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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ 
 
 

1.1 Η ανάγκη για μετρήσεις   
 

«Λέω συχνά ότι όταν μπορείς να μετρήσεις αυτό για το οποίο μιλάς 

και να το εκφράσεις με νούμερα γνωρίζεις κάτι γι’ αυτό: αλλά όταν 

δεν μπορείς να το μετρήσεις, όταν δεν μπορείς να το εκφράσεις σε 

νούμερα, η γνώση σου είναι πενιχρή και ανεπαρκής. Μπορεί  να 

είναι η αρχή της γνώσης αλλά δεν έχεις φθάσει στις σκέψεις 

σου στο επίπεδο της επιστήμης, οποιοδήποτε και αν είναι το θέμα» 

Λόρδος Kelvin, 1883 

 

Είτε πρόκειται για μετεωρολογικές, κλιματολογικές ή περιβαλλοντικές μελέτες οι 
μετρήσεις είναι ζωτικής σημασίας. Η γνώση για το τι συνέβη στο παρελθόν και της 
παρούσας κατάστασης καθώς και η κατανόηση των διεργασιών που εμπλέκονται μπορεί να 
επιτευχθεί με τη ανάλυση μετρήσεων. Αυτή η γνώση είναι απαραίτητη και για την 
πρόγνωση των μελλοντικών συμβάντων και κατόπιν για τον έλεγχο της ορθότητας των 
προγνώσεων. Οι μετρήσεις είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων αυτών.  

Αυτά τα οποία θέλουμε να μετρήσουμε ονομάζονται μεταβλητές ή παράμετροι. Οι πιο 
συνηθισμένες ατμοσφαιρικές μεταβλητές είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η πίεση, η 
ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, η βροχόπτωση και χιονόπτωση, η ηλιακή και γήινη 
ακτινοβολία, και η ποιότητα του αέρα (επίπεδα συγκεντρώσεων των ρύπων) 

 

1.2 Μετεωρολογικές μετρήσεις για τη μελέτη της ποιότητας του 
αέρα 

Οι μετεωρολογικές μετρήσεις αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα ενός ολοκληρωμένου 
δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην 
περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος, μετρήσεις της ταχύτητας και της διεύθυνσης του 
ανέμου προσφέρουν ένα πολύτιμο βοήθημα στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την 
ελαχιστοποίηση των συνεπειών του ατυχήματος. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην 
περίπτωση μεγάλων πηγών ρύπανσης, οι μετρήσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της επίπτωσης της πηγής στην περιοχή.  
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Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι χρήσης των μετεωρολογικών 
πληροφοριών που προκύπτουν από το μετεωρολογικό δίκτυο μετρήσεων: 

Κλιματολογική χρήση 

Απαιτεί την συλλογή στοιχείων για ένα μακρύ χρονικό διάστημα (συνήθως πολλά χρόνια) 
από τα οποία υπολογίζονται μέσες και ακραίες τιμές και διάφορες άλλες στατιστικές 
παράμετροι. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών διασποράς της περιοχής, προγραμματισμό της κατασκευής βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων κ.τ.λ. Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτούν την γνώση 
τέτοιων στοιχείων. 

Επιχειρησιακή χρήση 

Η επιχειρησιακή χρήση μετεωρολογικών στοιχείων απαιτεί την συλλογή και μετάδοση των 
στοιχείων σε κάποιο επιχειρησιακό κέντρο αμέσως μετά την πραγματοποίηση των 
μετρήσεων. Οι μετεωρολογικές πληροφορίες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις άλλες 
πληροφορίες για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων (π.χ. αντιμετώπιση βιομηχανικών 
ατυχημάτων, εξέλιξη επεισοδίων ρύπανσης, εκτέλεση ή μη εργασιών που εξαρτώνται από 
τον καιρό κ.τ.λ.). 

Προκειμένου να είναι χρήσιμες στην παρακολούθηση και μελέτη της ποιότητας του αέρα 
σε μία περιοχή, οι μετεωρολογικές μετρήσεις θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια: 

• Να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο πρόβλημα (π.χ. εκλογή των 
παραμέτρων που θα μετρηθούν, περιοχή και ύψος μέτρησης κ.τ.λ.). 

• Να είναι αξιόπιστες. Για κλιματολογική χρήση, μια ενδεικτική τιμή διαθεσιμότητας 
μετρήσεων είναι περίπου το 90%. 

• Να έχουν την κατάλληλη ακρίβεια και διακριτότητα. 

• Να ελέγχεται η ποιότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με την 
εφαρμογή). 

• Να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση στα στοιχεία (ιδιότητα που είναι ιδιαίτερα 
σημαντική σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως σε βιομηχανικό ατύχημα). 

• Η αρχειοθέτηση να γίνεται με τρόπο ώστε να είναι εύκολη η μελλοντική χρήση από 
επιστήμονες οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην διαδικασία συλλογής των στοιχείων. 

• Η παρουσίασή τους να γίνεται με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. 

Ενώ δεν είναι απαραίτητο οι μετεωρολογικές μετρήσεις να γίνονται στο ίδιο σημείο στο 
οποίο γίνονται και οι μετρήσεις αέριας ρύπανσης, για λόγους πρακτικούς αυτό αποτελεί 
γενικά τον κανόνα. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα μετεωρολογικά όργανα είναι σχετικά 
φθηνά, είναι χρήσιμο να εξοπλίζονται, κατ’ ελάχιστο, με μετεωρολογικό εξοπλισμό 
μέτρησης του ανέμου, της θερμοκρασίας και της υγρασίας όλοι οι σταθμοί 
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.  
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Τα κλιματολογικά στοιχεία προκύπτουν από τα μετεωρολογικά στοιχεία κατόπιν 
κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας. Για αυτό τον σκοπό απαιτούνται μετεωρολογικές 
μετρήσεις πολλών ετών. Οι κλιματολογικές περίοδοι καλύπτουν, αυστηρά, τριάντα χρόνια, 
αλλά αποτελέσματα από μικρότερες περιόδους είναι επίσης αποδεκτά.  

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι κυριότερες μετεωρολογικές παράμετροι οι οποίες 
πρέπει να μετρούνται στους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα καθώς και 
η απαιτούμενη ακρίβεια των μετρήσεων 

 

Πίνακας 1.1: Προτεινόμενη ακρίβεια μετεωρολογικών μετρήσεων σε σταθμούς 
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. 

Μετεωρολογική μεταβλητή Ακρίβεια του συστήματος Διακριτότητα της 
μέτρησης 

 

Ταχύτητα Οριζόντιου 
άνεμου 

 

Διεύθυνση ανέμου 

 

Θερμοκρασία 

 

Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα 

 

Θερμοκρασία δρόσου 

 

Πίεση 

 

Ηλιακή ακτινοβολία 

 

Χρόνος 

 

±0.2 m/s + 5% μέτρησης 

 

±5 μοίρες 

 

±0.5 οC 

 

±0.1 oC 

 

±1.5 oC 

 

 ±3 mb 

 

±5% της μετρούμενης 

 

1 λεπτό 

 

0.1 m/s 

 

1.0 μοίρα 

 

0.1 oC 

 

0.02 oC 

 

0.1 oC 

 

0.5 mb 

 

10 W/m2 

 

1 δευτερόλεπτο 
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1.3 Αντιπροσωπευτικότητα μέτρησης 
Ο όρος αντιπροσωπευτικότητα (representativeness) χρησιμοποιείται στην περιβαλλοντική 
μετεωρολογία για να υποδηλώσει το κατά πόσο η μέτρηση μίας παραμέτρου γίνεται με 
όργανα τα οποία από την μία έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια και ευαισθησία και από την 
άλλη έχουν τοποθετηθεί σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να είναι χρήσιμα για τον συγκεκριμένο 
σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται. Για το λόγο αυτό, η αντιπροσωπευτικότητα δεν 
είναι σταθερή ιδιότητα μιας κάποιας μέτρησης αλλά προκύπτει από την συν-εκτίμηση των 
οργάνων μέτρησης, το χρονικό διάστημα της μέτρησης, και την έκθεση, σε σύγκριση με τις 
απαιτήσεις κάποιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Για παράδειγμα μετρήσεις της 
περιφερειακής ρύπανσης θα πρέπει τυπικά να είναι αντιπροσωπευτικές μιας περιοχής 
μερικών δεκάδων χιλιομέτρων γύρω από τον σταθμό αλλά για τοπική ή αστική κλίμακα η 
υπό εξέταση περιοχή έχει διαστάσεις λίγων χιλιομέτρων.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μετρήσεις του ανέμου οι οποίες 
πραγματοποιούνται κοντά σε μία βιομηχανική εγκατάσταση για τον υπολογισμό της 
οριζόντιας μεταφοράς του θυσάνου στην ατμόσφαιρα. Οι μετρήσεις θα πρέπει να πληρούν 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά προκειμένου να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές για τον 
συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο πραγματοποιούνται: 

• να γίνονται σε σημεία τα οποία βρίσκονται μακριά από τυχόν εμπόδια τα οποία μπορεί 
να διαταράξουν το πεδίο ανέμων. Αυτός ο κανόνας είναι γενικός και αφορά, πλην πολύ 
ειδικών περιπτώσεων, όλες τις μετρήσεις ανέμου στην ατμόσφαιρα. 

• Η μέτρηση του ανέμου θα πρέπει κατά κανόνα να γίνεται στο ίδιο ύψος στο οποίο 
βρίσκεται ο κεντρικός άξονας του θυσάνου. Για πρακτικούς λόγους ο κανόνας αυτός 
παραβιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις όπου συνήθως το ύψος μέτρησης του 
ανέμου είναι τα 10 m. Σ' αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται συνήθως 
ημιεμπειρικές σχέσεις για τον υπολογισμό της κατακόρυφης κατανομής του ανέμου. Η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο στην περίπτωση που οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνται σε περιοχή χωρίς έντονο ανάγλυφο και ομοιογενή χαρακτηριστικά 
εδάφους τα οποία δεν ευνοούν την ανάπτυξη τοπικών κυκλοφοριών.  

• Το ανεμόμετρο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι χαμηλό κατώφλι (≤0.5 ms-1) 
και να έχει καλή ακρίβεια, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου οι οποίες 
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

• Η ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να αποθηκεύεται σαν μέση τιμή μίας χρονικής 
περιόδου η οποία είναι ίση ή ακέραιο υποπολλαπλάσιο της χρονικής κλίμακας για την 
οποία ενδιαφερόμαστε. Αν π.χ. η μελέτη της διασποράς αφορά ωριαίες τιμές τότε οι 
τιμές του ανέμου θα πρέπει να αφορούν μέσες τιμές αντιστοίχων χρονικών περιόδων. 
Όσον αφορά την διεύθυνση του ανέμου, συλλέγονται συνήθως στιγμιαίες τιμές. 

Πολύ συχνά βρισκόμαστε μπροστά στο πρόβλημα ότι στην περιοχή στην οποία 
πραγματοποιούμε κάποια μελέτη δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα μετεωρολογικά 
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στοιχεία και είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε μετρήσεις οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν σε κάποια γειτονική  περιοχή. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι 
το κατά πόσο οι μετρήσεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές για την περιοχή την οποία 
ενδιαφερόμαστε. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σ' αυτή την περίπτωση είναι πολλά, 
και γενικά απαιτείται κάποια εμπειρία στην εφαρμογή τους. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα 
πρέπει να εξετάσει κανείς είναι το κατά πόσο είχαν εκτελεστεί παλαιότερα ταυτόχρονες 
μετρήσεις στις δύο περιοχές. Η συγκρισιμότητα των δύο χρονοσειρών μπορεί να δώσει την 
απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα. Γενικά όμως δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια και η 
αντιπροσωπευτικότητα των μετρήσεων θα πρέπει να κριθεί χρησιμοποιώντας άλλα 
κριτήρια, όπως: 

• Απόσταση ανάμεσα στις δύο περιοχές 

• Παρεμβαλλόμενα εμπόδια, όπως λόφοι, ορεινοί όγκοι κ.τ.λ. 

• Τοπογραφία των δύο περιοχών. 

• Η ίδια η παράμετρος. Ο άνεμος, π.χ. είναι πιο ευαίσθητος σε τοπικές επιδράσεις. 

• Χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης, π.χ. τραχύτητα, βλάστηση κ.τ.λ. 

• Ύψος μέτρησης. 

 

1.4 Έλεγχος / διασφάλιση ποιότητας 
Προκειμένου να είναι χρήσιμα, τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται στους σταθμούς 
μέτρησης της ποιότητας αέρα θα πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα αξιοπιστίας και 
ακρίβειας. Η εξασφάλιση αυτών των προϋποθέσεων απαιτεί την εφαρμογή ορισμένων 
διαδικασιών οι οποίες είναι γνωστές με τα αρχικά QA/QC (Quality Assurance/Quality 
Control, διασφάλιση ποιότητας/ έλεγχος ποιότητας). 

Ο έλεγχος ποιότητας ορίζεται σαν το σύστημα των επιχειρησιακών διαδικασιών οι οποίες 
θα ακολουθούνται σε συνεχή βάση κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού ώστε 
να εξασφαλίζουν ότι η διαδικασία μέτρησης λειτουργεί σωστά. Αυτές οι διαδικασίες 
περιλαμβάνουν: 

• περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή και ανάλυση,  

• περιοδική βαθμονόμηση των οργάνων,  

• επιθεώρηση της θέσης μέτρησης, 

• έλεγχο των δεδομένων, 

• επαλήθευση των δεδομένων, 

• προληπτική συντήρηση, και 

• τεκμηρίωση των ενεργειών για την εξασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων. 
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Από την άλλη πλευρά, η διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει τις διαδικασίες οι οποίες 
πραγματοποιούνται, περισσότερο, σε περιστασιακή βάση και παρέχουν τη διασφάλιση ότι 
η διαδικασία των  μετρήσεων παράγει δεδομένα του τύπου και της ποιότητας που 
χρειάζονται για τον σκοπό που πραγματοποιούνται. Η διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνει 
εξωτερικούς ελέγχους (audits) οι οποίοι ασκούνται, συνήθως, από άτομα που δεν 
συμμετέχουν στις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι εξωτερικοί έλεγχοι 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών του ελέγχου ποιότητας (system audits). 

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια συστηματική επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων, του 
εξοπλισμού, της εκπαίδευσης του προσωπικού, την καταγραφή, την επαλήθευση και την 
αναφορά του συστήματος. 

• εκτίμηση της απόδοσης των οργάνων μέτρησης (performance audits). 

1.5 Μετα-δεδομένα 
Παρά το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία των μετρήσεων 
μέσα από την τυποποίηση, σε πολλές περιπτώσεις οι τοπικές συνθήκες και περιστάσεις 
μπορούν να προκαλέσουν αποκλίσεις από τις προτεινόμενες διατάξεις μέτρησης . Για 
παράδειγμα, σε περιοχές με πολύ χιόνι τα όργανα τοποθετούνται υψηλότερα ώστε να είναι 
χρήσιμα τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. 

Οι χρήστες των ατμοσφαιρικών μετρήσεων χρειάζεται να γνωρίζουν την πραγματική 
κατάσταση και έκθεση του εξοπλισμού και πιθανόν τις συνθήκες των μετρήσεων. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σημασία σε εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα 
όπου π.χ. η ακριβής θέση του σταθμού είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό 
της χρονικής τάσης των επιπέδων ρύπανσης. Τα μετα-δεδομένα είναι δεδομένα σχετικά με 
τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητο να τηρούνται  σε κάθε σταθμό μέτρησης. Τα μετα-
δεδομένα αφορούν την όλη επιχείρηση και συντήρηση του σταθμού και περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για όποιες αλλαγές έχουν λάβει χώρα όπως η βαθμονόμηση και η συντήρηση 
και αυτές που αφορούν την έκθεση των μετρήσεων. Τα μετα-δεδομένα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα για δεδομένα τα οποία είναι ευαίσθητα στην έκθεση του εξοπλισμού, όπως είναι οι 
συγκεντρώσεις των ρύπων, ο υετός και ο άνεμος. 

 

1.6 Γενικά στοιχεία μέτρησης 
Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μετεωρολογικές μετρήσεις χρειαζόμαστε 
τουλάχιστον τις παρακάτω τρεις συνιστώσες: 

1. Έναν ανιχνευτή ή αισθητήρα: συνήθως μια συσκευή της οποίας τα φυσικά 
χαρακτηριστικά (μέγεθος, αντίσταση κτλ) αλλάζουν σαν συνάρτηση της 
μεταβλητής που μετριέται. Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφεται ένας 
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μεγάλος αριθμός αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για ατμοσφαιρικές εφαρμογές. 
Το σήμα από τον αισθητήρα είναι αναλογικό. 

2. Έναν ψηφιοποιητή: η μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό (A/D) μετατρέπει το 
αναλογικό σήμα από τον αισθητήρα σε ψηφιακή πληροφορία. Η μετατροπή αυτή 
είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το σύστημα συλλογής δεδομένων να 
επεξεργαστεί ή να αποθηκεύσει τα σήματα. 

3. Ένα σύστημα συλλογής δεδομένων: ανάλογα με τις ανάγκες, συνήθως έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (pc) ή ένα ηλεκτρονικό καταγραφέα δεδομένων (data log-
ger). Παραδοσιακά, η συλλογή των δεδομένων γινόταν σε ηλεκτρονικό 
καταγραφέα. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών των συσκευών είναι η μικρή, συμπαγής 
συσκευασία, η οποία τα επιτρέπει να καταλαμβάνουν μικρό χώρο, να μεταφέρονται 
εύκολα και να μπορούν να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σημεία. Επίσης, οι 
ηλεκτρονικοί καταγραφείς έχουν χαμηλές ενεργειακές  απαιτήσεις και μπορούν, σε 
κάποιες περιπτώσεις, να λειτουργήσουν και μήνες χωρίς φόρτιση των μπαταριών 
τους. Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται ευρέως συστήματα ελέγχου και 
συλλογής δεδομένων που βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα κατά το σχεδιασμό τους, ώστε τα συστήματα αυτά να είναι 
ιδιαίτερα φιλικά στο χειρισμό τους, εύχρηστα με ευέλικτη δομή, μεγάλη 
δυνατότητα δικτύωσης και δυνατότητες λειτουργίας ακόμη και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. 

Το παραπάνω πακέτο μέτρησης θα πρέπει κατά περίπτωση να συμπληρώνεται από τα 
παρακάτω: 

• Πλατφόρμα μέτρησης για την τοποθέτηση των αισθητήρων και ενδεχόμενα των 
υπόλοιπων εξαρτημάτων. Οι κυριότερες πλατφόρμες μέτρησης παρουσιάζονται σε 
επόμενη παράγραφο. 

• Βαθμονομητή. Οι αισθητήρες χρειάζονται περιοδική ή συνεχή βαθμονόμηση σαν 
απαραίτητο τμήμα της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας των μετρήσεων που 
πραγματοποιούνται. 

 

1.7 Επιτόπιες μετρήσεις και τηλεπισκόπιση 
Γενικά μπορούμε να ταξινομήσουμε τις μετρήσεις σε δύο ευρείες κατηγορίες: 

1. Άμεσες ή επιτόπιες μετρήσεις στις οποίες ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο 
σημείο όπου γίνονται οι μετρήσεις. 

      2.  Τηλεπισκόπιση, στην οποία ο αισθητήρας βρίσκεται μακριά από την περιοχή 
μέτρησης. Η μέτρηση βασίζεται σε ανίχνευση κυμάτων τα οποία δημιουργήθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από τα μετρούμενα μεγέθη στην περιοχή μέτρησης. Οι συσκευές 
τηλεπισκόπισης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Τις συσκευές ενεργούς τηλεπισκόπισης οι 
οποίες παράγουν τα δικά τους κύματα και τις συσκευές παθητικής τηλεπισκόπισης οι 
οποίες ανιχνεύουν την ακτινοβολία της γης, της ατμόσφαιρας ή του ήλιου.  



«Σημειώσεις Ατμοσφαιρικής Τεχνολογίας»: Α. Μπάη, Δ. Μελά, Δ. Μπαλή, ΑΠΘ, 2011 
 

 Κεφάλαιο 1-12

Οι μετεωρολογικές παράμετροι παρουσιάζουν μέσα στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα 
μεγάλες μεταβολές με το ύψος. Προκειμένου να μετρήσουμε σε διάφορα ύψη 
χρησιμοποιούμε διάφορες πλατφόρμες μέτρησης επάνω στις οποίες εγκαθίστανται τα 
όργανα μέτρησης. Οι κυριότερες πλατφόρμες μέτρησης παρουσιάζονται σε σχηματική 
μορφή στο σχήμα 1.1  

Η επιλογή της πλατφόρμας πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές διαφορετικές παραμέτρους, 
όπως την τοποθεσία και το ύψος των μετρήσεων, το αν η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι 
σταθερή ή κινητή, το κόστος και την έκθεση. Όλες οι πλατφόρμες, αλληλεπιδρούν με την 
ατμόσφαιρα και επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την έκθεση των οργάνων. 
Το πρόβλημα είναι συνήθως μεγαλύτερο στην μέτρηση του ανέμου, λόγω της διαταραχής 
του πεδίου των ανέμων από την πλατφόρμα μέτρησης.    

 

 

Σχήμα 1.1: Πλατφόρμες μέτρησης στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα: 

α) Χαμηλός ιστός, β) δέσμιο αερόστατο, γ) μετεωρολογικός κλωβός, δ) φορητός      σταθμός, ε) 
αεροπλάνο, στ) μπαλόνι, ζ) μετεωρολογικός πύργος και η) ραδιοβολίδα. 

 

1.8 Παλαιές και νέες τεχνικές 
Ο σημαντικότερος περιορισμός των παλιότερων οργάνων μέτρησης είναι ότι στηρίζονται 
κυρίως σε μηχανικές τεχνικές μέτρησης και χρειάζονται χειριστές (παρατηρητές) για την 
πραγματοποίηση των μετρήσεων. Αυτό περιορίζει τη χρήση τους τόσο χρονικά όσο και 
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γεωγραφικά. Π.χ. σε μη κατοικημένες περιοχές, όπως οι έρημοι, οι πολικές περιοχές και το 
μεγαλύτερο μέρος των ωκεανών υπάρχουν ελάχιστες μετρήσεις ενώ ακόμη και στο 
περιορισμένο τμήμα της επιφάνειας του πλανήτη όπου υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις η 
χρονική πυκνότητά τους είναι περιορισμένη. 

Σε αντίθεση, τα νέα όργανα μέτρησης χρειάζονται την επέμβαση κάποιου χειριστή μόνο σε 
αραιά χρονικά διαστήματα, συνήθως όχι περισσότερο από μια φορά το μήνα. Ταυτόχρονα, 
η ανάπτυξη τεχνικών τηλεμετάδοσης και τηλεπισκόπησης επιτρέπει τη πραγματοποίηση 
μετρήσεων ακόμη και σε περιοχές όπου η πρόσβαση των ανθρώπων είναι πολύ δύσκολη. 
Τα νέα όργανα καταγράφουν τις μετρήσεις τους σε ψηφιακή μορφή κάνοντας εύκολη την 
αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία τους. Με τη χρήση της τηλεμετάδοσης (η οποία 
σήμερα γίνεται και με τη χρήση κινητών τηλεφώνων) δεν είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο 
σταθμό μέτρησης για τη συλλογή των μετρήσεων οι οποίες είναι διαθέσιμες σε πραγματικό 
χρόνο στο σταθμό συλλογής τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του 
κόστους των μετρήσεων λόγω κυρίως περιορισμού του απαιτούμενου χρόνου εργασίας.    

Τα καινούργια όργανα μέτρησης έχουν συνήθως καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως 
η ακρίβεια και η απόκριση) από παλαιότερες τεχνικές. Για παράδειγμα μπορεί να 
αναφερθεί ότι τα ηλεκτρικά θερμόμετρα έχουν μικρότερη χρονική σταθερά σε σύγκριση με 
τα υδραργυρικά θερμόμετρα τα οποία χρησιμοποιούνταν παλιότερα. Παραδόξως, αυτό 
αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις εμπόδιο στην αντικατάσταση των παλιότερων οργάνων 
με νεότερα γιατί παρά τη βελτίωση της ακρίβειάς των μετρήσεων χάνεται η συνέχεια των 
παλιών χρονοσειρών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι παλιές μέθοδοι 
μέτρησης παραμένουν. Ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι πολλά από τα παλαιότερα 
όργανα χρησιμοποιούνται σαν μέθοδοι αναφοράς π.χ. υδραργυρικά βαρόμετρα. Για τους 
λόγους αυτούς συνυπάρχουν σήμερα τόσο παλαιότερες όσο και νέες τεχνικές μέτρησης και 
τα επόμενα κεφάλαια ασχολούνται και με τις δύο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ – ΥΓΡΑΣΙΑ 

 

2.1 Γενικά για την θερμοκρασία 
Η θερμοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, μέτρο της θερμότητας το οποίο 
αντιπροσωπεύει την μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αέρα (δηλ. οι υψηλότερες 
θερμοκρασίες υποδηλώνουν ταχύτερη κίνηση των μορίων). Από την κινητική θεωρία των 
αερίων, η θερμοκρασία (Κ) λαμβάνεται από την εξίσωση 

 

                                                          
2

2
14

aB vMTk =
π

                       (2-1) 

  

όπου kB είναι η σταθερά του Boltzmann (1.3807 x 10-23 kg m2 s-2 K-1 μόριο-1), M είναι η 
μέση μάζα ενός μορίου αέρα (4.8096 x 10-26 kg μόριο-1) και av είναι η μέση θερμική 

ταχύτητα ενός μορίου αέρα (m s-1). 

Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι από τους πλέον καθοριστικούς ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες, τόσο από μετεωρολογική όσο και από βιολογική άποψη. Έτσι λοιπόν η 
θερμοκρασία ήταν ένα από τα πρώτα ατμοσφαιρικά μεγέθη που μετρήθηκαν και 
σημαντικός αριθμός οργάνων έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τον σκοπό αυτό. 
Αξίζει να αναφέρουμε το περίφημο θερμόμετρο του Galileo το οποίο στηριζόταν στην 
αρχή του Αρχιμήδη και στο γεγονός ότι με την αύξηση θερμοκρασίας τα υγρά 
διαστέλλονται ταχύτερα από τα στερεά. Η λειτουργία του θερμομέτρου στηριζόταν στα 
πειράματα του Galileo αλλά η κατασκευή έγινε από τον Ferdinand II, τον δούκα της 
Τοσκάνης. Το θερμόμετρο αποτελείται από ένα γιάλυνο σωλήνα ο οποίος περιέχει 
oιvόπvευμα. Μέσα στο υγρό υπάρχει έvα αριθμό από γυάλιvες σφαίρες με διαφoρετική 
πυκvότητα. Αυτές επιπλέουν όταv η θερμoκρασία είναι χαμηλή αλλά όταv η θερμoκρασία 
αυξάνεται, μειώvεται η πυκvότητα τoυ oιvoπvεύματoς και βυθίζονται oι γιάλυvες σφαίρες, η 
μία μετά τηv άλλη. Κατ' αυτό τov τρόπo υπoλoγίζεται η θερμoκρασία σύμφωvα με τov 
αριθμό των σφαιρών πoυ είχε βυθισθεί. Αυτό τo θερμόμετρo πρωτοκατασκευάσθηκε 
περίπoυ τo 1641 και ακόμη και σήμερα υπάρχουν στο εμπόριο ελαφρά διαφοροποιημένες 
κατασκευές οι οποίες βέβαια χρησιμοποιούνται περισσότερο για διακοσμητικούς σκοπούς 
και λιγότερο για την μέτρηση της θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 2.1: Μοντέρνα θερμόμετρα του Galileo (αριστερά) και μεγέθυνση του περιεχομένου ενός 

απ’ αυτά (δεξιά). 

 

2.2 Σημεία αναφοράς και κλίμακες θερμοκρασίας  
Τα θερμόμετρα βαθμονομούνται σε ορισμένα σταθερά ή θεμελιώδη σημεία. Αυτά 
αποτελούνται από κάποιες καταστάσεις ισορροπίας οι οποίες είναι εύκολο να 
αναπαραχθούν και των οποίων οι θερμοκρασίες έχουν προσδιορισθεί με άμεσες μεθόδους. 
Τα παρακάτω θεμελιώδη σημεία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη μετεωρολογία: 

Η φάση ισορροπίας ανάμεσα σε στερεό και υγρό H2O (θερμοκρασία του πάγου που 
λειώνει): 

• Tr =0.00 οC  

Η φάση ισορροπίας ανάμεσα σε υγρό και αέριο H2O (νερό και υδρατμοί) σε πίεση p (mm 
Hg):  

• Tr =100.00 οC + 0.0367 (p-760) -0.000023 (p-760)2 

Η φάση ισορροπίας ανάμεσα σε στερεό και αέριο CΟ2 σε πίεση p (mm Hg):  

• Tr =-78.5 οC + 0.01595 (p-760) -0.000011 (p-760)2 

Εκτός από το θερμόμετρο, η μέτρηση της θερμοκρασίας απαιτεί την ύπαρξη και κάποιας 
κλίμακας. Στην πορεία της εξέλιξης των θερμομέτρων έχουν παρουσιαστεί πολλές 
κλίμακες. Οι περισσότερες από αυτές δεν ήταν ακριβείας και χρησιμοποιήθηκαν για ένα 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σήμερα, χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις κλίμακες: 

 - η κλίμακα Celsius η οποία παρουσιάστηκε το 1742, 
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 - η κλίμακα Farenheit (1714), καί 

 - η κλίμακα Kelvin (1850). 

Ο Anders Celsius παρουσίασε το 1742 μία εκατονταβάθμια κλίμακα μέτρησης της 
θερμοκρασίας στην οποία το σημείο βρασμού του ύδατος ήταν στους 0oC ενώ το νερό 
πάγωνε στους 100oC. Αργότερα, η κλίμακα αυτή αντιστράφηκε και χρησιμοποιείται 
σήμερα ευρύτατα. Στην κλίμακα Farenheit το σημείο βρασμού του ύδατος είναι στους 
212oF ενώ το νερό παγώνει στους 32oF. Τέλος, η κλίμακα Kelvin, ή κλίμακα του απολύτου 
μηδενός, έχει το σημείο πήξης του νερού στους 273.15 Κ και το σημείο βρασμού στους 
373.15 Κ. Απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία στην οποία όλες οι κινήσεις των μορίων 
έχουν σταματήσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα Kelvin, σε αντίθεση με τις κλίμακες 
Celsius και Farenheit δεν χρησιμοποιεί βαθμούς. 

Οι τρεις κλίμακες συνδέονται με τις παρακάτω σχέσεις: 

                  
9

32-F=
5

C oo

    (2-2) 

       273.15-K=C o              (2-3)   

Σήμερα, είναι σε ισχύ η Διεθνής Θερμοκρασιακή Κλίμακα του 1990 (ITS-90) και η 
θερμοκρασία της οποίας υποδηλώνεται με T90. Για το εύρος των μετεωρολογικών 
θερμοκρασιών (-80 – +60 °C) αυτή η κλίμακα βασίζεται σε μια γραμμική σχέση με την 
ηλεκτρική αντίσταση της πλατίνας και το τριπλό σημείο του ύδατος το οποίο ορίζεται στα 
273.16 Kelvin. 

 

2.3 Μετεωρολογικά θερμόμετρα 
Η θερμοκρασία μετριέται μέσω της αλλαγής κάποιας ιδιότητας του χρησιμοποιούμενου 
αισθητηρίου. Για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

 α) θερμική διαστολή, δηλ. μεταβολή του μήκους ή του όγκου του αισθητήριου 
λόγω θερμικών αλλαγών (υγρά θερμόμετρα, μεταλλικά θερμόμετρα) 

 β) ηλεκτρική αντίσταση (θερμοαντιστάσεις, θερμοημιαγωγοί) 

 γ) θερμοηλεκτρικό φαινόμενο (θερμοζεύγη) 

 

2.3.1 Θερμόμετρα που βασίζονται στην θερμική διαστολή 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέτρησης της θερμοκρασίας βασίζεται στην θερμική διαστολή 
των υγρών και στερεών. Είναι πασίγνωστα τα θερμόμετρα υγρού τα οποία χρησιμοποιούν 
υδράργυρο ή αλκοόλη μέσα σε γυάλινο σωλήνα. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο ότι η 
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μεταβολή του όγκου του περιεχομένου υγρού είναι πολύ μεγαλύτερη από την μεταβολή 
του όγκου του περιβάλλοντος γυαλιού, δηλ. 

                        ίHg aγυαλαα −=    (2-4) 

όπου α είναι ο συντελεστής αισθητής διαστολής και αHg,αγυαλί είναι οι αντίστοιχοι 
συντελεστές για τον υδράργυρο ή την αλκοόλη (≈0.000182/βαθμό ή 0.00106/βαθμό, 
αντίστοιχα) και το γυαλί (0.000018-0.000027/βαθμό). Δυστυχώς, και οι δύο συντελεστές 
μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία οπότε η βαθμονόμηση των υδραργυρικών θερμομέτρων 
θα πρέπει να γίνεται σε σημεία των οποίων η απόσταση δεν ξεπερνά τους 20οC. 
Αντίστοιχα, η απόσταση των σημείων βαθμονόμησης των θερμομέτρων οινοπνεύματος δεν 
πρέπει  ξεπερνά τους 10οC. 

Το οινόπνευμα παγώνει στους -114.6 oC ενώ το σημείο βρασμού του είναι στους 78 oC. Οι 
αντίστοιχες θερμοκρασίες για τον υδράργυρο είναι -38.9 oC και 357 oC. Για αυτό το λόγο 
τα οινοπνευματικά θερμόμετρα χρησιμοποιούνται περισσότερο για χαμηλές θερμοκρασίες 
ενώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υψηλές θερμοκρασίες. Τα θερμόμετρα υγρού 
χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις της άμεσης, της μέγιστης και της ελάχιστης 
θερμοκρασίας. Για την μέτρηση της άμεσης και της μέγιστης  θερμοκρασίας 
χρησιμοποιούνται συνήθως υδραργυρικά θερμόμετρα. Τα οινοπνευματικά θερμόμετρα 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την μέτρηση χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και της 
ελάχιστης θερμοκρασίας.  

Στα θερμόμετρα ελαχίστου το δοχείο έχει ειδικό σχήμα έτσι ώστε να μειωθούν τα λάθη 
λόγω αδράνειας. Μέσα στη στήλη οινοπνεύματος του σωλήνα υπάρχει ένας ελαφρός 
δείκτης από σμάλτο (Σχήμα 2.2). Όταν η θερμοκρασία ελαττώνεται, το οινόπνευμα 
συστέλλεται και παρασύρει τον δείκτη. Αντίθετα, όταν η θερμοκρασία αυξάνει ξανά, το 
οινόπνευμα διαστέλλεται αλλά ο δείκτης παραμένει εκεί που σημειώθηκε η ελάχιστη 
θερμοκρασία. Μετά την ανάγνωση της ελάχιστης θερμοκρασίας, γυρίζουμε το θερμόμετρο 
ανάποδα, με το δοχείο ψηλά. Λόγω του βάρους του, ο δείκτης επανέρχεται στην κορυφή 
της στήλης του οινοπνεύματος. 
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Σχήμα 2.2:  Τμήματα ενός θερμομέτρου υγρού. Στο επάνω σχήμα εμφανίζεται λεπτομέρεια από 
θερμόμετρο ελαχίστου στην οποία φαίνεται ο δείκτης ελάχιστης θερμοκρασίας. 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Θερμόμετρο μέγιστου με στένωμα (αριστερά), δοχείο υδράργυρου και στένωμα του 
σωλήνα σε ένα διαφορετικού σχήματος θερμόμετρο μέγιστου (δεξιά). 

 

Τα μεγιστοβάθμια θερμόμετρα έχουν ένα στένωμα στον σωλήνα κοντά στο δοχείο 
υδράργυρου (σχήμα 2.2). Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, ο υδράργυρος διέρχεται από το 
στένωμα του σωλήνα ενώ με την ελάττωση της θερμοκρασίας το στένωμα εμποδίζει τον 
υδράργυρο να επιστρέψει στο δοχείο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να γίνει κατευθείαν 
ανάγνωση της μέγιστης θερμοκρασίας για το διάστημα που μεσολαβεί από την 
προηγούμενη επαναφορά του θερμομέτρου. Μετά την ανάγνωση της μέγιστης 
θερμοκρασίας, και για την επαναφορά του υδράργυρου στο δοχείο, "τινάζουμε" το 
θερμόμετρο προς τα κάτω. Τα ιατρικά θερμόμετρα είναι κατά βάση ίδια με τα 
μεγιστοβάθμια θερμόμετρα. Μέσω της ειδικής σχεδίασης του σωλήνα, τα ιατρικά 
θερμόμετρα είναι περισσότερο ευαίσθητα σε μικρές αλλαγές της θερμοκρασίας.  

Τα μεγιστοβάθμια θερμόμετρα τοποθετούνται στον μετεωρολογικό κλωβό με τέτοιο τρόπο 
ώστε το δοχείο να βρίσκεται 6 έως 7 εκατοστά χαμηλότερα από την άλλη άκρη του 
θερμομέτρου. 

Η λειτουργία των διμεταλλικών θερμομέτρων βασίζεται συνήθως στις διαφορές της 
θερμικής διαστολής μεταξύ δύο διαφορετικών μετάλλων. Λόγω μεταβολής της 
θερμοκρασίας, το διπλό μεταλλικό στοιχείo μεταβάλλει την καμπυλότητά του. Με την 
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βοήθεια μοχλών και αρθρώσεων, η μεταβολή αυτή μεταφέρεται είτε σε ένα ορατό δείκτη 
που κινείται σε μία βαθμολογημένη κλίμακα, είτε σε μία πέννα που γράφει πάνω σε μία 
χάρτινη ταινία στερεωμένη σε κύλινδρο που περιστρέφεται με ωρολογιακό μηχανισμό.  Ο 
θερμογράφος είναι ένα καταγραφικό θερμόμετρο που βασίζεται στην παραπάνω αρχή. Ο 
ωρολογιακός μηχανισμός του θερμογράφου είναι συνήθως εβδομαδιαίας περιστροφής 
οπότε έχουμε σαν αποτέλεσμα το εβδομαδιαίο διάγραμμα της θερμοκρασίας (Σχήμα 2.3). 
Η χρονική σταθερά του θερμογράφου είναι περίπου 20-30 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη 
ακρίβεια είναι περίπου 0.2-0.3 oC για θερμοκρασίες άνω των 0 oC και 0.3-0.5 oC για 
θερμοκρασίες κάτω των 0 oC. 

 

 
Σχήμα 2.3: Εβδομαδιαίο διάγραμμα θερμογράφου. 

 

2.3.2 Θερμόμετρα ηλεκτρικής αντίστασης  

α. Μεταλλικές θερμοαντιστάσεις: Η μέτρηση της θερμοκρασίας με θερμοαντιστάσεις 
στηρίζεται στη μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης ενός υλικού σε συνάρτηση με 
αντίστοιχες μεταβολές θερμοκρασίας. Τα περισσότερα μεταλλικά θερμόμετρα ηλεκτρικής 
αντίστασης είναι κατασκευασμένα από πλατίνα, νίκελ ή χαλκό. Στα περισσότερα 
θερμόμετρα ακριβείας χρησιμοποιείται πλατίνα λόγω των εξαιρετικών της ιδιοτήτων: είναι 
υψηλής ακρίβειας, μεγάλης χημικής αδράνειας, υψηλής σταθερότητας βαθμονόμησης, 
εξαιρετικά μικρής αδράνειας και μπορεί να παραχθεί σε υψηλό βαθμό καθαρότητας.  

Στα πραγματικά μέταλλα η αύξηση της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση 
της ηλεκτρικής τους αντίστασης. Η ηλεκτρική αντίσταση RΤ ενός υλικού σε κάποια 
θερμοκρασία Τ δίνεται από την σχέση: 

 

                                                       )bT+aT+(1R=R 0T
2                     (2-5) 
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όπου R0 είναι η αντίσταση σε κάποια θερμοκρασία αναφοράς (συνήθως 0oC) και a, b είναι 
συντελεστές οι οποίοι, όπως και το R0, προσδιορίζονται σε συγκεκριμένα σταθερά σημεία. 
Για τις περιοχές θερμοκρασιών που συναντάμε στην Μετεωρολογία και μόνο ο γραμμικός 
όρος της εξίσωσης (2-3) δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο συντελεστής a για πλατίνα 
έχει συνήθως τιμές 0.00385-0.00392 οC-1. 

 

β. Θερμοημιαγωγοί (thermistors): Οι ημιαγωγοί είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητοι στις 
μεταβολές θερμοκρασίας από τα μέταλλα (σχήμα 2.4) γεγονός που χρησιμοποιήθηκε για 
την κατασκευή θερμομέτρων ηλεκτρικής αντίστασης στα οποία τα αισθητήρια της 
θερμοκρασίας είναι ημιαγωγοί από κεραμεικά υλικά. Στους ημιαγωγούς, σε αντίθεση με τα 
πραγματικά μέταλλα, η αντίσταση ελαττώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας (εκτός 
λίγων εξαιρέσεων). Η εξίσωση της αντίστασης ενός θερμοαγωγού σε κάποια θερμοκρασία 
Τ έχει συνήθως εκθετική μορφή. Μια αρκετά συνηθισμένη σχέση είναι η παρακάτω: 

                    eR=R )
T
1-

T
1k(

0T 0                 (2-6) 

όπου RΤ είναι η αντίσταση σε θερμοκρασία Τ  (Κ), R0 η αντίσταση σε θερμοκρασία T0 (K). 
Η θερμοκρασία Τ0 είναι συνήθως 298.16 Κ και ο συντελεστής k ισούται περίπου με 4000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Η επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίσταση ενός στοιχείου Pt100 και ενός 
θερμοημιαγωγού. 

 

Οι θερμοημιαγωγοί είναι πολύ χρήσιμοι για ατμοσφαιρικές μετρήσεις ιδιαίτερα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες. Η ευαισθησία τους (η μεταβολή της αντίστασης ανά βαθμό) είναι 10-20 
φορές μεγαλύτερη από των μεταλλικών αγωγών. Η ακρίβεια βαθμονόμησης είναι περίπου 
0.1 oC ενώ η χρονική σταθερά τους είναι συνήθως  μεγαλύτερη από 1 δευτερόλεπτο. 
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Σχήμα 2.5: Θερμοημιαγωγός. 

2.3.3 Θερμοζεύγη 

Στο σημείο συγκόλλησης δύο ανόμοιων μετάλλων αναπτύσσεται μία διαφορά δυναμικού, η 
οποία μεταβάλλεται με την θερμοκρασία. Εάν λοιπόν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα απαρτίζεται 
από δύο διαφορετικά μέταλλα και οι δύο κόμβοι βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία, 
τότε μέσα από το κύκλωμα διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. Η αναπτυσσόμενη ηλεκτρεγερτική 
δύναμη Ε είναι ανάλογη της διαφοράς θερμοκρασίας των δύο κόμβων: 

                )T-T(b+)T-a(T= rm
2

rmΕ              (2-7) 

Ο ένας κόμβος ονομάζεται σημείο μέτρησης (m) ενώ ο άλλος ονομάζεται σημείο αναφοράς 
(r). Για την μέτρηση της απόλυτης τιμής της θερμοκρασίας θα πρέπει το σημείο αναφοράς 
να έχει σταθερή θερμοκρασία (π.χ. να βρίσκεται βυθισμένο σε ένα μείγμα νερού και πάγου 
(0oC)). Συνήθως όμως τα θερμοζεύγη χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διαφοράς 
θερμοκρασίας ανάμεσα σε δύο σημεία Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής τους είναι ο 
προσδιορισμός της κατακόρυφης θερμοβαθμίδας στο στρώμα επιφανείας της ατμόσφαιρας.  

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα θερμοζεύγη είναι κυρίως η ικανοποιητική 
ακρίβεια, η δυνατότητα χρήσης τους για μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, η εύκολη 
τοποθέτησή τους και το χαμηλό κόστος τους. Η χρονική σταθερά τους είναι μικρή, 
συνήθως 0.1-3 δευτερόλεπτα. Το κύριο μειονέκτημα των θερμοζευγών είναι η πολύ 
χαμηλή έξοδος, της τάξης των 40 μV οC-1 και η ανάγκη για βαθμονόμηση.  

Μερικά συνηθισμένα είδη θερμοζευγών είναι τα παρακάτω: 

• Τύπου Τ: Χαλκός και costantan 

• Τύπου J: Σίδηρος και costantan 

• Τύπου Τ: Νικέλιο (10% χρώμιο) και costantan 

• Τύπου V: Νικέλιο (10% χρώμιο) και νικέλιο (5% αλουμίνιο και πυρίτιο) 
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2.4 Σφάλματα και πηγές σφαλμάτων στη μέτρηση της 
θερμοκρασίας. 

2.4.1 Σφάλματα λόγω θερμικής αδράνεια 

Κάθε όργανο μέτρησης περιέχει ένα αισθητήρα το οποίο αντιδρά σε κάθε αλλαγή της 
ποσότητας που θα μετρηθεί. Η αντίδραση του αισθητηρίου δεν είναι ποτέ ακαριαία, 
υπάρχει πάντα κάποια αδράνεια. Αυτή η αδράνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στη 
μετεωρολογία επειδή οι μετεωρολογικές ποσότητες μεταβάλλονται συνεχώς, τόσο στον 
χώρο όσο και στον χρόνο.  

Όταν ένα θερμόμετρο με ίδια θερμοκρασία Tu τοποθετηθεί σε περιβάλλοντα αέρα 
θερμοκρασίας Tr τότε δεν παίρνει την θερμοκρασία Tr ακαριαία, αλλά την προσεγγίζει 
ασυμπτωτικά με μία ταχύτητα που εξαρτάται τόσο από τις ιδιότητες του θερμομέτρου 
(υλικό, διαστάσεις) όσο και από τις ιδιότητες του αέρα (ταχύτητα ροής, πυκνότητα κ.τ.λ.). 
Η θερμοκρασία του αισθητήρα μεταβάλλεται με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση: 

 

                                                        ( )rTT
dt
dT

−−=
β
1   (2-8) 

όπου Τ είναι η θερμοκρασία του αισθητήρα σε χρόνο t και β είναι η χρονική σταθερά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.6: Η θερμοκρασία που δείχνει ο αισθητήρας σαν συνάρτηση του χρόνου. Tu είναι η αρχική 
θερμοκρασία του αισθητήρα, Tr η θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα και β η χρονική σταθερά 

του αισθητήρα. 

 

Αν η παραπάνω εξίσωση ολοκληρωθεί υπό την υπόθεση ότι τα β και Tr είναι σταθερά, 
λαμβάνεται η παρακάτω εξίσωση 
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                                                             β/t
ru

r e
TT

TT
−

=−                  (2-9) 

 

Σύμφωνα με αυτή την εξίσωση η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο θερμομετρικό 
στοιχείο και στο θερμομετρούμενο σώμα μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. Ο βαθμός της 
αδράνειας ενός αισθητηρίου εκφράζεται συνήθως από την χρονική σταθερά του, η οποία 
αντιπροσωπεύει τον αριθμό δευτερολέπτων που απαιτείται ώστε η αρχική θερμοκρασιακή 
διαφορά μεταξύ του θερμομετρικού στοιχείου και του θερμομετρούμενου σώματος, Τu-Τr, 
να μειωθεί στο 1/e, δηλ. στο 37%. Ο παρακάτω Πίνακας 2.1 δείχνει το μέγεθος της 
χρονικής σταθεράς για διαφορετικά αισθητήρια θερμότητας σε φυσιολογικές συνθήκες 
εξαερισμού. 

Τα σφάλματα λόγω θερμικής αδράνειας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τη 
περίπτωση. Οταν το θερμόμετρο χρησιμοποιείται για συνήθεις μετεωρολογικούς σκοπούς, 
αρκεί ένα αισθητήριο με χρονική σταθερά περίπου 30 δευτερολέπτων. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν μας ενδιαφέρουν οι γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας (όπως πχ σε 
μετρήσεις της θερμοκρασίας στο στρώμα επιφανείας της ατμόσφαιρας) θα πρέπει να 
διαλέγουμε αισθητήρες με πολύ μικρή χρονική σταθερά (όπως θερμοστοιχεία). Από την 
άλλη πλευρά, ορισμένα θερμόμετρα σχεδιάζονται έτσι ώστε να φθάνουν σχετικά αργά στη 
θερμοκρασία ισορροπίας. Αυτά τα θερμόμετρα είναι κατάλληλα για την μέτρηση της 
θερμοκρασίας στην περίπτωση που η ανάγνωση γίνεται με κάποια καθυστέρηση όπως 
συμβαίνει με ορισμένα θερμόμετρα εδάφους τα οποία θα πρέπει να μετακινηθούν από το 
έδαφος όπου μετράνε στην ατμόσφαιρα όπου γίνεται η ανάγνωσή τους.  

 

Πίνακας 2.1: Η χρονική σταθερά διαφόρων θερμομέτρων 

Αισθητήριο Θερμότητας  Χρονική σταθερά (s) 

Θερμόμετρο οινοπνεύματος 

θερμόμετρο υδράργυρου 

Mεταλλικό θερμόμετρο 

Θερμοστοιχείο 

 80-90 

 50-60 

 20-30 

 0.1-3 

 

 

2.4.2 Σφάλματα λόγω ακτινοβολίας 

 Όπως προαναφέραμε, η θερμοκρασία του αέρα είναι μία έκφραση της μέσης μοριακής 
κίνησης στον αέρα. Ένα σώμα, π.χ. ένα θερμόμετρο, το οποίο εκτίθεται στον αέρα 
επηρεάζεται από αυτή τη μοριακή κίνηση αλλά ακόμη και από την ακτινοβολία την οποία 
απορροφάει και εκπέμπει το αισθητήριο. Προκειμένου να λάβουμε ακριβείς μετρήσεις της 
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θερμοκρασίας του αέρα θα πρέπει να προστατεύσουμε το θερμόμετρο από την επίδραση 
της ακτινοβολίας. Αυτό επιτυγχάνεται, συνήθως, με τη βοήθεια των παρακάτω: 

• μετεωρολογικό κλωβό, 

• μεταλλικό κάλυμμα. 

α) Προκειμένου να προστατευθούν από την ηλιακή ακτινοβολία και την βροχή, τα 
θερμόμετρα τοποθετούνται συνήθως σε μετεωρολογικό κλωβό (σχήμα 2.7). Ο 
μετεωρολογικός κλωβός είναι ξύλινος και τοποθετείται κατά προτίμηση σε έδαφος με 
γρασίδι σε απόσταση  από άλλα αντικείμενα (δέντρα, σπίτια κ.τ.λ.) που μπορούν να 
επηρεάσουν την μέτρηση. Το ύψος του κλωβού πρέπει να είναι περίπου 1.2 μέτρα πάνω 
από το έδαφος. Τα ξύλινα τοιχώματα του κλωβού έχουν τέτοια κατασκευή έτσι ώστε ο 
αέρας του κλωβού να κυκλοφορεί και να ανανεώνεται ελεύθερα. Η πόρτα τοποθετείται 
προς βορράν έτσι ώστε να μην εισέρχονται οι ακτίνες του ήλιου όταν ανοιχτεί η πόρτα του 
κλωβού. Ο κλωβός βάφεται άσπρος έτσι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν η απορρόφηση 
ακτινοβολίας. Για τον ίδιο λόγο, είναι πολύ σημαντικό να είναι ο κλωβός καθαρός. Παρόλα 
τα παραπάνω μέτρα, είναι δυνατόν, σε ειδικές συνθήκες (έντονη ακτινοβολία, άπνοια), το 
λάθος στις μετρήσεις θερμοκρασίας να φθάσει το +1.5 oC κατά την διάρκεια της ημέρας 
ενώ την νύχτα το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει θερμοκρασία με σφάλμα -0.5oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.7: Μετεωρολογικός κλωβός. Φαίνονται ο θερμογράφος/υγρογράφος όπως και τα διάφορα 
θερμόμετρα. 
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β) Το μεταλλικό κάλυμμα χρησιμοποιείται πολλές φορές σε συνδυασμό με τεχνητό 
εξαερισμό (συνήθως κάποιο μικρό ανεμιστήρα) ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Το κάλυμμα αποτελείται συνήθως από δύο ομόκεντρους κυλίνδρους έτσι 
ώστε ο εσωτερικός κύλινδρος να έχει την θερμοκρασία του αέρα ακόμα και όταν ο 
εξωτερικός κύλινδρος επηρεάζεται κάπως από την ακτινοβολία. Η επιφάνεια των 
κυλίνδρων είναι στιλπνή ώστε να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η απορρόφηση ακτινοβολίας. 

 

2.4.3 Σφάλματα λόγω επαφής  

Σε πολλές περιπτώσεις λόγω κακής τοποθέτησης, το αισθητήριο της θερμοκρασίας έρχεται 
σε επαφή και με άλλα μέσα εκτός αυτού του οποίου την θερμοκρασία θέλουμε να 
μετρήσουμε. Εάν λοιπόν η θερμοκρασία των άλλων μέσων είναι διαφορετική, τότε 
εισάγεται σοβαρό λάθος στην μέτρηση.   

 

 

Σχήμα 2.8: Εξαεριζόμενο κάλυμμα θερμομέτρου (αριστερά). Κάλυμμα για θερμόμετρο/υγρόμετρο 
με  πτερύγια τα οποία επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό του εσωτερικού ακόμη και σε χαμηλές 

ταχύτητες ανέμου (δεξιά). 
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2.5 Γενικά για  ατμοσφαιρική υγρασία 
Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει πάντοτε υδρατμούς με τους οποίους τροφοδοτείται μέσω 
της εξάτμισης από την επιφάνεια της γης και κατά κύριο λόγο από τις τροπικές και 
υποτροπικές θάλασσες. Το ποσό των υδρατμών στην ατμόσφαιρα ονομάζεται υγρασία. 
Παρ' ότι το ποσοστό υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι μικρό συγκρινόμενο με το ποσοστό 
άλλων αερίων, ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. Αυτό είναι προφανές στο σχηματισμό 
νεφών και τον υετό. Ακόμα, οι υδρατμοί είναι θερμοκηπικό αέριο με καθοριστική σημασία 
για το ισοζύγιο ακτινοβολίας της γης και παίζουν σημαντικό ρόλο στη εμφάνιση διαφόρων 
διαταράξεων της ατμόσφαιρας όπως πχ οι τροπικοί κυκλώνες. Γι' αυτό το λόγο η μέτρηση 
της υγρασίας του αέρα συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές μετρήσεις των μετεωρολογικών 
και κλιματολογικών σταθμών. 

Στόχος των ατμοσφαιρικών μετρήσεων υγρασίας είναι να προσδιορισθεί το ποσό των 
υδρατμών στην ατμόσφαιρα κατά βάρος, κατ’ όγκο,  κατά μερική πίεση ή κατά ποσοστό 
κορεσμού. Η μέτρηση υγρασίας στο πεδίο είναι γενικά προβληματική, ιδιαίτερα σε 
αυτόματους σταθμούς όπου υπάρχει ανάγκη για όργανα με χαμηλό κόστος, μεγάλη 
σταθερότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν βασικά δύο είδη αισθητήρων 
για την μέτρηση της υγρασίας, τα ψυχρόμετρα και τα υγρόμετρα: 

     1. Τα ψυχρόμετρα, τα οποία αποτελούνται από δύο θερμόμετρα, εκ των οποίων το ένα 
είναι καλυμμένο με ύφασμα το οποίο υγραίνεται. Η υγρασία του αέρα υπολογίζεται από 
την διαφορά θερμοκρασίας των δύο θερμομέτρων (λεπτομέρειες δίνονται σε επόμενο 
κεφάλαιο). Τα ψυχρόμετρα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρησιακή βάση, 
οπότε η χρήση τους σήμερα περιορίζεται κυρίως σε διαδικασίες περιστασιακού ελέγχου 
των υγρομέτρων όπου χρησιμοποιούνται σαν δευτερεύοντα πρότυπα. 

     2. Τα υγρόμετρα, τα οποία μετρούν τη φυσική επίδραση της υγρασίας σε υλικά, όπως 
π.χ. οι τρίχες (βλ. επόμενα κεφάλαια). Άλλο σημαντικό παράδειγμα, είναι η αλλαγή στη 
χωρητικότητα ενός πυκνωτή η οποία αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό της υγρασίας 
του αέρα. 

 

2.6 Παράμετροι προσδιορισμού υγρασίας 
Ο ατμοσφαιρικός αέρας μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα μείγμα αερίων που αποτελείται 
από δύο συστατικά, τον ξηρό αέρα και τους υδρατμούς. Ο ξηρός αέρας είναι και ο ίδιος ένα 
μείγμα πολλών αερίων, κατά κύριο λόγο αζώτου και οξυγόνου. Με εξαίρεση ορισμένα 
αέρια με πολύ μικρές συγκεντρώσεις, η σύσταση του ξηρού αέρα μπορεί να θεωρηθεί 
σταθερή. Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα 
παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές. 

Η συγκέντρωση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα εκφράζεται με πολλές διαφορετικές 
μεταβλητές οι οποίες γενικά είναι δύο τύπων: 
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• Μεταβλητές που αποτελούν ένα απόλυτο μέτρο της υγρασίας, οι οποίες εξαρτώνται 
μόνο από την περιεκτικότητα του αέρα σε υγρασία 

• Μεταβλητές που αποτελούν ένα σχετικό μέτρο της υγρασίας, οι οποίες εξαρτώνται 
τόσο από την περιεκτικότητα σε υγρασία όσο και την θερμοκρασία του αέρα 

 

Το ποσό των υδρατμών που μπορεί να περιέχει ο αέρας είναι ορισμένο και εξαρτάται από 
την θερμοκρασία του. Η πίεση των κορεσμένων υδρατμών ορίζεται σαν η πίεση των 
υδρατμών, όταν αυτοί βρίσκονται σε ισορροπία με μία επίπεδη επιφάνεια νερού της ίδιας 
θερμοκρασίας.  Η πίεση των κορεσμένων υδρατμών πάνω από νερό υπολογίζεται από την 
σχέση: 

10=e T
2353.38-9.40

sw  (2-10) 

Η πίεση των κορεσμένων υδρατμών πάνω από πάγο υπολογίζεται από την σχέση: 

10=e T
2667.41-10.55

si  (2-11) 

όπου τα esw και esi είναι η πίεση των υδρατμών κόρου εκφρασμένη σε hPa και Τ είναι η 
θερμοκρασία εκφρασμένη σε Κ.  

Η σχετική υγρασία δείχνει το βαθμό κορεσμού της ατμόσφαιρας και ορίζεται από την 
σχέση: 

   
e
e100=r
s

              (2-12) 

όπου r είναι η σχετική υγρασία εκφρασμένη επί τοις εκατό, e είναι η πίεση των υδρατμών 
και es είναι η πίεση των κορεσμένων υδρατμών. 

Η υγρασία του αέρα μπορεί ακόμα να προσδιοριστεί ακόμη με τις παρακάτω παραμέτρους: 

Ειδική υγρασία: 

p
0.622e

M
M=q

a

w ≈     (2-13) 

όπου Mw, Ma είναι οι μάζες νερού και ατμοσφαιρικού αέρα αντίστοιχα σε ένα ορισμένο 
όγκο V και p είναι η πίεση.  

Αναλογία μίγματος: 

e-p
0.622e==m

d

w

ρ
ρ

 (2-14) 

όπου ρw, ρd είναι η πυκνότητα των υδρατμών και ξηρού αέρα αντίστοιχα. 

Θερμοκρασία δρόσου 
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           (2-15) 

 

όπου η θερμοκρασία δρόσου, Td, δίνεται σε βαθμούς Κελσίου και η μερική πίεση τωβ 
υδρατμών, e, σε millibars ή hPa.  

Στην διεύθυνση http://hurri.kean.edu/~yoh/calculations/ λειτουργεί ένα διαδικτυακό εργαλείο 
για τον υπολογισμό και την μετατροπή μετεωρολογικών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένων 
και των παραπάνω παραμέτρων υγρασίας. 

 

2.7 Ψυχρόμετρα 
Τα ψυχρόμετρα αποτελούνται από δύο αισθητήρες θερμοκρασίας (συνήθως δύο κοινά 
υδραργυρικά θερμόμετρα). Το ένα μετρά την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας όπως ένα 
κανονικό θερμόμετρο (ξηρό θερμόμετρο) ενώ το δοχείο του άλλου σκεπάζεται με κάποιο 
υλικό (συνήθως ύφασμα από μουσελίνα) το οποίο υγραίνεται με απεσταγμένο νερό (υγρό 
θερμόμετρο). Τα δύο θερμόμετρα δίνουν την θερμοκρασία του αέρα και την υγρή 
θερμοκρασία αντίστοιχα. Στο σύστημα παροχεύεται ρεύμα αέρα σταθερής ταχύτητας. Η 
εξάτμιση στο υγρό θερμόμετρο έχει σαν συνέπεια η υγρή θερμοκρασία να είναι συνήθως 
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του αέρα, ενώ το μέγεθος της διαφοράς εξαρτάται από 
την υγρασία του αέρα. Κατά συνέπεια, η διαφορά της θερμοκρασίας των δύο θερμομέτρων 
και η θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου μας δίνουν τη σχετική υγρασία από ειδικούς 
πίνακες, παράδειγμα των οποίων παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2. 

Η σχετική υγρασία μπορεί ακόμη να υπολογιστεί από την σχέση (2-12) όπου η πίεση των 
κορεσμένων υδρατμών υπολογίζεται από τη σχέση (2-10) ή (2-11) και στη θέση του Τ 
χρησιμοποιούμε τη θερμοκρασία του υγρού θερμομέτρου, Τw, εκφρασμένη σε Kelvin. Η 
πίεση των υδρατμών υπολογίζεται από τη σχέση: 

 T)pT0.00115+0.00066(1-e=e wwsw Δ            (2-16) 

για νερό, και 

 T)pT0.00115+0.00066(1-e=e wwsi Δ            (2-17) 

για πάγο. 

Το πιο γνωστό ψυχρόμετρο είναι το Assmann (σχήμα 2.9) που χρησιμοποιεί μηχανικό 
ανεμιστήρα για αερισμό. Η ανάγνωση του ψυχρόμετρου Assmann πρέπει να γίνεται 3-5 
λεπτά μετά την ύγρανση του θερμομέτρου. 

 

 

( )
( )1121.6/ln502.17

1121.6/ln97.240
e
eTd

−
⋅

=
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Σχήμα 2.9: Φωτογραφία του ψυχρόμετρου Assmann. 
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Πίνακας 2.2 : Σχετική υγρασία (%) σαν συνάρτηση της διαφοράς της θερμοκρασίας του 
ξηρού από το υγρό θερμόμετρο, ΔΤw, και της θερμοκρασίας του υγρού θερμομέτρου, Τw 

Tw                                ΔTw 

               0       1    2       3    4     5     6     8   10 

0            100   83   67   54   42   31   22    7    0 

2            100   84   70   58   47   37   28   14    2 

4            100   86   73   61   51   42   33   20    9 

6            100   87   75   64   54   46   38   25   15 

8            100   88   76   66   57   49   42   29   19  

10           100   88   78   69   60   52   45   33   24 

12           100   89   79   70   62   55   48   37   28 

14           100   90   81   72   64   57   51   40   31 

16           100   90   82   74   66   60   54   43   34 

18           100   91   83   75   68   62   56   45   37 

20           100   91   83   76   69   63   58   48   39 

22           100   92   84   77   71   65   59   50   41 

24           100   92   85   78   72   66   61   51   43 

26           100   92   85   79   73   67   62   53   45 

28           100   93   86   80   74   68   63   53   47 

30           100   93   86   80   75   69   65   56   48 

32           100   93   87   81   76   70   66   57   50 

34           100   93   87   82   76   71   67   58   51 

36           100   94   88   82   77   72   68   59   52 

38           100   94   88   83   78   73   68   60   53 
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Σχήμα 2.10: Υγρογράφος. 

 

2.8 Υγρόμετρα τριχός 
Τα υγρόμετρα τριχός ανήκουν στην κατηγορία των μηχανικών υγρομέτρων στα οποία 
υλικά των οποίων οι διαστάσεις μεταβάλλονται με την υγρασία συνδέονται μηχανικά με 
κάποιο μετατροπέα ή δείκτη. Τα υγρόμετρα τριχός στηρίζονται στο φαινόμενο της 
μεταβολής του μήκους ανθρωπίνων ή ζωικών τριχών ανάλογα με την ποσότητα υδρατμών 
στην ατμόσφαιρα. Οταν η σχετική υγρασία αλλάζει από 0% σε 100% η ανθρώπινη τρίχα 
υπόκειται σε αύξηση του μήκους της κατά 2.0-2.5%. Λόγω αυτής της ιδιότητας, η τρίχα 
χρησιμοποιείται σαν αισθητήριο στις περιπτώσεις που χρειαζόμαστε συνεχή καταγραφή 
της υγρασίας. Οι υγρογράφοι έχουν συνήθως δέσμη τριχών (ξανθού) ανθρώπου οι οποίες 
έχουν καθαριστεί από τις σκόνες και το λίπος. Η συρρίκνωση ή η έκταση του στελέχους 
των τριχών μεγεθύνεται και μεταφέρεται μέσω συστήματος μοχλών σε γραφίδα για την 
καταγραφή της μέτρησης σε περιστρεφόμενη χάρτινη ταινία. Νεότεροι υγρογράφοι 
χρησιμοποιούν νημάτιο από νάυλον σαν αισθητήρα. Σε αναλογία με το εβδομαδιαίο 
διάγραμμα θερμογράφου προκύπτει και το εβδομαδιαίο διάγραμμα υγρογράφου (σχήμα 
2.10). 

Η χρονική σταθερά του υγρόμετρου τριχός μεταβάλλεται τόσο με την θερμοκρασία όσο 
και με την υγρασία. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ο χρόνος ισορροπίας του  υγρόμετρου 
τριχός στις αλλαγές της υγρασίας είναι πολύ μεγάλος. Για αυτές τις περιπτώσεις, και 
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προκειμένου να μειωθεί η χρονική σταθερά τους, οι τρίχες  υποβάλλονται σε ειδική 
επεξεργασία. Από την άλλη μεριά η επεξεργασία κάνει τις τρίχες πιο εύθραυστες. 

Εκτός από τρίχες, άλλα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στα μηχανικά υγρόμετρα είναι  
βαμβάκι, μετάξι, νάιλον, χαρτί και ξύλο. Βασικά μειονεκτήματα αυτών των αισθητήρων 
είναι η σημαντική  αλλαγή των φυσικών χαρακτηριστικών τους με τον χρόνο,  η μεγάλη 
υστέρηση και η μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην απόκριση στις αλλαγές της υγρασίας.  

 
Σχήμα 2.11: Η επιμήκυνση μιας ανθρώπινης τρίχας σαν συνάρτηση της σχετικής υγρασίας 

(αριστερά) και η αρχή λειτουργίας ενός υδρογράφου (δεξιά). 

 

Πίνακας 2.3 : Χρονική σταθερά (σε δευτερόλεπτα) του υγρόμετρου τριχός 

Θερμοκρασία (oC)     Συνηθισμένη τρίχα      Επεξεργασμένη τρίχα 

+25  +25                            30                           
10 

0  0                            55                           
12 

-30  -30                          800                           
30 
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Σχήμα 2.12: Εβδομαδιαίο διάγραμμα υγρογράφου. 

 

2.9 Φασματοσκοπικά υγρόμετρα 
Το κλάσμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας η οποία μεταδίδεται μέσω μιας 
ατμοσφαιρικής διαδρομής, δίνεται από το νόμο του Beer 

 

                      ( )xdk
I
I

vλ−= exp
0

                 (2-18) 

 

όπου Ι είναι η ένταση της ακτινοβολίας μετά τη διέλευση από την ατμόσφαιρα, Ι0 είναι η 
ένταση της πηγής, kλ είναι συντελεστής απορρόφησης (m2kg-1), dv είναι η απόλυτη υγρασία 
(kg m-3) και x είναι η διαδρομή μέσα στην ατμόσφαιρα (m).  

Οι υδρατμοί απορροφούν μόνο σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Η απορρόφηση αυτή 
λαμβάνει χώρα κυρίως στο υπεριώδες και στο υπέρυθρο. Η γραμμή Lyman-alpha στο 
υπεριώδες (~121.56 nm) και διάφορα μήκη κύματος στην περιοχή περίπου από τα 1000 nm 
μέχρι τα 3000 nm (π.χ. οι υδρατμοί έχουν ισχυρές γραμμές απορρόφησης στα 2663 και 
2734 nm) χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες κατασκευές  φασματοσκοπικών 
υγρομέτρων. 

• Τα υγρόμετρα υπερύθρου βασίζονται στη σύγκριση της απορρόφησης που υφίσταται 
μία ακτινοβολία σε ένα μήκος κύματος στο υπέρυθρο στο οποίο υπάρχει ισχυρή 
απορρόφηση από τους υδρατμούς με την απορρόφηση  που υφίσταται ακτινοβολία σε 
άλλο μήκος κύματος στο οποίο δεν απορροφούν οι υδρατμοί. Έτσι, π.χ. τα υγρόμετρα 
υπερύθρου χρησιμοποιούν δύο μήκη κύματος, ένα στην περιοχή απορρόφησης του 
νερού (~2600 nm) και ένα στην περιοχή μη απορρόφησης (~2300 nm). Μια πιθανή 
τέτοια διάταξη φαίνεται στο σχήμα 2.13.  

• Από τη άλλη πλευρά τα υγρόμετρα υπεριώδους βασίζονται μόνο στην ισχυρή 
απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από τους υδρατμούς στα 121.56 nm. Το 
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γυαλί και άλλα υλικά είναι αδιαφανή σε αυτό το μήκος κύματος, οπότε τα παράθυρα 
των οργάνων κατασκευάζονται από φθοριούχο μαγνήσιο. Δυστυχώς στο ίδιο μήκος 
κύματος απορροφούν τόσο το οξυγόνο όσο και το όζον. Η συνεισφορά του όζοντος 
στην τροπόσφαιρα είναι μικρή ενώ η απορρόφηση από το οξυγόνο είναι ασθενής και η 
επίδρασή της μπορεί να ληφθεί υπόψη εφαρμόζοντας μια μικρή διόρθωση       

Τα υγρόμετρα υπέρυθρου είναι εξειδικευμένες συσκευές, υψηλού κόστους οι οποίες 
χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ ειδικές εφαρμογές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.13: Σχηματική παρουσίαση της υλοποίησης ενός υγρομέτρου υπερύθρου. 

 

2.10 Αρχές λειτουργίας άλλων υγρομέτρων 
α) Ηλεκτρικά υγρόμετρα: Τα ηλεκτρικά υγρόμετρα στηρίζονται στη μεταβολή της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας υδατικών διαλυμάτων ηλεκτρολυτών λόγω αντίστοιχης 
μεταβολής της συγκέντρωσης υδρατμών στην ατμόσφαιρα. Η ακρίβεια των ηλεκτρικών 
υγρόμετρων είναι πολύ καλή και για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται ευρέως. 

β) Υγρόμετρα πυκνωτή: Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από το διηλεκτρικό 
υλικό το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των οπλισμών του. Τα χαρακτηριστικά του 
διηλεκτρικού όμως εξαρτώνται από την ποσότητα υγρασίας που περιέχει το διηλεκτρικό. 
Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας κατάλληλο διηλεκτρικό υλικό είναι δυνατή η κατασκευή 
ενός πυκνωτή του οποίου η χωρητικότητα μεταβάλλεται σε συνάρτηση με την 
συγκέντρωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας.  

Τα υγρόμετρα πυκνωτή έχουν πολύ καλή ακρίβεια και χρησιμοποιούνται σε πλήθος 
εφαρμογών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΕΜΟΣ 

 

3.1 Γενικά για τον άνεμο 
Σαν άνεμο ονομάζουμε την κίνηση του αέρα σε σχέση με την επιφάνεια της γης.. Το 
μέγεθος της κατακόρυφης συνιστώσας του ανέμου είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο 
του οριζόντιου ανέμου οπότε ο όρος χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για να δηλώσει 
τον οριζόντιο άνεμο. Ο κατακόρυφος άνεμος αναφέρεται με το πλήρες όνομά του.  

Ο άνεμος είναι διανυσματικό μέγεθος και για τον προσδιορισμό του χρειάζεται να 
γνωρίζουμε τόσο το μέγεθός  (ταχύτητα ανέμου) όσο και την διεύθυνσή του. Στην 
Μετεωρολογία, η καθορισμένη διεύθυνση του ανέμου είναι αυτή από την οποία φυσά ο 
άνεμος - ο βόρρειος άνεμος φυσά από τον βορρά και, αντίστοιχα, η θαλάσσια αύρα φυσά 
από την θάλασσα. Η διεύθυνση του ανέμου ορίζεται γενικά σε μία στροφή κατά κάποιες 
μοίρες κατά την φορά των δεικτών του ρολογιού από τον πραγματικό (γεωγραφικό) βορρά 
(σχήμα 3.1). Για το συμβολισμό των ανέμων χρησιμοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα τα 
γράμματα του Ελληνικού αλφάβητου (π.χ. Β = βόρειος, ΒΑ=βορειοανατολικός άνεμος) 
ενώ στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα του λατινικού αλφάβητου 
(π.χ. N = North =βόρειος άνεμος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.1: Πυξίδα των διευθύνσεων του ανέμου. Η διεύθυνση του ανέμου εκφράζεται είτε σε 
μοίρες του αζιμουθιακού κύκλου είτε σαν σημεία της πυξίδας. Στην τελευταία περίπτωση 

χρησιμοποιούνται 16 υποδιαιρέσεις. 
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3.2 Κλίμακες και μονάδες 
Ο Ναύαρχος Beaufort καθόρισε πρώτος μία αριθμητική κλίμακα που κυμαίνεται από 0 
(ήρεμος) έως 12 (τυφώνας) για να περιγράψει τη δύναμη του ανέμου σύμφωνα με τα ορατά 
αποτελέσματά του. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της κλίμακας Beaufort γιατί ο 
προσδιορισμός της ταχύτητας του ανέμου μπορεί να γίνει από ένα έμπειρο παρατηρητή με 
οπτική αναγνώριση ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός. Ο 
διαχωρισμός των διαφόρων βαθμίδων της κλίμακας έγινε στην περίοδο 1800 με 1850 και 
υπάρχουν δύο περιγραφικές ομάδες, μία πάνω από τη ξηρά και μια πάνω από τη θάλασσα. 

Εκτός από το ιστορικό της  ενδιαφέρον, οι διάφοροι βαθμοί της κλίμακας Beaufort 
χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα σε πολλές ναυτικές χώρες. Η αντίστοιχη ταχύτητα 
ορίζεται με μία εμπειρική σχέση ανάμεσα στον εκτιμώμενο αριθμό και στην μετρημένη 
ταχύτητα 

 

                                             B=V 3836.0                                                  (3-1) 

 

όπου V είναι η ταχύτητα σε μέτρα το δεπτερόλεπτο (ms-1) και Β είναι ο αντίστοιχος 
αριθμός της κλίμακας Beaufort.. 

H ανεμομετρική κλίμακα Beaufort  και η αντίστοιχη ταχύτητα σε μέτρα το δεπτερόλεπτο 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 

Σήμερα, οι ενδεδειγμένες μονάδες μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου είναι τα μέτρα ανά 
δεπτερόλεπτο (ms-1). Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε πολλές 
περιπτώσεις μονάδες από το παρελθόν όπως οι κόμβοι (knots), τα Beaufort και τα μίλια 
ανά ώρα. Οι παρακάτω σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή των 
μονάδων: 

 

1 ms-1 = 2.237 μίλια /ώρα = 3.6 km/hour = 3.281 ft/s = 1.943 knots  (3-2) 
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Πίνακας 3.1: Ανεμομετρική κλίμακα Beaufort 

Βαθμοί Beaufort Ονομασία Ταχύτητα ανέμου σε 6 m πάνω 
από το έδαφος (ms-1) 

0 

1 
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3 

4 
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7 
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10 

11 

12 

Νηνεμία 

Υποπνέων 

Ασθενής 

Λεπτός 

Μέτριος 

Λαμπρός 

Ισχυρός 

Σφοδρός 

Ορμητικός 

 Θύελλα  

Ισχυρή θύελλα 

Σφοδρή θύελλα 

Τυφώνας 

<0.6 

0.6-1.7 

1.8-3.3 

3.4-5.2 

5.3-7.4 

7.5-9.8 

9.9-12.4 

12.5-15.2 

15.3-18.2 

18.3-21.5 

21.6-25.4 

25.5-29.0 

>29.0 

 

 

3.3 Χαρακτηριστικά ανεμομέτρων 
Σημαντικότερα χαρακτηριστικά ανεμομέτρων είναι: 

• ο μικρός όγκος,  

• η καλή ακρίβεια των μετρήσεων,  

• η ευαισθησία του οργάνου, και , 

• η γραμμικότητα για μεγάλο εύρος ταχυτήτων αέρα.  

 

Για προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα του αέρα τα ανεμόμετρα πρέπει  τα 
οποία είναι ευαίσθητα και έχουν καλή απόκριση σε χαμηλούς ανέμους, οι οποίοι συνήθως 
επικρατούν σε περιπτώσεις υψηλών συγκεντρώσεων. Η ταχύτητα εκκίνησης του 
ανεμόμετρου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 0.5 m s-1. Aπο την άλλη μεριά, σε εφαρμογές 
που σχετίζονται με αιολική ενέργεια ή την ασφάλεια αεροπλοίας είναι προτιμότερο να 
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χρησιμοποιούνται όργανα με καλύτερη ακρίβεια σε υψηλούς ανέμους και περισσότερο 
ανθεκτικά σε δύσκολες καιρικές καταστάσεις.  

Η ταχύτητα του ανέμου επιφανείας μετριέται από κάποιο τύπο ανεμόμετρου ή 
ανεμογράφου. Η κατάλληλη τοποθέτηση του οργάνου για να εξασφαλίζει την 
ικανοποιητική συγκρισιμότητα των παρατηρήσεων σε διαφορετικούς σταθμούς, είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη σε μετρήσεις ανέμου. Η τοποθέτηση πρέπει να υπακούει σε κανόνες και 
όχι να γίνεται με τρόπο τυχαίο. Ετσι η τοποθέτηση των οργάνων πρέπει τουλάχιστον να 
πληρεί τις δύο προαναφερθείσες απαιτήσεις:  

 

 α) να γίνει σε ύψος 10m από την επιφάνεια ("άνεμος επιφανείας"), 

 β) σε περιοχή απαλλαγμένη από φυσικά ή τεχνητά εμπόδια.  

 

Θεωρούμε ότι ένα φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο δεν επηρεάζει τις ανεμολογικές μετρήσεις 
εφόσον η απόσταση μεταξύ του ανεμογράφου και του εμποδίου είναι τουλάχιστον 10 
φορές μεγαλύτερη από το ύψος του εμποδίου. Σημειώνεται ότι ούτε η τοποθέτηση στην 
οροφή των κτηρίων είναι σωστή (λάθη για μικρές ταχύτητες έως και 50% και για 5m/s 
περίπου 25%). Σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν  γνώση της μεταβολής του ανέμου μέσα 
στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα χρησιμοποιούμε ανεμόμετρα σε διάφορα ύψη. Το 
χαμηλότερο δεν μπορεί να βρίσκεται  σε ύψος μικρότερο από 5 φορές το ύψος των 
στοιχείων τραχύτητας, ενώ το έδαφος δεν θα πρέπει να έχει εμπόδια σε απόσταση 50 έως 
100 φορές μεγαλύτερη από το ύψος που είναι τοποθετημένο το υψηλότερο. 

Είναι συνηθισμένη πρακτική σε μελέτες τοπικής κλίμακας ο άνεμος να θεωρείται 
σταθερός, τουλάχιστον στο οριζόντιο επίπεδο. Η παραδοχή αυτή δεν δημιουργεί μεγάλα 
προβλήματα, τουλάχιστον σε περιοχές χωρίς ιδιαίτερο ανάγλυφο που δεν επηρεάζονται 
από τοπικές κυκλοφορίες. Σε μεγαλύτερες κλίμακες όμως, όπως και σε περιοχές με έντονο 
ανάγλυφο και ευρύ διαμελισμό ο άνεμος παρουσιάζει μεγάλες γεωγραφικές μεταβολές και 
είναι απαραίτητο να γίνονται μετρήσεις σε περισσότερα του ενός σημεία για τον 
προσδιορισμό του πεδίου ροής στην υπό μελέτη περιοχή. Αυτός ο παράγοντας έχει την 
πρώτη προτεραιότητα για τον προσδιορισμό της διασποράς σε περιοχές με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. 

Ο άνεμος σε υψηλότερα επίπεδα μετριέται συνήθως είτε επιτόπια με μπαλόνια ή 
ραδιοβολίσεις είτε με τεχνικές τηλεπισκόπισης (π.χ. ακουστικό ραντάρ, SODAR). 
Παλιότερα η ταχύτητα του ανέμου σε επίπεδα όπου δεν ήταν δυνατή η επιτόπια μέτρηση 
προσδιοριζόταν από μετρήσεις της γωνιακής ταχύτητας των νεφών. 
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3.4 Ανεμόμετρα 
Όργανα για την μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου. Τα ανεμόμετρα έχουν δύο βασικά 
μεγέθη: τη σταθερά αποστάσεως (ή αλλιώς την χρονική σταθερά του οργάνου) και το 
κατώτερο όριο λειτουργίας ή κατώφλι. Η σταθερά αποστάσεως είναι η διαδρομή την οποία 
πρέπει να διανύσει μία αέρια μάζα διά μέσου του ανεμόμετρου ώστε να ανταποκριθεί το 
ανεμόμετρο κατά 63% της συνολικής μεταβολής από την αρχική στην τελική κατάσταση. 
Το κατώτερο όριο λειτουργίας είναι η χαμηλότερη ταχύτητα του αέρα από την οποία το 
ανεμόμετρο αρχίζει να μετρά.  

Για την μέτρηση του ανέμου χρησιμοποιείται κυρίως μία από τις τρεις ιδιότητες του: 

1) η κινητική του ενέργεια που προκαλεί περιστροφή όπως στα ανεμόμετρα με κύπελλα και 
τα ανεμόμετρα τύπου έλικας ή ανεμόμυλου, 

2) α) η πίεσή του όπως στην περίπτωση των ανεμόμετρων δυναμικής πίεσης ή αλλιώς 
ανεμόμετρων με σωλήνα Pitot και στα ανεμόμετρα με έλασμα πίεσης.  

    β) η συχνότητα του παλμού της πίεσης του ανέμου όπως στα ηχητικά και στα ακουστικά 
Doppler ανεμόμετρα και  

3) στην ψυκτική ικανότητα του ανέμου όπως στο ηλεκτρικό ανεμόμετρο ή στο ανεμόμετρο 
θερμού σύρματος (hot wire anemometer). 

 

Η οπισθέλκουσα του ανέμου σε ένα αντικείμενο δίνεται από τη σχέση 

 

                                                2

2
1 AVCF dd ρ=                                 (3-3) 

 

όπου Cd είναι ο συντελεστής αντίστασης, Α είναι η διατομή του αντικειμένου (m2) και V 
είναι η ταχύτητα του ανέμου (ms-1). O συντελεστής αντίστασης εξαρτάται από το σχήμα 
του αντικειμένου και είναι επίσης συνάρτηση της ταχύτητας του ανέμου. Ο συντελεστής 
είναι αδιάστατος και παίρνει τιμές στο διάστημα 0-1. 

Τα ανεμόμετρα κυπέλλων (cup anemometers) (σχήμα 3.2) είναι τα πλέον διαδεδομένα και 
αποτελούνται από 3 ή 4 και σε σπάνιες περιπτώσεις μέχρι 6 κύπελλα κωνικά ή ημισφαιρικά 
στο σχήμα τοποθετημένα συμμετρικά γύρω από έναν κάθετο άξονα με την βοήθεια 
οριζόντιων ακτινωτών βραχιόνων μήκους 1 με 1.25 φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρο 
των κυπέλλων. Το ανεμόμετρο κυπέλλων περιστρέφεται κατά τον άνεμο γιατί ο 
συντελεστής αντίστασης της εσωτερικής πλευράς των κυπέλλων είναι μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο της εξωτερικής πλευράς. Έτσι λοιπόν το όλο σύστημα εξαναγκάζεται σε 
περιστροφή ο ρυθμός της οποίας είναι ανάλογος της ταχύτητας του ανέμου. Ο ρυθμός 
περιστροφής  των 
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Σχήμα 3.2: Ανεμόμετρο τριών κυπέλλων (επάνω αριστερά) και  ανεμοδείκτης (επάνω δεξιά), 
τοποθετημένα σε χαμηλό ιστό (κάτω). 
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V = (u + u )x

2
y
2

 (3-3) 

κυπέλλων είναι περίπου γραμμικός σε όλο το εύρος των περιβαλλοντικών μετρήσεων, με 
την γραμμική ταχύτητα του ανέμου να είναι περίπου 2-3 φορές τη γραμμική ταχύτητα ενός 
σημείου στο κέντρο του κυπέλλου. Με ηλεκτρογεννήτριες, μαγνητικούς διακόπτες ή ζεύγη 
φωτοδιόδων ή φωτοημιαγωγών που λειτουργούν σαν φωτοηλεκτρικοί διακόπτες, 
κατάλληλα προσαρμοσμένοι στον άξονα περιστροφής μετριέται ο ρυθμός περιστροφής των 
κυπέλλων και κατά συνέπεια η ταχύτητα του ανέμου. Τα κύπελλα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ελαφρύ υλικό (πλαστικό ή πολυεστέρα) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
χαμηλή ταχύτητα εκκίνησης του ανεμόμετρου. 

Στο ηλεκτρικό ανεμόμετρο το ρεύμα που απαιτείται για να κρατήσει σταθερή την ηλεκτρική 
αντίσταση (και κατά συνέπεια την θερμοκρασία) ενός λεπτού πλατινένιου καλωδίου που 
εκτίθεται στον αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο της ταχύτητας του αέρα. Αλλιώς 
μπορεί να τοποθετηθεί μία μεγάλη αντίσταση σε σειρά με το καλώδιο, το ρεύμα να 
κρατιέται σταθερό και η μεταβαλλόμενη πτώση τάσης στα άκρα του καλωδίου 
χρησιμοποιείται σαν μέτρο του ανέμου. Το όργανο  αυτό δεν χρησιμοποιείται σε 
επιχειρησιακές εφαρμογές παρά μόνο σε ερευνητικές δραστηριότητες ή εξειδικευμένες 
μελέτες σε περιπτώσεις που είναι σημαντική για τον μελετητή η ταχύτητα απόκρισης του 
οργάνου στις αλλαγές του ανέμου. 

Τα ανεμόμετρα έλικας είναι ίδια με τα ανεμόμετρα κυπέλλων αλλά έχουν σαν 
περιστρεφόμενο τμήμα μία μικρή έλικα γνωστού βήματος αποτελούμενη συνήθως από 3 ή 
4 πτερύγια. Αν το ανεμόμετρο έλικας είναι περιστρεφόμενο και προσανατολίζεται πάντα 
προς την διεύθυνση από την οποία φυσά ο άνεμος, είναι τύπου ανεμόμυλου. Οταν το 
ανεμόμετρο έχει δύο τουλάχιστον ακίνητα στελέχη υπό γωνία 90ο (τρία στελέχη αν μετρά 
ταυτόχρονα και τον κατακόρυφο άνεμο) τότε ονομάζεται διανυσματικό (σχήμα 3.3). Τα δύο 
στελέχη του ανεμομέτρου είναι προσανατολισμένα κατά τους άξονες ανατολή-δύση και 
βορράς-νότος και κάθε στέλεχος μετρά μία συνιστώσα του διανύσματος της ταχύτητας του 
οριζοντίου ανέμου. Έτσι η στιγμιαία ταχύτητα προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα 
των συνιστωσών 

 

 

Όπως εξηγείται σε επόμενο κεφάλαιο, οι δύο συνιστώσες του οριζοντίου ανέμου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό της διεύθυνσης του ανέμου. 
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Σχήμα 3.3: Δύο τύποι ανεμόμετρων με έλικα:. διανυσματικό ανεμόμετρο με τρεις έλικες για την 
μέτρηση των τριών συνιστωσών του ανέμου (αριστερά) και ανεμόμετρο τύπου ανεμόμυλου (δεξιά). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Σχήμα 3.4: Ηχητικό ανεμόμετρο τοποθετημένο σε μετεωρολογικό πύργο (δεξιά) και κοντινό πλάνο 
στο οποίο εμφανίζονται τα τρία ζεύγη για τη μέτρηση των τριών συνιστωσών του ανέμου. 
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Η λειτουργία των ηχητικών ανεμόμετρων (sonic anemometers) βασίζεται στο γεγονός ότι η 
ταχύτητα διάδοσης του ήχου μεταβάλλεται με την ταχύτητα του ανέμου. Τα ανεμόμετρα 
αυτά είναι μεγάλης ευαισθησίας και έχουν εφαρμογή σε μελέτες ατμοσφαιρικών 
στροβίλων μικρής κλίμακας. Για ταχύτητες ανέμου από 0 έως 30 ms-1 έχουν ακρίβεια μέχρι 
και 0.3 ms-1. 

Τα ανεμόμετρα Doppler συνήθως αποτελούν τμήμα συσκευής ηχητικού ραντάρ (sodar) για 
μέτρηση του ανέμου καθ' ύψος (μέχρι το πολύ ύψος 2 km) αν και είναι σχετικά χαμηλής 
ακρίβειας και μεγάλου όγκου και κόστους. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο 
φαινόμενο της σκέδασης των ηχητικών κυμάτων από στροβίλους μικρής κλίμακας. 

3.5 Ανεμοδείκτες 
Σε πολλές εφαρμογές η ακρίβεια της μέτρησης της διεύθυνσης του ανέμου είναι 
καθοριστική για τον υπολογισμό της διασποράς.  Ιδιαίτερα ευαίσθητες είναι οι περιπτώσεις 
στις οποίες έχουμε εκπομπή από σημειακές πηγές όπου μία διαφορά λίγων βαθμών μπορεί 
να έχει μεγάλη επίπτωση στις υπολογιζόμενες βραχυπρόθεσμες συγκεντρώσεις. Τα 
βιομηχανικά ατυχήματα αποτελούν ένα καλό παράδειγμα όπου η διεύθυνση του ανέμου θα 
δώσει την απάντηση στο ερώτημα ΠΟΥ θα καταλήξουν οι ρύποι. Όπως φαίνεται στον 
Πίνακα Α.1 η διεύθυνση του ανέμου θα πρέπει να μετριέται με ακρίβεια 5ο ενώ η 
διακριτότητα θα πρέπει να είναι 1ο. 

Ένα όργανο που δηλώνει την διεύθυνση από την οποία φυσάει ο άνεμος που συνήθως 
συνοδεύει το ανεμόμετρο ονομάζεται ανεμοδείκτης (σχήμα 3.2) - αν και σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως στα διανυσματικά ανεμόμετρα, η μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου 
γίνεται ταυτόχρονα με την μέτρηση της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλοί τύποι ανεμοδεικτών 
αλλά στηρίζονται όλοι σε ένα υπόδειγμα ανεμοδείκτη: Ενας οριζόντιος βραχίονας, 
περιστρεφόμενος γύρω από μία ατσαλένια άτρακτο, ο οποίος στο ένα άκρο έχει ένα δείκτη 
και στο άλλο μια αεροτομή της ρευματικής γραμμής. Κάτω από το πτερύγιο υπάρχει πολλές 
φορές ένας σταθερός σκελετός που δείχνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα (κάτι που 
διευκολύνει την οπτική αναγνώριση της μετρούμενης διεύθυνσης). Αν είναι καλά εκτεθειμένο 
και σχεδόν ισορροπημένο τότε κάθε τύπος πτερυγίου θα δείχνει την σωστή διεύθυνση σε 
μέτριους ή σε και ισχυρούς ανέμους. Ο χρόνος απόκρισης του ανεμοδείκτη εξαρτάται από την 
μηχανική κατασκευή του και από το σχήμα του. 

Από τους κυριότερους τύπους ανεμοδεικτών είναι οι ανεμοδείκτες μεταβλητής ηλεκτρικής 
αντίστασης που είναι ευρέως διαδεδομένοι εξαιτίας της ικανοποιητικής τους ακρίβειας καθώς 
και οι ανεμοδείκτες φωτοδιόδων που έχουν περιορισμένη εφαρμογή λόγω περιορισμένης 
ακρίβειας. 

Πολύ μεγάλη ακρίβεια έχει η διανυσματική μέτρηση της διεύθυνσης του ανέμου και έτσι 
χρησιμοποιούνται συνήθως διανυσματικά ανεμόμετρα (έλικας ή ηχητικά) για εφαρμογές που 
απαιτείται λεπτομερής γνώση της διεύθυνσης του ανέμου (π.χ. πειράματα διασποράς ρύπων). 
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Έτσι από τις μετρούμενες συνιστώσες του οριζόντιου ανέμου ux και uy προκύπτει η διεύθυνση 
του ανέμου σύμφωνα με την σχέση: 

(3-5) 

 

3.6 Υπολογισμός της κατακόρυφης κατανομής του ανέμου 
Όπως προαναφέρθηκε, σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες πηγές ρύπανσης είναι 
προτιμότερο οι μετρήσεις του ανέμου να γίνονται σε κάποιο επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί 
περίπου στο ύψος εκπομπής των ρύπων. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτό δεν 
είναι δυνατόν είτε γιατί οι εκπομπές γίνονται κοντά στην επιφάνεια της γης (π.χ. εκπομπές 
από την κυκλοφορία) είτε γιατί γίνονται σε μεγάλα ύψη (π.χ. υψηλές καμινάδες). Σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι μετρήσεις του ανέμου πρέπει να πραγματοποιούνται 10 m πάνω από την 
επιφάνεια της γης. Ο μετρούμενος άνεμος ονομάζεται σε αυτή την περίπτωση άνεμος 
επιφανείας. Ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι το πως θα μπορέσουμε να 
επεκτείνουμε τον άνεμο από το ύψος μέτρησης στο ύψος εκπομπής των ρύπων. Ο 
απλούστερος τρόπος, αν και όχι πάντα πολύ ακριβής, είναι με την χρήση του εκθετικού 
νόμου (power law). Σε αυτή την περίπτωση η κατακόρυφη κατανομή του ανέμου δίνεται 
από την σχέση: 

                        u(z) = u(z1) (z/z1)p                 (3-6) 

όπου u(z) είναι η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος z,  z1 είναι το ύψος της μέτρησης και p 
είναι ένας συντελεστής ο οποίος παίρνει τιμές ανάλογα με την τραχύτητα του εδάφους και 
την επικρατούσα κλάση ευστάθεια στην ατμόσφαιρα (Πίνακας 3.2). 

 

Πίνακας 3.2: Τιμές του εκθέτη p στην εξίσωση 3.5 σαν συνάρτηση του μήκους τραχύτητας 
zo, και της επικρατούσας κλάσης ευστάθειας στην ατμόσφαιρα 

 υδάτινη 
επιφάνεια  

(z0~0.0001 m) 

Χαμηλή 
βλάστηση 

(z0~0.05 m) 

ώριμη, ψηλή 
βλάστηση 

(z0~0.15 m) 
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(z0~1.0 m) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

 

4.1 Γενικά για την ατμοσφαιρική πίεση 
Πίεση ως γνωστό είναι η δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας ασκούμενη σε μία επιφάνεια από 
ένα υγρό ή αέριο που βρίσκεται σε επαφή με αυτή. Η πίεση σε κάθε σημείο ρευστού 
ασκείται ίσα πρoς όλες τις διευθύνσεις. Η στατική πίεση την οποία ασκεί η ατμόσφαιρα 
στην επιφάνεια της γης δίνεται από την σχέση: 

                                        ∫
∞

=
0

dzgp ρ             (4-1) 

Εκτός από την στατική πίεση, υπάρχει και η δυναμική πίεση η οποία ασκείται από τον 
άνεμο. Η δυναμική πίεση μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση 

 

                                        2

2
1 VCp ρ=Δ                        (4-2) 

όπου Δp είναι η δυναμική πίεση σε Pa και C είναι ένας συντελεστής ο οποίος τυπικά 
παίρνει τιμές κοντά στη μονάδα. Η δυναμική πίεση που ασκείται είναι σχετικά μικρή π.χ. 
άνεμος με ταχύτητα 13 ms-1 ασκεί, περίπου, μόνο ένα χιλιοστό της πίεσης της 
ατμόσφαιρας. Κατά συνέπεια, η ατμοσφαιρική πίεση σε κάθε σημείο είναι, με καλή 
προσέγγιση, το βάρος του αέρα που βρίσκεται κάθετα επάνω σε μία μονάδα επιφάνειας με 
κέντρο το σημείο. Αν και η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε αδιάκοπη κίνηση, εμείς δεχόμαστε 
λοιπόν την απλουστευμένη περίπτωση κατά την οποία η ατμοσφαιρική πίεση σε κάποια 
στάθμη μιας κατακόρυφης ατμοσφαιρικής στήλης οφείλεται μόνο στο βάρος ανά μονάδα 
επιφάνειας που εξασκεί ο αέρας ο οποίος βρίσκεται πάνω από αυτήν τη στάθμη. Λέμε έτσι 
ότι έχουμε υδροστατική ισορροπία. Σε αυτή την περίπτωση η ελάττωση της ατμοσφαιρικής 
πίεσης με το ύψος και αυτό περιγράφεται από την υδροστατική εξίσωση με τη μορφή 

 

                                          dp = - ρgdz            (4-3) 

 

όπου p είναι η πίεση, ρ η πυκνότητα του αέρα, g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και z το 
ύψος. Απαλείφοντας την πυκνότητα, με την βοήθεια της καταστατικής εξίσωσης  

 

                       P= ρRαT             (4-4) 
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όπου Rα είναι η ειδική σταθερά με τιμή 287 J kgr-1 K-1 , ολοκληρώνοντας από το ύψος 0 
έως z και παίρνοντας αντί θερμοκρασίας την μέση τιμή θερμοκρασίας του θεωρούμενου 
στρώματος Τm σαν σταθερή και με την παραδοχή βέβαια ότι και τα g και Rα είναι σταθερά 
προκύπτει η σχέση: 

 

                                 Pz=P0exp(-gz/RαTm)             (4-5) 

 

με P0 την πίεση στην επιφάνεια. Αντίστροφα, μπορούμε να υπολογίσουμε την μεταβολή 
του ύψους σαν συνάρτηση της πίεσης 

 

                                                        0
1

0m
1 z)

p
p

ln( 
g
T R  z +=                       (4-6) 

 

όπου z1 είναι το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, p0 η ατμοσφαιρική πίεση 
στην επιφάνεια της θάλασσας (z0=0) και p1 η πίεση στο ύψος z1. Η (4-6) αναφέρεται συχνά 
σαν υψομετρική εξίσωση. 

Εκτός από την τρέχουσα πίεση, θα πρέπει να προσδιορίζεται επίσης και η τάση της πίεσης. 
Η τάση της πίεσης αποτελείται από δύο μέρη, από την μεταβολή της πίεσης και τα 
χαρακτηριστικά της πίεσης. Η μεταβολή της πίεσης είναι η διαφορά της μετρούμενης 
πίεσης στην αρχή και το τέλος μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (συνήθως τρεις 
ώρες). Τα χαρακτηριστικά της πίεσης είναι  μια ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο η πίεση 
άλλαξε κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, π.χ. μειούμενη και μετά 
αυξανόμενη ή αυξανόμενη και μετά αυξανόμενη περισσότερα έντονα.      

 

4.2 Μονάδες πίεσης 
Η πίεση εκφράζεται σε μονάδες Pascal (Pa), όπου:  

 

                     1 Pa = 1 N m-2 = 10 dynes cm-2                      (4-7) 

 

Προκειμένου να υπάρχει συμβατότητα με τις μονάδες που χρησιμοποιούνταν παλιότερα 
(millibar, mbar) είναι συνηθισμένη πρακτική να εκφράζεται η πίεση σε hPa (hectoPascal) 
το οποίο είναι ισοδύναμο με 1 χιλιοστό του bar:   

 

     1mbar= 10-3bar = 1hPa = 102 Pa = 102 N m-2           (4-8) 
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Παλιότερα η πίεση εκφραζόταν επίσης σε millimetres (χιλιοστόμετρα) ή σε ίντσες (inches) 
σαν το ισοδύναμο ύψος μίας κολόνας υδράργυρου (Hg) υπό κανονική πυκνότητα (13.5951 
gr cm-3) υπό συνθήκες κανονικής επιτάχυνσης βαρύτητας (9.8 m s-2) που απαιτείται για να 
εξισορροπήσει την ατμοσφαιρική πίεση. 

 

       1mbar = 1hPa  = 0.750 mm Hg = 0.029530 in Hg (4-9) 

 

Η  πίεση "μίας ατμόσφαιρας" (1 atm ) στην μέση στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ) ισούται με: 

 

 1 atm = 1.01325*105 N m-2 = 760 mmHg = 1013.25 mbar = 1013.25 hPa      (4-10) 

 

4.3 Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης 
Η πίεση του αέρα μετριέται με βαρόμετρα από τα οποία υπάρχουν, μεταξύ άλλων, σε 
ευρεία χρήση τρεις τύποι:   

 α) το βαρόμετρο υγρών, το οποίο σε όλες τις πρακτικές εφαρμογές είναι ένα 
υδραργυρικό βαρόμετρο,  

 β) το ανεροειδές (μεταλλικό) βαρόμετρο, και  

 γ) το ηλεκτρονικό βαρόμετρο.  

 

4.3.1 Υδραργυρικό βαρόμετρο 

Ο πρώτος που μέτρησε με επιτυχία την πίεση του αέρα ήταν ο Ιταλός φυσικός Evangelista 
Toricelli ο οποίος το 1643 χρησιμοποίησε ένα γυάλινο σωλήνα μήκους 1 m και τομής 1 
cm2, κλειστό στο ένα άκρο του, τον οποίο γέμισε με υδράργυρο. Κλείνοντας το ανοικτό 
άκρο του σωλήνα με το δάκτυλό του γύρισε τον σωλήνα ανάποδα και βύθισε το ανοικτό 
άκρο σε μιά λεκάνη που περιείχε υδράργυρο. Τραβώντας το δάκτυλό του παρατήρησε ότι η 
στάθμη του υδραργύρου στο σωλήνα άρχισε να κατεβαίνει μέχρι που σταμάτησε σε κάποιο 
συγκεκριμένο ύψος. Σε αυτό το σημείο το βάρος της στήλης του υδραργύρου ισορροπεί 
την πίεση της ατμόσφαιρας. Οταν αυξάνεται η ατμοσφαιρική πίεση ο υδράργυρος 
ανεβαίνει ψηλότερα στον σωλήνα (το βαρόμετρο ανέρχεται) ενώ όταν μειώνεται η 
ατμοσφαιρική πίεση ο υδράργυρος κατεβαίνει στον σωλήνα (το βαρόμετρο πέφτει). 

Αρχικά, τα υδραργυρικά βαρόμετρα χρησιμοποιούταν περισσότερο για την μέτρηση του 
υψομέτρου αλλά γρήγορα αναγνωρίσθηκε η μετεωρολογική τους σημασία και εξαπλώθηκε 
η χρήση τους σε μετεωρολογικούς σταθμούς.  

Σύμφωνα με το νόμο του Νεύτωνα ισχύει ότι: 
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                                      gmF ⋅=                     (4-11) 

 

Η μάζα του υδράργυρου είναι: 

 

                                 cm Ahm ⋅⋅= ρ                     (4-12) 

 

όπου ρm είναι η πυκνότητα του υδράργυρου, h το ύψος της στήλης του και Ac είναι η 
επιφάνεια της του σωλήνα. Επειδή η πίεση είναι η δύναμη ανά μονάδα επιφανείας: 

 

                                    cA
Fp =

                  (4-13) 

 

Συνδυάζοντας τις (4-11)-(4-13) λαμβάνουμε: 

 

                                  ghp m ⋅⋅= ρ                   (4-14) 

 

Το υδραργυρικό βαρόμετρο αποτελεί ένα από τα ακριβέστερα όργανα για την μέτρηση της 
πίεσης του αέρα. Όπως  προκύπτει από την εξίσωση (4-14) ο προσδιορισμός της πίεσης 
απαιτεί γνώση των παρακάτω:  

 α) του ύψους της στήλης του υδραργύρου στην συγκεκριμένη θερμοκρασία 

 β) της θερμοκρασίας που δείχνει το θερμόμετρο του βαρομέτρου 

 γ) της επιτάχυνσης της βαρύτητας στον συγκεκριμένο σταθμό. 

Στο εγχειρίδιο κάθε βαρόμετρου υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο που γίνονται οι 
παραπάνω μετρήσεις και τις διορθώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της 
ατμοσφαιρικής πίεσης. Η πίεση στον κάθε σταθμό μέτρησης ανάγεται στους 0οC και 
υπολογίζεται επίσης η πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας χρησιμοποιώντας την εξίσωση 
(4-5). 
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Σχήμα 4.1: Τύποι υδραργυρικών βαρομέτρων. Το δοχείο υδραργύρου βρίσκεται στο κάτω μέρος 
ενώ η κλίμακα στο πάνω μέρος του βαρομέτρου. 

 

 

Σχήμα 4.2: Συνηθισμένο μεταλλικό βαρόμετρο του εμπορίου. Η ατμοσφαιρική πίεση εμφανίζεται 
τόσο σε ίντσες υδραργύρου (εξωτερική κλίμακα) όσο και σε mbar (εσωτερική κλίμακα). 

 

Στις μετεωρολογικές παρατηρήσεις προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ακρίβεια + 0.1 mbar. 
Στην πραγματικότητα όμως θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα σφάλμα περίπου 
0.2-0.3 mbar, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δυσκολία προσδιορισμού της 
θερμοκρασίας της στήλης υδραργύρου. Γνωστότεροι τύποι επιστημονικών υδραργυρικών 
βαρομέτρων είναι το βαρόμετρο Fortin και το βαρόμετρο Kew. 
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4.3.2 Ανεροειδές (μεταλλικό) βαρόμετρο 

Τα μεταλλικά βαρόμετρα έχουν μικρότερη ακρίβεια από τα υδραργυρικά αλλά είναι 
χαμηλού κόστους, η χρήση τους είναι ευκολότερη και είναι επίσης ευκολότερο να 
μεταφερθούν. Τα πλεονεκτήματα αυτά, αλλά και η διακοσμητική του αξία (σχήμα 4.2) 
οδήγησαν το ανεροειδές βαρόμετρο να γίνει ο πιο συνηθισμένος τύπος βαρομέτρων που 
χρησιμοποιείται στα σπίτια. Την τελευταία  δεκαετία όμως, έχουν γίνει πολύ προσιτά τα 
ηλεκτρονικά βαρόμετρα, τα οποία τελικά αναμένεται να γίνουν τα πιο συνηθισμένα 
βαρόμετρα. 

Το ευαίσθητο τμήμα του ανεροειδούς βαρόμετρου αποτελείται από ένα δοχείο (κάψουλα) 
με μεγάλη ευκαμψία από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο αέρας. Ένα μεταλλικό έλασμα 
τοποθετημένο στο εσωτερικό εμποδίζει το δοχείο να διπλωθεί τελείως. Όταν αυξάνεται η 
ατμοσφαιρική πίεση συμπιέζεται το δοχείο, ενώ όταν μειώνεται η ατμοσφαιρική πίεση το 
δοχείο διευρύνεται. Ένα σύστημα μοχλών μεγεθύνει, μέχρι εκατό φορές, αυτές τις 
μεταβολές και τις μεταφέρει σε ένα δείκτη που κινείται κατά μήκος μιας κλίμακας (σχήμα 
4.3). Για την βαθμονόμηση της κλίμακας χρησιμοποιείται κάποιο απόλυτο όργανο. 

Γνωστότερος τύπος ανεροειδούς βαρόμετρου είναι το βαρόμετρο Paulin. 

 
Σχήμα 4.3: Ανεροειδές βαρόμετρο με εσωτερικό (αριστερά) ή εξωτερικό (δεξιά) έλασμα. 

 

4.3.3 Ηλεκτρονικά βαρόμετρα 

Τα ηλεκτρονικά βαρόμετρα χρησιμοποιούν αισθητήρια κύτταρα των οποίων τα επίπεδα 
αντίστασης ή χωρητικότητας είναι επαρκώς ευαίσθητα στην αλλαγή της ατμοσφαιρικής 
πίεσης ώστε να αποκρίνονται επαρκώς στις μικρές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
Τα περισσότερα σύγχρονα βαρόμετρα κάνουν χρήση από μορφοτροπείς (transducers) οι 
οποίοι μετατρέπουν την απόκριση του αισθητήρα σε μια ηλεκτρική ποσότητα η οποία 
σχετίζεται με την πίεση, στην μορφή είτε ενός αναλογικού σήματος (π.χ. ηλεκτρική τάση 
DC ή AC με συχνότητα η οποία σχετίζεται με την πίεση), είτε ενός ψηφιακού σήματος 
(π.χ. συχνότητα παλμού), είτε με τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως είναι το 
RS232 ή το IEEE488. Τα αναλογικά σήματα μπορούν να εμφανίζονται σε διάφορους 
ηλεκτρονικούς μετρητές. Οθόνες και συστήματα απόκτησης δεδομένων χρησιμοποιούνται 
για την εμφάνιση ψηφιακών σημάτων ή ψηφιοποιημένων αναλογικών σημάτων. 
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Τα σύγχρονα ψηφιακά βαρόμετρα χρησιμοποιούν διάφορα επίπεδα πλεονασμού για να 
βελτιώσουν την μακροχρόνια ευστάθεια και ακρίβεια των μετρήσεων. Μια τεχνική 
βασίζεται στην χρήση τριών αισθητήρων οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα υπό τον έλεγχο 
ενός κεντρικού μικροεπεξεργαστή. Ακόμη υψηλότερη ακρίβεια και ευστάθεια μπορεί να 
επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τρία τελείως ανεξάρτητα βαρόμετρα τα οποία χρησιμοποιούν 
τρία σετ μορφοτροπέων πίεσης και μικροεπεξεργαστές. Καθένα από αυτά περιλαμβάνει 
εσωτερικό θερμόμετρο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της θερμοκρασίας.           

 

Μορφοτροπείς Ανεροειδούς μετατόπισης  

Όπως προαναφέρθηκε, η μέτρηση της μετατόπισης μιας ανεροειδούς κάψουλας είναι μια 
σημαντική μέθοδος για μετρήσεις ακριβείας της πίεσης για μετεωρολογικές εφαρμογές. Η 
αρχή της μέτρησης είναι η ίδια με αυτή του ανεροειδούς βαρομέτρου αλλά η φυσική 
κίνηση της κάψουλας γίνεται αισθητή από πυκνωτή ο οποίος είναι εγκατεστημένος μέσα 
στο δοχείο κενού. Σε μια τέτοια διάταξη χρησιμοποιούνται τρεις πανομοιότυπες μονάδες 
από τα αποτελέσματα των οποίων υπολογίζεται μια μέση τιμή.  

 

Ψηφιακά βαρόμετρα πιεζο- ηλεκτρικά 

Μετρήσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας το 
πιεζο-ηλεκτρικό φαινόμενο. Μια συνηθισμένη διάταξη περιλαμβάνει τέσσερις αντιστάσεις 
τοποθετημένες πάνω σε μια ευέλικτη επιφάνεια ενός υποστρώματος μονολιθικού πυριτίου 
και οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους ώστε να σχηματίσουν μια γέφυρα Wheatstone. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛIΑΣ 

Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές αλλά και για τις ερευνητικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται γύρω από τον τομέα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών απαιτούνται 
μετρήσεις της ακτινοβολίας που προέρχεται από τον ήλιο, τη γη, ή την ίδια την 
ατμόσφαιρα. Είναι προφανές ότι και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η αρχική προέλευση 
της ακτινοβολούμενης ενέργειας είναι ουσιαστικά ο ήλιος, αλλά πολλές φορές ενδιαφέρουν 
την επιστημονική έρευνα ή τις εφαρμογές της μετρήσεις της ακτινοβολίας ανάλογα με την 
τελική της προέλευση. Τα όργανα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό 
ονομάζονται γενικώς ακτινόμετρα, αλλά ο σχεδιασμός τους, η ακρίβεια και το είδος των 
μετρήσεων που εκτελούν διαφέρει ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε 
εφαρμογής. Γενικά η μέτρηση της ακτινοβολίας συνίσταται στη μέτρηση της ενέργειας που 
μεταφέρεται στη μονάδα του χρόνου, κάτω από ορισμένους κατά περίπτωση γεωμετρικούς 
περιορισμούς και σε κάποια καθορισμένη φασματική περιοχή. 

5.1 Ακτινομετρικά μεγέθη 
Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των οργάνων μέτρησης της ακτινοβολίας, κρίνεται 
απαραίτητο να αναφέρουμε συνοπτικά τα πλέον χρησιμοποιούμενα στις ατμοσφαιρικές 
επιστήμες είδη μετρήσεων, τα οποία έχουν καθοριστεί ανάλογα με τα γεωμετρικά και 
φασματικά χαρακτηριστικά του μετρούμενου μεγέθους αλλά και με το χρονικό διάστημα 
στο οποίο αναφέρονται. Για κάθε ακτινομετρικό μέγεθος παρατίθενται ενδεικτικά και οι 
μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως. 

Φασματική λαμπρότητα ή ένταση (spectral radiance) [W m-2 nm-1 sr-1] 
Ορίζεται ως η ακτινοβολούμενη ισχύς ανά μονάδα μήκους κύματος, ανά μονάδα 
επιφάνειας, και ανά μονάδα στερεάς γωνίας της δέσμης των ακτίνων. Εκφράζει δηλαδή, 
την ισχύ Φ σε κάποιο φασματικό εύρος Δλ μιας δέσμης ακτινοβολίας που περιέχεται σε 
μία στερεά γωνία Ω και διαδίδεται κατά τη διεύθυνση (θ, φ) διαπερνώντας κάθετα μία 
επιφάνεια Α. 

 
ΩΑ

Φ
=

ddd
dL

λθ
ϕθλ

cos
),,(

3

 (1) 

στην πράξη η μέτρηση της λαμπρότητας αναφέρεται στη μέτρηση της ισχύος της 
ακτινοβολίας που περιέχεται σε έναν κώνο που ορίζεται από το σημείο που βρίσκεται η 
είσοδος του οργάνου (κορυφή του κώνου) και από το οπτικό πεδίο του οργάνου (δηλαδή τη 
στερεά γωνία που περιέχει τις ακτίνες.  

Φασματική πυκνότητα ροής ακτινοβολίας (spectral irradiance) [W m-2 nm-1] 
Εκφράζει τη φασματική ροή της ακτινοβολίας σε μία επίπεδη επιφάνεια ανά μονάδα 
επιφάνειας. Πρόκειται δηλαδή για το αποτέλεσμα που προκύπτει από την ολοκλήρωση για 
όλο το άνω ημισφαίριο (2π) της λαμπρότητας πολλαπλασιασμένης με το συνημίτονο της 
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γωνίας πρόσπτωσης. Δηλαδή, ακτίνες που προσπίπτουν με μεγάλη κλίση (π.χ. από 
διευθύνσεις κοντά στον ορίζοντα) συνεισφέρουν ελάχιστα στην πυκνότητα ροής, εφόσον 
το συνημίτονο αυτών των γωνιών είναι πολύ μικρό. Αντίθετα, ακτίνες που προέρχονται 
από διευθύνσεις κοντά στο ζενίθ συνεισφέρουν σημαντικά, αφού το συνημίτονο της γωνίας 
πρόσπτωσης πλησιάζει τη μονάδα. 

 ∫ ∫=
π

π

ϕθθθϕθλλ
2

0 0

2

sincos),,()( ddLE  

 (2) 

Φασματική ακτινική πυκνότητα ροής (spectral actinic flux) [W m-2 nm-1] 
Εκφράζει τη φασματική ροή της ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας η οποία προσπίπτει 
σε μία σφαιρική επιφάνεια. Αντίθετα με την πυκνότητα ροής, η ακτινική ροή είναι το 
αποτέλεσμα που προκύπτει από την ολοκλήρωση της λαμπρότητας σε όλο το χώρο (4π). Η 
ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια αναφοράς (σφαίρα) ανεξάρτητα από την 
διεύθυνσή της. Έτσι, όλες οι ακτίνες συμμετέχουν με το ίδιο ποσοστό στον καθορισμό της 
ακτινικής ροής. 
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Πολλά από τα παραπάνω μεγέθη χρησιμοποιούνται και με τη μορφή της ισχύος της 
ακτινοβολίας ολοκληρωμένης σε ένα εύρος μηκών κύματος, όπως για παράδειγμα η 
πυκνότητα ροής Εολ που προέρχεται από την ολοκλήρωση της φασματικής πυκνότητας 
ροής Ε(λ) σε ένα εύρος μηκών κύματος από λ1 έως λ2: 

 ∫=
2

1

)(
λ

λ
ολ λλ dEE  (4) 

Σε ειδικές περιπτώσεις η ολοκλήρωση γίνεται με τη σύγχρονη εφαρμογή μιας φασματικής 
συνάρτησης βάρους s(λ), η οποία συνήθως εκφράζει τη σχετική ικανότητα της 
ακτινοβολίας (φασματική ευαισθησία) να προκαλέσει κάποιο αποτέλεσμα (π.χ. βιολογικό). 
Σε αυτή την περίπτωση, η προηγούμενη σχέση μπορεί να γραφεί ως: 

 ∫= λλλολ dsEE )()(  (5) 

όπου η ολοκλήρωση γίνεται στη φασματική περιοχή στην οποία η συνάρτηση s(λ) ≠ 0. 

Τέλος όταν η ολοκλήρωση αναφέρεται επιπλέον και σε ένα χρονικό διάστημα, τότε έχουμε 
ακτινομετρικά μεγέθη, τα οποία αντιστοιχούν στη συνολική ακτινοβολούμενη ενέργεια που 
προσπίπτει στο χρονικό διάστημα αναφοράς (έκθεση). Για παράδειγμα, η ενέργεια 
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ακτινοβολίας Η προκύπτει από την ολοκλήρωση της πυκνότητας ροής Ε(t) σε ένα 
διάστημα t. 

 ∫=
t

dttEH )(  (6) 

5.2 Γενικά για όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας 
Τα είδη των οργάνων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα για τη μέτρηση της 
ακτινοβολίας είναι πολλά, σαν αποτέλεσμα τόσο της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, 
όσο και των αυξανόμενων απαιτήσεων των διαφόρων εφαρμογών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. Η επιστημονική κοινότητα έχει στη διάθεσή της μια μεγάλη ποικιλία 
οργάνων από τα πλέον απλά θερμικά ακτινόμετρα μέχρι τα πλέον σύγχρονα και πολύπλοκα 
φασματοφωτόμετρα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας είναι μάλλον δύσκολη η σαφής 
κατηγοριοποίηση των οργάνων. Παρόλα αυτά θα μπορούσε κανείς να διακρίνει σε ένα 
τυπικό όργανο μέτρησης της ακτινοβολίας διακριτά τμήματα, παρόλο που κάποια από αυτά 
δεν είναι απαραίτητο να συναντώνται σε όλα τα όργανα. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να 
διακρίνουμε σε ένα όργανο τα εξής μέρη: 

α) Το τμήμα εισόδου της ακτινοβολίας στο όργανο (συλλέκτης), το οποίο καθορίζει κατά 
ένα μεγάλο μέρος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του υπό μέτρηση ακτινομετρικού 
μεγέθους. 

β) Τη διάταξη φασματικής ανάλυσης, η οποία καθορίζει και τα φασματικά 
χαρακτηριστικά του μετρούμενου μεγέθους. 

γ) Τη διάταξη ανίχνευσης και καταμέτρησης της ακτινοβολίας, που καθορίζει κατά κύριο 
λόγο την ακρίβεια της μέτρησης, και τέλος 

δ) Τη μονάδα καταγραφής, η οποία εξασφαλίζει την επικοινωνία του οργάνου με τον 
χρήστη και την παροχή των μετρήσεων 

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η σύζευξη της κάθε μονάδας με την επόμενη ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαδοχική μεταφορά της ισχύος της ακτινοβολίας από την είσοδο μέχρι τη 
μονάδα καταγραφής. Όπως δε προαναφέρθηκε, σε πολλά από τα απλούστερα όργανα 
κάποια από τις μονάδες αυτές μπορεί να απουσιάζει ή να είναι ενσωματωμένη με κάποια 
άλλη. Στα επόμενα περιγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας και ο 
τρόπος με τον οποίο συμμετέχει στη διαμόρφωση της μέτρησης.  

5.2.1 Συλλέκτης της ακτινοβολίας  

Ο συλλέκτης καθορίζει τη γεωμετρία της ακτινοβολίας που εισέρχεται στο 
φασματοφωτόμετρο και πρόκειται τελικά να μετρηθεί. Συλλέγει δηλαδή τα φωτόνια που 
προσπίπτουν υπό κάποια συγκεκριμένη γεωμετρία, ώστε αυτά στη συνέχεια να οδηγηθούν 
στην διάταξη ανάλυσης. Ανάλογα με το είδος του συλλέκτη που είναι εφοδιασμένο ένα 
όργανο, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των εξής ακτινομετρικών μεγεθών: 
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• Ολική ακτινοβολία (πυκνότητα ροής σε οριζόντια επιφάνεια - irradiance) 

• Άμεση ακτινοβολία (πυκνότητα ροής σε επιφάνεια κάθετη ως προς τη διεύθυνση 
διάδοσης της ακτινοβολίας - irradiance) 

• Διάχυτη ακτινοβολία (πυκνότητα ροής σε οριζόντια επιφάνεια - irradiance) 

• Διάχυτη ακτινοβολία που περιέχεται σε κάποια συγκεκριμένη στερεά γωνία και σε 
συγκεκριμένη διεύθυνση (λαμπρότητα - radiance) 

Γενικά η ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα σώμα (ολική ακτινοβολία) αποτελείται από 
δύο συνιστώσες, την άμεση και τη διάχυτη. Η άμεση συνιστώσα αποτελείται από φωτόνια 
που προέρχονται κατ' ευθείαν από την πηγή (ήλιος, σελήνη, τεχνητή πηγή) και είναι στην 
πράξη μία δέσμη ακτίνων. Η διάχυτη συνιστώσα απαρτίζεται από φωτόνια που 
προέρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και είναι αποτέλεσμα σκέδασης από τα διάφορα 
συστατικά της ατμόσφαιρας (σωματίδια, μόρια), ανάκλασης από διάφορα αντικείμενα 
(έδαφος, νερό, χιόνι, κτίρια), ή εκπομπής (π.χ. γήινη ακτινοβολία, φθορισμός, 
χημειοφωταύγεια). Το πλέον χρησιμοποιούμενο ακτινομετρικό μέγεθος για τους τρεις 
τύπους (ολική, άμεση και διάχυτη) είναι η πυκνότητα ροής της ακτινοβολίας. Η επιφάνεια 
αναφοράς για τη μέτρηση της άμεσης συνιστώσας είναι κάθετη προς την κατεύθυνση 
διάδοσης της δέσμης ενώ για τις άλλες δύο η επιφάνεια αναφοράς είναι το οριζόντιο 
επίπεδο. 

Ολική ακτινοβολία 
Από τον ορισμό της πυκνότητας ροής, η μέτρηση της ολικής ακτινοβολίας ανάγεται στη 
μέτρηση της ακτινοβολίας η οποία προσπίπτει σε μία οριζόντια επιφάνεια σαν 
ακτινοβολούμενη ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα μήκους κύματος. Σαν 
επιφάνεια αναφοράς (συλλέκτης) χρησιμοποιείται είτε η είσοδος μιας σφαίρας 
ολοκλήρωσης (integrating sphere) ή ένα πλακίδιο διάχυσης (diffuser). Και στις δύο 
περιπτώσεις για να αντιστοιχεί η μέτρηση σε πυκνότητα ροής θα πρέπει το σύστημα να έχει 
ισότροπη απόκριση, δηλαδή να συμπεριφέρεται σε όλα τα προσπίπτοντα φωτόνια με τον 
ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την αρχική τους διεύθυνση. Αν τα φωτόνια που εισέρχονται 
στο όργανο ακολουθούσαν την αρχική τους ευθύγραμμη διαδρομή, τότε ένα μέρος τους 
(π.χ. αυτά που εισέρχονται σχεδόν παράλληλα με τον οπτικό άξονα του οργάνου) θα 
ανιχνεύονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου ενώ κάποια άλλα (π.χ. από πολύ πλάγιες διευθύνσεις) 
δεν θα μπορούσαν να εισέλθουν με την κατάλληλη γωνία στη διάταξη ανάλυσης του φωτός 
και θα αγνοούνταν. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι ο 
εξαναγκασμός των φωτονίων να αποκλίνουν από την αρχική τους διεύθυνση με τρόπο 
τυχαίο ώστε να σχηματίσουν ένα ομογενές «νέφος» φωτονίων με ισότροπη κατανομή στο 
χώρο. Στη συνέχεια, η ισότροπη δέσμη φωτονίων εστιάζεται με ένα κατάλληλο οπτικό 
σύστημα στην είσοδο της διάταξης ανάλυσης. Τον ρόλο αυτό παίζουν οι σφαίρες 
ολοκλήρωσης και τα πλακίδια διάχυσης. 

Η σφαίρα ολοκλήρωσης είναι μία κοίλη σφαίρα με δύο κυκλικά ανοίγματα που 
σχηματίζουν ορθή γωνία μεταξύ τους και το εσωτερικό της είναι επικαλυμμένο με υλικό 
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(χρώμα ή εναπόθεση κόκκων) που παρουσιάζει ανακλαστικότητα σχεδόν ίση με τη 
μονάδα. Τοποθετείται έτσι ώστε το ένα άνοιγμα (είσοδος) να είναι οριζόντιο. Τα 
εισερχόμενα φωτόνια ανακλώνται περισσότερες από μία φορές στα τοιχώματα της σφαίρας 
και στατιστικά κάποια από αυτά καταλήγουν να εξέλθουν από το δεύτερο άνοιγμα 
(έξοδος). Ένα διάφραγμα κατάλληλα τοποθετημένο μέσα στη σφαίρα απαγορεύει την 
άμεση έξοδο των εισερχόμενων φωτονίων (πριν δηλαδή ανακλαστούν) ώστε να 
αποκλείεται προτίμηση στην απόκριση της σφαίρας σε φωτόνια από κάποια συγκεκριμένη 
διεύθυνση. Τελικά η εξερχόμενη ακτινοβολία, η οποία είναι ομογενής και ισότροπη, 
συλλέγεται από έναν φακό και εστιάζεται στην είσοδο της διάταξης ανάλυσης του φωτός. 
Λόγω του μεγάλου αριθμού των φωτονίων που εισέρχονται, το ποσοστό των εξερχόμενων 
από την έξοδο θεωρείται σταθερό, ανεξάρτητα από την ένταση της εισερχόμενης 
ακτινοβολίας. Το γεγονός ότι μόνο ένα ποσοστό από τα προσπίπτοντα φωτόνια καταλήγει 
στη διάταξη ανάλυσης δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα διότι η μέτρηση της ακτινοβολία 
είναι ούτως η άλλως σχετική. Αρκεί βέβαια το ποσοστό αυτό να είναι σταθερό (βλέπε και 
§5.2). 

Παρόμοιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και με τα πλακίδια διάχυσης. Η προσπίπτουσα 
ακτινοβολία εισέρχεται στο πλακίδιο όπου σκεδάζεται μέσα στο υλικό του πλακιδίου 
αλλάζοντας διεύθυνση επίσης κατά τυχαίο τρόπο. Έτσι η εξερχόμενη ακτινοβολία είναι 
ομογενής και ισότροπη. Τα πλακίδια διάχυσης είναι σχετικά λεπτές επιφάνειες 
κατασκευασμένες από διάφορα υλικά που επιλέγονται ανάλογα με τη φασματική περιοχή 
λειτουργίας. Συνήθως είναι πλακίδια χαλαζία τα οποία έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία 
ώστε να καταστούν αδιαφανή, ή λεπτά φύλλα από διάφορα πλαστικά υλικά, όπως π.χ. το 
Teflon. Το πάχος τους είναι τέτοιο ώστε αφενός μεν να εξασφαλίζεται η προϋπόθεση ότι 
όλα τα φωτόνια θα σκεδαστούν τουλάχιστον μία φορά πριν διαπεράσουν το πλακίδιο, 
χωρίς όμως να έχουν μεγάλο πάχος το οποίο να εξασθενίζει υπερβολικά την ακτινοβολία 
επηρεάζοντας αρνητικά την ευαισθησία του οργάνου. Είναι φυσικό ότι ένα μεγάλο μέρος 
των σκεδαζόμενων φωτονίων δεν κατορθώνει να διαπεράσει το πλακίδιο, είτε επειδή 
σκεδάζονται προς τα πίσω ή προς πλάγιες διευθύνσεις, είτε επειδή απορροφώνται από το 
υλικό του πλακιδίου. Όπως και στην περίπτωση της σφαίρας ολοκλήρωσης το ποσοστό της 
διερχόμενης ακτινοβολίας θεωρείται σταθερό. 

Η εξασθένιση που προκαλεί στην προσπίπτουσα ακτινοβολία η μονάδα εισόδου είναι 
αρκετά σημαντική αποτελώντας ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα εφόσον το 
αποτέλεσμα είναι η ελάττωση της ευαισθησίας του οργάνου. Η διαπερατότητα των 
πλακιδίων διάχυσης είναι εξαιρετικά μικρή και ιδιαίτερα στην περιοχή του υπεριώδους 
φτάνει μόλις το 5%. Επειδή η σφαίρες ολοκλήρωσης είναι ανοιχτές προς το περιβάλλον, 
πολύ εύκολα η εσωτερική επικάλυψη αλλοιώνεται αλλάζοντας έτσι και την διαπερατότητα 
της διάταξης. Γενικά οι σφαίρες ολοκλήρωσης είναι πολύ ευαίσθητες και δεν ενδείκνυνται 
για συνεχή εξωτερική χρήση, παρόλο που παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις συγκριτικά 
με τα πλακίδια διάχυσης. Τα τελευταία είναι πολύ ανθεκτικά στις εξωτερικές συνθήκες, 
ώστε σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιούνται συνεχώς για πολλά χρόνια χωρίς 
ιδιαίτερη υποβάθμιση της απόδοσής τους. Μία λύση προφύλαξης και για τις δύο διατάξεις 
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είναι η χρήση αδιάβροχων διαφανών θόλων, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω από το πλακίδιο 
διάχυσης ή από το άνοιγμα της σφαίρας ολοκλήρωσης, χωρίς να αλλοιώνουν το πεδίο της 
ακτινοβολίας, εφόσον βέβαια το υλικό κατασκευής τους το επιτρέπει. Το πλέον σύνηθες 
υλικό είναι ο χαλαζίας ο οποίος παρουσιάζει σχεδόν απόλυτη διαπερατότητα σε όλο το 
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά αποτελεί μια εξαιρετικά δαπανηρή επιλογή. 

Άμεση ακτινοβολία 
Η μέτρηση της άμεσης συνιστώσας της ολικής ακτινοβολίας ανάγεται στην μέτρηση της 
πυκνότητας ροής σε μία επιφάνεια αναφοράς, η οποία όμως δεν τοποθετείται οριζόντια, 
όπως κατά τη μέτρηση της ολικής, αλλά κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας. 
Υπενθυμίζεται ότι η άμεση συνιστώσα αποτελείται από φωτόνια που προέρχονται 
απευθείας από την πηγή (π.χ. τον ήλιο), άρα απαιτείται περιορισμός του οπτικού πεδίου της 
μονάδας εισόδου ώστε να αποκλείεται η είσοδος σε φωτόνια που προέρχονται από άλλες 
κατευθύνσεις (π.χ. διάχυτη ακτινοβολία). Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ενός σωλήνα 
μικρής διαμέτρου ή διαδοχικών (δύο ή περισσότερων) διαφραγμάτων, ενώ ο άξονας της 
διάταξης κατευθύνεται προς την πηγή του φωτός. Έτσι η στερεά γωνία που "βλέπει" η 
μονάδα εισόδου είναι πολύ μικρή και εμποδίζει όλα (ή σχεδόν όλα) τα φωτόνια που 
προέρχονται από άλλες διευθύνσεις να εισέλθουν στο συλλέκτη. Η σχέση διαμέτρου και 
μήκους του οπτικού σωλήνα καθορίζει το οπτικό πεδίο της διάταξης. Η γωνία αυτή δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από μία τιμή που καθορίζεται από το γωνιακό μέγεθος της 
πηγής. Για τον ήλιο η γωνία αυτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την φαινόμενη 
διάμετρο του ήλιου (περίπου 0.5°). Στην πράξη θα πρέπει η διάταξη να παρακολουθεί την 
κίνηση της πηγής (τη φαινόμενη κίνηση του ήλιου) ώστε να δέχεται συνεχώς όλη την 
άμεση ακτινοβολία. Αυτό επιτυγχάνεται με διατάξεις που μηχανικά ή ηλεκτρονικά 
κατευθύνουν τον άξονα της διάταξης όργανο ώστε να συμπίπτει με τον άξονα Γης-ήλιου, 
και οι οποίες είναι γενικά δαπανηρές (πολλές φορές συγκρίσιμες με το κόστος του 
υπολοίπου οργάνου). Επειδή η ακρίβεια των διατάξεων αυτών είναι σχετικά μικρή 
(προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος σε λογικά επίπεδα) είναι αναμενόμενο να 
παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις από τον ορθό προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας των διατάξεων αυτών. Έτσι για να εξασφαλίζεται η μέτρηση ολόκληρη της 
άμεσης ακτινοβολίας, το οπτικό πεδίο της μονάδας εισόδου κατασκευάζεται δύο ή τρεις 
φορές μεγαλύτερο από το γωνιακό μέγεθος της πηγής.  

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, προκειμένου να αντιστοιχεί η μέτρηση της 
άμεσης συνιστώσας σε πυκνότητα ροής, η διερχόμενη ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα 
πλακίδιο διάχυσης, τοποθετημένου στη βάση του οπτικού σωλήνα. Από το σημείο αυτό η 
διαδικασία μέτρησης είναι η ίδια με αυτήν που περιγράφηκε για την ολική ακτινοβολία. 

Διάχυτη ακτινοβολία 
Η μέτρηση της διάχυτης συνιστώσας ανάγεται στη μέτρηση της ολικής ακτινοβολίας με 
την απαίτηση να αποκλείονται από την μέτρηση όσα φωτόνια προέρχονται από την άμεση 
συνιστώσα. Η μέθοδος που προτείνεται είναι η χρήση ενός δίσκου ο οποίος τοποθετείται 
μεταξύ του ηλιακού δίσκου και της επιφάνεια ς αναφοράς της μέτρησης (π.χ. πλακίδιο 
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διάχυσης). Η δίσκος είναι μικρής διαμέτρου ώστε να αποκόπτει μόνο την άμεση 
συνιστώσα χωρίς να επηρεάζει σημαντικά την διάχυτη ακτινοβολία που προέρχεται από 
διευθύνσεις κοντά στην διεύθυνση του ηλιακού δίσκου. Λόγω της κίνησης της γης, 
απαιτείται και εδώ η συνεχής μεταβολή της θέσης του δίσκου. Λόγω της πολυπλοκότητας 
της μεθόδου, αλλά και της περιορισμένης, προς το παρόν, χρήσης των μετρήσεων της 
διάχυτης συνιστώσας, η μέθοδος αυτή ακολουθείται μόνο σε πειραματικό επίπεδο κατά τη 
διάρκεια ειδικών προγραμμάτων μετρήσεων. Μια έμμεση μέθοδος υπολογισμού της 
διάχυτης ακτινοβολίας είναι η διενέργεια ταυτόχρονων μετρήσεων της ολικής και της 
άμεσης ακτινοβολίας και στη συνέχεια η αφαίρεση της μίας από την άλλη σύμφωνα με τη 
σχέση: 

 cosd bE E E θ= −  (7) 

όπου Ε, Εb και Εd είναι αντίστοιχα η πυκνότητα ροής από την ολική, την άμεση (σε 
επιφάνεια κάθετη προς τη διεύθυνση διάδοσης της ακτινοβολίας) και την διάχυτη 
ακτινοβολία, θ η γωνία πρόσπτωσης της άμεσης συνιστώσας (δηλαδή η ζενίθια γωνία του 
ήλιου) και λ το μήκος κύματος. Η σχέση (7) ισχύει και για τη φασματική πυκνότητα ροής 
με την μορφή: 

 θλλλ cos)()()( bd EEE −=  (8) 

Διάχυτη ακτινοβολία σε περιορισμένο οπτικό πεδίο (λαμπρότητα) 
Η μέτρηση της διάχυτης ακτινοβολίας η οποία περιέχεται μέσα σε κάποια καθορισμένη 
στερεά γωνία γίνεται με μία μέθοδο παρόμοια με αυτήν της άμεσης ακτινοβολίας, εφόσον 
είναι και εδώ απαραίτητο να περιοριστεί το οπτικό πεδίο του οργάνου. Οι μετρήσεις της 
διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (δηλαδή της ακτινοβολίας του ουρανού) παρουσιάζουν 
σημαντικά προβλήματα ακρίβειας, λόγω της μικρής έντασης της ακτινοβολίας σε 
συνδυασμό με την μεγάλη εξασθένιση που προκαλούν τα πλακίδια διάχυσης. Εναλλακτικά, 
και σε πειραματικό επίπεδο ακόμη, μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του πλακιδίου διάχυσης 
θεωρώντας ότι το φως του ουρανού είναι ήδη ομογενές (στη σχετικά μικρή στερεά γωνία 
του οπτικού πεδίου) οπότε η απαίτηση για ισότροπη και ομογενή ακτινοβολία 
ικανοποιείται ήδη. Παρότι θεωρητικά η μέθοδος είναι αποδεκτή, δημιουργούνται 
προβλήματα στην μεθοδολογία βαθμονόμησης των οργάνων, όπως αναφέρεται στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο παρακάτω. 

5.2.2 Διάταξη ανάλυσης της ακτινοβολίας 

Τα φωτόνια που έχουν συλλεχθεί από τον συλλέκτη, κατευθύνονται στην διάταξη η οποία 
αναλύει την ακτινοβολία σε επιμέρους φασματικές περιοχές, το εύρος των οποίων ποικίλει 
ανάλογα με την εφαρμογή. Στην απλούστερη περίπτωση η ακτινοβολία διέρχεται χωρίς 
καμία μεταβολή (όταν απαιτείται η μέτρηση της συνολικής ισχύος που μεταφέρει) ενώ 
στην πιο περίπλοκη περίπτωση το φως αναλύεται στα μήκη κύματος (ή συχνότητες) που το 
απαρτίζουν, οπότε έχουμε τη μέτρηση του φάσματος της ακτινοβολίας. 
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Η ανάγκη μέτρησης διαφόρων φασματικών περιοχών της ακτινοβολίας υπαγορεύεται από 
το γεγονός ότι οι διάφορες περιοχές του φάσματος παρουσιάζουν διαφορετική 
συμπεριφορά μεταξύ τους. Για παράδειγμα η υπέρυθρη περιοχή παρουσιάζει ενδιαφέρον 
γιατί είναι ουσιαστικά ακτινοβολία που εκπέμπεται από τη γη και παίζει ρόλο στη 
διατήρηση της θερμικής ισορροπίας του πλανήτη, ενώ η υπεριώδης περιοχή σχετίζεται με 
τις επιδράσεις των ακτινοβολιών αυτών στα έμβια όντα και το οικοσύστημα γενικότερα. 

Η επιλογή του φασματικού εύρους της ακτινοβολίας γίνεται είτε με τη χρήση φίλτρων 
(όταν το επιθυμητό εύρος είναι σχετικά μεγάλο) είτε με μονοχρωμάτορες (όταν απαιτείται 
υψηλή ανάλυση του φωτός). Ανάλογα με το εύρος της φασματικής περιοχής λειτουργίας, 
τα όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας διακρίνονται στα όργανα: 

• ευρείας φασματικής περιοχής (broad-band), με εύρος απόκρισης μεγαλύτερο από 
περίπου 20 nm 

• στενής φασματικής περιοχής (narrow-band), με εύρος απόκρισης μικρότερο από 
περίπου 10 nm 

• φασματοφωτόμετρα (spectroradiometers) που μπορούν να ανιχνεύουν διαδοχικά 
σχεδόν μονοχρωματικές ακτινοβολίες (εύρος απόκρισης μικρότερο από 2 nm) 
καλύπτοντας ένα σχετικά ευρύ τμήμα του φάσματος. 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες οργάνων αναφέρονται και σαν ακτινόμετρα, ώστε να 
διακρίνονται σαφώς από τα φασματοφωτόμετρα. 

Ονομάζεται απόλυτη φασματική απόκριση η ευαισθησία ενός οργάνου στην ανίχνευση 
ακτινοβολίας για κάθε συγκεκριμένο μήκος κύματος σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργίας 
του. Πρόκειται συνεπώς για μια συνάρτηση του μήκους κύματος η οποία είναι 
χαρακτηριστική για κάθε όργανο και προκύπτει ως ο λόγος της προσπίπτουσας ισχύος της 
ακτινοβολίας σε ένα φασματικό εύρος Δλ προς την τελικά μετρούμενη ισχύ στο ίδιο 
φασματικό εύρος. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι η απόλυτη φασματική απόκριση, τόσο 
πιο ευαίσθητο είναι το όργανο. Είναι εμφανές ότι ένα μέρος της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας ”χάνεται” και δεν φθάνει ποτέ στη διάταξη ανίχνευσης. Εφόσον η φασματική 
απόκριση του οργάνου είναι σταθερή μέσα στο χρόνο και ανεξάρτητη των συνθηκών 
λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα διότι ο σταθερός αυτός παράγοντας 
περιλαμβάνεται στην συνάρτηση βαθμονόμησης του οργάνου βλ. 5.3.3). Η μέτρηση 
δηλαδή της ακτινοβολίας είναι σχετική. Επειδή η απόλυτη φασματική απόκριση είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί, στην πράξη χρησιμοποιείται συνήθως η σχετική φασματική 
απόκριση, η οποία προκύπτει από την απόλυτη με κανονικοποίηση στο μήκος κύματος που 
παρουσιάζεται η μέγιστη απόκριση (μέγιστη ευαισθησία). 

5.2.3 Διατάξεις ανίχνευσης και καταγραφής 

Η διερχόμενη από τη διάταξη ανάλυσης ακτινοβολία προσπίπτει στον ανιχνευτή ο οποίος 
ανιχνεύει τα φωτόνια ή την ισχύ που μεταφέρουν. Η μέτρηση είναι διαθέσιμη υπό τη 
μορφή κάποιου ηλεκτρικού (π.χ. τάση, ρεύμα, αντίσταση) ή ηλεκτρονικού σήματος (π.χ. 
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παλμοί) το οποίο οδηγείται στη μονάδα καταγραφής η οποία αποτελεί τον σύνδεσμο του 
οργάνου με τον χρήστη. Για τη μέτρηση της ακτινοβολίας έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 
καιρούς δια΄φορες διατάξεις, με πλέον γνωστές σήμερα τους φωτοπολλαπλασιαστές, τις 
φωτοδιόδους και τα θερμοζεύγη. Στα φασματοφωτόμετρα χρησιμοποιούνται συνήθως 
φωτοπολλαπλασιαστές ενώ στα ακτινόμετρα φωτοδίοδοι. Τα θερμοζεύγη δεν 
χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα όργανα όπου απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις 
και ταχεία απόκριση. 

Οι φωτοδίοδοι παράγουν ρεύμα πολύ μικρής έντασης (της τάξης των μΑ) η οποία είναι 
ανάλογη της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Αυτό το σήμα αφού ενισχυθεί 
οδηγείται στον υπολογιστή για καταγραφή μέσω μιας μονάδας μετατροπής του σε ψηφιακό 
σήμα. Η χρήση φωτοδιόδων στα φασματοφωτόμετρα είναι πολύ περιορισμένη κυρίως 
λόγω του μικρού δυναμικού εύρους απόκρισης. Ιδιαίτερα για τα φασματοφωτόμετρα που 
λειτουργούν στην περιοχή του υπεριώδους, απαιτείται η δυνατότητα ανίχνευσης 
ακτινοβολιών με αρκετές (4-6) τάξεις μεγέθους διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση οι 
φωτοπολλαπλασιαστές αποτελούν την μοναδική λύση. 

Οι φωτοπολλαπλασιαστές παράγουν ηλεκτρικούς παλμούς οι οποίοι είτε καταμετρούνται 
από μία ηλεκτρονική μονάδα απαρίθμησης είτε ανιχνεύονται υπό τη μορφή ηλεκτρικού 
ρεύματος (η ένταση του οποίου είναι ανάλογη της συχνότητας των παλμών). Και στις δύο 
περιπτώσεις η συχνότητα εμφάνισης και το μέγεθος των παλμών είναι ανάλογα της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Στη συνέχεια το σήμα μεταφέρεται στον υπολογιστή με τη 
βοήθεια μίας ενδιάμεσης διάταξης μετατροπής του σε ψηφιακό σήμα. 

Μία σημαντική παράμετρος στη χρήση των φωτοπολλαπλασιαστών είναι ο προσδιορισμός 
του σήματος σκότους, δηλαδή του ρεύματος η των παλμών που παράγονται όταν ο 
φωτοπολλαπλασιαστής δεν δέχεται ακτινοβολία. Το σήμα αυτό είναι αποτέλεσμα θερμικής 
εκπομπής ηλεκτρονίων και πρέπει να αφαιρείται από την μέτρηση. Είναι φυσικό ότι το 
σήμα αυτό είναι επιθυμητό να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
εισαγόμενη αβεβαιότητα στη μέτρηση. Η διατήρηση των φωτοπολλαπλασιαστών σε 
χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι μία καλή μέθοδος 
αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Το πρόβλημα είναι λιγότερο σημαντικό στην 
περίπτωση λειτουργίας του φωτοπολλαπλασιαστή σαν απαριθμητή εφόσον υπάρχει η 
δυνατότητα απομόνωσης των παλμών με μέγέθος μικρότερο από μία τιμή, εφόσον οι 
θερμικά παραγόμενοι παλμοί έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος. Στην περίπτωση όμως που 
μετράται το παραγόμενο ρεύμα στην έξοδο του φωτοπολλαπλασιαστή, τότε το σήμα 
σκότους δεν είναι δυνατόν να διακριθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο πριν από 
κάθε μέτρηση να μετράται και το σήμα σκότους εμποδίζοντας για ένα χρονικό διάστημα 
την είσοδο ακτινοβολίας στον φωτοπολλαπλασιαστή. Θεωρώντας ότι το σήμα σκότους 
είναι σταθερό για ένα μικρό χρονικό διάστημα (όσο διαρκεί μια μέτρηση του φάσματος) 
αυτό αφαιρείται από κάθε μέτρηση. 
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Όσον αφορά δε τις διατάξεις καταγραφής, σήμερα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά 
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με κατάλληλες ηλεκτρονικές μονάδες που αναλαμβάνουν τη 
σύζευξη των μονάδων ανίχνευσης με τον υπολογιστή. 

5.3 Φασματοφωτόμετρα 
Τα φασματοφωτόμετρα είναι μία ειδική κατηγορία οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται 
για τη μέτρηση του φάσματος της ακτινοβολίας. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν συνήθως σε 
εφαρμογές μέσα στο εργαστήριο, σταδιακά όμως επεκτάθηκε η χρήση τους σε 
ατμοσφαιρικές μετρήσεις, όπου βρήκαν ποικίλες και πολύ σημαντικές εφαρμογές. Σήμερα 
φασματοφωτόμετρα χρησιμοποιούνται για μετρήσεις του φάσματος της ηλιακής ή της 
ατμοσφαιρικής ακτινοβολίας από το έδαφος, αλλά και από αεροσκάφη, αερόστατα και 
δορυφόρους. Τα φασματοφωτόμετρα, σε αντίθεση με τα ακτινόμετρα, προσφέρουν τη 
δυνατότητα λεπτομερών μετρήσεων της ακτινοβολίας σε διάφορες φασματικές περιοχές. 
Παρέχουν διαδοχικές μετρήσεις της ακτινοβολίας που περιέχεται σε πολύ στενές 
φασματικές περιοχές, τόσο στενές ώστε να αναφερόμαστε σε μετρήσεις σχεδόν 
μονοχρωματικών ακτινοβολιών. Οι λεπτομερείς μετρήσεις είναι απαραίτητες για τη μελέτη 
των επιδράσεων των διαφόρων ακτινοβολιών στα έμβια όντα, τα φυτά και τα διάφορα 
υλικά, για τον υπολογισμό την συγκέντρωσης διαφόρων συστατικών της ατμόσφαιρας, 
αλλά και για πλήθος άλλων εφαρμογών, όπως για την πιστοποίηση της ακρίβειας 
υπολογισμών από μοντέλα διάδοσης της ακτινοβολίας και για τη μελέτη φωτοχημικών 
διεργασιών στην ατμόσφαιρα. Επειδή τα φασματοφωτόμετρα δεν είναι όργανα που 
αναφέρονται αποκλειστικά σε εφαρμογές της ατμοσφαιρικής τεχνολογίας, θα αναφέρουμε 
μόνο τις βασικές αρχές λειτουργίας τους και θα επικεντρωθούμε σε κάποια ιδιαίτερα 
σημεία που είναι σημαντικά για τις ατμοσφαιρικές μετρήσεις. 
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Τα φασματοφωτόμετρα είναι οπτικές διατάξεις με τις οποίες η συλλεγόμενη ακτινοβολία 
αναλύεται στα μήκη κύματος (ή συχνότητες) που την αποτελούν, και στη συνέχεια γίνεται 
επιλεκτική μέτρηση των διαφόρων μηκών κύματος. Στην πράξη ένα φασματοφωτόμετρο 
“μετρά” τον αριθμό των φωτονίων ανά μονάδα χρόνου που περιέχονται σε ένα φασματικό 
εύρος Δλ. Η μέτρηση αυτή όμως μπορεί να αντιστοιχιστεί σε ένα από τα ακτινομετρικά 
μεγέθη που αναφέρθηκαν στην §5.1, ανάλογα όμως με την γεωμετρία της ακτινοβολίας 
που προσπίπτει (βλ. §0).  

Όπως και όλα τα όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας, ένα φασματοφωτόμετρο μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το τμήμα εισόδου του φωτός (συλλέκτης 
της ακτινοβολίας), τη διάταξη ανάλυσης του φωτός (η οποία ονομάζεται και 
μονοχρωμάτορας) και τη διάταξη ανίχνευσης και καταγραφής της ακτινοβολίας. 

Σε ένα μονοχρωμάτορα, για την ανάλυση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε ένα πρίσμα είτε ένα φράγμα ανάκλασης. Και στις δύο περιπτώσεις 
στην έξοδο της μονάδας ανάλυσης έχουμε εμφάνιση του φάσματος του εισερχόμενου 
φωτός, λόγω του ότι τα διάφορα μήκη κύματος εκτρέπονται κατά διαφορετικές γωνίες. Αν 
στο φάσμα αυτό παρεμβληθεί ένα διάφραγμα στο οποίο είναι χαραγμένη μία σχισμή, τότε 
από τη σχισμή θα διέλθει ακτινοβολία που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο μήκος 
κύματος, ανάλογα με τη θέση της κατά μήκος του φάσματος. Στην πραγματικότητα από τη 
σχισμή διέρχονται όλα τα μήκη κύματος που περιέχονται σε μια στενή φασματική περιοχή 
Δλ, το εύρος της οποίας καθορίζεται από το πάχος της σχισμής. 

Σχήμα 5.1 Σχηματική παράσταση της πορείας μιας μονοχρωματικής δέσμης παράλληλων ακτίνων μετά την 
πρόσπτωσή της σε ένα φράγμα ανάκλασης. 
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Στα σύγχρονα φασματοφωτόμετρα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φράγματα 
ανάκλασης. Αυτά είναι επίπεδες ή κοίλες λείες επιφάνειες οι οποίες έχουν επικαλυφθεί με 
ανακλαστικό επίχρισμα (συνήθως από αλουμίνιο) πάνω στο οποίο έχουν χαραχθεί σε 
σταθερές αποστάσεις παράλληλες γραμμές. Τυπικό σχεδιάγραμμα ενός φράγματος 
ανάκλασης φαίνεται στο Σχήμα 5.1. Στο ίδιο σχήμα έχουν χαραχθεί επίσης οι πορείες των 
δεσμών της ακτινοβολίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω. Έστω μία δέσμη 
ακτινοβολίας η οποία προσπίπτει με γωνία α στην επιφάνεια του φράγματος, και l ο 
αριθμός των γραμμών του φράγματος ανά μονάδα μήκους (τυπικές τιμές του l κυμαίνονται 
μεταξύ 300 και 6000 γραμμές ανά χιλιοστό του μέτρου). Τότε για κάθε μήκος κύματος λ η 
ακτινοβολία αυτού του μήκους κύματος εκτρέπεται υπό γωνία β η δίδεται από τη σχέση: 

 ημ α + ημ β = κ λ l (9) 

όπου κ είναι ένας ακέραιος αριθμός (θετικός ή αρνητικός) που δηλώνει την τάξη της 
ανάκλασης. Επειδή το κ παίρνει διάφορες τιμές, από την (9) προκύπτει ότι για κάθε λ θα 
μπορούν να υπολογιστούν διάφορες γωνίες εκτροπής. Όταν το κ = 0 (μηδενική τάξη) τότε 
δεν έχουμε ανάλυση του φωτός και όλα τα μήκη κύματος εκτρέπονται κατά την ίδια γωνία 
β. Για κάθε άλλη τιμή του κ προκύπτει και ένα διαφορετικό φάσμα.  

Από την (9) προκύπτει επίσης ότι για το ίδιο β υπάρχουν διάφορα μήκη κύματος που 
εκτρέπονται κατά την ίδια γωνία, προερχόμενα από διαφορετικές τάξεις ανάκλασης. Αυτά 

Σχήμα 5.2. Ανάλυση μιας δέσμης λευκού φωτός μετά την πρόσπτωσή της σε ένα φράγμα ανάκλασης για 
διάφορα μήλη κύματος και τάξεις ανάκλασης. 

Σχήμα 5.3. Σχηματική διάταξη λειτουργίας συστοιχίας φωτοδιόδων σε ένα φασματοφωτόμετρο. 
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τα μήκη κύματος απέχουν πολύ μεταξύ τους (Σχήμα 5.2). 

Για παράδειγμα, αν σε μία γωνία β παίρνουμε ένα μήκος κύματος λ = 600 nm (ορατό) από 
την πρώτη τάξη ανάκλασης (κ = 1) τότε η δεύτερη τάξη (κ = 2) θα δώσει στην ίδια γωνία β 
το μήκος κύματος λ/2 = 300 nm (υπεριώδες). Έτσι όταν ενδιαφερόμαστε να μετρήσουμε 
ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος, μπορούμε εύκολα με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων να 
απορρίψουμε όλα τα άλλα μήκη κύματος τα οποία θα δημιουργούσαν προβλήματα στη 
μέτρηση. Βέβαια η χρήση φίλτρων εισάγει άλλα προβλήματα (συνήθως εξασθένιση του 
σήματος και θερμική εξάρτηση) και γι' αυτό απαιτείται προσεκτική μελέτη πριν επιλεγεί 
για την εφαρμογή που ενδιαφερόμαστε ο τύπος του φράγματος και η τάξη στην οποία θα 
λειτουργεί. 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, παρεμβάλλοντας μία σχισμή στο φάσμα που προκύπτει 
από το φράγμα, μπορούμε να επιλέξουμε το μήκος κύματος που μας ενδιαφέρει να 
μετρηθεί. Αν η σχισμή αυτή μετακινηθεί κατά μήκος του φάσματος τότε κάποιο άλλο 
μήκος κύματος διέρχεται από αυτή και είναι δυνατόν να μετρηθεί. Όμως επειδή η 
παράλληλη μετατόπιση της σχισμής είναι δύσκολο να επιτευχθεί με ακρίβεια, συνήθως η 
επιλογή του μήκους κύματος που θα μετρηθεί γίνεται με περιστροφή του φράγματος περί 
έναν κάθετο άξονα που περνάει από το κέντρο του και συμπίπτει με το επίπεδο που 
καθορίζει η επιφάνειά του. Με την περιστροφή μεταβάλλονται και η γωνία α και η γωνία β, 
με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και το μήκος κύματος που διέρχεται από τη σχισμή. Εκτός 
από το μήκος κύματος που ενδιαφέρει από τη σχισμή διέρχονται και γειτονικά μήκη 
κύματος, αφενός μεν λόγω του πάχους της, αφετέρου λόγω φαινομένων συμβολής. Γενικά 
όσο λεπτότερη είναι η σχισμή, τόσο καλύτερα μονοχρωματική είναι η ακτινοβολία που 
περνά. Παρουσιάζεται όμως το μειονέκτημα της εξασθένισης του σήματος που μετρά το 
όργανο λόγω της ελάττωσης της έντασης της διερχόμενης ακτινοβολίας. 

Η μέτρηση τώρα της διερχόμενης ακτινοβολίας γίνεται με τη βοήθεια των 
φωτοπολλαπλασιαστών. Ο φωτοπολλαπλασιαστής τοποθετείται πίσω από τη σχισμή 
εξόδου και ανιχνεύει όλα τα φωτόνια που περνούν από τη σχισμή. Μια κατηγορία 
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ανιχνευτών που βρίσκει εφαρμογή τα τελευταία χρόνια στα φασματοφωτόμετρα είναι οι 
συστοιχίες φωτοδιόδων (diode arrays). Αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό φωτοδιόδων 
διατεταγμένων σε σειρά (βλέπε Σχήμα 5.3), οι οποίες παράγουν ξεχωριστά σήματα. Αν η 
συστοιχία αυτή τοποθετηθεί στην έξοδο ενός μονοχρωμάτορα, κατά μήκος του 
αναπτυγμένου φάσματος της ακτινοβολίας τότε κάθε δίοδος ανιχνεύει και ένα διαφορετικό 
μήκος κύματος. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης πολλών μηκών 
κύματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη της σχισμής εξόδου, η περιστροφή του 
φράγματος, ή η κίνηση κάποιου άλλου τμήματος του φασματοφωτομέτρου. Το 
πλεονέκτημα των διατάξεων αυτών είναι ότι η μέτρηση του φάσματος γίνεται ταυτόχρονα 
για όλα τα μήκη κύματος, ενώ στα κλασικά φασματοφωτόμετρα σάρωσης του φάσματος η 
μέτρηση διαρκεί για αρκετά λεπτά με αποτέλεσμα τα διάφορα μήκη κύματος να μην 
μετρώνται ταυτόχρονα. 

5.3.1 Προσδιορισμός του μετρούμενου μήκους κύματος 

Μια σημαντική παράμετρος στη λειτουργία ενός φασματοφωτομέτρου είναι ο ακριβής 
προσδιορισμός του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που πρόκειται να μετρηθεί. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, το μήκος κύματος επιλέγεται μέσω της περιστροφής του 
φράγματος ανάκλασης. Θεωρητικά, βάσει της γεωμετρίας του φασματοφωτομέτρου και 
των σχέσεων λειτουργίας των φραγμάτων ανάκλασης μπορεί κανείς να υπολογίσει την 
γωνία περιστροφής που αντιστοιχεί σε κάθε μήκος κύματος. Όμως είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν τα διάφορα σφάλματα που υπεισέρχονται τόσο στα χαρακτηριστικά των 
διαφόρων οπτικών τμημάτων όσο και στη γεωμετρία γενικότερα. Έτσι για τον ακριβή 
προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της γωνίας περιστροφής και του μήκους κύματος που 
αντιστοιχεί σε κάθε θέση του φράγματος ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Με το φασματοφωτόμετρο εκτελούνται μετρήσεις της ακτινοβολίας που εκπέμπουν μία ή 
περισσότερες φασματικές λυχνίες1 (π.χ. υδραργύρου, καδμίου, νέον) επιλεγμένων έτσι 
ώστε οι γραμμές εκπομπής τους να καλύπτουν όλο το φασματικό εύρος του οργάνου. Έτσι 
προκύπτει μία σειρά μετρήσεων της έντασης των διαφόρων γραμμών εκπομπής για 
διάφορες γωνίες περιστροφής του φράγματος. Με τη χρήση πινάκων που αναφέρουν το 
μήκος κύματος των διαφόρων γραμμών εκπομπής των λυχνιών αυτών, αντιστοιχίζεται το 
φάσμα που μετρήθηκε με το πραγματικό φάσμα των λυχνιών. Έτσι προκύπτει η 
αντιστοιχία μήκους κύματος λ και γωνίας περιστροφής του φράγματος φ(λ). Η σχέση αυτή 
είναι μία σχετικά ομαλή συνάρτηση του μήκους κύματος έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αναπαραγωγή της με κάποιο στατιστικό μοντέλο (fit). Κατά την κανονική λειτουργία του 
φασματοφωτομέτρου, από τη σχέση αυτή υπολογίζεται η γωνία με την οποία πρέπει να 
περιστραφεί το φράγμα ώστε να αντιστοιχεί η κάθε μέτρηση στο επιθυμητό μήκος 
κύματος. 
                                                           
1 Οι φασματικές λυχνίες είναι ειδικές λυχνίες οι οποίες εκπέμπουν έντονη ακτινοβολία σε συγκεκριμένα μήκη 
κύματος, τα οποία καθορίζονται από το αέριο (ή τους ατμούς κάποιοι στοιχείου) που περιέχουν. Τα άτομα 
του αερίου διεγείρονται ηλεκτρικά και κατά την αποδιέγερση εκπέμπουν ακτινοβολία το μήκος κύματος της 
οποίας καθορίζεται από τις επιτρεπτές ενεργειακές στάθμες των ηλεκτρονίων του. 
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5.3.2 Σφάλματα στη λειτουργία των φασματοφωτομέτρων 

Όπως όλες οι οπτικές διατάξεις έτσι και τα διάφορα τμήματα που απαρτίζουν ένα 
φασματοφωτόμετρο παρουσιάζουν σφάλματα, με άμεση επίπτωση την ελάττωση της 
ακρίβειας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων. Στα επόμενα περιγράφονται συνοπτικά 
μερικά από τα πλέον σημαντικά σφάλματα: 

5.3.2.1 Σκεδαζόμενο φως  

Το πρόβλημα του σκεδαζόμενου φωτός (stray η scattered light) εμφανίζεται όταν από τη 
σχισμή εξόδου του φασματοφωτομέτρου διέρχονται και προσπίπτουν στον ανιχνευτή 
φωτόνια με μήκη κύματος διαφορετικά του μήκους κύματος στο οποίο σε μια δεδομένη 
στιγμή ο μονοχρωμάτορας είναι ρυθμισμένος να οδηγήσει προς τη σχισμή εξόδου. Τα 
φωτόνια αυτά προέρχονται συνήθως από σκέδαση της ακτινοβολίας -κατά τη διαδρομή της 
από την σχισμή εισόδου μέχρι την σχισμή εξόδου- σε διάφορα τμήματα του 
μονοχρωμάτορα (οπτικά ή μηχανικά), όπως επίσης και σε σωματίδια που πιθανόν να 
αιωρούνται μέσα στο χώρο του μονοχρωμάτορα. Επίσης, λόγω ατελειών στην κατασκευή 
του φράγματος ή των κατόπτρων κάποια φωτόνια εκτρέπονται με γωνίες διαφορετικές από 
αυτές που αναμένονται από την θεωρία (βλέπε σχέση (9)). Τέλος στο πρόβλημα του 
σκεδαζόμενου φωτός συνεισφέρουν επίσης φωτόνια που προέρχονται από τάξεις 
ανάκλασης διαφορετικές από αυτή που χρησιμοποιείται και οι οποίες δεν απομονώθηκαν 
αποτελεσματικά από τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα. Το πρόβλημα γίνεται πολύ σημαντικό, 
όταν το φασματοφωτόμετρο λειτουργεί σε φασματικές περιοχές με μεγάλο δυναμικό 
εύρος1, όπως π.χ. η υπεριώδης περιοχή.  

Παράδειγμα: 

Έστω ότι στον μονοχρωμάτορα εισέρχεται ηλιακή ακτινοβολία για ανάλυση και μέτρηση. 
Σε μια συγκεκριμένη στιγμή ο μονοχρωμάτορας έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να οδηγεί στη 
σχισμή εξόδου ένα μήκος κύματος (π.χ. 300 nm) στο οποίο η ακτινοβολία είναι γενικά 
ασθενική. Το ηλιακό φως όμως περιέχει και μήκη κύματος με μεγαλύτερη ένταση (π.χ. 340 
nm με περίπου 1000 φορές μεγαλύτερη ένταση). Αν ένα ελάχιστο ποσοστό φωτονίων από 
αυτό το μήκος κύματος (π.χ. 1 στα 10000) σκεδαστούν και καταλήξουν στη σχισμή 
εξόδου, τότε η ένταση της ακτινοβολίας που μετράται θα είναι κατά 5% μεγαλύτερη από 
την πραγματική. Αν παρόμοια συνεισφορά έχουμε και από άλλα μήκη κύματος (εκτός των 
340 nm που θεωρήσαμε), τότε το σφάλμα γίνεται τεράστιο.  

Σε μερικά όργανα το πρόβλημα του σκεδαζόμενου φωτός είναι τόσο σημαντικό ώστε οι 
μετρήσεις του σε περιοχές με ασθενική ακτινοβολία να είναι σχεδόν άχρηστες. Παρόλο 
που το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται μερικώς με την εισαγωγή διαφραγμάτων ώστε να 
αποκόπτονται όσα φωτόνια παρεκκλίνουν της αναμενόμενης πορείας τους ή με την χρήση 
καλύτερης ποιότητας οπτικών τμημάτων, η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την 

                                                           
1 Δυναμικό εύρος ονομάζεται το εύρος διακύμανσης της έντασης της ακτινοβολίας σε όλα τα μήκη κύματος 
που ανήκουν σε μία δεδομένη φασματική περιοχή. 
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ελαχιστοποίηση του φαινομένου είναι η χρήση φασματοφωτομέτρων με διπλό 
μονοχρωμάτορα. 

Οι διπλοί μονοχρωμάτορες αποτελούνται από δύο απλούς μονοχρωμάτορες συζευγμένους 
έτσι ώστε η σχισμή εξόδου του πρώτου να συμπίπτει με τη σχισμή εισόδου του δευτέρου. 
Με αυτόν τον τρόπο ο δεύτερος μονοχρωμάτορας χρησιμοποιείται για να αναλύσει την 
θεωρητικά μονοχρωματική ακτινοβολία που παράγει ο πρώτος μονοχρωμάτορας. Η 
δεύτερη αυτή προσπάθεια ανάλυσης του φωτός απορρίπτει σχεδόν εξ ολοκλήρου τις 
ανεπιθύμητες ακτινοβολίες. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι μόνο ένα μικρό μέρος των 
σκεδαζόμενων φωτονίων έχει την κατάλληλη διεύθυνση ώστε να συλλεχθεί από τον 
δεύτερο μονοχρωμάτορα. Επιπλέον όμως, και όσα φωτόνια κατορθώσουν να εισέλθουν 
στον δεύτερο μονοχρωμάτορα εκτρέπονται από το φράγμα ανάκλασης υπό γωνίες που δεν 
επιτρέπουν την πρόσπτωσή τους στη σχισμή εξόδου. Το βασικό μειονέκτημα της χρήσης 
διπλών μονοχρωματόρων είναι η εξασθένιση του σήματος λόγω της προσθήκης και άλλων 
οπτικών τμημάτων αλλά και λόγω του ότι η ροή της ακτινοβολίας ελαττώνεται ανάλογα με 
το τετράγωνο της απόστασης που διανύει και φυσικά η χρήση του δευτέρου 
μονοχρωμάτορα διπλασιάζει τη διαδρομή. 

5.3.2.2 Θερμοκρασιακές μεταβολές 

Μεταβολές της θερμοκρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε σφάλματα από δύο κυρίως πηγές:  

Πρώτον, λόγω της μεταβολής των οπτικών χαρακτηριστικών του μονοχρωμάτορα από 
μηχανικές στρεβλώσεις ή μετατοπίσεις οπτικών τμημάτων του. Η φασματική ανάλυση της 
ακτινοβολίας καθορίζεται από τη γεωμετρία του μονοχρωμάτορα, σε επίπεδο νανομέτρων 
(nm). Συνεπώς ανεπαίσθητες μεταβολές της θέσης των οπτικών τμημάτων μπορούν να 
οδηγήσουν σε αλλαγές της ευαισθησίας του οργάνου ή του μετρούμενου μήκους κύματος. 
Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η απόλυτη βαθμολόγηση του οργάνου με συνέπεια 
οι μετρήσεις κάτω από διαφορετικές θερμοκρασίες να μην είναι πλέον συγκρίσιμες. 

Η δεύτερη πηγή σφάλματος είναι η μεταβολή της ευαισθησίας του ανιχνευτή αλλά και η 
αύξηση του θορύβου ή του σήματος σκότους. 

Αντιμετώπιση των σφαλμάτων που εισάγονται από μεταβολές της θερμοκρασίας μπορεί να 
γίνει με την εφαρμογή στατιστικών διορθώσεων στις μετρήσεις, οι οποίες όμως αυξάνουν 
την αβεβαιότητα. Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος είναι η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας 
λειτουργίας με τη συνδυασμένη χρήση ψυκτικών και θερμαντικών στοιχείων. Προφανώς η 
τελευταία επιλογή αυξάνει σημαντικά το κόστος κατασκευής και συντήρησης του 
φασματοφωτομέτρου. 

5.3.2.3 Γωνιακή απόκριση 

Η γωνιακή απόκριση είναι χαρακτηριστικό όλων των οργάνων μέτρησης της ολικής ή της 
διάχυτης ακτινοβολίας, δηλαδή αυτών που παρέχουν μετρήσεις της πυκνότητας ροής σε 
οριζόντιο επίπεδο. 
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Ας θεωρήσουμε μία παράλληλη δέσμη ακτινοβολίας με ροή Ε(0) ανα μονάδα επιφάνειας 
κάθετης προς τη διεύθυνση διάδοσης της. Αν η δέσμη συναντήσει ένα οριζόντιο επίπεδο η 
ροή της ακτινοβολίας που δέχεται το επίπεδο αυτό ανά μονάδα επιφάνειας του, Ε(θ) είναι 
ανάλογη του συνημίτονου της γωνίας πρόσπτωσης, θ, της δέσμης.  

 θθ cos)0()( EE =  (10) 

Αυτό συμβαίνει διότι η ίδια ροή κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια (εκτός της 
περίπτωσης όπου θ = 0°). Θα ήταν λοιπόν αναμενόμενο ότι και η μέτρηση ενός οργάνου, 
όταν μία δέσμη ακτινοβολίας προσπίπτει στο επίπεδο αναφοράς του (π.χ. πλακίδιο 
διάχυσης) υπό διάφορες γωνίες, θ, θα είναι σε κάθε περίπτωση ανάλογη του συνημίτονου 
της γωνίας θ. 

Στην πραγματικότητα όμως κανένα όργανο δεν παρουσιάζει αυτή την ιδανική 
συμπεριφορά, λόγω αποκλίσεων της επιφάνειας αναφοράς (συλλέκτης) από την ιδανική 
συμπεριφορά (βλέπε Σχήμα 5.4, επάνω πλαίσιο). Η πιο συνήθης αιτία είναι η ανάκλαση 
μέρους της προσπίπτουσας ακτινοβολίας από το πλακίδιο διάχυσης. Οι ανακλάσεις αυτές 
γίνονται πιο σημαντικές όσο η γωνία πρόσπτωσης της δέσμης πλησιάζει τις 90°. Έτσι η 
μετρούμενη πυκνότητα ροής της ακτινοβολίας είναι συνήθως κατά τι μικρότερη από το 
γινόμενο Ε(0) cosθ. Ονομάζουμε λοιπόν γωνιακή απόκριση ενός οργάνου fb(θ) τον λόγο: 

 
θ

θθ
cos)0(

)()(
E

Ef b =  (11) 

Ο προσδιορισμός της γωνιακής απόκρισης ενός οργάνου μπορεί να γίνει στο εργαστήριο με 
την εκτέλεση μετρήσεων πυκνότητας ροής Ε(θ) όταν μία δέσμη ακτινοβολίας προσπίπτει 
στο πλακίδιο διάχυσης υπό διάφορες γωνίες πρόπτωσης θ. Είναι προφανές ότι κατά τη 
διάρκεια αυτών των μετρήσεων η απόσταση μεταξύ της πηγής και του οργάνου θα πρέπει 
να είναι η ίδια, όπως σταθερή θα πρέπει να παραμένει και η ένταση της δέσμης. Η γωνιακή 
απόκριση fb(θ) θα δίδεται από τη σχέση (11) 

Από τις (10) και (11) προκύπτει ότι για ένα ιδανικό όργανο fb(θ) ≡ 1.  

Το σφάλμα που εισάγεται στις μετρήσεις ονομάζεται σφάλμα γωνιακής απόκρισης (angu-
lar response error) ή συνημιτονικό σφάλμα (cosine error), fc(θ), και στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχει σαν αποτέλεσμα την υποεκτίμηση των μετρήσεων του οργάνου. 
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Ένα τυπικό παράδειγμα συνημιτονικού σφάλματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1 (κάτω 
πλαίσιο). Ανάλογα με τις προδιαγραφές των διαφόρων οργάνων, αλλά και των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών, τα σφάλματα στις μετρήσεις της ακτινοβολίας μπορεί να 
φθάσουν και το 20%. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί εδώ ότι ενώ το συνημιτονικό 
σφάλμα ενός οργάνου μπορεί είναι πολύ μεγάλο για τις μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης, το 
προκαλούμενο σφάλμα στις μετρήσεις της ροής είναι γενικά πολύ μικρότερο. Αυτό 
συμβαίνει διότι η μετρούμενη πυκνότητα ροής είναι το σύνολο της ισχύος που εναποθέτει 
η ακτινοβολία (ένταση) προερχόμενη από διάφορες διευθύνσεις (άρα και γωνίες 
πρόπτωσης), όπως προκύπτει και από τον ορισμό της (2). Για τις δέσμες των φωτονίων που 
προέρχονται από σημεία κοντά στο ζενίθ του ουρανού (μικρές τιμές της θ) το συνημιτονικό 
σφάλμα είναι αμελητέο και η συνεισφορά ους στην μετρούμενη ροή μεγάλη (λόγω του 
μεγάλου cos θ στη σχέση (10)). Αντίθετα, οι δέσμες που προέρχονται από σημεία κοντά 
στον ορίζοντα (μεγάλες τιμές της θ) υπόκεινται σε μεγαλύτερο σφάλμα, αλλά η 
συνεισφορά τους στην μετρούμενη ροή είναι μικρή (λόγω του μικρού cos θ). 

Τέλος, είναι ευνόητο ότι σφάλματα λόγω γωνιακής απόκρισης δεν ισχύουν για όργανα 
μέτρησης της άμεσης ακτινοβολίας, εφόσον το επίπεδο αναφοράς των μετρήσεων είναι 
πάντα κάθετο προς τη διεύθυνση διάδοσης της δέσμης (άρα cos θ = 1). 

Σχήμα 5.4. Επάνω: Σύγκριση της πραγματικής γωνιακής απόκρισης ενός οργάνου μέτρησης της ακτινοβολίας 
(σύμβολα) με την ιδανική απόκριση (έντονη γραμμή). Κάτω: Το αντίστοιχο συνημιτονικό σφάλμα. 
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Η αντιμετώπιση του συνημιτονικού σφάλματος μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση 
διορθωτικών παραγόντων είτε με την αντικατάσταση τμημάτων της μονάδας εισόδου με 
άλλα καλύτερων προδιαγραφών. Πράγματι, με κατάλληλη κατεργασία της επιφάνειας των 
πλακιδίων διάχυσης (αντι-ανακλαστική κατεργασία με παράλληλη διαμόρφωση των 
αιχμών του πλακιδίου ώστε στις μεγάλες γωνίες να δέχεται και φωτόνια από τις 
παράπλευρες επιφάνειες) σε συνδυασμό με κατάλληλες ρυθμίσεις του οπτικού συστήματος 
της μονάδας εισόδου έχουν επιτευχθεί αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη γωνιακή απόκριση 
των διαφόρων οργάνων, με μείωση των σφαλμάτων σε επίπεδα του 1-2%. Σε ότι αφορά 
τον προσδιορισμό διορθωτικών παραγόντων έχουν αναπτυχθεί ήδη διάφορες μέθοδοι οι 
οποίες απαιτούν την συνύπαρξη βοηθητικών μετρήσεων οι οποίες οδηγούν σε σημαντική 
μείωση των σφαλμάτων αυτού του τύπου. 

5.3.2.4 Διακριτική ικανότητα 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο (5.2.2), η δέσμη που εξέρχεται από την σχισμή 
εξόδου του μονοχρωμάτορα δεν είναι απολύτως μονοχρωματική, εφόσον εκτός από το 
κεντρικό μήκος κύματος το οποίο μετράται για μία συγκεκριμένη θέση του φράγματος 
ανάκλασης, εξέρχονται από τη σχισμή και φωτόνια με μήκη κύματος γειτονικά στο 
κεντρικό. Αυτό οφείλεται στο πεπερασμένο πλάτος της σχισμής εξόδου αλλά καθορίζεται 
και από τη γενικότερη γεωμετρία του μονοχρωμάτορα. Η πιθανότητα να περάσουν από τη 
σχισμή εξόδου γειτονικά μήκη κύματος ελαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το 
κεντρικό μήκος κύματος. Η πιθανότητα αυτή εκφράζεται με μία συνάρτηση του μήκους 
κύματος, χαρακτηριστική για το κάθε όργανο, τη συνάρτηση σχισμής (slit function). 
Μέτρο της συνάρτησης σχισμής είναι το εύρος της στο μισό της μέγιστης τιμής της, 

Σχήμα 5.5. Τυπική μορφή μιας πραγματικής συνάρτησης σχισμής ενός φασματοφωτομέτρου και μιας 
ιδανικής τριγωνικής συνάρτησης σχισμής. 
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αναφερόμενο συνήθως στη βιβλιογραφία ως FWHM (Full Width at Half Maximum).  

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζεται η συνάρτηση σχισμής ενός τυπικού φασματοφωτομέτρου σε 
γραμμική αλλά και σε λογαριθμική κλίμακα ώστε να αναδειχθεί η ιδιόμορφη συμπεριφορά 
της στα απομακρυσμένα από το κεντρικό μήκη κύματος. Για αναφορά έχει σχεδιαστεί και 
μία ιδανική τριγωνική συνάρτηση σχισμής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ένα μήκος κύματος λ η μέτρηση Ε(λ) θα είναι ανάλογη της 
μέσης τιμής της ακτινοβολίας Ε’(λ) που προκύπτει από το μονοχρωμάτορα στο φασματικό 
εύρος λ1 έως λ2 (όπου η συνάρτηση σχισμής w(λ) έχει μη μηδενικές τιμές), βεβαρημένη με 
τη συνάρτηση σχισμής. Ορίζεται δηλαδή από τη σχέση: 

 ∫=
2

1

')'()'()(
λ

λ

λλλλ dwECE  (13) 

όπου C είναι ένας συντελεστής αναλογίας ο οποίος δίδεται από τη σχέση: 
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5.3.3 Απόλυτη βαθμονόμηση 

Η απόλυτη βαθμονόμησή των φασματοφωτομέτρων αποτελεί μία από τις πλέον 
σημαντικές διαδικασίες στη λειτουργία τους, και συνήθως απαιτεί διατάξεις συγκρίσιμες 
σε κόστος με αυτό της προμήθειας του ιδίου του φασματοφωτομέτρου. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής, μετατρέπεται το ηλεκτρικό (ή ηλεκτρονικό) σήμα που οργάνου σε 
μονάδες μέτρησης της ακτινοβολίας. Επειδή οι πλέον συνήθεις φασματικές μετρήσεις για 
τις ατμοσφαιρικές επιστήμες είναι αυτές της ολικής ή της διάχυτης ακτινοβολίας, δηλαδή 
της πυκνότητας ροής σε οριζόντιο επίπεδο, οι μέθοδοι βαθμονόμησης που αναπτύχθηκαν 
αναφέρονται κυρίως σε αυτό το ακτινομετρικό μέγεθος.  

Η μετατροπή του σήματος σε ακτινομετρικές μονάδες γίνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω 
της σύγκρισης των μετρήσεων του οργάνου στην ατμόσφαιρα με τη μέτρηση της 
ακτινοβολίας που εκπέμπεται από μία πηγή γνωστής εκπομπής. Οι πηγές αυτές 
ονομάζονται πρότυπες λυχνίες βαθμονόμησης. 

Οι πρότυπες λυχνίες εκπέμπουν ακτινοβολία είτε σε ολόκληρο το φάσμα (λευκό φως) είτε 
σε συγκεκριμένες περιοχές του φάσματος. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία σε διάφορα μήκη 
κύματος και σε μία συγκεκριμένη απόσταση είναι γνωστή από μετρήσεις που 
πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια, και περιέχονται στο πιστοποιητικό 
βαθμονόμησης της κάθε λυχνίας. Το πιστοποιητικό βαθμονόμησης περιλαμβάνει τον 
αριθμό αναγνώρισης της λυχνίας, το ρεύμα λειτουργίας της (επειδή η εκπεμπόμενη 
ακτινοβολία από μία λυχνία είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος που τη διαρρέει), την 
απόσταση στην οποία αναφέρονται οι τιμές της φασματικής πυκνότητας ροής της 
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ακτινοβολίας και ένα πίνακα που περιέχει τις αντίστοιχες τιμές της πυκνότητας ροής σε 
επιλεγμένα μήκη κύματος.  

Τα πλέον γνωστά και αξιόπιστα εργαστήρια λειτουργούν στις ΗΠΑ, National Institute of 
Standards and technology (NIST), στην Αγγλία, National Physical Laboratory (NPL), και 
στη Γερμανία, PTB. Οι λυχνίες βαθμονομούνται συνήθως σε σύγκριση με την ακτινοβολία 
που εκπέμπει ένα μέλαν σώμα γνωστής θερμοκρασίας, ακολουθώντας πολύπλοκες 
διαδικασίες ώστε να επιτευχθούν ακρίβειες που πλησιάζουν το 0.5%. Οι υπό βαθμονόμηση 
λυχνίες εξετάζονται προσεκτικά ως προς την σταθερότητά τους παρακολουθώντας 
συστηματικά τα χαρακτηριστικά τους για περίπου 70-100 ώρες συνεχούς λειτουργίας. 
Μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις δοκιμαζόμενες λυχνίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
χαρακτηριστούν σαν πρότυπες και να προχωρήσει η διαδικασία βαθμονόμησης τους. Από 
την στιγμή της βαθμονόμησής τους οι λυχνίες αυτές πιστοποιούνται για ένα περιορισμένο 
αριθμό ωρών λειτουργίας (περίπου 50-70 ώρες). Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού 

διαστήματος απαιτείται αναβαθμονόμηση ή αντικατάσταση. Οι επίπονες διαδικασίες 
μεταφοράς της απόλυτης βαθμονόμησης από το μέλαν σώμα στη λυχνία είναι υπεύθυνες 
για το εξαιρετικά μεγάλο κόστος των λυχνιών αυτών (4.000 - 8.000 €). 

Η μεταφορά της βαθμονόμησης της λυχνίας στο φασματοφωτόμετρο γίνεται με την 
εκτέλεση φασματικών μετρήσεων υπό συνθήκες ανάλογες με αυτές στις οποίες έγινε η 
βαθμονόμηση της λυχνίας από το πρότυπο εργαστήριο. Το υπό βαθμολόγηση όργανο 
τοποθετείται έτσι ώστε το επίπεδο αναφοράς (π.χ. το πλακίδιο διάχυσης) να είναι κάθετο 
στον άξονα που συνδέει το κέντρο του με το κέντρο του νήματος της λυχνίας και σε 
απόσταση όση ορίζει το πιστοποιητικό της λυχνίας. Η λυχνία τίθεται σε λειτουργία με 
κατάλληλη διάταξη ώστε να διαρρέεται καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων από σταθερό 
ρεύμα ίσο με αυτό που ορίζει το πιστοποιητικό. Επειδή η θερμοκρασία της λυχνίας 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να αλλάζει η αντίσταση 

Σχήμα 5.6. Τυπική διάταξη για την απόλυτη βαθμονόμηση ακτινομέτρων. 
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του νήματος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής της 
τάσης τροφοδοσίας της λυχνίας ώστε το ρεύμα να διατηρείται σταθερό. Αν η λυχνία δεν 
βρίσκεται σε πολύ περιορισμένο χώρο σταδιακά αποκαθίσταται ισορροπία στη 
θερμοκρασία της. Τυπική διάταξη βαθμονόμησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.6. 

Αν η ένδειξη του οργάνου (δηλ. το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται) είναι S(λ) και η 
αναμενόμενη από την λυχνία ροή της ακτινοβολίας είναι Ελ(λ), ο φασματικός συντελεστής 
βαθμονόμησης C(λ) του οργάνου δίδεται από τη σχέση: 

 
)(

)()(
λ
λλ

λE
SC =  (15) 

Υπό συνθήκες κανονικών μετρήσεων του οργάνου η πραγματική τιμή της ακτινοβολίας 
Επ(λ) σε μι δεδομένη στιγμή θα δίδεται πάντα από τη σχέση: 

 
)(
)()(

λ
λλπ C

SE =  (16) 

Κάθε μέτρηση λοιπόν του οργάνου (όταν αυτό βρίσκεται υπό κανονική λειτουργία) πρέπει 
να διαιρείται με τον συντελεστή αυτό για να μετατραπεί σε απόλυτες μονάδες μέτρησης 
της ακτινοβολίας. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η διαδικασία της βαθμονόμησης ενός 
οργάνου είναι μια διαδικασία συγκριτικών μετρήσεων της ροής της πρότυπης λυχνίας και 
της υπό μέτρηση ροής της ακτινοβολίας. 

Όσα αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα για τη βαθμονόμηση των φασματοφωτομέτρων ισχύουν 
και για τη βαθμονόμηση των ακτινομέτρων γενικότερα, με τη διαφορά ότι ο συντελεστής 
βαθμονόμησης δεν είναι φασματικός. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι σχέσεις (15)και 
(16) χωρίς την μεταβλητή λ. 

Για να επιτευχθεί μία αξιόπιστη βαθμολόγηση πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες, ώστε 
να ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα, τα οποία ούτως ή άλλως υπεισέρχονται στη διαδικασία 
αυτή. Αυτοί κατά σειρά σημαντικότητας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

• Σταθεροποίηση του ρεύματος και τάσης λειτουργίας της λυχνίας (καλύτερο από 0.1 %) 

• Ακρίβεια στην απόσταση οργάνου πηγής (καλύτερη από 1 χιλιοστό του μέτρου) 

• Εξάλειψη κάθε άλλης πηγής φωτός (σκοτεινός θάλαμος) 

• Ακριβής τοποθέτηση της πηγής στον άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο αναφοράς 
του οργάνου (καλύτερη από 2ο) 

• Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας χωρίς ισχυρά ρεύματα αέρος 

• Κάλυψη με μαύρο ύφασμα ή απομάκρυνση των αντικειμένων που ανακλούν το φως 
μέσα στο σκοτεινό θάλαμο 

• Καταγραφή και παρακολούθηση των ωρών λειτουργίας της πηγής 
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Η τήρηση των δύο πρώτων κανόνων είναι εξαιρετικά σημαντική διότι η μεν ένταση της 
λυχνίας είναι ευθέως ανάλογη του ρεύματος που τη διαρρέει, η δε ροή της ακτινοβολίας σε 
κάποια απόσταση από τη λυχνία μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της 
απόστασης. Αν δε ληφθεί υπόψη και η μεταβολή της αντίστασης της λυχνίας με την 
αύξηση της θερμοκρασίας, θα πρέπει το σύστημα τροφοδοσίας να ελέγχει αυτόματα το 
ρεύμα και να το διατηρεί σταθερό ανεξάρτητα από τις μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Λόγου του μεγάλου κόστους των προτύπων λυχνιών, συνήθως χρησιμοποιούνται για τις 
βαθμονομήσεις των οργάνων δευτερεύουσες πηγές ακτινοβολίας οι οποίες κατά 
διαστήματα (π.χ. κάθε έξι μήνες) συγκρίνονται με την πρότυπη πηγή χρησιμοποιώντας το 
φασματοφωτόμετρο. Έτσι ελαττώνεται ο χρόνος χρήσης της πρότυπης πηγής, 
προσθέτοντας βέβαια ένα μικρό σφάλμα λόγω της μεσολάβησης ενός επιπλέον σταδίου 
βαθμονόμησης της δευτερεύουσας λυχνίας. 

Οι διαδικασίες βαθμονόμησης των φασματοφωτομέτρων για τη μέτρηση της άμεσης 
ακτινοβολίας ή της λαμπρότητας είναι περίπλοκες, γι’ αυτό και αποφεύγεται εδώ η 
λεπτομερής τους περιγραφή. 

5.4 Ακτινόμετρα 
Με τον όρο ακτινόμετρα, αναφερόμαστε σε όργανα ευρείας ή στενής φασματικής περιοχής 
τα οποία μετρούν συνολικά την ακτινοβολία η οποία περιλαμβάνεται σε μία καθορισμένη 
φασματική περιοχή (αντίστοιχα ευρεία ή στενή με τον ορισμό που δόθηκε στην §5.2). 
Προφανώς, δεν έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύσουν μεταβολές του φάσματος της 
ακτινοβολίας στην περιοχή λειτουργίας τους αλλά ανταποκρίνονται σε μεταβολές της 
συνολικής ροής της ακτινοβολίας στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Η φασματική απόκριση των διαφόρων οργάνων καθορίζεται κατασκευαστικά, συνήθως με 
την χρήση φίλτρων των οποίων η μέγιστη διαπερατότητα συμπίπτει με την φασματική 
περιοχή που ενδιαφέρει. Η κατασκευή φίλτρων καθορισμένης φασματικής περιοχής είναι 
δύσκολη και σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται συνδυασμός φίλτρων που 
απορροφούν σε διαφορετικές περιοχές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύνθετο φίλτρο 
που παρουσιάζει την επιθυμητή απόκριση. Παρόλο που η χρησιμοποίηση συνθέτων 
φίλτρων ικανοποιεί εύκολα τις απαιτήσεις για καθορισμένο φασματικό εύρος ενός 
ακτινόμετρου, εισάγει ένα σημαντικό μειονέκτημα, την ελάττωση της διαπερατότητας του 
οργάνου. Αυτό συμβαίνει διότι η διαπερατότητα του σύνθετου φίλτρου προκύπτει σαν το 
γινόμενο της διαπερατότητας κάθε ξεχωριστού φίλτρου. Για παράδειγμα, αν η 
διαπερατότητα ενός φίλτρου σε κάποιο μήκος κύματος είναι 0.8 και ενός δευτέρου στο ίδιο 
μήκος κύματος είναι 0.7, τότε το σύνθετο φίλτρο θα έχει διαπερατότητα 0.8×0.7=0.56 στο 
συγκεκριμένο μήκος κύματος. Αυτό το μειονέκτημα γίνεται πολύ σημαντικό όταν η 
περιοχή ενδιαφέροντος είναι το υπεριώδες, όπου η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι 
ήδη πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα ευαισθησίας των οργάνων. 
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Επί πλέον, τα φίλτρα παρουσιάζουν συνήθως το μειονέκτημα να μεταβάλλουν τις ιδιότητές 
τους με την πάροδο του χρόνου (σαν αποτέλεσμα της μακροχρόνιας έκθεσής τους στην 
ακτινοβολία) ή λόγω της μεταβολής των εξωτερικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία). 
Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες όσο ελαττώνεται το φασματικό τους εύρος. 
Ειδικότερα μια κατηγορία φίλτρων στενής φασματικής απόκρισης που ονομάζονται 
"φίλτρα συμβολής" αλλάζουν σημαντικά τόσο τη διαπερατότητά τους όσο και τη 
φασματική τους απόκριση με την πάροδο του χρόνου, και τις μεταβολές της θερμοκρασία 
και της υγρασίας. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα σταθερότητας στην απόκριση του 
οργάνου όταν δεν λαμβάνονται μέτρα που να ελαχιστοποιούν αυτές τις επιδράσεις. Τέλος 
ένα επιπλέον μειονέκτημα των φίλτρων συμβολής είναι το γεγονός ότι η φασματική τους 
απόκριση είναι συνάρτηση και της γωνίας πρόσπτωσης της ακτινοβολίας. Για να 
ελαχιστοποιηθούν αυτά τα προβλήματα τα φίλτρα συμβολής (αλλά και τα άλλα φίλτρα) 
συνήθως τοποθετούνται σε περιβάλλον με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία, ενώ κατά 
διαστήματα επιβάλλεται ο έλεγχος τόσο της διαπερατότητας όσο και της φασματικής 
απόκρισης των φίλτρων, ο οποίος γίνεται με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων 
φασματοφωτομέτρων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας οδηγεί σε συνεχείς βελτιώσεις των 
χαρακτηριστικών των διαφόρων φίλτρων, έτσι ώστε τα προαναφερθέντα προβλήματα να 
γίνονται συνεχώς λιγότερο σημαντικά. 

Ο προσδιορισμός της φασματικής απόκρισης απαιτεί επίπονες μετρήσεις οι οποίες γίνονται 

Σχήμα 5.7. Παράδειγμα ιδανικής και πραγματικής σχετικής φασματικής απόκρισης ενός ακτινόμετρου 
μέτρησης της UV-A. 
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στο εργαστήριο. Στην απλούστερη περίπτωση γίνεται με τη συνδυασμένη χρήση 
φασματικών λυχνιών εκπομπής και φίλτρων αποκοπής, μέθοδο που οδηγεί σε 
αποτελέσματα μικρότερης ακρίβειας. Η πλέον ακριβής αλλά και εξαιρετικά δαπανηρή 
μέθοδος συνίσταται στη χρήση ειδικών μονοχρωματόρων οι οποίοι παρέχουν σχεδόν 
μονοχρωματικές ακτινοβολίες αναλύοντας την ακτινοβολία που εκπέμπεται από μία ισχυρή 
πηγή λευκού φωτός (π.χ. λυχνίες τόξου). Η φασματική απόκριση σε κάθε μήκος κύματος 
καθορίζεται από το λόγο της μετρούμενης ακτινοβολίας προς την προσπίπτουσα. Αν Εο(λ) 
είναι η φασματική πυκνότητα ροής της μονοχρωματικής ακτινοβολίας μήκους κύματος λ 
που δέχεται το ακτινόμετρο και S(λ) το σήμα που παράγεται, τότε η σχετική φασματική 
απόκριση s(λ) δίδεται για όλα τα μήκη κύματος από τη σχέση: 
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( )( ) ( )

( )

o

o

S
Es S

E

λ
λλ λ
λ

=  (17) 

όπου λmax είναι το μήκος κύματος της μέγιστης φασματικής απόκρισης. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι s(λmax)=1. 

Ας σημειωθεί ότι πολλά όργανα ευρείας φασματικής περιοχής έχουν τόσο μικρή 
ευαισθησία ώστε να μην διεγείρονται εύκολα από μονοχρωματικές ακτινοβολίες. Στην 
περίπτωση αυτή ακολουθούνται πιο εξελιγμένες διαδικασίες. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται για την ατμοσφαιρική έρευνα η μέτρηση της 
συνολικής ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχετικά ευρείες φασματικές περιοχές (π.χ. 
υπεριώδες Α, ορατή ακτινοβολία). Η φασματική απόκριση ενός ιδανικού οργάνου θα 
έπρεπε να είναι ίση με τη μονάδα στη περιοχή ενδιαφέροντος και να μηδενίζεται σε όλα τα 
μήκη κύματος εκτός της περιοχής αυτής. Όπως είναι φυσικό όμως, κατασκευαστικά είναι 
σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν αποκρίσεις που να συμπίπτουν απολύτως με τις απαιτήσεις 
της κάθε εφαρμογής. Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της ιδανικής και της 
πραγματικής απόκρισης ενός οργάνου. Όπως φαίνεται, η πραγματική απόκριση διαφέρει 
μεν από την ιδανική, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μικρές ώστε να μην επηρεάζουν 
σημαντικά το αποτέλεσμα. 

Σύγκριση με πρότυπα όργανα 
Τα πρότυπα όργανα είναι όργανα του ιδίου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στις 
καθημερινές μετρήσεις, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση αλλά 
φυλάσσονται προσεκτικά σε περιβάλλον με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, 
ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της ευαισθησίας τους για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πρότυπα όργανα τοποθετούνται δίπλα στα 
υπό βαθμολόγηση όργανα και πραγματοποιούνται παράλληλες μετρήσεις για ένα διάστημα 
μίας ή δύο ημερών. Κατόπιν το πρότυπο όργανο αποσύρεται και οι μετρήσεις των δύο 
οργάνων συγκρίνονται μεταξύ τους. Οι μετρήσεις του προτύπου οργάνου Ε είναι απόλυτα 
βαθμονομημένες σε ακτινομετρικές μονάδες (π.χ. μονάδες πυκνότητας ροής), ενώ για 
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βαθμονομούμενο όργανο χρησιμοποιούνται οι μετρήσεις του σήματος του οργάνου S, το 
οποίο είναι συνήθως μια συνεχής τάση ή ένταση ρεύματος. Η σταθερά βαθμονόμησης του 
οργάνου C δίδεται τότε από τη σχέση: 

 
E
SC =  (18) 

εκφράζεται δε σε μονάδες σήματος προς ισχύ ακτινοβολίας (π.χ. Volts / Wm-2).  

Εφόσον ο λόγος των μετρήσεων είναι σταθερός για όλο το διάστημα που 
πραγματοποιήθηκαν, τότε αυτός αποτελεί και τη σταθερά βαθμονόμησης του οργάνου. Αν 
ο λόγος μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε σαν συνάρτηση της γωνίας 
πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών είτε σαν συνάρτηση της έντασης της ακτινοβολίας, τότε 
η βαθμονόμηση του ακτινόμετρου προσδιορίζεται στατιστικά με τη χρήση της ευθείας 
ελαχίστων τετραγώνων (Σχήμα 5.8). 

Γενικά αυτή η μέθοδος βαθμονόμησης είναι αρκετά αξιόπιστη, εφόσον όμως 
εξασφαλίζεται η προσεκτική φύλαξη του πρότυπου οργάνου και εφόσον κατά καιρούς 
(περίπου δύο χρόνια) ελέγχεται η βαθμολόγησή του είτε με τη χρήση φασματοφωτομέτρου 
και πρότυπων πηγών ακτινοβολίας είτε μέσω σύγκρισης με άλλα πρότυπα όργανα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι τα δύο όργανα 
(βαθμονομούμενο και πρότυπο) να έχουν την ίδια φασματική απόκριση. Διαφορετικά, 
μεταβολές στη φασματική κατανομή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας θα γίνονται 
αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο από τα δύο όργανα. 

Σχήμα 5.8. Παράδειγμα προσδιορισμού της βαθμονόμησης ενός ακτινόμετρου με τη μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων (διακεκομμένη γραμμή). 
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Σύγκριση με πηγές ακτινοβολίας 
Μια πλέον λεπτομερής μέθοδος βαθμονόμησης είναι αυτή κατά την οποία το 
βαθμονομούμενο ακτινόμετρο μετρά την ακτινοβολία που εκπέμπεται από πηγές γνωστής 
φασματικής εκπομπής. Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι είτε πρότυπες λυχνίες, είτε η 
ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον ήλιο. 

Αν Ε(λ) είναι η φασματική πυκνότητα ροής της ακτινοβολίας που προσπίπτει στο 
ακτινόμετρο και s(λ) είναι η σχετική φασματική απόκριση του ακτινόμετρου, τότε η 
ποσότητα: 

 ∫= λλλολ dsEE )()(  (19) 

θα ισοδυναμεί με τη μέτρηση S που εκτελεί το ακτινόμετρο την ίδια χρονική στιγμή. 
Δηλαδή η Εολ ισοδυναμεί με τη μέτρηση που θα παρείχε το πρότυπο ακτινόμετρο της 
προηγούμενης μεθόδου.  

Σε ότι αφορά τις πρότυπες πηγές, η φασματική πυκνότητα ροής Ε(λ) της ακτινοβολίας που 
εκπέμπουν παρέχεται απευθείας από το πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Η λυχνία θα πρέπει 
βέβαια να τοποθετείται στη συγκεκριμένη απόσταση από το ακτινόμετρο, σύμφωνα με το 
πιστοποιητικό της. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ως πηγή η ηλιακή ακτινοβολία 
είναι απαραίτητη η διενέργεια ταυτόχρονων μετρήσεων με ένα φασματοφωτόμετρο, διότι η 
ακριβής τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας σε κάποια δεδομένη στιγμή είναι άγνωστη. Όπως 
είναι γνωστό, το φασματοφωτόμετρο παρέχει λεπτομερείς μετρήσεις του φάσματος της 
ηλιακής ακτινοβολίας Ε(λ) στην φασματική περιοχή λειτουργίας του. 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής αυτής της μεθόδου παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.9. 
Παρατηρείστε ότι επειδή στο έδαφος δεν φθάνουν ηλιακά φωτόνια σε μήκη κύματος 

Σχήμα 5.9. Παράδειγμα βαθμονόμησης ενός οργάνου με απόκριση στην περιοχή του υπεριώδους με τη χρήση 
φασματικών μετρήσεων της πυκνότητας ροής της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 
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μικρότερα από περίπου 290 nm, η συνεισφορά των μικρότερων μηκών κύματος στο 
ολοκλήρωμα είναι μηδενική, παρότι η φασματική απόκριση του οργάνου μεγιστοποιείται 
στην περιοχή αυτή. 

Το πλεονέκτημα της δεύτερης μεθόδου είναι ότι οι μετρήσεις του ακτινόμετρου 
συγκρίνονται με μετρήσεις ενός ιδεατού όργανου το οποίο έχει την ίδια ακριβώς 
φασματική απόκριση. Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε με ακρίβεια 
την φασματική απόκριση του ακτινόμετρου, πράγμα το οποίο είναι σε πολλές περιπτώσεις 
δύσκολο και αρκετά δαπανηρό (βλέπε §5.4). Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση χρησιμοποίησης ως πρότυπης πηγής της ηλιακής ακτινοβολίας, η περιοχή 
λειτουργίας του φασματοφωτομέτρου είναι απαραίτητο να καλύπτει τουλάχιστον την 
φασματική περιοχή στην οποία η απόκριση του ακτινόμετρου είναι μη μηδενική. 

5.4.2 Τύποι μετρήσεων με ακτινόμετρα 

Τα ακτινόμετρα χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση της ολικής, της άμεσης και της 
διάχυτης συνιστώσας της ηλιακής ακτινοβολίας, σε διάφορες φασματικές περιοχές. 
Ιδιαίτερα αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πυκνότητας ροής σε ολόκληρο το 
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας, από 280 nm μέχρι περίπου 3.000 nm (ολοφασματική 
ακτινοβολία) ονομάζονται πυρανόμετρα. Αυτά που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της 
άμεσης συνιστώσας ονομάζονται πυρηλιόμετρα και μετρούν την ολοφασματική 
ακτινοβολία ή την ακτινοβολία σε μεγάλες περιοχές με τη χρήση φίλτρων. 

Εναλλακτικά η άμεση συνιστώσα μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση δύο όμοιων 
ακτινομέτρων μέτρησης της ολικής ακτινοβολίας, το ένα εκ των οποίων τοποθετείται κάτω 
από ένα σκιάδιο, όπως περιγράφεται στη επόμενη παράγραφο. 

Η διάχυτη συνιστώσα μπορεί να μετρηθεί με ένα ακτινόμετρο ολικής ακτινοβολίας (π.χ. 
ένα πυρανόμετρο) με τη χρήση ενός σκιαδιού. Το σκιάδιο αποτελείται από μία κυκλική 
μεταλλική ταινία, εύρους δύο περίπου φορές μεγαλύτερου από τη διάμετρο του παραθύρου 
εισόδου του οργάνου, η οποία τοποθετείται έτσι ώστε το επίπεδό της να συμπίπτει με το 
επίπεδο της εκλειπτικής. Το όργανο τοποθετείται στο κέντρο του ημικυκλίου (ή κύκλου΄) 
που ορίζει η ταινία, έτσι ώστε ένα τμήμα της ταινίας να παρεμβάλλεται συνεχώς μεταξύ 
του οργάνου και του ήλιου. Με τον τρόπο αυτό αποκόπτεται η άμεση συνιστώσα, αλλά και 
ένα μικρό ποσοστό της διάχυτης το οποίο όμως μπορεί να εκτιμηθεί και να ληφθεί υπόψη 
σαν διορθωτικός παράγοντας. Τέλος επειδή όπως είναι γνωστό η γωνία της εκλειπτικής 
μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο κατά περίπου 46° από την χειμερινή μέχρι την θερινή τροπή, 
απαιτείται κατά διαστήματα (συνήθως κάθε εβδομάδα) διόρθωση της θέσης του σκιαδίου 
ώστε να συμπίπτει πάντα με το επίπεδο της εκλειπτικής. Είναι προφανές ότι η μέθοδος 
αυτή δεν είναι τόσο ακριβής, είναι όμως εύχρηστη και σημαντικά οικονομικότερη. 

Το ρόλο του σκιαδίου μπορεί να παίξει και ένας δίσκος (ή σφαίρα) ο οποίος τοποθετείται 
συνεχώς με τη χρήση ενός κινητήρα μεταξύ του ηλιακού δίσκου και του ακτινόμετρου. Το 
πλεονέκτημά του συγκριτικά με το σκιάδιο είναι ότι ο δίσκος δεν αποκόπτει σημαντικό 
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μέρος της διάχυτης συνιστώσας, είναι όμως πολύ πιο δαπανηρή μέθοδος γιατί απαιτεί τη 
χρήση μηχανοκίνητης ηλεκτρονικής διάταξης (αστροστάτη) για την κίνηση του δίσκου. 

5.5 Ανιχνευτές ακτινοβολίας 
Οι τρόποι ανίχνευσης της ακτινοβολίας στηρίζονται σε βασικές ιδιότητές της οι 
σημαντικότερες των οποίων είναι: 

• η θέρμανση των υλικών στα οποία προσπίπτει (θερμικές διατάξεις) 

• η ηλεκτρομαγνητική της υπόσταση (ανίχνευση φωτονίων, φωτοανιχνευτές) 

5.5.1 Θερμικές Διατάξεις 

Οι διατάξεις της κατηγορίας αυτής στηρίζονται στο γεγονός ότι η θέρμανση που 
προκαλείται σε κάποιο υλικό είναι ανάλογη της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 
Επειδή η θερμοκρασία του υλικού εξαρτάται επιπλέον και από τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος ατμοσφαιρικού αέρα, οι διατάξεις αυτές εκμεταλλεύονται συνήθως τη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο όμοιων υλικών, όταν ένα εκ των δύο εκτίθεται στο 
πεδίο της υπό μέτρηση ακτινοβολίας. Διαφορά θερμοκρασίας εξ αιτίας διαφορετικής 
απορρόφησης ακτινοβολίας μπορεί να προκύψει και μεταξύ δύο όμοιων κατά τα άλλα 
υλικών, εκ των οποίων το ένα απορροφά ισχυρά την ακτινοβολία (π.χ. είναι βαμμένο με 
μαύρο χρώμα) ενώ το άλλο την ανακλά (π.χ. είναι βαμμένο με λευκό χρώμα).  

Η αρχή λειτουργίας των "θερμικών διατάξεων" είναι ουσιαστικά η ίδια ανεξάρτητα από το 
πως επιτυγχάνεται η διαφορά θερμοκρασίας. Γενικά, η διαφορετική απορρόφηση 
ακτινοβολίας μπορεί να συμβαίνει μεταξύ: 

• μίας λευκής και μίας μαύρης επιφάνειας που εκτίθενται στην ίδια ακτινοβολία 

• δύο ιδίων απορροφητικών επιφανειών η μία εκ των οποίων εκτίθεται στην ακτινοβολία 
ενώ η άλλη μόνο στον περιβάλλοντα ατμοσφαιρικό αέρα  

• μίας μαύρης επιφάνειας που εκτίθεται στην ακτινοβολία και του σώματος του οργάνου 
το οποίο είναι προστατευμένο από την ακτινοβολία. 

Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε ένα μαύρο πλακίδιο το οποίο εκτίθεται σε ένα πεδίο 
ακτινοβολίας. Όταν επιτευχθεί ισορροπία ακτινοβολίας, η ενέργεια που δέχεται η επάνω 
επιφάνεια t θα ισούται με την ενέργεια που εκπέμπει: 

 αQt = εσTt
4 + h(Tt - Ta) + (Tt -Tb)λ / l (20) 

Όπου α είναι ο συντελεστής απορρόφησης του πλακιδίου, Qt είναι η ροή της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ε είναι ο συντελεστής θερμικής εκπομπής, σ είναι η σταθερά 
Stefan-Boltzmann, h ο συντελεστής θερμικής μεταφοράς στον αέρα, λ είναι ο συντελεστής 
θερμικής αγωγιμότητας και l το πάχος του πλακιδίου. Ta είναι η θερμοκρασία του αέρα και 
Tt, Tb οι θερμοκρασίες αντίστοιχα της επάνω και της κάτω επιφάνειας του πλακιδίου. 
Ομοίως για την κάτω επιφάνεια θα ισχύει: 
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 αQb = εσTb
4 + h(Tb - Ta) + (Tb –Tt)λ / l (21) 

Τελικά η θερμική ενέργεια που έχει δεχθεί το πλακίδιο από την ακτινοβολία Q* προκύπτει 
με αφαίρεση των παραπάνω σχέσεων: 

 Q* = α(Qt - Qb) = εσ(Tt
4 - Tb

4) + h(Tt -Tb) -2 (Tt -Tb)λ / l(22) 

Η συνεισφορά του δεύτερου όρου του δεξιού κλάδου της (22), που αναφέρεται στην 
μεταφορά θερμότητας στον ατμοσφαιρικό αέρα, μπορεί να γίνει αμελητέα ή και να 
εκμηδενιστεί τοποθετώντας το πλακίδιο κάτω από ένα γυάλινο ή πλαστικό θόλο (ανάλογα 
με την φασματική απόκριση του οργάνου). 

Η ροή θερμότητας δια μέσου του πλακιδίου G = (Tt -Tb) λ / l, μπορεί να μετρηθεί με τη 
βοήθεια μιας θερμοστήλης. Έτσι εμφανίζεται ένα δυναμικό, ανάλογο της διαφοράς 
θερμοκρασίας, D = C (Tt -Tb), όπου C είναι η σταθερά της αναλογίας. Προσεγγίζοντας τον 
όρο (Tt

4 - Tb
4) με τον όρο 4 Tt

3 (Tt - Tb) έχουμε τελικά: 

 Q* = (4 εσTt
3 + 2 λ / l) (Tt -Tb) (23) 

ή 

 Q* = (4εσTt
3 + 2 λ / l) (D / C) = g D (24) 

όπου g είναι η σταθερά βαθμονόμησης που εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τους 
συντελεστές εκπομπής και θερμικής αγωγιμότητας και το πάχος του πλακιδίου. Τέλος ο 
όρος 4εσTt

3 είναι πολύ μικρός σε σχέση με τον (2 λ / l) και μπορεί να παραλειφθεί. 

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν όλες οι διατάξεις που εκμεταλλεύονται τη διαφορά 
θερμοκρασίας που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ή περισσότερων επιφανειών, έτσι ώστε τελικά 
η διαφορετική απορρόφηση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας να μετατρέπεται αμέσως σε 
ροή ενέργειας της ακτινοβολίας. 

5.5.2 Φωτοανιχνευτές 

Στη δεύτερη αυτή κατηγορία διατάξεων, η μέτρηση της ακτινοβολίας στηρίζεται σε 
ηλεκτρικά φαινόμενα που εμφανίζονται σε υλικά ή διατάξεις όταν προσβληθούν από 
διακριτά φωτόνια κάποιας ακτινοβολίας. Από τα προσπίπτοντα φωτόνια μόνο ένα μέρος 
τους προκαλεί το "γεγονός" που μπορεί να ανιχνευθεί, ενώ τα υπόλοιπα καταναλώνονται 
σε θερμότητα. Το πλεονέκτημα των διατάξεων αυτών είναι ότι παρουσιάζουν γρήγορη 
απόκριση και πολύ μεγάλη ευαισθησία σε σύγκριση με τις θερμικές διατάξεις. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, οι φωτοαγώγιμοι δέκτες και οι 
φωτοεκπομποί. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι οι απλούστερες διατάξεις και παρουσιάζουν το 
πλεονέκτημα ότι παράγουν μετρήσιμη τάση όταν εκτεθούν στην ακτινοβολία, η οποία είναι 
ανάλογη της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Πλέον διαδεδομένο είναι το στοιχείο σεληνίου, 
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όμως σε εφαρμογές με περισσότερες απαιτήσεις ακρίβειας, σταθερότητας και ευαισθησίας 
χρησιμοποιούνται στοιχεία γερμανίου και πυριτίου. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν 
αρκετά ευρεία φασματική απόκριση που περιλαμβάνει τόσο το υπεριώδες όσο και το ορατό 
και κοντινό υπέρυθρο τμήμα του φάσματος. 

Οι φωτοαγώγιμοι ανιχνευτές, όπως δηλώνει και η ονομασία τους, κατασκευάζονται από 
υλικά που μεταβάλλουν την αγωγιμότητά τους ανάλογα με την προσπίπτουσα ακτινοβολία. 
Συνήθως βρίσκουν εφαρμογή σε μετρήσεις της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Βασικό 
μειονέκτημά τους είναι το γεγονός ότι απαιτείται συμπληρωματική διάταξη ψύξης, ώστε να 
αποφεύγεται η σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοσή τους. Η φασματική 
τους απόκριση είναι ικανοποιητική κυρίως στην περιοχή του υπέρυθρου. 

Και στις δύο κατηγορίες που προαναφέρθηκαν τα ηλεκτρόνια που αποσπάστηκαν από τα 
μόρια υπό την επίδραση των φωτονίων της προσπίπτουσας ακτινοβολίας παραμένουν μέσα 
στο υλικό και δημιουργούν μεταβολές του δυναμικού κατά μήκους του υλικού ή της 
αγωγιμότητας του υλικού. Σε αντίθεση, στους φωτοεκπομπούς τα ηλεκτρόνια αποσπώνται 
από το υλικό (φωτοηλεκτρικό φαινόμενο). Όταν βρεθούν ελεύθερα, είτε μπορούν να 
συλλεχθούν από μία άνοδο και να δημιουργήσουν ηλεκτρικό ρεύμα, είτε να επιταχυνθούν 
από ένα ηλεκτρικό πεδίο και να οδηγηθούν σε διαδοχικούς στόχους από τους οποίους θα 
αποσπάσουν πολύ περισσότερα ηλεκτρόνια (φωτοπολλαπλασιαστές). Ο πολλαπλασιασμός 
των ηλεκτρονίων μπορεί να συνεχίζεται σε αρκετά στάδια, έτσι ώστε τελικά να έχουμε 
ενίσχυση της τάξης του 106. Κατά τον Einstein ένα φωτόνιο για να αποσπάσει ένα 
ηλεκτρόνιο πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη hν>eφ, όπου h η σταθερά του Plank, ν είναι 
η συχνότητα του φωτονίου, e το στοιχειώδες φορτίο του ηλεκτρονίου και φ η συνάρτηση 
έργου του υλικού. Συνεπώς τα υλικά κατασκευής των φωτοπολλαπλασιαστών επιλέγονται 
έτσι ώστε να παρουσιάζουν μικρή συνάρτηση έργου. Τέτοια υλικά είναι αυτά που 
περιλαμβάνονται στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων μεταξύ του λιθίου και του καισίου. 
Παρόλα αυτά όμως το φ είναι αρκετά σημαντικό ώστε να μην επιτρέπει τη χρήση των 
φωτοπολλαπλασιαστών σε περιοχές με μήκη κύματος μεγαλύτερα του 1 μm (δηλαδή στο 
υπέρυθρο). Μειονεκτήματα των φωτοπολλαπλασιαστών είναι η αύξηση του ρεύματος 
σκότους με την άνοδο της θερμοκρασίας, που συνεπάγεται αύξηση της αβεβαιότητας 
(θορύβου) στις μετρήσεις και η μεγάλη πιθανότητα "κόπωσης" όταν διαρρέονται από 
ισχυρότερα ενός επιτρεπτού ορίου ρεύματα. Το τελευταίο συμβαίνει όταν ο 
φωτοπολλαπλασιαστής εκτίθεται σε ισχυρή ακτινοβολία (υπερέκθεση), γεγονός που μπορεί 
να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του και την απόδοσή του. 

5.6 Παράγοντες που επηρεάζουν τα όργανα ακτινοβολίας 
5.6.1 Διαπερατότητα 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των οργάνων μέτρησης της ακτινοβολίας είναι η 
διαπερατότητά τους. Αυτή εκφράζεται σαν ο λόγος της έντασης της ακτινοβολίας που 
φθάνει στον ανιχνευτή (αφού διανύσει όλα τα ενδιάμεσα τμήματα του οργάνου) προς την 
ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην είσοδο του οργάνου. Επειδή η επίδραση των 
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διαφόρων οπτικών τμημάτων του οργάνου είναι γενικά διαφορετική στις διάφορες περιοχές 
του φάσματος, είναι αναμενόμενο η διαπερατότητα του οργάνου να εξαρτάται από το 
μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Οπτικά μέρη όπως φίλτρα, φακοί, φράγματα ανάκλασης, 
κάτοπτρα, εξασθενίζουν την προσπίπτουσα σε αυτά ακτινοβολία σε ποσοστά που 
διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα κατασκευής τους. Επίσης ένα μέρος της ακτινοβολίας 
ανακλάται στην είσοδο του οργάνου (π.χ. στο πλακίδιο διάχυσης), ενώ τέλος ο ίδιος ο 
ανιχνευτής ανακλά ένα σημαντικό της μέρος. Τελικά ένα μέρος μόνο της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας μετράται από τον ανιχνευτή. Επειδή το ποσοστό της ακτινοβολίας που 
"χάνεται" είναι σταθερό και εξαρτάται μόνο από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων τμημάτων του οργάνου, είναι ένας παράγοντας που μπορεί σχετικά εύκολα να 
εκτιμηθεί, βοηθώντας έτσι στον σωστό σχεδιασμό του οργάνου. Φυσικά αυτός ο σταθερός 
παράγοντας συμπεριλαμβάνεται στον συντελεστή βαθμονόμησης του οργάνου (βλέπε 
σχέση (18)) όταν διαιρείται το σήμα εξόδου του οργάνου με την προσπίπτουσα γνωστή 
ακτινοβολία. 

5.6.2 Θερμοκρασία 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η θερμοκρασία του οργάνου συνολικά ή επί μέρους 
τμημάτων του. Συνήθως αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται και αύξηση του σήματος 
εξόδου του οργάνου (είτε αυτό είναι τάση, ρεύμα ή αγωγιμότητα). Αυτή η αύξηση 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεταβολή των χαρακτηριστικών του ανιχνευτή. Τα διάφορα 
φίλτρα ή άλλα οπτικά τμήματα συμπεριφέρονται διαφορετικά στις μεταβολές της 
θερμοκρασίας, δηλαδή προκαλούν είτε αύξηση είτε ελάττωση του σήματος του οργάνου. Η 
αντιμετώπιση των επιδράσεων της θερμοκρασίας στη μέτρηση γίνεται με δύο τρόπους. 

5.6.2.1 Σταθεροποίηση της θερμοκρασίας λειτουργίας 

Αυτή είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος διότι ουσιαστικά αποτρέπει την ύπαρξη 
μεταβολών στη θερμοκρασία του οργάνου και επιτυγχάνεται είτε με ψύξη, είτε με 
θέρμανση του οργάνου. Όλα τα τμήματα του οργάνου που μπορεί να μεταβάλουν τις 
ιδιότητές τους με τη θερμοκρασία τοποθετούνται σε έναν κλειστό θερμομονωμένο θάλαμο. 
Ένα μικρό παράθυρο με μεγάλη διαπερατότητα στη φασματική περιοχή λειτουργίας του 
οργάνου, πίσω από το οποίο βρίσκεται η μονάδα εισόδου, επιτρέπει την διέλευση της προς 
μέτρηση ακτινοβολίας. Ο θάλαμος μπορεί είτε να θερμαίνεται σε κάποια σταθερή και 
ελεγχόμενη συνεχώς θερμοκρασία με τη χρήση αντιστάσεων, είτε να ψύχεται με τη χρήση 
ψυκτικών μηχανημάτων ή στοιχείων Peltier. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται συνδυασμοί 
διατάξεων θέρμανσης και ψύξης. Γενικά οι διατάξεις θέρμανσης είναι φθηνότερες και πιο 
εύκολο να κατασκευασθούν, αλλά παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι αυξάνουν το θερμικό 
θόρυβο στις μετρήσεις του οργάνου, ιδιαίτερα αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες απαιτούν 
υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας. Είναι ευνόητο ότι η θερμοκρασία του οργάνου πρέπει 
να διατηρείται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα από την μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να 
εμφανισθεί σε έναν τόπο. Η χρήση ψυκτικών διατάξεων είναι η πλέον κατάλληλη για την 
καλή λειτουργία του οργάνου αλλά είναι συνήθως ογκώδης, δύσχρηστη και δαπανηρή. Το 
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πρόβλημα του όγκου αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των στοιχείων 
Peltier, τα οποία όμως είναι ακόμη πολύ δαπανηρά. 

5.6.2.2 Διόρθωση θερμοκρασίας 

Αυτή είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται ευρύτατα, ιδιαίτερα σε όργανα μικρού 
κόστους στα οποία είναι οικονομικά ασύμφορο να χρησιμοποιηθούν σταθεροποιητές 
θερμοκρασίας. Αν θεωρήσουμε ότι η μεταβολή της έντασης της μετρούμενης ακτινοβολίας 
I είναι γραμμική συνάρτηση της θερμοκρασίας T, τότε: 

 aTc
I

II

o

+=
−ο  (25) 

όπου Ιο είναι η ένταση της ακτινοβολίας σε μία θερμοκρασία αναφοράς Το. Για T = To, είναι 
Ι = Ιο, οπότε από την (25) προκύπτει η τιμή της σταθεράς c: 

 c = -αΤο (26) 

και συνεπώς: 

 )(1)( TTa
I
ITTa

I
II

oo

−+=⇒−=
−

οο
ο

 (27) 

Η σταθερά α αποτελεί το συντελεστή διόρθωσης για μεταβολές της θερμοκρασίας του 
οργάνου από μια θερμοκρασία αναφοράς, για την οποία υπολογίζεται ο συντελεστής α. Ο 
προσδιορισμός του α μπορεί να γίνει πειραματικά, διενεργώντας μετρήσεις της 
ακτινοβολίας που εκπέμπει μια σταθερή πηγή για διάφορες θερμοκρασίες του οργάνου. 
Κατασκευάζοντας ένα διάγραμμα του λόγου (Ι / Ιο), σαν συνάρτηση της διαφοράς της 
θερμοκρασίας από την θερμοκρασία αναφοράς (Το - Τ) μπορούμε κατ΄ αρχήν να 
διαπιστώσουμε το κατά πόσο η εξάρτηση είναι γραμμική. Στη συνέχεια ο συντελεστής α 
προσδιορίζεται από την κλίση της ευθείας των ελαχίστων τετραγώνων. Τέλος, αν από το 
διάγραμμα προκύψει ότι η σχέση δεν είναι γραμμική, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες 
μαθηματικές εκφράσεις της εξάρτησης του λόγου (Ι / Ιο) από τη θερμοκρασία. 

Είναι ευνόητο ότι η μέθοδος που περιγράφηκε είναι μία στατιστική διόρθωση που έχει σαν 
αποτέλεσμα την εισαγωγή κάποιας αβεβαιότητας στις μετρήσεις, γι αυτό και σε 
περιπτώσεις που απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, δεν συνίσταται η χρησιμοποίησή της. 

5.7 Τοποθέτηση και συντήρηση 
Τα πυρηλιόμετρα, όπως προαναφέραμε, είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από διάταξη 
(αστροστάτη) που τα κατευθύνει αυτόματα προς τον ήλιο. Συνεπώς η τοποθέτησή τους 
είναι συνάρτηση της διάταξης αυτής. Τα πυρανόμετρα εφόσον είναι όργανα που μετρούν 
την ολική ακτινοβολία, αυτή δηλαδή που εκπέμπεται από όλο το ημισφαίριο πάνω από το 
όργανο, είναι απαραίτητο το οπτικό τους πεδίο να είναι ελεύθερο από όλες τις διευθύνσεις 
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έτσι ώστε να είναι δυνατόν να μετρηθεί η ακτινοβολία από όλα τα σημεία του ουράνιου 
θόλου. Επειδή στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, 
φροντίζουμε τα εμπόδια να αποκόπτουν όσο το δυνατόν μικρότερη στερεά γωνία από το 
οπτικό πεδίο του οργάνου. Επίσης επειδή, για το βόρειο ημισφαίριο, η ακτινοβολία που 
προέρχεται από το νότιο τμήμα του ουρανού είναι ισχυρότερη από αυτή του βορείου 
τμήματος, είναι προτιμότερο το οπτικό πεδίο του οργάνου να είναι ελεύθερο από το νότο. 
Είναι τέλος προφανές ότι είναι απαραίτητη η καλή οριζοντίωση του οργάνου, εφόσον εξ 
ορισμού η μετρούμενη ακτινοβολία αναφέρεται στο οριζόντιο επίπεδο. 

Η καλή συντήρηση εξασφαλίζει την αξιοπιστία των μετρήσεων. Αυτή περιλαμβάνει: 

• Τακτικό καθάρισμα του θόλου ή του πλακιδίου εισόδου του οργάνου, ώστε να μην 
μεταβάλλεται η διαπερατότητά του από την επίθεση σκόνης, υγρασίας ή άλλων 
σωματιδίων. 

• Εξασφάλιση περιβάλλοντος απαλλαγμένου υγρασίας στο εσωτερικό του οργάνου με 
την συχνή αντικατάσταση των υγροσκοπικών ουσιών που είναι για το σκοπό αυτό 
τοποθετημένες στο εσωτερικό του οργάνου.  

• Έλεγχο κατά τακτά διαστήματα της απόλυτης βαθμονόμησης του οργάνου και 
διόρθωση της σταθεράς βαθμολόγησης αν κριθεί απαραίτητο. 

• Έλεγχο της σταθερότητας της μονάδας καταγραφής του σήματος του οργάνου. Είναι 
συχνό φαινόμενο, αναξιόπιστες μονάδες καταγραφής να υποβιβάζουν την απόδοση 
ενός πολύ καλού οργάνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉΣ 
ΣΤΗΛΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

Η ιδιότητα των αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας να απορροφούν επιλεκτικά και με 
διαφορετική ευαισθησία τα διάφορα μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας προσφέρει τη 
δυνατότητα εκτίμησης της περιεκτικότητάς τους χρησιμοποιώντας φασματικές μετρήσεις 
της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτή η μέθοδος μέτρησης ονομάζεται μέθοδος της διαφορικής 
απορρόφησης. Εφαρμόζεται σε μετρήσεις από το έδαφος της άμεσης συνιστώσας της 
ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή της φασματικής πυκνότητας ροής της ηλιακής ακτινοβολίας 
σε επιφάνεια κάθετη στη διεύθυνση διάδοσής της. Εδώ και αρκετές δεκαετίες 
χρησιμοποιείται αυτή η μεθοδολογία για τη μέτρηση της συγκέντρωσης διαφόρων 
ατμοσφαιρικών συστατικών, μεταξύ των οποίων το όζον, τα οξείδια του αζώτου και το 
διοξείδιο του θείου, ενώ πιο πρόσφατα παρόμοιες μέθοδοι άρχισαν να εφαρμόζονται για 
πλήθος άλλων ατμοσφαιρικών αερίων συστατικών. Για τη μέτρηση της στήλης του ολικού 
όζοντος της ατμόσφαιρας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1927 το 
φασματοφωτόμετρο Dobson και αργότερα το φασματοφωτόμετρο Brewer (1973), το οποίο 
έχει τη δυνατότητα εκτίμησης επιπλέον και της στήλης του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του 
θείου. Σήμερα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός οργάνων κατεστημένα σε διάφορες 
περιοχές του πλανήτη που χρησιμοποιούνται το καθένα για τη μέτρηση και διαφορετικών 
ατμοσφαιρικών συστατικών. 

6.1 Βασικές αρχές των μετρήσεων 
Όταν η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από ένα ατμοσφαιρικό στρώμα ένα μέρος της 
απορροφάται από τα διάφορα συστατικά του, ένα μέρος της σκεδάζεται από τα μόρια ή τα 
σωματίδια, ενώ το υπόλοιπο διαπερνά και εξέρχεται από το στρώμα. Η εξερχόμενη 
ακτινοβολία συνήθως έχει διαφορετικά φασματικά χαρακτηριστικά από την αρχική 
ακτινοβολία που εισέρχεται στο ατμοσφαιρικό στρώμα διότι η ικανότητα απορρόφησης η 
σκέδασης είναι διαφορετική μεταξύ των διαφόρων μηκών κύματος της ακτινοβολίας. 

Αν για παράδειγμα το ατμοσφαιρικό στρώμα περιέχει ένα συστατικό τα μόρια του οποίου 
απορροφούν ισχυρά την ακτινοβολία ενός μήκους κύματος λ1 ενώ απορροφούν ασθενικά ή 
και καθόλου σε ένα μήκος κύματος λ2, τότε η ένταση της εισερχόμενης ακτινοβολίας 
μήκους κύματος λ2 θα μεταβληθεί ελάχιστα, ενώ αυτή στο μήκος κύματος λ1 θα ελαττωθεί 
σημαντικά. Όπως είναι φυσικό, το μέγεθος της μεταβολής αυτής θα είναι ανάλογο της 
πυκνότητας των μορίων του συστατικού, όπως επίσης και της απορροφητικής ικανότητας 
που παρουσιάζει το συστατικό στο μήκος κύματος λ1. Με κατάλληλες μεθόδους η 
διαφοροποίηση της μεταβολής της έντασης της ακτινοβολίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την εκτίμηση της πυκνότητας του απορροφούντος συστατικού. Βέβαια, η ατμόσφαιρα 
περιέχει διάφορα συστατικά τα οποία απορροφούν σε κοινές φασματικές περιοχές. Για 
αυτό το λόγο, η επιλογή των μηκών κύματος που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή 
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της μεθόδου της διαφορικής απορρόφησης γίνεται με βάση ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε 
να ελαχιστοποιείται η αλληλεπίδραση των διαφόρων συστατικών. 

Ας θεωρήσουμε μία μονοχρωματική δέσμη ακτινοβολίας Iολ που προσπίπτει σε ένα 
ατμοσφαιρικό στρώμα υπό γωνία θ και διαδίδεται μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τον νόμο του 
Beer, η ένταση της ακτινοβολίας, Iλ, που εξέρχεται από το στρώμα θα είναι:  

 ( ) ( )exp exp
i

=λ ολ λ ολ λτ τΙ Ι − = Ι −∑  (28) 

όπου τλ είναι το ολικό οπτικό πάχος του στρώματος.  

Το οπτικό πάχος τλ μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα όρων τλi που αντιπροσωπεύουν 
διάφορες ατμοσφαιρικές διεργασίες εξασθένισης της ακτινοβολίας Ιλ μέσω απορρόφησης ή 
σκέδασης από τα ατμοσφαιρικά συστατικά. Αν στο στρώμα που υποθέσαμε υπάρχει μόνο 
ένα συστατικό που απορροφά την ακτινοβολία μήκους κύματος λ, τότε η (28) μπορεί να 
γραφεί με την ακόλουθη μορφή, στην οποία τα διάφορα οπτικά πάχη τλi αντικαταστάθηκαν 
από την αναλυτική τους έκφραση: 

 exp sec sec sec
R

a

= dz dz dzλ λ
λ ολ α λ

ο ο

α σρ θ ρ θ σ θ
ρ ρ

Μ⎡ ⎤
Ι Ι − − −⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫ ∫ ∫  (29) 

Οι τρεις όροι του εκθετικού μέρους της παραπάνω εξίσωσης (29) εκφράζουν την 
εξασθένιση της ακτινοβολίας Iλ (ή το οπτικό πάχος του συστατικού για το μήκος κύματος 
λ) αντίστοιχα λόγω απορρόφησης από κάποιο αέριο, λόγω σκέδασης από τα μόρια της 
ατμόσφαιρας και τέλος λόγω σκέδασης από τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια. Με 
αλ συμβολίζεται ο συντελεστής απορρόφησης του αερίου κατ΄ όγκο ενώ με σλR και σλM οι 
συντελεστές σκέδασης κατ’ όγκο, αντίστοιχα για τα μόρια (σκέδαση Rayleigh) και τα 
αιωρούμενα σωματίδια (σκέδαση Mie), οι οποίοι μεταβάλλονται με το μήκος κύματος. Με 
ρ συμβολίζεται η πυκνότητα του αερίου που απορροφά ενώ με ρα η πυκνότητα των μορίων 
του ατμοσφαιρικού αέρα. Ο δείκτης, ο, αντιπροσωπεύει την πυκνότητα του εκάστοτε 
συστατικού σε κανονικές συνθήκες (STP). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι συντελεστές 
απορρόφησης για τα διάφορα συστατικά προκύπτουν από μετρήσεις που γίνονται μέσα στο 
εργαστήριο κάτω από συνθήκες που προσομοιάζουν τις πραγματικές συνθήκες υπό τις 
οποίες βρίσκονται τα συστατικά αυτά στην ατμόσφαιρα. 

Η παραπάνω σχέση (29) μπορεί να γραφεί στην απλούστερη μορφή: 

 [ ]m-m-a-= ′ΧΙΙ λλλολλ δβμexp  (30) 

όπου: 
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Οι όροι μ, m και m’ αντιπροσωπεύουν την επιμήκυνση της διαδρομής της δέσμης της 
ακτινοβολίας λόγω πρόσπτωσης υπό γωνία θ, άρα και την αύξηση της εξασθένισης της 
δέσμης. Αυτό γίνεται εμφανές αν υποθέσουμε ότι η γωνία πρόσπτωσης δεν μεταβάλλεται 
με το ύψος, το οποίο είναι αληθές για γωνίες μικρότερες από περίπου 70°. Για μεγαλύτερες 
γωνίες γίνεται σημαντική η επίδραση της διάθλασης των ηλιακών ακτίνων στα διάφορα 
ατμοσφαιρικά στρώματα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μεταβολή της γωνίας θ καθώς η 
ακτινοβολία διαδίδεται προς στα κατώτερα στρώματα. Αν λοιπόν το θ είναι ανεξάρτητο 
του ύψους, τότε οι σχέσεις που ορίζουν τις μεταβλητές μ, m και m’ γίνονται:  

 sec sec ' sec
R

a

R
a

dz dz dz
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dz dz dz
λ

λ

ρ ρ σ
μ θ θ θ

ρ ρ σ
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 (32) 

Δηλαδή καταλήγουν και οι τρεις μεταβλητές να ισούνται με το secθ, το οποίο γεωμετρικά 
δηλώνει, για το τρίγωνο που σχηματίζεται, πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η υποτείνουσα 
(δηλ. η διαδρομή της δέσμης κατά τη διεύθυνση της γωνίας θ) σε σχέση με την απέναντι 
κάθετη πλευρά (δηλ. η διαδρομή της δέσμης για κατακόρυφη πρόσπτωση). 

Αν η μέτρηση γίνεται σε κάποιο ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα, τότε ο όρος m 
πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα p/po, όπου p είναι η ατμοσφαιρική πίεση στο σημείο 
παρατήρησης και pο, η πίεση στο μέσο ύψος της θάλασσας (1013.15 hPa). 

Ο όρος Χ στην (31) αντιπροσωπεύει τη συνολική ποσότητα του απορροφούντος αερίου 
στο συγκεκριμένο ατμοσφαιρικό στρώμα (ή και σε ολόκληρη την ατμόσφαιρα) και είναι η 
παράμετρος την οποία επιζητούμε να μετρήσουμε. Όπως είναι εμφανές από τον ορισμό 
του, το Χ προκύπτει από την ολοκλήρωση της πυκνότητας του αερίου σε όλο το 
ατμοσφαιρικό στρώμα (ή σε όλη την ατμόσφαιρα) σαν ποσοστό της πυκνότητάς του υπό 
κανονικές συνθήκες. Από την (31) προκύπτει ότι η μονάδα μέτρησης του Χ είναι μήκος. 
Στην πράξη το Χ εκφράζει το ύψος που θα καταλάμβαναν όλα τα μόρια του συστατικού 
που περιέχονται σε μια κατακόρυφη στήλη μοναδιαίου εμβαδού υπό κανονικές συνθήκες. 
Ειδικά για το ατμοσφαιρικό όζον η ποσότητα Χ είναι συνήθως γνωστή σαν ολικό όζον ή 
σαν ολική στήλη του όζοντος, η δε μονάδα μέτρησης είναι το DU (Dobson unit) ή το atm-
cm. Η μονάδα DU προκύπτει από το όνομα του Dobson ο όποίος κατασκεύασε το πρώτο, 
ομώνυμό του, όργανο μέτρησης του ολικού όζοντος στην δεκαετία του 1920. 

Ο συντελεστής βλ αντιπροσωπεύει το κατακόρυφο οπτικό πάχος λόγω της σκέδασης 
Rayleigh από τα μόρια της ατμόσφαιρας. Να σημειωθεί εδώ ότι η συγκέντρωση των 
μορίων της ατμόσφαιρας μέσα σε μία ατμοσφαιρική στήλη θεωρείται σταθερή, εφόσον η 
συγκέντρωση των βασικών συστατικών της ατμόσφαιρας (Ν2 και Ο2) δεν μεταβάλλεται, 
και εξαρτάται μόνο από την ατμοσφαιρική πίεση. Τα υπόλοιπα συστατικά (π.χ. Η2Ο, H2, 
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CΟ2, Ο3, κ.λ.π.), η συγκέντρωση των οποίων μεταβάλλεται σημαντικά για διάφορους 
λόγους, θεωρούνται αμελητέα. 

Ο συντελεστής δλ αντιπροσωπεύει την εξασθένιση της ακτινοβολίας από τα ατμοσφαιρικά 
αιωρήματα, επειδή όμως η συγκέντρωσή τους δεν είναι γνωστή, ο δλ ισούται ουσιαστικά με 
το οπτικό βάθος των αιωρημάτων. 

Μπορούμε τώρα να ξαναγράψουμε τη σχέση (30) για ένα δεύτερο μήκος κύματος λ', στο 
οποίο απορροφά επίσης το συστατικό που υποθέσαμε στην αρχή (και μόνο αυτό). Στη 
συνέχεια λογαριθμίζουμε τις δύο σχέσεις και τις αφαιρούμε μεταξύ τους, οπότε προκύπτει 
η σχέση: 

' ' ' ' '(ln ln ) (ln ln ) ( ) ( ) ( )secmλ λ ολ ολ λ λ λ λ λ λα α μ β β δ δ θΙ − Ι = Ι − Ι + − Χ + − + −  (33) 

ή με αντικατάσταση των διαφορών που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις η σχέση: 

 θδβμα secΔ+Δ+ΧΔ+= mFF o  (34) 

Για γειτονικά μήκη κύματος μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η εξασθένιση από τα 
ατμοσφαιρικά αιωρήματα είναι περίπου η ίδια και στα δύο μήκη κύματος, οπότε η διαφορά 
Δδ μπορεί να θεωρηθεί σε πρώτη προσέγγιση ίση με μηδέν. Έτσι η σχέση (34) γράφεται: 

 
μα

β
Δ

−Δ−
Χ oFmF=  (35) 

Από τους όρους της σχέσης αυτής, μπορούμε να υπολογίσουμε τα Δα και Δβ (από 
μετρήσεις των συντελεστών απορρόφησης και σκέδασης υπό ελεγχόμενες συνθήκες μέσα 
στο εργαστήριο), ενώ οι όροι μ και m (δηλαδή το sec θ) υπολογίζονται ακριβώς από την 
ώρα που γίνονται οι μετρήσεις των εντάσεων Ιλ και Ιλ΄, σε συνδυασμό με τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες του τόπου. Το F υπολογίζεται από τις εντάσεις Ιλ και Ιλ, οι οποίες πρέπει να 
μετρώνται ταυτόχρονα, οπότε απομένει μόνο ο προσδιορισμός του Fο για να καταστεί 
δυνατός ο υπολογισμός του Χ. 

6.2 Προσδιορισμός της σταθεράς Fo 
Ο προσδιορισμός του Fο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη σχέση (35) και 
ακολουθώντας την εξής μεθοδολογία: 

Η (35) μπορεί να γραφεί: 

 ΧΔ+=Δ− μαβ oFmF  (36) 

Είναι προφανές ότι η σχέση αυτή είναι μία γραμμική συνάρτηση της μορφής: 

 oy = x, y = F m, x , = F , =για β μ αΑ+Β −Δ = Α Β Δ Χ  (37) 
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με την προϋπόθεση ότι οι συντελεστές Α και Β είναι σταθεροί. Αν εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα των συντελεστών αυτών -ή των αντίστοιχων ποσοτήτων που 
αντιπροσωπεύουν από τη σχέση (31)- είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός τους από 
σειρά μετρήσεων των μεγεθών y και x, με τη χρήση στατιστικών μεθόδων (ευθείες 
ελαχίστων τετραγώνων). 

Το y είναι η διαφορά των λογαρίθμων της μετρούμενης έντασης της άμεσης ακτινοβολίας 
στα δύο μήκη κύματος, αφού αφαιρεθεί η συνεισφορά της μοριακής σκέδασης (Δβ m). 
Όπως προαναφέρθηκε, ο συντελεστής της μοριακής σκέδασης για διάφορα μήκη κύματος 
είναι γνωστός από μετρήσεις στο εργαστήριο και είναι συνεπώς διαθέσιμος από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η παράμετρος x αντιπροσωπεύει την ενίσχυση της απορρόφησης λόγω 
επιμήκυνσης της διαδρομής της ακτινοβολίας μέσα από το μέσον που απορροφά, η οποία 
είναι αποτέλεσμα της κλίσης θ των ακτίνων σε σχέση με την κάθετη πρόσπτωση. Όπως 
επίσης προαναφέρθηκε, με πολύ καλή προσέγγιση και για μικρές γωνίες πρόσπτωσης η 
παράμετρος x μπορεί να αντικατασταθεί με sec θ. 

Πραγματοποιώντας λοιπόν μετρήσεις της ποσότητας F για διάφορες γωνίες πρόσπτωσης θ 
(ζενίθια γωνία του ήλιου) από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου κατά τη διάρκεια μίας 
ή περισσοτέρων ημερών, δημιουργούνται ζεύγη των μεγεθών y και x, από τα οποία με τη 
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να υπολογισθεί η καλύτερη ευθεία που τα 
περιγράφει (βλέπε Σχήμα 6.1). Ο προσδιορισμός του συντελεστή Α της ευθείας, οδηγεί 
στον προσδιορισμό της ζητούμενης τιμής του Fο (βλέπε σχέση (37). 

Όπως προαναφέρθηκε, για να είναι γραμμική η σχέση (36) πρέπει η ποσότητα Β = Δα X να 
είναι σταθερή. Εφόσον οι συντελεστές απορρόφησης α εξαρτώνται μόνο από το μήκος 
κύματος της ακτινοβολίας, μπορούν να θεωρηθούν σταθεροί για όλο το διάστημα των 

Σχήμα 6.1. Παράδειγμα προσδιορισμού της σταθεράς Fo με γραφικό τρόπο (μέθοδος Langley). Η ευθεία 
ελαχίστων τετραγώνων προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του sec θ μεταξύ 0 και 4. 

0.0 2.0 4.0 6.0
sec θ

0

10000

20000

30000

F 
- Δ

β 
m

Fo



«Σημειώσεις Ατμοσφαιρικής Τεχνολογίας»: Α. Μπάη, Δ. Μελά, Δ. Μπαλή, ΑΠΘ, 2011 
 

 Κεφάλαιο 6-94

μετρήσεων. Άρα η σταθερότητα του B κατά τη διάρκεια των μετρήσεων εξαρτάται μόνο 
από τη σταθερότητα του Χ, που είναι όμως το άγνωστο και τελικώς ζητούμενο μέγεθος. Το 
Χ δεν μπορεί να είναι γνωστό από μετρήσεις διότι δεν γνωρίζουμε ακόμη την ποσότητα Fο 
που θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του από τη σχέση (35). 

Στην περίπτωση αυτή είναι θέμα εμπειρίας του παρατηρητή ο οποίος με τη χρήση όλων 
των απαραίτητων πληροφοριών μπορεί να εκτιμήσει αν οι συνθήκες της ατμόσφαιρας 
ευνοούν τη σταθερή συγκέντρωση του υπό μέτρηση αερίου μέσα σε κάποιο χρονικό 
διάστημα. Για παράδειγμα ένας ισχυρός αντικυκλώνας που διαρκεί για μερικές μέρες 
μπορεί να εξασφαλίσει σταθερές ποσότητες όζοντος κατά τη διάρκεια μίας ή περισσότερων 
ημερών. Επίσης σε κάποιες περιοχές του πλανήτη παρουσιάζεται ιδιαίτερη σταθερότητα σε 
διάφορα ατμοσφαιρικά συστατικά, όπως π.χ. οι τροπικές περιοχές για το ατμοσφαιρικό 
όζον. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η σχέση (35) προέκυψε μεταξύ άλλων και από την 
υπόθεση ότι το Δδ είναι μηδέν για γειτονικά μήκη κύματος, η οποία είναι μερικώς αληθής, 
εφόσον υπάρχουν, έστω μικρές, διαφορές. Για περισσότερη ακρίβεια στις μετρήσεις, 
ιδιαίτερα δε όταν προσδιορίζεται η σταθερά Fo, είναι προτιμότερο να επιλέγονται για τις 
μετρήσεις περιοχές με πολύ μικρή περιεκτικότητα σε ατμοσφαιρικά αιωρήματα. Τότε 
ελαχιστοποιείται η συνεισφορά του όρου Δδ, εφόσον η εξασθένιση είναι ανάλογη και της 
συγκέντρωσης των σωματιδίων που σκεδάζουν. Επειδή τα ατμοσφαιρικά αιωρήματα είναι 
κυρίως ανθρωπογενή ή προέρχονται από φυσικές διεργασίες κοντά στο έδαφος, η 
συγκέντρωσή τους ελαττώνεται σημαντικά με το ύψος αλλά και σε περιοχές με μικρή 
δραστηριότητα. Συνεπώς περιοχές κατάλληλες για τον προσδιορισμό της Fo είναι αυτές 
που βρίσκονται με μεγάλο υψόμετρο και μακριά από πόλεις ή βιομηχανικές περιοχές. 

Παρόλη τη δυσκολία της εκ των προτέρων εξασφάλισης σταθερότητας της ποσότητας 
κάποιου ατμοσφαιρικού συστατικού, είναι εφικτό να ελεγχθεί εκ των υστέρων η υπόθεση 
ότι το συγκεκριμένο αέριο δεν παρουσίασε μεταβολές κατά τη διάρκεια των μετρήσεων για 
τον προσδιορισμό του Fo. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ελέγχοντας την ποιότητα της ευθείας 
των ελαχίστων τετραγώνων που προκύπτει. Αν η ποσότητα Χ μεταβληθεί κατά τη διάρκεια 
των μετρήσεων, τότε κάποια από τα σημεία στο Σχήμα 6.1 θα αποκλίνουν σαφώς από την 
ιδανική ευθεία (βλέπε π.χ. τα σημεία για τιμές του sec θ > 4). Στην περίπτωση αυτή, είτε 
επαναλαμβάνεται η διαδικασία σε κάποια άλλη ημέρα, ή -εφόσον τα αποκλίνοντα σημεία 
είναι λίγα- αυτά μπορούν να εξαιρεθούν από τα σημεία που λαμβάνονται υπόψη στον 
προσδιορισμό της ευθείας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι σταθερές F και Fο, συνδέονται εξ ορισμού μόνο με την 
ροή της ηλιακής ακτινοβολίας που μετράται στο έδαφος (Iλ) ή στο όριο της ατμόσφαιρας 
(Iλο) (βλέπε σχέση (30)). Άρα στην πραγματικότητα τα F και Fο περιέχουν για κάθε ένα από 
τα δύο μήκη κύματος το γινόμενο του σήματος του οργάνου μέτρησης και του συντελεστή 
βαθμονόμησης [Ι(λ)=S(λ) C(λ)]. Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο κατά 
την περιγραφή των οργάνων ακτινοβολίας ο συντελεστής βαθμονόμησης (ευαισθησία) των 
οργάνων είναι γενικά διαφορετικός για διαφορετικά μήκη κύματος. Στην προκείμενη 
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περίπτωση όμως, η απόκριση του οργάνου για τη μέτρηση στο έδαφος και τη μέτρηση στο 
όριο της ατμόσφαιρας είναι η ίδια για κάθε μήκος κύματος. Αν για παράδειγμα η απόκριση 
για το μήκος κύματος λ είναι C(λ) και για το λ΄ είναι C(λ΄) τότε οι δύο αυτοί συντελεστές 
θα εμφανιζόταν και στα δύο μέλη της (33), οπότε θα απαλείφονταν. 

Επειδή η διαδικασία απόλυτης βαθμονόμησης είναι επίπονη και επειδή στη μέθοδο που 
αναπτύχθηκε αρκούν σχετικές μόνο μετρήσεις (λόγω της χρήσης λόγων ακτινοβολίας σε 
δύο μήκη κύματος) δεν είναι απαραίτητη η χρήση απόλυτων μεγεθών. Γι' αυτό το λόγο δεν 
είναι απαραίτητος ο άμεσος προσδιορισμός του Fο από μετρήσεις της ηλιακής 
ακτινοβολίας στο όριο της ατμόσφαιρας (π.χ. από δορυφόρους). 

Τελικά θα πρέπει να τονιστεί ότι η σταθερά Fο αποτελεί μία χαρακτηριστική σταθερά του 
οργάνου, και εφόσον μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της σχετικής απόκρισης 
(ευαισθησίας) του οργάνου στο χρόνο δεν είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός της 
σταθεράς αυτής. Θεωρείται βεβαίως ότι η σχετική ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο 
όριο της ατμόσφαιρας μεταξύ των δύο μηκών κύματος παραμένει επίσης σταθερή, 
υπόθεση που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα τουλάχιστον για χρονικά 
διαστήματα αρκετών ετών.  

Η βασική σχέση (33) που χρησιμοποιήσαμε για τον προσδιορισμό της ποσότητας ενός 
συστατικού της ατμόσφαιρας μπορεί βελτιωθεί με τη χρήση περισσότερων από δύο μηκών 
κύματος. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο δημιουργίας της σχέσης (33), όπου τώρα οι 
εξισώσεις του τύπου της (30) αρχικά πολλαπλασιάζονται κατά μέλη με κάποιο συντελεστή 
wi η κάθε μία και μετά αθροίζονται, έτσι ώστε η ποσότητα Δδ να μηδενίζεται.  

 
1 1 1 1 1

ln ln sec
i i

n n n n n

i i o i i i i i i
i i i i i

w = w w a w m wλ λ λ λ λμ β δ θ
= = = = =
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Ι Ι + Χ + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ (38) 

Και στην περίπτωση αυτή καταλήγουμε σε μία γραμμική σχέση της μορφής της (34) όπως 
και για τα δύο μήκη κύματος. 

Τέλος αν σε κάποιο μήκος κύματος παρουσιάζει απορρόφηση και κάποιο άλλο 
ατμοσφαιρικό συστατικό, τότε στην εξίσωση (30) προστίθενται επί πλέον όροι που 
περιγράφουν την εξασθένιση από τα υπόλοιπα συστατικά. Παράλληλα είναι απαραίτητη η 
προσθήκη επιπλέον εξισώσεων με τη χρήση και άλλων μηκών κύματος, ώστε να μπορεί να 
επιλυθεί το σύστημα των εξισώσεων που προκύπτει. 

6.3 Διαδικασία εκτέλεσης μετρήσεων 
Σε ότι αφορά τώρα την τεχνική των μετρήσεων, τα φασματοφωτόμετρα παρέχουν τη 
δυνατότητα μέτρησης διαφόρων μηκών κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας και ως εκ 
τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών 
συστατικών. Είναι φυσικά απαραίτητη η ύπαρξη κατάλληλου οπτικού συστήματος (μονάδα 
εισόδου) που να επιτρέπει τη μέτρηση μόνο της άμεσης συνιστώσας της ηλιακής 
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ακτινοβολίας. Επιπλέον είναι απαραίτητη η χρήση μηχανισμών αυτόματης ευθυγράμμισης 
της εισόδου του οργάνου με τη διεύθυνση των ηλιακών ακτίνων. 

Ένα σημαντικό σημείο στη μέθοδο αυτή είναι η απαίτηση μέτρησης όλων των 
χρησιμοποιούμενων μηκών κύματος ταυτόχρονα. Αυτό απαιτείται για να αποφευχθούν 
σφάλματα στον υπολογισμό της συγκέντρωσης που προκαλούνται από γρήγορες μεταβολές 
της σύστασης της ατμόσφαιρας κατά τη διαδρομή της ακτινοβολίας και για το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των μετρήσεων των διαδοχικών (δύο ή περισσότερων) 
μηκών κύματος. Προς το παρόν έχουν αναπτυχθεί τρεις τύποι φασματοφωτομέτρων για τη 
διενέργεια αυτού του τύπου μετρήσεις: 

Όργανα με δυνατότητα ταχύτατης εναλλαγής μηκών κύματος 
Πρόκειται για φασματοφωτόμετρα με δυνατότητα σάρωσης σχετικά μεγάλων περιοχών του 
φάσματος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόσο ώστε να μπορούν οι μετρήσεις τους να 
θεωρηθούν σχεδόν ταυτόχρονες. Σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι λόγω της ταχύτητας ο 
χρόνος που αφιερώνεται στη μέτρηση κάθε μήκους κύματος είναι μικρός με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται η στατιστική αβεβαιότητα των μετρήσεων. Αυτού του είδους τα όργανα είναι 
δύσκολο να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή του υπεριώδους λόγω της πολύ μικρής έντασης 
της ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος. 

Όργανα που χρησιμοποιούν συστοιχίες διόδων 
Τα όργανα που χρησιμοποιούν συστοιχίες διόδων είναι ίσως τα καλύτερα διότι 
εξασφαλίζουν ταυτόχρονες μετρήσεις σε μεγάλο αριθμό μηκών κύματος παρουσιάζοντας 
ευελιξία στη χρήση ενός οργάνου για τη μέτρηση πολλών διαφορετικών ατμοσφαιρικών 
συστατικών. Οι συστοιχίες διόδων έχουν πολύ καλές αποκρίσεις στην ορατή περιοχή του 
φάσματος, αλλά παρουσιάζουν προβλήματα στην περιοχή του υπεριώδους και είναι γενικά 
ευαίσθητες σε μεταβολές της θερμοκρασίας. 

Όργανα που χρησιμοποιούν πολλαπλές σχισμές εξόδου. 
Η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα εφόσον κάθε σχισμή 
εξόδου αντιστοιχεί σε διαφορετικό μήκος κύματος. Το μόνο τους μειονέκτημα είναι η 
δυσκολία τους να χρησιμοποιηθούν και σε διαφορετικές φασματικές περιοχές από αυτές 
για τις οποίες κατασκευάστηκα, εφόσον οι αποστάσεις των σχισμών εξόδου είναι σταθερές, 
που σημαίνει ότι αν αλλάξει το μήκος κύματος σε μία σχισμή θα αλλάξουν αναλογικά και 
τα μήκη κύματος που αντιστοιχούν στις υπόλοιπες σχισμές. Η εναλλαγή των σχισμών 
γίνεται ταχύτατα έτσι ώστε να θεωρούνται οι μετρήσεις στα διάφορα μήκη κύματος σχεδόν 
ταυτόχρονες. Στην κατηγορία των οργάνων αυτών ανήκει το φασματοφωτόμετρο τύπου 
Brewer ένα από τα δύο πλέον χρησιμοποιούμενα όργανα στις μετρήσεις της ολικής στήλης 
του όζοντος. 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν και όργανα τα οποία 
χρησιμοποιούν οπτικά φίλτρα για την εξασφάλιση σχεδόν μονοχρωματικών μετρήσεων της 
άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Φυσικά τα φίλτρα έχουν σχετικά μεγάλο φασματικό εύρος, 
με αποτέλεσμα η διερχόμενη ακτινοβολία να απέχει πολύ από το να είναι μονοχρωματική. 
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Τα φίλτρα τοποθετούνται σε κατάλληλους τροχούς ώστε να επιτυγχάνεται η γρήγορη 
εναλλαγή τους μπροστά από την μονάδα ανίχνευσης. 

6.4 Βαθμονόμηση και έλεγχος της σταθερότητας 
Η βαθμονόμηση των οργάνων αυτών συνίσταται στον προσδιορισμό της σταθεράς Fο και 
στον ακριβή καθορισμό των μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται. Το τελευταίο είναι 
απαραίτητο για να προσδιοριστεί ο σύνθετος συντελεστής απορρόφησης Δα, ο οποίος 
προσδιορίζεται από τους συντελεστές αλ, σλ, κλπ, βάσει των σχέσεων ορισμού του όπως 
προαναφέρθηκε. Ας σημειωθεί εδώ ότι επειδή η σχισμή εξόδου του φασματοφωτομέτρου 
έχει κάποιο εύρος, επιτρέπει τη διέλευση και γειτονικών του λ μηκών κύματος, με 
αποτέλεσμα η διερχόμενη ακτινοβολία να μην είναι τέλεια μονοχρωματική. Κατ' 
αντιστοιχία και ο συντελεστής απορρόφησης αλ θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα 
ποσοστό από τους συντελεστές των γειτονικών μηκών κύματος ανάλογα με τη συμμετοχή 
του καθενός. 

Ο έλεγχος της σταθερότητας της απόκρισης του οργάνου γίνεται και εδώ με τη χρήση 
προτύπων λυχνιών. Επειδή η μετρούμενη ποσότητα F είναι διαφορά λογαρίθμων, ή 
λογάριθμος του λόγου των εντάσεων, συνήθως για τον έλεγχο της σταθερότητας του 
οργάνου αρκεί να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του λόγου της έντασης της ακτινοβολίας 
της λυχνίας σε διάφορα μήκη κύματος, που προκύπτει κατ' αντιστοιχία του λόγου F των 
πραγματικών μετρήσεων. Τέλος για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας των 
μετρήσεων από διαφορετικά όργανα, είναι σύνηθες να διοργανώνονται σε τακτά 
διαστήματα (π.χ. κάθε δύο χρόνια) κοινές μετρήσεις με τη συμμετοχή πολλών οργάνων 
από όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκρίνονται με κοινές μεθόδους και 
διατάξεις όλα τα όργανα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 
ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ LASER 

7.1 Γενικά 
Η τηλεπισκόπιση ατμοσφαιρικών παραμέτρων με τη χρήση πηγών laser πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το 1962 από τους Fiocco και Smullin (1963) και αφορούσε στην 
ανίχνευση του στρώματος των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε ύψος 20 km. 
'Έκτοτε η ραγδαία ανάπτυξη στην τεχνολογία κατασκευής πηγών laser, επέτρεψε το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση εξελιγμένων πειραματικών διατάξεων, οι οποίες βασίζονται 
στην μελέτη και καταγραφή της αλληλεπίδρασης του φωτός, που εκπέμπει μια πηγή laser 
με τα διάφορα συστατικά της ατμόσφαιρας, σαν συνάρτηση της απόστασης. Στις επόμενες 
παραγράφους γίνεται αναφορά στην αρχή λειτουργίας ενός συστήματος LIDAR  

7.2 Αρχή λειτουργίας του LIDAR 
Η τεχνική LIDAR βασίζεται στην εκπομπή ενός παλμού μονοχρωματικής ακτινοβολίας 
laser, στη μέτρηση της επανασκεδαζόμενης ακτινοβολίας από τα μόρια και τα σωματίδια 
της ατμόσφαιρας και στην καταγραφή του χρόνου που μεσολαβεί ανάμεσα στην εκπομπή 
και στη λήψη, η οποία αντιστοιχεί στην απόσταση των σκεδαστών από την πηγή laser, γι' 
αυτό το λόγο και οι διατάξεις αυτές ονομάζονται lidar, δηλαδή Light Detection and 
Ranging, κατ' αντιστοιχία με το γνωστό radar. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί 
διάφορες τεχνικές LIDAR για την τηλεπισκόπιση ατμοσφαιρικών παραμέτρων, οι οποίες 
βασίζονται σε διαφορετικές αλληλεπιδράσεις της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και των 
διάφορων συστατικών της ατμόσφαιρας. Έτσι υπάρχουν διατάξεις που βασίζονται στη 
σκέδαση της laser ακτινοβολίας κατά Rayleigh, στη σκέδαση Mie, στη σκέδαση Raman, 
στη σκέδαση συντονισμού, στο φθορισμό, στην απορρόφηση καθώς και στη διαφορική 
σκέδαση / απορρόφηση. Μια σύντομη περιγραφή των παραπάνω οπτικών 
αλληλεπιδράσεων της ακτινοβολίας laser, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1(Measures, 
1988). 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.1: Οπτικές αλληλεπιδράσεις σχετικές με laser μεθόδους τηλεπισκόπισης. 
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Τεχνική Φυσική Περιγραφή 

Σκέδαση Rayleigh Η ακτινοβολία laser σκεδάζεται ελαστικά από άτομα ή 
μόρια, χωρίς αλλαγή στο μήκος κύματος της 
σκεδαζόμενης ακτινοβολίας 

Σκέδαση Mie Η ακτινοβολία laser σκεδάζεται ελαστικά από μικρά 
σωματίδια ή αιωρήματα (συγκρίσιμου μεγέθους με το 
μήκος κύματος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας), χωρίς 
αλλαγή στο μήκος κύματος της σκεδαζόμενης 
ακτινοβολίας 

Σκέδαση Raman Η ακτινοβολία laser σκεδάζεται ανελαστικά από τα μόρια 
με μετατόπιση στο μήκος κύματος της σκεδαζόμενης 
ακτινοβολίας, χαρακτηριστική του μορίου (hν-hν* = Ε) 

Σκέδαση συντονισμού Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας laser 
συμπίπτει με τη συχνότητα συγεκριμένης ενεργειακής 
μετάπτωσης του ατόμου, διεγείρεται, και κατόπιν 
σκεδάζει αποδιεγειρόμενο, χωρίς μετατόπιση στο μήκος 
κύματος 

Φθορισμός Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας laser 
συμπίπτει με τη συχνότητα συγκεκριμένης ενεργειακής 
μετάπτωσης του ατόμου, απορροφάται μερικώς και 
κατόπιν επανεκπέμπεται σε μεγαλύτερο μήκος κύματος 

Απορρόφηση Η δέσμη της ακτινοβολίας laser εξασθενεί, λόγω 
σύμπτωσης του μήκους κύματος με ζώνη απορρόφησης 
του εν λόγω μορίου 

Διαφορική σκέδαση και 
απορρόφηση  

Η διαφορική εξασθένιση δύο ακτινών laser, όπως 
προκύπτει από τα οπισθοσκεδαζόμενα σήματα, όταν η 
συχνότητα της μίας ακτίνας συμπίπτει με τη συχνότητα 
γνωστής μοριακής μετάπτωσης, ενώ η συχνότητα της 
άλλης είναι ακριβώς μετά ή πριν από αυτή τη 
χαρακτηριστική συχνότητα. 

 

 

Οι παραπάνω οπτικές αλληλεπιδράσεις προκαλούν την εξασθένιση της εκπεμπόμενης 
ακτίνας σύμφωνα με το νόμο των Lambert-Beer (π.χ. Ζερεφός, 1984). 

                     I I e aR= −
0           (7-1) 
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όπου Ι είναι η ένταση της ακτίνας μετά την εκπομπή της στην απόσταση R, α είναι ο 
συντελεστής εξασθένισης και I0 η αρχική ένσταση της ακτίνας. Ο συντελεστής 
εξασθένισης α μπορεί να γραφεί ως άθροισμα επιμέρους συντελεστών που προξενούν την 
εξασθένιση, όπως αυτή περιγράφθηκε στον Πίνακα 7.1: 

              a a a a aRay Mie Raman abs= + + +           (7-2) 

Στον Πίνακα 7.2 (Killinger and Menyuk, 1987), παρουσιάζεται η κατά προσέγγιση 
σημαντικότητα αυτών των αλληλεπιδράσεων, όπως αυτή εκφράζεται από τον αντίστοιχο 
συντελεστή εξασθένισης, ανά φασματική περιοχή. 

 

Πίνακας 7.2: Σημαντικότητα οπτικών αλληλεπιδράσεων, που σχετίζονται με την 
τηλεπισκόπιση laser. 

Οπτική 
αλληλεπίδραση 

Φασματική 
περιοχή (μm) 

Σκεδαστής 
Συντελεστής 
εξασθένισης α 

(km-1) 

Απορρόφηση UV Άτομα, 107 

 1 μόρια 106 

 10  105 

Σκέδαση    

Rayleigh UV Ο2, Ν2 10-1 

 1  10-3 

 10  10-7 

Mie UV αιωρούμενα σωματίδια, 10-1 

 1 λεπτή σκόνη 10-1 

 10  10-2 

Raman UV μόρια 10-5 

 1  10-7 

 10  10-11 

 

Η ευαισθησία της τηλεπισκόπισης με τη χρήση laser εξαρτάται άμεσα από την σχετική 
ένταση των παραπάνω οπτικών διεργασιών, όπως αυτές εκφράζονται στην "εξίσωση του 
lidar". Η εξίσωση του lidar στη γενική της μορφή, για μονοχρωματικό παλμικό laser, και 
θεωρώντας ότι έχουμε μεμονωμένη σκέδαση (single scattering), δίνεται από τη σχέση 
(Collis and Russell, 1976, Klett, 1981), 



«Σημειώσεις Ατμοσφαιρικής Τεχνολογίας»: Α. Μπάη, Δ. Μελά, Δ. Μπαλή, ΑΠΘ, 2011 
 

 Κεφάλαιο 7-102

                         ( ) ( ) ( )
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τ β
      (7-3) 

όπου P( r) είναι η στιγμιαία ισχύς που λαμβάνεται κατά τη χρονική στιγμή t, P0 είναι η 
εκπεμπόμενη ισχύς τον χρόνο t0, c η ταχύτητα του φωτός, τ η διάρκεια του παλμού του 
laser, β είναι ο χωρικός συντελεστής οπισθοσκέδασης (volume backscattering coefficient) 
της ατμόσφαιρας, R είναι η απόσταση από την πηγή, Ar η ενεργός επιφάνεια λήψης και α ο 
χωρικός συντελεστής εξασθένισης (volume extinction coefficient) της ατμόσφαιρας.  

Επειδή ο εκπεμπόμενος παλμός έχει πεπερασμένη διάρκεια τ, σε κάθε χρονική στιγμή 
διαγράφει ένα πεπερασμένο διάστημα γεωμετρικού μήκους cτ. Όμως η ενέργεια που 
καταμετρείται από το σύστημα λήψης την χρονική στιγμή t, έχει διανύσει δύο φορές τη 
διαδρομή μέσα στην ατμόσφαιρα, οπότε: 

                             ( )R c t t= − 0 2               (7-4) 

Ως χωρικός συντελεστής οπισθοσκέδασης β ορίζεται το κλάσμα της προσπίπτουσας 
ενέργειας, η οποία σκεδάζεται ανά στερεά γωνία στην αντίστροφη κατεύθυνση, ανά 
μονάδα μήκους μέσα στην ατμόσφαιρα (Km-1sr-1). Στην πιο απλή περίπτωση θεωρούμε ότι 
το β αντιστοιχεί μόνο σε φαινόμενα ελαστικής οπισθοσκέδασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
συντελεστής οπισθοσκέδασης είναι το άθροισμα της συνεισφοράς των μορίων (βg) και των 
σωματιδίων (βp) της ατμόσφαιρας. 

                   β β β= +g p              (7-5) 

 

Επειδή το μέγεθος των μορίων της ατμόσφαιρας είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μήκος 
κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας laser, η ελαστική σκέδαση σε αυτή τη 
περίπτωση, εκτός από την ύπαρξη γραμμών απορρόφησης, περιγράφεται από την 
προσέγγιση του Rayleigh (e.g. Van de Hulst, 1957, Nicolet 1984), οπότε: 

 

              ( )β β σ πg R g RN d d= = Ω        (7-6) 

 

όπου Νg ο αριθμός των μορίων ανά μονάδα όγκου και ( )d dRσ π Ω  η διαφορική ενεργός 
διατομή σκέδασης Rayleigh, για γωνία σκέδασης θ = π, ανά "μέσο" μόριο. Για ένα μίγμα 
ατμοσφαιρικών αερίων μέχρι το ύψος των 100 km ισχύει ο τύπος (π.χ. McCartney, 1976): 

 

      ( ) ( )[ ] 12284 1055.45.5 −−− ×=Ω srcmmdd R μλπσ       (7-7) 
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Ο εκθέτης -4 στη σχέση (7-7) μπορεί να μεταβληθεί εάν ληφθεί υπό όψη η μικρή εξάρτηση 
του δείκτη διάθλασης του αέρα από το μήκος κύματος (Elterman, 1968).  

Εάν εξαιρεθεί η περιοχή της ελεύθερης τροπόσφαιρας και της στρατόσφαιρας (όταν δεν 
υπάρχουν ηφαιστειογενή αιωρούμενα σωματίδια) τα αιωρούμενα σωματίδια 
οπισθοσκεδάζουν την ακτινοβολία κατά τρόπο ώστε βp > βg. Τα αιωρούμενα σωματίδια 
διαφέρουν στη σύστασή τους, στο σχήμα και στο μέγεθός τους. Για σωματίδια τυχαίου 
σχήματος και μεγέθους δεν υπάρχει αναλυτική λύση στο πρόβλημα της σκέδασης 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Εάν όμως θεωρήσουμε ότι τα σωματίδια είναι ομογενείς 
σφαίρες - μία προσέγγιση που σε πολλές περιπτώσεις είναι κοντά στη πραγματικότητα - 
τότε ισχύει: 

 

              ( ) ( ) ( )β λ σ λp B pa m N a da= ′
∞

∫ , ,
0

  (7-8) 

 

όπου ( )σ λB a m, , είναι η ενεργός διατομή οπισθοσκέδασης ενός σωματιδίου ακτίνας α με 

δείκτη διάθλασης m, και ( )′N a dap είναι ο αριθμός των σωματιδίων ανά μονάδα όγκου με 

ακτίνα μεταξύ α και α+da. Η σκέδαση από ομογενή σφαιρικά σωματίδια τυχαίου 
μεγέθους, κυρίως με α/λ ≥ 0.1, θεωρείται σκέδαση Mie, και η επίλυσή της αναπτύχθηκε 
από τον Mie το 1908 (Mie, 1908, Van de Hulst, 1957, κα.). Σύμφωνα με αυτή, η ενεργός 
διατομή μπορεί να γραφεί ως: 

 

               ( ) ( )σ λ πB Ba m a Q x m, , ,= 2         (7-9) 

 

όπου QB καλείται ικανότητα οπισθοσκέδασης (backscattering efficiency), και εκφράζει το 
λόγο της ενεργούς διατομής οπισθοσκέδασης προς την γεωμετρική ενεργό διατομή πα2. Η 
ικανότητα οπισθοσκέδασης εξαρτάται από το λόγο α προς λ, που καλείται παράμετρος 
μεγέθους, x≡2πα/λ και από τον δείκτη διάθλασης m και εκφράζεται ως απειροσειρά 
συνδυασμών των x και mx (π.χ. Kerker, 1969). 

Η έκφραση e
adr

R

− ∫2
0 αντιστοιχεί στο κλάσμα της διαπερατότητας (Τ) της ενέργειας κατά 

μήκος της διαδρομής μεταξύ του lidar και της απόστασης R. Η διαπερατότητα εξαρτάται 
από τον χωρικό συντελεστή εξασθένισης α, ο οποίος εκφράζει το κλάσμα κατά το οποίο 
μειώνεται η ροή ενέργειας κατά τη διεύθυνση διάδοσής της, ανά μονάδα μήκους (βλέπε και 
σχέση 7-2). Η παραπάνω θεώρηση ισχύει μόνο για την περίπτωση της μεμονωμένης 
σκέδασης, όπου θεωρείται ότι η σκεδαζόμενη ακτινοβολία αφαιρείται οριστικά από την 
εξερχόμενη ακτινοβολία και δεν επαναπροστίθεται στην αρχική δέσμη.  
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Η ενεργός επιφάνεια Αr στην εξίσωση (7-3) καθορίζει την στερεά γωνία Αr/R2 υπό την 
οποία "βλέπει" ο δέκτης στην απόσταση R. 

Η γενική λύση της εξίσωσης (7-3) έχει προταθεί από διάφορους ερευνητές (Klett, 1981, 
1983, 1985, Fernald 1984) και περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

7.3 Γενική λύση της εξίσωσης του lidar και μέθοδος αντιστροφής 
του σήματος lidar κατά τη μέθοδο Klett 

Για την επίλυση της εξίσωσης του lidar έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές επίλυσης και 
έχουν προταθεί αναλυτικοί αλγόριθμοι αντιστροφής του σήματος (Klett 1981,1983, 1985, 
Fernald 1984, Krichbaumer and Werner 1994) . Στη παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η 
αναλυτική λύση της εξίσωσης του lidar, με εφαρμογή στον υπολογισμό του συντελεστή 
εξασθένισης και οπισθοσκέδασης σε μία ανομοιογενή ατμόσφαιρα, βασιζόμενοι στο 
επιστρεφόμενο σήμα ενός μονοχρωματικού συστήματος lidar. Όπως η εξίσωση του lidar, 
για ένα παλμικό μονοχρωματικό σύστημα, θεωρώντας την περίπτωση της μεμονωμένης 
σκέδασης περιγράφεται από τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( )
P r P

c
A

r
r

e
a r dr

r

=
∫− ′ ′

0 2

2

2
0

τ β  (7-10) 

Για την αναλυτική επίλυσή της, ορίζουμε μία καινούργια μεταβλητή ως: 

 ( ) ( )[ ]S r r P r≡ ln 2
 (7-11) 

Εάν ( )S S r= και ( )S S r0 0= , όπου r0 θεωρείται μία σταθερή απόσταση αναφοράς, τότε η 

7-10, μπορεί να γραφεί στην ακόλουθη μορφή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα 
χαρακτηριστικά της διάταξης: 

 S S adr
r

r

− = − ′∫0
0

2
0

ln
β
β

 (7-12) 

όπου ( )β β0 0= r . Η διαφορική εξίσωση που αντιστοιχεί στην εξίσωση (7-12) είναι η: 

 
dS
dr

d
dr

a= −
1

2
β

β

 (7-13) 

Η επίλυση της 7-13 απαιτεί τη γνώση, ή την υπόθεση του λόγου β/α, όταν dβ/dr ≠ 0. Στην 
περίπτωση που η ατμόσφαιρα θεωρείται ομογενής έτσι ώστε dβ/dr = 0, τότε ο συντελεστής 
εξασθένισης εκφράζεται άμεσα από την κλίση της καμπύλης του σήματος: 

 a
dS
drhom = −

1
2

  (7-14) 
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Μία πρώτη προσέγγιση για την επίλυση της 7-10, θα ήταν να θεωρήσουμε την ατμόσφαιρα 
ομογενή κατά πεπερασμένα διαστήματα και να υπολογίσουμε για κάθε ένα από αυτά την 7-

14, κάτι όμως που θα σήμαινε ότι β β− <<1 2d dr a κατά μήκος του σήματος S. Η 

προσέγγιση αυτή δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική για τις περισσότερες πραγματικές 
καταστάσεις, που μελετώνται με τη χρήση του lidar (Klett, 1981). Αντίθετα στη 
βιβλιογραφία προτείνεται ως πιο αντιπροσωπευτική η υπόθεση ότι για τα β και α μπορεί να 
θεωρηθεί ότι: 

 β = const a k  (7-15) 

όπου k εξαρτάται από το μήκος κύματος και τις οπτικές ιδιότητες των αιωρούμενων 
σωματιδίων που παρεμβάλλονται στο σήμα και παίρνει τιμές στο διάστημα 0.67 ≤ k ≤1. Με 
βάση την εξίσωση 7-15, η εξίσωση 7-13 γίνεται: 

 dS
dr

k
a

da
dr

a= −2   (7-16) 

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση είναι τύπου Bernoulli και η γενική της λύση είναι της 
μορφής : 
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όπου C είναι η σταθερά ολοκλήρωσης. Εάν θεωρηθεί ότι k είναι σταθερά, τότε η λύση της 
(7-16) μπορεί να γραφεί στη μορφή: 
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 (7-18) 

όπου α0 = α(r0). H 7-18 ισχύει για r≥r0 . Επειδή όμως σε πραγματικές ατμοσφαιρικές 
συνθήκες η 7-18 δίνει πολύ γρήγορα αρνητικές τιμές, ο Klett (1981), προτείνει την 
εφαρμογή της 7-18 αντίστροφα, επιλέγοντας ως απόσταση αναφοράς την rm στην "άκρη" 
του σήματος, θεωρώντας ότι αm = α(rm), και επιλύοντάς την για r≤rm οπότε: 
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 (7-19) 

Με αυτή τη μικρή μετατροπή η 7-19 παρέχει αριθμητικά μεγαλύτερη ακρίβεια και 
σταθερότητα 
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7.4 Περιγραφή διάταξης LIDAR  
Ο σχεδιασμός μιας διάταξης LIDAR στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, έχοντας 
δηλαδή προκαθορίσει ποιές ατμοσφαιρικές παραμέτρους θέλουμε να μελετήσουμε, 
εξαρτάται κυρίως από το είδος οπτικής αλληλεπίδρασης της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας 
laser και των υπό μελέτη ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Σε κάθε όμως περίπτωση μία 
διάταξη LIDAR αποτελείται από τρία διαφορετικά συστήματα, το σύστημα εκπομπής, το 
σύστημα λήψης και το σύστημα καταγραφής. Το σύστημα εκπομπής αποτελείται από μία 
πηγή ή ένα συνδυασμό πηγών laser. 

Η επιλογή των πηγών εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής, και αντιστοιχεί στην ουσία 
σε επιλογή μήκους κύματος για την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Ο διαχωρισμός των πηγών 
γίνεται με βάση τη φασματική περιοχή του μήκους κύματος της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας (υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο), με το υλικό που καθορίζει την εκπομπή 
(στερεάς κατάστασης, ημιαγωγός, αέριο, υγρό), με την ένταση της ακτινοβολίας ή 
σύμφωνα με τον τρόπο εκπομπής της ακτινοβολίας (συνεχής ή παλμός).  

 

Raman cell
Acquisition

system

PC

Spectrometer

TelescopeLaser
Nd:YAG

 

Σχήμα 7.1: Σχηματική διάταξη lidar. 

Το σύστημα λήψης αποτελείται από ένα τηλεσκόπιο κατάλληλης διαμέτρου και εστιακής 
απόστασης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή της οπισθοσκεδαζόμενης 
ακτινοβολίας στα μήκη κύματος που εκπέμπει η πηγή laser. Η συλλεγόμενη ακτινοβολία 
διαχωρίζεται εκ νέου οδηγείται οπτικά σε φωτοπολλαπλασιαστές (PMT), όπου και 
ανιχνεύεται.  

Η καταγραφή του σήματος γίνεται είτε με αναλογικό τρόπο (analog mode) έιτε με 
καταμέτρηση φωτονίων (photon counting). Το εξερχόμενο αναλογικό σήμα από τους 
φωτοπολλαπλασιαστές (αφού μετατραπεί από ρεύμα σε τάση), οδηγείται σε έναν ψηφιακό 
παλμογράφο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘ’ΥΨΟΣ 

8.1 Γενικά 
Η γνώση της κατακόρυφης κατανομής της συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού όζοντος είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση των φυσικών και χημικών διεργασιών που 
καθορίζουν τις εποχικές και μακροχρόνιες μεταβολές του. Για αυτό το σκοπό έχουν 
αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης δομής του στρώματος 
του όζοντος. Οι μέθοδοι αυτοί βασίζονται είτε στην τηλεπισκόπηση (π.χ. δορυφορικές 
μετρήσεις, lidar, επίγειες τεχνικές τηλεπισκόπησης), είτε σε επιτόπου μετρήσεις (in-situ) με 
τη χρήση μετεωρολογικών μπαλονιών ή αερόστατων. Μια τέτοια τεχνική μέτρησης 
αποτελεί η μέθοδος της οζοντοβόλισης, η οποία χρησιμοποιεί μία ευρέως 
χρησιμοποιούμενη μετεωρολογική διάταξη – τη ραδιοβόλιση- σε συνδυασμό με ένα 
αισθητήρα όζοντος, μία αντλία άερα και ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, για την επιτόπου 
μέτρηση του όζοντος σε ένα συγκεκριμένο ύψος και την εκπομπή της πληροφορίας αυτής 
με έναν ενσωματωμένο πομπό σε ένα σταθμό εδάφους. Ενδεικτικά η διάταξη 
παρουσιάζεται στο σχήμα 8.1 

 

 
Σχήμα 8.1 Η διάταξη της οζοντοβόλισης. 
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8.2 Αρχή Λειτουργίας 
Ο αισθητήρας όζοντος που χρησιμοποιεί η διάταξη της οζοντοβόλισης αποτελείται από μία 
ηλεκτροχημική διάταξη στην οποία λαμβάνει χώρα μια οξειδοαναγωγική αντίδραση εντός 
διαλύματος ιωδιούχου καλίου. Η διάταξη αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια από πλατίνα 
εμβαπτισμένα σε διαλύματα ιωδιούχου καλίου διαφορετικής συγκέντρωσης, τα οποία 
βρίσκονται σε ξεχωριστούς καθοδικές και ανοδικές θαλάμους, κατασκευασμένους από 
τεφλόν. Οι θάλαμοι ενώνονται με μία γέφυρα ιόντων, η οποία αποτελεί τη διέξοδο των 
ιόντων, αλλά παράλληλα αποτρέπει την ανάμιξη των διαλυμάτων της καθόδου και της 
ανόδου, διατηρώντας μα αυτό τον τρόπο την συγκέντρωσή τους. Η διάταξη δεν απαιτεί για 
τη λειτουργία της την εφαρμογή μίας εξωτερικής ΗΕΔ, διότι η διαφορετική συγκέντρωση 
των δύο διαλυμάτων παρέχει την απαιτούμενη ΗΕΔ. Η ηλεκτροχημική διάταξη 
παρουσιάζεται στο σχήμα 8.2. 

 
Σχήμα 8.2: Η ηλεκτροχημική διάταξη της οζοντοβόλισης. 

Η χημική αντίδραση ξεκινά με τη ροή αέρα που περιέχει όζον μέσα από το θάλαμο της 
καθόδου. Η χημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα είναι μία αντίδραση οξειδοαναγωγής η 
όποια περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να 
μετρηθεί κλείνοντας το κύκλωμα με ένα διακόπτη. Η αντίσταση R είναι αντίσταση φορτίου 
του κυκλώματος. Το διάλυμα της ανόδου έχει συγκέντρωση 1% σε KI, ενώ το διάλυμα της 
ανόδου είναι κορεσμένο σε KI. Επειδή η αντίδραση οξειδοαναγωγής επηρεάζεται από το 
pH των διαλυμάτων, αυτό με τη χρήση κατάλληλων προσμίξεων σε μικρές συγκεντρώσεις 
(KBr, NaH2PO4*H2Ο, Na2HPO4*12H2Ο) διατηρείται ουδέτερο (δηλ. =7). 

8.3 Χημικές αντιδράσεις στον αισθητήρα όζοντος 
Η ηλεκτροχημική διάταξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.2. Τα ηλεκτρόδια από πλατίνα είναι 
χημικά αδρανή και δε συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις. Η αντιδράσεις λαμβάνουν 
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χώρα στις οριακές επιφάνειες των ηλεκτροδίων. Με την εμφύσηση αέρα που περιέχει 
μόρια Ο3 στο διάλυμα της καθόδου, λαμβάνει χώρα η παρακάτω αντίδραση: 

 2 KI + O3 + H2O  2 KOH + I2 + O2 (8-1) 

Έχουμε δηλαδή τη δημιουργία μορίων I2, οπότε η συγκέντρωση του Ι2 στο διάλυμα αρχίζει 
να αυξάνεται. Εαν το εξωτερικό κύκλωμα είναι κλειστό, τότε η αντίδραση (8-1) 
ακολουθείται απο τις παρακάτω αντιδράσεις: 

 

Στο θάλαμο της καθόδου έχουμε την αντίδραση: 

 3Ι-  Ι3- + 2e- (8-2) 

Ενώ στο θάλαμο της ανόδου την αντίδραση: 

 Ι2 + 2e-  2I-(8-3) 

Η συνολική οξειδοαναγωγική αντίδραση είναι: 

 3Ι- + Ι2  Ι3- + 2Ι- (8-4) 

Οι αντιδράσεις (8-2) και (8-3) καθορίζουν το ρυθμό της αντίδρασης, διότι τα ιόντα πρέπει 
να μεταφερθούν στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Οι αντιδράσεις στη κάθοδο και την 
άνοδο είναι διαφορετικές λόγω της διαφορετικής συγκέντρωσης ιωδίου. Η φορά της 
αντίδρασης (8-4) καθορίζεται από την εσωτερική ΗΕΔ που δίνεται κατά προσέγγιση από 
τη σχέση: 

 KE log
2

0591.0
≈  (8-5) 

Όπου Ε είναι η παραγόμενη ΗΕΔ εντός της διάταξης (στους 25οC) και Κ η σταθερά της 
αντίδρασης η οποία δίνεται από τη σχέση: 

 Κ= (α1)Ι3- (α3)2Ι- ⁄ (α4)Ι2 (α2)3Ι- (8-6) 

Οπου αi είναι οι συγκεντρώσεις των ουσιών. Σε κατάσταση ισορροπίας η Κ είναι περίπου 
ίση με μονάδα. 

Συνοπτικά μπορούμε να περιγράψουμε την αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ως εξής: 

Με την είσοδο όζοντος στην κάθοδο λαμβάνει χώρα η αντίδραση (8-1) και η συγκέντρωση 
ιωδίου μεταβάλλεται, οπότε η σταθερά K δεν είναι ίση με τη μονάδα και η ΗΕΔ δεν είναι 
ίση με μηδεν, όποτε έχουμε επακόλουθα τις αντιδράσεις (8-2) και (8-3), όποτε η Κ 
ξαναγίνεται ίση με τη μονάδα, κοκ. Συμπερασματικά για κάθε μόριο όζοντος έχουμε την 
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παραγωγή ρεύματος δύο ηλεκτρονίων. Επειδή η σταθερά ισορροπία είναι ιδιαίτερα 
υψηλή, η αντίδραση είναι ποσοτική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 
συγκέντρωσης του όζοντος. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος κύκλος 
αντιδράσεων μπορεί να προκληθεί με όλες τις οξειδωτικές ουσίες (π.χ. Ο2). 

 

 
Σχήμα 8.3: Φωτογραφία μίας οζοντοβολίδας. 

8.4 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του όζοντος 
Η μερική πίεση του όζοντος είναι μέτρο της τοπικής του συγκέντρωσης. Επειδή κάθε μόριο 
όζοντος δημιουργεί ένα ρεύμα δύο ηλεκτρονίων, η συγκέντρωση του όζοντος θα δίνεται 
από τη σχέση: 

 
mlF

tIc
1002 ⋅⋅
⋅

=  (8-7) 

όπου  

C = η συγκέντρωση του όζοντος σε m mol l-1 

F = 9.6487 ⋅ 104 C (mol)-1
 (σταθερά του Faraday) 

I = το μετρούμενο ρεύμα σε μΑ 

T = ο χρόνος άντλησης 100 ml αέρα σε δευτερόλεπτα 

Η (8-7) σε συνδυασμό με την καταστατική εξίσωση των αερίων μας δίνει: 

 tTI
mlF

RTRcp airair ⋅⋅⋅
⋅⋅

=⋅⋅=
10023  (8-8) 

 p3=4.307⋅10-4 (I-IBG)⋅Tp⋅t⋅Cef⋅Cref 

όπου: 
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p3=  η μερική πίεση του όζοντος σε mPa 

R= 8.31431 JK-1mol-1 

I= Το μετρούμενο ρεύμα λόγω όζοντος σε μΑ 

ΙBG= To ρεύμα που οφείλεται σε άλλους οξειδωτές (κυρίως O2) σε μΑ 

Τp= Η θερμοκρασία του αέρα που διαρρέει την αντλία σε K. 

t= χρόνος άντλησης 100 ml αέρα σε δευτερόλεπτα   

Cef= διορθωτικός παράγοντας για τη ροή της αντλίας λόγω μείωσης της πίεσης του 
περιβάλλοντα αέρα 

Cref= 1, εκτός εάν υπάρχει ανεξάρτητη μέθοδος προσδιορισμού της συγκέντρωσης του 
όζοντος, οπότε η p3 διορθώνεται αντίστοιχα. 

Η τιμή του IBG μετράται στο έδαφος όπου γίνεται η εξαπόλυση της διάταξης και 
αντιστοιχεί στην επιφανειακή πίεση του αέρα Επειδή η πυκνότητα του οξυγόνου μειώνεται 
με το ύψος η τιμή αυτή θα πρέπει να διορθωθεί. Ο πίνακας 8.1 δίνει τις διορθωμένες τιμές 
για την ευαισθησία του αισθητήρα στο οξυγόνο. 

 

Πίνακας 8.1: Διόρθωση για την ευαισθησία του αισθητήρα στο οξυγόνο. 

Πιέση σε hPa Τιμή διόρθωσης του ΙBG σε μΑ 

1070-951 0.25     0.20     0.15    0.10     0.05 

950-830 0.23     0.18     0.14    0.09     0.05 

829-711 0.20     0.16     0.12    0.08     0.04 

710-596 0.18     0.14     0.11    0.07     0.04 

595-485 0.15     0.12     0.09    0.06     0.03 

484-379 0.13     0.10     0.08    0.05     0.03 

378-279 0.10     0.08     0.06    0.04     0.02 

278-191 0.08     0.06     0.05    0.03     0.02 

190-114 0.05     0.04     0.03    0.02     0.01 

113-57 0.02     0.02     0.02    0.01     0.01 

 

Η ικανότητα άντλησης της αντλία μειώνεται με το ύψος λόγω της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής πίεσης, γι αυτό το σκοπό η τιμές όζοντος θα πρέπει διορθωθούν για αυτή 
την απώλεια σε σχέση με τη τιμή στο έδαφος. Η διόρθωση αυτή με το παράγοντα Cef 
δίνεται στο πίνακα 8.2 
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Πίνακας 8.2: Διορθωτικοί παράγοντες για τη μερική πίεση του όζοντος 

Πιέση σε hPa Cef 

2.0 1.160 

3.0 1.124 

5.0 1.087 

10.0 1.054 

20.0 1.033 

30.0 1.024 

50.0 1.015 

100.0 1.010 

200.0 1.007 

300.0 1.005 

500.0 1.002 

1000.0 1.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

9.1 Σύστημα Αέριας Ρύπανσης 
Το σύστημα της αέριας ρύπανσης παρουσιάζεται σχηματικά στην εικόνα 1. Τα μέρη από 
όπου προέρχονται οι ρύποι ονομάζονται πηγές. Οι πηγές μπορεί να είναι φυσικές ή 
ανθρωπογενείς. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να ορίσουμε ότι φυσικές πηγές είναι αυτές 
που δεν οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Σ' αυτή την κατηγορία μπορούμε να 
περιλάβουμε μεταξύ άλλων και τις παρακάτω πηγές ρύπων: 

• Εκρήξεις ηφαιστείων, 

• πυρκαγιές δασών (έστω κα αν προκλήθηκαν από ανθρώπινες δραστηριότητες), 

• ωκεανοί, 

• φυτά και τα δέντρα, 

• έλη, κλπ 

Σε παγκόσμια κλίμακα ο ρυθμός εκλύσεως των αέριων ρύπων από την ίδια την φύση 
ξεπερνά τον ρυθμό παραγωγής τους από τον άνθρωπο. Επειδή όμως η ανθρωπογενής 
παραγωγή βρίσκεται συγκεντρωμένη στα αστικά και βιομηχανικά κέντρα, το πρόβλημα 
ρύπανσης σ' αυτές τις περιοχές οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ανθρωπογενείς εκπομπές.  

Οι πηγές ανθρωπογενών εκπομπών είναι πολυπληθείς και θα αρκεστούμε εδώ σε απλή 
απαρίθμηση των κύριων κατηγοριών: 

• Βιομηχανία (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, διυλιστήρια, μεταλλουργία, χημική βιομηχανία, 
κλπ), 

• κυκλοφορία (οχήματα ιδιωτικής χρήσης, λεωφορεία, φορτηγά, πλοία, αεροπλάνα, κλπ), 

• βιοτεχνίες, 

• οικιακή κατανάλωση (κεντρική θέρμανση, φούρνοι, καύση  απορριμμάτων κλπ). 

Ένα σημαντικό τμήμα της στρατηγικής αντιρύπανσης αποτελεί ο έλεγχος που ασκείται 
πάνω στις πηγές. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται εδώ για να δηλώσει συσκευές, 
συστήματα και λειτουργικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν ένα 
μέρος των ρύπων των ρύπων να καταλήξει στην ατμόσφαιρα. Κατ' αυτή την έννοια, 
παραδείγματα ελέγχου πηγών είναι μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω: 

• Φίλτρα στις βιομηχανικές καμινάδες, 

• τοποθέτηση καταλυτών στα αυτοκίνητα, 

• αλλαγή καυσίμου, κ.τ.λ. 
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Σχήμα 9.1: Το σύστημα της αέριας ρύπανσης. 

 

Μετά την εκπομπή των ρύπων στην ατμόσφαιρα ενεργεί ένας αριθμός ατμοσφαιρικών 
μηχανισμών αλλά και φωτοχημικών αντιδράσεων τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την 
αραίωση των συγκεντρώσεων. Οι κυριότερες απ' αυτές τις διαδικασίες είναι: 

• Μεταφορά από τον οριζόντιο άνεμο, 

• κατακόρυφη διάχυση λόγω των τυρβωδών αναταρακτικών  κινήσεων της 
ατμόσφαιρας, 

• χημικοί μετασχηματισμοί, και  

• ξηρά και υγρή απόθεση. 

Το συνολικό αποτέλεσμα των εκπομπών των ρύπων και της επίδρασης των ατμοσφαιρικών 
μηχανισμών πάνω σ' αυτούς προσδιορίζει τις μετρούμενες συγκεντρώσεις τους στην 
ατμόσφαιρα, δηλ. την ποιότητα του αέρα. Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
μπορούν να ανιχνευτούν είτε με την βοήθεια κάποιων οργάνων είτε κατευθείαν από του 
ίδιους τους αποδέκτες οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι από τους παρακάτω: 

• άνθρωποι, 

• ζώα, 

• φυτά, και 

• υλικά. 

Η ανίχνευση των ρύπων από τους αποδέκτες μπορεί να εμφανιστεί με την μορφή κάποιας 
απόκρισης όπως τσούξιμο στα μάτια, καταστροφή μνημείων κ.τ.λ.  

Τελικά σαν αποτέλεσμα της αντίδρασης μπορούμε να έχουμε είτε περιορισμούς στις πηγές 
των ρύπων είτε μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των πηγών. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 
περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες π.χ. περιορισμούς στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, 
τοποθέτηση φίλτρων στις καμινάδες κ.τ.λ. και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του 
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αυτόματου ελέγχου που ασκείται από ένα δίκτυο παρακολούθησης της ρύπανσης είτε μέσω 
νομοθετικών ρυθμίσεων που θα προκύψουν από την πίεση που ενδεχόμενα ασκούν οι 
πολίτες. Με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι δυνατόν να επέμβουμε στην ατμόσφαιρα και 
να τροποποιήσουμε την διασπορά των ρύπων η οποία λαμβάνει χώρα μέσα σ’ αυτήν. Σε 
μερικές περιπτώσεις όμως είναι δυνατόν να γίνουν ενέργειες που θα προστατεύουν τους 
αποδέκτες από την ρύπανση όπως χρήση εξαερισμού με φίλτρα στα σπίτια κ.τ.λ. 

9.2 Μονάδες μέτρησης των συγκεντρώσεων των ρύπων στον 
αέρα  

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα μετριούνται συνήθως είτε κατ' όγκο σε 
μέρη στο εκατομμύριο (ppm) είτε κατά βάρος σε μg m-3. Τα μέρη στο εκατομμύριο είναι 
στην ουσία ένα αδιάστατο κλάσμα όγκου το οποίο ορίζεται από την σχέση: 

 συγκέντρωση ενός στοιχείου i σε ppm = ci / c x 106 

όπου ci είναι ο αριθμός των γραμμομορίων του στοιχείου i στην μονάδα του όγκου και c 
είναι ο αριθμός των γραμμομορίων του αέρα στην μονάδα του όγκου για κάποια πίεση p 
και κάποια θερμοκρασία T. 

Αν η συγκέντρωση ενός στοιχείου σε ppm ισούται με A και θέλουμε να μετατρέψουμε την 
συγκέντρωση σε μg m-3 χρησιμοποιούμε την παρακάτω σχέση: 

 συγκέντρωση του στοιχείου i σε μg m-3 = A 
100

8 314
• •

•

p Mi
T.  (9-1) 

όπου p είναι η πίεση του αέρα σε μιλιμπάρ (mb), Τ είναι η θερμοκρασία του αέρα σε 
Kelvin (K) και Μi είναι το μοριακό βάρος του στοιχείου i. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι για πολλούς ρύπους η χρήση του ppm έχει σαν αποτέλεσμα οι 
συγκεντρώσεις να παίρνουν πολύ μικρά νούμερα. Σ' αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε 
κάποιες μικρότερες μονάδες, συνήθως μέρη το δισεκατομμύριο (ppb) ή μέρη το 
τρισεκατομμύριο (ppt). Η σχέση ανάμεσα σ' αυτές τις μονάδες είναι: 

συγκέντρωση του στοιχείου i σε ppb =103 x συγκέντρωση του ίδιου στοιχείου σε ppm και 
συγκέντρωση του στοιχείου i σε ppt =103 x συγκέντρωση του ίδιου στοιχείου σε ppb 

Παράδειγμα: Το όριο επιφυλακής για μέσες ωριαίες τιμές του Ο3 είναι 180 μg m-3. Να 
μετατραπεί αυτό το όριο σε μονάδες ppm και ppb όταν η πίεση ισούται με 1013 mbar και η 
θερμοκρασία με 25 oC. 

Για την εφαρμογή της εξίσωσης (9-1) χρησιμοποιούμε τα παρακάτω: 

 Mi=48 (το μοριακό βάρος του Ο3) 

 p=1013 mbar 

 T=298.2 K 
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Από τα παραπάνω προκύπτει: 

 συγκέντρωση του Ο3 σε ppm= 180 x 0.00051 = 0.0918 

 συγκέντρωση του Ο3 σε ppb =103 x 0.0918 ≈ 92  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 : Συντελεστές μετατροπής των συγκεντρώσεων από μg m-3 σε ppm και το 
αντίστροφο. 

Ρύπος 

Μετατροπή από μg m-3 σε ppm 

 

Συντελεστής μετατροπής:  

Μετατροπή από ppm σε  

μg m-3 

Συντελεστής μετατροπής: 

Ozoν (O3) 

 

Διοξείδιο του 
αζώτου (ΝΟ2) 

 

Oξείδιο του 
αζώτου (ΝΟ) 

 

Διοξείδιο του 
άνθρακα (CΟ2) 

 

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CΟ) 

 

Διοξείδιο του 
θείου (SΟ2) 

 

Αμμωνία (NH3) 

0.51 x 10-3 

 

0.53 x 10-3 

 

 

0.81 x 10-3 

 

0.56 x 10-3 

 

 

0.87 x 10-3 

 

0.38 x 10-3 

 

1.44 x 10-3 

1960 

 

 

1880 

 

 

1230 

 

 

1800 

 

 

1150 

 

 

2620 

 

695 
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9.3 Ταξινόμηση - Επεξεργασία - Παρουσίαση Μετρήσεων 
9.3.1 Γενικά 

Για να γίνεται έλεγχος της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη 
η συνεχής καταγραφή όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν, όχι μόνο για την 
άμεση λήψη προστατευτικών μέτρων αλλά και για τη συλλογή στοιχείων που θα 
βοηθήσουν στην ερμηνεία των φαινομένων και στον σχεδιασμό μελλοντικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει σε έναν ολοκληρωμένο σταθμό ελέγχου 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος να γίνονται οι παρακάτω μετρήσεις: 

α. Μετρήσεις αέριων ρύπων  

β. Μετεωρολογικές μετρήσεις  

γ. Μετρήσεις ακτινοβολίας 

9.3.2 Συλλογή μετρήσεων 

Σε ένα σύγχρονο σταθμό ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος η συλλογή των στοιχείων 
είναι αυτοματοποιημένη και δεν απαιτεί την συνεχή παρουσία ενός παρατηρητή. Αυτό 
είναι σήμερα εφικτό, διότι οι περισσότερες διατάξεις που χρησιμοποιούμε για την μέτρηση 
των παραμέτρων που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο είναι πια σύγχρονης 
τεχνολογίας και επιτρέπουν την συνεχή καταγραφή των μετρήσεων.  

Η αποθήκευση των παρατηρήσεων γίνεται: 

α. Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  
Για να μπορεί η μέτρηση να καταγραφεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πρέπει η έξοδος του 
οργάνου μέτρησης, που συνήθως είναι ένα αναλογικό ηλεκτρικό σήμα (ρεύμα ή τάση) να 
μετατραπεί σε ψηφιακό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσθήκη μιας κάρτας μετατροπής 
σήματος analog to digital. Κατόπιν με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (software) είναι 
δυνατή η συνεχής συλλογή και αποθήκευση των μετρήσεων σε μορφή αναγνώσιμη και 
επεξεργάσιμη. 

β. Σε ηλεκτρονικούς καταγραφείς δεδομένων (data loggers). 
Οι καταγραφείς δεδομένων είναι μικρές φορητές διατάξεις, οι οποίες μετατρέπουν και 
αυτές το σήμα σε ψηφιακό και το αποθηκεύουν σε μια ενσωματωμένη μονάδα μνήμης. 
Εχουν περιορισμένη χωρητικότητα - επαρκούν συνήθως για μια εβδομάδα - και 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε σταθμούς με περιορισμένες απαιτήσεις σε χωρητικότητα και 
επεξεργασία στοιχείων. Για να αναγνωστούν τα στοιχεία που αποθηκεύονται σε ένα data 
logger απαιτείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για τη μεταφορά τους σε αυτόν και 
κατόπιν κατάλληλο λογισμικό για την μετατροπή τους σε αναγνώσιμη και επεξεργάσιμη 
μορφή. 
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γ. Σε συμβατικά καταγραφικά. 
Τα συμβατικά καταγραφικά αποτελούνται συνήθως από μια γραφίδα συνδεδεμένη 
ηλεκτρικά με την έξοδο του οργάνου ή μηχανικά με μία ακίδα και ένα μηχανισμό 
προώθησης του χαρτιού καταγραφής με σταθερό ρυθμό. Πάνω στο χαρτί, το οποίο είναι 
ειδικά διαγραμμισμένο καταγράφεται η κίνηση της γραφίδας, η οποία είναι ανάλογη του 
σήματος που λαμβάνει από το όργανο μέτρησης. Η χρήση τους πια περιορίζεται σε παλιούς 
σταθμούς και συνδέονται συνήθως με όργανα παλιάς τεχνολογίας. 

Για την καλή και σωστή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής απαιτείται τακτικός 
έλεγχος και συντήρηση. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ειδικότερα είναι απαραίτητη 
η συχνή δημιουργία αντιγράφων των αρχείων στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα, έτσι 
ώστε σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστή τα δεδομένα να εξακολουθούν να είναι 
διαθέσιμα. 

9.3.3 Έλεγχος και αξιοπιστία των μετρήσεων 

Για να είναι αξιόπιστες οι μετρήσεις των οργάνων ενός σταθμού παρακολούθησης της 
ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος θα πρέπει απαραίτητα να τηρούνται κοινά 
αποδεκτοί κανόνες, που αφορούν στη λειτουργία και συντήρησή τους, οι οποίοι είναι: 

α. Τακτικός έλεγχος της σωστής λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

β. Συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη κατασκευάστρια 
εταιρεία. 

γ. Τήρηση, από τον υπεύθυνο τεχνικό του σταθμού, βιβλίου παρατηρήσεων στο οποίο 
καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία κάθε οργάνου (βλάβες, 
αλλαγές εξαρτημάτων, βαθμονομήσεις κλπ) 

δ. Περιοδική βαθμονόμηση των οργάνων. 

9.3.4 Βαθμονόμηση οργάνων 

Ανάλογα με το είδος των μετρήσεων και την αρχή λειτουργίας κάθε οργάνου ακολουθείται 
διαφορετική διαδικασία σε ότι αφορά στη βαθμονόμησή του. Παρακάτω παραθέτονται 
συνοπτικά μερικά παραδείγματα βαθμονόμησης οργάνων που χρησιμοποιούνται σε 
σταθμούς μέτρησης αέριων ρύπων. Η αξιοπιστία των μετρήσεων των αναλυτών 
εξασφαλίζεται με συχνές - ανά εβδομάδα - βαθμονομήσεις. Ανάλογα με το μετρούμενο 
ρύπο και την αρχή λειτουργίας του αναλυτή η βαθμονόμηση του γίνεται ως εξής: 

α. Για το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2), το διοξείδιο του θείου (SO2) και το υδρόθειο (H2S) 
με ειδικά φυσίγγια διαπερατότητας τα οποία υπάρχουν στο εσωτερικό του αναλυτή. 

β. Για το όζον (Ο3) με γεννήτρια σταθερής συγκέντρωσης όζοντος. Η γεννήτρια συνήθως 
βρίσκεται και αυτή στο εσωτερικό του αναλυτή. 

γ. Για το μονοξείδιο του αζώτου (NO) και το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) με φιάλες 
γνωστής συγκέντρωσης. 
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Παράλληλα σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται έλεγχοι των επί μέρους τμημάτων 
(οπτικών ή ηλεκτρονικών) των αναλυτών για την πιστοποίηση της σωστής και αξιόπιστης 
λειτουργίας τους. 

9.3.5 Επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων αέριας ρύπανσης 

9.3.5.1 Σκοπός 

Για την σωστή κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την 
ρύπανση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, πρέπει οι μετρήσεις των αερίων ρύπων να 
ταξινομούνται και να επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να μπορούν 
να πραγματοποιηθούν οι εξής στόχοι: 

α. Να γίνεται έλεγχος των υπερβάσεων των ορίων επιφυλακής των ορίων λήψης έκτακτων 
μέτρων που θεσπίζονται είτε από τις τοπικές αρχές, είτε από διεθνείς οργανισμούς όπως η 
ΕΟΚ, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κ.α. 

β. Να γίνουν κατανοητοί οι φυσικοί και χημικοί μηχανισμοί που συνθέτουν το πρόβλημα. 

γ. Με βάση τους δύο προηγούμενους στόχους να καθίσταται δυνατή η αντιμετώπιση του 
προβλήματος με επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις από την επιστημονική κοινότητα 
και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν καθιερωθεί συγκεκριμένοι τρόποι ταξινόμησης και 
επεξεργασίας, ανάλογα με το είδος του ρύπου. 

9.3.5.2 Χρονική κλίμακα επεξεργασίας 

Η επιλογή της χρονικής κλίμακας επεξεργασίας των μετρήσεων αέριας ρύπανσης 
εξαρτάται από τρεις κυρίως παράγοντες. 

α. Στα όρια που έχουν τεθεί είτε από την πολιτεία είτε από υγειονομικούς οργανισμούς, τα 
οποία καθορίζουν τον ελάχιστο χρόνο στον οποίο η αυξημένη συγκέντρωση ενός ρύπου 
μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη, και είναι διαφορετική για κάθε ρύπο. 

β. Στην ανθρώπινη δραστηριότητα και το πώς αυτή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα οι ώρες υψηλής 
κυκλοφορίας, ή οι ώρες που οι κεντρικές θερμάνσεις συνήθως λειτουργούν, καθορίζουν σε 
μεγάλο ποσοστό την επιλογή της χρονικής κλίμακας. 

γ. Στο πως μεταβάλλονται - είτε περιοδικά είτε όχι - διάφοροι φυσικοί παράγοντες, όπως η 
θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια κλπ, οι οποίοι επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα τις συγκεντρώσεις 
των ρύπων. 

Για να μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την σωστή επεξεργασία των μετρήσεων θα 
πρέπει κατά τη διάρκεια καταγραφής των δεδομένων να επιλέξουμε την ελάχιστη χρονική 
κλίμακα που καθορίζεται από τους παραπάνω παράγοντες, ούτως ώστε να είναι δυνατή εκ 
των υστέρων η οποιαδήποτε επεξεργασία.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι χρονικές κλίμακες επεξεργασίας είναι: 
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α. 1-10 λεπτά 

β. 1 ώρα 

γ. 1 οκτάωρο 

δ. 1 εβδομάδα 

ε. 1 μήνας 

στ. θερμή περίοδος-ψυχρή περίοδος 

ζ. 1 έτος-μεταβολή μέσα στα χρόνια 

9.3.5.3 Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων 

Για την παρουσίαση και επεξεργασία των μετρήσεων, σύμφωνα με τις χρονικές κλίμακες 
που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, είναι απαραίτητη η στατιστική 
επεξεργασία των καταγραμμένων πρωτογενών δεδομένων (raw data). Η επεξεργασία αυτή 
περιλαμβάνει τον υπολογισμό διαφόρων στατιστικών μεγεθών που εναρμονίζονται με τις 
παραπάνω χρονικές κλίμακες και καθιστούν δυνατή την ερμηνεία, αξιολόγηση και 
κατανόηση των μετρήσεων. 

Τα μεγέθη αυτά είναι τα εξής: 

α. Ο αριθμητικός μέσος 

β. Η τυπική απόκλιση 

γ. Η διάμεσος τιμή 

δ. Μέγιστες και ελάχιστες τιμές τόσο σε στιγμιαίες μετρήσεις όσο και σε ολοκληρωμένες 
τιμές (ωριαίες, μηνιαίες κλπ) 

ε. Κυλιόμενες μέσες τιμές, όπως για παράδειγμα η κυλιόμενη μέση τιμή οκταώρου. 

στ. Σύγκριση των παραπάνω μεγεθών με τα όρια επιφυλακής ή υπέρβασης για τον 
αριθμητικό προσδιορισμό των υπερβάσεων. 

ζ. Υπολογισμός των μακροχρόνιων τάσεων στις συγκεντρώσεις των ρύπων 

η. Υπολογισμός κανονικών τιμών (normals) 

9.3.5.4 Παρουσίαση των μετρήσεων 

Η παρουσίαση των μετρήσεων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η παροχή όλης της απαραίτητης πληροφορίας, τόσο για θέματα ελέγχου, όσο και για 
θέματα έρευνας. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
είναι εμφανή όλα τα στάδια της επεξεργασίας και να δηλώνονται όλοι οι παράγοντες που 
οδήγησαν στο παρουσιαζόμενο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ερμηνεία 
και αξιολόγηση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων όχι μόνο από τους υπεύθυνους 
των σταθμών ελέγχου αλλά και από άλλες υπηρεσίες, επιστήμονες κλπ. 
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Η ολοκληρωμένη παρουσίαση των μετρήσεων (report) θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει και ελέγξει την ποιότητα των μετρήσεων με 
τη σωστή βαθμονόμηση και συντήρηση των οργάνων μέτρησης. 

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει: 

α. Περιγραφή των σταθμών, δηλαδή τοποθεσία, συνθήκες μέτρησης και γενικά 
πληροφορίες για την περιοχή (π.χ. αν είναι πάνω σε δρόμο, δίπλα σε κάποια βιοτεχνία κλπ) 

β. Πίνακες με όλες τις μετρήσεις έτσι όπως αυτές καταγράφονται, προτού υποστούν 
οποιαδήποτε επεξεργασία. 

γ. Πίνακες με επεξεργασμένες τιμές σε όλες τις χρονικές κλίμακες που απαιτούνται. 

δ. Πίνακες με στατιστικά στοιχεία κανονικής λειτουργίας των οργάνων 

ε. Πίνακες με στατιστικά των υπερβάσεων 

στ. Γραφικές παραστάσεις όλων των παραπάνω έτσι ώστε να υπάρχει με μία πρώτη 
προσέγγιση, μια εποπτική εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης 

ζ. Τέλος σε μια τέτοια παρουσίαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένα μέρος που θα 
περιγράφει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των μετρήσεων, αλλά 
και προτάσεις τόσο για πιθανές λύσεις καταπολέμησης της ρύπανσης στις συγκεκριμένες 
περιοχές, όσο και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου παρακολούθησης του προβλήματος 
(π.χ. εγκαθίδρυση νέων σταθμών, υιοθέτηση πιο σύγχρονη τεχνολογίας για αρτιότερη 
ποιότητα μετρήσεων κλπ) 

9.4 Σημαντικότεροι ρύποι του αέρα 
Οι ρύποι στον αέρα μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση σε 
αέριους, υγρούς και στερεούς. Οι υγροί και στερεοί συναντώνται στην ατμόσφαιρα υπό 
μορφή αιωρημάτων. Επιπλέον οι ρύποι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο γενικές 
κατηγορίες: 

Α. Πρωτογενείς ρύποι. Είναι αυτοί που εκπέμπονται απευθείας από τις πηγές 

Β. Δευτερογενείς ρύποι. Παράγονται στον αέρα είτε από την αλληλεπίδραση δύο ή 
περισσοτέρων πρωτογενών ρύπων, είτε από την αλληλεπίδραση πρωτογενών ρύπων με τα 
φυσικά συστατικά της ατμόσφαιρας. 

Οι σημαντικότεροι αέριοι ρύποι είναι: 

9.4.1 Διοξείδιο του Θείου (SO2) 

Τη σημαντικότερη πηγή του διοξειδίου του Θείου αποτελεί η καύση καυσίμων που 
εμπεριέχουν Θείο. Τέτοια είναι το κάρβουνο, το μαζούτ (3% περιεκτικότητα) και το diesel 
(0.05%). Οι μηχανισμοί απομάκρυνσης του διοξειδίου του Θείου από τον αέρα είναι η 
βροχή με τη μορφή θειούχων ενώσεων (π.χ H2SO4) και η ξηρή εναπόθεση με τη μορφή 
αιωρημάτων. Το Θείο δημιουργεί ένα μεγάλο αριθμό οξειδίων αλλά μόνο το SO2 και το 
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(SO3)- θεωρούνται ως σημαντικοί αέριοι ρύποι. Το διοξείδιο του Θείου είναι άχρωμο αέριο 
με χαρακτηριστική οσμή. Θεωρείται επιβλαβές για το αναπνευστικό σύστημα. 

9.4.2 Οξείδια του αζώτου (ΝΟx) 

Τα οξείδια του αζώτου περιλαμβάνουν το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ), το διοξείδιο του 
αζώτου (NO2) καθώς και άλλα οξείδια που δεν είναι σημαντικά για την αέρια ρύπανση. Το 
μονοξείδιο του αζώτου είναι άχρωμο και άοσμο. Παράγεται στη φύση από βιολογικές 
διεργασίες καθώς από διαδικασίες καύσης. Στον αέρα οξειδώνεται αστραπιαία από το 
ατμοσφαιρικό όζον, φωτοχημικές διεργασίες και με πιο αργούς ρυθμούς από το οξυγόνο 
και δημιουργεί το διοξείδιο του αζώτου. Το διοξείδιο του αζώτου είναι ένα κόκκινο-καφέ 
αέριο, με χαρακτηριστική ενοχλητική οσμή. Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό και διαβρωτικό, 
αλλά κυρίως καθοριστικής σημασίας για τις φωτοχημικές διεργασίες που καθορίζουν τα 
επίπεδα της αέριας ρύπανσης μιας περιοχής. 

9.4.3 Όζον (Ο3) 

Το όζον είναι ένα αέριο 1.6 φορές βαρύτερο από τον αέρα και ιδιαίτερα δραστικό. 
Παράγεται κυρίως σε μεγάλα ύψη μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων που 
συμπεριλαμβάνουν το μοριακό και το ατομικό οξυγόνο. Το όζον, καθώς και άλλοι 
οξειδωτικοί ρύποι, παράγεται και σε ρυπασμένες ατμόσφαιρες, ως αποτέλεσμα ενός 
πλήθους φωτοχημικών αντιδράσεων. Σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό 
για τα μάτια καθώς και επιβλαβές για το αναπνευστικό σύστημα. 

9.4.4 Μονοξείδιο του άνθρακα 

Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο ελαφρύτερο από τον αέρα, άχρωμο και άοσμο. 
Είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί μειώνει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο στα 
κύτταρα. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι προίον της ατελούς καύσης ενώσεων του 
άνθρακα. Κύρια πηγή του είναι τα καύσιμα. Τα αυτοκίνητα αποτελούν με διαφορά τη 
μεγαλύτερη πηγή εκπομπής CO. 

9.4.5 Υδρογονάνθρακες πλην μεθανίου 

Οι υδρογονάνθρακες που σχετίζονται με την αέρια ρύπανση χωρίζονται σε τέσσερις 
κατηγορίες, τα αλκάνια , τα αλκένια, τα αλκίνια και οι αρωματικοί. Απο μόνοι τους οι 
υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στον αέρα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη τοξικότητα. Είναι 
όμως πρωταρχικής σημασίας λόγω της υψηλής φωτοχημικής τους δραστικότητας, 
παρουσία ηλιακού φωτός και οξειδίων του αζώτου, οπότε οδηγούν στη παραγωγή όζοντος. 
Ένα μέρος αυτών (π.χ βενζόλιο) θεωρούνται καρκινογόνα. Επειδή το μεθάνιο παρουσιάζει 
πολύ μικρή φωτοχημική δραστηριότητα, για αυτό μετράται χωριστά από τους υπόλοιπους 
υδρογονάνθρακες. 
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9.4.6 Αιωρούμενα σωματίδια 

Με την ευρύτερη έννοια θεωρούμε ως αιωρούμενα σωματίδια αυτά με διάμετρο μεταξύ 10-

3 μm και 100 μm. Ο χρόνος παραμονής των μικρών (fine) σωματιδίων στην ατμόσφαιρα 
είναι της τάξης των ολίγων ημερών, ενώ των μεγαλύτερων (coarse) είναι μόνο λίγες ώρες, 
διότι απομακρύνονται πολύ γρήγορα λόγω καθίζησης ή λόω βροχής. Τα μικρά σωματίδια 
δημιουργούνται από την συμπύκνωση και πήξη αέριων ρύπων, ενώ τα μεγάλα σωματίδια 
παράγονται με μηχανικές διαδικασίες. Τα μικρά σωματίδια εισβάλλουν στο αναπνευστικό 
σύστημα και μπορούν να έχουν ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τρόποι μέτρησης της συγκέντρωσης των 
κυριότερων ρύπων και παρουσιάζονται οι αρχές λειτουργίας των διατάξεων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως. 

9.5 Μέτρηση του όζοντος 
Το όζον στην επιφάνεια μετράται κυρίως με δύο τύπους οργάνων. Ο πρώτος τύπος μετράει 
την συγκέντρωση του όζοντος σε δείγμα αέρα που μπαίνει μέσα στο όργανο (συμβατικοί 
αναλυτές). Ο δεύτερος τύπος, αποτελεί νεώτερη εξέλιξη και μετράει την συγκέντρωση του 
όζοντος μέσω μίας ακτίνας φωτός (όργανο DOAS). Σε αυτή τη παράγραφο παρουσιάζουμε 
την αρχή λειτουργίας του συμβατικού αναλυτή όζοντος, ενώ η τεχνική DOAS 
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Για να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση του όζοντος σε ένα αέριο δείγμα στηριζόμαστε στο 
γεγονός ότι το όζον απορροφά ηλιακό φως με μέγιστο απορρόφησης στα 253.7 nm, το 
οποίο αποτελεί επίσης και τη κύρια γραμμή εκπομπής του υδράργυρου. Μία λάμπα 
υδραργύρου είναι τοποθετημένη στην άκρη ενός σωλήνα, ενώ στην άλλη άκρη του σωλήνα 
υπάρχει ανιχνευτής που μετράει την ένταση του φωτός της λάμπας στα 253.7 nm. Μέσα 
από τον σωλήνα περνάει ο αέρας που θέλουμε να μετρήσουμε το περιεχόμενό του σε όζον. 
Μία αντλία τραβάει τον αέρα μέσα στο όργανο μέσω σωλήνα από Teflon. Ανάμεσα στον 
σωλήνα Teflon και το οζονόμετρο παρεμβάλλεται φίλτρο από μεμβράνη Teflon για να 
εμποδίζεται η είσοδος σκόνης στο όργανο. Το φίλτρο αυτό πρέπει να αλλάζεται σε τακτικά 
διαστήματα, γιατί συσσωρεύεται πάνω του σκόνη που καταστρέφει το όζον. Επειδή 
υπάρχουν και άλλα συστατικά του αέρα που απορροφούν ακτινοβολία στην ίδια περιοχή 
που απορροφάει το όζον, το όργανο κάνει πρώτα μια μέτρηση αναφοράς, κατά την οποία ο 
εισαγόμενος αέρας περνάει μέσα από φίλτρο που περιέχει ΜnO2 και καταστρέφει το όζον. 

Με τη βοήθεια του νόμου των Beer-Lambert η συγκέντρωση του όζοντος θα δίνεται από τη 
σχέση: 

 [O3] ppm= (106/aL)ln(Io/I)  (9-1) 

σε συνθήκες Po και Το, ενώ σε συνθήκες μέτρησης 
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 [O3] ppm= (106/aL)ln(Io/I)(PoT/PTo)  (9-2) 

όπoυ: 

K=aL:  σταθερά βαθμονόμησης 

L: οπτικός δρόμος 

a: τομή απορρόφησης 

Ιο: η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας που μετριέται στο θάλαμο μέτρησης, όταν 
το δείγμα αέρα δεν περιέχει όζον 

Ι: η ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας από δείγμα αέρα που περιέχει το προς 
μέτρηση όζον 

Οι μετρήσεις των Ιο και Ι γίνονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, με τη βοήθεια ενός 
αισθητήρα της λάμπας που ελέγχει τυχόν διακυμάνσεις της έντασής της. 

Η όλη διάταξη του οργάνου παρουσιάζεται στο σχήμα 9.2. 

 
Σχήμα 9.2: Η διάταξη του αναλυτή όζοντος. 

Ένας ενδεικτικός κύκλος μέτρησης έχει ως εξής: 

• Διοχέτευση του δείγματος αέρα από ειδικό φίλτρο καταστροφής του όζοντος και 
αερισμός του θαλάμου μέτρησης για 4 δευτερόλεπτα. 

• Μέτρηση της Io 
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• Διοχέτευση του δείγματος αέρα απ΄ ευθείας στο θάλαμο μέτρησης παρακάμπτοντας τό 
ειδικό φίλτρο καταστροφής του όζοντος και αερισμός του θαλάμου μέτρησης για 4 
δευτερόλεπτα. 

• Μέτρηση της I. 

Ο όλος κύκλος διαρκεί περίπου 10 δευτερόλεπτα. 

9.6 Μέτρηση των οξειδίων του αζώτου 
Η ευρεία διάδοση των αυτόματων αναλυτών έχει καταστήσει τα όργανα αυτά την πιο 
συνηθισμένη μέθοδο μέτρησης των οξειδίων του αζώτου.  

Το όργανο βασίζεται στη μέτρηση της συγκέντρωσης στον αέρα με την μέθοδο της 
χημειοφωταύγειας. Το δείγμα εισάγεται αρχικά σε σημείο όπου υπάρχει παροχή όζοντος. 
Με την αντίδραση του ΝΟ με το O3 έχουμε παραγωγή ΝO2 σε διεγερμένη κατάσταση από 
την οποία επιστρέφει σε κατάσταση κανονικής ενέργειας με την εκπομπή ακτινοβολίας. Η 
ένταση της ακτινοβολίας συσχετίζεται από το όργανο με τη συγκέντρωση του ΝΟ. Η 
συγκέντρωση του ΝO2 υπολογίζεται αφού το προϊόν της προηγούμενης διαδικασίας 
διασπάται σε ΝΟ και ακολουθεί την ίδια επεξεργασία. Η διαφορά της συγκέντρωσης της 
δεύτερης από την πρώτη διαδικασία είναι η ζητούμενη συγκέντρωση ΝO2.  

Αναλυτικότερα η διάταξη λειτουργεί ως εξής: 

Στον αναλυτή εισέρχεται δείγμα αέρα μέσω μιας αντλίας και οδηγείται παράλληλα σε δύο 
θαλάμους. Ο ένας είναι ο θάλαμος μετατροπής του NO2 σε ΝΟ (NOx channel) και ο άλλος 
ο θάλαμος αντίδρασης του NO (NO channel). Στο θάλαμο αντίδρασης του NO 
διοχετεύεται όζον παραγόμενο από μία γεννήτρια όζοντος η οποία βρίσκεται μέσα στον 
αναλυτή. Το ΝΟ του δείγματος του αέρα αντιδρά με το όζον και παράγεται από την 
αντίδραση αυτή ΝΟ2 σε διεγερμένη κατάσταση, το οποίο αποδιεγειρόμενο εκπέμπει 
ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή ανιχνεύεται από τον φωτοπολλαπλασιαστή που 
βρίσκεται μέσα στον αναλυτή και είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του ΝΟ. 

Στο Θάλαμο μετατροπής τα μόρια του ΝΟ2 που περιέχονται στο δείγμα αέρα 
μετατρέπονται σε ΝΟ, περνώντας από μετατροπέα μολυβδενίου υψηλής θερμοκρασίας. 
Στη συνέχεια το ΝΟ οδηγείται σε δεύτερο θάλαμο αντίδρασης όπου και εκεί διοχετεύεται 
όζον από τη γεννήτρια. Η συνολική ποσότητα του ΝΟ (ΝΟ παραγόμενο από το ΝΟ2 και 
συνολικό ΝΟ στο δείγμα του αέρα) αντιδρά με το όζον όπως στον προηγούμενο θάλαμο. 
Με την παραδοχή ότι μόνο το ΝΟ2 από τα οξείδια του αζώτου δίνει μετατρεπόμενο 
ικανοποιητική ποσότητα ΝΟ, η διαφορά των συγκεντρώσεων του ΝΟ που μετρήθηκαν 
στους δύο θαλάμους, δίνει τη συγκέντρωση του ΝΟ2 στο δείγμα του αέρα. 

Η ακτινοβολία φωταύγειας από τους δύο θαλάμους αντίδρασης ανιχνεύεται από τον ίδιο 
φωτοπολλαπλασιαστή υψηλής ευαισθησίας. ¨Ενας ρότορας χωρισμένος σε τρεις τομείς 
περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα μπροστά από το φωτοπολλαπλασιαστή και επιτρέπει 
διαδοχικά τη λήψη σήματος απο το θάλαμο αντίδρασης του ΝΟ, απο το θάλαμο 
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αντίδρασης τοων ΝΟx και μηδενικού σήματος, πολλές φορές το δευετρόλεπτο. Το σήμα 
από τον φωτοπολλαπλασιαστή ενισχύεται και μετατρέπεται σε ψηφιακές τιμές από ένα 
μικρουπολογιστή, ο οποίος υπολογίζει και τις μέσες τιμές των μετρήσεων. Η όλη διάταξη 
παρουσιάζεται στο σχήμα 9.3. 

 
Σχήμα 9.3: Η διάταξη του αναλυτή οξειδίων του αζώτου. 
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9.7 Μετρήσεις διοξειδίου του θείου 
Τρεις μέθοδοι δειγματοληψίας είναι άξιες αναφοράς ως μέθοδοι δοκιμασμένες και 
αξιόπιστες για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων του ρύπου.  

9.7.1 Μέθοδος συγκράτησης σε πλυντηρίδες 

Η πλυντηρίδα αποτελείται από ένα δοχείο με διάλυμα Η2Ο2 συγκέντρωσης 0.3 Μ διαμέσου 
του οποίου διοχετεύεται το δείγμα αέρα. Το διοξείδιο του θείου αντιδρά με το διάλυμα και 
σχηματίζεται θειικό οξύ. Η λειτουργία της συσκευής για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 
μία μέρα ) επιτρέπει τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του SΟ2 στο συγκεκριμένο όγκο 
αέρα που αντλήθηκε, μέσω του προσδιορισμού της συγκέντρωσης του θειικού οξέος με 

ανάλυση για SΟ4
2

_ . Με την προσθήκη φίλτρου στο ρεύμα αέρα πριν αυτό εισέλθει στην 
πλυντηρίδα αποφεύγεται η επίδραση των σωματιδίων στο δείγμα. 

Τις περισσότερες φορές σε περιπτώσεις σταθμών παρακολούθησης συγκεντρώσεων SΟ2 ο 
προσδιορισμός γίνεται με τη μέτρηση στο δείγμα της ολικής οξύτητας. Αν και άλλα οξέα ή 
βάσεις στον αέρα μπορεί να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτός ο τρόπος 
συνεχίζει να ακολουθείται και τα αποτελέσματα περιγράφουν ικανοποιητικά τη 
συγκέντρωση του SΟ2. 

Η μέθοδος αναγνωρίζεται ως επίσημη και προτείνεται από την κοινοτική οδηγία 
80/779/EΕC. 

9.7.2 Μέθοδος με αναλυτή υπεριώδους φθορισμού 

Το όργανο αυτό επιτρέπει λεπτομερή καταγραφή της συγκέντρωσης SΟ2 έως και ανά 10 
λεπτά καθώς και υπό τη μορφή μέσων ωριαίων συγκεντρώσεων. Δειγματοληψία και 
μέτρηση γίνονται συνεχώς με άντληση αέρα και προώθησή του στο εσωτερικό συσκευής 
που εκτελεί αυτόματα τη διαδικασία της μέτρησης. Αυτή πραγματοποιείται σε θάλαμο 
όπου το δείγμα ακτινοβολείται από λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας στα μήκη κύματος 
απορρόφησης του SΟ2, έτσι ώστε το SΟ2 μεταπίπτει σε διεγερμένη κατάσταση, και 
αποδιεγείρεται μετά με φθορισμό και ενώ το ρεύμα αέρα διέρχεται μπροστά από ανιχνευτή 
που καταγράφει την ένταση της ακτινοβολίας φθορισμού και κατά συνέπεια τη 
συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου. 

Η μέθοδος είναι αξιόπιστη και ακριβής σε μεγάλο βαθμό, αποτελεί δε το όργανο το οποίο 
χρησιμοποιείται σε οργανωμένους σταθμούς παρακολούθησης των συγκεντρώσεων SΟ2. 

Αναλυτικότερα η λειτουργία του αναλυτή του διοξειδίου του θείου μπορεί να περιγραφεί 
ως εξής: 

Το δείγμα αέρα διέρχεται μέσω ενός φίλτρου τεφλόν στον αναλυτή και στη συνέχεια περνά 
από ένα ειδικό φίλτρο άνθρακα για να εξαλειφθούν οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Το 
φίλτρο αυτό αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους εκ των οποίων ο εσωτερικός 
αποτελείται από ειδικό πολυμερές σιλικόνης. Το δείγμα αέρα εισέρχεται σ΄ αυτό τον 
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εσωτερικό κύλινδρο. Τα μόρια των αρωματικών υδρογονανθράκων με απορρόφηση 
μεταφέρονται έξω από το σωλήνα και με τη χρήση μίας αντλίας μειώνεται η μερική πίεση 
των αρωματικών συστατικών και έτσι τα μόρια τους διαφεύγουν στον εξωτερικό χώρο. 

Το δείγμα απαλλαγμένο πλέον από αρωματικά συστατικά οδηγείται σε ένα θάλαμο 
αντίδρασης, όπου ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία 214 nm. Σ’ αυτό το μήκος 
κύματος απορροφούν χαρακτηριστικά τα μόρια του διοξειδίου του Θείου. Η αποδιέγερσή 
τους έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας φθορισμού. Κάθε 40 sec πέφτει ένα 
πέτασμα για 40 sec ανάμεσα στη λάμπα υπεριώδους και στην είσοδο του θαλάμου 
αντίδρασης. Με αυτό τον τρόπο ο ανιχνευτής (ένας φωτοπολλαπλασιαστής) «βλέπει» την 
αντίδραση φθορισμού για 40 sec και μηδενικό σήμα για 40 sec, το διάστημα δηλαδή που 
είναι κλειστό το πέτασμα. Το σήμα από τον φωτοπολλαπλασιαστή ενισχύεται και 
μετατρέπεται σε ψηφιακές τιμές από ένα μικροϋπολογιστή, ο οποίος υπολογίζει και τις 
μέσες τιμές των μετρήσεων. Η όλη διάταξη παρουσιάζεται στο σχήμα 9.4. 

9.7.3 Μέθοδος Φασματοσκοπίας Διαφορικής Οπτικής Απορρόφησης 

H μέθοδος προσδιορισμού με φασματοσκοπία διαφορικής οπτικής απορρόφησης (DOAS) 
αυτή αποτελεί μια νέα εξέλιξη στην παρακολούθηση συγκεντρώσεων αέριων ρύπων 
συμπεριλαμβανομένου και του διοξειδίου του θείου. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης 
στον αέρα γίνεται χωρίς δειγματοληψία, αφού η μέθοδος είναι οπτική. Η μέθοδος αυτή 
παρουσιάζεται σε χωριστή παράγραφο. 

 
Σχήμα 9.4: Η διάταξη του αναλυτή διοξειδίου του θείου. 
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9.8 Μέτρηση του μονοξειδίου του άνθρακα 
Το δείγμα του αέρα εισέρχεται στον αναλυτή και πριν εισέλθει στο θάλαμο αντίδρασης η 
ροή του ελέγχεται συνεχώς απο ένα ροόμετρο. Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του CO, 
εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι απορροφά στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Για 
αυτό το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη μια πηγή υπέρυθρης αχτινοβολίας Η πηγή βρίσκεται 
μέσα στον αναλυτή και αποτελείται από ανθεκτικό σύρμα τυλιγμένο γύρω από ένα 
κεραμικό υλικό. Όταν επιτευχθεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, η πηγή παράγει 
υπέρυθρη ακτινοβολία εύρους μερικών μm. Η ακτινοβολία αυτή πριν φτάσει σε έναν 
ανιχνευτή υπέρυθρης ακτινοβολίας περνά μέσα από ένα τροχό συσχέτισης κι ένα οπτικό 
φίλτρο των 4.7 μm. Ο τροχός συσχέτισης φέρει δύο διαπερατούς στο υπέρυθρο θαλάμους 
και μια αδιαφανή περιοχή. Ο πρώτος θάλαμος περιέχει Ν2, το οποίο δεν απορροφά την 
ακτινοβολία, και ο δεύτερος περιέχει υψηλή συγκέντρωση CO, ο οποίος απορροφά όλες τις 
συχνότητες του φάσματος απορρόφησης του CO, του προσπίπτοντος φωτός. Η υπέρυθρη 
ακτινοβολία περνά πολλές φορές το δευτερόλεπτο από κάθε περιοχή του τροχού 
συσχέτισης και στη συνέχεια οδηγείται στο θάλαμο της μέτρησης, όπου η υπέρυθρη 
ακτινοβολία, υφίσταται πολλαπλές ανακλάσεις, έτσι ώστε να αυξηθεί η οπτική διαδρομή. 

Με το πέρασμα από τις τρεις διαφορετικές περιοχές του τροχού, έχουμε: 

Μέτρηση μηδενός. Το πέρασμα από την αδιαφανή περιοχή αντιστοιχεί σε μηδενισμό της 
υπέρυθρης ακτινοβολίας και δίνει μηδενικό σήμα. 

Μέτρηση σήματος. Το πέρασμα από το θάλαμο Ν2 δίνει το σήμα μέτρησης, το οποίο 
λαμβάνει ο ανιχνευτής εξαιτίας της συγκέντρωσης του CO, που βρίσκεται στον οπτικό 
δρόμο της δέσμης 

Μέτρηση σήματος αναφοράς. Το πέρασμα από το θάλαμο υψηλής συγκέντρωσης CO, 
αντιστοιχεί σε σήμα αναφοράς, αφού απορροφώνται πλήρως όλες οι χαρακτηριστικές 
φασματικές γραμμές του μονοξειδίου του άνθρακα.  

Η διαφορά του σήματος και του σήματος αναφοράς είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του 
CO στο δείγμα αέρα.  

Η διάταξη του οργάνου παρουσιάζεται στο σχήμα 9.5. 
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Σχήμα 9.5: Ο αναλυτής μονοξειδίου του άνθρακα 
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9.9 Φασματοσκοπία Διαφορικής Οπτικής Απορρόφησης (DOAS) 
9.9.1 Γενικά 

Για την ανίχνευση των αερίων ρύπων και τον ποσοτικό προσδιορισμό τους έχουν 
αναπτυχθεί κατά καιρούς πολλές τεχνικές οι οποίες εδράζονται σε διάφορα φαινόμενα που 
σχετίζονται με τη φυσική των αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας. 

Η απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας στα μικρά μήκη κύματος (κοντινό υπεριώδες 
UV) έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και 70 χρόνια για τον ποσοτικό προσδιορισμό του όζοντος 
στην ατμόσφαιρα. Οι ανάλογες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί βασίζονται στο γεγονός ότι 
τα μόρια των αερίων απορροφούν τμήμα της ακτινοβολίας που προσπίπτει σ’ αυτά. Κάθε 
αέριο, ανάλογα με τη φύση του, εμφανίζει μέγιστα απορρόφησης σε συγκεκριμένο μήκος 
κύματος όπως έχει παρατηρηθεί. 

Το έτος 1931, η αρχή μέτρησης που αναπτύχθηκε από τον Dobson για τον προσδιορισμό 
του όζοντος βασίστηκε στο γεγονός ότι η ολική ποσότητα του αερίου που περιέχει ο αέρας 
πάνω από οποιοδήποτε τόπο μπορεί να μετρηθεί από την απορρόφηση που υφίσταται η 
ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διέλευσή της μέσα από την ατμόσφαιρα. Χρησιμοποιήθηκαν 
δυο διαφορετικά μήκη κύματος. Στο πρώτο από αυτά το όζον εμφανίζει έντονη 
απορρόφηση ενώ στο δεύτερο η απορρόφηση είναι ασθενής. Από τη σύγκριση των 
καταγραφομένων εντάσεων για τα δυο μήκη κύματος ο Dobson, με κατάλληλη μαθηματική 
επεξεργασία, υπολόγισε τη σχετική πυκνότητα του όζοντος στον αέρα σε μια στοιχειώδη 
κατακόρυφη στήλη αέρα στην ατμόσφαιρα. Βασιζόμενοι στην ίδια αρχή, κατά την ίδια 
χρονική περίοδο, έγιναν παρόμοιες μετρήσεις κοντά στην επιφάνεια του εδάφους από τους 
Goetz και Ladenburg. Αυτοί χρησιμοποίησαν τεχνητή πηγή φωτός ενώ το διάστημα μέσα 
στην ατμόσφαιρα που διένυε το φως μεταξύ εκπομπού και δέκτη ήταν παράλληλο προς την 
επιφάνεια του εδάφους αυτή τη φορά. Αυτό το διάστημα χαρακτηρίζεται ως μονοπάτι 
απορρόφησης, για αυτές τις εφαρμογές. Επελέγη να έχει μήκος μερικά χιλιόμετρα από τους 
δυο συγκεκριμένους ερευνητές. Πολύ αργότερα η ανάπτυξη της τεχνικής των ακτίνων laser 
βρήκε εφαρμογή στον προσδιορισμό των αερίων συστατικών της ατμόσφαιρας στο 
σύστημα LIDAR (Killinger και Mooradian) το 1983. Σε ένα τέτοιο σύστημα έχουμε, σε 
γενικές γραμμές, την αποστολή μιας δέσμης laser σε δυο συχνότητες από το έδαφος προς 
την ατμόσφαιρα. Η δέσμη υφίσταται ανάκλαση είτε από αιωρούμενα σωματίδια της 
ατμόσφαιρας είτε από κάποιον αυθαίρετο στόχο. Όπως και προηγουμένως, οι δυο αυτές 
συχνότητες αντιστοιχούν σε μέγιστη και ασθενή απορρόφηση για το αέριο υπό μελέτη. Η 
μέτρηση των εντάσεων των δυο ανακλώμενων συνιστωσών που φτάνουν στο έδαφος έχει 
σαν αποτέλεσμα την καταγραφή της πληροφορίας που αφορά τη συγκέντρωση του αερίου 
που μελετούμε στην ατμόσφαιρα. Αυτή η τεχνική εξαλείφει την επίδραση των στιγμιαίων 
διακυμάνσεων της καταγραφείσας έντασης του φωτός εξ’αιτίας των ατμοσφαιρικών 
αναταράξεων, της σκέδασης Mie και των διακυμάνσεων της έντασης της εκπεμπόμενης 
ακτινοβολίας. Το πρόβλημα όμως του παράλληλου προσδιορισμού με αυτήν την τεχνική 
και άλλων αερίων συγκρίσιμης συγκέντρωσης με το προς μέτρηση αέριο συστατικό της 
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ατμόσφαιρας και διαφορετικών συντελεστών απορρόφησης στα δυο συγκεκριμένα μήκη 
κύματος παραμένει. 

Αντίθετα, με την τεχνική DOAS έχουμε παράλληλη καταγραφή των συγκεντρώσεων δύο ή 
περισσότερων αερίων συστατικών στην ατμόσφαιρα ταυτόχρονα. Με τη μέθοδο αυτή 
μπορούμε να εκτιμήσουμε ποσοτικά τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας που θα 
επιλέξουμε σε περιοχές κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Η τεχνική DOAS έχει 
εφαρμοστεί για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε είδους περιβαλλοντικές 
συνθήκες, είτε σε αστικές περιοχές, είτε στην ύπαιθρο. Η τεχνική DOAS πήρε το όνομά 
της από τα αρχικά των λέξεων Differential Optical Absorption Spectrometer, δηλαδή 
φασματόμετρο διαφορικής οπτικής απορρόφησης. Είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από 
τους Platt και Perner (1980). Χρησιμοποιείται μια λάμπα Ξένου ως φωτεινή πήγη με 
εκπομπή σε ευρύ πεδίο συχνοτήτων. Σε ένα κατάλληλα επιλεγμένο διάστημα στην 
ατμόσφαιρα που αντιστοιχεί στο μονοπάτι απορρόφησης μετριέται η απορρόφηση του 
φωτός από κάποιο συγκεκριμένο αέριο ρύπο με γρήγορη ανίχνευση ανά μικρά φασματικά 
τμήματα της τάξης των 40 nm με ένα ειδικό φασματόμετρο στην αντίστοιχη περιοχή 
φασματικής απορρόφησης για το αέριο που μελετούμε. Το σημαντικό σημείο είναι ότι η 
ταχύτητα ανίχνευσης και λήψης του φάσματος για κάθε αέριο είναι πολύ πιο γρήγορη από 
κάθε πιθανή διακύμανση που οφείλεται σε ατμοσφαιρικές αναταράξεις. Αυτό συμβαίνει 
από τη στιγμή που τέθηκαν στη διάθεσή μας οι μετατροπείς αναλογικού σήματος σε 
ψηφιακό. Το φάσμα που προκύπτει από τις μετρήσεις μας συγκρίνεται με μερικά τυπικά 
φάσματα αναφοράς που έχουν καταγραφεί νωρίτερα σε παρόμοια πειράματα απορρόφησης 
ακτινοβολίας σε εργαστηριακές συνθήκες, από διάφορα αέρια - ρύπους που συναντούμε 
στην ατμόσφαιρα, γνωστών συγκεντρώσεων. Αυτά τα φάσματα αναφοράς καλούνται 
“ίχνη” ή “αποτυπώματα”. Με την ίδια πειραματική διάταξη που περιγράφουμε αναλυτικά 
παρακάτω είναι δυνατή η μέτρηση πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων διαφόρων αερίων 
ρύπων ταυτόχρονα διαλέγοντας κατάλληλες φασματικές περιοχές για την ακτινοβολία. Το 
μονοπάτι απορρόφησης έχει μήκος από 100 m μέχρι μερικά χιλιόμετρα, ανάλογα με την 
φύση της εφαρμογής της μεθόδου, τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής όπου 
γίνονται οι μετρήσεις και το είδος των αερίων προς ανίχνευση. Με ένα σύστημα DOAS 
είναι δυνατή η ανίχνευση αερίων ρύπων όπως για παράδειγμα διοξειδίου του θείου (SO2), 
οξειδίων του αζώτου (NOX), όζοντος (O3), αρωματικών υδρογονανθράκων (βενζόλιο και 
τα παράγωγά του), αμμωνίας (NH3), φορμαλδεύδης (HCHO) κλπ. 

9.10 Περιγραφή διάταξης DOAS 
Ένα σύστημα DOAS αποτελείται από μια φωτεινή πηγή (εκπομπός), έναν δέκτη φωτός, 
μια οπτική ίνα και έναν οπτικό αναλυτή. Ο οπτικός αναλυτής είναι ένα σύνθετο σύστημα 
που περιλαμβάνει ένα φασματόμετρο, ένα σύστημα ανίχνευσης φωτός και κατάλληλες 
ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανίχνευσης, ενίσχυσης και 
καταγραφής της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο δέκτη, ανά περιοχή μήκους κύματος. 
Τέλος, το σύστημα περιλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για την εκτίμηση των 
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συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων, οι οποίες παρουσιάζονται συνεχώς σε μια οθόνη με 
χρήση κατάλληλου λογισμικού (software). Μια τυπική απεικόνιση ενός συστήματος DOAS 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 
Σχήμα 9.6: Η διάταξη DOAS. 

 

9.10.1 Το μονοπάτι απορρόφησης 

Το μονοπάτι απορρόφησης ή καταγραφής καθορίζεται ως ο χώρος διάδοσης της 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας μεταξύ φωτεινής πηγής και δέκτη φωτός. Οι συγκεντρώσεις 
των αερίων ρύπων που υπολογίζονται από το όργανο, αφορούν ακριβώς αυτό το χώρο. 
Όπως προαναφέρθηκε, η φωτεινή πηγή είναι μια λάμπα Xe, υψηλής πίεσης με ένα ευρύ 
φάσμα εκπομπής. Οι φωτεινές πηγές αυτού του είδους ακτινοβολούν στο κοντινό 
υπεριώδες και ορατό τμήμα του φάσματος καλύπτοντας μια περιοχή μήκους κύματος 
μεταξύ 200 και 500 nm περίπου. Το φάσμα εκπομπής που δίνει η λάμπα είναι μια σχεδόν 
ομαλή καμπύλη, περίπου αντίστοιχη ως προς τη μορφή της, με αυτή του φάσματος 
μελανού σώματος. Το φάσμα εκπομπής παρουσιάζεται στο σχήμα 9.7. 
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Σχήμα 9.7: Το φάσμα εκπομπής του Xe. 

 

Στη φασματική περιοχή που καλύπτει η εκπομπή της λάμπας Xe, ένας σημαντικός αριθμός 
αερίων ρύπων της ατμόσφαιρας παρουσιάζει έντονες γραμμές απορρόφησης, κυρίως στο 
κοντινό υπεριώδες (UV). Η λάμπα είναι τοποθετημένη στην εστία ενός παραβολικού 
καθρέπτη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας στενής και παράλληλης 
φωτεινής δέσμης από αντανάκλαση. Στη συνέχεια η δέσμη διαδίδεται στην ατμόσφαιρα 
μέσα από το μονοπάτι απορρόφησης και συλλέγεται από το δέκτη. Αν ο εκπομπός και ο 
δέκτης βρίσκονται σε πολύ σταθερές βάσεις, τελείως ακίνητοι, η απόκλιση που 
παρουσιάζει η φωτεινή δέσμη κατά τη διάδοσή της είναι μικρότερη από 5 mrad. 

Φτάνοντας στο δέκτη, η φωτεινή δέσμη προσπίπτει ξανά σε έναν άλλο παραβολικό 
καθρέπτη που υπάρχει εκεί. Για τη συλλογή του φωτός από τον οπτικό αναλυτή 
χρησιμοποιείται μια οπτική ίνα. Το ένα άκρο της βρίσκεται στην εστία του παραβολικού 
καθρέπτη όπου προσπίπτει όλη η φωτεινή ακτινοβολία που συλλέγει ο δέκτης ενώ το άλλο 
άκρο της εισέρχεται μέσα στον αναλυτή. Η οπτική ίνα έχει μήκος μερικά μέτρα. 
Χρησιμοποιείται απλώς για να μας επιτρέψει να τοποθετήσουμε τον οπτικό αναλυτή σε 
κλειστό χώρο (π.χ. δωμάτιο) ώστε να προστατεύεται από αντίξοες καιρικές συνθήκες για 
τη λειτουργία του, δηλαδή έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, μεγάλες τιμές υγρασίας, 
σκόνη κλπ. Οι επικρατούσες συνθήκες μέσα στον κλειστό χώρο που στεγάζει τον αναλυτή, 
μαζί με τον υπολογιστή και την οθόνη,  πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 
ελεγχόμενες από εμάς. Η εταιρεία που κατασκευάζει το σύστημα δίνει κάποια όρια 
θερμοκρασίας και υγρασίας που δεν πρέπει να παραβιάζονται για τη σωστή λειτουργία του 
οργάνου. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι η αναμενόμενη μείωση της έντασης της ακτινοβολίας που 
φτάνει στο δέκτη σε σχέση με την αρχικά εκπεμπόμενη από την πηγή δεν οφείλεται μόνο 
στην απορρόφηση από τους αέριους ρύπους, αλλά και σε φαινόμενα διασποράς του φωτός 
(σκέδαση) από τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας, τους υδρατμούς και τη σκόνη. 
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9.10.2 Εκτίμηση των αέριων ρύπων 

9.10.2.1 Θεωρία της απορρόφησης 

Καθώς δε μπορούμε να έχουμε κάποιο επίπεδο συσχέτισης του εκπεμπόμενου φωτός όπως, 
για παράδειγμα, σε ένα συμβατικό (κλασικό) όργανο μέτρησης όζοντος βασισμένο σε 
τεχνικές απορρόφησης UV, ή ένταση του φωτός στο δέκτη πρέπει να καταστεί ασήμαντος 
παράγοντας για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Σημαντικές πληροφορίες για τη φύση και 
την ποσότητα ενός αερίου στην ατμόσφαιρα κρύβονται στο μικρό, στενού εύρους ως προς 
το μήκος κύματος, τμήμα του φάσματος που έχει μια χαρακτηριστική μορφή καμπύλης 
απορρόφησης. Αυτό το μικρό τμήμα καλείται φάσμα διαφορικής απορρόφησης. Η 
απορρόφηση σε ένα φάσμα ευρέος πεδίου συχνοτήτων δεν είναι δυνατό να διαφέρει από 
την απορρόφηση των υδρατμών ή τη διασπορά (σκέδαση), για παράδειγμα, και δε μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των αερίων ρύπων.  

Ο ποσοτικός προσδιορισμός τους βασίζεται στο νόμο των Beer - Lambert: 

 I1 = I0 exp(- c a1 d) (9-3) 

Αυτός ο νόμος δίνει τη σχέση μεταξύ των εντάσεων της φωτεινής ακτινοβολίας Ι0 και Ι1, 
πριν και μετά το μέσο απορρόφησης (π.χ. ατμόσφαιρα) ως συνάρτηση της μοριακής 
συγκέντρωσης ενός αερίου c, την απόσταση που διανύει το φως στο μέσο διάδοσης d και 
της απορρόφησης α1 στο συγκεκριμένο μήκος κύματος λ1, όπου αναφερόμαστε κάθε φορά. 
Ο συντελεστής απορρόφησης μεταβάλλεται, βέβαια, με το μήκος κύματος. Εκφράζει την 
πιθανότητα απορρόφησης του φωτός σε κάθε μήκος κύματος. Αν η συγκέντρωση του 
αερίου συστατικού μετριέται σε μg/m3, ο συντελεστής α έχει μονάδα m2/μg.Ο νόμος Beer - 
Lambert σε μήκος κύματος λ2 γράφεται: 

 I2 = I0 exp(-c a2 d) (9-4) 

Υπολογίζοντας το λόγο των σχέσεων (9-31) και (9-42) για τα δυο μήκη κύματος λ1, λ2 και 
παίρνοντας το λογάριθμο του Ι1 / Ι2 έχουμε: 

 ln(I2 / I1) = c (a1-a2) d (9-5) 

Παρατηρούμε ότι η αρχική ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας της πηγής Ι0 έχει εξαλειφθεί 
και η συγκέντρωση του αερίου c είναι δυνατό να προσδιορισθεί μετρώντας το λόγο Ι2 / Ι1, 
λαμβάνοντας υπόψη το διαφορικό, πλέον, συντελεστή απορρόφησης Δα = α1 - α2. Η 
καμπύλη του διαφορικού συντελεστή απορρόφησης μέσα στο παράθυρο μηκών κύματος 
που είναι υπό ανίχνευση στον αναλυτή κάθε φορά, αποθηκεύεται σε ένα αρχείο στον 
υπολογιστή μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές για αέρια που τυχόν επιδρούν στην 
ίδια περιοχή του φάσματος. 

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε τη γραφική απεικόνιση της διαφορικής απορρόφησης. Η 
επίδραση της λάμπας και της ολικής απορρόφησης έχουν εξαλειφθεί. Υποθέτοντας ότι η 
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απορρόφηση προέρχεται από ένα αέριο συστατικό μόνον, η άγνωστη συγκέντρωση c 
μπορεί να υπολογιστεί από το λόγο Ι2 / Ι1 και την εξίσωση (9-5). Πρέπει  να είναι γνωστοί 
βέβαια οι συντελεστές απορρόφησης α1, α2 στα μήκη κύματος λ1, λ2 αντίστοιχα. Το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι μια μέση τιμή συγκέντρωσης που αντιστοιχεί στο διάστημα διάδοσης 
του φωτός μήκους d, μέσα στην ατμόσφαιρα. 

 
Σχήμα 9.8: Η έννοια της διαφορικής απορρόφησης. 

 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η χρησιμοποίηση φασμάτων διαφορικής απορρόφησης 
επιβάλλεται για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων επειδή η 
απορρόφηση σε ένα ευρύ πεδίο συχνοτήτων δεν είναι δυνατό να διαφέρει από τη σκέδαση 
της ακτινοβολίας στους υδρατμούς της ατμόσφαιρας και στα αιωρούμενα σωματίδια που 
περιέχει. Ένας άλλος λόγος που χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους φάσματα είναι η αδυναμία 
που έχουμε στο να πάρουμε φάσματα απορρόφησης, καθαρά, από ένα μόνον αέριο ρύπο, 
κάθε φορά. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, τουλάχιστον με τα μονοπάτια καταγραφής που 
χρησιμοποιούμε σ’αυτό το σύστημα και είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα. 

9.10.2.2 Ποσοτικός προσδιορισμός 

Το ψηφιοποιημένο φάσμα που αποθηκεύεται στον καταγραφέα πολλών καναλιών 
αποτελείται από συγκεκριμένο αριθμό σημείων που αντιστοιχούν σε πληροφορίες για την 
απορρόφηση ανά μήκος κύματος. Στο πρώτο βήμα για τον ποσοτικό προσδιορισμό, το 
φάσμα απορρόφησης υφίσταται μικρές διορθώσεις εξ’αιτίας φασματικών αποκλίσεων που 
οφείλονται στην εκπομπή κυρίως από τη λάμπα, στην επίδραση του φασματομέτρου και 
της οπτικής ίνας. Το φάσμα εκπομπής της λάμπας Xe είναι εξ’αρχής καταγεγραμμένο υπό 
συνθήκες μηδενικής απορρόφησης, δηλαδή όταν τα αέρια προς μέτρηση έχουν μηδενική 
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συγκέντρωση. Έτσι, το φάσμα της λάμπας μπορεί να θεωρηθεί ως φάσμα “μηδενικού 
σημείου”, ένα είδος φάσματος αναφοράς.  
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Σχήμα 9.9: Τα βήματα υπολογισμού του φάσματος απορρόφησης. 
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Το φάσμα απορρόφησης που ελήφθη αρχικά (σχήμα 9.9.α), διαιρείται με το φάσμα της 
λάμπας (9.9.β) και το φάσμα που προκύπτει υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία. Το φάσμα 
αυτό (σχήμα 9.9.γ) αντιπροσωπεύει την ολική απορρόφηση, δηλαδή το άθροισμα της 
απορρόφησης ευρέως φάσματος και των επιμέρους διαφορικών απορροφήσεων. Στη 
συνέχεια πρέπει να εξαλειφθεί η απορρόφηση ευρέως φάσματος. Υποθέτουμε ότι η 
απορρόφηση αυτού του είδους μπορεί να προσεγγισθεί γραφικά από ένα πολυώνυμο 
κατάλληλης δύναμης. Αυτό γίνεται επειδή, όπως φαίνεται στο σχήμα 9.7, η απορρόφηση 
ευρέως φάσματος δεν εμφανίζει τη χαρακτηριστική δομή (απορρόφησης) όπως μια στενή 
περιοχή (παράθυρο) του φάσματος. 

Αν υπολογιστεί ο λόγος του φάσματος ολικής απορρόφησης με το πολυώνυμο αυτό (σχήμα 
9.9.δ), εξαλείφεται η απορρόφηση ευρέως φάσματος. Επίσης εξαλείφονται και οι 
ακαθορίστου φύσεως, επιδράσεις στο ευρύ πεδίο συχνοτήτων πάνω στο φάσμα λόγω των 
ατμοσφαιρικών σωματιδίων, υδρατμών και της σκόνης στους παραβολικούς καθρέπτες. 

Η εναπομένουσα φασματική δομή με τη χαρακτηριστική μορφή των στενών περιοχών 
μήκους κύματος (σχήμα 9.9.ε) είναι η διαφορική απορρόφηση που χρησιμοποιείται για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των αερίων ρύπων. Ο βαθμός του πολυώνυμου που 
χρησιμοποιούμε δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλος, συνήθως είναι πέντε. Το τελικό 
αποτέλεσμα που είναι το φάσμα διαφορικής απορρόφησης περιλαμβάνει τα “ίχνη” από 
κάθε αέριο ρύπο στην περιοχή της ατμόσφαιρας μεταξύ εκπομπού και δέκτη. Είναι η 
καθαρή φασματική πληροφορία για τις γραμμές απορρόφησης των ατμοσφαιρικών αερίων 
ρύπων. 

Με τη βοήθεια του φάσματος διαφορικής απορρόφησης και τη γνώση των συντελεστών 
απορρόφησης για τα αέρια στα διάφορα μήκη κύματος οι οποίοι βρίσκονται 
αποθηκευμένοι στον υπολογιστή, προσδιορίζονται τελικά οι άγνωστες συγκεντρώσεις των 
ρύπων εφαρμόζοντας κατάλληλη μαθηματική μέθοδο. 

Αν ονομάσουμε το φάσμα διαφορικής απορρόφησης Α(i), όπου i ο αριθμός των καναλιών 
καταγραφής του αναλυτή, οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται προσεγγίζοντας το μετρούμενο 
φάσμα Α(i) με ένα μαθηματικά προσδιοριζόμενο φάσμα που βασίζεται στη γνώση των 
διαφορικών συντελεστών απορρόφησης Δα(i). Η άγνωστη συγκέντρωση c παίρνει 
διάφορες τιμές μέχρι η εξίσωση 

 Δα(i) d c = A(i) (9-6) 

να προσεγγίζει την καλύτερη λύση. Αυτό γίνεται ελαχιστοποιώντας την παρακάτω 
έκφραση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων 

 Σ [Α(i) - d c ΔA(i)]2 (9-7) 

Ο αριθμός των καναλιών (i) που χρησιμοποιείται στην εκτίμηση των συγκεντρώσεων 
επιλέγεται με βάση τα εξής κριτήρια: 

α) Ένας μεγάλος αριθμός καναλιών βελτιώνει το στατιστικό σφάλμα. 
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β) Το διάστημα στη φασματική περιοχή μεγίστης απορρόφησης για κάθε αέριο πρέπει να 
επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις από τα άλλα αέρια 
συστατικά που εμφανίζουν έντονη απορρόφηση σε γειτονικά μήκη κύματος από το θόρυβο 
και από άλλους παράγοντες. 

Το κανονικό σφάλμα στα αποτελέσματα (σ) προκύπτει από τη σχέση: 

 
[ ]2
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− Δ
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−

∑
 (9-8) 

όπου n είναι το πλήθος των καναλιών που χρησιμοποιήθηκαν. Το σφάλμα δίνει μια 
εκτίμηση για την ποιότητα των μετρήσεων που έχουμε και για την τιμή της συγκέντρωσης 
του αερίου ρύπου που προέκυψε. Όταν κάποια αέρια συστατικά παρουσιάζουν πολύ 
έντονες επιδράσεις, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζονται φαινόμενα μερικής ή ολικής 
φασματικής αλληλοεπικάλυψης με το αέριο προς μέτρηση. Οι αντίστοιχοι διαφορικοί 
συντελεστές απορρόφησης Δαj(i) για καθένα απ’αυτά πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένοι 
στον υπολογιστή (όπου j το πλήθος των συστατικών). 

Οι εξισώσεις (9-6) και (9-7) στην περίπτωση αυτή πρέπει να ξαναγραφούν ως εξής: 

 [Δα1(i)c1 + Δα2(i)c2 + Δα3(i)c3 + … ] d = A(i) 

και 

 2
( ) ( )j j

i j

A i d c iα⎡ ⎤− Δ⎣ ⎦∑ ∑  

Γενικά, η ποιότητα του αποτελέσματος καθορίζεται από τη διερεύνηση της απόστασης 
μεταξύ του μετρούμενου φάσματος διαφορικής απορρόφησης και αυτού που προέκυψε με 
τη μαθηματική μέθοδο.  

Σημειώνουμε εδώ, ότι στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται συνεχώς τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων για κάθε αέριο που μεταβάλλονται μετά το πέρας κάθε κύκλου μέτρησης. 
Για κάθε αέριο έχουμε τρεις τιμές: τη συγκέντρωσή του (concentration), την κανονική 
απόκλιση (standard deviation) και το επίπεδο φωτός (light level). Η κανονική απόκλιση 
παρουσιάζει το σφάλμα όπως αυτό προκύπτει από τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Η 
παράμετρος του επιπέδου φωτός, σε μονάδες (%), προκύπτει από τη διαφορά δυναμικού 
που ελέγχει την ενίσχυση του ανιχνευτή. Η χαμηλή ένταση φωτός αντισταθμίζεται από 
υψηλή ενίσχυση. 

9.10.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 Το βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος DOAS, το οποίο αποτελεί σημαντικό του 
πλεονέκτημα, είναι η ταυτόχρονη μέτρηση της συγκέντρωσης πολλών αερίων ρύπων. 
Επίσης, σε σύγκριση με τους συμβατικούς (κλασικούς) αναλυτές, που χρησιμοποιούνται 
για την καταγραφή διαφόρων αερίων ρύπων, το σύστημα DOAS παρουσιάζει μια 
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ικανοποιητική σταθερότητα λειτουργίας σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και χαμηλά όρια 
ανίχνευσης των αερίων ρύπων. 

Οι συμβατικοί αναλυτές δίνουν μετρήσεις των αερίων ρύπων της ατμόσφαιρας του 
σημείου στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Αν αυτό το σημείο βρίσκεται, για οποιοδήποτε 
λόγο, πολύ κοντα σε κάποια πηγή έντονης εκπομπής ρύπων σε καθαρά τοπικό επίπεδο 
είναι πιθανό να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση συμβάλλει και το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα παρουσιάζει έντονες αναταράξεις. 
Αντίθετα οι τιμές των συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων με ένα σύστημα DOAS 
αντιστοιχούν σε ένα μονοπάτι καταγραφής μερικών εκατοντάδων μέτρων καλύπτοντας με 
αυτόν τον τρόπο μια ευρύτερη περιοχή μελέτης δίνοντας μεγαλύτερη αξιοπιστία στις 
μετρήσεις. Σε αυτό συντελεί, αρχικά, η ολοκληρωτική μέθοδος καταγραφής των ρύπων και 
στη συνέχεια η προσεγμένη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων με χρήση των 
φασμάτων διαφορικής απορρόφησης. 

Κάποια άλλα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι το χαμηλό του κόστος και η 
δυνατότητα συνεχούς καταγραφής των ρύπων. Επίσης, αν η επιλογή των σημείων 
εγκατάστασης και η τοποθέτηση του εκπομπού και του δέκτη γίνουν σωστά, οι επί μέρους 
διαδικασίες ρύθμισης για την αξιόπιστη λειτουργία του οργάνου (calibration procedures) 
γίνονται σε αραιά χρονικά διαστήματα. Σημαντικό γεγονός είναι ότι το σύστημα DOAS 
αποτελεί ένα καλό όργανο μέτρησης των αρωματικών υδρογονανθράκων στην 
ατμόσφαιρα. 

Από την άλλη πλευρά το σύστημα DOAS παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα αλλά και 
δυσλειτουργία κάτω από ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες. Συγκεκριμένα σε ημέρες με 
δυνατή βροχή και πυκνή ομίχλη ή πολύ υψηλή υγρασία υπάρχουν προβλήματα με το 
επίπεδο του φωτός που φτάνει στο δέκτη λόγω έντονης διασποράς της ακτινοβολίας από 
τις σταγόνες της βροχής και τους υδρατμούς αντίστοιχα. Οι τιμές των συγκεντρώσεων των 
αερίων ρύπων με χαμηλό, σχεδόν μηδαμινό, επίπεδο φωτός δεν είναι αξιόπιστες και 
παρουσιάζουν μεγάλη αβεβαιότητα (standard deviation). Προβλήματα παρουσιάζονται 
κατά τη διάρκεια ημερών με υψηλή θερμοκρασία λόγω φαινομένων διαστολής των κτιρίων 
όπου βρίσκονται ο εκπομπός και ο δέκτης του φωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε 
αποευθυγράμμιση της φωτεινής δέσμης και διακοπή των μετρήσεων. 

Ένα άλλο πρόβλημα παρουσιάζεται στα φάσματα απορρόφησης των αρωματικών 
υδρογονανθράκων. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες και ειδικά το βενζόλιο με τα 
παράγωγά του, που μας ενδιαφέρουν, παρουσιάζουν πολύ κοντινά μέγιστα απορρόφησης 
μεταξύ τους και σχεδόν ταυτόσημα φασματικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να δημιουργήσει προβλήματα αν αγνοηθεί κατά τη διαδικασία εκτίμησης των 
συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν αγνοηθεί και η επίδραση 
στα φάσματα των αρωματικών υδρογονανθράκων από την παρουσία του όζοντος, του 
διοξειδίου του θείου και του οξυγόνου. Ειδικά το φάσμα απορρόφησης του οξυγόνου 
σχεδόν επικαλύπτει τα μέγιστα απορρόφησης των αρωματικών υδρογονανθράκων και αυτό 
το σημείο πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή.  
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9.11 Μέθοδοι Δειγματοληψίας Αερολυμάτων 
9.11.1 Συσκευές συλλογής με φίλτρο 

Η περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος δειγματοληψίας σωματιδίων από τον 
αέρα είναι αυτή της συλλογής τους σε κάποιο φίλτρο. Η απλούστερη συσκευή είναι η 
κασέτα φίλτρου. Η διάταξη δειγματοληψίας αποτελείται από την κασέτα φίλτρου μία 
αντλία και ένα ογκόμετρο ή ροόμετρο. Η κασέτα φίλτρου είναι μία μονάδα με είσοδο του 
αέρα με τρόπο ώστε να διαπερνά το φίλτρο για την κατακράτηση των σωματιδίων και να 
επιτρέπει την έξοδό του στα μετέπειτα στάδια της διάταξης. Μετά από τη χρήση το φίλτρο 
αφαιρείται και μεταφέρεται για ζύγιση, εάν ο σκοπός της δειγματοληψίας είναι η μέτρηση 
της ολικής συγκέντρωσης των σωματιδίων, ή χημική ανάλυση εάν ενδιαφέρει η 
συγκέντρωση ενός ή περισσότερων συστατικών του αερολύματος. Η μέτρηση με ζύγιση 
προϋποθέτει ότι το φίλτρο ζυγίζεται πριν τη δειγματοληψία. Η τιμή της συγκέντρωσης 
προκύπτει διαιρώντας τη σωματιδιακή μάζα με τον ολικό όγκο αέρα που αντλήθηκε. 

9.11.2 Συσκευή συλλογής ΡΜ10 υψηλής παροχής  

Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της μερικής συγκέντρωσης αερολύματος 
κάτω από 10 μm. Το όριο αυτό προέκυψε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
των Η.Π.Α. (Ε.Ρ.Α.) ως η μέγιστη διάμετρος σωματιδίων που συνδέονται με προβλήματα 
ρύπανσης.  

Η συσκευή αποτελείται από δύο μέρη (σχήμα 9.10). Το πρώτο είναι η διάταξη 
διαχωρισμού του δείγματος σε δύο κατηγορίες μεγεθών. Αυτή των σωματιδίων με 
αεροδυναμική διάμετρο μεγαλύτερη των 10 μm, τα οποία κατακρατούνται με διαδοχικές 
προσκρούσεις σε ειδικές για τον σκοπό αυτό κυψελίδες, και αυτά μικρότερου μεγέθους που 
συνεχίζουν την πορεία τους στο δεύτερο τμήμα. Εκεί συλλέγονται στην επιφάνεια φίλτρου 
υαλονημάτων. Το τελευταίο προσαρμόζεται σε πλαίσιο που εφαρμόζει στην κεφαλή του 
στομίου αντλίας αέρα. Η αντλία έχει παροχή 40 κυβικών ποδιών ανά λεπτό και η ροή της 
διατηρείται σταθερή με τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου ροής. Η συσκευή 
χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία τριάντα χρόνια και αποδίδει αντιπροσωπευτική τιμή 
της συγκέντρωσης μάζας αερολύματος για τα μεγέθη κάτω από τα 10 μm. 
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Σχήμα 9.10: Δειγματολήπτης ολικής συγκέντρωσης σωματιδίων με κεφαλή ΡΜ10. 

 

9.11.3 Μετρητής σκόνης με ακτινοβολία βήτα 

Το όργανο επιτρέπει αυτόματη παρακολούθηση της τιμής της συγκέντρωσης μάζας 
σωματιδίων διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 μm. Η διάταξη απεικονίζεται στο σχήμα 9.11. Η 
διάταξη περιλαμβάνει ένα αυτόματο μηχανικό σύστημα το οποίο ανά τακτά χρονικά 
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διαστήματα κινεί ένα ρολό ταινίας φίλτρου διαμέσου ενός αγωγού με τον οποίον αντλείται 
ο ατμοσφαιρικός αέρας. Μετά τη συλλογή ικανής μάζας δείγματος στο φίλτρο αυτό 
μετακινείται στο σημείο όπου βρίσκεται ραδιενεργό υλικό που εκπέμπει β ακτινοβολία. 
Ακριβώς από πάνω υπάρχει μετρητής Geiger - Muller. Πραγματοποιούνται δύο μετρήσεις. 
Με το φίλτρο καθαρό και με το φίλτρο μετά από τη δειγματοληψία από την ατμόσφαιρα. Η 
εξασθένηση στην ένταση της ακτινοβολίας που ανιχνεύεται είναι ακριβώς ανάλογη της 
σωματιδιακής μάζας και επομένως της συγκέντρωσης. Η αναγωγή γίνεται με βάση τη 
βαθμονόμηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Το ραδιενεργό υλικό είναι C - 14 και 
η μέτρηση είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος και τη χημική σύσταση του δείγματος. 

9.11.4 Αιθαλόμετρο 

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης του καπνού στο 
δείγμα αερολύματος και έχει κοινά σημεία και μέθοδο με το προηγούμενο μετρητή σκόνης 
με β ακτινοβολία. χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα δειγματοληψίας σε ρολό φίλτρου μόνο 
που εδώ η ακτινοβολία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση προέρχεται από φωτεινή πηγή. 
Έτσι η εξασθένηση της ακτινοβολίας από το δείγμα ανάγεται σε συγκέντρωση υλικού που 
απορροφά το φως και το οποίο θεωρείται ότι είναι ο καπνός. Η βαθμονόμηση παρέχεται 
από τον κατασκευαστή. Έχει αποδειχτεί ότι τα αποτελέσματα από τέτοιες μετρήσεις είναι 
αντιπροσωπευτικά της συγκέντρωσης του καπνού στον αέρα. 

 
Σχήμα 9.11: Συσκευή δειγματοληψίας ολικής συγκέντρωσης σωματιδίων  

με τη μέθοδο β' ραδιενεργού ακτινοβολίας. 


