
Μετρήσεις της ηλιακής ακτινοβολίας – Βασικοί ορισμοί 
 
Άμεση (direct normal irradiance): η ακτινοβολία που έρχεται από την 
κατεύθυνση του Ήλιου 
 
Διάχυτη (diffuse horizontal irradiance): η ακτινοβολία που φτάνει σε μια 
οριζόντια επιφάνεια μετά από σκέδαση 
 
Ολική (global horizontal irradiance): το άθροισμα των δύο παραπάνω σε μια 
οριζόντια επιφάνεια  





Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας  



Γενικά για όργανα μέτρησης της ακτινοβολίας 

 

Βασικά 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 



Τμήμα εισόδου (συλλέκτης) 

 

Σφαίρα ολοκλήρωσης Πλακίδιο διάχυσης 



Φασματική ανάλυση 

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. 



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.  

 

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. 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). 





Ανίχνευση και καταγραφή 

Για τη μέτρηση της ακτινοβολίας έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες 

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. 

Φωτοδίοδοι: παράγουν ρεύμα πολύ μικρής έντασης (μΑ) η οποία είναι ανάλογη 

της έντασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Αυτό το σήμα αφού ενισχυθεί 

οδηγείται στον υπολογιστή για καταγραφή. 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. 

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.  



Τρόπος λειτουργίας του φωτοπολλαπλασιαστή 

http://www.youtube.com/watch?v=9FpYiB7gCP8


Σήμα σκότους: ρεύμα ή παλμοί 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. 



Φασματοφωτόμετρα: χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του φάσματος 

της ακτινοβολίας.  

Σε αντίθεση με τα ακτινόμετρα, προσφέρουν τη δυνατότητα 

λεπτομερών μετρήσεων της ακτινοβολίας σε διάφορες φασματικές 

περιοχές, οι οποίες μπορεί να είναι τόσο στενές ώστε να ανφερόμαστε 

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 



Βασικές αρχές λειτουργίας 

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.  

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. 

 



Φράγματα διάδοσης και ανάκλασης 

Μπορεί να είναι είτε ένα γυάλινο πλακίδιο που φέρει 
χαραγές περιοδικά διατεταγμένες (φράγμα 
διάδοσης), είτε μια καλά γυαλισμένη μεταλλική 
επιφάνεια που φέρει περιοδικά διατεταγμένες 
αυλακώσεις (φράγμα ανάκλασης). Αν σε ένα φράγμα 
προσπέσει μονοχρωματική δέσμη παραλλήλων 
ακτίνων, οι χαραγές (ή οι αυλακώσεις) του φράγματος 
ενεργούν σαν αδιαφανή διαστήματα, ενώ τα διάκενα 
μεταξύ δύο χαραγών (ή αυλακώσεων) δρουν σαν 
σχισμές. Έχουμε επομένως την περίπτωση συμβολής 
φωτός δια μέσου πολλών σχισμών.  

Αν δέσμη παράλληλων ακτίνων μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει κάθετα σε φράγμα που φέρει Ν 
σχισμές, κάθε σχισμή γίνεται πηγή εκπομπής δευτερογενών κυμάτων (αρχή του Huygens). Εφόσον οι 
πηγές είναι και σύμφωνες, μπορεί να λάβει χώρα το φαινόμενο της συμβολής. Αν α είναι το εύρος 
κάθε σχισμής και d η απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών χαραγών, θα πρέπει να ισχύει α << d. Η 
διαφορά φάσης που παρουσιάζουν τα κύματα από δυο γειτονικές σχισμές με γωνία διεύθυνσης θm, 
θα είναι d ημθm. Ενισχυτική συμβολή θα έχουμε όταν ισχύει 
d ημθm = mλ όπου m = 0, ±1, ±2, ±3  

Όπου το m προσδιορίζει και την τάξη του κροσσού, ενώ  μέγιστη δυνατή τάξη κροσσού, (για 

θm=90ο), δίνεται από τη σχέση: mmax = d/λ  



Στο φράγμα φράγμα μετάδοσης, το προσπίπτων κύμα βρίσκεται στην 

αντίθετη πλευρά του φράγματος με το εξερχόμενο κύμα. Στο φράγμα 

ανάκλασης και τα δυο κύματα βρίσκονται στην ίδια πλευρά του φράγματος.  

Αν το κύμα προσπίπτει όχι κάθετα αλλά με με γωνία θi σε σχέση με την κάθετο 

στο επίπεδο του φράγματος, τότε θα ισχύει η σχέση: 

 d (ημθi – ημθm) = mλ όπου m= 0, ±1, ±2, ±3  



Για την ίδια γωνία, μπορεί να υπάρχουν διάφορα μήκη κύματος που 

εκτρέπονται κατά την ίδια γωνία, προερχόμενα από διαφορετικές τάξεις 

ανάκλασης. Αυτά τα μήκη κύματος όμως απέχουν πολύ μεταξύ τους. 

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 

αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και το μήκος κύματος που διέρχεται από τη 

σχισμή.  



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 ανιχνευτών που βρίσκει εφαρμογή τα τελευταία χρόνια στα 

φασματοφωτόμετρα είναι οι συστοιχίες φωτοδιόδων (diode arrays). 

Αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό φωτοδιόδων διατεταγμένων σε σειρά, οι 

οποίες παράγουν ξεχωριστά σήματα. 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. 



Προσδιορισμός του μήκους κύματος της μέτρησης με φασματικές λυχνίες 



Σφάλματα στη λειτουργία των φασματοφωτομέτρων 

 

Σκεδαζόμενο φως (stray light) – διπλοί μονοχρωμάτορες 

Θερμοκρασία 

Γωνιακή απόκριση 



Διακριτική ικανότητα 



Απόλυτη βαθμονόμηση 



Ακτινότερα 

 

Σύγκριση με πρότυπα όργανα 



Σύγκριση με πηγές ακτινοβολίας 



Θερμικές διατάξεις 

Προσέγγιση: = 


