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1. ábra. A World Radiation Center fõ mérõplatformja. A kis napocs-
kákkal jelzett hat abszolút pirheliométer alkotja a WSG-t.
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Vajon a napsugárzás egy adott intenzitásértékét
ugyanakkorának mérik-e mindenütt az egész vilá-
gon? Azaz, mondjuk a 700 W/m2 sugárzáserõsség
ugyanazt jelenti-e a világ legtávolabbi csücskében
telepített napsugárzásmérõ állomáson, mint a svájci
Davosban mûködõ Napsugárzási Világközpontban
(World Radiation Center = WRC)? A válasz erre igen-
lõ, ha a szóban forgó mérõállomás a nemzetközileg
érvényes minõségbiztosítási procedúra szerint mû-
ködik, azaz a sugárzásdetektor megfelelõen kalibrált
állapotban van. Ez a válasz így egyszerûnek tûnik,
de ha pontosan akarjuk tudni, miként valósítható
meg, akkor máris fizikai folyamatok, fizikai törvé-
nyek és nagy precizitású mûszaki megoldások sorát
kell megismernünk. Az elektromágneses sugárzás
referenciaértékû mérése, azaz a fotondetektálás a
lehetõ legprecízebb feszültség-, áram- és teljesít-
ménymérést követeli meg az abszolút fekete testet a
lehetõ legjobban közelítõ mérõberendezéssel. Az
elsõdleges referenciaként használható úgynevezett
abszolút pirheliométereket úgy alkották meg, hogy
az elõbbi követelmények teljesüljenek. Alapvetõen a
WRC és a Meteorológiai Világszervezet (WMO =
World Meteorological Organization) regionális nap-
sugárzási központjainak feladata ezen pirheliométe-
rek mûködtetése, és a világközpontban definiált
nemzetközi napsugárzási referenciaskála (World
Radiometric Reference = WRR) átadása az egyes
országok nemzeti referencia-mérõeszközeinek. A
WRR-t 1977-ben hozták létre speciális kalibrációs
mérések sorozatai során a WRC-ben. Bizonytalansá-
ga nem nagyobb mint 0,3%.

A WRC elsõdleges feladata az 1. ábrán látható
World Standard Group (WSG) nemzetközi etalon mû-
szeregyüttes mûködtetése. A WRR-t azonos fizikai
elven mûködõ, de azt kissé eltérõ módon megvalósító
hat abszolút pirheliométer mért értékeinek átlaga de-
finiálja, és ezt az értéket megfelelõ kalibrációs proce-

dúrával át kell adni minden hiteles mérést végzõ lég-
körfizikai, napenergia-hasznosítási, vagy a napsugár-
zásmérést alkalmazó mûszaki tevékenységet folytató
bármely egyéb intézménynek vagy cégnek. A fentie-
ket teljesítõ úgynevezett abszolút pirheliometria elmé-
leti, mûszaki és minõségbiztosítási megvalósításáról
lesz szó az alábbiakban.

Természetes sugárforrás referenciaértékû
mérésének metrológiai problémája

A napsugárzás mérése esetében – más fizikai mennyi-
ségektõl eltérõen – több szempontból sem teljesíthe-
tõ, hogy a pontosan beállított, ellenõrzött laboratóriu-
mi körülmények között (nagy precizitású tápegység-
gel meghajtott, ismert kimenõ jelû standard sugárfor-
rással) végrehajtott kalibráció eredménye egyértel-
mûen átvihetõ legyen a természetes körülmények
esetén végzett mérésre, azaz a természetes forrásból
(ami leginkább a Napot, esetleg a Holdat jelenti) érke-
zõ sugárzás mérésére. A hõmérsékletmérés metroló-
giai értelemben vett laboratóriumi hitelesítése például
megvalósítható, mert olyan közvetlen effektuson ala-
pul (az érzékelõ platinaszál kvantitatíve pontosan
ismert fizikai összefüggés szerint változtatja az ellen-
állását a környezet hõmérsékletének függvényében),
amely tökéletesen megegyezik kültéri és beltéri körül-
mények között. Következésképpen a laboratórium-
ban csak elõ kell állítani a megfelelõ hõmérsékletet,
amelyen a kalibráció történik, és minden mérési kö-

228 FIZIKAI SZEMLE 2019 / 7–8



rülmény, valamint a mérés pontossága, bizonytalansá-
ga korrekt módon számítható. A napsugárzásmérés
során ez azért nem tehetõ meg, mert a Nap és a de-
tektor közötti közeg (a légkör) sugárzásátvitelt meg-
határozó fizikai állapota a mérési sorozat alatt nem
elegendõ pontossággal ismert, azaz nem tudjuk, hogy
a detektor milyen értékeket mérne a légkörön kívül.
Ezért kellett speciális eljárást és azt végrehajtó beren-
dezést kifejleszteni a napsugárzás referenciaértékû
mérésének megvalósítására.

Pirheliometria és abszolút pirheliometria

Az elektromágneses sugárzás mérése a fotoelektro-
mos effektuson alapul, amely szerint egy megfelelõen
választott alkalmas érzékelõn a beérkezõ sugárzási
áram (fotonszám) hatására azzal arányos elektron-
áramlás jön létre. Ezen elektromos áram feszültségé-
nek mérésével lehet megállapítani a beérkezõ sugár-
zási áramsûrûség nagyságát (részletesen lásd [1]).

Etalonmérésként az abszolút sugárzásmérés szol-
gál. Az abszolút sugárzásmérés a teljes belépõ sugár-
zás skálájának olyan realizációja, amely sem közvetle-
nül, sem közvetve nem támaszkodik semmilyen stan-
dard sugárforrásra. Mit is jelent ez? Azt, hogy a teljes
belépõ sugárzás azon elektromágneses hullámok által
szállított energiamennyiség, amely – a teljes spektru-
mot véve alapul – valamely sík felület egységnyi
nagyságú részére egységnyi idõ alatt érkezik. Ez a
sugárzásmennyiség elvi definíciója, amely szerint a
teljes beesõ sugárzás méréséhez a területet, az idõt és
az összes hullámhosszon szállított energia összegét
együtt kell mérnünk.

A napkorong irányából érkezõ teljes (azaz nem
spektrálisan felbontott) sugárzási áramsûrûséget (a
direkt sugárzást) pirheliométerrel mérjük. Bár több
cég gyárt ilyeneket a világon, a legismertebb, legna-
gyobb pontosságú, és ezért a légkörfizikai mérõháló-
zatokban leginkább használt pirheliométerek az Epp-
ley Laboratory (USA) és a Kipp&Zonen (Hollandia)
által gyártott detektorok. Az érzékelés mûszaki meg-
valósításának alapját a most itt nem részletezett ter-
mooszlopos megoldás adja, ahol az érzékelõ felületet
fekete festékkel borított lamellák alkotják. Most szin-
tén nem lesz szó a geometriai felépítésrõl, a hõmér-
séklet-kompenzáció megvalósításáról és egy sor
egyéb technikai részletrõl, amelyek a fizikai elv meg-
valósításakor szükségszerûen fellépõ mérési hibák
minimálisra csökkentését szolgálják, mert ezek ismer-
tetése külön tanulmányt igényelne, így csak a szóban
forgó téma megértéséhez szükséges részletek ismerte-
tésére szorítkozunk. Azt viszont megjegyezzük, hogy
felépítésük kialakításánál rengeteg tényezõt kell fi-
gyelembe venni. A legfontosabbak közé tartozik,
hogy a mûszertesten belül az energiadisszipáció és a
kialakítás miatt óhatatlanul az érzékelõbe jutó, a nap-
korongon kívülrõl, annak közvetlen környezetébõl
érkezõ szórt fotonok alkotta cirkumszoláris sugárzás
egyaránt minél kisebb legyen. De ezek még „csak” a

professzionális operatív mérõhálózatokban használt
pirheliométerek minél nagyobb mérési pontossága
elérésének problémái. A kifejezetten csak kalibrációra
alkalmazott elsõdleges standard mûszerek (alapmû-
szerek) viselkedését még nagyobb pontossággal kell
ismerni.

Alapmûszerként 1980 óta abszolút pirheliométere-
ket (absolute cavity pyrheliometer) alkalmaznak,
amelyek fizikai elvének kidolgozását és mûszaki meg-
valósítását az 1970-es években kezdték a WRC-ben.
Ezek speciális felépítésû mûszerek, amelyek a meg-
követelhetõ legnagyobb pontossággal hasonlítják
össze a sugárzásból nyert teljesítményt az elektromos
teljesítménnyel. Az abszolút pirheliométer magából a
pirheliométer-testbõl és egy nagy pontosságú digitális
multimétert is tartalmazó elektronikus vezérlõegység-
bõl (control box) áll. Ezekben egy fekete testet mo-
dellezõ üreg nyílása adja a felfogósíkot (innen jön az
eredeti angol elnevezésben a „cavity” szó, amelyet a
magyar változatban nem használunk). Az üreg ab-
szorpciója nagyobb, spektrálisan egyenletesebb és
idõben kevésbé változó, mint a sík lemezen lévõ fe-
kete festéké. Az üreg abszorpciója lézerek segítségé-
vel pontosabban mérhetõ annál, mintha geometriai
megfontolások alapján kiszámított üregen belüli visz-
szaverõdések számából és a felületet borító festék
abszorpciójából számítanánk ki. Az üreg nyílásának,
mint érzékelõnek jellegébõl következõen minden
egyes pontja ugyanolyan érzékeny, tehát egy fontos
hibát okozó tényezõ, az érzékelõ felület egyenetlen
érzékenysége ezáltal ki van zárva.

Az abszolút pirheliométer kalibrációs faktorának
pontossága az alábbiaktól függ: (1) sugárzási veszte-
ség, (2) nem teljesen egyenlõ egymással a sugárzási
és elektromos fûtés, (3) szórt sugárzás, (4) fûtõ hatás
és (5) az üreg precíziós nyílásának nagysága. Csak
néhány példa a pontosságra: a belépõ apertúra átmé-
rõje nagyobb, mint 0,5 μm pontossággal meghatáro-
zott, ami 0,002%-nál jobb pontosságot jelent, a tökéle-
tes körtõl való eltérése pedig 0,2 μm-nél pontosabban
meghatározott. A sugárzási veszteség 0,005% pontos-
sággal mérhetõ, míg az érzékelõbe jutó szórt fény
0,01%, a fûtés pedig 0,001% pontossággal mérhetõ.

Annak érdekében, hogy a mérési bizonytalanság
pontosan megállapítható legyen, különbözõ, függet-
len laboratóriumokban megismételt mérésekkel
(hogy az esetleges laboratóriumi környezettõl való
minimális függés ismert legyen), nagy precizitású
standard sugárforrásokkal végeznek karakterizációt.
Ez az adott mûszerre az ideális viselkedéstõl való ösz-
szes eltérés kvantitatív meghatározását jelenti.

Az abszolút pirheliométerrel történõ mérés maga –
leegyszerûsített megfogalmazással – nagy pontossá-
gú teljesítménymérést jelent, azaz különbözõ fûtõtel-
jesítmények nagyon pontos összehasonlítását. A pir-
heliométer belépõ apertúráján egy nyitható lezáróku-
pak van. Három esetben kell pontosan meghatározni
a mért feszültséget és áramot: (a) zárt belépõ aper-
túra esetén fûtés nélkül, ez a feszültségskála zéróér-
téke, azaz a mérési zaj értéke (zero offset), (b) zárt
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belépõ apertúra esetén fûtéssel és (3) nyitott belépõ

2. ábra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Marczell György Fõ-
obszervatóriumában mûködõ európai WMO Regionális Napsugár-
zási Központ HF-19745 abszolút pirheliométere. A két oldalon két
kalibrálás alatt lévõ Eppley NIP pirheliométer látható.

apertúrával (azaz a Napot mérve) fûtés nélkül. Ez
mindegyik esetben nagy pontosságú feszültség- és
áramerõsség-mérést jelent a vezérlõegység precíziós
multiméterével. A mérés folyamata elég összetett, en-
nek részletezése jelen írásban nem is lehet cél (rész-
letesen lásd [2]).

A WSG mûködtetése,
az abszolút pirheliométerek hitelesítése
és a WRR továbbadása

A tengerszint felett 1500 m-t kissé meghaladó magas-
ságban fekvõ Davosban található WRC tevékenységi
köre több területre terjed ki, úgymint a napállandó
referenciaértékû mérése, változásainak nyomon köve-
tése, a mérések mûholdas mérésekkel történõ opera-
tív összevetése, a WSG mûködtetése, valamint az ult-
raibolya és az infravörös sugárzás mérése, és a homá-
lyosság (optikai mélység) mérésének nemzetközi ka-
librációs központjaként funkcionál. Továbbá napfizi-
kai és légköri sugárzásátbocsátási kutatásokban is
részt vesz. Emellett speciális sugárzásmérõ berende-
zéseket, nap-spektrofotométereket, napfotométereket
tervez, fejleszt és gyárt.

A nemzetközi referencia-mûszercsoportot, a WSG-t
az alábbi hat abszolút pirheliométer alkotja: PACRAD-
III (gyártó: NASA, USA), PMO-2 (gyártó: WRC),
PMO-5 (gyártó: WRC), CROM-2 (gyártó: Institute
Royale Meteorologique de Belgique, Belgium), TMI-
67814 (gyártó: Technical Measurements, Inc., USA),
HF-18748 (gyártó: Eppley Laboratory, USA).

Ezek egyetlen kivétellel nem kereskedelmi forga-
lomba gyártott mûszerek, kifejezetten erre a célra,
vagy egyéb kísérleti mérésekre gyártott limitált számú
példány létezik belõlük. A kivétel az Eppley Laborato-
ry által kifejlesztett és gyártott HF (Hickey–Frieden)
típusú abszolút pirheliométer, amely mellett még egy
kereskedelmi forgalmazás számára gyártott abszolút
pirheliométer létezik, a WRC-ben kifejlesztett és gyár-
tott PMO-6. Ez utóbbiból több példány a napállandó
mérését végzõ elsõdleges mûszerként mûködik a
WRC-ben. A WMO regionális napsugárzási központ-
jaiban a HF és PMO-6 típusú pirheliométerek a refe-
rencia-mérõeszközök.

A WSG mûködtetése folytonos munkával jár, egy-
részt a Nap folyamatos mérésével, másrészt pedig az
azt alkotó egyes pirheliométereket folyamatosan el-
lenõrzik különbözõ, célirányosan kifejlesztett speciá-
lis módszerekkel a WRC optikai laboratóriumában.

A WRR továbbadása a WRC-ben ötévenként meg-
rendezett nemzetközi pirheliométer-összehasonlításo-
kon (IPC = International Pyrheliometer Comparison)
történik. Ezeken a három hétig tartó mérési kampá-
nyokon a WMO regionális napsugárzási központjai-
ban és egyéb intézményekben mûködtetett abszolút
pirheliométerek WSG-hez történõ kalibrálása történik
hosszú idõ alatt sokszor ismételt, pontosan definiált,

meghatározott lépésekbõl álló mérési sorozatokkal. A
mérési kampányt követõen egy speciális, összetett
számítási algoritmus elvégzése után a mûszer és a ve-
zérlõegység alkotta teljes rendszerre érvényes egyen-
lettel egy kalibrációs faktort számítanak ki a kalibrá-
ción részt vett minden egyes pirheliométerre. Így ke-
rül át a WRR az IPC-n részt vett minden egyes mûszer-
re. Ezután a regionális központok összehasonlítják az
adott régió országai referencia-pirheliométereit, és a
kalibrálandó pirheliométerek megkapják a párhuza-
mos mérések eredményei alapján kiszámított kalibrá-
ciós faktoraikat. Ezt követõen minden országban ka-
librálják az egyes hálózati eszközeiket (itt már nem-
csak pirheliométereket, hanem speciális módszerrel a
teljes égboltról beérkezõ sugárzást mérõ piranométe-
reket is) a nemzeti referencia-pirheliométereikhez. Ily
módon kerül továbbadásra a WRR a WSG-rõl a világ
különbözõ pontjain mûködõ sugárzásmérõk számára.
A kalibráció után minden egyes mérõmûszer kalibrá-
ciós tanúsítványt kap, amely igazolja a szóban forgó
detektor kalibrációjának visszakövethetõségét (trace-
ability) a WSG-re.

Európa, Észak-Afrika és Nyugat-Ázsia egy része a
WMO VI. régiójába tartozik. Ebben hét regionális
napsugárzási központ mûködik, ezek egyike Buda-
pesten 1983 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat
Marczell György Fõobszervatóriumában. Az itt mû-
ködtetett HF-19746 abszolút pirheliométer (2. ábra )
1980 óta vesz részt az IPC-ken. Eltérése a WRR-tõl
mindössze egyetlen esetben volt nagyobb egy ez-
rednél.
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CSAR – kriogén technológiával épített abszolút

3. ábra. A CSAR (Cryogenic Solar Absolute Radiometer) felépítése (a National Physi-
cal Laboratory and © Queen’s Printer and Controller of HMSO, 2019 engedélyével).

vákuum

kvarcüvegablak

´́20 K homérsékletu referenciablokk´́
kriogén huto (hélium)´́ ´́

a sugárzást elnyelo üregek´́

4. ábra. A CSAR, a MITRA és a WSG a WRC fõ mérõplatformján.

WSG

CSAR

MITRA

pirheliométer, a jövõ alapmûszere

Ismert tény, hogy a fotoelektromos effektuson alapuló
mérés bizonytalansága számottevõen csökken a hõ-
mérséklet csökkenésével, így az abszolút pirheliometria
pontossága a jelenleg alkalmazott technikához képest
tovább növelhetõ zérus K hõmérséklet közelében mû-
ködõ berendezéssel. Ezért az 1990-es évek elejétõl a
2000-es évek elejéig három intézmény, a WRC, a brit
National Physical Laboratory (NPL) és a svájci Szövetsé-
gi Mérésügyi Hivatal együttmûködésében megterveztek,
kifejlesztettek és legyártottak egy alacsonyhõmérséklet-
fizikai (kriogén) technológiával mûködõ abszolút pirhe-
liométert, ami hosszú távú stabilitása esetén átveheti a
WSG helyét. A mûszer a Cryogenic Solar Absolute Ra-
diometer, röviden CSAR elnevezést kapta (3. ábra ). A
CSAR részt vett a 2010-es IPC-n, majd késõbb folytonos
méréseket kezdtek vele végezni, és a következõ, 2015-
ös IPC-n is részt vett. A terv az volt, hogy ha két IPC-n is
a követelményeknek megfelelõ stabilitást mutat, akkor
figyelembe veszik a WSG jövõbeli utódjaként. Az ered-
mények eddig biztatóak, mérési bizonytalansága nem

nagyobb mint 0,01%, eltérése a jelenlegi
WRR-tõl átlagban mindössze 0,2-0,3%.

A CSAR megépítésének elsõdleges célja
a TRUTHS (Traceable Radiometry Under-
pinning Terrestrial- and Helio-Studies) mû-
holdas ûrmisszió tevékenységében a refe-
rencia-sugárzásmérõ feladatának ellátása.
A misszió fõ célja egy sugárzási teljesít-
mény és a napállandó mérésére szolgáló
elsõdleges standard mûszer világûrbe jutta-
tása. Ez lehetõséget adna mûszerek Föld
körüli pályán történõ kalibrációjára, amivel
tovább lehetne növelni a földfelszíni sugár-
zásmérések pontosságát.

A hûtés cseppfolyós héliummal történik,
a referenciablokk szenzorszinten 20 K hõ-

mérsékletû. A belsõ hõmérsékletek detektálására RhFe
szenzorokat alkalmaznak, a vezetékeken történõ hõ-
disszipáció elkerülésére pedig NiTi és MgBr2 szuprave-
zetõket. Mivel az alkalmazott kriogén hûtõegységet ûr-
ben mûködõ eszközökre fejlesztették ki, ahol kisebb
hûtõteljesítmény is elegendõ, a CSAR-ba egy további
hûtõegységet is beépítettek. A tesztmérések szerint a
berendezés igen jól közelíti az abszolút fekete testet:
abszorpcióképessége a vizsgált három különbözõ kon-
figurációra (kétféle üregnyílás-átmérõ és kétféle fekete
festék) a legrosszabb esetben is nagyobb mint 99,98%.

Egy alacsony hõmérsékleten és vákuumban mûködõ
abszolút sugárzásmérõ speciális belépõablak alkalma-
zását követeli meg, aminek hullámhosszfüggõ a reflek-
tivitása és az abszorpcióképessége. A reflexiós és ab-
szorpciós veszteség egy kis csökkenést okoz az üreg
hõmérsékletében. Ezért mérni kell a spektrálisan integ-
rált ablakáteresztést, hogy korrigálni lehessen a CSAR
teljesítménymérését ezekre a veszteségekre. Erre szol-
gál a MITRA (Monitor to measure the spectrally Integ-
rated TRAnsmittance of windows) elnevezésû berende-
zés. Mivel a szoláris spektrális besugárzás és így az át-
eresztõképesség változik a relatív optikai légtömeg és a
légkör állapotának függvényében, a MITRA a CSAR-ral
szimultán méri az ablakáteresztést (4. ábra ). Ez úgy
történik, hogy a CSAR-ban lévõvel tökéletesen meg-
egyezõ speciális belépõablakot használnak, és a MITRA
üregét periodikusan eltakarják az ablakkal. A takart és
nem takart állapotban mért üreghõmérsékletek össze-
hasonlításával definiálják a spektrálisan integrált ablak-
áteresztést (a CSAR részletes ismertetését lásd [3]).

Még néhány apró fejlesztés végrehajtása (például a
hûtésvezérlés gyorsítása) szükséges, és ha a tesztmé-
rések kielégítõ eredményt adnak, javasolják a WMO
és a CIMO (Commission for Instruments and Methods
of Observation) számára, hogy a CSAR a WSG-t kivál-
tó alapmûszer legyen.
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