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HOOFDSTUK 2:
ZONLICHT, KENMERKEN EN BESCHIKBAARHEID
2.1. BASISEIGENSCHAPPEN VAN ZONLICHT
Zonlicht bestaat uit energiedeeltjes, fotonen genoemd, met een variabele
energieinhoud maar een constante snelheid. Zonnestraling is gekarakteriseerd door
een golfvorm; de golflengte λ is omgekeerd evenredig met de fotonenenergie Ef
λ = h·c / Ef
met c: de snelheid van licht in vacuum (299,8⋅103 km/s)
h: de constante van Planck (6,626 10-34 J⋅s).
De basis voor de fotovoltaïsche conversie is de absorptie van fotonen door een
halfgeleider. Enkel fotonen met een bepaalde energie kunnen geabsorbeerd worden
door de halfgeleider. Daarom is het spectrum van zonlicht van belang.
De zon kan beschouwd worden als een nuclaire reactor waarbij het interne fusieproces
resulteert in een straling met een vermogen van 3,8 1020 MW. De temperatuur in het
centrum van de zon is in de orde van 1⋅106 K terwijl de temperatuur aan het oppervlak
slechts 5.762 K bedraagt. Het buitenaards spectrum van de zon kan beschouwd
worden als dat van een zwarte straler bij deze temperatuur.
Doordat de absorptie door de atmosfeer verschillend is voor verschillende
golflengten, is het zonnespectrum op aarde verschillend in intensiteit en vorm van dat
uitgestraald door de zon. Absorptie in het ultraviolet gedeelte vindt plaats door
elektronentransities in zuurstof, stikstof en ozon in de bovenste lagen van de
atmosfeer. Waterdamp en koolstofdioxidemoleculen zijn verantwoordelijk voor de
absorptiebanden in het infrarode gedeelte.
Verspreiding van de straling in de atmosfeer zorgt voor een diffuse component,
samen met de directe component van de zonnestraling op aarde. In streken met een
relatief laag aantal uren zonneschijn, zoals West-Europa, is het grootste deel van de
invallende zonne-energie op een horizontaal vlak op jaarbasis diffuus.
De vermogendichtheid van zonne-instraling op een vlak loodrecht op de
verbindingslijn aarde-zon, bij een gemiddelde aarde-zon afstand, wordt de
zonneconstante genoemd. Zij bedraagt 1,37 kW/m2 en het bijgaande spectrum wordt
AM0 (air mass zero) genoemd.
Zonlicht wordt verzwakt tijdens zijn doorgang door de atmosfeer. Deze verzwakking
is afhankelijk van de afstand die het zonlicht in de atmosfeer aflegt. Nu is ook de
spectrale verdeling van het zonlicht afhankelijk van deze verzwakking en daardoor
kunnen verschillende zonnespectra gedefinieerd worden afhankelijk van de lengte van
het lichtpad door de atmosfeer. Dit lichtpad is het kortste wanneer de zon in het zenith
staat. De luchtmassa (air mass AM) is de verhouding van de padlengte van de
zonnestraling door de atmosfeer ten opzichte van zijn minimale waarde. Wanneer de
zon in het zenith staat is de luchtmassa 1 (AM1).
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Indien de zonnestraling een hoek θ maakt met het zenith wordt de luchtmassa
gegeven door :
-1

luchtmassa = ( cos θ ) .

Invallend vermogen [mW . m-2 . nm-1]

Hoe groter de luchtmassa, hoe sterker de verzwakking van het licht. De spectrale
verdeling van de zonnestraling is tevens afhankelijk van de luchtmassa. Figuur 2.1
toont enkele veel gebruikte spectra.

Golflengte [nm]

Figuur 2.1 Het spectrum van het zonlicht. De streeplijn geeft de straling van een
zwarte straler bij 5762 K, verder wordt het AM0 en AM1 spectrum gegeven.
(Bron:[2])
AM1,5 is het spectrum van standaard zonlicht zoals het gedefinieerd wordt voor de
karakterisatie van zonnecellen. AM1,5 komt overeen met een hoek van 48,2° tussen
de zon en het zenith. Tabel 2.1 geeft de spectrale verdeling van dit spectrum weer
zoals het is gedefinieerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. De
totale straling heeft een vermogen van 827 W/m2. Om als standaard zonnestraling te
gebruiken wordt het AM1,5 spectrum nog vermenigvuldigd met een factor 1.000/827
om de totale standaard instraling op 1.000 W/m2 te brengen, wat ongeveer overeen
komt met de maximale vermogendichtheid op het aardoppervlak.
Het piekvermogen van zonnecellen wordt gedefinieerd als het vermogen gegenereerd
onder dit standaard licht (AM1,5 en 1.000 W/m2) bij een zonneceltemperatuur van
25°C.
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Golflengte
[µm]

Golflengte
[W.m-2.µm-1] [µm]

[W.m-2.µm-1]

Golflengte
[µm]

[W.m-2.µm-1]

Tabel 2.1 De spectrale vermogendichtheid van het standaard spectrum AM1,5 vóór
normalisatie tot 1.000 W/m2.
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2.2. BESCHIKBAARHEID VAN ZONLICHT
2.2.1. Definities
Om de hoeveelheid invallende zonne-energie te bepalen bekijken we eerst de
omwenteling van de aarde om de zon, weergegeven in figuur 2.2.
21 maart:
Lente-evening

evenaar

21 juni:
zomerzonnestilstand

declinatiehoek
steenbokskeerkring

kreeftskeerkring

zon

evenaar

evenaar
noordpool

21 december:
winterzonnestilstand

eclipticavlak
evenaar
21 september:
herfst-evening
zuidpool

Figuur 2.2 De omwenteling van de aarde om de zon. De N-Z-as van de aarde is
geheld over een hoek van 23,5 °. (Bron:[5])
Op basis van dit principe kan de theoretische zonne-instraling berekend worden aan
de hand van de volgende formules. Figuur 2.3 geeft de relatie weer tussen de
verschillende parameters.

Evening
Zomerzonnestilstand

αz
Winterzonnestilstand

Figuur 2.3 De relatie tussen de middaghoogte van de zon (αz), de declinatie van de
zon (δ) en de breedtegraad (ϕ) wordt hier gegeven. (Bron:[2])
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De declinatie van de zon, δ, is gelijk aan het verschil tussen de stand van de zon en de
stand bij dag- of nachtevening van de zon en wordt gegeven door:
δ = 23°45'·sin ( 2·π / 365·( d -81 ) )
waarbij d het aantal dagen vanaf het begin van het jaar voorstelt. De hoogte van de
zon op het middaguur, αz, wordt gegeven door:
αz = π / 2 - ϕ ± δ
waarbij ϕ de breedtegraad is en een plus- of minteken respectievelijk dienen gebruikt
te worden voor het noordelijk en zuidelijk halfrond. De dageraadhoek ωs wordt
gedefinieerd door:
cos ωs = -tan ϕ·tan δ
Figuur 2.4 geeft hiervan de interpretatie.

Duur van de dag [h]

Hoek van zonsopgang [°]

21 juni
zomerzonnewende

21 maart
21 september
(evening)
poolcirkel

21 december
winterzonnewende

breedtegraad [°]

Figuur 2.4 De theoretische lengte van de dag in functie van de breedtegraad en het
seizoen. (Bron:[5])
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Nu wordt de zonne-instraling op een horizontaal vlak zonder de aanwezigheid van
een atmosfeer berekend als H0, figuur 2.5 geeft hier een voorstelling van.
24
2π 

 2π   


× 1.35 1 + 0.033cos
× cosϕ.cosδ.sinω s + ω s
.sinϕ.sinδ 





π

365  
360


Dagelijkse zonneïnstraling [arb. eenheden]

H0 =

Noordelijke breedtegraad [°]

Figuur 2.5 De theoretische zonne-instraling op een horizontaal vlak, op aarde maar
wanneer de invloed van de atmosfeer niet wordt in rekening gebracht.
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2.2.2. Opsplitsing van globale in directe en diffuse instraling

Instraling [kWh.m-2.dag]

Om het invallend zonlicht op een hellend vlak te berekenen moet de verhouding van
direct en diffuus licht gekend zijn. In figuur 2.6 is deze opsplitsing weergegeven voor
Ukkel aan de hand van de dagelijks gemiddelde instraling.
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Figuur 2.6 De gemiddelde dagelijkse zonne-instraling op een horizontaal vlak in
Ukkel, opgesplitst naar direct en diffuus licht. De lichtgrijze balken geven het diffuus
gedeelte weer en de donkergrijze het directe deel van de maandelijkse zonneinstraling.
Tabel 2.2 geeft typische waarden van zonne-instraling onder verschillende
weersomstandigheden.
Weersomstandigheden

Globale straling Diffuus
[W/m2]
[%]

blauwe hemel zonder wolken

600 - 1.000

10 - 20

mistig bewolkt, zon zichtbaar als gele schijf 200 - 400

20 - 80

zwaar bewolkt

80 - 100

Tabel 2.2 Typische
weersomstandigheden.

50 - 150
waarden

voor

zonne-instraling

deel

onder

verschillende

Omdat de standaardmeting van zonne-instraling gebeurt op een horizontaal vlak met
behulp van een pyranometer, zijn er slechts in grotere meteorologische stations
meetgegevens beschikbaar van de hoeveelheid diffuse straling. Men kan echter op
basis van de horizontale instraling een schatting maken van de diffuse straling (Lui en
Jordan, 1960). Hiervoor definieert men de helderheidsindex (kT) als de verhouding
tussen de gemeten ingestraalde zonne-energie op een horizontaal vlak (HH : in
kWh/m2/dag) en de theoretische ingestraalde zonne-energie zonder de aanwezigheid
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van een atmosfeer (H0 ; in kWh/m2/dag). Een vereenvoudigd model voor de
berekening van de diffuse straling is hieronder gegeven.
kT = HH / H0
HH,dif / HH = 1 - 1,12·kT
Waarbij in deze en volgende formules deze nomenclatuur wordt aangehouden
(eenheid kWh/m2/dag) :
HH
HH,dif
HH,dir
HT
HT,dif
HT,dir

=
=
=
=
=
=

globale zonne-instraling op een horizontaal vlak
diffuse zonne-instraling op een horizontaal vlak
directe zonne-instraling op een horizontaal vlak
globale zonne-instraling op een hellend vlak
diffuse zonne-instraling op een hellend vlak
directe zonne-instraling op een hellend vlak

2.2.3. Berekening van de zonne-instraling op een hellend vlak
We berekenen de zonne-instraling op een hellend vlak door een opsplitsing te maken
naar diffuse en directe straling:
HT = HT,dir + HT,dif
Directe instraling

αz

Figuur 2.7 Voorstelling van de berekening van de directe instraling op een hellend
vlak. (Bron: [2])
De directe zonne-instraling kan door eenvoudige goniometrie bepaald worden. Figuur
2.7 geeft hiervan een voorstelling, β is de hellingshoek van het beschouwde vlak. Er
wordt uitgegaan van de situatie op de middag wat een goede benadering is voor alle
andere ogenblikken.
HT,dir / HH,dir = sin (αz+ β ) / sin αz
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Diffuse instraling
Om de diffuse instraling op een hellend vlak te berekenen beschouwen we figuur 2.8.

Figuur 2.8 Voorstelling van de berekening van de diffuse instraling op een hellend
vlak, een cylindrische symmetrie wordt verondersteld. (Bron: [2])
Wanneer we een cilinder met eenheidslengte en een intensiteit van de diffuse straling
I veronderstellen, kan HT,dif geschreven worden als
H T,dif

π −β
β
 π /2
 1
=  ∫ I.sinx.dx + ∫ I.sinx.dx + ρ.∫ I.sinx.dx .
 0
 2R
π /2
0

De derde term stelt hierin de straling voor die via de reflectie op de grond, het vlak
bereikt. ρ is de reflectieindex van de grond die typisch tussen de 10% en 30% is maar
kan oplopen tot 70% voor een besneeuwde grond. De uitwerking van deze integraal
resulteert in
H T,dif =

I
[1 + cosβ + ρ(1− cosβ)]
2R

Voor het horizontale vlak kan dezelfde berekening toegepast worden

H H,dif

π
 1
I
=  ∫ I.sinx.dx
=
0
 2R R

Combinatie van de vorige twee formules resulteert dan in een vergelijking die HT,dif
geeft in functie van HH,dif, de hellingshoek van het vlak en de grondreflectiecoëfficiënt
ρ.
1
H H,dif = .HH ,dif [1 + cosβ + ρ (1− cosβ )]
2
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2.2.4. Besluit
Er is een methode opgesteld om op basis van de meting van de invallende zonneinstraling op een horizontaal vlak, de invallende zonne-energie op een hellend vlak te
berekenen door een opsplitsing te maken van de diffuse en de directe straling.
Op basis van gemeten gemiddelde zonne-instralingen kan nu de invallende zonneenergie bepaald worden op vlakken met verschillende oriëntatie en hellingshoeken.
Figuur 2.9 geeft dit weer voor een typisch jaar in Nederland. Het valt op dat binnen
een gebied van zuidwest tot zuidoost en een hellingshoek van 30° tot 60° de afwijking
ten opzichte van de optimale situatie miniem is (minder dan 10%). De reden hiervoor
is te vinden in de grote hoeveelheid diffuse instraling in onze gebieden.

Figuur 2.9 De hoeveelheid ingestraalde zonne-energie op een vlak op jaarbasis wordt
getoond voor een typisch jaar in Nederland in functie van de oriëntatie en de
hellingshoek ( figuur Ecofys,Nl).
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2.3. METING VAN DE ZONNE-INSTRALING
Meting van het aantal uren zonne-instraling
Per definitie wordt zonne-energie beschouwd als direct zonlicht zolang de zon een
zichtbare schaduw toont. Om het aantal uren zonlicht te bepalen wordt gebruik
gemaakt van een Campbell-Stokes zonlichtopmeter. Dit toestel gaat het zonlicht via
een lens focuseren en zo op een papierstrook een bruine lijn aftekenen wanneer de
hoeveelheid direct zonlicht een bepaalde waarde overschrijdt. De papierstrook wordt
voortbewogen en door de lengte van de bruine streep op te meten heeft men een maat
voor het aantal uren zonlicht per dag.
Pyranometer
De pyranometer meet de globale zonne-instraling over de volledige horizon, in alle
richtingen. De meting is gebaseerd op de bepaling van het temperatuursverschil
tussen een zwart en een wit lichaam ten gevolge van zonne-instraling. Het
temperatuursverschil wordt opgemeten door een serieschakeling van thermistoren.
Figuur 2.10 toont het meest gebruikte type van pyranometer.

Figuur 2.10 Een pyranometer.
Typisch heeft een pyranometer een meetbereik van 0,3 tot 3 µm. Daardoor is hij dan
ook bijzonder geschikt voor het karakteriseren van zonnethermische systemen waarbij
het volledige bereik van 0,3 tot 3 µm belangrijk is.
Voor fotovoltaïsche systemen is echter enkel het zonlichtspectrum van 0,3 tot 1,5 µm
van belang. Daarbij komt ook dat pyranometers een typische tijdsconstante van
enkele seconden hebben. Voor fotovoltaïsche systemen wordt daarom meestal
gebruik gemaakt van gecalibreerde referentiezonnecelllen.
Gecalibreerde zonnecellen
Om een fotovoltaïsch systeem te karakteriseren kan een gecalibreerde zonnecel
gebruikt worden. De calibratie gebeurt dan voor het AM1,5 spectrum bij 1.000 W/m2,
dezelfde condities die gebruikt zijn om het piekvermogen van de fotovoltaïsche
modules te bepalen. In de ideale situatie wordt een zonnecel gebruikt die vervaardigd
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is volgens dezelfde technologie als het panelenveld zodat verschillen in de spectrale
gevoeligheid worden opgevangen.
Van de gecalibreerde zonnecel wordt de kortsluitstroom, of bijna-kortsluiting over
een zeer kleine parallelweerstand, opgemeten daar deze recht evenredig is met het
invallend lichtvermogen. Een klein temperatuurseffect kan gecompenseerd worden
door het opmeten van de openketen spanning die afhankelijk is van de temperatuur
(zie hoofdstuk 3).
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