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Οι ασκήσεις 1 έως και 3 του παρόντος φυλλαδίου έχουν σχεδιαστεί και 

υλοποιηθεί από τον αείμνηστο Ιωάννη Τρυπαναγνωστόπουλο 

 

Οι διδάσκοντες 
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ΑΣΚΗΣΗ 1 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 

ΑΚΤΙΝΟΜΕΤΡΟ 

 

Βασικές έννοιες και ορισμοί 

 

 Άμεση ηλιακή ακτινοβολία, bI (beam solar radiation): H ηλιακή ακτινοβολία που 

φθάνει στη γη χωρίς να έχει υποστεί σκέδαση στην ατμόσφαιρα. 

 Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, dI  (diffuse solar radiation): H ηλιακή ακτινοβολία 

που φθάνει  στη γη αφού έχει αλλάξει διεύθυνση από σκέδαση στην ατμόσφαιρα. 

 Ολική ηλιακή ακτινοβολία, tI  (total solar radiation): To άθροισμα της άμεσης και 

διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε κάποια επιφάνεια. 

 Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, I : Ο ρυθμός πρόσπτωσης της ηλιακής 

ακτινοβολίας σε κάποια επιφάνεια ανά μονάδα επιφάνειας (W/m
2
). 

 Γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου  : Η γωνιακή θέση ενός τόπου βόρεια ή νότια  

από τον ισημερινό (-90 90
ο
, λαμβάνεται θετική προς βορρά). 

 Γεωγραφικό μήκος ενός τόπου, L : Η γωνιακή θέση ενός τόπου ανατολικά ή 

δυτικά από την αρχή των μεσημβρινών. 

 Απόκλιση,  : Η γωνιακή θέση του ήλιου κατά την ηλιακή  μεσημβρία σε σχέση 

με το ισημερινό επίπεδο (-23.45
ο
 23.45

ο
) (Λαμβάνεται θετική προς βορρά). 

 Κλίση επιφάνειας,  : Η γωνία μεταξύ της εν λόγω επιφάνειας και του οριζοντίου 

επιπέδου (0
ο
  180

ο
). 

 Αζιμούθια γωνία επιφάνειας,  : Η απόκλιση που παρουσιάζει η προβολή σημείου 

στο οριζόντιο επίπεδο της κάθετης σε επιφάνεια από τον τοπικό μεσημβρινό  

(-180
ο
 180

ο
,  =0 προς νότο,  >0 δυτικά,  <0 ανατολικά). 

 Γωνία πρόσπτωσης,  : Η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία σ’ ένα επίπεδο και στην κάθετο στο επίπεδο. 

 Ωριαία γωνία,  : Η γωνιακή μετατόπιση του ήλιου ανατολικά ή δυτικά του 

τοπικού μεσημβρινού εξ’ αιτίας της περιστροφής της γης με 15°/ ώρα. Λαμβάνεται 
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αρνητική  πριν το μεσημέρι και θετική μετά το μεσημέρι. 

 Ζενίθια γωνία,  : Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της κάθετης στο οριζόντιο 

επίπεδο ενός τόπου και της ευθείας που ενώνει τον τόπο με τον ήλιο. 

 Αέρια μάζα, m : Το πηλίκο του οπτικού πάχους της ατμόσφαιρας διαμέσου του 

οποίου περνά η άμεση ακτινοβολία προς το οπτικό πάχος της ατμόσφαιρας, όταν ο 

ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ (Για 0
ο
  70

ο
 στο επίπεδο της θάλασσας: 

1
cos


 m ) 

 

Όργανα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας 

 

1. Πυρανόμετρο (Solarimeter) 

Το όργανο πρέπει να οριζοντιωθεί με την βοήθεια των δύο κοχλίων που βρίσκονται 

στη βάση του. Ο έλεγχος της οριζοντιότητας γίνεται με την φυσαλίδα που πρέπει να 

βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου. Η θέση του οργάνου πρέπει να είναι τέτοια ώστε 

το καλώδιο του σήματος να δείχνει το βορρά.  Το καλώδιο αυτό περιέχει δύο 

αγωγούς: έναν γαλάζιο (+) και ένα μαύρο (-).  

1. Συνδέεται το καλώδιο του πυρανομέτρου με το μιλιβολτόμετρο και διαβάζεται η 

ένδειξη (Vt). Αυτή αντιστοιχεί στην ολική ακτινοβολία. Στη συνέχεια, 

τοποθετείστε το σκιάδιο έτσι ώστε να μετρηθεί και η ένδειξη (Vd) για τη διάχυτη 

ακτινοβολία. Στην έναρξη των μετρήσεων, σκεπάζεται το πυρανόμετρο έτσι 

ώστε να μη δέχεται ακτινοβολία. Περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα. Παίρνετε την  

ένδειξη του βολτομέτρου (V0). Την τιμή της ένδειξης πρέπει να την αφαιρέσετε 

από όλες τις μετρήσεις. 

2. Ο κατασκευαστής του οργάνου δίνει πόση ηλεκτρεγερτική δύναμη παράγει 

ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 21W
cm

 (σε mV) και από τη σχέση αυτή 

υπολογίζεται η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε W/m
2
.  

Για χρονικό διάστημα 10 λεπτών, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις του ακτινομέτρου 

(παράγραφος 2), να καταγραφούν και να μετρηθούν ανά ολόκληρο λεπτό: 

i. Χρόνος 

ii. Μετρούμενη τιμή (Vt-V0) και ένταση της ολικής ακτινοβολίας (It) 

iii. Μετρούμενη τιμή (Vd-V0) και ένταση της διάχυτης ακτινοβολίας (Id) 

iv. Ένταση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο (Ibh=It-Id) 
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v. Ένταση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (Ib=Ibh/cos(θz)) 

vi. Ηλιακή ζενίθια γωνία (θz): υπολογίζεται από την ιστοσελίδα  

https://www.timeanddate.com/astronomy/greece/patras, επιλογή “Sun & Moon 

Today”. Η ζενίθια γωνία είναι συμπληρωματική του ύψους (altitude) ηλίου. 

 

 

2. Ακτινόμετρο 

Με το όργανο αυτό μετράμε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η ακτινοβολία 

εισέρχεται στο όργανο αφού πρώτα σκοπεύσουμε τον ήλιο με το σύστημα δύο 

κοχλιών που διαθέτει. Αρχικά το όργανο οριζοντιώνεται με τους κοχλίες της βάσης. 

Η ακτινοβολία είναι δυνατόν να διέρχεται από διάφορα φίλτρα ή να πηγαίνει 

ανεμπόδιστα στο εσωτερικό του οργάνου όπου απορροφάται, και η αποδιδόμενη 

θερμότητα, με σύστημα θερμοζευγών, παράγει μια μικρή τάση. Ο δίσκος του φίλτρου 

έχει τις ακόλουθες θέσεις που συμβολίζονται στην περιφέρεια του με έγχρωμες 

κηλίδες: 

 

Χρώμα  Περιοχή διέλευσης 

Άσπρο Ανοικτό, χωρίς φίλτρο 0    

Κόκκινο Κόκκινο φίλτρο (RG 2) 0,630 2,8 m    

Κίτρινο Κίτρινο φίλτρο (OG 1) 0,525 2,8 m    

Πράσινο Χαλαζίας 0,250 4,0 m    

Μαύρο 
Μεταλλικός δίσκος (κλειστός), 

για έλεγχο του μηδενός 
 

 

Η αντίσταση του θερμοζεύγους  δίνεται από τον κατασκευαστή: 64,3sR   . Επίσης 

δίνεται από τον κατασκευαστή ότι Vb=10,9 mV παράγεται από ακτινοβολία έντασης 

0.07 W/cm
2
. Επίσης η Vb(θ) σε κάποια θερμοκρασία θ συνδέεται με την Vb στους 20 

ο
C με τη σχέση: 

Vb (θ) = Vb (20) x [1-0.02x(θ-20)]                           (2) 

(ο συντελεστής θερμοκρασίας της παραγόμενης τάσης είναι -0,2% ανά °C). 

1. Οριζοντιώνουμε το όργανο και σκοπεύουμε τον ήλιο. Σημειώνουμε την 

ένδειξη της ζενίθιας γωνίας θz και συνδέουμε με την κατάλληλη κλίμακα του 

https://www.timeanddate.com/astronomy/greece/patras
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μιλιβολτομέτρου. Ο δίσκος του φίλτρου είναι στο άσπρο χρώμα. H ένδειξη 

(Vb) αντιστοιχεί στην άμεση ακτινοβολία. Στην έναρξη των μετρήσεων, 

παίρνετε με τον δίσκο του φίλτρου στο μαύρο χρώμα, έτσι ώστε το 

ακτινόμετρο να μη δέχεται ακτινοβολία. Παίρνετε την  ένδειξη του 

βολτομέτρου (V0b). Την τιμή της ένδειξης πρέπει να την αφαιρέσετε από όλες 

τις μετρήσεις. 

2. Ανάγνωση θερμοκρασίας από την ιστοσελίδα 

http://mymeasurements.eu/u/lapup/meteo.php?lang=el. Κάνουμε τη διόρθωση 

θερμοκρασίας και την αναγωγή τέλος στην ένταση της ακτινοβολίας σε W/m
2
 

(Vbτελικό).  

Για χρονικό διάστημα 10 λεπτών, σε συνδυασμό με τις μετρήσεις του πυρανομέτρου 

(παράγραφος 1), να καταγραφούν και να μετρηθούν συμπληρωματικά τα εξής: 

i. Μετρούμενη τιμή (Vb-V0) της άμεσης ακτινοβολίας 

ii. Διορθωμένη (με τη θερμοκρασία) τιμή (Vbτελικό) και ένταση της άμεσης 

ακτινοβολίας (Ιb) 

 

3. Σύγκριση με μετρήσεις από τον ακτινομετρικό σταθμό 

Για το χρονικό διάστημα 10 λεπτών που λάβατε μετρήσεις, επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα http://mymeasurements.eu/u/lapup/solar.php?lang=el και καταγράψτε τις 

μετρήσεις ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας από τον ακτινομετρικό σταθμό. 

Υπολογίστε και την άμεση ακτινοβολία. Συγκρίνετε τις πειραματικές σας μετρήσεις 

με αυτές από τον ακτινομετρικό σταθμό και παρουσιάστε τα αποτελέσματα, καθώς 

και πιθανούς λόγους των διαφορών, με τον βέλτιστο τρόπο (όπως αποφασίσει η 

ομάδα). 

 

4. Θεωρητικός υπολογισμός  της ηλιακής ζενίθιας γωνίας (θz) 

Για μία από τις μετρήσεις, υπολογίστε την θz με βάση τις ακόλουθες σχέσεις: 

Αρχικά να υπολογιστεί ο Αληθής Ηλιακός Χρόνος (  ) του τόπου. Ο   

δίδεται συναρτήσει του Τοπικού Ωρολογιακού Χρόνου (  ) του μεσημβρινού 

του τόπου ( locL ), του μεσημβρινού που μετράται ο ...   ( stL ) και της ημέρας  n  

του έτους, από τη σχέση: 

 

http://mymeasurements.eu/u/lapup/meteo.php?lang=el
http://mymeasurements.eu/u/lapup/solar.php?lang=el
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 =   4 ( ELL locst  )     (σε min) 

 

Για την Πάτρα : ( =38,25
ο
, Lst=30

o
,  8.21locL ):  

 

Η ποσότητα Ε υπολογίζεται από την σχέση: 

 

 2sin3544.9cos3468.3sin3456.7cos4278.00172.0 2 E    (σε min) 

 

όπου      
 
365

1360 


n
      (σε μοίρες)   και 1n 365  ημέρα του έτους. 

 

Με την τιμή του   σε min υπολογίζεται η ωριαία γωνία του ήλιου   από τη 

σχέση: 60/)720(15           (σε μοίρες) 

(Η τιμή 720 min αντιστοιχεί στον   της μεσημβρίας του τόπου) 

Η απόκλιση   του ήλιου (σε μοίρες) για την n  ημέρα του έτους (n =1 για την 1η 

Ιανουαρίου) υπολογίζεται από την σχέση: 








 


365

284
360sin45.23

n
     (σε μοίρες) 

 

H ζενίθια γωνία   βρίσκεται από τη σχέση: 

cos   sinsincoscoscos   
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ΑΣΚΗΣΗ 2 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 

 

Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης είναι τοποθετημένος σε μετακινούμενη βάση με 

δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του. Στο κάτω μέρος του συλλέκτη υπάρχει 

σωλήνας για την είσοδο του νερού, το οποίο ρέοντας διαμέσου του σωλήνα που είναι 

χάλκινος και σε θερμική επαφή με το φύλλο του απορροφητή θερμαίνεται από αυτό 

και εξέρχεται από τον σωλήνα στο πάνω μέρος του συλλέκτη. Ο απορροφητής 

αποτελείται από φύλλο χαλκού το οποίο είναι βαμμένο μαύρο (α=0.95, ε=0.95) για 

την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Πάνω από τον απορροφητή και σε μικρή 

απόσταση από αυτόν υπάρχει γυάλινο φύλλο, το οποίο περιορίζει τις θερμικές 

απώλειες του απορροφητή. Επίσης πίσω από τον απορροφητή έχει τοποθετηθεί 

θερμομόνωση για την θερμική προστασία του απορροφητή καθώς και στα πλάγια του 

συλλέκτη για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών των άκρων. Η πειραματική 

συσκευή περιλαμβάνει τον συλλέκτη, αισθητήρες θερμοκρασίας (είσοδος και έξοδος 

του νερού, απορροφητική επιφάνεια, αέρας περιβάλλοντος), στρόφιγγες, ογκομετρικό 

δοχείο νερού, όργανα μέτρησης των θερμοκρασιών, πυρανόμετρο για την μέτρηση 

της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του συλλέκτη και 

μετροταινία. Τα μετρούμενα μεγέθη είναι: 

1. Η θερμοκρασία νερού στην είσοδο του συλλέκτη iT   (°C). 

2. Η θερμοκρασία του νερού στην έξοδο του συλλέκτη   oT (°C).  

3. Η θερμοκρασία της απορροφητικής επιφάνειας    sT    (°C). 

4. Η θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος  aT  (°C). 

5. Η  ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας   rI  (W/m
2
). 

6. Η  ροή μάζας του κυκλοφορούντος νερού  m (Kg/sec). 

7. Το εμβαδόν της  επιφάνειας  ανοίγματος του συλλέκτη   aA   (m
2
). 

Η  θερμική απόδοση     του επίπεδου συλλέκτη  δίνεται από τη σχέση:  

                                             ru QQ /                                                          (1) 

όπου uQ  η ωφέλιμη ενέργεια που προσλαμβάνει το κυκλοφορούν νερό  και  rQ  η 

προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια στην επιφάνεια του συλλέκτη.  
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Η ωφέλιμη ενέργεια του συλλέκτη  υπολογίζεται από τη σχέση: 

                                             ( )u p o iQ mC T T                                               (2) 

(όπου pc   η ειδική θερμότητα του ρευστού απολαβής της θερμότητας που εδώ είναι 

το νερό) και  η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια του συλλέκτη  από 

την: 

                                            arr AIQ                                                          (3) 

Η στιγμιαία απόδοση του επίπεδου συλλέκτη  μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

                                    raiLRR ITTUFF /)()(                                        (4) 

όπου RF   είναι ο παράγοντας απολαβής της θερμότητας του συλλέκτη, )(  το 

γινόμενο διαπερατότητας- απορροφητικότητας του συλλέκτη και LU  o συντελεστής  

θερμικών απωλειών του συλλέκτη. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Ο συλλέκτης προσανατολίζεται στον ήλιο, εισάγεται νερό στον σωλήνα εισόδου του 

συλλέκτη από το δίκτυο ύδρευσης και ρυθμίζεται η ροή του ώστε η ανύψωση της 

θερμοκρασίας να είναι μεγαλύτερη των 2 °C  και μικρότερη των 8 °C. Όταν 

σταθεροποιηθούν οι τιμές της θερμοκρασίας του κυκλοφορούντος νερού στην είσοδο 

και στην έξοδο του συλλέκτη μετράται η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ροή του 

κυκλοφορούντος νερού  και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας  με το πυρανόμετρο 

παράλληλα στο επίπεδο της επιφάνειας ανοίγματος του συλλέκτη.   

 

Καταγράφονται οι τιμές των μετρουμένων μεγεθών και διαπιστώνεται η λειτουργία 

του συστήματος σε συνθήκες σταθερής κατάστασης. Με την μετροταινία μετράται το 

μήκος και το πλάτος της επιφάνειας ανοίγματος του συλλέκτη για τον υπολογισμό 

του εμβαδού της.  Στη συνέχεια ο συλλέκτης αφήνεται να λειτουργήσει χωρίς 

κυκλοφορία νερού, καταγράφοντας την θερμοκρασία της απορροφητικής επιφάνειας, 

της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε 

να διαπιστωθεί η λειτουργία του συλλέκτη σε σταθερή κατάσταση και σε συνθήκες 

στασιμότητας )0(  .  Για τον υπολογισμό του λόγου rIT /  λαμβάνεται 

as TTT  . 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗ 

 

 Υπολογίζεται η θερμική απόδοση του επίπεδου συλλέκτη για την χαμηλή τιμή 

της θερμοκρασίας εισόδου  του νερού στον συλλέκτη σαν συνάρτηση του 

λόγου rIT /   που αντιστοιχεί σε ai TTT   καθώς επίσης και ο λόγος 

rIT / , που αντιστοιχεί σε as TTT  ,  όταν η λειτουργία του συλλέκτη 

γίνεται με μηδενική απόδοση )0(  , δηλαδή σε συνθήκες στασιμότητας.  

 Με τα δύο ζεύγη τιμών  rIT /,  σχεδιάζεται το διάγραμμα της στιγμιαίας 

θερμικής απόδοσης του συλλέκτη και με τη βοήθεια της ευθείας που διέρχεται 

από τα δυο πειραματικά σημεία προσδιορίζονται οι τιμές του  )(RF , από 

το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα των Υ και του LRUF από την 

κλίση της ευθείας. 

 Με τις τιμές που υπολογίζονται από το διάγραμμα γραμμικής προσέγγισης της 

απόδοσης του επίπεδου συλλέκτη προσδιορίζεται η εξίσωση της στιγμιαίας 

απόδοσης (4).  

 Με την εξίσωση αυτή γίνεται εκτίμηση της αποδοτικής λειτουργίας του 

πειραματικού επίπεδου ηλιακού συλλέκτη και σχολιάζονται τα αποτελέσματα 
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ΑΣΚΗΣΗ 3  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ 

FRESNEL 

 

ΘΕΩΡΙΑ: Είναι δυνατόν να αυξηθεί η απόδοση πολλών συσκευών εκμετάλλευσης 

της ηλιακής ενέργειας με τη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μικρή 

επιφάνεια. Αυτό γίνεται με την παρεμβολή ενός οπτικού συστήματος μεταξύ της 

ενεργειακής πηγής και της επιφάνειας που απορροφά την ακτινοβολία. Τα οπτικά 

συστήματα μπορεί να είναι ανακλαστικά, διαθλαστικά ή και μικτά. Τα συστήματα 

αυτά είναι δυνατόν να είναι κινητά για την παρακολούθηση της κίνησης του ήλιου ή 

και ακίνητα. Ορίζουμε σαν λόγο συγκέντρωσης ή απλώς συγκέντρωση το λόγο της 

μέσης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του απορροφητή, Ir, προς 

αυτήν στο άνοιγμα του οπτικού συστήματος, Iα. Άρα: 

                                                 r
O

I
C

I
                                                                                    (1) 

Σε πολλές όμως περιπτώσεις ο ανωτέρω ορισμός δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστος επειδή 

υπάρχει σημαντική μεταβολή της έντασης στην επιφάνεια του απορροφητή. Στις 

περιπτώσεις αυτές ορίζεται ο λόγος επιφανειακής συγκέντρωσης 

                                                 
G

R

A
C

A

                                                          (2) 

Όπου AA και AR, είναι τα εμβαδά του ανοίγματος του οπτικού συστήματος και του 

απορροφητή, αντίστοιχα. Στην άσκηση αυτή σας δίνεται ένας γραμμικός φακός 

Fresnel που έχει χρησιμοποιηθεί σε πρακτικά συστήματα και έχει μελετηθεί 

θεωρητικά και πειραματικά.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

 1. Να παρατηρηθεί προσεκτικά η διατομή του φακού και να σχεδιαστεί. 

Παρατηρήσεις σχετικά με το πλάτος των επί μέρους επιπέδων τμημάτων. 



 12 

O x

y

d
 

Γραμμικός Φακός Fresnel και είδη απορροφητών 

 

 2.  Να βρεθεί η εστία του φακού και να χρησιμοποιηθεί πέτασμα στη θέση της 

εστίας με επίπεδο παράλληλο προς το επίπεδο του φακού. Να σχεδιαστεί το 

περίγραμμα της περιοχής γύρω από την εστία που φαίνεται οπτικά να έχει μεγάλη 

συγκέντρωση ακτινοβολίας. Κατά ένα πιο αυστηρό τρόπο το περίγραμμα μπορεί αν 

οριστεί από τα σημεία στα οποία η ένταση της ακτινοβολίας πέφτει στο 3Iα/2. 

Σημειώστε ότι μας ενδιαφέρει η μεταβολή της συγκέντρωσης κατά τη διεύθυνση (Ox) 

(βλέπε σχήματα) που είναι ασυμβάτως κάθετη στον άξονα του φακού (μήκος). 

 3. Να προσανατολιστεί η επιφάνεια του φακού κάθετα στην προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία. Να περιγραφεί πως είναι δυνατόν να γίνει αυτό και να ζητηθεί η 

βοήθεια του επιβλέποντος για την τυχόν αποσυναρμολόγηση. 

 4. Να μετρηθεί η ένταση της ακτινοβολίας κατά τον άξονα (Οy) με τη βοήθεια 

του ανιχνευτή ακτινοβολίας που σας δίνεται. Η μέτρηση θα γίνει σε αυθαίρετες 

μονάδες, με 1 την ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια 

του φακού. Οι παρατηρήσεις σας να γραφούν αναλυτικά. Να υπολογισθούν τα μεγέθη 

CO και CG. 

 5. Να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία για γωνία Θ1 στο εύρος 30
ο
 έως 45

ο
, 

μεταξύ της διεύθυνσης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και της καθέτου στην 

επιφάνεια του φακού. Να υπολογιστούν ξανά τα μεγέθη CO και CG. 

 6. Να κάνετε μια άλλη μέτρηση της δικής σας επιλογής και να δικαιολογήσετε 

γιατί αυτή είναι χρήσιμη. 

 7. Να γράψετε μια μικρή ανάλυση των δυνατών χρήσεων του φακού που 

μελετήσατε σε συγκεκριμένες εφαρμογές. 
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ΑΣΚΗΣΗ 4 

 

ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Θα χρησιμοποιήσετε μετρήσεις από τον σύνδεσμο:  

http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=spoudesCourseAnalytic&subCatExist

=true&courseId=142 

Ιστοσελίδα Τμήματος Φυσικής ΣΠΟΥΔΕΣ Κατάλογος Μαθημάτων Εργαστήριο 

Α.Π.Ε.  

 

Το αρχείο σας έχει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό της ομάδας σας. 

 

1. Διεύθυνση του ανέμου 

Υπολογίστε την πιθανότητα διεύθυνσης του ανέμου από 0 έως 360
ο
 με βήμα 10

ο
. 

Κατασκευάστε πολικό διάγραμμα με την πιθανότητα εμφάνισης κάθε διεύθυνσης. 

Βρείτε τις κύριες διευθύνσεις (αυτές που συνεισφέρουν περισσότερο από 10% στη 

διαθέσιμη αιολική ενέργεια) και την επικρατούσα διεύθυνση (αυτή με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα εμφάνισης). 

 

2. Ταχύτητα ανέμου 

Υπολογίστε τη μέση τιμή, τη διάμεση, την τυπική απόκλιση και την απόλυτη μέγιστη 

ταχύτητα. 

Υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης των ταχυτήτων από 0 έως 25 m/s με βήμα 1 

m/s. Σχεδιάστε τη γραφική της παράσταση σε συνάρτηση με την ταχύτητα του 

ανέμου. 

Υπολογίστε την καμπύλη ολικής πιθανότητας P (αθροιστική πιθανότητα η ταχύτητα 

του ανέμου να είναι μικρότερη από μια τιμή v) και την καμπύλη διάρκειας G 

(πιθανότητα η ταχύτητα του ανέμου να είναι μεγαλύτερη από μια τιμή v). Ισχύει 

P+G=1. Σχεδιάστε τη γραφική τους παράσταση σε συνάρτηση με την ταχύτητα του 

ανέμου. 

Με εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων, υπολογίστε τους συντελεστές c 

και k στην κατανομή Weibull: 

Δίνεται: 

http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=spoudesCourseAnalytic&subCatExist=true&courseId=142
http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=spoudesCourseAnalytic&subCatExist=true&courseId=142
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Με: 

 

 

Η κατανομή Weibull περιγράφεται από τη σχέση: 

 

Με βάση την προηγούμενη σχέση, υπολογίστε την κατανομή Rayleigh. 

Χρησιμοποιείστε την ίδια τιμή για το c και ορίστε k=2. 

Σχεδιάστε στην ίδια γραφική παράσταση, την καμπύλη ολικής πιθανότητας, την 

κατανομή Weibull και την κατανομή Rayleigh. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.  

 

3. Ισχύς, πυκνότητα ενέργειας Ανέμου και  διαθέσιμη ενέργεια από το 

φάσμα ταχυτήτων του ανέμου 

Η ισχύς του πνέοντος ανέμου υπολογίζεται από την σχέση: 

3

2

1
uSPA        (σε W) 

όπου : η πυκνότητα του αέρα (σε Kg/m
3
), :u ταχύτητα ανέμου (σε m/s) 

και :S  η επιφάνεια που διαπερνά ο άνεμος (σε m²).  

Θεωρείστε ότι ρ=1.2 kg/m
3
 και S=1m

2
.  

Υπολογίστε τη μέση τιμή, τη διάμεση, την τυπική απόκλιση και την απόλυτη μέγιστη 

ισχύ. 

Υπολογίστε την πυκνότητα ενέργειας El του ανέμου από την απλοποιημένη  σχέση: 

1.51
K

πρ

8

3
E   

Όπου: 
2

υ4

π
K


  

Η διαθέσιμη ενέργεια Εs για το χρονικό διάστημα των μετρήσεων προκύπτει από το 

γινόμενο της El με τον χρόνο. Υπολογίστε το αποτέλεσμα. 

  

xkcky ×× ln

xVx ln

 { }[ ]xVVPy  1lnln

×
×
×

×
×
×

×




Vx

c

Vx

x

k

edVVPVVP
0

1)()(
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ΑΣΚΗΣΗ 5 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ I-V Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (φβ) είναι διατάξεις που μετατρέπουν την ηλιακή 

ενέργεια σε ηλεκτρική. Είναι γνωστό ότι σε κάθε διάταξη μετατροπής ενέργειας, από 

μια μορφή σε μια άλλη, το φυσικό μέγεθος που ενδιαφέρει και που ουσιαστικά 

χαρακτηρίζει τη διάταξη είναι η απόδοσή της. 

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση η ενός φβ εξαρτάται από την τάση ανοικτού 

κυκλώματος Voc, το ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc και τον παράγοντα πληρότητας FF. Η 

Voc είναι η τάση που δημιουργείται στα άκρα του φβ όταν δεν περνά ρεύμα στο 

εξωτερικό κύκλωμα δηλ. όταν η αντίσταση του φορτίου είναι άπειρη. Isc είναι το 

ρεύμα που διαρρέει το φβ όταν η αντίσταση φορτίου είναι μηδέν. Ο FF είναι το μέτρο 

του πόσο τετράγωνη είναι η καμπύλη I-V και υπολογίζεται από τη σχέση:  

 

όπου Vm και Im το ζεύγος τιμών τάσης και ρεύματος για το οποίο η ισχύς που 

αποδίδει το φβ γίνεται μέγιστη.  

Η απόδοση είναι ο λόγος της αποδιδόμενης ισχύος προς την ισχύ της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ισούται με: 

 

Για τον υπολογισμό της απόδοσης μετράται η ένταση του ρεύματος που 

παράγει το φβ όταν φωτίζεται ως συνάρτηση της τάσης στα άκρα του. Από τις τιμές 

αυτές χαράσσεται η χαρακτηριστική καμπύλη I-V του φβ. Η μέτρηση αυτή είναι η 

βασική πειραματική μέθοδος για το χαρακτηρισμό ενός φβ. 

Επιπλέον από την καμπύλη I-V έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε 

ακόμη δύο μεγέθη, που είναι επίσης απαραίτητα για να κρίνουμε την ποιότητα ενός 

φβ στοιχείου: την αντίσταση σειράς Rs και την παράλληλη αντίσταση Rsh. Η Rs είναι 

το άθροισμα των αντιστάσεων των υλικών του φβ (p και n τύπου ημιαγωγοί και 

scoc

mm

IV

IV
FF






m m oc sc

in in

V I V I FF

P P
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ηλεκτρόδια) καθώς και των επαφών (ημιαγωγού – ηλεκτροδίου και στην επαφή p-n). 

Η Rs οφείλεται κυρίως στο λεπτό στρώμα διάχυσης στην επαφή p-n. Όπως φαίνεται 

και στο Σχήμα 1α μικρή αύξηση της Rs προκαλεί δραστική μείωση του FF και κατά 

συνέπεια και της απόδοσης. Γι’ αυτό η τιμή της πρέπει να είναι μικρότερη από 

0.5Ω/A, όπου Α η επιφάνεια του φβ σε cm
2
. Η Rsh οφείλεται σε όλες τις “διαρροές” 

ρεύματος που έχουμε στο φβ στοιχείο, όπως το ρεύμα επανασύνδεσης των φορέων 

στην επαφή p-n καθώς και από τα μικροσκοπικά βραχυκυκλώματα μεταξύ άνω και 

κάτω ηλεκτροδίου. Η επίδραση της Rsh στον FF φαίνεται στο Σχήμα 1β. Για να 

ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα που προκαλείται πρέπει η τιμή της να είναι μεγαλύτερη 

από 1000Ω/Α, όπου Α η επιφάνεια του φβ σε cm
2
. 

 

(α)      (β)  

    Σχήμα 1 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. Χρησιμοποιείστε το κύκλωμα του Σχήματος 2. Φωτίστε το δείγμα με τη 

λάμπα αλογόνου, στη μεγαλύτερη τάση τροφοδοσίας, σύμφωνα με  τον Πίνακα 1. 

Μετρήστε το Voc και στη συνέχεια μεταβάλλοντας την RL καταγράψτε τα ζεύγη 

τιμών τάσης (ενδείξεις βολτομέτρων V1 και V2) και υπολογίστε την ένταση ρεύματος 

I ως εξής: I=V2/R2  (R2=0.56Ω). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φωτισμός του δείγματος να διαρκεί 

λίγο χρόνο για κάθε μέτρηση και η λήψη των τιμών V1, V2 να γίνεται γρήγορα, ώστε 

να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του φωτοβολταϊκού. 

Rs = 0 Ω

0.25 Ω

5.0 Ω

I

V

I

V

100 Ω

20 Ω

Rsh =

8

 Ω
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R2

RL
V1 V2φβ

 

Σχήμα 2 

 

 Η γραφική παράσταση των τιμών αυτών, όταν θα έχετε χρησιμοποιήσει όλη 

την κλίμακα της ρυθμιστικής αντίστασης RL, θα δώσει μια καμπύλη όπως αυτή της 

συνεχούς γραμμής του Σχήματος 3. Παρατηρείστε ότι δεν είναι δυνατόν να ληφθεί 

μέτρηση του ρεύματος βραχυκύκλωσης Isc αφού το κύκλωμα του σχήματος 2 έχει μια 

μικρή αντίσταση. Για το λόγο αυτό προεκτείνετε την καμπύλη μέχρις ότου 

συναντήσει τον άξονα I, όπου το σημείο τομής είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης.  

I

V

Isc

Voc

Σχήμα 3 

I

V

Isc1

Isc2

ΔV

ΔI

ΔI

Σχήμα 4 

 

 

Χαράξτε την καμπύλη I-V και αφού βρείτε τα σημεία Vm και Im υπολογίστε 

τον παράγοντα FF και την απόδοση. Η ισχύς που παρέχει η φωτεινή πηγή δίνεται 

στον Πίνακα 1. Η επιφάνεια του φβ είναι 16,22cm
2
. Στη συνέχεια χαράξτε την 

καμπύλη P=f(RL), όπου P η ισχύς που παράγεται από το φβ και η RL μπορεί να 

υπολογιστεί από την ανάλυση του κυκλώματος. Τι έχετε να παρατηρήσετε σχετικά με 

τη χρήση των φβ στοιχείων σε κύκλωμα κατανάλωσης; 
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21 scsc

s
II

V
R






ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΛΑΜΠΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 50 W 

 

 Τροφοδοσία (V) Ένταση  (mW/cm
2
) 

                 10,0 100 

 7,8 50 

 

2. Μειώστε την τάση τροφοδοσίας του λαμπτήρα σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

Τώρα η προσπίπτουσα φωτεινή ισχύς είναι μικρότερη από αυτή της προηγούμενης 

μέτρησης. Επαναλάβετε τη διαδικασία και τους υπολογισμούς που κάνατε 

προηγουμένως στις μετρήσεις της παραγράφου 1 (FF, η, P=f(RL)). Τι παρατηρείτε 

όταν αλλάζει η ένταση της ακτινοβολίας; (Υπόδειξη: υπολογίστε για κάθε απόσταση 

το λόγο του ρεύματος βραχυκύκλωσης προς την ένταση της ακτινοβολίας. Είναι 

σταθερός ο λόγος αυτός όπως αναμένεται για ιδανικό φβ;) 

 

3.  Σκιάστε με μαύρο χαρτόνι ένα μέρος του φβ ενώ αυτό βρίσκεται σε συνθήκες 

βραχυκύκλωσης. Τι παρατηρείτε; Πώς εξηγείται; 

 

4. Υπολογισμός της Rs: χαράξτε και τις δύο καμπύλες I-V που έχουν ληφθεί από 

τις διαδικασίες 1 και 2 σε κοινό σύστημα αξόνων όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. 

Διαλέξτε ένα σημείο σε κάθε καμπύλη στην περιοχή του “γόνατου” το οποίο να 

αντιστοιχεί σε τιμή ρεύματος που να είναι μικρότερη του ρεύματος βραχυκύκλωσης 

κατά μια αυθαίρετη ποσότητα ΔI, ίδια και για τις δύο καμπύλες I-V. Βρείτε τη 

διαφορά δυναμικού ΔV που αντιστοιχεί στα δύο σημεία. Η Rs ισούται με: 

 

 

 

Η σχέση αυτή μπορεί να αποδειχτεί χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο κύκλωμα φβ με 

πεπερασμένη αντίσταση σειράς Rs και άπειρη παράλληλη αντίσταση (Rsh→). Είναι 

η τιμή της Rs μικρότερη από 0,5Ω/Α όπου Α η επιφάνεια του φβ σε cm
2
; Συγκρίνετε 

την τιμή της Rs με εκείνη της άσκησης 8, αν την έχετε πραγματοποιήσει.  
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ΑΣΚΗΣΗ 6 

 

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ VOC , IPH 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΣΧΥ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι. Είναι γνωστό ότι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει 

σε μια ακίνητη επιφάνεια μεταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τα 

διάρκεια του έτους. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να μελετήσουμε τα αποτελέσματα αυτής 

της μεταβολής στα χαρακτηριστικά μεγέθη του φβ. 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. Η πειραματική διάταξη που απαιτείται είναι απλή. Συνδέστε το φβ με 

βολτόμετρο, για μέτρηση της τάσης ανοικτού κυκλώματος Voc και φωτίστε το φβ με 

τρόπο ώστε οι φωτεινές ακτίνες να προσπίπτουν κάθετα πάνω του. 

Είναι προφανές ότι αυξάνοντας την απόσταση φωτεινής πηγής – φβ μειώνεται 

η ένταση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στο φβ. Ήδη έχει μετρηθεί η ένταση Φ 

του φωτός που προσπίπτει στο φβ για διάφορες αποστάσεις και τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

d (cm) Φ (mW/cm
2
) 

75 6,25 

70 8,10 

65 10,51 

60 13,63 

55 17,67 

50 22,92 

45 29,72 

40 38,55 

35 49,99 

30 64,84 

25 84,09 

 

Τοποθετείστε την πηγή και το φβ σε αποστάσεις ίδιες με αυτές του Πίνακα 1 

και μετρήστε την Voc. Χαράξτε την καμπύλη Voc=f(Φ) και την καμπύλη Voc=f(logΦ). 

Πώς μεταβάλλεται η Voc ως συνάρτηση του Φ; Γιατί;  
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2. Συνδέστε το φβ με αμπερόμετρο, για μέτρηση του φωτορεύματος Iph και 

επαναλάβετε τη διαδικασία της παραγράφου 1. Χαράξτε την καμπύλη Iph=f(Φ). Τι 

παρατηρείτε; 

 

3. Εξαρτάται η απόδοση του φβ από την ένταση της ακτινοβολίας; Αν ναι γιατί 

και πώς; Υπόδειξη: Χρησιμοποιείστε τη σχέση για την απόδοση φβ της άσκησης 5. 

 

4. Από ποιους άλλους παράγοντες εξαρτάται η απόδοση ενός τυπικού 

φωτοβολταϊκού πυριτίου; Τι συμπεραίνετε για τη λειτουργία και την απόδοση ενός 

τέτοιου φωτοβολταϊκού κατά τη διάρκεια μιας χειμωνιάτικης και μιας καλοκαιρινής 

μέρας; 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Εκτός από τη μέτρηση I-V μια ακόμη χρήσιμη πειραματική μέθοδος 

για την αξιολόγηση ενός φβ είναι η μέτρηση της φασματικής απόκρισης. 

Φασματική απόκριση (SR) ενός φβ στοιχείου καλείται το πηλίκο του 

φωτορεύματος Iph που συλλέγεται σε κάθε μήκος κύματος (λ) προς την αντίστοιχη 

ισχύ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο ίδιο μήκος κύματος. Δηλαδή: 

 

Η απορρόφηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας από ένα φ/β 

εξαρτάται από το μήκος κύματός της, λόγω της ύπαρξης του ενεργειακού χάσματος 

(Eg) στους ημιαγωγούς. Όταν η ενέργεια των φωτονίων είναι μικρότερη από το 

ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, τα φωτόνια δεν απορροφώνται με αποτέλεσμα να 

υπάρχει ένα μέγιστο μήκος κύματος της ακτινοβολίας που μπορεί να απορροφήσει 

ένα φ/β. Το μέγιστο μήκος κύματος δίνεται από τη σχέση max
g

h c
E

   (γιατί;). Όταν 

η ενέργεια των φωτονίων είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, 

τα φωτόνια απορροφώνται, αλλά η επιπλέον του Eg ενέργεια μετατρέπεται σε 

θερμότητα και έχει ως αποτέλεσμα την θέρμανση της κυψελίδας. Η μη πλήρης 

αξιοποίηση των φωτονίων υψηλής ενέργειας, αλλά και η μη απορρόφηση φωτονίων 

χαμηλής ενέργειας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες απωλειών στις φ/β κυψελίδες 

που περιλαμβάνουν μία απλή επαφή p – n. 

 

 
 1phI

SR
W








 21 

 Επίσης η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας δεν γίνεται στο ίδιο βάθος 

μέσα στην κυψελίδα, αλλά τα φωτόνια με μεγάλο μήκος κύματος (κόκκινα φωτόνια) 

απορροφώνται σε μεγαλύτερο βάθος από ότι τα φωτόνια με μικρό μήκος κύματος 

(μπλε φωτόνια). Από την μορφή της καμπύλης της φασματικής απόκρισης μπορούμε 

να βγάλουμε συμπεράσματα για το αν διεργασίες σημαντικές για τη λειτουργία της 

κυψελίδας (όπως επανασύνδεση φορέων, μήκος διάχυσης φορέων κτλ.) συμβαίνουν 

στην περιοχή τύπου p ή στην περιοχή τύπου n.  

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Ο υπολογισμός της φασματικής απόκρισης δοθέντος φβ γίνεται με την 

διάταξη του σχήματος 1. Ο μονοχρωμάτορας χρησιμοποιεί φράγμα περίθλασης ώστε 

να αναλύσει το λευκό φώς της πηγής στα μήκη κύματος που το συνθέτουν και να 

εμφανίσει στην έξοδο μονοχρωματική ακτινοβολία με το επιθυμητό μήκος κύματος. 

Μετασχηματιστής Φωτεινή Πηγή Μονοχρωμάτoρας Φωτοβολταϊκό Αμπερόμετρο  

Σχήμα 1 

 

1. Τοποθετείστε το φβ σε απόσταση 12 cm από την έξοδο του μονοχρωμάτορα και 

βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή δέσμη προσπίπτει σε ολόκληρη την επιφάνειά του. 

Στη συνέχεια καλύψτε προσεκτικά την έξοδο του μονοχρωμάτορα και το φβ με 

το μαύρο πανί. 

 

2. Μετρείστε το φωτόρευμα Iph μεταβάλλοντας το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας από 400 μέχρι 800 nm, με βήμα 20 nm. Προσοχή! 

Η ένδειξη του μονοχρωμάτορα είναι το μισό από το πραγματικό μήκος κύματος, 

πχ ένδειξη 210 αντιστοιχεί σε 420 nm.  

 

3. Στον Πίνακα 2 δίνεται το φάσμα της φωτεινής πηγής. Από τον αριθμό των 

φωτονίων ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου υπολογίστε την 

προσπίπτουσα ένταση της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του φ/β (G σε W/m
2
). 
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Με δεδομένο ότι η επιφάνεια του φβ είναι 16,22cm
2
, υπολογίστε την 

προσπίπτουσα ισχύ (σε W). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

λ (nm)   17
2 10ό

m s
  


 

400 4.4 

420 6.3 

440 8.6 

460 11 

480 14 

500 17.6 

520 21.8 

540 26.5 

560 32.2 

580 37.9 

600 43.4 

620 49.2 

640 54.8 

660 60.6 

680 66.9 

700 72.7 

720 78.3 

740 83.7 

760 88.8 

780 93.5 

800 97.7 

 

 

4. Υπολογίστε τη φασματική απόκριση με την βοήθεια του τύπου 1 και κάντε τη 

γραφική παράσταση της SR = f (λ) 

 

5. Από τι εξαρτάται η φασματική απόκριση και ποια η χρησιμότητά της ως 

πειραματικής μεθόδου για τη μελέτη των φβ; 

 

6. Είναι δυνατόν η μορφή της καμπύλης SR=f(λ) να είναι μια ευθεία παράλληλη 

στον άξονα των λ;  

 

7. Αν αλλάξουμε το λαμπτήρα φωτισμού με άλλον που έχει διαφορετικό φάσμα 

εκπομπής θα μεταβληθεί η μορφή της καμπύλης SR=f(λ); 

 

8. Η αλλαγή του λαμπτήρα θα προκαλούσε αλλαγή στην τιμή της απόδοσης; 
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ΑΣΚΗΣΗ 7 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  

 

Αντικείμενο: Μέτρηση της εκπεμψιμότητας επιφανειών που αποτελούνται από 

διαφορετικά υλικά. 

Συσκευή: Συσκευή μέτρησης της εκπεμψιμότητας (emissiometer) που αποτελείται 

από εκπομπό θερμότητας, απαγωγό θερμότητας, πρότυπες επιφάνειες και 

βολτόμετρο. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Η συνολική θερμική ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας (ή αφετική ικανότητα) που 

ακτινοβολεί ένα μέλαν σώμα δίδεται από το νόμο των Stefan-Boltzmann: 

4

Black BodyW                                                    (9) 

όπου σ = 5.6696 × 10
-8

 W m
-2

 Κ
-4

, η σταθερά Stefan-Boltzmann. Το μέλαν σώμα 

είναι μία ιδεατή κατασκευή και αποτελεί το άνω όριο όσον αφορά τη θερμική 

ακτινοβολία. Στην πραγματικότητα, τα υλικά που υπάρχουν στη φύση αποτελούν 

«γκρίζα σώματα». Ένα «γκρίζο» σώμα ακτινοβολεί λιγότερη θερμική ισχύ από το 

μέλαν και ο συντελεστής αναλογίας μεταξύ των δύο σωμάτων ονομάζεται 

«συντελεστής εκπομπής ε» ή εκπεμψιμότητα (emissivity): 

4

Gray Body Black BodyW W                                       (10) 

Είναι προφανές από την παραπάνω σχέση ότι 0 ≤ ε ≤ 1. Για να ισχύει η (10) πρέπει η 

ε είναι σταθερά και να εξαρτάται μόνο από το υλικό. Αυτό δε συμβαίνει πάντα και 

συνήθως η εκπεμψιμότητα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας (Τ) του υλικού, του 

μήκους κύματος (λ) της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και της κατεύθυνσης (θ, φ) στην 

οποία εκπέμπεται η ακτινοβολία ε=ε(λ,θ,φ,Τ). Έτσι, συνήθως λαμβάνουμε ένα μέσο 

όρο της ε με ολοκλήρωση σε όλες τις κατευθύνσεις (δηλαδή στην επιφάνεια ενός 

ημισφαίριου) και σε όλα τα μήκη κύματος, που ονομάζεται «συνολική ημισφαιρική 

εκπεμψιμότητα» και είναι συνάρτηση μόνο της θερμοκρασίας: 

2 /2

0 0 0

2 /2

0 0 0

( , , , ) ( , , , ) cos sin

( , , , ) cos sin

B

Total Hemispherical

B

T I T d d d

I T d d d

           (11) 
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όπου IB(λ,θ,φ,Τ) η ένταση ακτινοβολίας του μέλανος σώματος. Ένα επίσης σημαντικό 

χαρακτηριστικό της εκπεμψιμότητας είναι ότι η τιμή της διαμορφώνεται μόνο από 

την εξωτερική επιφάνεια ενός σώματος και όχι από το εσωτερικό του. Έτσι, με 

τροποποίηση της εξωτερικής επιφάνειας των υλικών (πχ βαφή με μπογιά ή απόθεση 

λεπτών υμενίων) μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά την ε. 

 

Ηλιακό φάσμα-θερμικό υπέρυθρο. 

Στο σχήμα 1 φαίνεται το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης, το 

φάσμα εκπομπής μέλανος σώματος σε θερμοκρασία 70°C καθώς και η ευαισθησία 

του ανθρώπινου οφθαλμού. 

 

Σχήμα 1. Φάσματα (ηλιακό και μέλανος σώματος) 

Είναι προφανές από το σχήμα 1 ότι ο ήλιος του οποίου η φωτόσφαιρα έχει 

θερμοκρασία περί τους 6000 Κ εκπέμπει σε μικρότερα μήκη κύματος απ’ ότι τα 

συνηθισμένα αντικείμενα στο περιβάλλον μας, τα οποία (λόγω χαμηλής 

θερμοκρασίας – νόμος Wien) εκπέμπουν ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος στην 

περιοχή των 10μm που ονομάζεται «θερμικό υπέρυθρο». Στην περιοχή αυτή αφορά 

και η μέτρηση της εκπεμψιμότητας που διεξάγεται στην παρούσα άσκηση. Από το 

σχήμα 1 επίσης προκύπτει πως η εντύπωση του χρώματος ενός αντικειμένου, αφορά 

στο ορατό μέρος του φάσματος. Συνεπώς, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο 

χρώμα ενός δείγματος και στο συντελεστή εκπομπής όπως μετράται στην παρούσα 

άσκηση. 
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Νόμος Kirkhoff για τη θερμότητα, νόμος Haagen-Rubens.   

Η ακτινοβολία που προσπίπτει σε μια επιφάνεια, μπορεί να απορροφηθεί, να 

ανακλαστεί ή να διέλθει. Αντίστοιχα ορίζονται οι λόγοι των ανωτέρω εντάσεων ως 

προς την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ως απορροφητικότητα α, 

ανακλαστικότητα r και διαπερατότητα t.  Προφανώς ισχύει t+r+α=1. Ένα αδιαφανές 

υλικό (όπως είναι τα περισσότερα υλικά στο θερμικό υπέρυθρο) έχει t=0 και 

επομένως α=1-r. Συνεπώς, υψηλή ανακλαστικότητα σημαίνει χαμηλή 

απορροφητικότητα και το αντίστροφο.  

Όταν ένα σώμα βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του, ο νόμος 

Kirkhoff δίδει ότι α=ε. Έχουμε δηλαδή εξίσωση της απορροφητικότητας και του 

συντελεστή εκπομπής. Αυτή την ιδιότητα εκμεταλλευόμαστε για να μετρήσουμε την 

εκπεμψιμότητα, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Υπάρχει επίσης σύνδεση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας ενός υλικού με το συντελεστή 

εκπομπής. Οι Haagen και Rubens απέδειξαν ότι γα το θερμικό υπέρυθρο ισχύει: 

[ ]0 0
04 0,3654c SI

 
 

 
  

Επομένως η εκπεμψιμότητα είναι ανάλογη της ρίζας της ειδικής αντίστασης ρ0 ενός 

υλικού. Συνεπώς τα μέταλλα έχουν μικρή ε και οι μονωτές εμφανίζουν μεγάλη 

εκπεμψιμότητα.  

Μέθοδος μέτρησης 

 

Σχήμα 2. Διάταξη μέτρησης της ε 

Απαγωγός

ΕκπομπόςΔείγμα

Τροφοδοσία και έξοδος 

στο βολτόμετρο
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Για τη μέτρηση της ε χρησιμοποιείται μια ειδική συσκευή (σχήμα 2). Αυτή 

αποτελείται από έναν εκπομπό και έναν απαγωγό θερμότητας (μεταλλική ψύκτρα). 

Το υπό μέτρηση δείγμα τοποθετείται μεταξύ εκπομπού και απαγωγού. Όταν αυτό 

έρθει σε θερμική ισορροπία (ε=α), η ηλεκτρική τάση εξόδου του αισθητήρα που 

βρίσκεται στον εκπομπό είναι ανάλογη της ε. Αυτό συμβαίνει διότι ένα δείγμα με 

μεγάλο ε (και άρα μεγάλο α), απορροφά την εκπεμπόμενη ακτινοβολία και την 

μεταδίδει στο περιβάλλον μέσω της ψύκτρας, έχει δηλαδή μεγάλες θερμικές 

απώλειες. Τότε, το ηλεκτρικό σύστημα που διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του 

εκπομπού χρειάζεται περισσότερη ηλεκτρική ισχύ, και άρα μεγαλύτερη τάση 

λειτουργίας. Η τάση μετράται σε κατάλληλο βολτόμετρο. Ο προσδιορισμός της ε 

γίνεται μέσω σύγκρισης με δύο πρότυπα δείγματα: Μία μαύρη επιφάνεια (ε=0,93) και 

μία μεταλλική (ε=0,04). Η συσκευή μετρά την ολική ημισφαιρική εκπεμψιμότητα σε 

θερμοκρασία περίπου 60°C (γιατί;). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

1. Τοποθετείστε τις δύο πρότυπες επιφάνειες πάνω στον απαγωγό.  

2. Τοποθετείστε τον εκπομπό πάνω στη μαύρη επιφάνεια και θέστε τον σε 

λειτουργία. 

3. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη στο βολτόμετρο (~20 min την 

πρώτη φορά) και καταγράψτε την στον πίνακα 2. 

4. Τοποθετείστε τον εκπομπό στην μεταλλική επιφάνεια και καταγράψτε την 

ένδειξη αφού σταθεροποιηθεί (~2 min). 

5. Επαναλάβετε το βήμα 4 με τα δείγματα άγνωστης ε: κοινό γυαλί, γυαλιά με 

επιστρώσεις χαμηλής αφετικής ικανότητας, φύλλο Al με λευκή βαφή, φύλλο Al 

με κόκκινη βαφή, φύλλο Al χωρίς βαφή, επιλεκτική επιφάνεια, κλπ. 

6. Από τις μετρήσεις των πρότυπων δειγμάτων, βρείτε την ευθεία βαθμολόγησης 

του οργάνου και χρησιμοποιείστε την για να υπολογίστε την ε των υπόλοιπων 

δειγμάτων. 

7. Συγκρίνετε τις τιμές για το κοινό γυαλί και το γυαλί με επίστρωση, για το φύλλο 

Al (με και χωρίς βαφή), καθώς και για τις μαύρες επιφάνειες (πρότυπη και 

επιλεκτική). Σχολιάστε. 

8. Αναφέρετε τις κυριότερες πηγές σφαλμάτων της διαδικασίας που εφαρμόσατε. 
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9. Υπολογίστε το σφάλμα δε που μεταδίδεται από τη μέτρηση της τάσης V. 

Υπολογίστε το σχετικό σφάλμα δε/ε (%) για τα υλικά που μετρήσατε. Πότε 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις; Για μεγάλα ή για μικρά ε; 

10.  Βρείτε από τη βιβλιογραφία τιμές της ε για το γυαλί και το αλουμίνιο (πρότυπο 

Νο 2)  και συγκρίνετε με τα δικά σας αποτελέσματα. 

Πίνακας 2 

Υλικό V (mV) ε 

Πρότυπο 1  0,93 

Πρότυπο 2  0,04 

Κοινό Γυαλί   

………………   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ευθεία βαθμολόγησης οργάνου:  

-12 1 2 1 2 1

2 1

ε - ε ε + ε - Α(V + V )
ε = ΑV + B, Α = [mV ], Β =

V - V 2  

A=………………….mV
-1

,     B=………………….. 
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ΑΣΚΗΣΗ 8 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ I-V Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

Ένα τυπικό φ/β πλαίσιο αποτελείται από ξεχωριστές φ/β κυψελίδες ηλεκτρικά 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, σε μία ενιαία και στιβαρή κατασκευή, η οποία 

προστατεύει τόσο τις εύθραυστες κυψελίδες όσο και τα ηλεκτρόδια σύνδεσης από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος.  

 

Ένα φ/β πλαίσιο αποτελείται από: 

i. ένα διαφανές κάλυμμα στην επάνω πλευρά (συνήθως γυαλί υψηλής 

διαπερατότητας) 

ii. τις κυψελίδες και τα ηλεκτρόδια 

iii. ένα αδιαφανές κάλυμμα από πολυμερές υλικό (τύπου Tedlar) με χαμηλή 

θερμική αντίσταση, το οποίο εμποδίζει την είσοδο νερού και υγρασίας 

iv. ένα πολυμερές συνδετικό υλικό το οποίο τοποθετείται μεταξύ των κυψελίδων 

και των δύο καλυμμάτων.  

v. ένα πλαίσιο αλουμινίου το οποίο περιβάλλει το φ/β πλαίσιο για ακόμη 

μεγαλύτερη μηχανική αντοχή. 

 

Στην περίπτωση που οι κυψελίδες είναι συνδεδεμένες σε σειρά, διαρρέονται από 

κοινό ρεύμα, ενώ η τάση προκύπτει από το άθροισμα των τάσεων των επιμέρους 

κυψελίδων. Στην περίπτωση που οι κυψελίδες συνδεθούν παράλληλα, το ρεύμα 

προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ρευμάτων και η τάση είναι κοινή. Εάν μια 

από όλες τις κυψελίδες της συνδεσμολογίας δεν λειτουργεί σωστά, τότε αντί να 

παράγει ενέργεια, συμπεριφέρεται ως καταναλωτής της επιπλέον ενέργειας που 

παράγεται από τις υπόλοιπες κυψελίδες. Ως αποτέλεσμα η προβληματική κυψελίδα 

θερμαίνεται και προκαλείται τοπική αύξηση της θερμοκρασίας (hot spot) η οποία 

μπορεί να επιφέρει ακόμα και την καταστροφή του πλαισίου. 

Η προβληματική λειτουργία της κυψελίδας μπορεί να οφείλεται σε βλάβη, αλλά 

πιο συχνά προκαλείται λόγω σκίασης της συγκεκριμένης κυψελίδας. Για την αποφυγή 
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τέτοιου είδους προβλημάτων χρησιμοποιούνται δίοδοι, οι οποίες τοποθετούνται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να παρακάμπτονται οι προβληματικές κυψελίδες. Περισσότερες 

πληροφορίες για τη λειτουργία των Φ/Β πλαισίων μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα www.pveducation.org/pvcdrom 

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1. Χρησιμοποιείστε το θερμοζεύγος στο πίσω μέρος του φ/β πλαισίου και κατάλληλο 

πολύμετρο για μέτρηση της θερμοκρασίας θ του πλαισίου. Πάρτε ταυτόχρονες 

μετρήσεις της τάσης Voc και της θερμοκρασίας για διάφορες τιμές της θ. Χαράξτε την 

καμπύλη Voc(θ). Τι παρατηρείτε; Από το διάγραμμα αυτό υπολογίστε τη μεταβολή 

της τάσης ανοικτού κυκλώματος ΔVoc ανά °C. 

  

2. Προσανατολίστε το φ/β πλαίσιο στον ήλιο ως προς το αζιμούθιο. Χρησιμοποιείστε 

το κύκλωμα του σχήματος 1 για τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής καμπύλης I-

V του φ/β πλαισίου σε συνθήκες περιβάλλοντος. 

R2

RL
V1 V2φβ

 

Σχήμα 1 

 

3. Υπολογίστε την τιμή της αντίστασης R2 

 

4. Μετρήστε την τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) και στη συνέχεια μεταβάλλοντας 

την RL σημειώστε τα ζεύγη τιμών τάσης (ένδειξη βολτομέτρου V1) και ρεύματος I 

(από την ένδειξη του βολτομέτρου V2 ως εξής: I = V2/R2). ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σωστή 

διεξαγωγή του πειράματος η V1 πρέπει να μεταβάλλεται κατά 0,3 με 0,5V μεταξύ 

διαδοχικών μετρήσεων. 
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5. Επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία για μία ακόμα τιμή έντασης 

ακτινοβολίας, αλλάζοντας τον προσανατολισμό του φ/β πλαισίου σε σχέση με τον 

ήλιο. 

6. Μετρήστε τις τιμές της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας (GT) για κάθε 

προσανατολισμό του φ/β πλαισίου με την βοήθεια του πυρανόμετρου, την αέρια μάζα 

με χρήση του ειδικού οργάνου και την επιφάνεια του φ/β πλαισίου με την βοήθεια 

μετροταινίας. Για τον υπολογισμό της έντασης να χρησιμοποιήσετε τη σταθερά του 

πυρανόμετρου που αναγράφεται στο όργανο , π.χ. 
6 110,48 10 / ( )V Wm  . 

 

7. Χαράξτε σε κοινό διάγραμμα για τις δύο εντάσεις ακτινοβολίας τις καμπύλες I-V. 

Κάνετε το ίδιο και για τις καμπύλες P-V. Από την Ι-V υπολογίστε την Rs με τη 

μεθοδολογία της άσκησης 5. Συγκρίνετε την τιμή της Rs με εκείνη της άσκησης 5, αν 

την έχετε πραγματοποιήσει.  

 

8. Για κάθε μία από τις δύο εντάσεις ακτινοβολίας, υπολογίστε τον παράγοντα 

πληρότητας (FF) και την απόδοση (η) του πλαισίου, αφού βρείτε τα σημεία Vm και Im 

με τη μεθοδολογία της άσκησης 5. 

 

9.  Χρησιμοποιείστε τα στοιχεία της «πινακίδας» στο πίσω μέρος του φ/β πλαισίου 

και υπολογίστε τον FF και τη «θεωρητική» απόδοση που προκύπτει από τα στοιχεία 

του κατασκευαστή. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 

Imp (A) Vmp (V ) Voc (V) Isc (A) A (m2) 
G 

(W/m2) 
Pmax (W) FF η % 

Μεγάλη GT          

Μικρή GT          

Κατασκευαστής          

 

10. Συγκρίνετε τις τιμές της απόδοσης μεταξύ τους αλλά και με την απόδοση φ/β 

πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου που θα βρείτε στη βιβλιογραφία. Συγκρίνετε τα 

μεγέθη που μετρήσατε με τα αντίστοιχα της «πινακίδας» στο πίσω μέρος του ΦΒ 

πλαισίου. Τι παρατηρείτε; Πώς συγκρίνονται οι πειραματικές συνθήκες των 
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μετρήσεών σας (ένταση ακτινοβολίας, αέρια μάζα, θερμοκρασία) με τις «πρότυπες» 

συνθήκες (G=1000W/m
2
, AM=1,5, θ=25°C); 

 

11. Να παρατηρήσετε τον τρόπο σύνδεσης των φ/β κυψελίδων που απαρτίζουν το φ/β 

πλαίσιο και να υπολογίσετε την τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc) και το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης (Isc) κάθε κυψελίδας από τις μετρήσεις του βήματος 4. 

 

12. Σκιάστε ένα μέρος του φ/β πλαισίου με την βοήθεια ενός κομματιού από μαύρο 

χαρτόνι. Αρχικά μία ολόκληρη κυψελίδα της επιλογής σας και μετά μια ολόκληρη 

οριζόντια σειρά. Χαράξτε σε κοινό διάγραμμα τις καμπύλες I-V για τις δύο 

περιπτώσεις σκίασης καθώς και την Ι-V χωρίς σκίαση (βήμα 4). Σχολιάστε τα 

αποτελέσματά σας σχετικά με τον αριθμό και τη συνδεσμολογία των διόδων. 
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ΑΣΚΗΣΗ 9 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Α.Π.Ε. 

 

Οι φοιτητές εκπονούν βιβλιογραφική εργασία σχετική με ένα θέμα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.  

 

Διαδικασία: 

1. Την εβδομάδα που η κάθε ομάδα διδάσκεται την άσκηση 8, δίδεται το θέμα της 

εργασίας (π.χ. «Μικρά Υδροηλεκτρικά») από τον διδάσκοντα. 

 

2. Την επόμενη εβδομάδα, που αντιστοιχεί στην άσκηση 9, οι φοιτητές παρουσιάζουν 

προσχέδιο της εργασίας τους στο διδάσκοντα για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.  

 

3. Η εργασία σε τελική μορφή παραδίδεται την μεθεπόμενη εβδομάδα, όταν η ομάδα 

διδάσκεται την άσκηση 1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 

 

T  (°C)  (Kgm
-3

) 
pC (JKg

-1
K

-1
) K (Wm

-1
K

-1
)   (Pas)  (m

3
s

-1
) Pr  

0 1002 4218 0.552 17.9 10
-4

 1.31 10
-7

 13.06 

20 1001 4182 0.597 10.1 10
-4 

1.43 10
-7

 7.02 

40 995 4178 0.628 6.55 10
-4 

1.51 10
-7

 4.34 

60 985 4184 0.651 4.71 10
-4 

1.55 10
-7

 3.02 

80 974 4196 0.668 3.55 10
-4 

1.64 10
-7

 2.22 

100 950 4216 0.680 2.82 10
-4 

1.68 10
-7

 1.74 

120 945 4250 0.685 2.33 10
-4 

1.71 10
-7

 1.45 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ AΕΡA ΣΕ ΠΙΕΣΗ 1 atm 

 

T  (°C)  (Kgm
-3

) 
pC (JKg

-1
K

-1
) K (Wm

-1
K

-1
)   (Pas)  (m

3
s

-1
) Pr  

0 1.292 1006 0.0242 1.72 10
-5 

1.86 10
-5

 0.72 

20 1.204 1006 0.0257 1.81 10
-5

 2.12 10
-5

 0.71 

40 1.127 1007 0.0272 1.90 10
-5

 2.40 10
-5

 0.70 

60 1.059 1008 0.0287 1.99 10
-5

 2.69 10
-5

 0.70 

80 0.999 1010 0.0302 2.09 10
-5

 3.00 10
-5

 0.70 

100 0.946 1012 0.0318 2.18 10
-5

 3.32 10
-5

 0.69 

120 0.898 1014 0.0333 2.27 10
-5

 3.66 10
-5

 0.69 

 

 

 


