontar <1° mensalmente 

Software/Hardware Incluído no preço 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Since the dawn of time, man has studied the sun… 

 …and Eppley has been providing the best instruments since 1917! 

SMT modificado pelo usuário para 

sombrear e calibrar 4 piranômetros 

SMT em modo típico BSRN 

com SDK, PIR, SPP e sNIP 

SMT de 25 anos com quatro 

Radiômetros de Cavidade AHF 

 

http://recursosolar.geodesign.com.br/


GeoDesign 

Internacional 
Recurso Solar 

 
Rua Vila Peralta, 42 - Centro | 12607-040 - Lorena - SP | Tel/Fax: (12) 3153-5115 | pedidos@geodesign.com.br | recursosolar.geodesign.com.br 

 

SHADE DISK KIT 

MODELO SDK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhado para ser fixado no Rastreador Eppley SMT, esta montagem permite a ventilação e 

sombreamento de até dois Piranômetros ou Pirgeômetros. 

 

 

Os instrumentos são montados em unidades de Ventilação 

fixadas na placa de montagem acima e atrás do corpo do 

rastreador para prover um campo de visão desobstruído. Os 

discos de sombreamento (opção de um ou dois) lançam uma 

sombra apropriada nos instrumentos conforme o rastreador 

segue o Sol usando o mecanismo de elevação do rastreador para 

executar o rastreamento do disco de rastreamento. A proporção 

padrão de 10 para 1 é mantida através do uso de discos de 6 cm 

de diâmetro a uma distância de 60 cm dos receptores dos 

instrumentos globais. 

 

 

 

A configuração típica para o Meteorologista seria um Piranômetro 8-48 (Difusa) e um PIR (onda longa 

incidente), enquanto que uma Estação de Desempenho FV optaria por um único braço de sombreamento 

para um 8-48 (Difusa) e usar a segunda posição para um SPP ou GPP (Global). 

 

Nós também podemos fornecer placas de montagem de três posições mediante pedido. 
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VENTILADOR 

MODELO VEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, chuva, orvalho, sujeira, poeira, sal, etc. podem acumular nos hemisférios dos Piranômetros e 

Pirgeômetros e podem afetar as medições. Então, para os instrumentos que não podem ser inspecionados 

e limpos regularmente pode se desejar incluir um Ventilador para soprar um fluxo constante de ar sobre 

os hemisférios para reduzir este acúmulo. Isso é particularmente necessário em áreas remotas onde 

manutenção dos instrumentos é raramente realizada. Na verdade, pesquisadores nas regiões do 

Ártico/Antártica têm até implantado aquecedores para ajudar a reduzir o acúmulo de gelo e geada. 

 

 

Um ventilador do tipo “muffin” instalado na base sopra ar continuamente 

sobre o corpo e domo do instrumento. A caixa superior de plástico 

transparente permite que o instrumento, conector e visor do dessecante 

sejam facilmente visíveis. Um disco protetor esmaltado de branco, 

parafusos de nivelamento e furos de fixação são fornecidos. O ventilador 

de aproximadamente 20 cm de diâmetro e 14,6 cm de altura pesa 2,5 Kg. 

 

 

O VEN pode ser fornecido com ventiladores de CC (110 ou 220 Volts) ou CA (12 ou 24 Volts). Pesquisa 

recente mostrou que o VEN aumentaria o deslocamento noturno dos Piranômetros porque o invólucro do 

instrumento será aquecido pelo ventilador. Muitos pesquisadores decidiram usar um ventilador 12 V CA 

(alto fluxo) para reduzir este deslocamento. 
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