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SAMENVATTING
Deze tussenrapportage bevat de meetresultaten (verkregen gedurende 1995)
van de PV-installatie op het dak van de woning van de familie Kamp te
Zandvoott. De meetgegevens verkregen in her eerste halfjaar van de
meetcampagne (1 juli - 31 december 1994) zijn gerapporteerd in [1]. De
installatie is opgezet als demonstratieproject.
De ingestraalde zonne-energie op de referentiecellen bedroeg binnen de
meetperiode circa 1208 kWh!m2 (Ep_45); de globale instraling in her
horizontale vlak bedroeg 1137 kWh/m2. De totale opbrengst van de inverters
aan netzijde was 2876 kWh. Gezien de omvang van de installatie en elders
opgedane ervaring is deze opbrengst mira boven verwachting; de
genonneerde opbrengst (Efi/Pmpp) bedraagt 873 kWh/kWp. De opbrengstfactor is 0,726. Her jaargemiddelde rendement van de inverters is
90,4% (volgens verwachting).

De betrouwbaarheid van de panelen, bekabeling e.d. is goed. In de
monitoringperiode heeft ~n inverter gedurende zes weken slecht
gefunctioneerd.

ECN-C--96-006

5

6

ECN-C--96-006

NOMENCLATUUR
Dek
Dir

Dekkingsgraad
Directe zonnefractie

%
%

Som van ingaande energie van inverters
kWh
Uitgaande energie van invertor n
kwh
Direct door gebmiker benutte energie
kWh
Sore van uitgaande energie van inverters
kWh
Uitgaande energie van inverter n
kwh
Ingestraalde energiediehtheid (getotaliseerd) op pyranometerkWh/m2
Door verbruiker benutte energie incl. meetsysteern
kWh
Door verbmiker benutte energie excl. meetsysteem
kWh
Ingestraalde energiediclatheid (getotaliseerd) op referemiecel 1 kWh/m:
Ingestraalde energiedichtheid (getotaliseerd) op referentiecel 2 kWhim2
Zpc
Ingestraalde energiedichtheid, temp.gecorr, op referentiecel kWh/m~
Eta-tic-1 Gelijkstroomrendement van systeem 1
%
Eta-dc-2 Gelijkstroomrendement van systeem 2
%
Eta-sys Totaal systeemrendement
%
Eta-invl Rendement van inverter 1
%
Eta-inv2 Rendement van inverter 2
%
Ea

Ea~
Edl
Eft
Efi~
Eg
El
El’
Epl
Ep2

Gg
Gpl
Gpe

Globale instraling
Instralingsvermogensdichtheid (referentiecel 1)
Instralingsvermogensdichtheid (referentiecel 2)
Temperatuur gecorrigeerde instraling op referentiecel

MF

Monitoring fractie (beschikbaarheidsgmad van meetsysteem)

OF

Opbrengstfactor

W/m2

Pfi
Prim
Pmpp

Som van ingaand vermogen van inverters
Ingaand vermogen van inverter n
Sore van uitgaand vermogen van inverters
Uitgaand vermogen van inverter n
Nominaal vermogen van bet PV-array

W
w
w
w
wp

Tm

Omgevingstemperamur
Moduultemperamur

°C
°C

Pa

Spanning van array n
Bp
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W/m2
W/m=
W/m~

Temperatuurco~fficiant voor vermogen voor p-Si

v
%/K
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1. INLEIDING
Op 19 juli 1994 is het meetsysteem van de PV-installatie op her dak van de
nul-energie-woning van de familie Kamp te Zandvoort in gebruik genomen
(zie bijlagan 1 en 2).
De PV-installatie (panelen 3295 Wp) is door R&S Renewable Energy
Systems BV nit Helmond in opdracht van her ECN geinstalleerd. Het systeem
bestaat nit 64 PV-panelen en twee netgekoppelde DC/AC-inverters. De
opgewekte energie wordt aan her elektriciteitsnet geleverd; de PV-panelen
zijn in twee afzonderlijke groepen gekoppeld aan twee inverters.
De PV-installatie wordt intensief bemeten waarbij de gegevens met behulp
van een PC worden geregistreerd an opgeslagen. De ori~ntatie van de
dakvlakken is zuid (zie bijlage 2); de twee inverters zijn van bet type
Mastervolt Sunmaster 1800.
Het doel van het project is her opdoen van ervaring met een middelgrote PVinstallatie in de bebouwde omgeving.
In dit verslag is in paragraaf 2 een beschrijving van het PV-systeem gegeven;
de datarnonitoring volgt in paragraaf 3.
De verwerking van de meetgegevens is gesplitst in de zgn. "analytische
monitoring" (par. 4) en "globale monitoring" (par.5).
In hoofdstuk 6 volgen de conclusies.
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2. TESTOPSTELLING
Her meetobject bestaat uit 64 PV-modules van 51,5 Wp (vlg. flashtestgegevens) en 2 DC/AC-inverters; her meetsysteem bestaat uit diverse
meetwaarde-opnemers en een PC. De opbouw van de PV-installatie is
schematisch weergegeven in bijlage 3.

2.1 Kenmerken van het meetobject
PV-ARRAY
Aantal strings
2x8
Aantal modules in serie per string 4
Tomal nolrfinaal arrayvermogen 3295 Wp
Fabrikaat
R&S
Type
IRS 50 LA
Module afmeting
1,006 * 0,478 m
Celoppervlakte per module
36 * 0,01 m~
OMZETTERS
Aantal inverters
Nominaal vermogen
Fabrikaat
Type
Wijze van omzetting
Datasheet

2
1500 W
Mastervolt
Sunmaster 1800
PWM
Zie bijlage 4

LOKATIE
Oosteflengte
Noorderbreedte
Ori~ntatie panelen
Helling t.o.v, horizon

ECN-C--96-006

4032,
52022,
Zuid
45 °
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3. DATAMONITORING
3.1 Het rneetsysteem
Voor de acquisitie van de meetgegevens wordt een PC met ADC-kaart
gebmikt. In Zandvoort is gekozen om van ieder kanaal 18 maal per seconde
een meetwaarde vast te leggen (programma ’ZIMPRO’).
Conform de "Aanbevolen werkwijze voor de monitoring van netgekoppelde
PV-systemen in Nedefland" van de Nederlandse werkgroep PV-monitoring
[2] worden uit deze monsters tien-minuten-gemiddelde waarden berekend;
tevens worden over deze 10 minuten bet minimum, her maximum en de
standaarddeviatie door de PC bijgehouden. Twee- en zevenfig (72) van deze
10 minuten meetwaarden worden als ~n blok van 12 uur opgeslagen op de
harde schijf van de PC.

De meetwaarden worden regelmatig per modem verstuurd van de meet-PC in
Zandvoort naar de verwerk’mgs-PC in Petten.
DATA-ACQUISITIE-SYSTEEM
Computer
Merk data-acquisitiekaart
Aantal bits
Software
Scanfrequenfie
Middelingstijd van meetgegevens
Kanaalinstellingen

PC-XT
Burr Brown
12
ZIMPRO24
18Hz
10 minuten
Zie bijlage 5

3.2 Gemeten grootheden
De metingen aan de PV-installafie zijrt uitgevoerd conform de eerder
genoemde aanbeveling en voldoen daarmee ook aan de aanbevolen Europese
ricl~tlijnen [3]. De gemeten gmotheden zijn vermeld in onderstaande tabel.
Parameter

Symbool

Eenheid

Instraling, globaal (h~izonraal)

Gg

W/m~

Instraling (in arrayvlak tussen de panelen) Gpl

W/m2

Ins~’aling (idem op meetmastje)

Gp2

W/m2

Omgevingstemperatuur in de schaduw

TR

°c

Paneeltemperatanr

Tm

°c

Uitgangsspanning van subarray 1

Ual

V

Uitgangsspanning van subarray 2

Ua2

V

Subarray uitgangsstromen

Ia~ (n= 1..2)

A

Inverter-ingatagsvermogen
Inverter-uitgangsvermogen
ECN-C--96-006

P%

w

Pfi,~ (n=l..2) W
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3.3 Gebruikte meetapparatuur
[NSTRALINGSMETERS
Pyranometer
Fabrikaat
Type
Plaats
Helling t.o.v, horizon

! Kipp & zonen
I CM21
Op meetmastje (zie bijl. 1 en 2)
Horizontaal

Referentieeel 1
Fabrikaat

Type

Plaats
Ori~ntatie
Helling t.o.v horizon
Re ferentiecel 2
Fabrikaat
Type
Plaats
Ori~ntatie
Heliing t.o.v, horizon

IRS 50
Tussen de zormepallelen (zie bijL 1 en 2)
Zuid
45°
~R&S
~ 1RS 50
I Op meetmastje
Zuid
45°

TEMPERATUURMETINGEN
Paneeltemperatuur
Type sensor
Plaats
Luchttemperatuur
Fabrikaat opaemer
Sensortype

AD590
I Gel’ntegreerd in ~n paneel
Miery meteo
LM35

VERMOGENSMETING
Plaats spanningsmeting
I In gelijkstroomverzamelkast
Plaats stroommefing
I In toevoerleiding van inverters
Type stroomopnemer
Stroomshunt
Fabr. vermogensmeetwaarde- ECN
omvormer
Plants van spanningsmeting I In netverdeelkast
Plants van stroommeting
In toevoerleiding van inverters
Type stroomopnemer
Stroomshunt
Fabr. vermogensmeetwaarde- ECN
omvormer
Verbruikerszijde
Plants van spanningsmeting I In netverdeelkast
Plaats van slroommeting
In toevoerleiding van inverters
Type stroomopnemer
Stroomtransformator
Fabr. vermogensmeetwaarde- Faget
omvormer
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Datamonitoring

3.4 Verwerking van de meetresultaten
In Petten wordt voor de verwerkittg van de gemeten data gebmik gemaakt
van een personal computer,

Voor sornmige afbeeld’mgen is bet noodzakelijk de gegevens op te splitsen in
ldassen en her gemiddelde te bepalen binnen die klasse (het zgn. binnen).
Met behulp van de gemeten grootheden wordt een aantal afgeleide grootheden
bepaald:
A fgeleide grootheid

Symbool

Eertheid

Inatralit~gsenergie
opgevangen door
pyranometer

Eg

kWh/m2

Ingestraalde energie
opgevangen door ref.cel
1 (in dakvlak)

Epl

kWh/m2

Ingestraalde energie
opgevangen door ref.cel
2 (op meetmast)

Ep2

kWh/m2

Ingestraalde energie
opgevangen door ref.cel,
temp. gecorr.

Epc

kWh/m2

Gelijkstroomenergie

Ea

kWh

Energie geleverd door
inverter

Eft

kWh

Energie direct aan de
belasting geleverd

Edl

kwh

Om de meetresultaten van dit project te kurmen vergelijken met die van
andere systemen is het noodzakelijk de resultaten te normeren naar een
standaard temperatuur [2]. In deze ¢orrectie is voor gp (temperatuurcorrectieco~ffici~nt voor het vermogen) -0,45 %/K gehanteerd.

De meetresultaten worden opgesplitst in een deel componentverificatie
(eontrole op de jniste werking van de apparatuur) en een deel opbrengstmetingen (globale monitoring).

3.4.1 Beschikbaarheidsgraad van bet meetsysteem
De computer wordt geacht per grootheid en per dag 144 meetgegevens op te
slaan (24 uur * 6/uur). Door diverse oorzaken zijn enkele meetgegevens niet
beschikbaar. De beschikbaarheidsgraad is her quotient van bet aantal
beschikbare meetgegevens en her maximaal aantal te verwerven metingen.

ECN-C--96-006
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3.4.2 Ingestraalde energie
Erzijn drie instralingsgmotheden gemeten:
instraling verkregen met een horizoutaal geplaatste pyrartometer;
instraling verkregen met een referentiecel geplaatst op een meetmastje
(onder een hoek van 45 ° met de horizon);
instraling verkregen met een referentiecel geplaatst midden in het dakvlak
(eveneens onder een hoek van 45 ° met de horizon).
Geen van deze instralingsgrootheden kan eenvoudig met een andere in
verband gebracht worden: de referentiecellen staan op verschillende lokaties
(verschillende schaduweffecten) en de referentiecel en pyranometer hebben
een verschillende openingshoek en ongelijke gevoeligheidsspectra.
Voor elk van de drie instralingsgmotheden is de getotaliseerde energiedichtheid bepaald. Or~tbrekande meetgegevens zijn ge~xtrapoleerd als ware
de beschikbaarheidsgraad van het meetsysteem 100 %.
Om inzicht te verkrijgen in de samenstelling van de ingestraalde zonneenergie is over de meetperiode van de referenfiecel de instralirtg in klassen
verdeeld; de duur (in uteri) an de energiedichtheid (in kWh/m~) zijn
vastgestald.
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4. MEETRESULTATEN VERKREGEN UIT
ANALYTISCHE MONITORING
In dit hoofdstuk wordt hat korte termijn gedrag van de PV-systemen
beschreven.
Allereerst moet worden opgemerkt dat inverter 2 vanaf 29 augustus slecht
functioneerde (zie fig. 4.4). Op 11 oktobar is door Mastervolt een Neuwe
inverter geplaatst, voorzien van ean gewijzigde MPP-tracker.

4.1 Verschil in referentiecellen
De registraties van de instralingsenergie op de referentiecellen 1 en 2 op
jaarbasis zijn Net gelijk: refarentiecel 1 registreerde 1185 kWh/m2 (Epl),
referentiecel 2 1231 kWh/ms (Ep2). Over hat grootste deal van bet jaar (febokt) is een verschil terug te vinden van 3,2 %; in de duistere wintermaanden
is bet verschil zelfs 13%, dech in absolute zin slechts enkele kWh/ms (zie fig.
4.1). De geconstateerde afwijking houdt deals varband met de tolarantie in de
kalibratie van de referentiecellen (+/- 3%); anderzijds ligt referentiecel 1
(gemonteerd in hat dakvlak) ’s winters af en toe in de schaduw (referentiecel
2 is onbeschaduwd). Bij de varwerking van de meetgegevens wordt de
instraling Gp2 van de op hat meetmastje geplaatste referentiecel gehanteerd,
verminderd met 1,6% (de helft van hat verschil tussah Gpl en Gp2). Bij de
berekerting van de temperatuurgecorrigeerde instraling (Gpc) is uitgegaan van
Gp2, eveneens verminderd met 1,6%.

4.2 Rendementskarakteristiek
In figuur 4.2 is hat rendement van de Mastervolt Sunmaster 1800
weergegeven als functie van hat ingangsvermogen (tot 1350 W).
Het rendement van de inverter is volgens verwachting.

4.3 Paneelrendementen
In figuren 4.3a en 4.3b zijn de DC-rendementen over de maanden febmari en
juni 1995 opgetekend. Opvallend zijn twee aspecten:
hat te lage rendement van systeem 2 in het instralingsgebied van 200 tot
600 W/m2. Zoals te zien in fig. 4.3c toont array 2 ’s morgens een
verminderde opbrengst (beschaduwing door bomen aan de oostzijde van de
worfing).
hat verschil in maximaal rendement tussah de systemen 1 en 2. Voor eett
verklaring zie pax. 5.5.
De temperatuur gecorrigaerde rendementen zijn maximaal circa 13 %. Dit
rendement moat vergeleken worden met hat nominale paneelrendement. Als
wij uitgaan van het totale nominale vermogen van hat PV-array (3295 Wp)
gedeeld door her totale celoppervlak van her array (64 * 0,36 m~) komt dit
near op een gemiddeld paneelrendement van 14,3 %.
Hat verschil tussen hat maximum van de gemeten DCrendementskarakteristiek en her nominale paneelrendement laat zich verklaren
door kabelverliezen (de spanning wordt irraners aan hat eind van de DCleiding gemeten), mismatehvarliezen en MPPT-verliezen.

ECN-C--96-006
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4.4 Gedrag MPPT
De rendementskarakteristiek over de maand februari en her continue verloop
van de bijbehorende spanningskarakteristiekea moat geen bijzonderheden; het
lijkt aannemelijk dat de MPP-tracking correct functioneert. Tocb is de arrayspanning in bet lage instralingsgebied (mssen 50 en 200 W/m2) aan de lage
kant (fig. 4.5a). De op 11 oktober 1995 geplaatste inverter heeft ean
gewijzigde MPP-tracker (actie van R&S), die hogere arrayspanningen banteert
(zie fig. 4.5b). Het gevolg hiervan is een hoger DC-rendement in dit lage
instralingsgebied, zodanig dat de opbrengst op jaarbasis naar verwachting
circa 1% hoger zal zijn. Fig. 4.4 laat zien dat systeem 2 op dagen met een
lagere instraling (niet zichtbaar in de figuur) bet gemiddelde rendement
(Eta-dc-2) door bet verbeterde regelgedrag in bet lage instralingsgebied hoger
kan zijn dan Eta-dc-1.

18
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5. MEETRESULTATEN VERKREGEN UIT
GLOBALE MONITORING
In dit hoofdstuk wordt hot gedrag van hot PV-systeem op langere termijn
beschouwd.
Voor de PV-installatie zijn aan de hand van de instralingsdichtheid en de
gemiddelde vermogens per 10-minuten periode de volgende grootheden
bepaald:
- de instralingsenergie, gemeten met een referentiecel in bet dakvlak;
- de energiestromen ann de ingangen van de inverters;
- de energiestromen ann de uitgangen van de inverters.

De per maand getotaliseerde waarden van de energiestromen zijn gegeven in
bijlage 6a.

5.1 Monitoringfractie
Garekend van 1 januari tot 31 december 1995 komen wij op een beschikbaarheidsgraad van hot meetsysteem van 96,9 %. Er is enige uitval van
meetgegevens geweest in verband met een overvol opslagmedium.

5.2 Jaarlijkse instraling
De globale instraling (Eg) gecorrigeerd naar een 100% besehikbaarheidsniveau voor de periode januari - december 1995 is in bijlage 6a becijferd
op 1137 kWh/m~.
Doze instraling is circa 8% hoger dan verwacht op basis van langdurig
gemiddelde waarden voor andere kustgemeenten [4]: De Kooy 1059 kWh/m2,
Naaldwijk 1040 kWh/m2 en Oostvoorne 1040 kWb./m:,
In figuur 5.1 is de instralingsenergiedichtheid per maand weergegeven.

5.3 Instralingsenergiedichtheid
Do instralingsverdeling op referentiecel 2 (Ep2) is afgebeeld in de figuren
5.2a en 5.2b. Opvallend is dot relafief veel energie aanwezig is in de instralingsklasse tussen 500 en 900 W/mz.

5.4 DC-rendement
In fig. 5.4 is de temperatuurgecorrigeerde DC-rendementskarakteristiek
afgebeeld voor 1994/1995 (meetperiode zonder wijzigingen). Zoals beschreyen in §4.3 is de beschaduwing van de array 2 in de zomermaanden duidelijk
merkbaar. Volgens berekening (op basis van een vloeiende rende-mentscurve
als geschetst in de figuur) zou de jaaropbrengst van array 2 (Ea2c) 20 kWh
hoger geweest zijn zonder schaduwwerking van de boom (1,5 %).

5.5 Maandgemiddelde DC-rendement
In figuur 5.5 zijn per maand de DC-rendementen (rtiet temperatuurgecorrigeerd) afgebeeld. Geduronde de maanden augustus, september en
oktober is hot effect zichtbaar van de slecht functionerende inverter 2.

ECN-C--96-006
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5.6 Energie per inverter
In onderstaande tabel zijn de getotaliseerde energie~n in de periode 1 januari31 december 1995 weergegeven.
Inverter

[kWh]

2
[kWh]

Totaai
[kWhl

1650

1533

3183

1488

1388

2876

1
Ea

Eft
E1

2976
2582

Edl

798

De verschillen in opbrengst van de afzonderlijke systemen laten zich op twee
manieren verklaren:
- door de schaduwwerking zoals beschreven in par. 4.3;
- de nominale vermogens van de arrays verschillen onderling (zie verschil in
de rendementskarakteristieken. De panelen op her dak zijn willekeurig
gemonteerd en niet op elkaar afgestemd aan de hand van de karaktefiseringsresultaten van de PV-panelen verkregen in de fabriek.

5.7 Gemiddeld inverterrendement
Her gemiddelde rendement van een inverter is gedefinieerd als bet quotient
van de uitgaande err ingaande energie. Irt bijlage 6a zijn de gemiddelde
rendementen van de inverters l en 2 gegeven; zij fluctueren rond de 90 % al
naar gelang de maand. De onderlinge verschillen in rendementen van de
inverters in de wintermaanden zijn waarschijnlijk gelegen in geringe offsetfoutan in de vermogensmeting die bij lage belastingen zwaar meetellen.

5.8 Genormeerde opbrengst
De genormeerde opbrengst is gedefinieerd als de jaarlijkse geleverde
energie aan her net, genormeerd naar her nominale arrayvermogen.
De opbrengst van de gehele installatie aan netzijde bedraagt over de
meetperiode (1 januari - 31 december 1995) 2876 kWh (tabel A1), een en
ander temggerekend naar een monitoringfractie van 100%.
Bij een nominaal arrayvermogen van 3295 Wp betekent dit een genormeerde
opbrengst van 873 kWh/kWp bij een globale instraling in her horizontale
vlak van 1137 kWtgm2.

5.90pbrengstfactor
De opbrengstfactor is een getal dat iets zegt over de benuttingsgraad over de
ingestraalde energie.
De temperatuurgecorrigeerde instralingsenergiedichtheid (Epc) over de
meetperiode bedraagt 1202 kWh/m2, de totaal aan bet net geleverde energie
2876 kwh. Het nominale arrayvennogen van de centrale is 3295 Wp. De

20
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Meetresultaten verkregen uit globale monitoring
opbrengstfaetor komt hiermee uit op 72,6 %. In vergelijking met andere
dakgeYntegreerde systemen is dit een goede score.

5.10 Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft aan welk gedeelte van de verbruikte energie gedekt
wordt door de PV-installatie. De inverters leverden gezameNijk 2876 kWh.
Her verbruik (El) was 2976 kwh, waarbij aangetekend moet worden dat dit
met inbegrip is van 294 kwh voor de voeding van het meetsysteem voor de
PV-installatie (alleen de periode l jan. - 20 aug). Om her energieverbmik van
bet meetsysteem te scheiden van her normale huishoudelijke energiegebruik is
bet gecorrigeerde energiegebruik (El’) ge~ntroduceerd (El’ = 2582 kwh). De
dekklngsgraad bedraagt maar liefst 114,4 %; deze opmerkelijk goede score
houdt mede verband met de hoge zormestraling in 1995. Her overschot aan
zonne-energie op jaarbasis komt duidelijk tot uiting in fig. 5.10a.
Het sluimerverbruik is sinds januari 1995 drastisch verminderd door allerlei
apparamur minder vaak in de zgn. standby-mode te laten staan. De here lucht
verwarmingsinstallatie in de vorm van een warmtepomp is volledig
operationeel, zodat in de wintermaanden niet meer elektrisch bijverwarmd
hoeft te worden. Her elektriseh energieverbruik is gereduceerd door een hotfill systeem op de wasmach’me en vaatwasser.

5.11 Directe zonnefractie
De directe zonnefractie is bet quotient van de direct benutte energie en de
totale energie die door de inverters geleverd wordt.
De direct benutte energie (Edl) is 798 kwh, terwijl de inverters 2876 kwh
leverden (Eft).
De directe zonnefractie bedraagt daardoor 27,7 %, hetgeen aangeeft dat de
PV-installatie de meeste energie levert op momenten dat er weinig verbruik
is.
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5.12 Temperatuureffecten
5.12.1 TemperatuurgradiSnt
In figuur 5.12 is afgebeeld de stijging van de moduletemperatuur t.o.v, de
omgevingstemperatuur. Begin januari is de gradi~rtt van de
temperatuurstijging circa 0,028 K/(W/m2), in de maand mei is de gradient
0,0394 k/(Wim~). In de wintermaanden is de gradient kleiner dan in de zomer
vanwege een betere convectie onder de panelen (meer wind). Beide waarden
zijn redelijk voor een dakge’integreerd systeem.

5.12.2 Temperatuurverlies
Onder de heersende omstandigheden (lees moduletemperatuur) is op
gelijkstroomniveau gedurende het hele monitoringjaar 3183 kWh
geproduceerd. Indien de moduletemperamur gedurende het hele jaar 25°C was
geweest (overeenkomstig de testcondities) zou 3342 kWh opgewekt zijn. Het
verschil is een fictieve verliespost en wordt temperatuurverlies genoemd en
bedraagt derhalve 4,8 %.
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6. CONCLUSIES
Op ~n enkele storing na werken de inverters goed: het conversierendement is volgens verwachting. Het MPP-trackinggedrag van ~n
inverter is gewijzigd: de jaaropbrengst van systeem 2 zal hierdoor naar
verwachting 1% meet gaan bedragen.
De opbrengstfactor van de PV-installatie bedraagt 0,726; deze tamelijk
hoge waarde duidt op een goed werkend systeem. Toch zou het nuttig zijn
in een later stadium een detailanalyse te maken van de verliezen die in bet
PV-systeem optreden.
De genormeerde opbrengst bedroeg op jaarbasis 873 kWtgkWp bij een
globale instraling (Gg0) van 1137 kWh/m2; deze opbrengst is ru’ma
voldoende.
Samengevat: De PV-installatie werkt goed.
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Bijlage 2 Ligging van de panelen ten opzichte van de zon

Bijlsge 3 Schematische ophouw PV-installatie
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Bijlage 4a Datasheet PV-inverter

4.

GENERAL SPECIFICATIONS OF THE SUNSL~.STER 1800

General

Protections
Vokage guard

Mains phaso

: drivea’~ shuI off’above 100 Volt input
: drivers shut off outside range 200 - 260 Vok AC

Bijlage 4b Vervolg datasheet PV-inverter

VARIOUS

Indication
LC-DL~play (optionaI)

is in operation.
indication of power feed-ba~k into mains, solar voRage and solar current, mains voltage
Disph.v toleranc* -* 3% ma~L

Testcoanector (internal on pcb)

indication ofxhe following signals.
¯ m~im voltage, cth~em and frequency.
¯ ~ vol~e =d ~ent
- e~ fa~

Bijlage 5 Overzicht van meetsignalen en -bereiken

Bijlage 6a Overzicht meetresultaten

Bijlage 6b Vervolg overzicht meetresultaten

Figuur 4.1 Instralingsverhouding ref.cel. 1 en 2
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Figuur 4.2 Efficiency Sunmaster 1800
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Figuur 4.3a DC-efficiency (temp.corr.),,februari 1995
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Figuur 4.3b DC-efficiency (temp.corr.), juni 1995
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Figuur 4.4a DC-rendementen/storing in inverter 2
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Figuur 4.4b Verminderde opbrengst van systeem 2 op 1 september
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Figuur 4.5a Temperatuur gecorrigeerd DC-rendement
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Figuur 4.5b

Idem na wijziging MPP-tracker

Figuur 5.1 Monthly solar irradiance
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Figuur 5.2a Solar irradiation partition
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Figuur 5.2b Irradiation energy per class

Figuur 5.4 Temperatuur~ecorrigeerd rendement
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Figuur 5.5

Maandgemiddelde DC-rendementen
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Figuur 5.10 Cumulatief energieverbruik/PV-opbrengst
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Figuur 5.12a Temperature rise PV-module
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Temperature rise PV-module
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