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Προλογος

Λένε ότι η µοίρα σε ακολουθεί παντού. Όπου και να πας, ότι και να
κάνεις.

Κάθοµαι µπροστά σε µια οθόνη υπολογιστή, πολλές ωρες τώρα και
πλέον έχει ξηµερώσει. ∆εν νοµίζω να µε πειράζει κάτι τέτοιο. Το έχω
συνηθήσει άλλωστε. Αυτό που µε ταράζει είναι ότι συνηδητοποιώ ότι έχει
ήδη φτάσει η στιγµή που περίµενα πέντε χρόνια τώρα. Η στιγµή που θα
έγραφα τον πρόλογο της διπλωµατικής µου. Αυτό σηµαίνει ότι σε λίγες
ώρες θα πάψω να είµαι φοιτητής και συγκεκριµένα θα πάψουν να ισχύουν
όσα µέχρι τώρα θεωρούσα δεδοµένα.

Πέντε χρόνια στην Κοζάνη… Σαν ανέκδοτο µου φαίνεται ακόµα και
σήµερα το πώς κατέληξα εκεί. Είναι από αυτά που λένε απρόοπτα που
καθορίζουν το µέλλον σου. Να κάτσω να κάνω απολογισµό; Μάλλον
ανώφελο ακούγεται ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη ώρα. Αυτό που θέλω να
αφήσω πίσω µου είναι ένα µεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ µέσα από
αυτό το έργο που οµολογώ ότι µε παίδεψε αρκετά, αλλά µε δίδαξε τόσα
πολλά πράγµατα.’

Ευχαριστώ, λοιπόν, τους γονείς µου, που µου δώσαν αυτή την ευκαιρία
ζωής, ευχαριστώ τους καθηγητές µου που µου δίδαξαν να σκέφτοµαι σαν
µηχανικός και να ενεργώ σαν άνθρωπος, ευχαριστώ τους φίλους µου, που
αυτά τα πέντε χρόνια παρέµειναν πιστοί και ακούραστοι στον ιδιόµορφο
χαρακτήρα µου, ευχαριστώ την πόλη της Κοζάνης που µε δέχτηκε σαν να
ζούσα πολλά χρόνια εκεί.

Όσον αφορά το συγκεκριµένο έργο δε µπορώ να µην ευχαριστήσω τον
καθηγητή µου ∆ρ ∆ηµήτριο Μπούρη, ο οποίος έδωσε πολύτιµες συµβουλές
σε κρίσιµα σηµεία και ακολούθησε χωρίς δισταγµό τον φρενήρη ρυθµό των
τελευταίων ηµερών. ∆ε µπορώ να ξεχάσω τον άνθρωπο που έδωσε άλλη
τροπη στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων, τον κ. Ρούση Κωνσταντίνο
υπευθηνο στον τοµέα πωλήσεων της εταιρίας TRANSAM TRAIDING CO.,
ο οποίος έδειξε αµέριστη συµπαράσταση και υποµονή σε κάποιον που δεν
ήξερε και µπορεί να µην ήθελε ποτέ να µάθει.

Τέλος, αφου σας πω ότι ακολουθεί η επιστολή του µεγάλου συγγραφέα
Gabriel Garcia Marces που για µένα είναι τρόπος σκέψεις και αφοσίωσης
στην κάθε στιγµή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που βοήθησε
ίσως περισσότερο απ’ όλους, ήθικά µε τη συµπαράστασή της ακόµα και αυτή
την ώρα και υλικά κάνοντας οξύτατες παρατηρήσεις για την τελική
διαµόρφωση της εργασία.

Ο πρόλογος µπορεί να φαίνεται φτοχός για να δώσει την εικόνα των
πέντε χρόνων ζωής. ∆εν πειράζει όµως τα συναισθήµατα είναι πλούσια.

Τελικά όντως, η µοιρα σε ακολουθεί παντού!

Αλεξόπουλος ∆ηµήτριος

«Αν ο Θεός ξεχνούσε για µια στιγµή ότι είµαι µια µαριονέτα φτιαγµένη από κουρέλια και
µου χάριζε ένα κοµµάτι ζωή, ίσως να έλεγα όλα αυτά που σκέφτοµαι, αλλά σίγουρα θα
σκεφτόµουν όλα αυτά που λέω εδώ.
Θα έδινα αξία στα πράγµατα, όχι γι’ αυτά που αξίζουν, αλλά γι’ αυτό που σηµαίνουν.
Θα κοιµόµουν λίγο, θα ονειρευόµουν πιο πολύ, γιατί για κάθε λεπτό που κλείνουµε τα
µάτια, χάνουµε εξήντα δευτερόλεπτα φως. Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταµατούσαν, θα
ξυπνούσα όταν οι άλλοι κοιµόταν. Θα άκουγα όταν οι άλλοι µιλούσαν και πόσο θα
απολάµβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα!
Αν ο Θεός µου δώριζε ένα κοµµάτι ζωή, θα ντυνόµουν λιτά, θα ξάπλωνα µπρούµυτα
στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι µόνο το σώµα αλλά και την ψυχή µου.
Θεέ µου, αν µπορούσα, θα έγραφα το µίσος µου πάνω στον πάγο και θα περίµενα να
βγει ο ήλιος. Θα ζωγράφιζα µ’ ένα όνειρο του Βαν Γκογκ πάνω στα άστρα ένα ποίηµα
του Μπενεντέτι κι ένα τραγούδι του Σερράτ θα ήταν η σερενάτα που θα χάριζα στη
σελήνη. Θα πότιζα µε τα δάκρια µου τα τριαντάφυλλα, για να νοιώσω τον πόνο από τα’
αγκάθια τους και το κοκκινωπό φιλί των πετάλων τους…
Θεέ µου, αν είχα ένα κοµµάτι ζωή… ∆εν θα άφηνα να περάσει ούτε µια µέρα χωρίς να
πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Θα έκανα κάθε άνδρα και γυναίκα να
πιστέψουν ότι είναι αγαπητοί µου και θα ζούσα ερωτευµένος µε τον έρωτα.
Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν να νοµίζουν ότι παύουν να
ερωτεύονται όταν γερνούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γερνούν όταν παύουν να
ερωτεύονται! Στο µικρό παιδί θα έδινα φτερά, αλλά θα το άφηνα να µάθει µόνο του να
πετάει. Στους γέρους θα έδειχνα ότι το θάνατο δεν τον φέρνουν τα γηρατειά αλλά η

λήθη. Έµαθα πως όλοι θέλουν να ζήσουν στην κορυφή του βουνού, χωρίς να γνωρίζουν
ότι η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στον τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρηµνη πλαγιά.
Έµαθα πως όταν το νεογέννητο σφίγγει στη µικρή παλάµη του, για πρώτη φορά, το
δάχτυλο του πατέρα του, το αιχµαλωτίζει για πάντα.
Έµαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλο από ψηλά µόνο όταν πρέπει να
σηκωθεί. Είναι τόσα πολλά τα πράγµατα που µπόρεσα να µάθω από σας, αλλά δεν θα
χρησίµευαν αλήθεια πολύ, γιατί όταν θα µε κρατούν κλεισµένο µέσα σ’ αυτή τη βαλίτσα,
δυστυχώς θα πεθάνω.
Να λες πάντα αυτό που νοιώθεις και να κάνεις πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Αν ήξερα ότι
σήµερα θα ήταν η τελευταία φορά που θα σ’ ‘έβλεπα να κοιµάσαι, θα σ’ αγκάλιαζα σφιχτά
και θα προσευχόµουν στον Κύριο για να µπορέσω να γίνω ο φύλακας της ψυχής σου. Αν
ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα σ’ έβλεπα να βγαίνεις από την πόρτα,
θα σ’ αγκάλιαζα και θα σου’ δινα ένα φιλί και θα σε φώναζα ξανά για να σου δώσω κι
άλλα. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα άκουγα τη φωνή σου, θα
ηχογραφούσα κάθε σου λέξη για να µπορώ να τις ακούω ξανά και ξανά. Αν ήξερα ότι
αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγµές που σ’ ‘έβλεπα, θα έλεγα «σ’ αγαπώ» και δεν θα
υπέθετα, ανόητα, ότι το ξέρεις ήδη.
Υπάρχει πάντα ένα αύριο και η ζωή µας δίνει και άλλες ευκαιρίες για να κάνουµε τα
πράγµατα όπως πρέπει, αλλά σε περίπτωση που κάνω λάθος και µας µένει µόνο το
σήµερα, θα’ ήθελα να σου πω πόσο σ’ αγαπώ κι ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσω,
Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε νέος είτε γέρος. Σήµερα µπορεί να είναι η
τελευταία φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Γι’ αυτό µην περιµένεις
άλλο, καν’ το σήµερα, γιατί αν το αύριο δεν έρθει ποτέ, θα µετανιώσεις σίγουρα για τη

µέρα που δεν βρήκες χρόνο για ένα χαµόγελο, µια αγκαλιά, ένα φιλί και ήσουν πολύ
απασχοληµένος για να κάνεις πράξη µια επιθυµία.
Κράτα αυτούς που αγαπάς κοντά σου, πες τους ψιθυριστά πόσο πολύ τους
χρειάζεσαι, αγάπα τους και φέρσου τους καλά, βρες χρόνο για να τους πεις
«συγγνώµη», «συγχώρεσε µε», «σε παρακαλώ». «ευχαριστώ» κι όλα τα λόγια
αγάπης που ξέρεις.

Κανείς δεν θα σε θυµάται για τις κρυφές σου σκέψεις. Ζήτα απ’ τον Κύριο
τη δύναµη και τη σοφία για να τις εκφράσεις. ∆είξε στους φίλους σου τι
σηµαίνουν για σένα».
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγή
Στη σύγχρονη βιοµηχανική εποχή, όπου η εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων αλλά και η
προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελούν βασικό µέληµα κυρίως των κυβερνήσεων
αλλά και των πολιτών, η δυνατότητα θέρµανσης χώρων µε νέες, αποδοτικότερες µεθόδους
γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία. Μια τέτοια µέθοδος είναι η Θέρµανση µε Υπέρυθρη
Ακτινοβολία.
Η ιδέα αυτή ξεκίνησε µε βάση τον αρχαιότερο τρόπο θέρµανσης στη γη που είναι ο ήλιος.
Οι υπέρυθρες ακτίνες του ήλιου θερµαίνουν απευθείας τη γη, τους ανθρώπους και τα
αντικείµενα. Η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται µε ασφαλή τρόπο από τις κρύες επιφάνειες,
οι οποίες θερµαίνονται και µε τη σειρά τους εκπέµπουν θερµότητα στην ατµόσφαιρα και
θερµαίνουν το περιβάλλον.
Η θέρµανση µε τη βοήθεια της Υπέρυθρης Ακτινοβολίας δεν είναι κάτι Τεχνολογικά και
Τεχνικά νέο. Στις ενεργειακά ευνοούµενες χώρες λειτουργεί για ειδικά κτίρια εδώ και χρόνια.
Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει θεωρητικά και πειραµατικά
την ιδέα της θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία µε χρήση υπέρυθρης θερµογραφίας.
Θεωρητικά αυτό γίνεται µε συλλογή πληροφοριών από τη βιβλιογραφία και πειραµατικά µε τη
διάταξη συσκευής θέρµανσης και θερµοκάµερας που διαθέτει το πανεπιστήµιο. ∆όθηκε αρκετά
µεγάλο βάρος στο θεωρητικό µέρος, για να βοηθήσει επαρκώς στην περαιτέρω µελλοντική
έρευνα.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενείς αναφορά στις βασικές έννοιες της υπέρυθρης
ακτινοβολίας µε αρκετό θεωρητικό υπόβαθρο γιατί από αυτές εξαρτάται η λειτουργία της
συσκευής θέρµανσης και η µεθοδολογία της µέτρησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι έννοιες της θερµογραφίας. Είναι βασικό να
κατανοήσει ο αναγνώστης τις έννοιες αυτές για την παρακολούθηση της επεξεργασίας των
αποτελεσµάτων. Το βασικό όργανο µέτρησης είναι η θερµοκάµερα και η επεξεργασία γίνεται µε
τους βασικούς κανόνες θερµογραφίας.
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Στη συνέχεια, τρίτο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια ερµηνείας της λειτουργίας της συσκευής
θέρµανσης µε έννοιες της υπέρυθρης ακτινοβολίας και δείχνεται ποιοι είναι οι παράγοντες
εκείνοι που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.
Στο κεφάλαιο τέσσερα γίνεται εκτενείς αναφορά στα χαρακτηριστικά του όργανο µέτρησης
(θερµοκάµερα) και της συσκευή θέρµανσης.
Στο κεφάλαιο πέντε περιγράφεται η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε βήµα,
βήµα.
Στο κεφάλαιο έξι δίνονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας και τα συµπεράσµατα που
απορρέουν από αυτή. Μετά την επεξεργασία παραθέτονται πολύ προσεκτικά τα πειραµατικά
αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που απορρέουν από αυτά, προσπαθώντας έτσι να δοθεί
σωστή εντύπωση στον αναγνώστη για τη χρήση και λειτουργία του συγκεκριµένου µοντέλου
θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία.
Τέλος, γίνεται αναφορά για τη µελλοντική πειραµατική επέκταση της διπλωµατικής
εργασίας µε σκοπό την κάλυψη όλων των πτυχών της δεδοµένης συσκευής.
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
Στο

ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

κεφάλαιο

αυτό αναλύονται οι έννοιες της υπέρυθρης ακτινοβολίας που

χρησιµοποιούνται στη θέρµανση υπέρυθρης ακτινοβολίας.

1.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Υπέρυθρη είναι η µεταφορά ενέργειας µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (ακτίνες). Όταν
οι ακτίνες χτυπούν σε ένα αντικείµενο διεγείρουν τα µόρια του αντικειµένου, προκαλώντας την
αύξηση της κίνησης τους και δηµιουργούν θερµότητα. Οι υπέρυθρες ακτίνες είναι αόρατες και
ταξιδεύουν µε την ταχύτητα του φωτός σε ευθείες γραµµές από την πηγή θέρµανσης σε όλες τις
επιφάνειες και τα αντικείµενα χωρίς να θερµαίνεται ο αέρας από τον οποίο περνάνε. Η ενέργεια
των ακτινών απορροφάται από τις ψυχρές επιφάνειες (πατώµατα, εξοπλισµός, ανθρώπους) µε
ασφάλεια και η αγωγή στη συνέχεια µεταφέρει θερµότητα στο εσωτερικό του αντικειµένου όπου
λειτουργεί ως αποθήκη θερµότητας. Η θερµοκρασία του χώρου αυξάνει µε συναγωγή από τα
θερµαινόµενα αντικείµενα.

1.2.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ [1]

Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα διαφοροποιεί όλες τις γνωστές µορφές ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων από το µήκος κύµατος το οποίο µετριέται σε µικρά. Το µικρότερο σε µήκος κύµα (10-8
microns) είναι γνωστό ως κοσµική ακτινοβολία, ενώ το µεγαλύτερο σε µήκος κύµα (5*10^8
microns) είναι το ραδιοφωνικό σήµα.
Το ορατό φως βρίσκεται ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο άκρα µε µήκος κύµατος ανάµεσα από 0,4
έως 0,7 microns. Τα υπέρυθρα κύµατα έχουν λίγο µεγαλύτερο µήκος κύµατος από το ορατό φως
από 0,7 έως 400 microns. Παρ’ όλα αυτά, η πλειοψηφία των κυµάτων που παράγουν θερµότητα
βρίσκονται µεταξύ 2 και 12 microns. Είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε υπόψην ότι :
Α)

Το µήκος κύµατος έχει άµεση σχέση µε τη θερµοκρασία του εκποµπού. Οι πηγές

υψηλής θερµοκρασίας παράγουν στην πλειοψηφία τους µικρά µήκη κύµατος.
Β)

Η ενέργεια η οποία µεταφέρεται προς τη συµπαγή µάζα του δέκτη µπορεί να

επηρεαστεί από τα µήκη κύµατος. Πολλά υλικά εκµεταλλεύονται την ενέργεια που παρέχεται
από τα µήκη κύµατος (για παράδειγµα τσιµέντο, πάγος).

1
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Τα σχήµατα 1.1 και 1.2 δείχνουν παραστατικά το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα και πως αυτό
χωρίζεται.

Σχήµα 1.1 Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα (α)

Σχήµα 1.2 Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα (β)
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1.3.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ο εξοπλισµός θέρµανσης µε ακτινοβολία έχει καταδείξει τη χρηστική φύση του σε πολλές
διαφορετικές εφαρµογές. Χιλιάδες οικονοµικά αποδοτικές εγκαταστάσεις υπάρχουν σε
καταστήµατα αυτοκινήτων, καθώς επίσης και στα µεγάλα και ψηλά γκαράζ αυτοκινήτων. Για
την καλύτερη κατανόηση αυτών των αποτελεσµάτων, είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί ο
τρόπος µε τον οποίο µια συσκευή θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας θερµαίνει ένα χώρο.
Η υπέρυθρη ενέργεια από µια συσκευή θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας θερµαίνει τα
αντικείµενα, τους ανθρώπους και τις επιφάνειες, όχι τον αέρα. Ορισµένα στοιχειώδη συστατικά
στον αέρα (όπως οι υδρατµοί και το διοξείδιο του άνθρακα) απορροφούν την ενέργεια
ακτινοβολίας, εντούτοις το ποσό αυτών των ουσιών είναι χαρακτηριστικά µικρό, και έτσι η
επίδραση της θέρµανσης του αέρα είναι αµελητέα. Τα θερµά αντικείµενα και το πάτωµα
µετατρέπουν αυτήν την ενέργεια σε θερµότητα που:
h

απορροφάται από τα αντικείµενα και το πάτωµα δηµιουργώντας µια δεξαµενή

θερµότητας
h

θερµαίνει τον αέρα κοντά στα αντικείµενα και το πάτωµα µέσω συναγωγής

h

επανακτινοβολείται στους ενοίκους και άλλες επιφάνειες του χώρου.

Η ενέργεια ακτινοβολίας που λαµβάνεται από τους ενοίκους, άµεσα από την θερµάστρα ή
έµµεσα από αυτήν µέσω της εκ νέου ακτινοβολίας από το πάτωµα και τα αντικείµενα,
χρησιµεύει ώστε να αυξήσει την µέση θερµοκρασία ακτινοβολίας (MRT) των ενοίκων, κατά
τρόπο παρόµοιο µε το άµεσο ηλιακό φως. Η αύξηση της θερµοκρασίας µέσης ακτινοβολίας MRT
επιτρέπει στον ένοικο να αισθάνεται άνετα ακόµη και σε πολύ µειωµένη θερµοκρασία αέρα
(µερικές φορές µέχρι 13 C χαµηλότερα). Η προκύπτουσα µειωµένη θερµοκρασία αέρα µέσα στο
χώρο παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
• µειωµένη στρωµατοποίηση του αέρα µέσα στο χώρο
• µειωµένη πραγµατική απώλεια µετάδοσης θερµότητας λόγω της χαµηλότερης
θερµοκρασίας του εσωτερικού από την υποθετική κατάσταση σχεδιασµού καθώς επίσης και
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ουσιαστικά χαµηλότερο ανώτατο όριο και ανώτερη θερµοκρασία τοίχου λόγω της µειωµένης
στρωµατοποίησης
• µειωµένη απώλεια θερµότητας λόγω της εναλλαγής του αέρα, µέχρι η διείσδυση από τις
ρωγµές ή τα ανοίγµατα, κοντά στη στέγη, να µειωθεί λόγω της µειωµένης επίδρασης της δέσµης
της ακτινοβολίας.
Κάθε ένα από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα έχει θετική επίδραση στη χρήση καυσίµων.
Είναι δηλαδή µια µορφή εξοικονόµησης

1.4.

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ [2]

Όταν µελετάµε εγκαταστάσεις Θέρµανσης µε Υπέρυθρη Ακτινοβολία υπεισέρχονται
κάποιοι συντελεστές που στις Τυπικές Κεντρικές Θερµάνσεις αποτελούν παράµετροι µε µικρή
αξία.
Παρακάτω ορίζονται οι ενεργειακές παράµετροι για τις εγκαταστάσεις Θέρµανσης µε
Υπέρυθρη Ακτινοβολία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον τους. Έτσι είναι αναγκαία η ακριβής
γνώση τους.
Ολική ειδική ακτινοβόληση
Καλούµε την ολική ισχύ που προσπίπτει ή εισέρχεται στην επιφάνεια ενός συστήµατος ανά
µονάδα επιφάνειας του ακτινοβολουµένου συστήµατος.
Η ολική ακτινοβόληση δεν παίρνει υπόψη της την κατεύθυνση προέλευσης της ενέργειας.
Έτσι το G πρέπει να θεωρηθεί βαθµωτό µέγεθος και όχι διανυσµατικό.
Ειδικός ακτινοβολισµός ή ικανότητα ακτινοβολίας
Είναι η ολική ακτινοβολούµενη ισχύς που εγκαταλείπει την επιφάνεια ενός συστήµατος
ανά µονάδα επιφάνειας.
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Ροή ακτινοβολίας είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό µέγεθος. Εκφράζει την ισχύ που
συνδέεται µε ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα.
Ενεργή ροή ακτινοβολίας
Σε εσωτερικό χώρο ορίζεται η καθαρή ακτινοβόλος ενέργεια που ανταλλάσσεται ανάµεσα
σε ένα υποθετικά µέσο άτοµο και στο σύνολο των λειτουργικών επιφανειών που το περιβάλλουν.
Μονοχρωµατική ή φασµατική ακτινοβολία
Η ακτινοβόλος ενέργεια που αφορά στο Μηχανολόγο αποτελείται από ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα ορισµένης ζώνης στον άξονα φάσµατος αλλά µε ποικιλία συχνοτήτων.
Είναι πρακτικά η διαµόρφωση σµηνών κατά µεγέθη µήκους κύµατος από λ έως λ+αλ.
Μέση θερµοκρασία εξωτερικού αέρα (ta), (την οποία θα αποκαλούµε επίσης εξωτερική
θερµοκρασία µελέτης,) δεχόµαστε τη θερµοκρασία η οποία προκύπτει από επεξεργασία
παρατήρησης και καταγραφής ενδείξεων ξερού θερµοµέτρου για µια, θερµοκρασιακά, χειµερινή
περίοδο.
Με κάποια προσέγγιση η ta εκφράζεται από τη σχέση
ta = (tmax +tmin)/2
Οι ta παρέχονται για κάθε Ελληνική πόλη από πίνακες.
Θερµοκρασία θερµαινόµενων χώρων (ti) δεχόµαστε την ένδειξη ξερού θερµοµέτρου για
τον αέρα που περιβάλλει τα άτοµα του χώρου, η οποία µετριέται σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο
και απόσταση 0,50 m από περιβάλλοντα τοίχο υπόκειται σε ρεύµα αέρος µε υ < 0,25 m/s και
προστατεύεται από ενεργές θερµικές ακτινοβολίες. Ο ορισµός δεν έχει ισχύ για αίθρια και γενικά
ανοικτούς εξωτερικούς χώρους.
Μέση ακτινοβόλο θερµοκρασία (tr) δεχόµαστε την συµβατική ένδειξη θερµοµέτρου σε
ένα ισοθερµικό µαύρο κελί µέσα στο οποίο ένα άτοµο ανταλλάσσει µε µονοθερµική ακτινοβολία
την ίδια ποσότητα θερµότητας µε εκείνη που θα αντάλλασσε αν βρισκόταν µέσα σε ένα ενεργό
µη οµοιόµορφο περιβάλλον.
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Λειτουργική θερµοκρασία (to) είναι η θερµοκρασία ενός οµοιόµορφου ισοθερµικού
µαύρου κελιού µέσα στο οποίο ένα άτοµο ανταλλάσσει µε το περιβάλλον του, την ίδια ποσότητα
θερµότητας από συνύπαρξη µεταφοράς και ακτινοβολίας µε εκείνη που θα αντάλλασσε αν
βρισκόταν µέσα σε ένα ενεργό µη οµοιόµορφο περιβάλλον.
Αισθητή θερµοκρασία ορίστηκε η µέση τιµή που προκύπτει από το συνδυασµό
θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου (ti) και της συµβατικής µέσης ακτινοβόλας θερµοκρασίας (tr)
σε κάποιο δοσµένο λειτουργικό χώρο.
∆εχόµαστε ότι η αισθητή και λειτουργική θερµοκρασία συµπίπτουν στην περίπτωση που η
µέση ακτινοβόλα θερµοκρασία είναι µικρότερη από 50°C και η ταχύτητα του αέρα µικρότερη
από 0.4 m/s.
Μεταξύ των tr και ti και της αισθητής θερµοκρασίας to υπάρχει σχέση που δίνουν οι Fanger,
Bedford:
to = 0,52 ti + 0,48 tr
και αποδίδεται στο ∆ιάγραµµα 1.1.

∆ιάγραµµα 1.1 ∆ιάγραµµα Fanger
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1.5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ [2]

Ακτινοβολία
Ενέργεια είναι η ικανότητα για παραγωγή έργου. Ένας ορθός αλλά όχι πρακτικός ορισµός
είναι : «Ενέργεια είναι η ικανότητα για παραγωγή θερµότητας».
Υπέρυθρη ή Θερµική ακτινοβολία είναι µία ηλεκτροµαγνητική διαταραχή στενού
πλάτους στο φωτεινό φάσµα η οποία παράγεται από µία εστία λόγω της θερµοκρασίας της και η
οποία διεγείρει τα µόρια των σωµάτων που συναντά στην ευθύγραµµη πορεία της.
Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες µπορούν να ταξιδεύουν στον κενό χώρο χωρίς απώλεια
ενέργειας. Πρακτικά το ίδιο συµβαίνει και σε πέρασµα από στρώµατα αέρα πάχους µέχρι 20
µέτρων όπου δεν υπάρχει πρακτική απώλεια ενέργειας. Κατά τη διάδοση υπέρυθρης
ακτινοβολίας γίνεται µερική απορρόφηση της από αδιαφανή µόρια που παρεµβάλλονται στην
ευθεία διάδοση της µε παράλληλη εµφάνιση θερµότητας.
Η εγκατάσταση Θέρµανσης µε Υπέρυθρη Ακτινοβολία έχει ως κύριο σκοπό τη µετάδοση
θερµότητας στο δάπεδο. Από τη στιγµή που η επιφάνεια του δαπέδου γίνει εναλλάκτης και η
µάζα µετατραπεί σε συσσωρευτή θερµότητας, το φαινόµενο της µετάδοσης µε µεταφορά
ακολουθεί τους νόµους της δυναµικής των ρευστών και ανάγεται σε εξισώσεις Navier - Stokes.
Η εξίσωση είναι µη γραµµική και η ανάλυση της είναι ασταθής. Επειδή όµως η µελέτη της
θέρµανσης χώρων περιέχει ασαφείς µεταβλητές, µπορούµε να απαλείψουµε τους συντελεστές
που τείνουν στο µηδέν και να εφαρµόσουµε την εξίσωση Lorenz γνωστή σαν «µεταφορέας
θερµότητας στο χώρο».
Αυτές οι εξισώσεις δεν απεικονίζουν πλήρως τη µεταφορά θερµότητας, έχουν όµως
αναλογίες µε πραγµατικά συστήµατα.
Όταν ένα σώµα απορροφά όλες τις ακτινοβολίες που δέχεται λέγεται µελανό.
Όταν αντανακλά όλες τις ακτινοβολίες λέγεται λευκό.
Όταν µια επιφάνεια παίρνει από όλα τα µήκη της δέσµης των ακτινοβολιών ίδια ποσότητα
λέγεται φαιή.
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Η θερµότητα έχει έννοια µόνο όσο διαρκεί η ροή της.
Όταν η µετάδοση θερµικής ενέργειας πάψει να υπάρχει, χάνεται και η έννοια της
θερµότητας. Με άλλα λόγια δεν αναφερόµαστε σε ποσότητα Θερµικής Ενέργειας που έχει ένα
σώµα αλλά σε εκείνη που µπορεί να ανταλλάσσει µε το περιβάλλον λόγω διαφοράς
θερµοκρασίας.
Η θερµότητα δεν αποθηκεύεται, µπορούµε όµως να επιβραδύνουµε το ρυθµό ροής της
προβάλλοντας µεγαλύτερη αντίσταση στη ροή ή ελαττώνοντας το δυναµικό ∆t.
Θερµοκρασία
Η θερµοκρασία είναι ένα φυσικό µέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερµική κατάσταση ενός
συστήµατος. Η θερµοκρασία είναι καθοριστικό µέγεθος της ακτινοβολούµενης ενέργειας. Τα
συστήµατα ΘΥΑ χαρακτηρίζονται από τη συµµετοχή µεταφορέα που είναι τουλάχιστον 50%
ακτινοβολία. Η ένταση της µελανής ακτινοβολίας κατανέµεται σύµφωνα µε το νόµο του Lambert
(ή Νόµο του συνηµίτονου). Τα χαρακτηριστικά του «Μελανού Σώµατος» είναι ανεξάρτητα από
το είδος του σώµατος που τα εκπέµπει. Η ακτινοβολία του µελανού σώµατος είναι θεµελιώδες
φυσικό φαινόµενο που στηρίζεται σε πολύ γενικούς νόµους της φύσης. Ένα µαύρο πανί µπορεί
να είναι µελανό σώµα στην περιοχή των φωτεινών ακτινοβολιών, δεν έχει όµως αυτή την
ιδιότητα στην περιοχή των ραδιοφωνικών κυµάτων. Μπορούµε πρακτικά να δηµιουργήσουµε
ένα µελανό σώµα, αν σε ένα κλειστό κοίλο σώµα (κούφιο) ανοίξουµε µια µικρή οπή. Το κοίλο
σώµα επικοινωνεί µε το περιβάλλον µέσω αυτής της οπής αλλά θα αναγκαστεί η ακτίνα να
παραµείνει για αρκετό διάστηµα στο εσωτερικό πραγµατοποιώντας εσωτερικές ανακλάσεις.
Όταν επέλθει πλήρης θερµοποίηση το σώµα θεωρείται µελανό.
Το υψηλότερο ποσοστό ενέργειας, ακτινοβολίας προέρχεται από ένα µελανό σώµα και η
τιµή της είναι:
Es = σ Τ4
όπου:

[1.1]

σ = 5,67*108 Wm-2K4

Τ = η απόλυτη θερµοκρασία του ποµπού.
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1.6.

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ KIRCHHOFF [3]

Όταν το ορατό φως ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
πλησιάζει την επιφάνεια ενός σώµατος, η αρχή διατήρησης της ενέργειας απαιτεί είτε να
διαβιβάζεται, είτε να ανακλάται, είτε να απορροφάται. Η απλούστερη περίπτωση περιγράφεται
στο Σχήµα 1.3. Εάν µια δεδοµένη ένταση του φωτός Ι0 προσκρούει στη επιφάνεια, ένα ποσοστό
µπορεί να ανακλαστεί από την επιφάνεια, Ir, ένα ποσοστό µπορεί να διαθλασθεί, Ιt, και ένα
ποσοστό µπορεί να απορροφηθεί στη επιφάνεια, Ia (που δεν παρουσιάζεται). Μπορούµε να
υπολογίσουµε το ποσοστό που απορροφάται ως εξής:
Ιa=Io-Ir-It

[1.2]

Σχήµα 1.3 Επιφάνεια που ακτινοβολείται από Io, διαθλά Ιr και απορροφά Ιa

Για την διατήρηση της ενέργειας
Io = Ιa+Ir+It

[1.3]

∆ιαιρώντας τα µέλη µε Io έχουµε:
1=
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Αλλάζοντας το συµβολισµό για τα Ιa, Ir, It σε a, r, και t αντίστοιχα έχουµε τον νόµο του
Kirchhoff για την οπτική:

1 = r+t+a

1.7.

[1.4]

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ανακλαστικότητα είναι η ιδιότητα των υλικών που σχετίζεται µε την ικανότητα
ακτινοβολίας ως εξής:
Ικανότητα εκποµπής + Ανακλαστικότητα = 1
Η ανακλαστικότητα είναι µια έννοια που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα, λόγω του ότι είναι
πολύ σηµαντική η ανακλώµενη από τα αντικείµενα του χώρου και κυρίως του πατώµατος και
του ανακλαστήρα για τον οποίο θα µιλήσουµε αργότερα. [1]
Η ιδιότητα της ανάκλασης από µια οµοιογενή, ιδανικά οµαλή επιφάνεια καλείται

ανακλαστικότητα. Η ανάκλαση από ένα µη-οπτικά οµαλό ή ανώµαλο υλικό καλείται
συντελεστής ανάκλασης. [3]
Είναι ένα µέτρο του ποσού ενέργειας που ανακλάται από µια επιφάνεια σε σύγκριση µε το
ποσό που θα µπορούσε να ανακλαστεί από έναν τέλειο ανακλαστήρα (ένα υλικό που έχει
ικανότητα ακτινοβολίας ίση µε µηδέν).
Η ανάκλαση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του
ταλαντευόµενου ηλεκτρικού πεδίου κύµατος µε τα ηλεκτρόνια του στερεού σώµατος. Τα στερεά
σώµατα χαρακτηρίζονται ως διηλεκτρικά ή αγωγοί ηλεκτρισµού σύµφωνα µε τις εξισώσεις
ανάκλασης του Maxwell. Εντούτοις, πολλά πραγµατικά υλικά δεν ερµηνεύονται πλήρως από τις
θεωρητικές σχέσεις, λόγω της τραχύτητας της επιφάνειας τους, της διάχυσης στα διαφανή ή
ηµιδιαφανή υλικά, της ηλεκτρονικής δοµής που διαφέρει από την κλασσική θεωρία, της
ανοµοιογένειας στη σύνθεση, των ορίων των κόκκων, του πορώδους, των επιστρωµάτων των
οξειδίων, και άλλων παραµέτρων. [3]
Οι σηµαντικότεροι απ’ αυτούς τους παράγοντες είναι οι εξής:
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•

Κατάσταση της επιφάνειας του υλικού: κατά τρόπο παρόµοιο µε την ικανότητα

ακτινοβολίας, η ανακλαστικότητα καθορίζεται κυρίως από τα επιφανειακά στρώµατα ενός
υλικού. Μια οµαλή, πυκνή, φωτεινή επιφάνεια έχει γενικά πολύ καλές αντανακλαστικές
ιδιότητες.

•

Το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ενέργειας: για τα περισσότερα υλικά, µερικές

µεταβολές στην ανακλαστικότητα µπορούν να θεωρούνται ως αλλαγές µήκους κύµατος. Για την
υπέρυθρη ενέργεια, αυτή η µεταβολή είναι µικρή και θεωρείται αµελητέα συνήθως. [1]
Η κατανόηση της ανακλαστικότητας ενός σώµατος βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση των
θερµικών ιδιοτήτων εκποµπής των πραγµατικών σωµάτων. Αυτό ισχύει επειδή η ανάκλαση
αποτρέπει την απορρόφηση ή τη µετάδοση, και η απορρόφηση συσχετίζεται άµεσα µε την
ικανότητα ακτινοβολίας. Όπως θα αναφερθεί παρακάτω, για ένα αδιαφανές σώµα, η ικανότητα
απορρόφησης είναι ίση µε την ικανότητα ακτινοβολίας όταν υπάρχει ενεργειακή ισορροπία.
Η ανάκλαση από µια επιφάνεια υπό οποιαδήποτε γωνία µη κάθετη στην επιφάνεια παράγει
πόλωση της απεικονιζόµενης ακτίνας. Οι γενικές εξισώσεις Fresnel για την ανακλαστικότητα
από µια οµοιογενή, ιδανικά οµαλή επιφάνεια, για µία προσπίπτουσα ακτίνα υπό κενό, είναι, για
την ανάκλαση που είναι πολωµένη κάθετα στην επιφάνεια,

rs ,λ =

a 2 + b 2 − 2a cos θ + cos 2 θ
a 2 + b 2 + 2a cos θ + cos 2 θ

[1.5]

Για την ακτίνα που πολώνεται παράλληλη στη επιφάνεια:
rp ,λ = rs ,λ

a 2 + b 2 − 2a sin θ tan θ + sin 2 θ tan 2 θ
a 2 + b 2 + 2a sin θ tan θ + sin 2 θ tan 2 θ

2
2
2
2
2
2 2 12
2
2
2
όπου: 2a = [(n − k − sin θ ) + 4n k ] + (n − k − sin θ ) [1.7]

2b 2 = [(n 2 − k 2 − sin 2 θ ) 2 + 4n 2 k 2 ]1 2 + (n 2 − k 2 − sin 2 θ )
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και θ είναι η γωνία από την κάθετο, n ο δείκτης διάθλασης και k ο δείκτης απορρόφησης. Τα n
και k εξαρτώνται από την θερµοκρασία του ανακλαστήρα και είναι πολύ ευαίσθητα στο µήκος
κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Το φως που ανακλάται είναι το άθροισµα του φωτός
µε ηλεκτρική διανυσµατική κάθετο, rs,λ, και παράλληλο, rp,λ, στην επιφάνεια. Όταν η
προσπίπτουσα ακτίνα δεν πολώνεται, το φως που απεικονίζεται υπολογίζεται συνήθως από την
µέση ανακλαστικότητα, (rs,λ+rp,λ)/2.
Εάν η προσπίπτουσα ακτίνα έχει συχνότητα που συνδέεται µε την ενέργεια ∆Ε, που είναι
απαραίτητη για να διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από ένα χαµηλό επίπεδο σε ένα υψηλότερο,
εµφανίζεται ισχυρά συντονισµένη απορρόφηση, και η ακτίνα δεν ανακλάται, αλλά απορροφάται
έντονα. Η απορρόφηση γίνεται µέγιστη όταν:
∆E = hv

[1.9]

όπου h είναι η σταθερά του Planck και ν η συχνότητα. Κατά συνέπεια ηµιαγωγοί, όπως το
γερµάνιο, είναι αδιαφανείς στην ορατή περιοχή, αλλά διαφανείς στις χαµηλότερες συχνότητες
επειδή δεν υπάρχει κανένα ηλεκτρόνιο που να διεγείρεται από την ακτινοβολία χαµηλής
συχνότητας .από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας. Εποµένως, οι τιµές των n και k στις
Εξ. [1.5] – [1.8] εξαρτώνται κατά πολύ από τη συχνότητα και την ηλεκτρονική δοµή των υλικών,
ειδικά για τα µέταλλα και τους ηµιαγωγούς.
Οι τιµές του n κυµαίνονται συνήθως από 1,3 έως 1,7 για τα διηλεκτρικά, αλλά µπορούν να
είναι και αρκετά χαµηλές (0,1) και αρκετά υψηλές (35) για τα µέταλλα. Για τα διηλεκτρικά η
τιµή του k είναι µηδέν. Για τα µέταλλα µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 500.
Το αποτέλεσµα είναι ότι ο συντελεστής ανάκλασης των µετάλλων τείνει να πολωθεί
ελλειπτικά εάν η επιφάνεια αυτών είναι αρκετά οµαλή και καθαρή για τις εξισώσεις Fresnel που
ισχύουν.
Πολλά τµήµατα φούρνων, και άλλα υλικά, είναι διηλεκτρικά. Τα διηλεκτρικά υλικά είναι
ηλεκτρικοί µονωτές και έχουν ένα ευρύ χάσµα ζωνών. Έχουν πολύ χαµηλότερη
ανακλαστικότητα από τα µέταλλα στα περισσότερα µήκη κύµατος και είναι συχνά διαφανείς. Για
τους διαφανείς µονωτές, όπου ο δείκτης απορρόφησης (k) είναι αµελητέος, µια προσπίπτουσα
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ακτίνα υπό γωνία θ1 σε κανονικές συνθήκες, σε κενό, διαθλάται από την επιφάνεια σε µια γωνία
θ2 σύµφωνα µε το νόµο Snell (Σχήµα 1.4):
sin θ 2 =

sin θ1
n

[1.10]

Η ανακλαστικότητα της ακτίνας που πολώνεται µε την ηλεκτρική διανυσµατική κάθετό της
στη επιφάνεια δίνεται από τον τύπο

rs =

sin(θ1 − θ 2 ) 2
sin(θ1 + θ 2 )

[1.11]

Η πολωµένη ακτίνα που είναι παράλληλη στην επιφάνεια δίνει έναν συντελεστή
ανάκλασης που δίνεται από τον τύπο
rp =

tan(θ1 − θ 2 ) 2
tan(θ1 + θ 2 )

Εξίσωση 1.12

Σχήµα 1.4 Γωνία ανάκλασης Brewster

Όταν ένα κύµα διέρχεται από ένα χαµηλού-δείκτη µέσο σε ένα υψηλού-δείκτη µέσο, θα
υπάρξει µια γωνία θ1 στην οποία (θ1+θ2)=90°. Αυτή καλείται γωνία Brewster. Σε αυτή τη γωνία,
η εφαπτοµένη tan(θ1+θ2) είναι άπειρη και η παράλληλη ακτίνα δεν ανακλάται. Η ανακλώµενη
ακτίνα αποτελείται εξ ολοκλήρου από την κάθετη συνιστώσα. Πολώνεται ολοκληρωτικά (Σχήµα
1.4). Η πόλωση από την ανάκλαση των µετάλλων τείνει σε υψηλότερες γωνίες ανάκλασης.
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Ο συντελεστής ανάκλασης εξαρτάται όχι µόνο από τη σύνθεση, αλλά και από την µοριακή
δοµή. Παραδείγµατος χάριν, το λιωµένο πυρίτιο είναι ισοτροπικό, ενώ ο χαλαζίας δεν είναι. Και
τα δύο έχουν την σύνθεση SiO2, αλλά στο λιωµένο πυρίτιο η µοριακή δοµή είναι τυχαία, ενώ
στον χαλαζία η µοριακή δοµή είναι κρυσταλλική. Ο χαλαζίας έχει εξαγωνική περιοδικότητα µε
διαφορετική πυκνότητα ηλεκτρονίων στο εξαγωνικό επίπεδο, σε σχέση µε την κάθετο σε εκείνο
το επίπεδο. Εποµένως, η ικανότητα εκποµπής και η ανακλαστικότητα του χαλαζία είναι
ανισότροπες. Η ανακλαστικότητα εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης σε σχέση µε τον
κρυσταλλογραφικό άξονα, σύµφωνα και µε τις εξισώσεις Fresnel, αφού ο δείκτης διάθλασης
εξαρτάται και από την πυκνότητα των ηλεκτρονιακών στοιβάδων. Ένας 4x4 πίνακας απαιτείται
για να περιγράψει τις πολωµένες ανακλώµενες ακτίνες. Ευτυχώς, οι περισσότερες καταστάσεις
µέτρησης θερµοκρασίας εκπέµπουν θερµική ακτινοβολία από τις πολυκρυσταλλικές διάχυτες
επιφάνειες, έτσι ώστε να απαιτείται η εξέταση µόνο του µέσου συντελεστή ανάκλασης.
Στην
Fresnel

rs ,λ =

κάθετη

προσπίπτουσα,

a 2 + b 2 − 2a cos θ + cos 2 θ
a 2 + b 2 + 2a cos θ + cos 2 θ

η

γωνιακή

εξάρτηση

των

εξισώσεων

[1.5]

έως

2b 2 = [(n 2 − k 2 − sin 2 θ ) 2 + 4n 2 k 2 ]1 2 + (n 2 − k 2 − sin 2 θ )

[1.8]

απαλείφεται,

η

ανακλαστικότητα είναι µη πολωµένη και οι εξισώσεις για ένα κύµα που πλησιάζει από το κενό
και ανακλάται προς αυτό γίνονται:
r=

(n 2 − 1) 2 + n 2 k 2
(n 2 + 1) 2 + n 2 k 2

[1.13]

Για τα µέταλλα, οι τιµές των n και k εξαρτώνται από το µήκος κύµατος (Σχήµα 1.5).
∆εδοµένου ότι τα µέταλλα είναι αδιαφανή η ικανότητα εκποµπής τους είναι µηδέν. Κατόπιν,
σύµφωνα µε την Εξ.[1.4], η απορρόφηση είναι πολύ µικρή όταν ο συντελεστής ανάκλασης είναι
πολύ υψηλός. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι η ικανότητα ακτινοβολίας είναι µικρή. Για τους µονωτές
r=
το k στην Εξ.

(n 2 − 1) 2 + n 2 k 2
(n2 + 1) 2 + n 2 k 2

[1.13] είναι αµελητέο. Ο δείκτης διάθλασης στο κενό είναι

1. Για τα οπτικά συστήµατα στον αέρα, ο δείκτης διάθλασης του αέρα είναι αρκετά κοντά στο 1
και η διαφορά συνήθως παραβλέπεται. Όταν το κύµα εισέρχεται από ένα µέσο µε δείκτη ν1 προς
ένα άλλο µέσο µε δείκτη ν2, η ανακλαστικότητα είναι:
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⎛ n − n1 ⎞
⎟⎟
r = ⎜⎜ 2
n
+
n
1 ⎠
⎝ 2

2

[1.14]

Παραδείγµατος χάριν, για το φως νατρίου που εισέρχεται σε ένα γυαλί µε δείκτη 1,75 από
ένα υγρό µε δείκτη 1,22, η ανακλαστικότητα είναι:
2

⎛ 1.78 − 1.22 ⎞
r =⎜
⎟ = 0.0348
⎝ 1.78 + 1.22 ⎠
[1.15]

Σχήµα 1.5 Ανακλαστικότητα (reflectivity) επιλεγµένων µετάλλων.
Πηγή: T. R. Harrison, “Radiation Pyrometry and its underlying Principle of Heat Transfer”
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Σχήµα 1.6 ∆είκτης διάθλασης συγκεκριµένων γυαλιών συναρτήσει του µήκους κύµατος.

Ο δείκτης διάθλασης είναι σηµαντικός για τον υπολογισµό της ανακλαστικότητας ενός
µονωτή όπως επίσης και για τον σχεδιασµό των φακών για τα οπτικά συστήµατα που
χρησιµοποιούνται συχνά στη µέτρηση της θερµοκρασίας ακτινοβολίας. Τα περισσότερα υλικά
φακών έχουν δείκτες που υπάρχουν στις µετρήσεις της καµπύλης συχνότητας συντονισµού Εξ.
∆E = hv

[1.9. Επειδή το µήκος κύµατος εξαρτάται από τη συχνότητα ως εξής:
λ=

c
v [1.16]

όπου το c είναι η ταχύτητα του φωτός στο σώµα και ν είναι η συχνότητα, η
ανακλαστικότητα εξαρτάται από έναν δείκτη διάθλασης που µειώνεται µε το µήκος κύµατος
(Σχήµα

1.6). Όπως θα παρουσιαστεί παρακάτω, το µήκος κύµατος εξαρτάται από τη

θερµοκρασία. Σηµειώστε επίσης ότι πολλά µέταλλα έχουν στρώµατα οξειδίων. Οι Εξ [1.13] και
[1.14] εξαρτώνται από τις ιδιότητες και το πάχος των οξειδίων. [3]
Η υπέρυθρη ακτινοβολία µακρού µήκους κύµατος θεωρείται βασικά τυφλή στο χρώµα. Ο
ανακλαστήρας είναι στοιχείο κλειδί στην συσκευή.
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Ο ανακλαστήρας (ή σκιά, όπως καλείται µερικές φορές) είναι ένα βασικό συστατικό µιας
συσκευής θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία. Εκτός από ένα πολύ καλό αντανακλαστικό
υλικό, η διαµόρφωση του ανακλαστήρα µπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ακτινοβολίας της
συσκευής ως εξής:
• το βάθος του ανακλαστήρα µπορεί να ελέγξει την έκταση της απώλειας θερµότητας µε

αγωγή από την συσκευή παγιδεύοντας τον καυτό αέρα.
• η γωνία του ανακλαστήρα καθορίζει το ποσό της ενέργειας που κατευθύνεται µακριά από

την συσκευή, οµοιόµορφα προς τα κάτω προς τον χώρο που θέλουµε να θερµάνουµε.
Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται υλικά που χρησιµοποιούνται ως ανακλαστήρες στις
συσκευές θέρµανσης µε ακτινοβολία στη βιοµηχανία.
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Υλικό
Κασσίτερος
Χρώµιο

Ανακλαστικότητα
0.94
0.92

Αλουµίνιο (τορνευµένο Mill finish)

0.91 σε 0.95

Αλουµίνιο (λειασµένο Polished)
Νικέλιο

0.91 σε 0.95
0.9

Aluminized χάλυβας (τύπος 1)
Γαλβανισµένος χάλυβας

0.50 σε 0.80
0 σε 2

Ανοξείδωτος χάλυβας (τύπος 304)

0.48 σε 0.66

Ανοξείδωτος χάλυβας (τύπος 430 λειασµένο)

0.80 σε 0.90

Πίνακας 1.1 Βιοµηχανικά υλικά που χρησιµοποιούνται ως ανακλαστήρες στις συσκευές θέρµανσης µε ακτινοβολία.
[1]
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1.8.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

Η ικανότητα ακτινοβολίας είναι θεµελιώδης ιδιότητα των υλικών. Χρησιµοποιείται για να
περιγράψει την εκποµπή ενός υλικού, εφόσον αυτό είναι τελείως επίπεδο, ακόµη και σε µοριακή
κλίµακα, και είναι απαλλαγµένο από πόρους, επίστρωµα οξειδίων, ή οτιδήποτε άλλο θα άλλαζε
τις ιδιότητές του. Για ένα τέτοιο τέλειο υλικό ο συντελεστής εκποµπής (ε) ορίζεται ως:

ε≡

JP
J BB

[1.17]

όπου Jp είναι η πυκνότητα της ροής ακτινοβολίας προερχόµενη από την πηγή ενός τέλειου
σώµατος και JBB η πυκνότητα της ροής ακτινοβολίας προερχόµενη από ένα µέλαν σώµα, υπό τις
ίδιες συνθήκες. [3] Η ικανότητα ακτινοβολίας είναι, δηλαδή, µια αναλογία του ποσού υπέρυθρης
ενέργειας που απελευθερώνεται από ένα υλικό σε σύγκριση µε το ποσό που θα αποδεσµευόταν
από µια µαύρη επιφάνεια σωµάτων στις ίδιες συνθήκες.
Η ικανότητα ακτινοβολίας είναι µια ιδιότητα των υλικών που αναφέρεται συνήθως στις
συσκευές θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η µαύρη επιφάνεια σώµατος είναι µια θεωρητική
έννοια για έναν εκποµπό που έχει την υψηλότερη δυνατή ικανότητα ακτινοβολίας 1,0.
Παρακάτω ακολουθεί εκτενής ανάλυση.
Η ικανότητα ακτινοβολίας ενός υλικού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
• Θερµοκρασία του υλικού

Για πολλά υλικά οι µεταβολές της θερµοκρασίας επιδρούν σηµαντικά στην ικανότητα
ακτινοβολίας τους.
• Κατάσταση επιφανείας του υλικού

Η ικανότητα ακτινοβολίας ενός υλικού καθορίζεται κυρίως από το στρώµα επιφάνειας
του υλικού. Για αυτόν τον λόγο, τα επιστρώµατα µπορούν να εφαρµοστούν σε υλικά βάσεων για
να βελτιώσουν την ικανότητα ακτινοβολίας τους.
• Μήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ενέργειας

Για τα περισσότερα υλικά, η ικανότητα ακτινοβολίας τους εξαρτάται από το µήκος
κύµατος στο οποίο έγινε η µέτρηση.
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Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η υψηλή ικανότητα ακτινοβολίας δεν παρέχει αυτόµατα και
υψηλή παραγωγή ενέργειας ακτινοβολίας από µια συσκευή θέρµανσης µε ακτινοβολία. Η
ικανότητα ακτινοβολίας είναι ένας δείκτης της δυνατότητας που έχει ένας σωλήνας ακτινοβολίας
να απελευθερώσει ενέργεια. Εάν, παραδείγµατος χάριν, ο ανακλαστήρας σε µια συσκευή
θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία δεν µπορέσει να κατευθύνει την ενέργεια που
απελευθερώνεται από τον σωλήνα µακριά από την συσκευή, η υψηλή ικανότητα ακτινοβολίας
δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό. Επιπλέον, η ενέργεια που επιστρέφει στο σωλήνα µπορεί να
αυξήσει τη θερµοκρασία των σωλήνων, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην ικανότητα
ακτινοβολίας και δηµιουργεί την εντύπωση της αυξανόµενης απελευθέρωσης θερµότητας.
Η ικανότητα ακτινοβολίας χρησιµοποιείται συχνά στη λογοτεχνία, λανθασµένα, για να
περιγράψει την εκποµπή. Είναι σηµαντικό να γίνει ένας σαφής διαχωρισµός.
Ως εκποµπή ορίζεται η συνολική ενέργεια που απελευθερώνεται µε µορφή ακτινοβολίας
σε όλα τα µήκη κύµατος ανά µονάδα επιφάνειας.
Η εκποµπή έχει ακριβώς την ίδια µορφή µε την ικανότητα ακτινοβολίας:
e≡

JP
J BB

[1.18]

Όµως, η πυκνότητα ροής ακτινοβολίας, JP, είναι αυτή που προέρχεται από το πραγµατικό
σώµα όπως υπάρχει στη φύση µε οποιαδήποτε τραχύτητα επιφάνειας, οξείδωση, κυρτότητα, ή
οτιδήποτε άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξετάζουµε την εκποµπή και όχι την ικανότητα
ακτινοβολίας. Εποµένως, πολλά από τα στοιχεία που ταξινοµούνται σε πίνακες δεδοµένων στη
βιβλιογραφία ως ικανότητα ακτινοβολίας είναι στην πραγµατικότητα εκποµπή. [3]
Καθορίζεται από τέσσερις παράγοντες:
♦

Τη θερµοκρασία της εκπεµπόµενης επιφάνειας

♦

Τη θερµοκρασία των γύρω επιφανειών

♦

Την ικανότητα εκποµπής της πηγής

♦

Την ικανότητα εκποµπής των γύρω επιφανειών
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Θεωρητικός υπολογισµός της εκποµπής γίνεται µε το νόµο Stefan-Boltzmann. Πρακτικά η
τιµή δίνεται από τους κατασκευαστές, αφού τα ερευνητικά Ινστιτούτα δεν έχουν ακόµα
αποφασίσει για µία συγκριτική µέθοδο θεωρητικού υπολογισµού.
Η ικανότητα εκποµπής είναι ιδιότητα ενός καθαρού, οπτικά τέλειου σώµατος. Η εκποµπή
είναι το τι παρατηρείται, αφού κανένα πραγµατικό σώµα δεν έχει τέλειες οπτικές ιδιότητες.
Εντούτοις, η ιδιότητα αυτή χρησιµοποιείται στα οπτικά γυαλιά, στις οπτικές ίνες, στις υπέρυθρες
ακτίνες που χρησιµοποιούνται από τους φακούς ηµιαγωγών, στα φίλτρα και άλλα. Τα
πραγµατικά σώµατα που είναι στόχοι για µέτρηση της θερµοκρασίας τους από τις τεχνικές
µέτρησης ακτινοβολίας είναι συνήθως αδιαφανή, ή σχεδόν αδιαφανή, αλλά απαιτείται προσοχή
όταν µπορεί να εµφανιστεί η διαφάνεια επειδή ο στόχος δεν θα εκπέµψει τόσο πολύ όπως ένας
αδιαφανής στόχος. [3]
Το µέλαν σώµα έχει συντελεστή εκποµπής 1. Απορροφά ή εκπέµπει χωρίς το συντελεστή
ανάκλασης ή µετάδοσης. Τα πραγµατικά αντικείµενα έχουν εκποµπή µικρότερη από 1, αλλά η
εκποµπή εξαρτάται από τη µορφή, την επιφάνεια, την τραχύτητα, και την οξείδωση ή άλλα
χαρακτηριστικά της επιφανείας. Πρέπει, λοιπόν, να καθορίσουµε την εκποµπή και να γίνει
σαφής διάκριση από την έννοια της ικανότητας ακτινοβολίας.
Για τα µέταλλα σε υψηλές θερµοκρασίες η καθαρή επιφάνεια έχει χαµηλή ικανότητα
ακτινοβολίας. Συχνά η οξείδωση είναι τόσο γρήγορη που οι αληθινές µετρήσεις ικανότητας
ακτινοβολίας είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθούν. ∆εδοµένου ότι η στρώση οξειδίων
ενισχύεται διαρκώς, η εκποµπή µπορεί να αλλάξει γρήγορα, ειδικά εάν το οξείδιο είναι µαύρο.
Τα κεραµικά υλικά στις υψηλές θερµοκρασίες είναι συχνά πολυκρυσταλλικά πορώδη
υλικά. Η εκποµπή τους εξαρτάται από την µέθοδο κατασκευής, καθώς επίσης και της σύνθεσης
τους. Παραδείγµατος χάριν, το οξείδιο του αργιλίου, AlΟ3, είναι διαθέσιµο ως µονοκρυσταλλικό
σάπφειρο, πυκνό διαφανές οξείδιο του αργιλίου, πυκνό άσπρο αδιαφανές λεπτόκοκκο
πολυκρυσταλλικό οξείδιο του αργιλίου, πορώδες υλικό µόνωσης τούβλων και επικαλυπτικό ινών
για υψηλής θερµοκρασίας µόνωση. Όλες οι µορφές είναι καθαρό οξείδιο αργιλίου, αλλά η
εκποµπή ποικίλλει από 0,15 για τον µονοκρυσταλλικό σάπφειρο έως 0,55 για την επικάλυψη
ινών.
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Επειδή η εκποµπή πρέπει να είναι γνωστή για τη µετατροπή των µετρήσεων µεταφοράς
θερµότητας µε ακτινοβολία σε θερµοκρασία, είναι σηµαντικό η εκποµπή να µετριέται σωστά για
κάποιο πραγµατικό υλικό προκειµένου να ληφθούν οι ακριβείς µετρήσεις θερµοκρασίας.
Ενδεικτικές εκποµπές δίνονται σε πίνακες, αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε προσοχή. ∆εν
είναι δυνατό να υπάρξουν τιµές εκποµπών για γενική χρήση. [3]
Για να βρεθεί η εκποµπή κάθε σηµείου της επιφάνειας ακτινοβολίας µιας συσκευής
θέρµανσης (µε υπέρυθρη ακτινοβολία), µια εκτίµηση θα µπορούσε θεωρητικά να αποτελείται
από την συνολική παραγωγή ενέργειας ακτινοβολίας της συσκευής σύµφωνα µε τον νόµο StefanBoltzmann. Σηµειώνεται ότι αυτό θα απαιτούσε ακριβείς υπολογισµούς θερµοκρασίας
επιφάνειας, ικανότητας ακτινοβολίας για κάθε στέλεχος µιας συσκευής θέρµανσης υπέρυθρης
ακτινοβολίας, καθώς επίσης και παρόµοιες πληροφορίες για κάθε σηµείο της επιφανείας που
βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον. Ενώ αυτό µπορεί να είναι δυνατό θεωρητικά, η σύνθετη,
δυναµική φύση του φαινοµένου µεταφοράς θερµότητας καθιστά αυτήν την προσέγγιση µη
πρακτική. [1]
Η εκποµπή ενός σώµατος εξαρτάται από τη σύνθεσή του. Το γυαλί και οι κρυσταλλικοί
φακοί είναι συχνά απολύτως διαφανείς. Τα φίλτρα είναι µερικώς διαφανή. Εντούτοις, ακόµη και
τα διαφανή υλικά µπορούν να είναι ουσιαστικά αδιαφανή. Αυτή η αδιαφάνεια απαιτεί
συγκεκριµένο πάχος και προκαλείται από την πολλαπλάσια διάθλαση, ανάκλαση, και τη µη
συγκεκριµένη απορρόφηση. Εάν καµία διάθλαση ή εσωτερική ανάκλαση δεν εµφανίζεται, η
εκποµπή εξαρτάται από την συγκέντρωση απορροφητικών ιόντων από το µέσο. Για τα πολύ
διαφανή υλικά η εκποµπή εξαρτάται κυρίως από τις ακαθαρσίες, και δεδοµένου ότι δεν µπορεί
να επιτευχθεί πρακτικά τέλεια καθαρότητα, δεν µπορεί αν επιτευχθεί η ικανότητα εκποµπής
καθαρού σώµατος. Για µια οµοιόµορφη κατανοµή των ακαθαρσιών, η µείωση της έντασης
εκποµπής Ι η οποία θα περάσει από ένα απειροελάχιστο πάχος dx δίνεται από το νόµο του Beer,
dI λ = − I λ C i qi dx

[1.19]

όπου C, είναι η συγκέντρωση του στοιχείου i, και qi είναι η µοριακή απορρόφησή του
στοιχείου για το µήκος κύµατος του φωτός έντασης Ι. Το µείον φανερώνει µείωση της έντασης.
Ο χωρισµός των µεταβλητών και η ολοκλήρωση από µια αρχική ένταση Iο πάχους µηδέν σε µια
τελική ένταση Ι πάχους F δίνουν:
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− Cql
I λ , l = I 0e ∑ i i

[1.20]

Το άθροισµα είναι για όλα τα είδη i που προκαλούν απορρόφηση. Η τιµή qi πρέπει να είναι
για το µήκος κύµατος ή τα µήκη κύµατος του φωτός που εξετάζονται. Για τα οπτικά φίλτρα,
ισχύει η εξίσωση

I
= e −Cl
I0

[1.21]

όπου το c είναι µια σταθερά που αντιπροσωπεύει το άθροισµα των όρων Ciqi.
It
− Cql
= (1 − r ) 2 (e ∑ i i ) = 0.909(e −1.703 ) = 0.166
I0

[1.22]

Για ένα µη µέλαν σώµα η εξίσωση [1.5] µπορεί να γραφτεί ως εξής:
eλ = 1 − rλ

[1.23]

Όταν χρησιµοποιείται αυτή η εξίσωση πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν ότι το eλ αναφέρεται
στο tλ, που σηµαίνει ότι χρησιµοποιείται η ενεργειακή ισορροπία. Επειδή το rλ είναι συνάρτηση
του θ (όπου θ η γωνία από την κάθετο), το eλ πρέπει να είναι και αυτό συνάρτηση του θ. [3]

Σχήµα 1.7 Φαιό σώµα µε εκποµπή 0,75 συγκρινόµενο µε το µέλαν σώµα
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1.9.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η απορρόφηση είναι η ιδιότητα ενός καθαρού οµογενούς σώµατος που εµφανίζεται είτε
στην επιφάνεια λόγω θεµελιώδους ηλεκτρονικής απορρόφησης, είτε σε βάθος σύµφωνα µε το
νόµο του Beer. Είναι το µέτρο της ακτινοβολίας που µπορεί να απορροφηθεί από ένα υλικό σε
σχέση µε τη συνολική ενέργεια που δέχεται µε ακτινοβολία. Η απορροφητικότητα συνδέεται
άµεσα µε τη θερµοχωρητικότητα και µε την ικανότητα που έχουν κάποια υλικά να απορροφούν
διάφορα µήκη κύµατος µε περισσότερη πληρότητα. Αν και η ικανότητα απορρόφησης των
υλικών υψηλής απορρόφησης, όπως τα µέταλλα, εξετάζεται συνήθως σαν ένα φαινόµενο
επιφάνειας που αφορά τη µεταβλητή k στις Εξ [1.5] έως [1.8], η ανάκλαση απαιτεί το
ηλεκτροµαγνητικό κύµα να διαπερνά το σύννεφο ηλεκτρονίων ενός µετάλλου προτού αυτή
ανακλαστεί. Αλλά µε µεγάλες τιµές του k, η απόσταση διείσδυσης είναι εξαιρετικά µικρή, οπότε
εµφανίζεται ως ένα φαινόµενο επιφανείας. Όταν υπάρχουν ενεργειακές καταστάσεις όπου οι
ηλεκτρονικές µεταβάσεις είναι διαθέσιµες ισχύει η Εξ. [1.9] και έτσι εµφανίζεται ισχυρή
απορρόφηση. Εάν µια επιφάνεια είναι τραχιά, έτσι ώστε να µπορούν να εµφανιστούν
πολλαπλάσιες αντανακλάσεις, η απορρόφηση αυξάνει επειδή ένα µέρος απορροφάται σε κάθε
αντανάκλαση. Κατόπιν η γωνιακή εξάρτηση των Εξ.[1.5] έως [1.8] δεν καθορίζεται σαφώς
επειδή η τοπογραφία της επιφάνειας προκαλεί µεταβολές στη γωνία µεταξύ της συναφούς
ακτίνας και της καθέτου στην επιφάνεια. Η απορρόφηση θα αναλυθεί περαιτέρω αφότου
εισαχθεί η έννοια του µελανού σώµατος. Εντούτοις, είναι σαφές ότι η ακτινοβολία που δεν
ανακλάται ή εκπέµπεται, απορροφάται. [3]
Η απορρόφηση είναι αρκετά σηµαντική κατά την εξέταση της επίδρασης που έχει µια
συσκευή θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας σε ένα χώρο. Επειδή µερικά αντικείµενα
(παραδείγµατος χάριν: νερό, σκυρόδεµα και άνθρωποι) απορροφούν ποικίλα µήκη κύµατος της
ακτινοβολίας, είναι σηµαντικό η πηγή εκποµπής να παράγει υπέρυθρη ενέργεια σε ένα µήκος
κύµατος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί καλύτερα από το χώρο που θέλουµε να θερµάνουµε.
Ουσιαστικά η θέρµανση µέσω ακτινοβολίας είναι µια ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ
επιφανειών (παραδείγµατος χάριν, µεταξύ ενός ενοίκου και του πατώµατος).
Στο Σχήµα 1.8 παρουσιάζονται µέταλλα µε τα κυριότερα µήκη κύµατος
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Σχήµα 1.8 Τα κυριότερα µήκη κύµατος απορρόφησης (σε µικρά) ορισµένων µετάλλων
Πηγή: A. G. A. Research Bulletin #92

Στο Σχήµα 1.9 φαίνεται η ικανότητα απορρόφησης του νερού

Σχήµα 1.9 Ικανότητα απορρόφησης για το νερό.

Στο Σχήµα 1.10 φαίνεται η απορρόφηση του σκυροδέµατος
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Σχήµα 1.10 Ικανότητα απορρόφησης για το σκυρόδεµα.

∆ιάφορες διαθέσιµες συσκευές θέρµανσης µε ακτινοβολία χρησιµοποιούν ένα χρώµα
υψηλής θερµοκρασίας από βάση σιλικόνης. Αυτά τα επιστρώµατα παρέχουν ικανότητα
ακτινοβολίας 0,95, που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της κατάλληλης ξήρανσης του αέρα, της
επεξεργασίας σε φούρνο και της υαλοποίησης του επιστρώµατος µε ανόργανο πυρίτιο, το οποίο
είναι απίθανο στη βιοµηχανία θέρµανσης µε ακτινοβολία. Ακόµη και έπειτα από αυτή την
επεξεργασία, αυτός ο συντελεστής εκποµπής (0,95) δεν µπορεί να επιτευχθεί για θερµοκρασίες
επιφανειών κάτω από 980°C. Η συγκεκριµένη επιφάνεια έχει µια ικανότητα ακτινοβολίας
περίπου ίση µε αυτήν του καυτού χάλυβα στη ίδια θερµοκρασία (ε = 0,8).
Παρακάτω παρατίθενται υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία για την ικανότητα
ακτινοβολίας τους:
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Συντελεστής εκποµπής

Θερµοκρασία (°F)

(emissivity)

µήκος κύµατος (µm)

Κοινός χάλυβας

0.79 - 0.81

1000 (3.6)

Aluminized χάλυβας (τύπος 1)

0.20 - 0.50

1000 (3.6)

επεξεργασµένος (τύπος 1)

0.8

1000 (3.6)

Fixed Ground coated steel

0.8

1000 (3.6)

Υλικό

Aluminized χάλυβας, θερµικά

Porcelainized χάλυβας
Χυτοσίδηρος (Cast Iron)

0.92 - 0.96

100 (9.3)

0.95

1000 (3.6)

0.44 - 0.62

1000 (3.6)

Γαλβανισµένος χάλυβας

0.28

100 (9.3)

Calorized χάλυβας

0.57

1000 (3.6)

0.02 - 0.05

100 (9.3)

0.10 - 0.20

100 (9.2)

0.8

1000 (3.6)

Ανοξείδωτος χάλυβας (τύπος 304)

Αλουµίνιο
Ανοξείδωτος χάλυβας (τύπος 430
λειασµένος)
(Ρητίνη σιλικόνης –κατάλληλα
επεξεργασµένη

Πίνακας 1.2 Υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία για την ικανότητα ακτινοβολίας τους. [1]

1.10. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Εάν ένα σώµα είναι αδιαφανές, η ικανότητα εκποµπής του είναι µηδέν. Τα µαύρα
αντικείµενα έχουν µεγάλη ικανότητα απορρόφησης. Το 1860 ο Kirchhoff µελέτησε την επίδραση
της γεωµετρίας στη εµφανή φωτεινότητα ενός σώµατος που θερµαίνεται. Ανακάλυψε ότι, όταν
αφαιρέθηκε ξαφνικά από έναν πολύ ζεστό φούρνο, ένα δείγµα κούφιου µετάλλου µε µια οπή,
εµφανίστηκε να είναι θερµότερο µέσα στη οπή από ότι στην περίµετρο του σώµατος. Ο
συλλογισµός του βασισµένος σε αυτό οδήγησε στη έννοια του µελανού σώµατος.
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Σχήµα 1.11 Επίπεδη παρουσίαση ενός µελανού σώµατος µε µια µικρή οπή σε µια κοίλη σφαίρα ως το τέλειο σχήµα
απορρόφησης.

Πρώτα είπε ότι το µέλαν σώµα είναι ένα σώµα που απορροφά όλη την ακτινοβολία που
πέφτει επάνω του. Καµία ακτινοβολία δεν ανακλάται ή εκπέµπεται. Αυτό θα µπορούσε να
αναπαρασταθεί µε µια µικροσκοπική οπή σε µια µεγάλη κοίλη σφαίρα, µε την εσωτερική
επιφάνεια της σφαίρας χρωµατισµένη µαύρη. Οποιοδήποτε φως εισάγεται στην οπή θα
απορροφάται µέσα στη σφαίρα. ∆εν θα ανακλάται έξω από την οπή λόγω της πολλαπλάσιας
αντανάκλασης που απαιτείται για να υπάρξει επιστροφή ελαφριών ακτινών στη έξοδο, και λόγω
της πολύ υψηλής απορρόφησης σε κάθε αντανάκλαση (Σχήµα 1.3).

1.11. ΕΚΠΟΜΠΉ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΜΕΛΑΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Εάν η αναλογία της διαµέτρου προς το µήκος της οπής που αναφέρθηκε παραπάνω σε ένα
πραγµατικό σώµα µειώνεται, η φωτεινότητα της οπής αλλάζει. Αυτό µπορεί να παρουσιαστεί αν
πάρουµε µια ράβδο και δηµιουργήσουµε σ’ αυτήν οπές που να έχουν µια αναλογία του µήκους
της ράβδου µε τη διάµετρο των οπών. Σε µια αναλογία 1:1, η οπή και η επιφάνεια, όταν
αφαιρείται ξαφνικά από έναν φούρνο σε θερµοκρασία πυρακτώσεως, εµφανίζονται να έχουν
σχεδόν την ίδια φωτεινότητα. Αν αλλάξουµε την αναλογία σε 1:2, 1:4, 1:8, 1:10, 1:20, ενώ το
βάθος παραµένει σταθερό, παρατηρούµε ότι οι µικρότερες οπές εµφανίζονται φωτεινότερες από
την επιφάνεια. Εντούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ της φωτεινότητας των
τριών µικρότερων οπών.
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Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν τον Kirchhoff να αποδεχτεί ότι ένα µέλαν σώµα θα έχει µια
ορισµένη φωτεινότητα που θα εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Αναγνώρισε, επίσης, ότι στις
θερµοκρασίες πυρακτώσεως η θερµότητα µεταφέρεται µέσω ακτινοβολίας, και πραγµατοποίησε
ένα πείραµα που οδήγησε σε µια σχέση µεταξύ της εκποµπής και της απορρόφησης.
Θεώρησε ένα µαύρο σώµα ως κυκλική επιφάνεια που θερµαίνεται από ένα ηµισφαίριο από
πάνω του. Η θερµότητα θα µεταδιδόταν από το ηµισφαίριο στο µέλαν σώµα µέχρι τα να
εξισωθούν οι θερµοκρασίες των δύο σωµάτων. Υπέθεσε, κατόπιν, ότι η απορρόφηση του
µελανού σώµατος είναι µεγαλύτερη από την εκποµπή του. Το σώµα θα απέρριπτε λιγότερη
θερµότητα απ’ ότι θα λάµβανε, πράγµα που σηµαίνει ότι θα αύξανε η θερµοκρασία του και θα
ξεπερνούσε αυτή του ηµισφαιρίου - πηγή. Αυτό όµως είναι αδύνατο. Εποµένως, σε ένα µέλαν
σώµα η απορρόφηση πρέπει να είναι ίση µε την εκποµπή. Επειδή τα i και r είναι µηδέν σε ένα
µέλαν σώµα στην [1.4], πρέπει να ισχύει ότι:

a=e=1

[1.24]

όπου e είναι η ικανότητα εκποµπής. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι αυτό είναι µια πολύ µεγάλη
ανακάλυψη από τον Kirchhoff το 1860, πολύ πριν διατυπωθούν οι αρχές της µετάδοσης
θερµότητας µε ακτινοβολία.

1.12. ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΑΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Εύκολα µπορεί λοιπόν κανείς να αντιληφθεί ότι τα πραγµατικά σώµατα δεν είναι µελανά,
παρ’ όλο που κάποια από αυτά, όπως ο τραχύς γραφίτης, προσεγγίζουν τις ιδιότητες τους. Όταν
ένα γυαλιστερό µέταλλο όπως ο λευκόχρυσος θερµαίνεται σε φούρνο σε θερµοκρασία
πυρακτώσεως (1500°C), ο φούρνος και το µέταλλο έχουν περίπου την ίδια φωτεινότητα,
παρατηρούµενοι από µια µικρή οπή που δεν επηρεάζει το πείραµα (περίπτωση πειράµατος
µελανού σώµατος). Αν ανοίξει η πόρτα του φούρνου και το µέταλλο τοποθετηθεί κοντά σε αυτή,
παρατηρείται το µέταλλο να έχει σκουρότερη επιφάνεια από το φούρνο. Αυτό συµβαίνει επειδή
η ικανότητα εκποµπής του είναι µικρότερη από αυτή του φούρνου. Στο ίδιο πείραµα, για ένα
οξειδωµένο µέταλλο, η εκποµπή γίνεται µεγαλύτερη καθώς το στρώµα οξείδωσης
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διαµορφώνεται. Μια τραχεία επιφάνεια εµφανίζεται φωτεινότερη. Κατά συνέπεια, η ικανότητα
εκποµπής ενός αντικειµένου εξαρτάται από την τραχύτητα της επιφάνειας του, τα στρώµατα
οξείδωσης και τη µορφή του.

1.13. ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΊΑ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝ ΣΏΜΑ ΣΤΗΝ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ [3]
Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να περιγράψει κανείς την ακτινοβολία
ενός µελανού σώµατος. Θα πρέπει βέβαια να ληφθούν υπόψιν ορισµένοι παράµετροι, όπως το
ότι η ακτινοβολία εκπέµπεται µόνο από το µέλαν σώµα και είναι αποτέλεσµα της θερµοκρασίας
του, το σώµα εκπέµπει προς όλες τις κατευθύνσεις και τέλος ότι µεταφέρεται από την πηγή σε
ευθείες γραµµές. Το µέλαν σώµα είναι το µόνο το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία ως αποτέλεσµα
της θερµικής του ενέργειας στη µέγιστη ισχύ του. Αυτό το ποσοστό δίνεται από το νόµο του
Planck σε όλες τις θερµοκρασίες πάνω από το απόλυτο µηδέν. Ο νόµος του Planck περιγράφει
επίσης τις συχνότητες (µήκη κύµατος) στις οποίες εκπέµπεται η ενέργεια ακτινοβολίας. Το µέλαν
σώµα θεωρείται ως ένα οµαλό επίπεδο, επιλέγεται µια απειροελάχιστη περιοχή, dA, και
υπολογίζεται η εκπεµπόµενη ακτινοβολία αυτής της επιφάνειας ως ένα ηµισφαίριο µε µοναδιαία
ακτίνα, ώστε να µετρηθούν οι γωνιακές σχέσεις (Σχήµα 1.12).
Αρχικά καθορίζεται η ένταση. Η ένταση, Ι, ενός µελανού σώµατος είναι η ενέργεια
ακτινοβολίας (συνολικά, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει όλες τις εκπεµπόµενες συχνότητες) που
εκπέµπεται µέσα σε µια απειροελάχιστη γωνία dω κάθετα στην επιφάνεια του µελανού σώµατος,
από µια απειροελάχιστη περιοχή dA σε χρόνο dt. Επειδή είναι κάθετη στη επιφάνεια, είναι µια
διανυσµατική ποσότητα. Οι µονάδες της είναι:
I=

ενεργεια
επιφάνεια × χρονος × στερακτινιο

[1.25]

Η ένταση του µελανού σώµατος στο χώρο είναι παντού αµετάβλητη και αυτή περιγράφει
την πηγή.
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Όταν διερευνηθεί υπό γωνία στη επιφάνεια όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.12, η ένταση
µειώνεται κατά:
I θ = I cos θ

[1.26]

Σχήµα 1.12 Γεωµετρική σχέση για ένα εκπέµπον µέλαν σώµα

Εντούτοις, η προβαλλόµενη περιοχή dA στη κατεύθυνση θ δίνεται από το dAcosθ, έτσι
όταν διερευνείται υπό γωνία διαγωνίως στην επιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1.12, η
ένταση µειώνεται σύµφωνα µε τον νόµο συνηµιτόνου του Lambert για τα µελανά σώµατα:

L=

I cos θ
=I
cos θ

[1.27]

Κατά συνέπεια η ακτινοβολία του µελανού σώµατος δεν εξαρτάται από τη γωνία και την
κάθετο στη ένταση. Αυτό ισχύει µόνο όταν είναι γνωστές οι ιδιότητες του µελανού σώµατος. Οι
µονάδες του L είναι επίσης:
L=

ενεργεια
επιφάνεια × χρονος × στερακτινιο

[1.28]

Η ένταση και η ακτινοβολία που περιγράφηκαν παραπάνω είναι για τη συνολική ενέργεια
που εκπέµπεται από το σώµα σε όλες τις συχνότητες. Όταν εξετάζονται θερµοκρασίες
εστιάζουµε κυρίως (ή κοντά) στη µονοχρωµατική ακτινοβολία. Η µονοχρωµατική ένταση
καθορίζεται ως η ενέργεια ακτινοβολίας που εκπέµπεται από ένα µέλαν σώµα µεταξύ των
συχνοτήτων v και (v+dv) µεταξύ µιας απειροελάχιστης γωνίας dω κάθετη στην στοιχειώδης
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επιφάνεια dΑ και σε χρόνο dt. Η µονοχρωµατική ένταση είναι και αυτή ένα διανυσµατικό
µέγεθος µε µονάδες:
Ιv =

ενεργεια
ενεργεια
=
στερακτινιο × επιφάνεια × χρονος × 1 χρονος επιφανεια × στερακτινιο

[1.29]

Αυτά ισχύουν µόνο για συµπεριφορές µελανού σώµατος.
Φασµατική ακτινοβολία ≡ Lv = Iv

[1.30]

Η LV ή IV είναι καλύτερη από την Lλ ή Ιλ επειδή η συχνότητα της ακτίνας ακτινοβολίας
είναι αµετάβλητη. Εάν η ακτίνα περάσει µέσω ενός υγρού διαφορετικού δείκτη διάθλασης, το
µήκος κύµατος και η ταχύτητα θα αλλάξουν.
Για το µέλαν σώµα η φασµατική ακτινοβολία είναι επίσης ίση µε την µονοχρωµατική
ένταση
Για πολλές εφαρµογές µετρήσεων θερµοκρασίας, το µήκος κύµατος χρησιµοποιείται από
σύµβαση ή για ευκολία. Η ∆ιεθνής Πρακτική Κλίµακα Θερµοκρασιών διαχωρίζει τη
µονοχρωµατική ακτινοβολία Lλ από την LV. Συνήθως, αυτό δεν προκαλεί καµία δυσχέρεια, όταν

λ=

c
v

[1.31]

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός στο µέσο και ν η συχνότητα.
Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψουµε ένα µέλαν σώµα είναι να εκφράσουµε τους
ορισµούς από την πλευρά των ηµισφαιρικών ιδιοτήτων. Αυτό είναι χρήσιµο στις καταστάσεις
µεταφοράς θερµότητας επειδή οι ηµισφαιρικές µετρήσεις µετρούν την απώλεια σε όλες τις
κατευθύνσεις που είναι διαθέσιµες από µια επίπεδη επιφάνεια. Ένα µεγάλο µέρος της
βιβλιογραφίας αναφέρεται σε ηµισφαιρικούς όρους οπότε είναι καλό να αναφερθούν.
Όπως φαίνεται από το Σχήµα 1.12 η ενέργεια ακτινοβολίας απελευθερώνεται από την
περιοχή dA προς όλες τις κατευθύνσεις πάνω από το επίπεδο. Η συνολική απώλεια της
επιφάνειας δίνεται από την ολοκλήρωση της έντασης στη συνολική γωνία του ηµισφαίριου.
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π

συνολική ένταση ακτινοβολίας ηµισφαιρίου ≡ W ≡ ∫ I θ dω

[1.32]

0

Από την [1.19] έχουµε
I θ = I cos θ
dω = sinθ dθ dφ

W=

2π π 2

∫ ∫ I cosθ sin θ
0 0

dθ dφ=πΙ

[1.33]

Η ηµισφαιρική ακτινοβολία είναι µια ενεργειακή ροή, δηλαδή µια διανυσµατική ποσότητα
µε µονάδες,
W =

ενεργεια
επιφάνεια × χρονος

[1.34]

Αν επικεντρώσουµε τη µέτρησή µας σε µία συχνότητα µεταξύ ν και ν+dν, όπως πριν,
Μπορούµε να έχουµε µια µέτρηση έντασης µονοχρωµατικής ηµισφαιρικής ακτινοβολίας. Αυτή η
ροή ακτινοβολίας έχει µονάδες:
Wv =

ενεργεια
επιφάνεια × χρονος × 1 χρονος

=

ενεργεια
επιφανεια

[1.35]

Αντί να γίνει η ολοκλήρωση του Ι σε ολόκληρο το ηµισφαίριο, µπορεί να γίνει
ολοκλήρωση σε οποιαδήποτε επιθυµητή γωνία. Όταν η στερεά γωνία λαµβάνεται ως 1
στερακτίνιο για την κάθετη:
θ

Wω =1 = ∫ 2π cos θ = 2π (1 − cos θ ) = 1
0

Wω =1 = πI sin 2 θ = 0.9201I

[1.36]

Παρατηρείται ότι το ποσοστό της ενεργειακής εκποµπής για µια στερεά γωνία ενός
στερακτινίου για την κάθετη στην επιφάνεια, είναι µόνο 92% του ποσοστού εκποµπής της
καθέτου στη επιφάνεια.
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Εάν το ποσοστό απελευθέρωσης ενέργειας ακτινοβολίας από µια επιφάνεια είναι το
επιθυµητό, µπορούµε να γίνει ολοκλήρωση πέρα από την επιφάνεια. Η συνολική θερµική
απώλεια J από την επιφάνεια δίνεται από την εξίσωση:

J = ∫ WdA

[1.37]

J v = ∫ Wυ dA

[1.38]

Η φασµατική απώλεια είναι:

Οι µονάδες για την θερµική ενεργειακή απώλεια είναι:
J=

ενεργεια
χρονος

[1.39]

και
Jv =

ενεργεια
= ενεργεια
χρονος × 1 χρονος

[1.40]

1.14. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ PLANCK ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕΛΑΝ
ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Πριν από το 1900 η θεωρία των κυµάτων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
χρησιµοποιούνταν επιτυχώς σε πολλές εφαρµογές. Η εξίσωση Rayleigh-Jeans ήταν επιτυχής
στην ερµηνεία της εκποµπής ακτινοβολίας στα µεγάλα µήκη κύµατος. Ο νόµος του Wien το
1891 ερµήνευσε την εκποµπή ακτινοβολίας στα µικρά µήκη κύµατος. Κανένας από τους δύο
νόµους δεν ήταν ικανοποιητικός πέρα από τη συνολική κλίµακα των θερµοκρασιών που
αντιπροσωπεύουν τα πειραµατικά στοιχεία. Ο Μax Planck εξέτασε τα πρότυπα που είχαν
δοκιµασθεί από τους Rayleigh, Jeans και Wien και χρησιµοποίησε ένα παρόµοιο: ένα κλειστό
κιβώτιο σε θερµοκρασία ισορροπίας, που περιείχε σταθερή πυκνότητα πεδίου ενέργειας
ακτινοβολίας. Υπέθεσε ότι η ακτινοβολία είναι το αποτέλεσµα ενός πεδίου ιδανικών γραµµικών
ταλαντωτών. Επινόησε µια επίπεδη ανάκλαση που περιέγραφε την ορµή προς τη µετατόπιση
οποιουδήποτε µεµονωµένου ταλαντωτή, και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το πεδίο του
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επιπέδου κάτω από την καµπύλη των πιθανών πολύ µικρών περιοχών πρέπει να είναι µια
σταθερά, που έγινε γνωστή ως σταθερά Planck, h.
Ο νόµος του Planck είναι:
Iv =

2hv 3 n 2
1
2
c
exp(hv / kT ) − 1 [1.41]

όπου το h είναι η σταθερά Planck, v η συχνότητα, n ο δείκτης διάθλασης του µέσου στο
οποίο η ακτινοβολία εκπέµπεται, c η ταχύτητα του φωτός, Κ η σταθερά Boltzmann, και Τ η
απόλυτη θερµοκρασία. Για το κενό n = l, για τον αέρα n = 1,0028.
Η ένταση για τις µετρήσεις θερµοκρασίας, εκφράζεται συχνά µε τον όρο του µήκους
κύµατος λ. Κατόπιν ο νόµος του Planck γίνεται:
2hc 2
1
Iλ = 2 5
n λ exp[(hc / nk )(1 / λT )] − 1

[1.42]

ή

I λ = C1λ−5 (e C2 / λT − 1) −1

[1.43]

Εδώ η πρώτη σταθερά ακτινοβολία C1 έχει τιµή C1 = 2hc2/n2, όπου για n ίσο µε 1 και c η
ταχύτητα του φωτός στο κενό, έχει µια τιµή 1.19089x10-16 Jm2/s. Η δεύτερη σταθερά
ακτινοβολίας C2 = hc/nk, η οποία για ιδιότητες κενού έχει την τιµή 0.0143883 m-k.
Ο νόµος του Planck µπορεί επίσης να γραφτεί για την ηµισφαιρική φασµατική ένταση
ακτινοβολίας:
Wλ = πI λ =
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Ο νόµος του Plank δίνει την ένταση της ακτινοβολίας ανά µονάδα µήκους κύµατος και ανά
µονάδα περιοχής σε απόλυτη θερµοκρασία. Η ένταση, όπως φαίνεται και από το Σχήµα 1.13,
εξαρτάται από τα λ, Τ. Σε χαµηλές θερµοκρασίες είναι πολύ ασθενής και το µέγιστο εµφανίζεται
σε πολύ µεγάλα µήκη κύµατος. Όσο η θερµοκρασία αυξάνεται, η ένταση αυξάνει και το µέγιστο
µετατοπίζεται σε πιο µικρά µήκη κύµατος.

Σχήµα 1.13 Η ένταση του νόµου του Planck Ιv, σε διάφορες θερµοκρασίες.
(Πηγή: Τ. R. Harrison, “Radiation Pyrometry and its Underlying Principle of Heat Transfer.” Copyright 1960, John
Wiley & Sons, Inc., New York.)

Ο νόµος του Planck µπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση µε τα λ, Τ και να τεθεί ίσος µε
µηδέν για να ληφθεί το µέγιστο της εξίσωσης. Ξεκινώντας από την Εξ. [1.43] και γράφοντάς την
για C1 και C2 έχουµε:

Iλ =

C1

λ5

(e

C 2 / λT

− 1)

−1

⇒

C T5
Iλ = 1 5
C2

5

⎛ C 2 ⎞ C2 / λT
− 1) −1
⎜
⎟ (e
T
λ
⎝
⎠

[1.45]

Μετά από σειρά εξισώσεων καταλήγουµε στην:

36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

λ mT =

C2
= 0.00289787m − K = 2897.87 µm − K
4.9651142

[1.46]

Σηµειώνεται ότι το C1 εξαιρέθηκε από τη διαφοροποίηση, έτσι αυτό ισχύει επίσης και για
το Wλ. Αυτό το αποτέλεσµα σχεδιάζεται στο Σχήµα 1.3 ως διακεκοµµένη γραµµή.

1.15. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ WIEN ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ [3]
Ο Welhelm Wien, το 1891, ανακάλυψε µία εξίσωση για την ένταση της ακτινοβολίας ενός
µελανού σώµατος η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε από το νόµο του Planck. Αυτό συνέβη
λόγω του ότι ο νόµος του Wien έχει απλούστερη µορφή. Η διαφορά στην εξίσωση του Wien
ήταν η αφαίρεση µιας µονάδας στον παρανοµαστή.

I λ = C1λ−5 e −C2 / λT

[1.47]

Στα µικρά µήκη κύµατος, ο νόµος του Wien σφάλει ελάχιστα από το νόµο του Planck
(σχέδιο 11.9).

Σχήµα 1.14 Σύγκριση των νόµων του Wien και του Planck
Πηγή: T. R. Harrison “Radiation Pyrometry and its underlying Principle of Heat Transfer”
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Το σφάλµα στην εξίσωση του Wien είναι:
E=

Wλ ( Planck ) − Wλ (Wien) [e C2 / λT − 1]−1 − e −C2 / λT
=
= e −C 2 λT
C 2 / λT
−1
Wλ ( Planck )
[e
− 1]

[1.48]

1.16. ΑΠΟΚΛΊΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΛΑNOY ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Τα πραγµατικά σώµατα δεν είναι µελανά. Μόνο υπό συγκεκριµένες συνθήκες µπορούν να
προσεγγίσουν τις ιδιότητες τους. Αυτοί χρησιµοποιούνται για τη βαθµονόµηση των συσκευών
και απαιτούν ακραία προσοχή κατά την προετοιµασία

Εικόνα 1.1 Εκποµπή κατά µήκος κύµατος για το αλουµίνιο.

Για ένα µέλαν σώµα: ε = α = 1
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Σχήµα 1.15 Κάθετες και παράλληλες συνιστώσες (ΒΙ και ΒΙΙ) που εκπέµπονται από πυρακτωµένο βολφράµιο στα
0,665µm. (Πηγή: T. R. Harrison, “Radiation Pyrometry and its underlying Principle of Heat Transfer”)

Τα µη µελανά σώµατα δεν υπακούουν στους όρους ακτινοβολίας, όπου Ι=L ή Ιν=Lν. Η
εκποµπή από ένα µη µέλαν σώµα µπορεί να διαφέρει αρκετά ανάλογα µε τη γωνία, ενώ
εξαρτάται από την επιφάνεια και παράγει πολωµένη ακτινοβολία Σχήµα 1.15.
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1.17. ΦΑΙΟ ΣΩΜΑ [3]

Σχήµα 1.16 Φαιό σώµα µε συντελεστή εκποµπής 0,75 συγκρινόµενο µε το µέλαν σώµα.

Όταν ένα σώµα έχει σταθερή εκποµπή πέρα από το φάσµα του λΤ, είναι γνωστό ως γκρίζο
σώµα Σχήµα 1.16. Πιθανώς τα Φαιά σώµατα να µην υπάρχουν στην πραγµατικότητα, αλλά
κάποια υλικά και συνθήκες µετρήσεων που πλησιάζουν το µέλαν σώµα, επιτρέπουν τη χρήση
αυτού του όρου.

1.18. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ STEFAN-BOLTZMANN [3]
Το 1879 ο Stefan Boltzmann ανέλυσε τα στοιχεία του John Tyndal για τη θερµότητα που
εκπέµπεται από ένα πυρακτωµένο µέταλλο και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η µεταφορά
θερµότητας είναι ανάλογη προς την τέταρτη δύναµη της απόλυτης θερµοκρασίας. Το 1844, ο
Boltzmann υπολόγισε την εξάρτηση της τέταρτης δύναµης θερµοδυναµικά από ένα
θερµοδυναµικό επιχείρηµα. Ο νόµος του Planck το 1900 επιβεβαίωσε τη σχέση και έδωσε µια
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σωστή βάση για την σταθερά Stefan- Boltzmann. Ο νόµος Stefan- Boltzmann προκύπτει από την
ολοκλήρωση του νόµου του Planck σε όλα τα µήκη κύµατος.

Wλ = πC1λ−5 (e C2 / λT − 1) −1
∞

∞

0

0

W = π ∫ Wλ dλ =π ∫ C1 λ−3 (e C2 / λT − 1) −1 λ− 2 dλ

[1.49]

κάθε ένα από τα ολοκληρώµατα έχει µια λύση στη σειρά
∞

∫x

η − ax

e

dx =

0

Με η=3:

W =π

η!
aη +1

C1T 4 ⎛ 3! 3! 3!
3! ⎞ 3!C1T 4
+
+
+
⋅
⋅
⋅
+
⎜
⎟=
C2
∞4 ⎠
C 24 ⎝ 14 2 4 34

∞

1

∑
η η
=1

4

Έτσι καταλήγουµε:
⎛ C 6π 4 ⎞ 4
⎟⎟T
W = π ⎜⎜ 14
⎝ C 2 90 ⎠

[1.50]

Ο όρος στην παρένθεση είναι η σταθερά σ των Stefan-Boltzman.

Στο κενό:
Στον αέρα:

σ=

C1π 4
= 5.6687 × 10 −8 J / K 4 − m 2 − s
4
C 2 (15)

W = σT 4 = 5.6718 ×10 −8 T 4

[1.51]

Αυτή η εξίσωση ισχύει εάν όλα τα µήκη κύµατος παραλαµβάνονται µε όργανο µέτρησης,
και προσεγγίζεται από το συνολικό πυρόµετρο ακτινοβολίας. Μερικά οπτικά πυρόµετρα
χρησιµοποιούν µια πολύ στενή ζώνη µηκών κύµατος στα οποία ισχύει ο νόµος του Planck.
Εντούτοις, πολλά από τα νέα όργανα µετρούν κάποιο συγκεκριµένο φάσµα µηκών κύµατος στις
εγγύς υπέρυθρες ακτίνες, ενώ τα ολοκληρωτικά πυρόµετρα ακτινοβολίας έχουν φακούς ή
καθρέφτες που δεν αντιλαµβάνονται όλα τα µήκη κύµατος. Εποµένως, πρέπει να είναι γνωστό
πόση θα είναι η ένταση ολοκλήρωσης για τις διάφορες περιοχές του φάσµατος. Αυτό απαιτεί την
ολοκλήρωση εντός ενός συγκεκριµένου εύρους µηκών κύµατος.
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1.19. ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑΤΟΣ [3]
Για τη βαθµονόµηση των οργάνων είναι απαραίτητη µια πηγή ακτινοβολίας µελανού
σώµατος. Μια τέτοια πηγή ακτινοβολεί όλες τις πιθανές ακτινοβολίες σε µια απόλυτη
θερµοκρασία σύµφωνα µε το νόµο του Planck. Πειραµατικά η συµπεριφορά µιας τέτοιας πηγής
δεν είναι εφικτή, αλλά οι διαφορές σε σχέση µε ένα πραγµατικό µέλαν σώµα είναι αµελητέες.
Για τον έλεγχο της πηγής χρειάζεται µια κοιλότητα µε σταθερή θερµοκρασία. Αυτό
πραγµατοποιείται τοποθετώντας γύρω από την κοιλότητα ένα θερµοδυναµικά αµετάβλητο
σηµείο υψηλής θερµοκρασίας. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να είναι µίγµα στερεού και υγρού
ακατέργαστου χρυσού στη θερµοκρασία πήξεως του χρυσού.
Στην παρακάτω εικόνα διακρίνεται σχηµατικά αυτό που µόλις περιγράφηκε. Συνήθως η
ισοθερµική περιοχή είναι φτιαγµένη από γραφίτη ή κάποιο άλλο υλικό υψηλής εκποµπής. Η
γωνία εξόδου στον κώνο είναι περίπου 20°. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά είδη πηγών και
πολλά είδη πυροµέτρων για τη σύγκριση αυτών των πηγών. Είναι κατανοητό ότι για ένα
συγκεκριµένο πυρόµετρο η πηγή που δίνει τη µεγαλύτερη θερµοκρασία είναι αυτή που
προσεγγίζει καλύτερα την πηγή του µελανού σώµατος.

Σχήµα 1.17 Σχηµατική απεικόνιση µιας πηγής µελανού σώµατος.
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∆εν είναι δυνατό σε µια κοιλότητα το µέσο που την περιβάλλει να βρίσκεται όλο σε
θερµοκρασία τήξεως. Το άνοιγµα µέσω του οποίου η ακτινοβολία διαφεύγει για τις µετρήσεις
των πυροµέτρων, επιτρέπει και στη θερµότητα να διαφεύγει σύµφωνα µε την εξίσωση StefanBoltzmann
Στον αέρα:

W = σT 4 = 5.6718 × 10 −8 T 4

[1.51]).

Αυτό µειώνει τη θερµοκρασία στον εσωτερικό τοίχωµα της κοιλότητας κατά, ∆Τ, και
συνεπώς µειώνει την εκποµπή του.

Σχήµα 1.18 Κατανοµή της διαφοράς θερµοκρασίας (∆Τw=T0-Tw) µιας κυλινδρικής κοιλότητας µε L/R1=8,
R2/R1=0,15, l=0,9 και e=0.25W-cm-1-K-1, όπου R2 είναι operative radius, R1 cavity radius και L είναι µήκος, rlS/rl
είναι το κλάσµα της φασµατικής επιφανειακής ανάκλασης.
Πηγή: Chen Hongpan, Chen Showren και Chu Zaixiong. The evolution of the emissivity and the temperature of
cavities at the gold freezing point, Metrologia 17, 59-63 (1981)

Σε γενικές γραµµές το ∆Τ θα είναι ελάχιστο όταν η πυκνότητα του τοιχώµατος της
κοιλότητας προσεγγίζει το µηδέν, όταν η θερµική αγωγιµότητα του υλικού της κοιλότητας τείνει
στο άπειρο, όταν πλησιάζει η αναλογία της ακτίνας της οπής προς την εσωτερική ακτίνα της
κοιλότητας στο µηδέν, όταν η εκποµπή του τοιχώµατος της κοιλότητας είναι 1 και, τέλος, όταν
δεν υπάρχει καµία θερµική αντίσταση επαφής µεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας της κοιλότητας
και των ισόθερµων περιοχών µέσου υγρού-µετάλλου.
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Σηµειώνεται ότι δεν είναι δυνατό να µετρηθούν ακριβώς µέσα σε µια κοιλότητα τα
ακτινοβόλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.

Σχήµα 1.19 Συσχέτιση των Rw και ∆Τw στον πυθµένα µιας κυλινδρικής κοιλότητας µε L/R1=8, όπου Rw είναι η
θερµική αντίσταση του τοιχώµατος της κοιλότητας.
Πηγή: Chen Hongpan, Chen Showren και Chu Zaixiong. The evolution of the emissivity and the temperature of
cavities at the gold freezing point, Metrologia 17, 59-63 (1981)

Εντούτοις, υπολογιστικές λύσεις µαθηµατικών προτύπων έχουν δείξει ότι τα υπάρχοντα
σχέδια κοιλοτήτων µπορούν να παράγουν σφάλµατα θερµοκρασίας στην ισόθερµη συµπεριφορά
µελανού σώµατος ελαφρώς µεγαλύτερα από τα σφάλµατα των συσκευών µέτρησης µεγάλης
ακριβείας, που λαµβάνουν συνήθως ως περίπου 0,01Κ στο σηµείο χρησού (Σχήµα 1.18 και
Σχήµα 1.19).
Υπολογιστικά µοντέλα για την ανάκλαση του κατόπτρου έχουν δείξει ότι για το κατώτατο
σηµείο ενός επιπέδου, το σφάλµα ελαχιστοποιείται όταν η κατοπτρική ανάκλαση είναι µηδέν
(e=1). Όταν η περιεχόµενη γωνία είναι 120°, ένα φωτεινό ανακλαστικό κατώτατο σηµείο
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προσοµοιάζει περισσότερο την επιφάνεια της κοιλότητας του µελανού σώµατος και µπορεί
πραγµατικά να δώσει υψηλότερη εκποµπή από ότι η ίδια κοιλότητα µε ένα διάχυτο κατώτατο
σηµείο (Σχήµα 1.20).

Σχήµα 1.20 Φαινοµενικές εκποµπές ως προς το βαθµό ανακλαστικότητας µιας κοιλότητας µε L/dì10, e0=0.8 και
θ=120° .
Πηγή: A. Ono, “Temperature: Ιts Measurement and Control in Science and Industry” Vol. 1 Part 1 National
Research Laboratory of Metrology

Εάν µια πραγµατική κοιλότητα έχει θερµοκρασία ανοίγµατος µικρότερη από την επιθυµητή
και υπάρχει βαθµωτή µεταβολή θερµοκρασίας κατά µήκος της, θα έχει εκποµπή µικρότερη από
1. Στην πραγµατικότητα, θα έχει θερµοκρασία (ισοδύναµη µε µια θερµοκρασία φωτεινότητας)
µικρότερη από αυτή του αµετάβλητου σηµείου του υλικού µέσου που περιβάλλει την κοιλότητα.
Κατόπιν αυτή η θερµοκρασία πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατά τη βαθµονόµηση της συσκευής.
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1.20. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ [3]
Οι νόµοι των Planck και Wien προβλέπουν τη σχέση µεταξύ της θερµοκρασίας και της
ακτινοβολίας απόλυτης έντασης, του µήκους κύµατος (συχνότητα). Οι µετρήσεις απόλυτης
θερµοκρασίας σε µια ενιαία συχνότητα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Απαιτούν µια µέθοδο
υπολογισµού των φωτονίων σε συγκεκριµένη συχνότητα, τη γνώση των εγγενών απωλειών στο
όργανο µέτρησης, καθώς και τη γνώση όλων των απωλειών µεταξύ πηγής και οργάνου.
Σχηµατικά αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.21.

Σχήµα 1.21 Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος µέτρησης φωτονίων

N S ,λ = Fl ,λ FD ,λ I D ,λ

[1.52]

όπου NS,λ είναι ο αριθµός των φωτονίων ανά δευτερόλεπτο όταν εκπέµπεται από πηγή
µήκος κύµατος λ, Fl,λ είναι η σχέση µεταξύ του αριθµού των φωτονίων που φεύγουν από την
πηγή και φτάνουν στον αισθητήρα, FD,λ είναι η σχέση µεταξύ του αριθµού των φωτονίων που
φτάνουν στον αισθητήρα και του αριθµού των φωτονίων που αυτός αντιλαµβάνεται και ID,λ είναι
το σήµα εξόδου του αισθητήρα το οποίο παράγεται από τον αριθµό των φωτονίων που αυτός
αντιλαµβάνεται. Ένα ρεαλιστικό παράδειγµα είναι το εξής: αν η ένταση του ρεύµατος του
αισθητήρα είναι 6,342x10-3 Α για 104 φωτόνια ανά δευτερόλεπτο, το 83% αυτών εισέρχεται στον
αισθητήρα και µετριέται και το 42% των φωτονίων που φεύγει από την πηγή φθάνει στον
αισθητήρα τότε:
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πρωτόνια/s [1.53]

όπου η ΙD είναι το ρεύµα του αισθητήρα. Σηµειώνεται ότι αυτό προϋποθέτει σταθερή
θερµοκρασία πηγής, απόκριση των αισθητήρων σε ένα ενιαίο µήκος κύµατος, οµοιοµορφία
εκποµπής της πηγής στο χώρο και στο χρόνο, και σταθερότητα σε όλους τους άλλους
παράγοντες. Ο αριθµός φωτονίων µπορεί να µετατραπεί σε ένταση µέσω της σχέσης

⎛h ⎞
I S = N S ,λ ⎜ c ⎟
⎝λ⎠

[1.54]

όπου οι µονάδες είναι J/(sec-m2-sr).
Υπάρχουν πολλές σοβαρές δυσκολίες σε τέτοιες µετρήσεις. Πιθανώς η σοβαρότερη είναι
ότι όλοι οι ανιχνευτές αποκρίνονται σε µια κατανοµή της ενέργειας των φωτονίων, έτσι ώστε δεν
είναι δυνατό να µετρηθεί η ενέργεια σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Οι συσκευές
µετρήσεων µε τις πολύ συγκεκριµένες ιδιότητες ενεργειακής αποδοχής, και τα πολύ
συγκεκριµένα φίλτρα (bandpass), µπορούν να περιορίσουν τα µήκη κύµατος, αλλά έτσι θα
πρέπει ο νόµος του Planck (ή ο νόµος του Wien) να ολοκληρωθεί πέρα από το φάσµα της
ενεργειακής αποδοχής. Οι αισθητήρες πρέπει επίσης να είναι γραµµικοί πέρα από το φάσµα των
εντάσεων που µετριέται, γεγονός που αποτελεί σοβαρό περιορισµό για τις συσκευές µέτρησης
φωτονίων.

1.21. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ [3]
Πειραµατικά, οι σχετικές µετρήσεις έντασης είναι περισσότερο πρακτικές. Αντί του
υπολογισµού των φωτονίων, η έξοδος των ανιχνευτών µιας πηγής µπορεί να συγκριθεί µε αυτήν
µιας άλλης πηγής χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση όλων των λειτουργιών µεταφοράς.
Σε µια σχετική µέτρηση, η ένταση µιας πηγής συγκρίνεται µε αυτήν µιας άλλης. Εάν όλοι
οι παράµετροι στις Εξ. 1.53 και πρωτόνια/s [1.53] παραµένουν σταθεροί, µια πηγή µπορεί να
ρυθµιστεί να είναι η ίδια µε µια άλλη πηγή, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση οποιασδήποτε
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από τις απόλυτες τιµές των µετρήσεων. Εάν αυτό επαναληφθεί αρκετές φορές χρησιµοποιώντας
διαφορετικά θερµοδυναµικά σταθερά σηµεία ως αρχική πηγή, το όργανο µπορεί να
βαθµονοµηθεί σε κάθε αµετάβλητο σηµείο και έτσι µπορεί να σχηµατισθεί µια καµπύλη.
Κατόπιν το όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρήσει την θερµοκρασία µιας δεύτερης
πηγής, εάν όλοι οι παράγοντες της µέτρησης είναι ίδιοι µε τους αρχικούς. Αυτό είναι η βάση για
όλα τα όργανα που βρίσκονται στο εµπόριο. Εάν οι παράγοντες δεν είναι ίδιοι τότε πρέπει να
γίνουν διορθώσεις σχετικά µε τις αποκλίσεις αυτών.
Για παράδειγµα, έστω ότι ένα οπτικό πυρόµετρο έχει βαθµονοµηθεί χρησιµοποιώντας µια
πηγή µελανού σώµατος στο σηµείο χρησού. Έπειτα τοποθετείται σε µια οπή ενός φούρνου υπό
συνθήκες µελανού σώµατος (µια µικροσκοπική οπή σε έναν ογκώδη κλειστό φούρνο). Η
θερµοκρασία που υποδεικνύεται από το πυρόµετρο δε χρειάζεται καµία διόρθωση, εάν όλες οι
συνθήκες λειτουργίας του πυροµέτρου είναι αµετάβλητες ως προς τις συνθήκες βαθµονόµησης.
Εντούτοις, εάν η οπή καλύπτεται από ένα φράγµα – φίλτρο, που διαβιβάζει µόνο το 92% της
ακτινοβολίας του φάσµατος που εκπέµπεται η ένδειξη του πυροµέτρου θα χρειαστεί διόρθωση.
Εάν σε αυτό το φράγµα προσκολλώνται βαθµιαία υδρατµοί, αέρια καύσης, σκόνη, ή άλλες
επικαθίσεις, τότε πρέπει να καθαριστεί ή να υπολογισθεί το σφάλµα.
Ένας άλλος τρόπος για να ανιχνευθεί αν το φράγµα που έχει τοποθετηθεί µπροστά από το
φούρνο έχει επικαθίσεις, είναι ο εξής: τοποθετείται ένας πυρακτωµένος βολβός ευρύ-ινών κοντά
στο φράγµα, εξωτερικά του φίλτρου. Το πυρόµετρο χρησιµοποιείται για να µετρήσει την
προφανή θερµοκρασία ανάκλασης από τις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Έτσι λοιπόν, η
παρουσία ενός επιστρώµατος στο εσωτερικό µπορεί να ανιχνευθεί από την φωτεινότερη
ανάκλαση της εσωτερικής επιφάνειας (Σχήµα 1.3).
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Σχήµα 1.22 Σχηµατική απεικόνιση της µέτρησης της ανάκλασης του παραθύρου ενός φούρνου

1.22. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ [3]
Αν µια πηγή δεν έχει ιδιότητες µελανού σώµατος, τότε θα υπάρχει πάντα µια πηγή µελανού
σώµατος που θα έχει µεγαλύτερη ένταση ακτινοβολίας στην ίδια θερµοκρασία. Για παράδειγµα,
έστω µια πηγή µε ικανότητα εκποµπής e=0,43. Σε θερµοκρασία 1500Κ και µήκος κύµατος
655x10-9m προκύπτει:
e = 0.43 =

IA
I BB

[1.55]

όπου IA είναι η πραγµατική ένταση και IBB η ένταση του µελανού σώµατος
Από αυτή την εξίσωση φαίνεται ότι η ένταση του µελανού σώµατος θα είναι πάντα
µεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει κάποια µικρότερη θερµοκρασία όπου ένα µέλαν σώµα θα
εκπέµπει την ίδια ένταση µε αυτή του πραγµατικού σώµατος. Αυτή η θερµοκρασία καλείται
«φωτεινή θερµοκρασία». Είναι η προφανής θερµοκρασία, που κάποιο µέλαν σώµα θα είχε εάν
υποθέταµε ότι είχε την πραγµατική ένταση IΑ (Σχήµα 1.23).
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Σχήµα 1.23 Η ιδέα της φωτεινής θερµοκρασίας για µετρήσεις έντασης για λm.

Τα ΙΑ και ΙΒΒ µπορούν αν παρουσιασθούν σύµφωνα µε το νόµο του Planck και το νόµο του
Wien. Θα χρησιµοποιηθεί ο νόµος του Wien για µεγαλύτερη ευκολία:

e=

⎡C ⎛ 1
1 ⎞⎟⎤
2 ⎜
=
−
exp
⎢
⎜
⎟⎥
C1λ−5 exp(−C 2 / λTBB )
⎢⎣ λ ⎝ TBB Tβ ⎠⎦⎥
C1λ−5 exp(−C 2 / λTβ )

ln e =
⇒

[1.56]

C 2 ⎜⎛ 1
1 ⎞
− ⎟
λ ⎜⎝ TBB Tβ ⎟⎠
[1.57]

Αντικαθιστώντας προκύπτει:

ln 0.43 = −0.844 =

0.0143883 ⎜⎛ 1
1
−
−9 ⎜
655 ×10 ⎝ 1500 Tβ

⎞
⎟
⎟
⎠ [1.58]

⇒Τβ=1418Κ=1145° C
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Το σφάλµα που προκύπτει από τη χρήση του νόµου Wien αντί του Planck δίνεται από τη
σχέση:
E = exp(−C 2 / λT ) = exp[−0.0143883 /(655 × 10 −9 )(1500)] = e −14.6 = 4.36 ×10 −7 [1.59]

Όπως γίνεται φανερό το σφάλµα αυτό είναι αµελητέο.
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1.23. ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ [3]
Οι δίσκοι αυτής της µορφής φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.

Σχήµα 1.24 Τεµαχισµένος δίσκος που χρησιµοποιείται για τη µείωση της έντασης µιας πηγής ακτινοβολίας κατά
50%.

Το 50% στους δίσκους αυτούς είναι ανοιχτό. Έτσι µόνο το µισό από την ένταση που
εκπέµπεται διαπερνά το δίσκο καθώς αυτός περιστρέφεται µπροστά από την πηγή. Το ποσοστό
που περνά από το δίσκο καθορίζεται από την εκάστοτε χρήση και µπορεί να φτάσει µέχρι και 4%
ανοιχτός. Οι δίσκοι αυτής της µορφής χρησιµοποιούνται κυρίως για βαθµονόµηση οργάνων. ∆εν
χρησιµοποιούνται για γενική χρήση γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να προσαρµοσθεί στη διάταξή
ένας περιστρεφόµενος κύλινδρος µε το δίσκο. Προφανώς, η ταχύτητα περιστροφής πρέπει να
είναι αρκετά γρήγορη. Για τους περισσότερους λόγους, ο ασυνεχής (on-off) κύκλος του δίσκου
πρέπει να είναι µικρότερος από το ένα δέκατο του χρόνου του σταθερού συστήµατος των
ανιχνευτών. Ο περιστρεφόµενος δίσκος δεν µεταβάλλει το µήκος κύµατος, µόνο την ένταση της
ακτινοβολίας.

Σχήµα 1.25 Αύξηση του φάσµατος ενός βαθµονοµηµένου πυροµέτρου µε τεµαχισµένο δίσκο
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1.24. ΦΙΛΤΡΑ [3]
Μια χρήση των φίλτρων είναι για τη µείωση της έντασης της ακτινοβολίας. Γι’ αυτό το
σκοπό χρησιµοποιούνται συνήθως τα ουδέτερα-Φαιά φίλτρα τα οποία προσοµοιάζουν αρκετά
τους περιστρεφόµενους δίσκους. Τα φίλτρα αυτά δεν µεταβάλλουν το χρώµα, µόνο την ένταση
στο ορατό φάσµα.
Οι µέθοδοι θέρµανσης µε ακτινοβολία έχουν εφαρµοστεί παραδοσιακά σε θερµοκρασίες
άνω του σηµείου χρησού και καλούνται πυροµετρία. Η οπτική πυροµετρία και η συνολική
ακτινοβολία της πυροµετρίας είναι παραδείγµατα. Η ανάπτυξη των ανιχνευτών και των
κυκλωµάτων στερεάς κατάστασης και των µικροεπεξεργαστών, έχει επεκτείνει τις µεθόδους
ακτινοβολίας σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, ακόµα και κάτω από το σηµείο πήξης. Είναι
εµφανής η τάση για περαιτέρω εκµετάλλευση µελλοντικά των µεθόδων θέρµανσης µε
ακτινοβολία. Τρεις σηµαντικές ταξινοµήσεις των µεθόδων ακτινοβολίας είναι: η οπτική
πυροµετρία, η φωτοηλεκτρική πυροµετρία (υπέρυθρη µέτρηση θερµοκρασίας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι έννοιες της θερµογραφίας, ποια σφάλµατα
επισέρχονται και ποιοι είναι οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Λόγω του ότι το όργανο
µέτρησης της µελέτης σχετίζεται άµεσα µε τους νόµους που διέπουν τη θερµογραφία, το
κεφάλαιο αυτό κρίνεται απαραίτητο. [4]

2.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν κάποιος είναι άρρωστος, ένα από τα πρώτα βήµατα θεραπείας είναι η µέτρησης της
θερµοκρασίας του για να αξιολογηθεί αν, και εφόσον, υπάρχει κάποια διαταραχή. Αυτή η
διαδικασία είναι ένα παράδειγµα παθητικής θερµογραφίας, µε την ανάγνωση της θερµοκρασίας
να είναι η ένδειξη της µη εµφανούς λειτουργίας του σώµατος. Όπως και το όνοµα υπονοεί, η
θερµογραφία είναι η χαρτογράφηση των θερµοκρασιών µιας επιφάνειας. Η χαρτογράφηση αυτή
µπορεί να γίνει µε επαφή θερµοµέτρου, θερµοζεύγη ή υγρή κρυσταλλική µπογιά. Τέτοια
χαρτογράφηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω υπέρυθρης παρακολούθησης, κατά την οποία η
ακτινοβολία που εκπέµπεται από την ενδιαφερόµενη επιφάνεια συλλέγεται από έναν αισθητήρα
αυτής της ακτινοβολίας. Αυτό είναι υπέρυθρη θερµογραφία.
Η συλλογή υπέρυθρων φωτογραφιών θερµοκρασίας δεν είναι µια καινούρια διαδικασία. Τα
πρώτα πειράµατα µε εξατµισιογράφο (evaporograph) χρονολογούνται περί τον 19ο αιώνα. Η
ενέργεια που εκπεµπόταν από µία επιφάνεια συλλεγόταν από αυτό το µηχανισµό σε ένα λεπτό
φιλµ λαδιού το οποίο εξατµιζόταν σε κάποια σηµεία, αντιδρώντας έτσι στις θερµές περιοχές,
ώστε να σχηµατίζεται µια εικόνα, η οποία ανταποκρινόταν στις ισόθερµες περιοχές της
εξεταζόµενης επιφάνειας.
Παρόλο που η µοντέρνα (υπέρυθρη) ακτινοβολία ξεκίνησε το 1965 µε την εµφάνιση της
πρώτης υπέρυθρης θερµοκάµερας από µια σουηδική εταιρία, στην πραγµατικότητα στο δεύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο στρατιωτικές συσκευές όπως η ανίχνευση στόχων ήταν ήδη σε λειτουργία.
Από τότε η υπέρυθρη θερµογραφία από µια καινούρια και παράξενη µέθοδο, εξελίχθηκε σε µια
ώριµη, µη καταστροφική µέθοδο δοκιµών.
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Οι εφαρµογές της υπέρυθρης θερµογραφίας εξελίχθηκαν γρήγορα, όπως αποδεικνύεται από
την αύξηση των σεµιναρίων που αναφέρονται σε αυτήν.
Πολύ παράξενο είναι το γεγονός ότι την εξέλιξη αυτή δεν ακολούθησαν ανάλογες
βιβλιογραφικές αναφορές. Ακόµα και σήµερα η βιβλιογραφία σε αυτό το θέµα είναι πολύ µικρή.
Η υπέρυθρη θερµογραφία είναι πολλά περισσότερα από την τοποθέτηση µιας
θερµοκάµερας για την παρατήρηση της θερµοκρασίας µιας επιφάνειας. Πολλά διαφορετικά
αποτελέσµατα πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να αποκτηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες από
τις µετρήσεις, όπως ένας γιατρός λαµβάνει υπόψη του πολλές παραµέτρους για να ερµηνεύσει
σωστά την θερµοκρασία ενός ασθενή.

2.2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μια από τις πρωταρχικές χρήσεις της υπέρυθρης θερµογραφίας είναι η καταγραφή µη
ορατών σφαλµάτων. Αυτά παρατηρούνται συνήθως σε ηλεκτρικές εφαρµογές (Εικ.1).

Εικόνα 2.1 Υπέρυθρη φωτογραφία ηλεκτρικών κυκλωµάτων
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Για παράδειγµα όταν η αντίσταση είναι µεγάλη, η ισχύς που καταναλώνεται, για µια
σταθερή τιµή ρεύµατος, θα είναι µεγάλη. Αυτό δηµιουργεί τα ζεστά σηµεία που φαίνονται στις
υπέρυθρες φωτογραφίες. Τυπικά προβλήµατα σε αυτή την κατηγορία είναι η απώλεια ή αστοχία
κάποιας σύνδεσης, µικρότερης ισχύος ηλεκτρικά κυκλώµατα από ότι θα έπρεπε και άλλα
παρόµοιου είδους προβλήµατα. Η υπέρυθρη θερµογραφία βρίσκει επίσης εφαρµογή στον
εντοπισµό µηχανικών σφαλµάτων. Αυτά κυρίως εντοπίζονται:
α) σε θέρµανση λόγω τριβής
β) σε διαρροή και φραγή βαλβίδων
γ) σε εφαρµογές µόνωσης σωληνώσεων
δ) σε εφαρµογές κτιρίων

2.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ [5,6]

Η υπέρυθρη τεχνολογία άρχισε το 1800 µε τον William Herschel (1738 – 1822) και ένα
διάσηµο πείραµα που φανέρωσε την ύπαρξη του φάσµατος υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ο
βασιλικός αστρονόµος του Βασιλιά Γεώργιου ΙΙΙ της Αγγλίας, συµπτωµατικά ανακάλυψε τον
πλανήτη Ουρανό στις 13 Μαρτίου 1973. Αυτή η σύµπτωση οδήγησε στην ανακάλυψη των
υπέρυθρων ακτινών. Στην αρχή ήθελε να προστατέψει τα µάτια του καθώς παρατηρούσε τον
ήλιο. Για το πείραµά του χρησιµοποίησε ένα πρίσµα το οποίο ανέλυε το φως στα επιµέρους
χρώµατα. Χρησιµοποιώντας ένα θερµόµετρο υδραργύρου, παρατήρησε ότι η µέγιστη
διακύµανση της θερµοκρασίας εµφανιζόταν µετά την κόκκινη ζώνη, όπου καµία ακτινοβολία δεν
ήταν ορατή. Στην πραγµατικότητα, αυτό το πείραµα είχε γίνει παλαιότερα, αλλά ήταν ο πρώτος
που παρατήρησε ότι η απόσταση όπου η θέρµανση είναι µέγιστη είναι συγκεκριµένη (δηλαδή
εξαρτάται από το µήκος κύµατος). Είναι γνωστό ότι αυτό συσχετίζεται µε το νόµο Planck και
του Stefan:
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λm =

2898
T

[2.1]

Αυτή η σχέση δίνει το µήκος κύµατος λm (µm) στο οποίο εµφανίζει µέγιστο η εκπεµπόµενη
ακτινοβολία. [7] Παραδείγµατος χάριν, παρατηρώντας ένα καυτό χάλυβα µε µια θερµοκρασία
1300° C (~1000 Κ), το µέγιστο µήκος κύµατος θα ήταν περίπου 3µm. Σε αυτήν την περίπτωση το

θερµόµετρο Hershell θα έδειχνε µια µέγιστη θερµοκρασία µακριά από την ζώνη κόκκινου φωτός
(το µήκος κύµατος του κόκκινου φωτός είναι περίπου 0,7 µm). Η εύρεση του Hershell µπορεί να
συνοψιστεί ως εξής:
i. Ενδιαφέρθηκε για την οµοιότητα µεταξύ «φωτός» και «θερµότητας». Αποκάλεσε την

ανακάλυψή του «αόρατες ακτίνες» ή «ακτίνες που προκαλούν θερµότητα». Σήµερα γνωρίζουµε
ότι, το «φως» και η «θερµότητα» (ή υπέρυθρες ακτίνες) είναι, και οι δύο, µορφές
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας διαφορετικού µήκους κύµατος και συχνότητας.
ii.

Καταδεικνύει ότι ακόµα και ποσοτικές µετρήσεις είναι πιθανές µε αυτή την

πρόσφατη ανακάλυψη του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, λόγω του ότι για τις µετρήσεις
χρησιµοποιεί θερµόµετρο υδραργύρου (κάτι που θεωρήθηκε από τον Γαλιλαίο τον δέκατο έκτο
αιώνα).
iii.

∆είχνει ότι η µετάδοση αυτών των «αόρατων ακτινών» επηρεάζεται από τις

ιδιότητες του υλικού. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι φακοί γερµανίου χρησιµοποιούνται ευρέως
στον υπέρυθρο εξοπλισµό και όχι το συµβατικό οπτικό γυαλί, το οποίο δεν είναι τόσο καλό µέσο
µετάδοσης θερµότητας. Στα πειράµατά του, διαπίστωσε ότι το χλωριούχο νάτριο (NaCl) είναι
µια καλή συσκευή αποστολής υπέρυθρων σηµάτων. Επίσης παρατήρησε ότι οι «ακτίνες
θερµότητας» διέπονται από τους ίδιους νόµους µε τις ορατές ακτίνες.
Μετά από τον Hershell, έχουµε τις εξής ανακαλύψεις:
1829. Ο Leopold Nobili (1784-1835), εφηύρε το πρώτο θερµοηλεκτρικό ζεύγος

(βασισµένο στη θερµοηλεκτρική επίδραση που ανακαλύφθηκε το 1821 από τον Thomas Seebeck
(1770-1831)). Ένα θερµοηλεκτρικό ζεύγος είναι ένας αισθητήρας επαφών που διαµορφώνεται
από δύο ευδιάκριτες συνδέσεις µετάλλων. Όταν µια σύνδεση τίθεται σε µια διαφορετική
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θερµοκρασία από την άλλη, µια ανάλογη διαφορά τάσης παράγεται και συσχετίζεται µε την
διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των δύο συνδέσεων.
1833. Ο Macedonio Melloni (1798-1854), έκανε το πρώτο θερµοζεύγος συνδέοντας

πολλά θερµοηλεκτρικά ζεύγη. Έτσι κατάφερε να αυξήσει την ευαισθησία, συγκεντρώνοντας την
εισερχόµενη ακτινοβολία στη µια πλευρά των συνδέσεων, για την ανίχνευση της παρουσίας ενός
προσώπου σε µια απόσταση 10 µέτρων (η συγκεντρωµένη ακτινοβολία θερµαίνει την σύνδεση).
1840. Ο γιος του Hershell, ο Sir John F.W. Herschel (1792-1871), παρήγαγε την πρώτη

υπέρυθρη εικόνα χρησιµοποιώντας ένα εξατµισιογράφο (evaporograph). Σε αυτήν την συσκευή
η υπέρυθρη εικόνα διαµορφώνεται από τη διαφορετική εξάτµιση ενός φιλµ πετρελαίου.
1880. Εφευρέθηκε το βολόµετρο (bolometer) από τον Α Longley και τελειοποιήθηκε από

τον Charles Greeley Abbot (1872-1973), το οποίο το χρησιµοποίησε για να αισθανθεί την
θερµότητα από µια αγελάδα περίπου 400 µέτρα µακριά (το βολόµετρο είναι ένας ανιχνευτής
θερµότητας του οποίου η ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταβάλλεται όταν θερµαίνεται από µια
προσκρουόµενη ακτινοβολία).
1917. Η Case εφηύρε έναν φωτοαγώγιµο ανιχνευτή (φτιαγµένο από σουλφίδιο του

θαλλίου). Αντί να είναι ευαίσθητος στη αύξηση της θερµοκρασία που προκαλείται από τη
συναφή ακτινοβολία, το σήµα προέρχεται από την άµεση αλληλεπίδραση µε τα φωτόνια. Αυτοί
οι ανιχνευτές ήταν γρηγορότεροι και πιο ευαίσθητοι από τους ανιχνευτές θερµότητας που ήταν
διαθέσιµοι εκείνη την περίοδο.
1940. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου, σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος.

Οι εφαρµογές περιελάµβαναν την ανίχνευση στρατιωτών, µηχανηµάτων, σκαφών και
παγόβουνων, ακόµη επικοινωνίες και τέλος την καθοδήγηση των ιπταµένων πυραύλων. Αυτή η
τελευταία εφαρµογή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδοµένου της µεγάλης επιτυχίας των
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συσκευών υπέρυθρων ακτινών στις δυσάρεστες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου
πολέµου στον Περσικό Κόλπο (1991).

*

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Γερµανοί διαπίστωσαν ότι η απόδοση θα
µπορούσε να βελτιωθεί µε την ψύξη των ανιχνευτών. Αυτό ήταν πολύ σηµαντικό γιατί η ψύξη
χρησιµοποιείται τώρα ευρέως στις υπέρυθρες συσκευές ανίχνευσης. Η µεταπολεµική περίοδος
ήταν πολύ καρποφόρος από την άποψη της έρευνας και της ανάπτυξης δεδοµένου ότι ο πόλεµος
κατέδειξε σαφώς την χρησιµότητα και τη µεγάλη ευελιξία των υπέρυθρων ακτινών, τουλάχιστον
για τις στρατιωτικές εφαρµογές. Αν και πολλές εφαρµογές «υποπροϊόντων» χρησιµοποιούνται
για άλλους τοµείς, περίπου το 80% της αγοράς υπερύθρων χρησιµεύει ακόµα για στρατιωτικές
εφαρµογές.

2.4.

ΘΟΡΥΒΟΣ

2.4.1.

Εισαγωγή

Ο όρος θόρυβος αναφέρεται ως οποιοδήποτε ανεπιθύµητο σήµα σε ένα σύστηµα. Επειδή
όλα τα µετρηµένα σήµατα επηρεάζονται από το θόρυβο, είναι σηµαντικό να κατανοηθεί η
προέλευση και οι ιδιότητες του θορύβου. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τους διάφορους τύπους
θορύβων που προκύπτουν στην υπέρυθρη θερµογραφία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται
για την αποφυγή ή την αποµάκρυνσή του.
Υπό την ευρεία έννοια, ο θόρυβος εµπίπτει σε µια εκ των δύο κατηγοριών: τυχαίος ή
σταθερός. Γενικά, ο τυχαίος θόρυβος είναι συνήθως πρόσθετος, πράγµα που σηµαίνει ότι το

µέγεθος της τυχαίας διακύµανσης είναι ανεξάρτητο από την ένταση των σηµάτων, ενώ ο
σταθερός θόρυβος είναι συνήθως πολλαπλασιαστικός, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση της
µεταβολής της ευαισθησίας των ανιχνευτών.

*

Το όπλο των τορπιλών χρησιµοποιούσε ένα ενεργό επίπεδο φωτισµού και ήταν ευαίσθητο σε µικρού κύµατος

υπέρυθρη ακτινοβολία (<1µm): ένας φιλτραρισµένος (δηλαδή, να εµποδίζει την ορατή ακτινοβολία) λαµπτήρας
βολφραµίου άναβε τον στόχο και η απεικονισµένη υπέρυθρη ακτινοβολία καθοδηγούσε την τορπίλη.
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2.4.2.

Είδη θορύβου και µετρήσεις

2.4.2.1.

Τυχαίος Θόρυβος

Ο τυχαίος θόρυβος, γνωστός επίσης ως στοχαστικός θόρυβος ή ασύνδετος θόρυβος,
χαρακτηρίζεται από ένα σήµα η τιµή του οποίου σε οποιαδήποτε συγκεκριµένη θέση ή χρόνο
είναι ανεξάρτητη από τις τιµές που προηγούνται ή ακολουθούν. Εξ ορισµού εποµένως, δεν έχει
καµία αιτιοκρατική περιγραφή αλλά µπορεί να περιγραφεί µέσω ορισµένων στατιστικών
ιδιοτήτων. Ο τυχαίος θόρυβος µπορεί να προκύψει από ποικίλες πηγές που αφορούν συνήθως το
σύστηµα ανίχνευσης. Θεωρητικά, το αντικείµενο που εκπέµπει την ακτινοβολία µπορεί επίσης
να συµβάλει στα τυχαία σήµατα, µέσω των διακυµάνσεων στη εκπεµπόµενη ροή φωτονίων,
αλλά αυτές οι µεταβολές τείνουν να είναι πολύ µικρές έναντι εκείνων που εµφανίζονται στο
σύστηµα ανιχνευτών. Μέσα στον ανιχνευτή, η διαδικασία µετατροπής της ροή φωτονίων σε ένα
ηλεκτρικό σήµα µπορεί να περιλάβει τουλάχιστον τρεις θεµελιώδεις µηχανισµούς παραγωγής
θορύβου που περιγράφονται στη συνέχεια.
Ο Θόρυβος Johnson ή θερµικός θόρυβος (γνωστός επίσης ως θόρυβος Νyquist)

εµφανίζεται σε όλα τα αγώγιµα υλικά και είναι συνέπεια της χαοτικής ή τυχαίας κίνησης των
ελεύθερων ηλεκτρονίων.

ν rms = 4kTR∆f
όπου:

[2.2]

k : η σταθερά Boltzmann ( W*s*Κ-1)

T : η απόλυτη θερµοκρασία (Kelvin)
R : η ηλεκτρική αντίσταση (Ω)
∆f : το εύρος φάσµατος

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο θόρυβος Johnson αυξάνει ανάλογα µε τη θερµοκρασία και το
εύρος φάσµατος.
Ο θόρυβος παραγωγής επανασυνδυασµού εµφανίζεται στα ηµιαγώγιµα υλικά (που

υπάρχουν στους περισσότερους ανιχνευτές φωτονίων) και προκαλείται από τις διακυµάνσεις στο
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ποσοστό παραγωγής φορέων ελεύθερου φορτίου. Τείνει να έχει ένα επίπεδο φασµατικής ισχύος
µέχρι µια συχνότητα που αντιστοιχεί στη ελεύθερη διάρκεια ζωής των φορέων και µειώνεται
γρήγορα µε την περαιτέρω αύξηση στη συχνότητα.
Ο µηχανισµός που παράγει f-1 θόρυβο ή αλλιώς ο υπερβολικός θόρυβος, είναι

περισσότερο πολύπλοκος. Πιθανές θεωρίες και στοιχεία προτείνουν εξάρτηση από την
επεξεργασία του ηµιαγωγού. Ο θόρυβος αυτός δείχνει πυκνότητα φασµατικής ισχύος που
µεταβάλλεται αντιστρόφως µε τη συχνότητα, εξ’ ου και το όνοµά του, και είναι σηµαντικός µόνο
στις χαµηλές συχνότητες. Η εικόνα 2 παρέχει µια άποψη του φάσµατος του θορύβου για αυτούς
τους ανιχνευτές. Όπως παρουσιάζεται, είναι σύνηθες για τον f-1 θόρυβο να επιδρά στις
χαµηλότερες συχνότητες του φάσµατος, ο θόρυβος παραγωγής επανασυνδυασµού στις µεσαίες
και ο θόρυβος Johnson στις υψηλότερες συχνότητες.

Σχήµα 2.1 Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα θορύβου παραγόµενου από πρωτογενή ηµιαγώγιµα υλικά (Λογαριθµική
κλίµακα)

Οι τρεις τύποι θορύβου που περιγράφηκαν µέχρι τώρα σχετίζονται µε την διαδικασία
µετατροπής της ροής των φωτονίων σε ηλεκτρικό σήµα. Οι σύγχρονες κάµερες υπέρυθρης
ακτινοβολίας µετατρέπουν το ηλεκτρικό σήµα σε ψηφιακό, µέσω µιας διεργασίας που λέγεται
ψηφιοποίηση. Αυτό οδηγεί σε ένα άλλο είδος θορύβου που λέγεται θόρυβος κβαντοποίησης. Η
ποσότητα αυτού του θορύβου εξαρτάται από το επίπεδο κβαντοποίησης. Αν υποθέσουµε ότι
έχουµε µια πραγµατική τιµή v η οποία µετατρέπεται σε ψηφιακή vq η τυπική τους απόκλιση θα
είναι:
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1
σ q2 =
∆v

vq +

∆v
2

∫ (v − v

q

) 2 dv =

∆v
vq −
2

1
( ∆v ) 2
12

[2.3]

όπου ∆v είναι η διαφορά ψηφιοποίησης. Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι το σφάλµα λόγω
ψηφιοποίησης µειώνεται όσο η διαφορά ∆v µειώνεται, γεγονός αναµενόµενο.

2.4.2.2.

Συγκεκριµένος Θόρυβος

Ο συγκεκριµένος ή συσχετισµένος θόρυβος αναφέρεται στον θόρυβο που έχει ευδιάκριτη
µορφή.

Απεικονιζόµενος

ένας

τέτοιος

θόρυβος

µπορεί

να

εµφανιστεί

υπό

µορφή

διαστρεβλωµένου αντικειµένου (βαρέλι), αν και αυτό είναι ασυνήθιστο στα σύγχρονα οπτικά
συστήµατα. Η µεταβολή της έντασης είναι ένας πολύ πιο κοινός τύπος συγκεκριµένου θορύβου.
Αυτός µπορεί να προκληθεί από µηχανικό ή οπτικό σκιαγράφηµα, το οποίο γίνεται αντιληπτό
από µια µειωµένη ακτινοβολία προς την περιφέρεια της εικόνας, ή από µεταβολές της
ευαισθησίας µεταξύ των ανιχνευτών σε µια εστιακή σειρά επιπέδων. Είναι ενδιαφέρον να
σηµειωθεί ότι επειδή οι άνθρωποι είναι αρκετά έµπειροι στην αντίληψη των επιπέδων, ο
συγκεκριµένος θόρυβος είναι περισσότερο εµφανής στον παρατηρητή, από ότι ένα ισοδύναµο
ποσό τυχαίου θορύβου.

2.4.2.3.

Μέτρηση Θορύβου

Ο θόρυβος χαρακτηρίζεται από το διάγραµµα πυκνότητας πιθανότητάς του, το οποίο
καθορίζει στην ουσία πόσο συχνά µια συγκεκριµένη τιµή τυχαίας µεταβολής παρατηρείται. Το
διάγραµµα πυκνότητας πιθανότητας µπορεί να υπολογιστεί µε τη διαµόρφωση ενός
ιστογράµµατος της ποσότητας του θορύβου. Για παράδειγµα έχουµε την εικόνα 1.3 και 1.4, η
οποία δεν έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά περιέχει µικρές µεταβολές στην ένταση οι
οποίες οφείλονται στον τυχαίο θόρυβο. Παρακάτω παρατίθεται και το ιστόγραµµα του θορύβου
της εικόνας. Το ιστόγραµµα περιέχει σφάλµατα λόγω ψηφιοποίησης.
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Εικόνα 2.2 Εικόνα που περιέχει τυχαίο θόρυβο.

Σχήµα 2.2 Ιστόγραµµα που δείχνει την υποκείµενη
κανονική κατανοµή

Για µία συνεχή τυχαία µεταβλητή x η κατανοµή Gauss έχει την παρακάτω εξίσωση
πυκνότητας πιθανότητας:
p( x) =

⎡ (x − µ)2 ⎤
1
exp ⎢−
⎥
2σ 2 ⎦
σ 2π
⎣

[2.4]

όπου µ είναι ο αριθµητικός µέσος και σ2 η µεταβλητότητα του x. Αυτές οι δύο παράµετροι
περιγράφουν ακριβώς την κατανοµή.

2.4.2.4.

Αναλογία σήµατος προς θόρυβο

Η αναλογία σήµατος προς θόρυβο (Signal to Noise Ratio) ορίζεται ως η αναλογία της
ισχύος των σηµάτων προς την ισχύ του θορύβου. Μια µέτρηση του θορύβου του συστήµατος σε
συνάρτηση µε το αντίστοιχο σήµα παρέχει χρήσιµες ενδείξεις για το σύστηµα.
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε µια στατική σκηνή και παίρνουµε δυο διαδοχικές φωτογραφίες
Α και Β. Η αναλογία του σήµατος προς το θόρυβο θα είναι:
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∑∑ A

2
i, j

SNR =

i

j

[2.5]

NMσ ε2
2

όπου:

σe =

∑∑ (ε
i

i, j

− µ)2

j

NM

και

[2.6]

ε i , j = Ai , j − Bi , j
[2.7]

Τα i, j αναφέρονται στις συνιστώσες x, y της φωτογραφίας µε ΝxM pixels, µ είναι ο
αριθµητικός µέσος της κατανοµής ε. Με αυτή την εξίσωση η αναλογία του σήµατος προς το
θόρυβο αλλάζει από την εικόνα Α στην εικόνα Β.
Οι κατασκευαστές καθορίζουν συχνά την ευαισθησία ενός οργάνου βασισµένη στην
αναλογία του σήµατος προς το θόρυβο που παρέχει το όργανο. Ένα σχετικό µέτρο, συγκεκριµένο
για την υπέρυθρη ανάκλαση, είναι ο θόρυβος λόγω διαφοράς θερµοκρασίας. Αυτή η παράµετρος
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό της αναλογίας του σήµατος προς το θόρυβο που αξιολογείται σε
σχέση µε την θερµοκρασία του εξεταζόµενου αντικειµένου.

2.4.3.

Μείωση Θορύβου Μέσω Επεξεργασίας Εικόνας

Όλα τα συστήµατα εικόνας είναι ευαίσθητα στο θόρυβο. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι εικόνες
περιέχουν κάποιο θόρυβο. Τα επίπεδα στα οποία ο θόρυβος εικόνας θεωρείται σηµαντικός είναι
υποκειµενικά και εξαρτώνται από την χρήση για την οποία οι πληροφορίες προορίζονται. Πολλές
φορές η ποιότητα µιας εικόνας µπορεί να ικανοποιεί και τον πιο έµπειρο ερευνητή, αλλά εάν η
εικόνα αυτή εκτεθεί σε µηχανήµατα πολύ ευαίσθητα στο θόρυβο, µπορεί να προκύψει εξαιρετικά
θορυβώδης. Για την καταπολέµηση του θορύβου χρησιµοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας που
αφαιρούν το θόρυβο σε µεγάλο ποσοστό. Πάλι όµως στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα ποσοστό
θορύβου που παραµένει και ένα άλλο πολύ µικρότερο που δηµιουργείται από την επεξεργασία
αυτή.
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Για την καλύτερη ερµηνεία του θορύβου εικόνας, είναι χρήσιµο να υιοθετηθεί το ακόλουθο
απλό πρότυπο για την διαδικασία σχηµατισµού εικόνας που διευκρινίζεται διαγραµµατικά στην
Εικόνα 1.5:

Σχήµα 2.3 ∆ιαδικασία σύνθεσης εικόνας.

I i , j = Ai , j ⋅ S i , j + Bi , j + ε i , j

[2.8]

όπου οι δείκτες i και j είναι οι συνιστώσες της εικόνας, για µια δεδοµένη ακτινοβολία S, η
υποβάθµιση της εικόνας Ι εµφανίζεται µέσω του τυχαίου θορύβου ε και µέσω της
διαστρέβλωσης (ανοµοιόµορφη διανοµή) του παράγοντα ενίσχυσης Α και του αντισταθµιστικού
παράγοντα Β.
Η αφαίρεση του συγκεκριµένου θορύβου είναι σχετικά εύκολη. Με µία απλή διάταξη
καθορίζουµε τις παραµέτρους Αij, Bij και τις τοποθετούµε στη βασική εξίσωση θορύβου.
Ai , j =

Ii 2 − Ii 1
S 2 − S1

−

εi 1 −εi 2
S 2 − S1

Bi , j = I 1 − Ai , j S1 − ε 1

[2.9]

[2.10]
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Ακολουθώντας την παρακάτω εξίσωση µπορούµε να αφαιρέσουµε τον συγκεκριµένο
θόρυβο:

Si, j =

I i , j − Bi , j
Ai , j

[2.11]

Το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η υψηλή ευαισθησία στο θόρυβο. Αυτό συµβαίνει
γιατί εισάγεται η παράµετρος Α που είναι εξαιρετικά θορυβώδης.
Ένας τρόπος για να βελτιώσουµε την ποιότητα της εικόνας είναι να µορφοποιήσουµε τις
εικόνες Ι1 και Ι2 συναρτήσει του µέσου όρου τους. Επειδή όµως αυτό αρκετές φορές δεν είναι
πρακτικό, προσπαθούµε να περιγράψουµε τα Α, Β συνήθως µε µια µορφή εξίσωσης δευτέρου
βαθµού και να τα τοποθετήσουµε στην κατανοµή του θορύβου.

A(x,y) = C1x2 + C2y2 + C3xy + C4x + Csy + C6
Ο τυχαίος θόρυβος αφαιρείται κυρίως µε τη χρησιµοποίηση της λείανσης ή του
φιλτραρίσµατος. Κάθε µια από τις µεθόδους περιλαµβάνει µια διαδικασία µε την οποία µια
µέτρηση συγκρατείται στις γειτονικές τιµές σύµφωνα µε κάποια συγκεκριµένη λειτουργία,
συνήθως γραµµική. Τέτοιες διαδικασίες µπορούν να εφαρµοστούν είτε στη χρονική, είτε χωρική
περιοχή. Εντούτοις προτιµάται εκείνη που συνήθως είναι βασισµένη σε µια αξιολόγηση της
απαραίτητης έκβασης και της φύσης των στοιχείων. Επειδή οι περισσότερες προσεγγίσεις
φιλτραρίσµατος δεν µπορούν να διακρίνουν µεταξύ του θορύβου και του αληθινού σήµατος, η
ανάγκη για διατήρηση της ακεραιότητας των σηµάτων σε µια ιδιαίτερη περιοχή, καθιερώνει
συχνά αυτήν την επιλογή. Οι τεχνικές µείωσης του τυχαίου θορύβου είναι:
Α)

Χρονικός υπολογισµός µέσου όρου

Η έννοια του µέσου όρου χρησιµοποιήθηκε παραπάνω ως τρόπος βελτιστοποίησης των
κόκκων της εικόνας και ως αποτέλεσµα της ίδιας της εικόνας. Με κάποιες προσαρµογές µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και ως τρόπος αποβολής του θορύβου. Βρίσκοντας το µέσο όρο Ν των
εικόνων µιας σκηνής για ένα τυχαίο θόρυβο Gauss, µειώνουµε το θόρυβο κατά ένα παράγοντα
Ν. Είναι λογικό οι εικόνες που εξετάζουν θερµότητα, να µεταβάλλονται χρονικά. Ο ρυθµός µε
τον οποίο µεταβάλλεται η σκηνή σε σχέση µε το ρυθµό που αυτή η µεταβολή γίνεται αντιληπτή
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από το όργανο είναι σηµαντικός για να βρεθεί ο σωστός µέσος όρος. Η απλουστευµένη µορφή
είναι η στατική σκηνή, στην οποία οι εικόνες της διαφέρουν µόνο στον τυχαίο θόρυβο. Μια άλλη
περίπτωση είναι να έχουµε εικόνες σε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ ότι οι µεταβολές στη διάρκεια του
χρόνου, έτσι ώστε να µπορούµε να βγάλουµε ένα ασφαλή µέσο όρο στα «frame». Αυτή η
περίπτωση ονοµάζεται box car averaging και ορίζεται ως εξής:
k

I =

1 k +ν k
∑I
2ν + 1 k = k −ν

[2.12]

όπου k είναι η ένδειξη των περιοχών, το διάστηµα 2ν+1 υποδεικνύει το βαθµό λείανσης.
Πράγµατι, το πώς µεταβάλλεται ο µέσος όρος µπορεί να γίνει κατανοητό εξετάζοντας την
απόκρισης της συχνότητας ενός απλού ολοκληρωτή:

f =

τ

1

∫ exp(−iωt )dt = iωτ [1 − exp(−iωτ )]

[2.13]

t =0

Εδώ, ω είναι η συχνότητα περιστροφής
Β)

Χωρικό φιλτράρισµα

Η λείανση είναι µια διαδικασία φιλτραρίσµατος χαµηλών συχνοτήτων στην οποία τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υψηλής χωρικής συχνότητας µειώνονται ή απορρίπτονται εξ
ολοκλήρου, ενώ εκείνα της χαµηλής συχνότητας είναι αυτά που περνούν κατά ένα µεγάλο
µέρος αµετάβλητα.
Άλλοι τρόποι αποµάκρυνσης του θορύβου είναι µε τα παρακάτω φίλτρα:
i. Φίλτρο κιβωτίου (γειτονικός µέσος όρος)

Φίλτρο κιβωτίου, επίσης γνωστό και ως γειτονικός µέσος όρος, υπολογίζει το µέσο όρο
κατά τη διάρκεια του χρόνου.
ii. Φίλτρο Gauss
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Σε αυτό το φίλτρο δίνεται βαρύτητα σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel) ξεχωριστά.
Εποµένως, ο µέσος όρος βγαίνει από τα γειτονικά στοιχεία του κάθε εικονοστοιχείου της
εικόνας και έπειτα από την εικόνα συνολικά.
iii. Φίλτρο Butterworth

Το φίλτρο Butterworth δηµιουργείται χρησιµοποιώντας µια εφαρµογή µεταφοράς, η οποία
καθορίζει την απόδοση του.
iv. Μεσαίο φίλτρο

Τα φίλτρα, Gaussian και Butterworth στηρίζονται σε µια διαδικασία συνελίξεων και
ταξινοµούνται έτσι ως γραµµικά φίλτρα. Αντίθετα το µεσαίο φίλτρο στηρίζεται σε µια µη
γραµµική εφαρµογή. Αντί του υπολογισµού ενός σταθµισµένου ποσού των τιµών µέσα σε µια
ορισµένη γειτονιά, το µεσαίο φίλτρο αντικαθιστά την κεντρική τιµή µε το µέσο όρο του
πληθυσµού.
v. Αρµονικό φίλτρο

Η αποτελεσµατικότητα του φίλτρου χαµηλού περάσµατος εξαρτάται κατά ένα µεγάλο
µέρος από την υπόθεση ότι οι πληροφορίες της εικόνας είναι διαφορετικές από το χαµηλό όριο
του φασµατικού αριθµού των κυµάτων της εικόνας. Λόγω του ότι αυτό είναι µία υποθετική
κατάσταση και µπορεί να περιέχει σφάλµατα είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα φίλτρο που είναι
πιο επιλεκτικό σε σχέση µε τα τµήµατα συχνότητας που µειώνονται στα πεδία οµοιόµορφης
ικανότητας ακτινοβολίας και απορρόφησης.

2.4.4.

Τεχνικές για να αυξηθεί η ικανότητα ακτινοβολίας

Η ικανότητα ακτινοβολίας κυµαίνεται από 0 για ένα µη εκποµπό (nonemitter) έως 1 για
έναν τέλειο εκποµπό (blackbody).
Σε σχέση µε τη θερµική απεικόνιση, η υψηλή ικανότητα ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά
σηµαντική για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά, αυξάνει την ενισχυµένη εκποµπή ακτινοβολίας
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βοηθώντας έτσι την διαδικασία ανίχνευσης της άπο υπέρυθρης ακτινοβολίας µε βελτίωση της
αναλογίας σήµατος προς θόρυβο. Αφετέρου, σηµαίνει χαµηλό συντελεστή ανάκλασης (ρ=1-ε),
µειώνοντας έτσι την εµβέλεια για αλλοίωση των σηµάτων από την ανακλώµενη εκποµπή που
προκαλείται από εξωτερικές πηγές. Οι εσφαλµένες ανακλάσεις είναι ένα σηµαντικό εµπόδιο για
τη σωστή ερµηνεία των θερµογραφικών στοιχείων. Παραδείγµατος χάριν, οι αντανακλάσεις που
προκαλούν λανθασµένες µετρήσεις θερµοκρασίας θα µπορούσαν, σε µια περίπτωση
συντήρησης, να αρχίσουν τη δαπανηρή συµπληρωµατική επιθεώρηση ή να προκαλέσουν περιττή
προληπτική συντήρηση.
Το επίστρωµα επιφάνειας αλλάζει πολλά περισσότερα από την ικανότητα ακτινοβολίας
ενός αντικειµένου. Επίσης αναπόφευκτα τροποποιεί τον τρόπο µε τον οποίο µια δοµή
αποκρίνεται σε ένα θερµικό ερέθισµα και µπορεί έτσι να σχετιστεί µε την ερµηνεία των
µετρήσεων απόκρισης της θερµότητας. Ο βαθµός στον οποίο µια τέτοια επίδραση πρέπει να
εξεταστεί στην πράξη, εξαρτάται από παράγοντες όπως οι θερµικές ιδιότητες, το σχετικό
πάχος του αντικειµένου και του επιστρώµατός του, καθώς επίσης και από την χρήση στην
οποία οι µετρήσεις απόκρισης εφαρµόζονται.

2.4.4.1.

Θερµοχρωµατικά επιχρίσµατα ή φιλµ

Οι θερµοχρωµατικές ουσίες αλλάζουν χρώµα αντιδρώντας έτσι στην µεταβολή της
θερµοκρασίας. Μεταφράζοντας µια αλλαγή στη θερµοκρασία µε µια αλλαγή στο χρώµα,
αυτά τα υλικά προσφέρουν µια πολύ καλή εναλλακτική λύση χαµηλότερου κόστους στις
συµβατικές θερµικές τεχνικές επιθεώρησης, που απαιτούν ακριβές συσκευές θερµικής
απεικόνισης.
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Σχήµα 2.4 Επίδραση του επιχρίσµατος στην προκύπτουσα αντίθεση υπολογισµένη για 1.6mm (0,06in) κελύφους
από αλουµίνιο µε 50% απώλεια υλικού επικαλυµµένο

2.4.4.2.

Τροποποίηση επιφάνειας

Η οξείδωση και η υποβολή σε ανοδική οξείδωση είναι χηµικές διαδικασίες που οδηγούν
στην δηµιουργία µιας ένωσης που έχει χαρακτηριστικά υψηλότερη ικανότητα ακτινοβολίας
από το µέταλλο από το οποίο παράχθηκε. Εάν επιτρέπεται για λειτουργικούς λόγους η
οξείδωση είναι ένας αρκετά αποτελεσµατικός τρόπος για την αύξηση της ικανότητας
ακτινοβολίας στα επιθυµητά επίπεδα.

2.4.4.3.

Ανακλαστική κοιλότητα πυροµετρίας

Όταν εξετάζεται η εκποµπή ακτινοβολίας από ένα µικρό άνοιγµα σε ένα ισοθερµικό
πεδίο, η φασµατική απόκριση της προσεγγίζει αυτή του πολύ καλού εκποµπού (blackbody).
Το γεγονός αυτό (Cavity Effect) ισχύει για όλα τα υλικά και τη γεωµετρία τους εφ' όσον το
άνοιγµα είναι αρκετά µικρό. Η ανακλαστική κοιλότητα πυροµετρίας είναι ένας τρόπος για να
υπερνικήσει τα προβλήµατα χαµηλής ικανότητας ακτινοβολίας.
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Σχήµα 2.5 Ανακλαστήρας κωνικού σχήµατος

2.5.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

2.5.1.

Εισαγωγή

Η υπέρυθρη θερµογραφία είναι µια κατάλληλη µη καταστρεπτική µέθοδος δοκιµής που
µπορεί να απεικονίσει και να υπολογίσει διάφορους δισδιάστατους τοµείς θερµοκρασίας
ταυτόχρονα µε την αντίληψη της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας που εκπέµπεται από τις
επιφάνειες των υπό εξέταση αντικειµένων. Η αυξανόµενη αναγνώριση της δυνατότητας
εφαρµογής της τεχνικής αυτής, έχει προτρέψει την ανάπτυξη των διαγνωστικών τηλεπισκόπισης
για τις διάφορες χρήσεις της εφαρµοσµένης µηχανικής. Η υπέρυθρη θερµογραφία έχει
χρησιµοποιηθεί σε πολλές ειδικότητες εφαρµοσµένης µηχανικής όπως η ανίχνευση ασυνέχειας, ο
έλεγχος των συνθηκών που επικρατούν και ο υπολογισµός της µεταφοράς θερµότητας. Η τεχνική
αυτή µπορεί επίσης να εφαρµοστεί σε κρίσιµους ελέγχους, όπως στις πυρηνικές εγκαταστάσεις,
όπου υπάρχει υψηλή ραδιενέργεια.
Αν και η υπέρυθρη θερµογραφία έχει πολλά πλεονεκτήµατα, είναι αναπόφευκτο για τα
µετρήσιµα στοιχεία να περιλαµβάνουν όπως άλλες τεχνικές, π.χ. οι µετρήσεις µε θερµοηλεκτρικά
ζεύγη. Εντούτοις, το ποσοτικό σφάλµα της µέτρησης είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ακριβώς και
συστηµατικά - όχι µόνο στους όρους υψηλής θερµοκρασίας αλλά και στους όρους κοντά στη
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί περαιτέρω η ποσοτική υπέρυθρη
θερµογραφία για τις διάφορες χρήσεις της εφαρµοσµένης µηχανικής µε ανάλυση του επιπέδου
εµπιστοσύνης των στοιχείων µέσω µιας κατάλληλης τεχνικής αξιολόγησης. Ειδικότερα, η
ακρίβεια µπορεί να µειώνεται κατά την εφαρµογή της τεχνικής σε περιβαλλοντικές συνθήκες,
επειδή η ενέργεια ακτινοβολίας που ανιχνεύεται στον υπέρυθρο αισθητήρα, ο οποίος
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χρησιµοποιείται συνήθως για τον καθορισµό της θερµοκρασίας, περιλαµβάνει πάντα και το
θόρυβο παραδείγµατος χάριν από την ανακλώµενη ακτινοβολία του περιβάλλοντα χώρου. Για τις
διάφορες ειδικότητες της εφαρµοσµένης µηχανικής, πρέπει να καθιερωθεί µια ποσοτική βάση
υπέρυθρης θερµογραφίας που να είναι: (i) εφαρµόσιµη στις περιβαλλοντικές συνθήκες και (ii)
ακριβής και χωρίς σηµαντικό σφάλµα.
Οι παράγοντες ελάχιστης ανιχνεύσιµης διαφοράς µεγέθους και θορύβου, που ισοδυναµεί σε
διαφορά θερµοκρασίας, είναι θεµελιώδεις για τη διατήρηση της εµπιστοσύνης της
θερµογραφικής µέτρησης. Επιπλέον, η αβεβαιότητα της µέτρησης µπορεί να αξιολογηθεί µε τη
χρησιµοποίηση της ανάλυσης αβεβαιότητας βασισµένης στα πρότυπα ANSI/ASME, που
παρουσιάζονται κατωτέρω.
Υπάρχουν πολλοί τύποι συστηµάτων υπέρυθρης θερµογραφίας που έχουν διαφορετικούς
τύπους αισθητήρων και ανιχνευτών.

2.5.2.

Ορισµοί

Η ελάχιστη ανιχνεύσιµη διαφορά µεγέθους και θορύβου, που ισοδυναµεί σε διαφορά
θερµοκρασίας, επηρεάζει την ανάλυση του συστήµατος υπέρυθρης θερµογραφίας. Κάθε αιτία
που επηρεάζει την ανάλυση αξιολογείται ποσοτικά. Όχι µόνο ο ελάχιστος θόρυβος λόγω
διαφοράς θερµοκρασίας (Noise Equivalent Temperature Difference), αλλά και το ελάχιστο
ανιχνεύσιµο µέγεθος (Minimum Detectable Size) είναι σηµαντικοί δείκτες απόδοσης του
συστήµατος υπέρυθρης θερµογραφίας και εκφράζουν τη µικρότερη ανάλυση που µπορεί να
ανιχνευθεί. Παραδείγµατος χάριν, όταν µετριέται η θερµοκρασία της επιφάνειας ενός
αντικειµένου κάτω από το ελάχιστο ανιχνεύσιµο µέγεθος, δεν µπορεί να διακριθεί η µορφή του,
ενώ παράλληλα εισάγεται στον ανιχνευτή ενέργεια από το περιβάλλον ως σήµα θορύβου, που
προκαλεί αυξηµένο σφάλµα στις µετρήσεις.
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2.5.3.

Παράγοντες που εξασθενίζουν την απόδοση

Γενικά, οποιοσδήποτε τύπος µέτρησης περιλαµβάνει διάφορα σφάλµατα. Το σύστηµα
υπέρυθρης θερµογραφίας δεν αποτελεί εξαίρεση, και απαιτούνται ποσοτικές αξιολογήσεις από
πολλές πλευρές για να εξακριβωθεί η ακρίβεια της µέτρησης. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
εξασθενίζουν τους δείκτες απόδοσης ενός εξοπλισµού υπέρυθρης θερµογραφίας µηχανικής
ανίχνευσης. ∆ύο παράγοντες που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να αντισταθµίσουν
τα σφάλµατα είναι το ελάχιστο ανιχνεύσιµο µέγεθος (Minimum detectable size, MDS) και ο
ισοδύναµος θόρυβος λόγω διαφοράς θερµοκρασίας (Noise equivalent temperature difference,

NETD). Τελικά το σφάλµα εξασθενίζει το ελάχιστο ανιχνεύσιµο µέγεθος και την ισοδύναµη
διαφορά θερµοκρασίας θορύβου του µηχανικού υπέρυθρου θερµογραφικού συστήµατος
ανίχνευσης και στη θεωρία και στην πράξη.

2.5.4.

Αξιολόγηση Σφαλµάτων

Η παρέκκλιση και η µη εστίαση των φακών, και οι ενισχυτές απόκρισης συχνότητας είναι
πιθανό να είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που εξασθενίζουν το ελάχιστο ανιχνεύσιµο
µέγεθος του µηχανικού τύπου ανίχνευσης των συστηµάτων υπέρυθρης θερµογραφίας. Η τυπική
απόκλιση [(ATrs2)av]0,5 του δείκτη θερµότητας που αντιπροσωπεύει τη θερµοκρασία ακτινοβολίας

Τrs µπορεί επίσης να οριστεί ως ο θόρυβος που ισοδυναµεί µε διαφορά θερµοκρασίας του
µηχανικού τύπου ανίχνευσης των συστηµάτων υπέρυθρης θερµογραφίας.. Ο θερµικός δείκτης
και η απόκλισή του, µπορούν να επεξεργασθούν στατιστικά και ποσοτικά µε τη χρήση διαφόρων
τεχνικών. Οι ποιοτικές διαφορές στα στοιχεία ανάγνωσης δεν εµφανίζονται κατά την αξιολόγηση
του θορύβου που ισοδυναµεί µε διαφορά θερµοκρασίας. Οι παρούσες τεχνικές ανάλυσης των
αιτιών που προκαλούν θόρυβο ή των πηγών, επηρεάζουν το ελάχιστο ανιχνεύσιµο µέγεθος και
τον ισοδύναµο θόρυβο της διαφοράς θερµοκρασίας, ισχύουν επίσης και σε άλλους τύπους
συστηµάτων υπέρυθρης θερµογραφίας ακόµα κι αν οι αιτίες του θορύβου διαφέρουν.
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2.6.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Η απόδοση των ανιχνευτών µπορεί να περιγραφεί µε διάφορους τρόπους όπως η απόκριση,
ο θόρυβος ισοδύναµης ισχύος και η δυνατότητα ανίχνευσης. Αυτές οι παράµετροι επιτρέπουν
στον χρήστη να συγκρίνει τη σχετική απόδοση µεταξύ των ανιχνευτών.
2.6.1.

Απόκριση

Η απόκριση δίνει στον ανιχνευτή πληροφορίες για την ενίσχυση, τη γραµµικότητα, τη
δυναµική περιοχή και το επίπεδο κορεσµού. Η απόκριση είναι ένα µέτρο της ένδειξης µεταφοράς
µεταξύ των σηµάτων εισόδου φωτονίων και των ηλεκτρικών σηµάτων εξόδου του ανιχνευτή.
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός ανιχνευτή είναι το πόσο γρήγορα µπορεί να αποκριθεί
σε έναν παλµό της οπτικής ακτινοβολίας.
Ο χρόνος απόκρισης ενός ανιχνευτή χαρακτηρίζεται από τη σταθερά χρόνου απόκρισής
του, δηλαδή το χρόνο που απαιτεί η έξοδος του ανιχνευτή για να φθάσει στο 63% (1 – e-1) της
τελικής τιµής του µετά από µια ξαφνική αλλαγή στη ακτινοβολία. Για τις περισσότερες συσκευές
ανίχνευσης, η απόκριση σε µια αλλαγή στην ακτινοβολία ακολουθεί έναν απλό εκθετικό νόµο.
Γενικά, η απόκριση εξαρτάται από το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτίνας, και έτσι
η φασµατική απόκριση ενός ανιχνευτή µπορεί να οριστεί ως λειτουργία του µήκους κύµατος

R(λ,f).
Αν και η απόκριση είναι µια χρήσιµη µέτρηση για να προβλεφθεί ένα επίπεδο σηµάτων
µιας δεδοµένης ακτινοβολίας, δεν δίνει καµία ένδειξη για την ελάχιστη ακτινοβόλο ροή που
µπορεί να ανιχνευθεί. Με άλλα λόγια, δεν εξετάζει το ποσό του θορύβου στην έξοδο του
ανιχνευτή που θα ποσοτικοποιήσει τελικά την αναλογία του σήµατος προς το θόρυβο (SNR).

75

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

2.6.2.

Ισοδύναµη Ισχύς Θορύβου

Η δυνατότητα να ανιχνευθούν τα µικρά ποσά της ενέργειας ακτινοβολίας εµποδίζεται από
το θόρυβο κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης. Επειδή ο θόρυβος παράγει µια τυχαία διακύµανση
στην έξοδο ενός ανιχνευτή ακτινοβολίας, µπορεί να καλύψει το πραγµατικό σήµα µε ένα
αδύνατο οπτικό σήµα. Ο θόρυβος θέτει έτσι όρια στην ελάχιστη φασµατική ροή εισόδου που
µπορεί να ανιχνευθεί υπό δεδοµένες συνθήκες. Μια κατάλληλη περιγραφή αυτού του ελάχιστου
ανιχνεύσιµου σήµατος είναι η ισοδύναµη ισχύς θορύβου (NEP), που ορίζεται ως η ροή
ακτινοβολίας που είναι απαραίτητη για να δώσει ένα σήµα εξόδου ίσο µε τον θόρυβο των
ανιχνευτών.
Οι παράγοντες που σχετίζονται µε τον θόρυβο ισοδύναµης ισχύος είναι:

♦

Η συγκεκριµένη ικανότητα ανίχνευσης

♦

Ο θόρυβος στην οπτική ανίχνευση – ο θόρυβος µειωµένης απόδοσης φωτονίων

♦

Η εξάρτηση σήµατος από την περιορισµένη ανίχνευση

♦

Η περιορισµένη ανίχνευση παρασιτικού θορύβου

2.6.3.

Παράµετροι απόδοσης συστηµάτων

Ένα σύστηµα θερµικής απεικόνισης συλλέγει, φασµατικά φίλτρα και εστιάζει την
υπέρυθρη ακτινοβολία επάνω σε µια σειρά ανιχνευτών πολλών στοιχείων. Οι ανιχνευτές
µετατρέπουν τα οπτικά σήµατα σε αναλογικά, τα οποία έπειτα ενισχύονται, ψηφιοποιούνται και
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την προβολή σε οθόνη. Η κύρια λειτουργία του συστήµατος
απεικόνισης είναι να παραχθεί µια εικόνα ή ένας χάρτης των διαφορών θερµοκρασίας του
αντικειµένου που εξετάζεται. Εποµένως, η απόδοση των συστηµάτων απεικόνισης εξαρτάται από
τη χωρική ανάλυση και τη θερµική ευαισθησία. Και οι δύο αυτές ιδιότητες είναι απαραίτητες για
την παραγωγή σωστή θερµικής εικόνας. Η χωρική ανάλυση σχετίζεται µε το πώς ένα µικρό
αντικείµενο µπορεί να αναλυθεί από το σύστηµα θέρµανση, ενώ η θερµική ευαισθησία µε την
ελάχιστη διαφορά θερµοκρασίας που µπορεί να ανιχνευθεί επάνω από το επίπεδο του θορύβου.
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2.6.4.

Λειτουργία διαµόρφωσης µεταφοράς

Η λειτουργία διαµόρφωσης µεταφοράς (Modulation Transfer Function) είναι η παράµετρος
εκείνη που περιγράφει την ανάλυση του χώρου και την ποιότητα εικόνας ενός συστήµατος
απεικόνισης συναρτήσει της συχνότητας απόκρισης του χώρου. Η ερµηνεία της ποιότητας της
εικόνας στην κυρίαρχη συχνότητας καθιστά διαθέσιµη ολόκληρη τη σειρά των τεχνικών
συστηµάτων γραµµικής ανάλυσης, διευκολύνοντας την πρόβλεψη, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται
διάφορα υποσυστήµατα.

2.6.5.

Επιλογή της ατµοσφαιρικής ζώνης

Επειδή η ατµόσφαιρα δεν έχει τις βέλτιστες, ενιαίες ιδιότητες µετάδοσης, η επιλογή της
ζώνης λειτουργίας του µήκους κύµατος ρυθµίζεται από την τελική εφαρµογή. Η επιλογή µιας
ζώνης λειτουργίας µήκους κύµατος, υπαγορεύει την επιλογή και του τύπου του ανιχνευτή.
Μεταξύ των σηµαντικών κριτηρίων για τη ζώνη είναι η απόσταση λειτουργίας, η
εσωτερική/υπαίθρια λειτουργία, η θερµοκρασία και η ικανότητα ακτινοβολίας των σωµάτων που
εξετάζονται . Σύµφωνα µε το νόµο του Planck αντικείµενα υψηλής θερµοκρασίας εκπέµπουν
περισσότερο στα µικρά µήκη κύµατος, ενώ τα µεγάλα µήκη κύµατος είναι αφορούν στα
αντικείµενα κοντά στη θερµοκρασία δωµατίου. Τα µεγάλα µήκη κύµατος προτιµώνται επίσης για
υπαίθρια λειτουργία, όπου τα σήµατα επηρεάζονται λιγότερο από την ακτινοβολία του ήλιου.
Για αποστάσεις λειτουργίας που περιορίζονται σε µερικά µέτρα (∼10m), απουσία σταγονιδίων
οµίχλης ή ύδατος, η ικανότητα απορρόφησης της ατµόσφαιρας έχει µικρή επίδραση.

2.7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.7.1.

Γενικά

Η θερµική µη καταστρεπτική αξιολόγηση γίνεται µε δύο τρόπους: την παθητική και την

ενεργητική.
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2.7.2.

Παθητική Τεχνική

Στην παθητική προσέγγιση, δεν εφαρµόζεται κάποια εξωτερική θέρµανση ή ψύξη,
αντίθετα η υπάρχουσα θερµοκρασία µέσα στο υπό εξέταση αντικείµενο ή σε αυτό και τα γύρω
του χρησιµοποιείται για το είδος της µέτρησης αυτής.
Σηµαντικά χαρακτηριστικά για τις µετρήσεις είναι η απόλυτη τιµή, ο ρυθµός µεταβολής και
η διαφορά σε σχέση µε µια τιµή αναφοράς. Μια πολύ καλή ιδιότητα της θερµογραφίας είναι ότι
παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του αντικειµένου όταν αυτό βρίσκεται σε κανονική
λειτουργία , σε πραγµατικό χρόνο και από ασφαλή απόσταση. Μια κοινή παράσταση παθητικής
θερµογραφίας παρουσιάζεται παρακάτω.

Εικόνα 2.3 Παρακολούθηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χρησιµοποιώντας θερµογραφία υπερύθρου

Η παθητική θερµογραφία είναι ένας απλός και οικονοµικά αποδοτικός τρόπος για την
παρατήρηση της λειτουργίας διαφόρων µηχανηµάτων. Τα ελαττώµατα µπορούν να βρεθούν
γρήγορα και να αποκατασταθούν, και η ανεπαρκής λειτουργία αποτρέπεται µέσω της
προληπτικής συντήρησης. Η τεχνική αυτή µπορεί να επαναληφθεί για να επιβεβαιώσει την
επιτυχία ή την αποτυχία οποιασδήποτε λειτουργίας, επισκευής ή συντήρησης.
Αν και ο θερµογραφικός εξοπλισµός είναι γενικά εύχρηστος, η σωστή ερµηνεία των
αποτελεσµάτων απαιτεί πολλή εµπειρία. Ένας χειριστής πρέπει να έχει καλή γνώση και να έχει
εκπαιδευτεί κατάλληλα στη θερµική επεξεργασία εικόνας.
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2.7.3.

Ενεργητική Τεχνική

Στην ενεργητική θερµογραφία η θερµική ροή παράγεται από εξωτερική πηγή και
θερµαίνει ή ψύχει εξωτερικά το παρατηρούµενο σώµα. Με αυτή τη θερµική ροή µπορεί να
µετρηθεί η επιφάνεια του σώµατος που υπόκειται σε παροδική και µόνιµή διέγερση. Οι
περισσότερες από τις τεχνικές που θα αναφερθούν είναι ενεργητικές.

2.7.3.1.

∆ιαδικασία και έλεγχος προϊόντων

Ο παθητικός θερµογραφικός έλεγχος χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία κατά το στάδιο της
επεξεργασίας για τον έλεγχο της παραγωγής. Χρησιµοποιείται στην παραγωγή µετάλλων,
χαρτιού και γυαλιού. Οι πολυάριθµες εφαρµογές περιλαµβάνουν επίσης τον έλεγχο της
διαδικασίας συγκόλλησης, την ανάλυση αστοχίας των τυπωµένων κυκλωµάτων και τον έλεγχο
των εγκαταστάσεων ψύξης και θέρµανσης. Τα αποτελέσµατα της δοκιµής χρησιµοποιούνται για
τον έλεγχο πραγµατικού χρόνου των τεχνολογικών διαδικασιών και για την ταξινόµηση των
κατασκευασµένων εξαρτηµάτων.
Η απόλυτη τιµή της θερµοκρασίας είναι συχνά µεγάλης σηµασίας στον έλεγχο παραγωγής
για τη θερµογραφία. Η αλλαγή της θερµοκρασίας από την κανονική τιµή της δείχνει συχνά µια
ανωµαλία της τεχνολογικής διαδικασίας.

2.7.3.2.

Προληπτική συντήρηση

Στην προληπτική συντήρηση η συγκεκριµένη τεχνική χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό
των εξαρτηµάτων που, ακόµα κι αν έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί σωστά, έχουν φθαρεί λόγω
της κακής ποιότητας των υλικών, της ηλικίας ή των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η παθητική
θερµογραφία είναι ολιγοδάπανη, φιλική προς το χρήστη, αποτελεσµατική για ευρεία κάλυψη
περιοχής και έχει τη δυνατότητα επαναλαµβανόµενης δοκιµής µε καταχώρηση των
αποτελεσµάτων της. Οι εφαρµογές περιλαµβάνουν δοκιµές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, κτηρίων και υποδοµής των υπόγειων συστηµάτων σωληνώσεων.
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2.7.3.3.

Μη Βιοµηχανικές Χρήσεις

Τα στρατιωτικά και ιατρικά υπέρυθρα ευαίσθητα συστήµατα είναι οι σηµαντικότερες και
καλύτερα ανεπτυγµένες µη βιοµηχανικές εφαρµογές της παθητικής τεχνικής.

♦

Ιατρική

Οι ιατρικές εφαρµογές είναι πολυάριθµες επειδή η απόλυτη θερµοκρασία των ανθρώπινων
σωµάτων είναι δείκτης υγείας. Τα συµβατικά θερµόµετρα επαφών και τα σύγχρονα γρήγορα
πυρόµετρα χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της θερµοκρασίας.
Οι υπέρυθροι θερµογράφοι έχουν εισάγει µια νέα προσέγγιση στην ανίχνευση της
θερµοκρασίας των ασθενών. Παρέχουν στιγµιαίες µετρήσεις των διαφορών θερµοκρασίας στην
επιφάνεια του δέρµατος που προκύπτουν από ποικίλες εσωτερικές δυσλειτουργίες. Κατά τη
διάρκεια των προηγούµενων δύο δεκαετιών η θερµική απεικόνιση είχε χρησιµοποιηθεί ως
ιδιαίτερα αποτελεσµατική µορφή διαλογής για ασθένειες του στήθους και αγγειακές
δυσλειτουργίες. Η θερµογραφία γίνεται πλέον ευρέως αποδεκτή στον ιατρικό και κτηνιατρικό
τοµέα για τον προσδιορισµό ασθενειών σε πολλούς τοµείς, όπως η δερµατολογία, η νευρολογία,
η ογκολογία, η ορθοπεδική και η ρευµατολογία.

♦

Στρατός

Οι διάφορες στρατιωτικές εφαρµογές αντιπροσωπεύουν µια µεγάλη κατηγορία των µη
βιοµηχανικών υπέρυθρων συσκευών. Ένας µεγάλος αριθµός ανεπτυγµένων υπέρυθρων
συστηµάτων χρησιµοποιούνται σε στρατιωτικές πλατφόρµες, όπως ο φορητός εξοπλισµός
ατόµων, τα κράνη προσωπικού, τα επίγεια οχήµατα, τα σκάφη, τα οχήµατα αέρα και τα
δορυφορικά συστήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα υπέρυθρα συστήµατα είναι ταξινοµηµένα σε
δύο κατηγορίες σύµφωνα µε τα µήκη κύµατος στα οποία λειτουργούν: κοντά υπέρυθρα και
µακριά υπέρυθρα.
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2.7.4.

Παλµική Θερµογραφία

Η παλµική θερµογραφία είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς θερµικές µεθόδους. Ένας λόγος
για τον οποίο έχει αυτή τη δηµοτικότητα είναι επειδή η δοκιµή γίνεται πολύ γρήγορα, µε έναν
σύντοµο θερµικό παλµό διάρκειας από 3ms στα υλικά υψηλής αγωγιµότητας έως και 4s για τα
υλικά χαµηλής αγωγιµότητας. Η σύντοµη αυτή θέρµανση, που δεν είναι παρά µόνο λίγοι βαθµοί
Κελσίου πάνω από την κανονική λειτουργία του σώµατος, δεν καταπονεί το υλικό. Η παρουσία
µιας ασυνέχειας µειώνει το ποσοστό διάχυσης, οπότε κατά την παρατήρηση της θερµοκρασίας
στην επιφάνεια, η ασυνέχεια εµφανίζεται ως τοµέας διαφορετικών θερµοκρασιών όσον αφορά
στην περιβάλλουσα υγιή περιοχή. Συνεπώς, οι βαθύτερες ασυνέχειες παρατηρούνται εν συνεχεία
και µε µειωµένη αντίθεση. Στην πραγµατικότητα, ο χρόνος παρατήρησης t είναι συνάρτηση
του τετραγώνου του βάθους z και η απώλεια αντίθεσης C είναι ανάλογη προς τον κύβο του
βάθους:

t≅

z2
a

και

C≅

1
z3

όπου α είναι θερµική ικανότητα διάχυσης του υλικού.
Στο Σχήµα 2.6 παρουσιάζονται διάφορες διαµορφώσεις της παλµικής θερµογραφίας.

Σχήµα 2.6 Ποικίλες διαµορφώσεις ελέγχου παλµικής θερµογραφίας υπερύθρου (α) σηµείου, (β) γραµµής, (γ)
επιφανείας
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Σχήµα 2.7 Τεχνικές παρατήρησης: (α) µε αντανάκλαση, (β) µε µετάδοση

2.7.5.

Θερµογραφία Παλµικού Συντονισµού

Η θερµογραφία παλµικού συντονισµού αναπτύχθηκε το 1996. Η τεχνική αυτή περιγράφηκε
ως ένας συνδυασµός της παλµικής και lockin θερµογραφίας και στην ουσία συνδυάζει τα
πλεονεκτήµατα των δύο µεθόδων.
Στην παλµική θερµογραφία εφαρµόζεται στην επιφάνεια του αντικειµένου ένας παλµός
ενέργειας, µε αποτέλεσµα να συµβαίνουν όσα αναφέραµε παραπάνω.
Στην lockin θερµογραφία, το δείγµα εκτίθεται σε µία ηµιτονοειδής θερµική διέγερση. Η
διακύµανση των επιφανειακών θερµοκρασιών καταγράφεται από µία υπέρυθρη κάµερα.
Η θερµογραφία παλµικής φάσης δηµιουργήθηκε για την ανάλυση των συχνοτήτων , όπως
και η lockin θερµογραφία. Αυτή η ανάλυση γίνεται µε συναρτήσεις Fourier.
Ένας ή περισσότεροι λαµπτήρες χρησιµοποιούνται για να παράγουν µια σύντοµη παλµική
ενέργεια. Η ισχύς αυτής της ενέργειας σχετίζεται µε το είδος του υλικού και την απόσταση από
τους λαµπτήρες.
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2.7.6.

Lockin Θερµογραφία

Η lockin θερµογραφία είναι µια προσέγγιση της φωτοθερµικής ραδιοµετρίας. Η αρχή
της βασίζεται στο ότι χρησιµοποιείται ένας κατάλληλα διαµορφωµένος λαµπτήρας, ο οποίος
παράγει ταυτόχρονα ένα θερµικό κύµα χαµηλής συχνότητας σε ολόκληρη την επιφάνεια του
αντικειµένου. Υπάρχει επίσης µια υπέρυθρη κάµερα που ανιχνεύει όλη την επιφάνεια του
αντικειµένου. Μετά την καταγραφή των εικόνων ακολουθεί ανάλυση Fourier η οποία
εφαρµόζεται σε κάθε εικονοστοιχείο.

Σχήµα 2.8 Αρχή της lockin θερµογραφίας που χρησιµοποιεί οπτική παραγωγή θερµικών κυµάτων: µια κάµερα
ελέγχει το πεδίο θερµοκρασιών, ενώ η ένταση του λαµπτήρα προσαρµόζεται κατάλληλα

Αυτές οι πληροφορίες που προέρχονται από το σύνολο των θερµογραφικών εικόνων
παρουσιάζονται έπειτα ως µία εικόνα, η οποία είναι η επαλληλία της έντασης του φωτισµού,
της οπτικής απορρόφησης της επιφάνειας, του συντελεστή εκποµπής θερµότητας και των
θερµικών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, ενώ η εικόνα φάσης διαµόρφωσης θερµοκρασίας
δείχνει τα θερµικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.
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2.7.7.

Θέρµανση Βήµατος

Στις περισσότερες υπέρυθρες ακτίνες όταν συµβαίνουν ραδιοµετρικές τεχνικές µη
καταστρεπτικού ελέγχου το δείγµα ψύχεται µετά από την παλµική θέρµανση. Αντίθετα, στην
τεχνική ανάλυσης χρόνου υπέρυθρης ραδιοµετρίας µε τη θέρµανση βήµατος ακολουθεί
άνοδο της θερµοκρασίας της επιφάνειας ως συνάρτηση του χρόνου κατά τη διάρκεια της
παλµικής θέρµανσης. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τον προσδιορισµό των κάτω από την
επιφάνεια χαρακτηριστικών γνωρισµάτων και τον προσδιορισµό των θερµικών ιδιοτήτων µε
την ίδια ταχύτητα σε σχέση µε άλλες θερµικές τεχνικές, ενώ κρατά την απαραίτητη ισχύ
θέρµανσης και την προκύπτουσα θερµοκρασία επιφάνειας χαµηλά. Ένας γρήγορος
αλγόριθµος έχει αναπτυχθεί για να υπολογίζει τους χρόνους θερµικής διέλευσης και
εποµένως να παραγάγει ποσοτικές εικόνες βάθους των κάτω από την επιφάνεια
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων.
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της τεχνικής θέρµανσης βηµάτων πέρα από τις τεχνικές
παλµού είναι ότι οι απαιτήσεις ισχύος της πηγής θέρµανσης είναι χαµηλότερες, καθιστώντας
την έτσι εφαρµόσιµη σε πολλές µη οπτικές πηγές ή πηγές θέρµανσης ενιαίου µήκους
κύµατος. Περαιτέρω, επιτρέπει τη βαθµονόµηση εικονοστοιχείο προς εικονοστοιχείο, χωρίς
δείγµα αναφοράς. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι στη θέρµανση βήµατος το θόλωµα των µικρών
ή βαθιά κρυµµένων ασυνεχειών από πλευρική διάχυση µειώνεται. Εντούτοις, η χρονική
θέρµανση, όπως για παράδειγµα η θέρµανση βήµατος ή η παλµική θέρµανση, στην
υπέρυθρη ραδιοµετρία συνήθως βασίζεται στη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού παρά στα
ερευνητικά συστήµατα.

2.7.8.

Θερµογραφία Ταλαντώσεων

Η θερµογραφία ταλαντώσεων

είναι µια µη καταστρεπτική τεχνική ελέγχου που

επιτρέπει τη χαρτογράφηση της θερµοκρασίας της επιφάνειας µιας δοµής, ενώ αυτή
υποβάλλεται στις απαραίτητες µηχανικές ταλαντώσεις. Οι ατελείς περιοχές µετατρέπουν την
ενέργεια σε θερµότητα µέσω του ελαστικού και κολλώδους σκεδασµού, των συγκρούσεων
των εσωτερικών ελεύθερων επιφανειών στις ρωγµές ή άλλων µηχανισµών. Σε αυτή την
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περίπτωση, όταν χαρτογραφείται η θερµοκρασία επιφάνειας, οι ασυνέχειες εµφανίζονται
πολύ θερµές. Ο χάρτης θερµοκρασιών γενικά παρουσιάζεται ως ισόθερµες γραµµές στη
επιφάνεια και λαµβάνεται είτε από µια υπέρυθρη φωτογραφική µηχανή ανίχνευσης είτε
επενδύοντας την επιφάνεια µε ευαίσθητα στη θερµοκρασία υγρά κρύσταλλα.
Τα υγρά κρύσταλλα χρησιµοποιούνται ως αισθητήρες θερµοκρασίας για τη µη
καταστρεπτική δοκιµή των ενώσεων συγκόλλησης και των διελασµατικών ρωγµών, καθώς
και για τον εντοπισµό αστοχίας σε σύνθετα υλικά. Αυτή η τεχνική απαιτεί την προετοιµασία
του δείγµατος πριν από την εφαρµογή ενός ευαίσθητου επιστρώµατος θερµοκρασίας. Μόνο
µερικές ισόθερµες µπορούν να προσδιοριστούν και οι διαφορές θερµοκρασίας ποικίλλουν
µεταξύ των ισόθερµων, έτσι κάθε επίστρωµα πρέπει να βαθµονοµηθεί χωριστά. Ο
πραγµατικός χρόνος που ανιχνεύουν οι υπέρυθρες φωτογραφικές µηχανές είναι περισσότερο
ευέλικτος, απαιτώντας µικρή προετοιµασία της επιφάνειας και επιτρέποντας στη σειρά των
ισόθερµων να αλλαχτούν κατά τη διάρκεια µιας δοκιµής. Η θερµογραφία ταλαντώσεων είναι
χρήσιµη για τις ασυνέχειες επειδή είναι µια τεχνική τοµέων - δηλαδή παρέχει µια εικόνα
ενός τοµέα της επιφάνειας του δοκιµαστικού κοµµατιού. Μόλις προσδιοριστούν οι
ασυνέχειες, άλλες τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ώστε να παρθούν πρόσθετες
πληροφορίες για τις περιοχές που είναι ενδιαφέρουσες για τον χαρακτηρισµό της ζωής του
αντικειµένου, του φορτίου αστοχίας και της ακαµψίας των µερών του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ

ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

[2]

Στο κεφάλαιο αυτό συνδέονται οι έννοιες της υπέρυθρης ακτινοβολίας µε τις συσκευές
θέρµανσης. Επίσης, συγκρίνονται οι συσκευές αυτού του είδους θέρµανσης σε σχέση µε τις
κλασικού τύπου συσκευές θέρµανσης.

3.1.

ΓΕΝΙΚΑ

Πρακτικά όταν µιλάµε για θέρµανση µε ακτινοβολία δεχόµαστε τις επιφάνειες ως φαιές και
ο λόγος εκποµπής είναι έτσι ανεξάρτητος του µήκους κύµατος
Ε= εΕs = εσΤ4

είναι συντελεστής που ονοµάζεται ικανότητα εκποµπής.
Στη µετάδοση θερµότητας µέσω ακτινοβολίας έχουµε την αλληλοακτινοβολία δύο, κατά
κανόνα, σωµάτων. Ο προσδιορισµός των ποσοτήτων θερµότητας που ελευθερώνονται είναι
αρκετά δύσκολος. Στον υπολογισµό θέρµανσης στα συστήµατα Θέρµανσης Υπέρυθρης
Ακτινοβολίας, αντιµετωπίζουµε ουσιαστικά την περίπτωση ακτινοβολίας µεταξύ κυλινδρικού
στοιχείου που εκπέµπει και επίπεδης επιφάνειας που δέχεται την ακτινοβολία.
Γενικά ο Μηχανισµός θέρµανσης µε ακτινοβολία δείχνεται στο Σχήµα 3.1
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Σχήµα 3.1 Μηχανισµός θέρµανσης µε ακτινοβολία

όπου:

Εο η πρωτογενής, από τον σωλήνα ακτινοβολίας, ενέργεια
Εα η ανακλώµενη, µετά από πρόσπτωση, ενέργεια
Επ η απορροφούµενη µετά από πρόσπτωση, ενέργεια
Εµ η µετακτινοβολούµενη, από την ακτινοβολούµενη επιφάνεια, ενέργεια.

Η ανακλώµενη ποσότητα Εα λειτουργεί όπως η πρωτογενής Εο.
Ο λόγος r = Ea/Eo λέγεται συντελεστή ανάκλασης.
Την ποσότητα που απορροφάται την ονοµάζουµε Επ και το λόγο α = Επ/Εο τον καλούµε
συντελεστή απορρόφησης.

Η ποσότητα της ενέργειας που ακτινοβολείται στη µονάδα του χρόνου και εποµένως η
Ισχύς της πηγής εκφράζεται σε Watt, KJ/s ή Kcal/h.
Η Θέρµανση Υπέρυθρης Ακτινοβολίας είναι ένα σύστηµα που λειτουργεί αρκετά
περίπλοκα.
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•

Η καύση µίας θερµικής πηγής (Φυσικού Αερίου) θερµαίνει ένα ακτινοβόλο µέσο

(σωλήνα ακτινοβολίας)
•

Η θερµοκρασία, ανάλογα µε το ύψος της, προκαλεί ακτινοβολία στον περιβάλλοντα

χώρο η οποία µπορεί να είναι υψηλής ή χαµηλής έντασης. Όταν στην πορεία της συναντήσει
κατάλληλες επιφάνειες, ανακλάται ή απορροφάται σε πρώτη φάση και µετά θερµαίνει.
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3.2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Η αίσθηση της άνεσης, στις συνθήκες µιας
θερµικής εγκατάστασης, είναι σε συνάρτηση µε τη
δραστηριότητα που ασκεί το άτοµο µέσα στο χώρο, το
µεταβολισµό του, την κατάσταση της υγείας του και το
είδος της ένδυσης του.
Η

θερµική

δυσφορία

είναι

θέµα

κυρίως

φυσιολογικού στρες στη ρύθµιση της εσωτερικής
∆ιάγραµµα 3.1 Θερµοκρασία άνεσης

καύσης, για την ανάλογη ρύθµιση της θερµοκρασίας

ανάλογα µε το ντύσιµο

του σώµατος.
Όταν το 80% των ατόµων που είναι σε ένα χώρο
αισθάνεται ότι βρίσκεται σε θερµοκρασιακές συνθήκες
ελαφρά θερµές ή ελαφρά ψυχρές, µπορούµε να πούµε
ότι ο χώρος είναι θερµικά αποδεκτός. Τα διαγράµµατα
1.1, 1.2 και 1.3 δίνουν ενδεικτικές τιµές θερµοκρασίες

∆ιάγραµµα 3.2 Θερµοκρασία άνεσης
ανάλογα µε τη δραστηριότητα

άνεσης.
1CLO = 0,155 m2'K/W
1 MET = 58,15 W/m2
u

=0,15 m/s

Η

= 50 %

Αντικειµενικός
παραγωγή

µιας

σκοπός

σηµαντικά

µιας

ΘΥΑ

υψηλής

είναι

η

ακτινοβόλας

2

θερµοκρασίας tr η οποία θα επιτρέπει θερµική άνεση
ακόµα και για µια ti2 χαµηλότερη από την αποδεκτή σε
∆ιάγραµµα 3.3 ∆ιάγραµµα άνεσης
για ΘΥΑ κατά ASHRAE
2

Οι ορισµοί των ti, tr και to έχουν δοθεί στην παράγραφο 1.4
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µια Τυπική Κεντρική Θέρµανση (ΤΚΘ).
Σε µια ακραία περίπτωση θέρµανσης ενός εξωτερικού χώρου (αίθριο) µπορούµε να
επιτύχουµε συνθήκες άνεσης µε αύξηση µόνο της µέσης ακτινοβόλου τιµής.
Ένα σώµα µέσα σε θερµαινόµενο µε ΘΥΑ χώρο, κάτω από θερµοκρασιακές συνθήκες ti, tr,
to και µε την προϋπόθεση ότι το περιβάλλον λειτουργεί σαν µαύρο κελί, βρίσκεται σε θερµική

ισορροπία όταν
h to = hr tr + hc ti
όπου

[3.1]

hr = ο γραµµικός συντελεστής µετάδοσης µε ακτινοβολία
hc = ο συντελεστής µετάδοσης µε µεταφορά
h = hr+hc

Το hr είναι σταθερός και ίσος µε
όπου:

hr=4σfεν[(tr+ti)/2+T]3 [w/m2K)]

σ = η σταθερή του Boltzmann 5,67.Ι0-8

[W/WK4]

Τ = η απόλυτη θερµοκρασία του ακτινοβόλου σώµατος
fεν = ο λόγος της ακτινοβόλας επιφάνειας του ατόµου στο χώρο προς την
επιφάνεια
Όσο για τον συντελεστή hc υπεισέρχονται παρεµβαίνουσες παράµετρες που αλλοιώνουν
την τιµή του
hc = 8,5V0,5

όπου:

[W/(m2K)]

V = η ταχύτητα του αέρα µέσα στο θερµαινόµενο χώρο [m/s].

Ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται µε µία ορισµένη ταχύτητα σε m/s σε θερµοκρασία ίση µε
την εξωτερική.
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Με την είσοδο του στο χώρο γίνεται διασπορά, µειώνεται η ταχύτητα, ανοίγουν οι γραµµές
εισροής και η θερµοκρασία του εισερχόµενου εξωτερικού αέρα ανεβαίνει, ενώ πέφτει αυτή του
εσωτερικού.
Η παρενόχληση που προκύπτει είναι συνάρτηση τόσο των θερµοκρασιών όσο και της
ταχύτητας εισροής.
Λέµε δείκτη παρενόχλησης τη διαφορά θερµοκρασίας που θα προκύψει στα γειτονικά
σηµεία του στοµίου φυσικής εισροής αέρα και σε απόσταση 0,50m από το τοίχωµα του
ανοίγµατος εισροής το οποίο θεωρούµε σαν όριο δυνατής παραµονής των ατόµων τα οποία δεν
πρέπει να παρενοχλούνται από τον εισρέοντα αέρα.
Για χώρους µε ταχύτητες εσωτερικού αέρα µεγαλύτερες από υ0=0,1m/s πρέπει να
αυξήσουµε την τιµή της λειτουργικής θερµοκρασίας.
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3.3.

ΕΙ∆Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υπάρχουν πολλά είδη θέρµανσης για µεγάλους χώρους. Αυτά είναι:
1.

Ενδοδαπέδια θέρµανση (Εικ. 3.1)
2.

Θέρµανση µε αέρα (Εικ. 3.2)

3.

Υπέρυθρη υψηλής έντασης (Εικ. 3.3)

4.

Μονοεστιακή Υπέρυθρη Χαµηλής Έντασης (Εικ. 3.4)

5.

Πολυεστιακή Υπέρυθρη Χαµηλής Έντασης (Εικ. 3.5)

Εικόνα 3.1 Ενδοδαπέδια θέρµανση

Εικόνα 3.3 Μονοεστιακή υπέρυθρη υψηλής έντασης
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Εικόνα 3.4 Υπέρυθρη υψηλής έντασης
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Εικόνα 3.5 Πολυεστιακή υπέρυθρη χαµηλής έντασης

3.4.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΑ

Πλεονεκτήµατα του συστήµατος ΘΥΑ

1.

Είναι οικονοµικό τόσο σε δαπάνες εγκατάστασης, όσο και λειτουργίας, λόγω

υψηλού βαθµού απόδοσης.
2.

Είναι φιλικό στο περιβάλλον, έχει εύκολη εγκατάσταση και µακροπρόθεσµα,

οικονοµικότερη συντήρηση.
3.

∆εν απαιτεί χώρο για κεντρικό λεβητοστάσιο, δεν απαιτεί εκτεταµένες

σωληνώσεις και σώµατα.
4.

Μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερες ζώνες στον ίδιο χώρο.

5.

∆εν προκαλεί και δεν µετακινεί σκόνη.

6.

∆εν προκαλεί διαστρωµάτωση.

7.

Έχει καλύτερο βαθµό οµοιοµορφίας θερµοκρασίας.

8.

Έχει γρήγορη ανταπόκριση.
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Μειονεκτήµατα του συστήµατος ΘΥΑ

1.

Το βασικό από τα µειονεκτήµατα του είναι ότι, προς το παρόν, µπορεί να

εγκατασταθεί µόνο σε ειδικούς χώρους, µε αρκετά εκτεταµένη επιφάνεια και ύψους µη
συνηθισµένου στις κατοικίες. Τέτοιοι κατάλληλοι χώροι ενδεικτικά είναι: Εργαστήρια,
Συνεργεία, Θερµοκήπια, Βιοτεχνίες, Αξιοποιηµένες στοές κτιρίων, Εκθέσεις, Οργανωµένοι
αποθηκευτικοί χώροι, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Κλειστά γήπεδα, Εστιατόρια, Καταστήµατα,
Πλατφόρµες φορτοεκφόρτωσης, Αεροπορικά υπόστεγα, Μετρό και γενικά χώροι ύψους άνω των
4,00 µέτρων οι οποίοι όµως δεν χρησιµοποιούνται για κατοικίες.
2.

Αυξηµένο κόστος βραχυπρόθεσµων συντηρήσεων.

Αντενδείξεις του συστήµατος ΘΥΑ

1.

Ο αέρας του χώρου δεν πρέπει να έχει αναφλέξιµη συγκέντρωση κονιορτού,

αερίου ή επικίνδυνων ατµών.
2.

∆εν πρέπει να υπάρχουν ασταθή ρεύµατα αέρα εξαερισµού γιατί αλλάζουν τις

συνθήκες αισθητής θερµοκρασίας.
3.

∆εν πρέπει να υπάρχουν συγκεντρωµένα καύσιµα υλικά σε µικρότερες

αποστάσεις από το σύστηµα, από αυτές που ορίζουν οι κατασκευαστές.

3.5.
•

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΥΑ
Η µελέτη των συστηµάτων ΘΥΑ, (χωρίς να είναι τόσο δύσκολη και χρονοβόρα όσο ο

υπολογισµός και η ρύθµιση των δικτύων µιας τυπικής Κ. Θέρµανσης µε θερµοµεταφορέα το
νερό), δε στερείται κάποιων δυσκολιών που συγκεντρώνονται κυρίως στο σχεδιασµό. Αυτό
βελτιώνεται µε την πείρα.
•

Η καύση απαιτεί καθαρό αέρα. Ο αέρας του χώρου αν δεν είναι κατάλληλος, απαιτεί

την κατασκευή αεραγωγών, κατά µήκος του συστήµατος θέρµανσης, για την τροφοδότηση της
σειράς των µικροεστιών τις οποίες µπορεί να απαιτεί το σύστηµα.
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•

Απαιτεί κατά κανόνα δίκτυο τροφοδότησης αερίου µέσα στο χώρο, µε πλήρη

ασφαλιστική προστασία, αλλά πάντα µέσα σε όρια κινδύνων και λήψη αντίστοιχων µέτρων
προστασίας.
•

Έχει ανάγκη από γραµµή ηλεκτρικού ρεύµατος για τον σπινθηριστή του καυστήρα και

για τον ανεµιστήρα.
•

Μπορεί να εξυπηρετεί, µέσω ανεξάρτητων αισθητήρων, ευρείες επιφάνειες που

χρειάζονται ζωνοποίηση.
•

Σε µια ακραία περίπτωση θέρµανσης ενός εξωτερικού χώρου, µπορούµε να επιτύχουµε

συνθήκη άνεσης µε αύξηση µόνο της µέσης ακτινοβόλας θερµοκρασίας.

Σχήµα 3.2 Υπέρυθρο Φάσµα
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3.6.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προϋπόθεση για την ένταξη ενός συστήµατος ΘΥΑ στα γνωστά τυπικά συστήµατα
θέρµανσης, είναι η ύπαρξη όµοιας Τεχνολογίας, δηλαδή η αντιστοίχιση των βασικών αρχών
λειτουργίας αυτών των δύο συστηµάτων.

3.6.1.

Κεντρική Θέρµανση

Κεντρική Θέρµανση στη γενικότερη της έννοια, λέµε ένα οργανωµένο σύνολο
Μηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και διατάξεων που εγκαθίστανται σε ένα χώρο µε στόχο την
ενιαία λειτουργία θέρµανσης σε µία ευρύτερη περιοχή ή την εγκατάσταση ειδικών διατάξεων για
την κεντρική παροχή ενέργειας σε χώρους ενός κτιρίου ή και κτιρίων
Τυπική Κεντρική Θέρµανση (ΤΚΘ), λέµε κάθε µία από τις κεντρικές θέρµανσης που

λειτουργεί µε θερµαντικά σώµατα ή στόµια αέρα
Τα τεχνολογικά γνωρίσµατα µιας ΤΚΘ είναι:
•Λειτουργεί µε κάθε µορφή καυσίµου για το οποίο έχει µελετηθεί δηλαδή, στερεό
(βιοµάζα), υγρό (πετρέλαιο), αέριο (φυσικό αέριο), ή ανανεούµενη ενέργεια από άλλη πηγή
άµεσης χρήσης όπως το ηλεκτρικό ρεύµα ή ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
•Χρειάζεται σύστηµα διαχείρισης ενέργειας για την παραγωγή θερµικής ενέργειας. Αυτό
µπορεί να γίνει µε την καύση των καυσίµων που χρησιµοποιεί, την παραχώρηση έτοιµης
θερµικής ενέργειας από τρίτους, την παγίδευση ηλιακής ενέργειας και τέλος την Παρασκευή
θερµότητας κατά την συµπαραγωγή.
•Χρειάζεται ένα σύστηµα εναλλαγής θερµότητας για τη µετάδοση της παραγόµενης
θερµικής ενέργειας σε ένα θερµοµεταφορέα. Αναλυτικότερα αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται ένα
σύστηµα το οποίο να µεταβιβάζει την παρασκευασµένη θερµότητα σε ένα µέσο κατάλληλο για
µεταφορά θερµικής ενέργειας όπως από το θάλαµο καύσης του λέβητα στις σωληνώσεις
θερµοµεταφοράς.
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•Απαιτεί ένα σύστηµα αναγκαστικής κυκλοφορίας για την ταχεία και σωστή διανοµή του
θερµοµεταφορέα σ' αυτούς τους χώρους, δηλαδή, εξαναγκαστική ροή του θερµοµεταφορέα σε
συστήµατα κατανοµής και διανοµής στους αποδέκτες.
•Χρειάζεται ένα σύστηµα, που να µπορεί να ρυθµίζει τη διανοµή της ενέργειας µε
επιθυµητό ρυθµό σε επιθυµητούς χώρους, όπως προβλέπεται από τη µελέτη.
•Χρησιµοποιεί συσκευές, γνωστές σαν θερµαντικά σώµατα ή αερόθερµα για τη
µεταβίβαση της ενέργειας από το θερµοµεταφορέα στο χώρο που στοχεύουµε να τον κρατάµε σε
επιθυµητή θερµοκρασία.
Αυτή είναι η Τεχνολογία των Τυπικών Συστηµάτων Κεντρικής Θέρµανσης (ΤΚΘ)

3.6.2.

Σύστηµα Θέρµανσης Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (ΘΥΑ)

Προκειµένου να εντάξουµε ή όχι τις ΘΥΑ στα συστήµατα Κ.Θ. απαιτείται ανάλογη
τεχνολογία ενέργεια καυσαερίου / θερµοκρασία σωλήνα, στο ζευγάρι θερµοκρασία σωλήνα/
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Η ΘΥΑ εργάζεται µε την εξής Τεχνολογία:
1. Χρησιµοποιεί συγκεκριµένο καύσιµο (αέριο)
2. Έχει σύστηµα διαχείρισης καύσης
3. Έχει σύστηµα εναλλαγής από το ζευγάρι
4. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι ο µεταφορέας ενέργειας
5. Χρησιµοποιεί τις περιβάλλουσες επιφάνειες για να προκαλέσει ροή

θερµότητας στους

χώρους
6. Έχει δυνατότητα να καλύπτει πολυζωνικούς χώρους µε ενιαία εγκατάσταση

Το σύστηµα ΘΥΑ είναι στην πράξη µία Γραµµική συσκευή καύσης Φυσικού Αερίου µε
στεγανό ως προς το χώρο εγκατάστασης θάλαµο καύσης. Παίρνει τον αναγκαίο για την καύση
αέρα από το ύπαιθρο µέσω κλειστού συστήµατος και έχει εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων
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προς το ύπαιθρο. Η απαγωγή γίνεται µε ανεµιστήρα και ο απαγωγός σωλήνας βρίσκεται σε
υποπίεση. Η µονάδα είναι κατά τους κανονισµούς της ΕΕ µία συσκευή αερίου τύπου C.
Ο απαγωγός των καυσαερίων είναι συγχρόνως εναλλάκτης ενέργειας.
Η εναλλαγή αποφέρει σµήνος ακτινοβολιών της κατηγορίας των υπέρυθρων 0,4 έως 400 .
Η µονάδα παράγεται

και ενοποιείται

στο βιοµηχανοστάσιο

του

κατασκευαστή,

µεταφέρεται στο εργοτάξιο πακεταρισµένη και αριθµηµένη και απλά εγκαθίσταται. Τα δύο
συστήµατα «ΤΚΘ» και Πολυεστιακή «ΘΥΑ» έχουν σηµαντικές τεχνικές διαφορές.

Η ΘΥΑ

µόνο σαν πολυεστιακή µπορεί να χαρακτηριστεί σαν Κεντρική Θέρµανση..
Η ASRHAE αναγνωρίζει τρεις ειδικούς τύπους µονάδων υπέρυθρης ακτινοβολίας µε
καύση αέριου:
Τύπος 1 Μονάδες έµµεσης καύσης 2.1α

Καύση αερίου - αέρα µέσα σε σωλήνα ή κλειστό θάλαµο που ακτινοβολεί την παραγόµενη
θερµική ενέργεια στο περιβάλλον. Τα καυσαέρια απορρίπτονται στο περιβάλλον.
Η θερµοκρασία των επιφανειών δεν περνά τους 1200°Ε
Παραλλαγές του τύπου είναι:
1α

Η µονάδα είναι ατµοσφαιρική και απορρίπτονται τα προϊόντα καύσης προς τα επάνω.

1β

Η µονάδα αξιοποιεί πολλαπλούς καυστήρες που εργάζονται σε κενό και εγκαθίστανται σε

οριζόντιο σωλήνα.
1γ

Η µονάδα αξιοποιεί έναν πιεστικό καυστήρα σε οριζόντιο σωλήνα.
Τύπος 2 Μονάδες άµεσης καύσης

Καίει το µείγµα Αερίου - Αέρα σε ένα κατανεµηµένο πορώδες υλικό που ακτινοβολεί την
ενέργεια του στο χώρο.
Τα καυσαέρια απορρίπτονται µέσα στο χώρο.
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Οι θερµοκρασίες καύσης είναι µεταξύ 1600° και 1800° F.
Τύπος 3 Μονάδες καταλυτικές

Χαρακτηρίζονται από την ανάµειξη καυσίµου και αέρα παρουσία ενός καταλύτη. Το
µείγµα οξειδώνεται χωρίς φλόγα και η παραγόµενη από την οξείδωση θερµότητα ακτινοβολεί
στο χώρο.
Τα προϊόντα οξείδωσης απορρίπτονται µέσα στο χώρο.
Θερµοκρασίες λειτουργίας 650° - 700° F.
Στο Σχήµα 3.3 δίνονται σχηµατικά οι τύποι συσκευών που παρουσιάζονται

Σχήµα 3.3 Κατάταξη κατά την αγορά

∆ιατάξεις

Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι κατασκευές µπορούν να καταταχθούν ως εξής:
Οµάδα Ι Περιλαµβάνει αυτόνοµες µονοεστιακές µονάδες, όπως ακριβώς τις περιγράφει ο

µελετητής και τις προσφέρει ο κατασκευαστής, έτοιµες για εγκατάσταση, µε όλα τα αναγκαία
υλικά και οδηγίες εγκατάστασης, ρύθµισης και µε εγγυητικό έγγραφο που υπογράφει ο
προµηθευτής ή ο αντιπρόσωπος του,
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Οµάδα II Είναι µία σύνθετη λύση που διαµορφώνεται από τα στοιχεία της οµάδας Ι και

έναν κορµό που σχεδιάζει ο µελετητής και παραδίδει ο κατασκευαστής έτοιµο για εγκατάσταση
µε τα στοιχεία της Οµάδας Ι.
II-1. Μονάδα που περιλαµβάνει πολλές εστίες αλλά έναν κεντρικό ανεµιστήρα. Απαιτεί
ρυθµιστή κατά κλάδο. Την µελετά ο µελετητής και την παραδίδει ο κατασκευαστής έτοιµη για
εγκατάσταση.
ΙΙ-2 Αποτελείται από την πολυεστιακή προκατασκευασµένη µονάδα µε έναν ανεµιστήρα.
Έτοιµη για εγκατάσταση.
Για την οµάδα II είναι επιθυµητές οι συµβουλές του κατασκευαστή.
Οµάδα III Είναι γνήσιο κεντρικό σύστηµα ΘΥΑ. Είναι πολυεστιακό, πολυζωνικό και

εντελώς κεντρικό, κατά χώρο ευρείας έννοιας. Την ονοµάζουµε ΕΚΕ (Επιλεγµένης Κατανοµής
Εστιών).
Ονοµατολόγιο

Περιλαµβάνει όρους που αφορούν µόνο στα κατασκευαστικά στοιχεία
Σωλήνας Ακτινοβολίας

Είναι κάθε κοµµάτι του Ακτινοβόλου τµήµατος που συνδέεται άµεσα µε µία εστία και
παρουσιάζει µεγάλη ένταση ακτινοβολίας.
Σωληνοουρά

Είναι τµήµα του σωλήνα που έχει άµεση σύνδεση µε τον ανεµιστήρα. Η σωληνοουρά
εκπέµπει µικρότερη ένταση από τον ακτινοβόλο σωλήνα.
Σύνδεσµος

Είναι βοηθητικό εξάρτηµα για τη σύνδεση τµηµάτων της σωλήνωσης (ακτινοβόλου και
ουράς) είτε µεταξύ τους είτε µε άλλα εξαρτήµατα
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Τερµατική Εστία

Σε µια πολυεστιακή γραµµή λέµε τερµατική την Εστία που βρίσκεται στο ανοικτό άκρο της
σωλήνωσης.
Ενδιάµεση Εστία

Κάθε άλλη Εστία µετά την τερµατική. Για µονοεστιακή οµάδα ονοµάζεται απλά "Εστία".
Τερµατικό πώµα

Είναι πώµα στην είσοδο του δευτερεύοντα αέρα και φέρει το βύσµα µέτρησης της
υποπίεσης στο σωλήνα.
∆ιάφραγµα ρυθµιστικό

Είναι ρυθµιστικό όργανο µέσω του οποίου ρυθµίζουµε τις κατανοµές σε κλάδους του
συστήµατος.
Ανεµιστήρας κενού

Είναι βασικό στοιχείο του συστήµατος. Αποµακρύνει τα καυσαέρια και δηµιουργεί την
αναγκαία προκαθορισµένη υποπίεση.
Ελαστική σύνδεση

Είναι βοηθητικό εξάρτηµα για την αποµόνωση του συστήµατος από τις ταλαντώσεις που
θα προέρχονται από τον απορροφητήρα όταν µε το χρόνο θα έχει χάσει την ζυγοστάθµιση του.
Παγίδα συµπυκνωµάτων

Είναι όργανο απαγωγής των συµπυκνωµάτων. ∆εν επιτρέπει τη διαφυγή καυσαερίου.
Ανακλαστήρας

Κατάλληλος ανακλαστήρας επάνω από τον ακτινοβόλο σωλήνα που περιορίζει τις
διαφυγές και κατευθύνει τις ακτινοβολίες.
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Στηρίγµατα ανακλαστήρων

Είναι ειδικά στοιχεία για τη στήριξη του ανακλαστήρα ώστε το σύνολο να γίνεται
συµπαγές και σωστής κατεύθυνσης.
Σύσφιξη διαστολής ανακλαστήρα

∆εν είναι εξάρτηµα. Είναι µία διάταξη επικάλυψης των ανακλαστήρων, χωρίς συνδετήρες
ώστε να είναι δυνατή η ολίσθηση µε τη διαστολή που θα επέλθει από τη θέρµανση του
µετάλλου. Αστοχία στην πρόβλεψη συνδέσµου διαστολής µπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή
του ανακλαστήρα.
Αναρτήρες (αλυσίδες ανάρτησης)

Είναι βοηθητικά εξαρτήµατα για την ανάρτηση του συστήµατος από την οροφή.
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3.7.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΘΥΑ

Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε αναλυτικά της διατάξεις της
εγκατάστασης Θέρµανσης µε Υπέρυθρη Ακτινοβολία
Συσκευή, θα λέµε κάθε αυτόνοµη µονάδα ΘΥΑ που προσφέρεται από τον κατασκευαστή
έτοιµη για εγκατάσταση.
Το σύνολο των εγκαταστάσεων περιλαµβάνει:
• Σωλήνωση µε όλα τα αναγκαία για τη διαµόρφωση εξαρτήµατα, όπως αυτά
περιγράφονται σε αυτό το Κεφάλαιο.
• Την Εστία/Εστίες που πρέπει να είναι ικανές να δεχτούν την κατάλληλη θερµική
φόρτιση ώστε η ωφέλιµη ενέργεια να καλύπτει τη θερµική απαίτηση του χώρου.
• Τον ανεµιστήρα που δηµιουργεί υποπίεση, βοηθά στην απαγωγή των καυσαερίων και
µετέχει στον καθορισµό του επιθυµητού βαθµού απόδοσης του συστήµατος.
• Ανακλαστήρα για την κατεύθυνση της ακτινοβολίας προς τις προβλεπόµενες
διευθύνσεις.
• Στο σύστηµα µετέχει κάθε επιφάνεια, σταθερή ή κινητή, που προσβάλλεται από την
πρωτογενή κατευθυνόµενη ακτινοβολία (ακτινοβολία σωλήνωσης και ανακλαστήρα) καθώς
αυτό το σύστηµα παράγει υπέρυθρες ακτινοβολίες (θερµικές) οι οποίες δεν θερµαίνουν άµεσα το
χώρο αλλά προσπίπτουν στις γύρω επιφάνειες.
Σωλήνωση

Η Σωλήνωση από πλευράς ενεργειακής στάθµης χωρίζεται σε δύο τµήµατα.
1. Αυτό που εκπέµπει το µεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας και το καλούµε " ακτινοβόλο
σωλήνα".

2. Εκείνο που εκπέµπει το υπόλοιπο ενεργειακό φορτίο και το καλούµε "Σωληνοουρά".
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Σωλήνας Ακτινοβολίας

Ο σωλήνας µπορεί να αναρτηθεί στην οροφή είτε αξονικά ως προς το κτίριο, είτε εγκάρσια.
Ο σωλήνας βρίσκεται σε κατάσταση υποπίεσης.
Είναι η µοναδική πηγή εκποµπής ενέργειας.
Ανταλλάσσει ακτινοβολία µε κάθε άλλη θερµή επιφάνεια που βρίσκεται στο χώρο. Η
ανταλλαγή εξαρτάται από τη θερµοκρασία, τη σχετική γεωµετρία των θέσεων και τη µορφή των
επιφανειών που µετέχουν.
Η ενέργεια που ρέει µέσα στον Α.Σ. µετριέται µε µια συµβατική µονάδα που την
ονοµάζουµε "Μονάδα ροής". Αυτή ορίζεται ως η ποσότητα καυσίµου και µαζί του αναγκαίου
αέρα, που µπορούν να δώσουν µία ροή, ισχύος 10 KW.
Η ποσότητα του αναγκαίου αέρα περιλαµβάνει
α) Τον αέρα καύσης που µπαίνει στο σύστηµα µέσα από τον καυστήρα της εστίας για να
δώσει το 100% του πρωτεύοντα αέρα καύσης.
β) του πρόσθετου αέρα (τερµατικού) που εισέρχεται στον Α.Σ. µέσα από τις οπές της
τερµατικής πλάκας.
Σωληνοουρά είναι το τµήµα της σωλήνωσης που ακολουθεί τον Α.Σ. από το σηµείο που η

ενέργεια έχει εξαντληθεί περίπου κατά 80% και τελειώνει στον απορροφητήρα.
Τα τεχνικά στοιχεία είναι ίδια µε αυτά του Α.Σ.
Η διαφορά είναι ενεργειακή.
Σύνδεσµος

Τα διάφορα τµήµατα σωληνώσεων καθώς και κάθε είδους ειδικό τεµάχιο που
παρεµβάλλεται, εγκαθίστανται µέσω του συνδέσµου.
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Σχήµα 3.4 Σύνδεσµος

Σχήµα 3.5 Αναρτήρας

Εστία

Είναι το σύνολο των στοιχείων που συνδεσµολογούνται για να διαµορφώσουν το στοιχείο
καύσης.
Σύστηµα πολυεστιακό σηµαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες εστίες κατά µήκος της
εγκατάστασης.
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Η τοποθέτηση της ΕΣΤΙΑΣ έχει καθορισµένα όρια αποστάσεων από την οροφή, τους
τοίχους και ειδικότερα από ταχύκαυστες επιφάνειες (Σχήµα 3.6).

Σχήµα 3.6 Θέση συσκευής ΘΥΑ

Στη δική µας περίπτωση οι αποστάσεις ασφαλείας είναι:

Μοντέλο
CH-12

A
100

Β
460

C
1200

D
150

Σχήµα 3.7 Αποστάσεις ασφαλείας από το µοντέλο
Caribe CH12

Στοιχεία Εστίας

Αποτελείται από τον καυστήρα Α και τον θάλαµο καύσης Β όπως φαίνονται στο Σχήµα
3.8.
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Σχήµα 3.8 Εστία και θάλαµος καύσης

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας

Σχήµα 3.9 Γενική διάταξη συνδεσµολογίας του ανεµιστήρα.

Ο Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας εγκαθίσταται στο τέλος του συστήµατος (Σχήµα 3.9). Το
κέλυφος από βαρύ τύπο χυτοαλουµινίου, η φτερωτή ανοξείδωτη, δυναµικά ισορροπηµένη και απ'
ευθείας συνδεδεµένη στον άξονα. Ο κινητήρας, µονοφασικός ή τριφασικός, θα είναι σε απ’
ευθείας σύνδεση µε ελαστικό σύνδεσµο.
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Αεριοπαγίδα

Πριν από τη φυγοκεντρική αντλία εγκαθίσταται θερµοστατική αεριοπαγίδα για τα
συµπυκνώµατα που θα εµφανιστούν όταν το σύστηµα µελετηθεί για αποδόσεις άνω του 83%.

Πίνακας 3.1 Μορφές αεροπαγίδας

Στα Σχήµα 3.10 και Σχήµα 3.11 δίνονται σχηµατικά θέσεις τοποθέτησης αεριοπαγίδας και
άλλων εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται για διάφορες ενισχύσεις.
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Σχήµα 3.10 Σχηµατική απεικόνιση θέσεως αεριοπαγίδας (α)

Σχήµα 3.11 Σχηµατική απεικόνιση θέσεως αεριοπαγίδας (β)
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3.8.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΥΑ

Κάθε συσκευή χαρακτηρίζεται από συντελεστές που συναρτώνται µε τη φόρµα και το
υλικό και οι οποίοι επηρεάζουν την αξιοπιστία της.

1. Εκπεµπτικότητα

Emissivity

2. Εκποµπή

Emittance

3. Απορροφητικότητα

Absortivity

4. Ανακλαστικότητα

Reflectivity - Reflectance

5. Απόδοση σε ακτινοβολία

Radian Efficiency

6. Απώλειες µεταφοράς

Convection Losses

7. Θερµική απόδοση

Thermal Efficiency

8. Ανταπόκριση

Affidability

9. Αποτελεσµατικότητα µορφής Pattern Effectivness
10. Απόδοση συσκευής

Fixture Efficiency

Η κατανόηση της σηµασίας των παραπάνω συντελεστών, βοηθά αποφασιστικά στην
επιλογή µιας συσκευής για την προβλεπόµενη εφαρµογή. Εκτός των παραπάνω παραµέτρων
υπάρχουν και ειδικοί έλεγχοι όπως η ασφάλεια της µονάδας και της εγκατάστασης, η
θερµοκρασία παραγωγής της ακτινοβολίας, η απορροφητικότητα των επιφανειών µέσα στο
θερµαινόµενο χώρο. Αποµάκρυνση της ικανότητας της συσκευής από κάθε συντελεστή έχει σαν
αποτέλεσµα την πτώση του συντελεστή Οικονοµικής απόδοσης.
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1. Ικανότητα Εκποµπή

Η εκπεµπτικότητα είναι δείκτης της ικανότητας του ακτινοβόλου σωλήνα να παρέχει
ενέργεια. Είναι ιδιότητα του υλικού. Μέτρο της είναι ο λόγος της ποσότητας της ακτινοβόλου
ενέργειας που παρέχεται από το συγκεκριµένο υλικό προς την ποσότητα που θα ελευθερωνόταν

από ένα µελανό σώµα κάτω από την ίδια θερµοκρασία και τις ίδιες συνθήκες.
Το µελανό σώµα είναι η θεωρητική βάση για τις µετρήσεις και έχει εκπεµπτικότητα 1.
Ορίζεται ως η συνολική ενέργεια που ελευθερώνεται σε ακτινοβόλο µορφή από το σύνολο των
κυµάτων ανά µονάδα επιφάνειας της εκποµπής.
Εξαρτάται από:
• Τη θερµοκρασία του σώµατος. Για πολλά σώµατα εµφανίζεται σηµαντική αλλαγή στο
συντελεστή Ε µε την αλλαγή της θερµοκρασίας.
• Τις επιφανειακές συνθήκες του υλικού. Μπορούµε να βελτιώνουµε την εκπεµπτικότητα
ενός σώµατος µε ειδική επεξεργασία της επιφάνειας του. Μία µορφή επεξεργασίας είναι και η
επιµετάλλωση.
• Το µήκος κύµατος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.
Η εκπεµπτικότητα αφορά χωριστά σε κάθε µήκος κύµατος της συσκευής.

2.

Εκποµπή

Η ολική ενέργεια που παρέχεται σε ακτινοβόλο µορφή, από όλα τα µήκη κύµατος, ανά
µονάδα επιφάνειας λέγεται εκποµπή και καθορίζεται από:
•

Τη θερµοκρασία της εκπέµπουσας και των περιβαλλουσών επιφανειών.

•

Την εκπεµπτικότητα της εκπέµπουσας και των περιβαλλουσών επιφανειών. Θεωρητικός

υπολογισµός της εκποµπής γίνεται µε το Νόµο Stefan-Boltzmann. Πρακτικά η τιµή δίνεται από
τους κατασκευαστές, αφού τα ερευνητικά Ινστιτούτα δεν έχουν ακόµα αποφασίσει για µία
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συγκριτική µέθοδο θεωρητικού υπολογισµού.

3.

Απορροφητικότητα

Η απορροφητικότητα είναι ιδιότητα του υλικού. Είναι το µέτρο της ακτινοβόλας ενέργειας
που µπορεί να απορροφηθεί από ένα υλικό σε σχέση µε τη συνολική ενέργεια που δέχεται µε
ακτινοβολία. Για τα περισσότερα από τα υλικά η απορροφητικότητα και η εκπεµπτικότητα είναι
ίσες Ελ = Αλ στο σύνολο των µηκών κύµατος. Η απορροφητικότητα συνδέεται άµεσα µε τη
θερµοχωρητικότητα και µε την ικανότητα που έχουν κάποια υλικά να απορροφούν διάφορα
µήκη κύµατος µε περισσότερη πληρότητα.

4.

Ανακλαστικότητα

Η ανακλαστικότητα είναι και αυτή, όπως η εκπεµπτικότητα, ιδιότητα του υλικού. Η
ανακλαστικότητα εξαρτάται από:
•

Την επιφανειακή κατάσταση του υλικού.

•

Το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας.

Η υπέρυθρη ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος θεωρείται βασικά τυφλή στο χρώµα. Ο
ανακλαστήρας είναι στοιχείο κλειδί στην συσκευή.

5.

Απόδοση συσκευής σε ακτινοβολία

Είναι ο λόγος της απόδοσης, στο χώρο, ακτινοβόλας ενέργειας προς την ολική εισερχόµενη
στη συσκευή θερµική ενέργεια.
Είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας του θερµοποµπού, της εκπεµπτικότητας του εναλλάκτη
και της επιφάνειας του.
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Η απώλεια µέρους της παραχωρούµενης στη συσκευή ενέργειας προς µη χρήσιµες θέσεις
θεωρείται απώλεια και καθορίζει τον βαθµό απόδοσης της συσκευής.

6.

Απώλειες από µεταφορά

Μεταφορά θερµότητας είναι η µετατόπιση θερµικής ενέργειας από ένα σηµείο του χώρου
σε ένα άλλο µέσω της µετακίνησης ρευστών µαζών.
Γίνεται είτε µε φυσικό τρόπο είτε βεβιασµένα. Η απώλεια ενέργειας από µεταφορά
ενισχύεται µε τη συναγωγή από υλικά που διαχωρίζουν χώρους. Η απώλεια διευκολύνεται µε την
αύξηση της διαφοράς θερµοκρασίας και από το αποτέλεσµα της διαρροής, λόγω του φαινοµένου
διαστρωµάτωσης της θερµότητας.

7.

Θερµική Απόδοση

Είναι ο λόγος της χρήσιµης ενέργειας από τη συσκευή, στη θέση χρήσης, προς την ολική
εισαχθείσα στη συσκευή. Στην πράξη η απόδοση µπορεί να υπολογιστεί µε την µέτρηση της
ενέργειας που περνά από την καπνοδόχο.
Υψηλή θερµική απόδοση είναι επιθυµητή αλλά πέρα από ορισµένο όριο σχηµατίζονται
συµπυκνώµατα και απαιτούνται εγκαταστάσεις αποµάκρυνσης τους από τη συσκευή για
αποφυγή διαβρώσεων.
Έτσι διακρίνουµε υγρές και ξερές εγκαταστάσεις. Μία εγκατάσταση χαρακτηρίζεται υγρή
όταν έχει συνεχή παραγωγή υγρών πέρα από ένα βαθµό απόδοσης 83%.
Όµως παρά το γεγονός ότι µπορεί µία εγκατάσταση να παράγει υγρά κατά δόσεις, πρέπει
να πάρουµε τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην ελαττωθεί η διάρκεια ζωής.
Αυτό το 83% είναι όριο για τις έρευνες διάβρωσης στις διάφορες συσκευές από ένα αριθµό
κατασκευαστών.
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Το πρόβληµα αυτό της διάβρωσης στο θέµα της απόδοσης παίζει ουσιαστικό ρόλο για το
ενδιαφέρον του καταναλωτή στην επιλογή του συστήµατος ΘΥΑ.
Στον Πίνακας 3.2 δίνονται οι θερµικοί βαθµοί απόδοσης των τύπων που περιγράφονται:
Τύπος

%

1a
1b
1c
2
3

70-75
83-90
70-82
75-90
75-80

Πίνακας 3.2 Οι θερµικοί βαθµοί απόδοσης διαφόρων τύπων ΘΥΑ

Η θερµική αποδοτικότητα µιας συσκευής θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία ορίζεται ως
η αναλογία της διαθέσιµης ενεργειακής παραγωγής (στο σηµείο της χρήσης) προς τη συνολική
ενεργειακή εισαγωγή. Στην πράξη, η θερµική αποδοτικότητα µπορεί να καθοριστεί µε την
καθιέρωση της απώλειας δεσµών .
Η θερµική αποδοτικότητα ορίζεται ως εξής:

Θερµική αποδοτικότητα = Συνολική ενέργειας εισαγωγής – απώλειες δεσµών
Οι απώλειες δεσµών µπορούν να καθοριστούν µετρώντας τα ακόλουθα:
α)

το διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) στα καυσαέρια

β)

τη θερµοκρασία αερίου σωλήνων δικτύου (που ορίζεται ως η θερµοκρασία αερίου

των σωλήνων - θερµοκρασία δωµατίου).
γ)

τη λανθάνουσα θερµότητα ανάκτησης από τους υδρατµούς του αέριου των

σωλήνων, όταν ψύχεται σε θερµοκρασία κάτω από το σηµείο δρόσου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι µη πρακτικό να καθοριστεί η γ΄ περίπτωση και γι’
αυτό σε πολλές περιπτώσεις αγνοείται.
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Μόλις καθοριστούν το ποσοστό του CO2 και η θερµοκρασία αερίου των σωλήνων, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ένα νοµόγραµµα για να καθορισθεί η απώλεια σωρών, ως εκ τούτου και η
θερµική αποδοτικότητα.
Η υψηλή θερµική αποδοτικότητα είναι επιθυµητή, αλλά λόγω του σχηµατισµού
συµπυκνώµατος µέσα σε µια συσκευή θέρµανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία υψηλής
αποδοτικότητας, απαιτούνται ορισµένα χαρακτηριστικά σχεδιασµού εξοπλισµού για να
εξασφαλίσουν ικανοποιητική µακροζωία. Το ANSI Z83.6a -1989 (πρότυπο δοκιµής για τις
θερµάστρες υπερύθρου που λειτουργούν µε αέριο) απαιτεί να παρέχονται τα κατάλληλα µέσα
ώστε να αποτραπεί η διάβρωση και να συλλεχθεί το συµπύκνωµα που δηµιουργείται στις
συσκευές θέρµανσης µε ακτινοβολία υψηλής αποδοτικότητας.

Σχήµα 3.12 Καύση µεθανίου και αέρα
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Το πλεόνασµα του αέρα σε σχέση µε το ιδανικό ποσό αέρα που απαιτείται για πλήρη
καύση, µπορεί να υπολογισθεί για τα περισσότερα κοινά αέρια καύσιµα όπως φαίνεται στη
συνέχεια:

=
Πλεόνασµα αέρα %

ΤελικόCO2 ⋅ Παρατηρο ύµενοCO2
× 91
Παρατηρο ύµενοCO2

όπου 91 είναι µια σταθερά για τα περισσότερα αέρια καύσιµα.
Τελικό CO2 για το φυσικό αέριο = 11,95%
Αέριο προπάνιο = 13,78% [8]
Το επιχείρηµα για τη διαφοροποίηση «υγρού» (συµπυκνώµατος) ή «ξηρού» (µη
συµπυκνώµατος) συστηµάτων που λειτουργούν µε ακτινοβολία, έχει στραφεί γύρω από την
θερµική αποδοτικότητα που θα καθορίσει τους όρους συµπυκνώµατος. Αν και όλες οι συσκευές
αερίου παράγουν κάποιο επίπεδο συµπυκνώµατος στο ξεκίνηµα, µια συσκευή δεν θεωρείται ότι
δηµιουργεί συµπύκνωµα εκτός αν παρέχει συνεχώς λειτουργική θερµική αποδοτικότητα πάνω
από 83%. Αν και αυτή η θερµική αποδοτικότητα δεν παρέχει συνεχώς ένα περιβάλλον
συµπυκνώµατος, παράγει ικανοποιητικό συµπύκνωµα για να προκαλέσει στη συσκευή αρκετά
σοβαρή διάβρωση ώστε να απαιτήσει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό το 83% θερµικό κατώτατο όριο
αποδοτικότητας είναι καλά τεκµηριωµένο στη δοκιµή διάβρωσης που ολοκληρώνεται από
διάφορες κύριες οργανώσεις βιοµηχανίας συσκευών αερίου συµπεριλαµβανοµένου
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8.

Αξιοπιστία Ανταπόκρισης

Είναι ένας δείκτης µέτρησης της ικανότητας µιας συσκευής ΘΥΑ να διανέµει τη θερµότητα
στο χώρο που ελέγχει, σύµφωνα µε τις ανάγκες του χώρου. Είναι φανερό ότι αυτός ο
συντελεστής είναι ένα σηµαντικό υποκειµενικό κριτήριο. Μπορεί όµως αυτή η αδυναµία να
καλυφθεί από τη βιβλιογραφική παρουσίαση της πείρας της κατασκευάστριας βιοµηχανίας η
οποία έχει µεγάλο αριθµό δειγµάτων που καθορίζουν µία ένδειξη. Για τον εντοπισµό του
κατάλληλου τύπου που θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του χώρου, θέσεις ισχυρές είναι:
• Καθορισµός του τύπου θέρµανσης, δηλαδή τοπική ή γενική
• Η επιθυµία θέρµανσης σε στάθµη άνεσης των χρηστών ή απλά η θέρµανση του δαπέδου
• Οι περιβαλλοντικές συνθήκες
• Η στάθµη δραστηριότητας στο χώρο
Είναι αναγκαία η µελέτη για την κατανόηση των δυνατοτήτων και αναγκών. Μία συσκευή
µε ισχυρή εστία σε µακρύ ακτινοβόλο σωλήνα η οποία µπορεί να ανταποκριθεί σε ποσότητα
θερµίδων στο αναγκαίο φορτίο, ίσως να µην µπορεί να καλύψει σωστά τις αναγκαίες κατανοµές
στο χώρο. Η κατανοµή των φορτίων µπορεί να απαιτεί περισσότερες εστίες µε όλες τις συνέπειες
που αυτό σηµαίνει για το µελετητή.

9.

Αποτελεσµατικότητα µορφής

Είναι ιδιότητα του ανακλαστήρα. Χαρακτηρίζει την ικανότητα να ανακλά µέσα σε
καθορισµένο µήκος και να µην επιτρέπει διαφυγή ενέργειας προς τα επάνω.

10.

Απόδοση Συσκευής

Η απόδοση της συσκευής πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους συντελεστές που λειτουργούν
ως σύνολο.
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Τέτοιοι είναι: η θερµοκρασία εκποµπής, η εκπεµπτικότητα, η µορφή και η
ανακλαστικότητα του ανακλαστήρα, το µήκος του ακτινοβόλου σωλήνα και της σωληνοουράς.
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3.9.

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.9.1.

Έλεγχος λειτουργίας

Ο έλεγχος, στις επιθυµητές συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος, επιτυγχάνεται µέσω των
οργάνων, τα οποία διαθέτει το ίδιο το σύστηµα. Ο κατασκευαστής, µαζί µε τη µονάδα προσφέρει
και το αναγκαίο χειριστήριο. Με αυτό διατηρούµε τη βέλτιστη άνεση, ελαχιστοποίηση του
κόστους λειτουργίας και τη ρύθµιση κατά ζώνες.
Βέλτιστος χρόνος λειτουργίας ορίζεται ο µικρότερος δυνατός χρόνος που χρειάζεται ένα
σύστηµα ΘΥΑ να φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία εσωτερικού χώρου.
Από το Σχήµα 3.13 φαίνεται ότι όσο υψηλότερη είναι η αρχική εξωτερική θερµοκρασία
τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος που χρειάζεται η συσκευή θέρµανσης να φτάσει την επιθυµητή
εσωτερική θερµοκρασία του χώρου.

Σχήµα 3.13 Βέλτιστος χρόνος εκκίνησης
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Το σύστηµα οδηγεί στη βέλτιστη λύση. Το σηµείο ρύθµισης µένει ανεπηρέαστο από
διακυµάνσεις στην πίεση του καύσιµου, στο βαθµό καθαριότητας του φίλτρου του αέρα, στις
αλλαγές της ατµοσφαιρικής πίεσης και υγρασίας.
Τα αισθητήρια είναι ανάγκη να εγκαθίστανται σε θέσεις από τις οποίες µπορούν να
βλέπουν τους θερµαινόµενους χώρους. Να µην εµποδίζονται από µηχανήµατα ή κολώνες. Η
µέτρηση γίνεται εύκολα µε ένα θερµόµετρο σφαιρικού βολβού.

3.9.2.

Εξασφάλιση λειτουργίας τον συστήµατος

Οι παρενοχλήσεις στη λειτουργία, είναι από τα σοβαρότερα προβλήµατα για την αξιοπιστία
του συστήµατος. Μέσα σε ένα κυκεώνα ασαφών πληροφοριών που παρέχουν τα αισθητήρια
είναι εύκολο να οδηγηθεί το σύστηµα ασφάλειας σε εσφαλµένο συναγερµό. Οι στατιστικές των
κατασκευαστών συστηµάτων ασφάλειας δίνουν ένα ποσοστό 80% λανθασµένων συναγερµών.
Το πρόβληµα λύνεται µε τη χρησιµοποίηση συστηµάτων υψηλού βαθµού νοηµοσύνης, τα οποία
λειτουργούν µε ψηφιακή επεξεργασία δεδοµένων. Αυτά τα συστήµατα διαθέτουν ένα οπτικό
αισθητήριο για την ανίχνευση καπνού και ένα αισθητήριο θερµότητας για την ανίχνευση της
αύξησης της θερµοκρασίας. Το σύστηµα αναλύει τα σήµατα σύµφωνα µε παράγοντες όπως η
ένταση του σήµατος, ο ρυθµός αύξησης και η διακύµανση του. Αυτά τα στοιχεία στη συνέχεια
συγκρίνονται µε τα τυπικά στοιχεία φωτιάς. Μόνο σε αυτό το στάδιο ο συναγερµός αναγνωρίζει
το επίπεδο κινδύνου και µεταβιβάζει την εκτίµηση του στο κέντρο. Αρκετοί παράγοντες
επιτρέπουν στον ανιχνευτή να πάρει έξυπνες αποφάσεις γρήγορα και φτηνά. Ένας σοβαρός
κίνδυνος προέρχεται από το ηλιακό φως που αντανακλά στην επιφάνεια του νερού ή τα φύλλα
που πάλλονται από το αεράκι και τα οποία συχνά παραπλανούν τους ανιχνευτές φλόγας.
Ασφάλεια προσώπων

Η ασφάλεια των προσώπων είναι στοιχείο πρωταρχικής σηµασίας στο σχεδιασµό της
εγκατάστασης. Οι κατασκευαστές περιλαµβάνουν σύστηµα ασφάλειας που λειτουργεί σε
µηδενική βάση και εξασφαλίζει τα πρόσωπα από πιθανούς κινδύνους.
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Ασφαλιστικό σύστηµα ενσωµατωµένο στη µονάδα

Το σύστηµα µπορεί να είναι πολυεστιακό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν µία ή περισσότερες
εστίες διάσπαρτες κατά µήκος της εγκατάστασης. Η ποσότητα καύσης (θερµική φόρτιση) κάθε
µιας µπορεί να επιλεγεί ατοµικά, όπως και η µεταξύ τους απόσταση για κάθε ζευγάρι εστιών.
Όταν λέµε ασφάλεια, εννοούµε τόσο την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος, χωρίς εσωτερικές
παρενοχλήσεις και την ασφάλεια των προσώπων που βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στο χώρο.
Για την ύπαρξη υψηλού βαθµού ασφαλείας το σύστηµα καύσης βρίσκεται σε υποπίεση η
οποία κρατά σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας ώστε τυχόν διαρροές να γίνονται από το χώρο
προς τον σωλήνα και όχι αντίστροφα.
Το σύστηµα εµποδίζει τη ροή του αερίου αν δεν έχει δηµιουργηθεί κενό στη σωλήνωση.

3.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Γενικά

Στο χώρο εγκατάστασης καυστήρα από όπου τα καυσαέρια µε σύστηµα απαγωγής
οδηγούνται στο εξωτερικό περιβάλλον απαιτείται επαρκής αερισµός για:
h

την καύση και τη ρύθµιση της θερµοκρασίας των καυσαερίων

h

τον εξαερισµό του χώρου (εναλλαγή αέρα στο χώρο). Η συνολικά προσαγόµενη

ποσότητα αέρα στο χώρο εγκατάστασης καυστήρα πρέπει να εξασφαλίζει:
h

Την απαιτούµενη παροχή αέρα καύσης στον καυστήρα ( τουλάχιστον 1 m3/h ανά

KW θερµικής ισχύος). Η ισχύς υπολογίζεται από το θερµικό φορτίο του καυστήρα βάσει της
κατώτερης θερµογόνου δύναµης του αερίου.
h

Τον απαιτούµενο εξαερισµό του χώρου (την εναλλαγή αέρα στον χώρο ακόµα και

στην περίπτωση που ο καυστήρας είναι εκτός λειτουργίας) µε περίπου 4 αλλαγές αέρα ανά
ώρα, για τους συνήθεις χώρους. Τα ανοίγµατα εξαερισµού πρέπει να τοποθετούνται στον χώρο
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εγκατάστασης σε τέτοια σχέση µε τον εγκαταστηµένο καυστήρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όσο
το δυνατόν καλύτερη σάρωση του χώρου.
h

Στην περίπτωση που ο αέρας καύσης προσάγεται µέσω αεραγωγών από το

εξωτερικό περιβάλλον, πρέπει το σύστηµα αναρρόφησης του καυστήρα να έχει τη δυνατότητα να
υπερνικήσει πιθανή πτώση πίεσης προς εξασφάλιση της οµαλής καύσης.

Ανεµιστήρες

Η λειτουργία του ανεµιστήρα πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι
επιτυγχάνεται ο σωστός αερισµός. Ο ανεµιστήρας πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε ένα σύστηµα
ελέγχου το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από:
h

Ένα σύστηµα ελέγχου πίεσης

h

Ένα σύστηµα χρονοκαθυστέρησης παροχής ρεύµατος στον καυστήρα

h

Ένα διακόπτη ροής (flow switch)

h

Ο ανεµιστήρας πρέπει να είναι ηλεκτρικά µανδαλωµένος µε τον καυστήρα αερίου κατά

τέτοιο τρόπο ώστε:
h

Ο καυστήρας να τίθεται σε λειτουργία µόνο εφόσον ο ανεµιστήρας λειτουργεί κανονικά.

h

Βλάβη στον καυστήρα ή στο αυτόµατο σύστηµα ασφάλειας, να µη συνεπάγεται διακοπή

λειτουργίας του ανεµιστήρα.
h

Βλάβη στον ανεµιστήρα να συνεπάγεται διακοπή της παροχής αερίου στον καυστήρα.

Στην περίπτωση επίβλεψης από αίθουσα ελέγχου µπορεί να επιτραπεί η λειτουργία συναγερµού,
αντί για τη διακοπή της παροχής αερίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του οργάνου µέτρησης και της
συσκευής θέρµανσης.

4.1.

ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το όργανο µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε στην συγκεκριµένη εργασία είναι το µοντέλο
AGEMA 570 της εταιρίας FLIR Systems. Είναι το µοντέλο που απεικονίζεται στην Εικόνα 1. [9]

Εικόνα 4.1 Το µοντέλο AGEMA 570 που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα

Το σύστηµα ελέγχου υπέρυθρης ακτινοβολίας AGEMA 570 αποτελείται από µία κάµερα
υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) µε ένα ενσωµατωµένο φακό 24°, δύο επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες, φορτιστή και φορητή µνήµη υπολογιστή. Η κάµερα υπέρυθρης ακτινοβολίας µετράει
και φωτογραφίζει την εκπεµπόµενη από ένα αντικείµενο υπέρυθρη ακτινοβολία. Η κάµερα
µπορεί να υπολογίσει και να εµφανίσει τη θερµοκρασία ενός αντικειµένου λόγω του ότι η
ακτινοβολία που εκπέµπεται από αυτό είναι συνάρτηση της επιφανειακής του θερµοκρασίας.
Η κάµερα AGEMA 570 έχει ελεγχθεί στις πιο απαιτητικές καταστάσεις (σκόνη, δονήσεις,
χτυπήµατα, πτώση νερού). Είναι φορητή που σηµαίνει ελαφριά και µπορεί να λειτουργήσει για
περισσότερο από µιάµιση ώρα χωρίς επαναφόρτηση. Παρέχεται σε πραγµατικό χρόνο εικόνα
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υψηλής ανάλυσης χρωµάτων, είτε στην εσωτερική ενσωµατωµένη οθόνη είτε σε εξωτερική
οθόνη.
Η κάµερα περιέχει ένα ενσωµατωµένο λογισµικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής
δεδοµένων που επηρεάζουν τη µέτρηση όπως η θερµοκρασία, η απόσταση από το αντικείµενο, η
υγρασία και ικανότητα εκποµπής.
Οι εικόνες αποθηκεύονται σε µια φορητή µνήµη υπολογιστή. Αυτές µπορούν να αναλυθούν
µέσω συγκεκριµένου λογισµικού το οποίο διατίθεται µαζί µε την κάµερα.
Στον Σχήµα 4.1 απεικονίζονται τα βασικά κουµπιά που χρησιµοποιούνται για τη λήψη
φωτογραφιών. Όπως βλέπουµε υπάρχει ένας µοχλός κίνησης (Joystick) που χρησιµεύει στην
µετακίνηση µέσα στο menu της κάµερας και για κάποιες άλλες λειτουργίες. Το κουµπί Α είναι
για το αυτόµατο ρύθµισµα (auto adjust) της εικόνας. Τα άλλα κουµπιά S, C και enter
χρησιµεύουν στην περιήγηση του βασικού menu και την αποθήκευση των φωτογραφιών.

Σχήµα 4.1 Απεικόνιση κουµπιών άµεσης επέµβασης για την AGEMA 570

Το Σχήµα 4.2 δείχνει τις συνδέσεις για εξωτερική απεικόνιση και ρευµατοδότηση.
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Σχήµα 4.2 Απεικόνιση συνδέσεων µε εξωτερικές συσκευές για την AGEMA 570
Θερµοκρασία αντικειµένου

-20°C έως 500 °C

Περιοχή µέτρησης

Μεγάλη περιοχή επιλογής, έως 1500 °C

Ακρίβεια µέτρησης

±2% εκτός περιοχής ή ± 2 °C

Θερµική ευαισθησία

< 0.15°C

Field of view (Η χ V):

24° x 18° (εναλλακτικοί φακοί διαθέσιµοι ως αξεσουάρ) κοντινή εστίαση 0.5 m

Είδος ανιχνευτή

Focal Plane Array (FPA), uncooled Microbolometer 320x240pixels

Φασµατική περιοχή

7.5-13 micrometer, built-in atmospheric filter with cut-on at 7.5 micrometer

IR φασµατικό φίλτρο

Ένα προαιρετικό φίλτρο, ελεγχόµενο από το µενού

Έξοδος video

Standard VHS or S-VHS 14 bit ψηφιακή σειριακή έξοδος (προαιρετικό)

Σκόπευτρο κάµερας

Χρώµα LCD (TFT)

Οδηγός κάρτας Η/Υ

One slot for type II or type III PC- cards.ή FLASH Cards η σκληροί δίσκοι
(ΑΤΑ-συµβατοί) µπορούν να χρησιµοποιηθούν
Full dynamics, 14-bitψηφιακή αποθήκευση. Χωρητικότητας 170 MByte PC-

Αποθήκευση εικόνας

Card ισοδυναµεί µε 700 εικόνες, συµπεριλαµβανοµένου φωνητικού σχολίου
(προαιρετικό) των 30 sec ./image

Μέγιστο µέγεθος εικόνας

215 kbyte (συµπεριλαµβανοµένου ήχου)

Σύστηµα µπαταρίας

Μια επαναφορτιζόµενη, εσωτερική µπαταρία,

∆ιάρκεια

Περισσότερο από 1,5h χρησιµοποιώντας µια µπαταρία

Θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C)

-15 έως 50

Λειτουργική αποθήκευση (°C)

-40 έως 70

Περίβληµα

Μεταλλική θήκη: IP 54 (IEC529)

Τοποθέτηση τριπόδου

l/4"-20

Βάρος (kg)
Μέγεθος

1,9 (χωρίς µπαταρία) 2,3(µε µπαταρία)
220x133x140 mm

Πίνακας 4.1 Κατασκευαστικά στοιχεία του µοντέλου AGEMA 570
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Απόσταση αντικειµένου (m)

0.3

0.5

2

3

10

30

100

0.42
1.3

0.63
2.0

2.1
6.6

6.3
20

21(m)
66(mm)

0.22*
0.66

0.85
2.6

1.3
4.0

4.2
13

12
40

42(m)
130(mm)

0.41
1.3

1.7
5.3

2.5
7.8

8.3
26

25
78

83(m)
260(mm)

Φακοί 12x9°
Hor FOV
IFOV
Φακοί 24x18°
Hor FOV
IFOV
Φακοί 45x34°
Hor FOV
IFOV

0.22*
0.8

* Σε κοντινή εστίαση
Πίνακας 4.2 Σχέση φακων ανιχνευτών

To IFOV ορίζεται ως το τι πραγµατικό µέγεθος έχει η προβολή του κάθε εικονοστοιχείου
στη θερµοκάµερα.
Το FOV ορίζεται ως ο συνδυασµός γωνίας ανιχνευτή και φακού. ∆ηλαδή, η µικρότερη
γωνία από τα δύο αυτά µεγέθη.
Ο ανιχνευτής της θερµοκάµερας είναι ίσως το σηµαντικότερο στοιχείο της. Το
συγκεκριµένο µοντέλο χρησιµοποιεί για τον ανιχνευτή το σύστηµα Focal Plane Area. Το
σύστηµα αυτό αποτελείται από ηµιαγωγούς (pixel) των οποίων η ηλεκτρική αντίσταση
µεταβάλλεται ανάλογα µε την ακτινοβολία. Έτσι µετριέται η ακτινοβολία ενός αντικειµένου. Η
κάθε µέτρηση παράγεται από το µέσο όρο κάθε τεσσάρων γειτονικών εικονοστοιχείων (pixel). Ο
µετρητικός σταυρός που χρησιµοποιείται σε αληθινό χρόνο από την θερµοκάµερα µετράει µε το
µέσο όρο εννέα γειτονικών εικονοστοιχείων.
Παλαιότερα, το σύστηµα ψύξης που χρησιµοποιούνταν ήταν µηχανικό και σύστηµα µε την
αρχή λειτουργίας της µηχανής stirling. Το συγκεκριµένο µοντέλο χρησιµοποιεί ένα διαφορετικό
σύστηµα ψύξης που στηρίζεται στη θεωρία των θερµοζευγών. Πιο συγκεκριµένα, από τα
θερµοζεύγη µετράµε την τάση που δηµιουργείται και από αυτή την µέτρηση καταγράφουµε την
αντίστοιχη θερµοκρασία.
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Το φίλτρο που έχει το συγκεκριµένο µοντέλο είναι µόνο για τον τυχαίο θόρυβο και αυτό
γιατί η κάµερα είναι 2ης γενιάς. Οι θερµοκάµερες 4ης γενιάς έχουν φίλτρα για τον γραµµικό
θόρυβο και για τον θόρυβο fixed pattern. Το σφάλµα του συγκεκριµένου µοντέλου είναι 2% και
περιλαµβάνει τα σφάλµατα θορύβου.
Ένα από τα πλεονεκτήµατά της είναι ότι έχει συντελεστή ευαισθησίας 0,1 βαθµούς C και
ταυτόχρονα σφάλµα 2%. Είναι δύσκολο να βρεθεί άλλη παρόµοια κάµερα µε αυτούς τους δύο
συντελεστές. Ακόµα ένα πλεονέκτηµα είναι ότι η συχνότητα της είναι 60 Hz, δηλαδή 60 εικόνες
το δευτερόλεπτο.
Η συσκευή παρότι χρονολογείται από το 1999 περιέχει µε µια εκτίµηση το 70% των
χαρακτηριστικών των µοντέρνων µοντέλων. [10]

4.2.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της συσκευής θέρµανσης και πως
αυτή χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα.

Εικόνα 4.2 Το µοντέλο Caribe CH12 που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα ως συσκευή θέρµανσης.
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CH12

Μοντέλο

12

Ονοµαστική Ισχύς(kw)
Συνολικό Μήκος(mm)
Καύσιµα

3505
Φυσικό αέριο ή υγραέριο(προπάνιο ή βουτάνιο)

Κατανάλωση Αερίου(m3/h)*
1.14

NG(G20)-φυσικό αέριο

1.33

NG(G25)
LP(G31)-υγραέριο

0.45

Πίεση Εισόδου Αερίου (mbar)
NG(G20)
NG(G25)
LP(G31)
Σύνδεση Αερίου
Παροχή Ρεύµατος

15 Min, 50 Max
17.5 Min, 50 Max
32.5 5 Min, 50 Max
1/2" BSPT(ISO 7-1)
230V, 50HZ, µονοφασική, 1amp

Σωλήνωση Εναλλάκτη Θερµότητας

75mm dia, 16 gauge

Αγωγός Καυσαερίων DN (mm)
Ανακλαστήρας και ακραίες καύσεις
Ανάφλεξη
Εγκεκριµένο

75 ή 80
NS3H14 αλουµίνιο
άµεσο σπινθήρισµα
µε ή χωρίς καπναγωγό
αποµακρυσµένη ένδειξη λειτουργίας (επαφή ελεύθερης
τάσης)
75
10-110
2.4
44

Εξαρτήµατα
Σωλήνας καύσης & εκποµπής dia (mm)
Περιοχή Θέρµανσης (m2)
Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης (m)
Βάρος (kg)

Πίνακας 4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία του µοντέλου AGEMA 570

Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι ιδανικό για ελαφρές εφαρµογές, λόγω του ότι έχει
κατασκευαστεί µε µικρότερη εισαγωγή αερίου. Επίσης, από την εταιρία θεωρείται ότι
παρουσιάζει οµοιόµορφη κατανοµή θερµότητας, επειδή έχει σωλήνα σε µορφή U (U-Tube).
Είναι εύκολη η εγκατάσταση του, αφού συναρµολογείται στο εργοστάσιο. Χρειάζεται µόνο µια
διάτρηση του τοίχου για τα καυσαέρια.
Η συσκευή είναι κατασκευασµένη από την εταιρία Robert Gordon και εισάγεται στην
Ελλάδα από την εταιρία Deltatherm. Το µοντέλο της συσκευής είναι το Caribe CH12. Η συσκευή
είναι τοποθετηµένη σε ύψος

m από το πάτωµα. Το συνολικό µήκος της είναι 3,5m και ζυγίζει
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44kg. Λειτουργεί µε φιάλη προπανίου, η οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο και τα καυσαέρια
απάγονται µε φυσικό τρόπο απ΄ ευθείας από παράθυρο, που βρίσκεται δίπλα στη συσκευή.
Στην Εικόνα 4.3 φαίνεται η συσκευή θέρµανσης και η φιάλη προπανίου που
χρησιµοποιήθηκε, καθώς επίσης και οι σχετικές αποστάσεις της συσκευής από τους τοίχους και
το δάπεδο.
Η αρχή λειτουργίας της και οι διατάξεις που περιέχει έχει διατυπωθεί στο Κεφάλαιο 3.

Εικόνα 4.3 Ο πειραµατικός χώρος. Φαίνονται καθαρά η θέση της συσκευής θέρµανσης και της φιάλης προπανίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα στάδια της πειραµατικής διαδικασίας, όπως αυτή
εξελίχθηκε. Ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η προσέγγιση είναι για την καταγραφή των
θερµοκρασιών δαπέδου από την ώρα εκκίνησης και για διάστηµα 5 ωρών, ώστε να διαπιστωθεί η
ταχύτητα θέρµανσης και η οµοιοµορφία ή όχι, της κατανοµής της θερµοκρασίας.
Η πρώτη επαφή µε τη θερµοκάµερα έγινε στις 29 Απριλίου 2004, όπου για αρκετό
διάστηµα γινόντουσαν δοκιµαστικές λήψεις διαφόρων αντικειµένων.

5.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ & ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία µέτρησης έπρεπε να µετρηθεί ο συντελεστής
εκποµπής του πατώµατος, ώστε οι µετρήσεις να είναι ακριβείς. Αυτό έγινε µε µια απλή διάταξη
θερµίστορ. Το θερµίστορ τοποθετείται στο πάτωµα και µετριέται η θερµοκρασία του.
Ταυτόχρονα στη θερµοκάµερα γίνεται χειροκίνητη µεταβολή του συντελεστή εκποµπής του
αντικειµένου που µετριέται (στην προκειµένη περίπτωση το πάτωµα) και έτσι µεταβάλλεται και
η µετρούµενη ακτινοβολία και θερµοκρασία που εκπέµπει το αντικείµενο. Όταν η µετρούµενη
από τη θερµοκάµερα θερµοκρασία γίνει ίση µε την ένδειξη του θερµίστορ ο συντελεστής
εκποµπής που αντιστοιχεί σε αυτή τη θερµοκρασία είναι ο συντελεστής εκποµπής του
πατώµατος.

5.2.

∆ΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

Η θερµοκάµερα όπως έχει γίνει κατανοητό από προηγούµενα κεφάλαια απεικονίζει τις
διαστάσεις της αποτυπωµένης εικόνας και κατά συνέπεια του χώρου, µόνο µέσα από τις
διαφορές στη θερµοκρασία. Λόγω αυτής της ιδιόµορφης φύσης της θερµοκάµερας ως όργανο
µέτρησης και της οµοιόµορφης κατανοµής της θερµοκρασίας της επιφάνειας του πατώµατος
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είναι πρακτικά δύσκολο να προσδιορίσει ο παρατηρητής µε συντεταγµένες το µέρος στο οποίο
βρίσκεται χωρίς να έχει σηµεία αναφοράς. Πριν ξεκινήσουν, λοιπόν, οι λήψεις φωτογραφιών
έπρεπε να διακριτοποιηθεί η επιφάνεια του πατώµατος ώστε να υπάρχουν αυτά τα σηµεία
αναφοράς. Αρχικά (και λέµε αρχικά γιατί η εξέλιξη του πειράµατος ήταν ανατρεπτική, αλλά όχι
καταστροφική) η διακριτοποίηση έγινε µε βάση τη συσκευή θέρµανσης. Έτσι, ως όρια
µετρήσεων, όσον αφορά στο πλάτος, ορίστηκαν τα άκρα της συσκευής θέρµανσης και όσον
αφορά στο µήκος το ένα άκρο ήταν η κάθετος της συσκευής στην επιφάνεια του πατώµατος και
το άλλο η καλύτερη λήψη από τη θερµοκάµερα. Για να εξηγηθεί το τελευταίο πρέπει να
κατανοήσει ο αναγνώστης ότι υπάρχουν περιορισµένες δυνατότητες λήψης, λόγω του χώρου. Ο
παρατηρητής µε κατεύθυνση προς το θερµοποµπό ακουµπάει µε την πλάτη του στον απέναντι
τοίχο και έχει ένα κατώτατο όριο στην εικόνα που βλέπει. Αυτό το όριο ορίστηκε ως το άλλο
άκρο του µήκους. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα παραλληλόγραµµο µε 6 µικρότερα στο εσωτερικό
του. Σηµειώνεται ότι οι διαστάσεις του χώρου ήταν: συνολικό πλάτος 6,1m, µήκος 5m και ύψος
4m. Επίσης, υπήρχαν δύο παράθυρα και δύο πόρτες ενώ υπήρχε ένας εξωτερικός τοίχος
µονωµένος και άλλοι τρεις εσωτερικοί λευκού χρώµατος. Το υλικό των τοίχων ήταν επίχρισµατούβλο-µόνωση (όπου υπήρχε)-επίχρισµα λευκού χρώµατος όπως και το δώµα (επίσης
εσωτερικό). Το υλικό του δαπέδου ήταν συνθετικό πλακάκι. Το Σχήµα 5.1 περιγράφει µε ένα
σκαρίφηµα τις διαστάσεις του χώρου µέτρησης.
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Σχήµα 5.1 Αναπαράσταση επιφάνειας πατώµατος

Όπως διαπιστώνεται οι διαστάσεις του χώρου µέτρησης δεν είναι ίδιες µε τις διαστάσεις
του δωµατίου.

5.3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΙΩΝ

Οι κόκκινες κουκίδες στα σηµεία τοµής των ευθειών αντιπροσωπεύουν κεριά τα οποία
τοποθετήθηκαν στα αντίστοιχα σηµεία. Αυτό έγινε για να φαίνεται η διακριτοποίηση
(σχηµατικά) µέσα από τη θερµοκάµερα. Αυτή, λόγω της ιδιοµορφίας του οργάνου, όπως
αναφέρθηκε, θα µπορούσε να απεικονιστεί µόνο από αντικείµενα πολύ θερµότερα ή ψυχρότερα
από την επιφάνεια του πατώµατος. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε δύο τρόπους. Τοποθετώντας
στα σηµεία τοµής είτε πάγο, είτε κεριά. Ο πάγος αποκλείστηκε για ευνόητους λόγους και
προτιµήθηκαν τα κεριά µε θερµοκρασία φλόγας άνω των 250◦C, τη στιγµή που η µέγιστη
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σηµειακή θερµοκρασία πατώµατος ήταν 43◦C. Στο Σχήµα 5.2 είναι εµφανής η παρουσία των
κεριών. Είναι τα φωτεινά, λευκά, σηµεία.
Ο λόγος για τον οποίο έγινε η διακριτοποίηση αυτής της µορφής είναι απλός. Η
θερµοκάµερα παραµόρφωνε τις διαστάσεις των αντικειµένων που βρίσκονταν µακριά. ∆ηλαδή,
ενώ στην πραγµατικότητα υπήρχε ένα παραλληλόγραµµο, στην θερµοκάµερα σχηµατιζόταν ένα
τραπέζιο µε τις µακρινές αποστάσεις µικρότερες. Το Σχήµα 5.2 δίνει σχηµατικά την παραπάνω
αλλοίωση. Αυτό το πρόβληµα βέβαια δεν οφείλεται στην θερµοκάµερα, αλλά είναι θέµα
προοπτικής.

Σχήµα 5.2 Το σχήµα των κεριών θα έπρεπε να είναι παραλληλόγραµµο, όχι τραπέζιο

Επιλέχθηκε, λοιπόν, οι φωτογραφίες να περιέχουν µικρότερα τµήµατα του δαπέδου, ώστε η
αλλοίωση αυτή να είναι αρκετά µικρή και µε επεξεργασία να µηδενίζεται. Εποµένως, αντί για
µία συνολική φωτογραφία της επιφάνειας του πατώµατος µε µεγάλη παραµόρφωση,
προτιµήθηκαν 9 µικρότερες µε σαφώς µικρότερη συνολική παραµόρφωση.
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5.4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η επεξεργασία των φωτογραφιών σκοπό έχει την αποµάκρυνση της οπτικής
παραµόρφωσης και την ένωση των φωτογραφιών σε µία ώστε αυτή να προσοµοιάζει ολόκληρο
το µετρούµενο δάπεδο. Έπειτα, τοποθετήθηκαν γραµµές µέτρησης της θερµοκρασίας µε σκοπό
το σχηµατισµό διαγραµµάτων για την καλύτερη κατανόηση των δεδοµένων. Οι οριζόντιες
γραµµές αναφέρονται στην αρχή, στη µέση και στο τέλος της µετρούµενης επιφάνειας, ενώ οι
κάθετες γραµµές χωρίζουν τη φωτογραφία σε τέσσερα ίσα µέρη. ∆ηλαδή, η πρώτη γραµµή
χωρίζει τη φωτογραφία στο ¼, η δεύτερη στο ½ και η τρίτη στα ¾. Οι γραµµές µέτρησης
θερµοκρασίας φαίνονται στις εικόνες µε ένα απαλό γαλάζιο χρώµα. Τα διαγράµµατα που
εµφανίζονται πάνω στις εικόνες αποτυπώνουν γραφικά τις τιµές των θερµοκρασιών που
βρίσκονται επάνω στις γραµµές. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το γεγονός ότι ο οριζόντιος άξονας

(x’x) των διαγραµµάτων βρίσκεται κάθε φορά πάνω στη γαλάζια γραµµή, την οποία και
προσδιορίζει µέσω του διαγράµµατος.
Στη συνέχεια ορίστηκαν οι θέσεις λήψης κάθε φωτογραφίας για να υπάρχει οµοιοµορφία
των ίδιων εικόνων κατά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων.

5.5.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Αρχές Ιουνίου ξεκίνησαν οι λήψεις φωτογραφιών του πατώµατος σε διάφορες ώρες της
ηµέρας και διαφορετικές ηµέρες. Ενδεικτικά παρατίθεται η επόµενη φωτογραφία:
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Σχήµα 5.3 Αρχική κατάσταση πατώµατος πριν την κάλυψη των παραθύρων

Από τις φωτογραφίες αυτές φαίνεται σαφώς ότι το πάτωµα παρουσιάζει οµοιόµορφη
κατανοµή θερµοκρασίας στην επιφάνειά του. Εξαίρεση αποτελεί η δεξιά πλευρά του δαπέδου,
που συνορεύει µε τη δυτική (δεξιά) όψη του κτιρίου, η οποία από το µεσηµέρι και µετά εκτίθεται
στις ακτίνες του ηλίου. Λόγω της ύπαρξης δύο µεγάλων παραθύρων σε αυτή την όψη, το φως
του ηλίου και κατά συνέπεια η ηλιακή θερµότητα µπορούσε να εισέλθει στο εξεταζόµενο
δωµάτιο και να επηρεάσει όχι µόνο τη θερµοκρασία του χώρου, αλλά και του πατώµατος, αφού
υπήρχε σαφής επαφή των ακτινών του ηλίου µε την επιφάνεια αυτού.
Κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η κάλυψη των παραθύρων, ώστε η εκκίνηση να γίνει
από όσο το δυνατό πιο οµοιόµορφη αρχική κατανοµή θερµοκρασίας. Αυτό έγινε καλύπτοντας
όλη την επιφάνεια των παραθύρων µε µαύρες σακούλες (σκουπιδιών).
Μετά από αυτή την ενέργεια η συνολική εικόνα του πατώµατος, όπως φαίνεται από τη
θερµοκάµερα, ήταν αυτής της µορφής:
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Σχήµα 5.4 Αρχική κατάσταση πατώµατος µετά την κάλυψη των παραθύρων.

Η παραπάνω φωτογραφία λήφθηκε υπό τις εξής συνθήκες. Αρχικά η επιφάνεια του
δαπέδου ήταν αυτή που αποτυπώνεται στο Σχήµα 5.3 µε την ακτινοβολία του ηλίου να περνά
ελεύθερα στο χώρο. Στη συνέχεια καλύφθηκαν τα παράθυρα και ο χώρος αφέθηκε για επαρκές
χρονικό διάστηµα (4 µέρες) ώστε να επανέλθει στις φυσιολογικές συνθήκες (29°C). Τέλος
γίνεται η λήψη της Εικόνας 7.
Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.4 η επιφάνεια του δαπέδου έµεινε αµετάβλητη στην πλευρά
που δεν επηρεάζεται από τον ήλιο (αριστερή), ενώ η πλευρά που επηρεαζόταν από τον ήλιο
(δεξιά) έχει προσεγγίσει τις θερµοκρασίες της αριστερής, έχει δηλαδή επανέλθει στις
πραγµατικές τιµές θερµοκρασίας που µεταβάλλονται µόνο συναρτήσει της θερµοκρασίας του
εσωτερικό χώρο. Έτσι, η κάλυψη των παραθύρων κρίθηκε αποτελεσµατική και διατηρήθηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια των επόµενων πειραµάτων.
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5.6.

ΑΠΡΟΟΠΤΑ

Κατά την εξέλιξη των πειραµάτων αρκετές φορές µπορεί να συµβούν αναπάντεχα γεγονότα
τα οποία καλείται ο ερευνητής να αντιµετωπίσει. Έτσι και σε αυτή την εργασία παρουσιάστηκαν
προβλήµατα τα οποία πάντα αντιµετωπίστηκαν µε χιούµορ και καλή διάθεση.
Αρχικά, έγιναν µετατροπές στον πειραµατικό χώρο (αλλαγή διαστάσεων) και έτσι κρίθηκε
αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λήψης των φωτογραφιών, αφού ο προηγούµενος τρόπος
δεν ήταν αντιπροσωπευτικός, αφού είχε σαν παράµετρο τις αρχικές διαστάσεις του χώρου.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι φωτογραφίες Ε και Ζ του Σχήµατος 5.1 έπρεπε να ληφθούν µε
αντίθετη φορά από την αρχική. Την ίδια χρονική περίοδο παρουσιάστηκε ένα άλλο απρόοπτο
γεγονός, το οποίο οδήγησε στην αλλαγή της διακριτοποίησης του δαπέδου. Το Σχήµα 5.5
προσοµοιώνει αυτή την αλλαγή.

Σχήµα 5.5 Αναπαράσταση νέας διακριτοποίησης

140

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

5.7.

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η πρώτη µετατροπή, η οποία αναφέρεται στην αλλαγή φοράς, έφερε στην επιφάνεια ένα
κλασικό πρόβληµα της θερµογραφίας. Αυτό το πρόβληµα φαίνεται καθαρά στο Σχήµα 5.6..

Σχήµα 5.6 Λήψη µετά την αλλαγή φοράς

Στο Σχήµα 5.6 παρατηρείται ότι ενώ υπάρχει µια σχετική ακολουθία µεταξύ της πρώτης
και δεύτερης σειράς φωτογραφιών, δηλαδή, υπάρχει συµφωνία των θερµοκρασιών των
γειτνιαζόντων σηµείων των εικόνων, αυτό δεν παρατηρείται µεταξύ δεύτερης και τρίτης σειράς.
Μάλιστα η διαφορά των θερµοκρασιών φτάνει περίπου τους 2οC. Γιατί συµβαίνει αυτό;
Αλλάζοντας τη φορά λήψης, αλλάζουν τα δεδοµένα λήψης.
Συγκεκριµένα, µια πολύ σηµαντική παράµετρος που εισάγεται στη θερµοκάµερα για τη
µέτρηση θερµοκρασιών είναι η ακτινοβολία περιβάλλοντος. Αυτό σηµαίνει ότι η ακτινοβολία
αυτή και συνεπώς το περιβάλλον γενικότερα (θερµοκρασία, ακτινοβολία) επηρεάζει καθοριστικά
τη µέτρηση. Σε αυτό το σηµείο δεν πρέπει να παρερµηνευτεί ο όρος θερµοκρασία
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περιβάλλοντος. Στη θερµογραφία ο όρος αυτός είναι διαφορετικός από τον όρο θερµοκρασία
ατµόσφαιρας, που είναι ουσιαστικά η θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου. Στην αρχική
περίπτωση λήψης η συσκευή θέρµανσης και κατά συνέπεια µια πηγή µεγάλης ποσότητας
ακτινοβολίας, θερµότητας και υψηλής θερµοκρασίας βρίσκεται µπροστά από τη θερµοκάµερα.
Αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση η συσκευή θέρµανσης βρίσκεται πίσω από τη θερµοκάµερα.
Αυτό σηµαίνει ότι η παράµετρος θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι διαφορετική µεταξύ των δύο
περιπτώσεων. Αυτή η παράµετρος είναι ικανή να δώσει τη διαφορά θερµοκρασίας που προκύπτει
στη δική µας περίπτωση της τάξης των 2οC. Έτσι κρίθηκε σκόπιµο να αφαιρεθεί η τρίτη σειρά
φωτογραφιών από την παρακάτω επεξεργασία. Το Σχήµα εξηγεί γραφικά την παραπάνω
πρόβληµα.

Σχήµα 5.7 Γραφική περιγραφή της ακτινοβολίας που λαµβάνει η θερµοκάµερα.

5.8.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Τα πειράµατα που έγιναν µε την συσκευή θέρµανσης σε λειτουργία ήταν τις µέρες 21, 22,
25 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Από αυτές τις ηµεροµηνίες απορρίφθηκε η 25 Ιουνίου γιατί είχε ληφθεί
µε διαφορετικό τρόπο για να επιβεβαιωθεί το παραπάνω πρόβληµα θερµογραφίας.
Τα πειράµατα είχαν την εξής ακολουθία. Αρχικά, είχαµε τη λήψη των πρώτων
φωτογραφιών µε τη συσκευή θέρµανσης κλειστή για να έχουµε τις αρχικές συνθήκες. Στη
συνέχεια, µε ανοιχτή τη συσκευή θέρµανσης γινόταν δειγµατοληψία φωτογραφιών ανά µία ώρα
και συνολικά για 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας της συσκευής θέρµανσης.
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Μετά τα πειράµατα ακολούθησε η ηλεκτρονική επεξεργασία των εικόνων, η οποία έγινε
στα γραφεία της εταιρίας TRANSAM TRADING CO., αντιπρόσωπος της εταιρίας FLIR SYSTEMS
στην Ελλάδα. Η επεξεργασία έγινε µε ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων θερµογραφίας
και συγκεκριµένα εικόνων που προέρχονται από θερµοκάµερες σαν αυτού του τύπου που
εξετάζεται.
Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εικόνες θερµογραφίας δε θα µπορούσαν να
είναι κοινά αρχεία εικόνας όπως τα πολύ γνωστά .JPG, .BMP. Συγκεκριµένα είναι αρχεία τα
οποία περιέχουν τη θερµοκρασία κάθε εικονοστοιχείου καθώς και άλλες πληροφορίες του
αρχείου και της εικόνας, όπως η απόσταση του αντικειµένου από τη θερµοκάµερα, η
θερµοκρασία του χώρου, ο συντελεστής εκποµπής του αντικειµένου, η υγρασία και άλλα.
Έτσι προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία πλαισιώνονται από ένα τυπικό
σκαρίφηµα του χώρου για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη και προσανατολισµού του
στο χώρο. Σηµειώνεται επίσης ότι στα δεξιά των φωτογραφιών υπάρχει µια κλίµακα
θερµοκρασίας - χρώµατος για να γίνεται ποσοτικά αντιληπτή η αύξηση της θερµοκρασίας του
πατώµατος, αλλά και για να υπολογίζεται τυπικά µια στοχαστική τιµή της θερµοκρασίας αυτής
σε κάθε σηµείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η επεξεργασία των εικόνων που λήφθηκαν µε τη θερµοκάµερα
και παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν.

6.1.

ΙΣΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται οι ισοθερµοκρασιακές περιοχές της επιφάνειας του
πατώµατος µετά από κάθε µέτρηση. Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνταν ανά µία ώρα. Οι
µετρήσεις ξεκινούσαν στις 11 το πρωί και τελείωναν στις 16 το απόγευµα. Κάθε µέτρηση
χρειαζόταν λιγότερο από λεπτό για να ολοκληρωθεί. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει ένα σκαρίφηµα
του χώρου και µια βαθµονοµηµένη θερµοκρασιακή κλίµακα µε αντιστοιχίες των θερµοκρασιών
σε χρώµατα για την καλύτερη παρατήρηση του αναγνώστη.
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1η Μέτρηση (αρχική)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.1 Επιφάνεια πατώµατος στην αρχική του κατάσταση
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2η Μέτρηση (µετά από 1 ώρα)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.2 Επιφάνεια πατώµατος µετά από µία ώρα λειτουργίας της συσκευής ΘΥΑ (2η µέτρηση)
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3η Μέτρηση (µετά από 2 ώρες)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.3 Επιφάνεια πατώµατος µετά από δύο ώρες λειτουργίας της συσκευής ΘΥΑ (3η µέτρηση)
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4η Μέτρηση (µετά από 3 ώρες)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.4 Επιφάνεια πατώµατος µετά από τρεις ώρες λειτουργίας της συσκευής ΘΥΑ (4η µέτρηση)
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5η Μέτρηση (µετά από 4 ώρες)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.5 Επιφάνεια πατώµατος µετά από τέσσερις ώρες λειτουργίας της συσκευής ΘΥΑ (5η µέτρηση)
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6η Μέτρηση (µετά από 5 ώρες)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.6 Επιφάνεια πατώµατος µετά από πέντε ώρες λειτουργίας της συσκευής ΘΥΑ (6η µέτρηση)
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6.2.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Εν συνεχεία, γίνεται η επεξεργασία των εικόνων για την εξαγωγή των συµπερασµάτων.
Αρχικά γίνεται µελέτη της θερµοκρασίας αέρα και δαπέδου. Έπειτα, όπως έχει αναφερθεί και
παραπάνω κατά την επεξεργασία τοποθετήθηκαν γραµµές και µετά διαγράµµατα πάνω στις
συνολικές φωτογραφίες για την αριθµητική προσέγγιση των χρωµάτων και συγχρόνως των
θερµοκρασιών. Οι καµπύλες των διαγραµµάτων (Τ-x) αντιπροσωπεύουν τους µέσους όρους των
τριών ηµερών για κάθε συγκεκριµένη µέτρηση.

6.2.1.

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ - ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
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Χρόνος (h)

Μέση θερµοκρασία δαπέδου

Θερµοκρασία εσωτερικού αέρα

∆ιάγραµµα 6.1 ∆ιάγραµµα θερµοκρασίας εσωτερικού αέρα – δαπέδου.

Στο διάγραµµα 6,1 φαίνεται η µεταβολή του εσωτερικού αέρα σε σχέση µε αυτή της
επιφάνειας του πατώµατος. Παρατηρείται ότι η αρχικές τιµές και τον δύο είναι ίδιες κάτι πολύ
λογικό. Όλα τα αντικείµενα του χώρου που βρίσκονται σε αδράνεια έχουν την ίδια θερµοκρασία.
Μετά από µία ώρα η θερµοκρασία έχει αυξηθεί και στο δάπεδο και στο χώρο κατά τον ίδιο
τρόπο. Στη συνέχεια, φαίνεται η θερµοκρασία του αέρα να αυξάνει µε µεγαλύτερο ρυθµό σε
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σχέση µε τη θερµοκρασία του δαπέδου. Αυτό δικαιολογείται µε τον απλό τρόπο ότι η συσκευή
θέρµανσης δουλεύει σε πλήρη ισχύ χωρίς περιορισµούς (δεν υπάρχει θερµοστάτης). Η συσκευή
θέρµανσης µπορεί να λειτουργήσει σε µία επιφάνεια από 10-110m2, δηλαδή σε πλήρη ισχύ
χρησιµοποιείται για ένα πολύ µεγαλύτερο χώρο από τον υπάρχον. Έτσι, πέρα από το να
θερµαίνεται το δάπεδο µέσω ακτινοβολίας η συσκευή θέρµανσης από µόνη της είναι µια
τεράστια πηγή θερµότητας που µπορεί να µεταφέρει τη θερµότητα και µε συναγωγή στα µόρια
του αέρα. Έτσι ο αέρας δέχεται θερµότητα από δύο πηγές. Αυτή του πατώµατος και αυτή της
συσκευής.

6.2.2.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ
Στη συνέχεια εξετάζεται η κατανοµή της θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή. Η
επεξεργασία αυτή δίνει χρήσιµα συµπεράσµατα για το κατά πόσο θερµαίνεται οµοιόµορφα η
επιφάνεια του πατώµατος παράλληλα µε τη συσκευή.
Στο Σχήµα 6.7 βλέπουµε τις αρχικές θερµοκρασίες. Παρατηρούµε ότι η θερµοκρασία του
πατώµατος είναι αρκετά οµοιόµορφη, αλλά υπάρχει µια σχετική αύξηση προς τη µεριά των
παραθύρων. Αυτή δικαιολογείται από το ότι σε εκείνη την πλευρά βρίσκεται ο εξωτερικός τοίχος
και ίσως δηµιουργούνται θερµογέφυρες. Αυτό το φαινόµενο στηρίζεται στα δοµικά υλικά και
έχει σχετίζεται µε τη θερµοµόνωση του κτιρίου.
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1η Μέτρηση (αρχική)
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Σχήµα 6.7 Αρχική κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ (1η µέτρηση)

Γραµµή µέτρησης
Καµπύλη διαγράµµατος (Τ-x)
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2η Μέτρηση (µετά από 1 ώρα)
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Σχήµα 6.8 Κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ µετά από µία ώρα (2η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.9 παρατηρούµε τη λογική αύξηση της θερµοκρασίας του δαπέδου αφού
λειτουργεί η συσκευή θέρµανσης ήδη µία ώρα. Παρατηρείται όµως µια µεγαλύτερη αύξηση της
θερµοκρασίας, η οποία οφείλεται στο κάτοπτρο της συσκευής. Περαιτέρω δικαιολόγηση υπάρχει
στα συµπεράσµατα.
3η Μέτρηση (µετά από 2 ώρες)
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Σχήµα 6.9 Κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ µετά από δύο ώρες (3η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.10 παρατηρούµε ότι η ανοµοιοµορφία στη θέρµανση του δαπέδου που υπήρχε
πριν έχει εξαλειφθεί. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι κρύωσε για κάποιο λόγο το κάτω µέρος, αλλά
ότι το πάνε µέρος θερµαίνεται τώρα περισσότερο.
4η Μέτρηση (µετά από 3 ώρες)
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Σχήµα 6.10 Κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ µετά από τρεις ώρες (4η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.11 ο µέσος όρος των θερµοκρασιών έχει µια µικρή αύξηση έως και ενός
βαθµού σε κάποια σηµεία. Παρόλα αυτά η αύξηση αυτή δεν είναι ανάλογη του χρόνου µε την
προηγούµενη µέτρηση. Σε µια τέτοια περίπτωση η αύξηση θα έπρεπε να είναι περίπου δύο
βαθµοί. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται οµοιοµορφία στην αύξηση σε όλη την επιφάνεια του
πατώµατος.
5η Μέτρηση (µετά από 4 ώρες)
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Σχήµα 6.11 Κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ µετά από τέσσερις ώρες (5η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.12 είναι η τελευταία µέτρηση. Υπάρχει και πάλι αύξηση της θερµοκρασίας
ακόµα µικρότερη αυτή τη φορά περίπου µισού βαθµού. Θα µπορούσε να υποτεθεί λοιπόν ότι η
συσκευή αν παρέµενε ακόµα περισσότερο σε λειτουργία µετά από λίγες ώρες θα σταµατούσε να
αυξάνει τη θερµοκρασία του πατώµατος. Αυτό µπορεί να σηµαίνει πολλά, όπως για παράδειγµα
ότι από εκείνο το σηµείο της θερµοκρασίας και µετά αρχίζουν οι διαφυγές του πατώµατος προς
τον προηγούµενο όροφο, πράγµα που σηµαίνει ότι όσο και να θερµανθεί επιπλέον το δάπεδο δεν
πρόκειται να αυξηθεί η θερµοκρασία του.
6η Μέτρηση (µετά από 5 ώρες)
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Σχήµα 6.12 Κατανοµή θερµοκρασίας παράλληλα µε τη συσκευή ΘΥΑ µετά από πέντε ώρες (6η µέτρηση)
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6.2.3.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η κάθετη επεξεργασία των εικόνων του πατώµατος.
Είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη αυτή η πληροφορία γιατί παρατηρούµαι αριθµητικά την κατανοµή της
θερµοκρασίας καθώς αποµακρυνόµαστε από τη συσκευή.
Στο Σχήµα 6.13 έχουµε τις αρχικές τιµές θερµοκρασίας κατά µήκος του δαπέδου.
Παρατηρείται µια τάση για αύξηση της θερµοκρασίας κατά την αποµάκρυνση από τη συσκευή.
1η Μέτρηση (αρχική)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
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Σχήµα 6.13 Αρχική κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ (1η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.14 επιβεβαιώνεται η υποψία που παρουσιάστηκε στην Εικ. 6.8, ότι δηλαδή
υπάρχει ανοµοιόµορφη αύξηση της θερµοκρασίας στην κάτω πλευρά του δαπέδου.

Σχήµα 6.14 Κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από µία ώρα (2η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.15 φαίνεται οµοιοµορφία στη θέρµανση µε µία τάση αύξησης κοντά στο
θάλαµο καύσης.

Σχήµα 6.15 Κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από δύο ώρες (3η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.16 υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή των θερµοκρασιών.

Σχήµα 6.16 Κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τρεις ώρες (4η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.17 παρατηρείται οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας µεταξύ των γραµµών.

Σχήµα 6.17 Κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τέσσερις ώρες (5η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.18 φαίνεται ότι στις περιοχές κοντά στη συσκευή θέρµανσης η θερµοκρασία
έχει αυξηθεί ενώ στα υπόλοιπα σηµεία παραµένει σταθερή.

Σχήµα 6.18 Κατανοµή θερµοκρασίας κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από πέντε ώρες (6η µέτρηση)
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6.2.4.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ

ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η τυπική απόκλιση παράλληλα µε τη συσκευή των τριών
ηµερών. Αυτό το στατιστικό µέγεθος είναι πολύ σηµαντικό, επειδή δείχνει το σφάλµα µέτρησης
της θερµοκάµερας και το σφάλµα στην επεξεργασία.
Στην αρχική µέτρηση βλέπουµε ότι η τυπική απόκλιση κυµαίνεται σε επίπεδα σφάλµατος
της θερµοκάµερας που όπως έχουµε αναφέρει παραπάνω είναι για τις θερµοκρασίες που
αναφέρονται περίπου 0,5°C (περίπου 2%). Στην τρίτη γραµµή είναι σαφές από τις τιµές των
ηµερών ξεχωριστά ότι στις 22-6 για κάποιο λόγο στην αρχική θερµοκρασία το δάπεδο σε εκείνο
το σηµείο έχει αυξηµένη θερµοκρασία. Αυτή η µεταβολή δεν επηρεάζει την εξέλιξη και τιµές
του πειράµατος εκείνη την ηµέρα κάτι που θα αποδείξουµε στη συνέχεια (Σχήµα 6.31 και 6.32).
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Σχήµα 6.19 Αρχική Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ (1η µέτρηση)
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Στα υπόλοιπα σχήµατα Σχήµα 6.20 έως Σχήµα 6.24 παρατηρείται µια σταθερή τυπική
απόκλιση µεταξύ 2 έως 3,5. Το ότι είναι σταθερή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας που
την αύξησε παραµένει σταθερός σε όλες τις ώρες. Η µόνη διαφορά από το Σχήµα 6.19 είναι ότι
λειτουργεί η συσκευή ακτινοβολίας. Προφανώς, αυτός είναι ο παράγοντας που πολλαπλασιάζει
την τυπική απόκλιση σε αυτό το βαθµό. Αυτό συµβαίνει γιατί πολύ απλά όπως έχουµε
επισηµάνει αναλυτικά στην παράγραφο 5.7 µε τη λειτουργία της συσκευής θέρµανσης
µεταβάλλεται η διάχυτη ακτινοβολία του χώρου και έτσι εισέρχεται το σφάλµα αυτό.

Σχήµα 6.20 Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από µια ώρα (2η µέτρηση)
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Προφανώς η απότοµη µεταβολή της τυπικής απόκλισης στο πρώτο διάγραµµα (Σχήµα
6.21) οφείλεται σε σφάλµα κατά την επεξεργασία των σχηµάτων. Στα άλλα δύο διαγράµµατα η
τυπική απόκλιση κυµαίνεται στα κανονικά επίπεδα.

Σχήµα 6.21 Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από δύο ώρες (3η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.22 δεν παρατηρείται κάποια προκλητική µεταβολή στην τυπική απόκλιση

Σχήµα 6.22 Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τρεις ώρες (4η µέτρηση)
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Το ίδιο ισχύει και στο Σχήµα 6.23.

Σχήµα 6.23 Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τέσσερις ώρες (5η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.24 παρατηρείται µια περίεργη µεταβολή στην τυπική απόκλιση στο τρίτο
διάγραµµα η οποία µάλλον οφείλεται σε σφάλµα της επεξεργασίας.

Σχήµα 6.24 Κατανοµή τυπικής απόκλισης παράλληλα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από πέντε ώρες (6η µέτρηση)
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6.2.5.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η τυπική απόκλιση κάθετα στη συσκευή των τριών
ηµερών. Επίσης, αυτό το στατιστικό µέγεθος µας δείχνει το σφάλµα της µέτρησης αυτή τη φορά
κατά µήκος της επιφάνειας του πατώµατος.
Ο ίδιος λόγος για τον οποίο συµβαίνει η οξυµένη µεταβολή στο Σχήµα 6.19 συναντάται
και εδώ στην αρχική κάθετη διερεύνηση της τυπικής απόκλισης (Σχήµα 6.25). Αυτό εν µέρει
είναι θετικό γιατί τα δύο σχήµατα επιβεβαιώνονται.

Σχήµα 6.25 Αρχική Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ (1η µέτρηση)
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Στα υπόλοιπα σχήµατα Σχήµα 6.26 έως Σχήµα 6.30 παρατηρείται µια σταθερή τυπική
απόκλιση µεταξύ 2,5 έως 4. Το ότι είναι σταθερή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας που
την αύξησε παραµένει σταθερός και εδώ και προφανώς όπως και παραπάνω είναι η λειτουργία
ης συσκευή θέρµανσης.

Σχήµα 6.26 Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από µία ώρα (2η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.27 η τυπική απόκλιση παραµένει σταθερή.

Σχήµα 6.27 Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από δύο ώρες (3η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.28 όπως και στα προηγούµενα η τυπική απόκλιση παραµένει σταθερή.

Σχήµα 6.28 Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τρεις ώρες (4η µέτρηση)
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Στο Σχήµα 6.29 η τυπική απόκλιση συνεχίζει να είναι σταθερή.

Σχήµα 6.29 Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από τέσσερις ώρες (5η µέτρηση)

177

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τέλος στο Σχήµα 6.30 η τυπική απόκλιση παραµένει σταθερή όπως στις παραπάνω
περιπτώσεις.

Σχήµα 6.30 Κατανοµή τυπικής απόκλισης κάθετα στη συσκευή ΘΥΑ µετά από πέντε ώρες (6η µέτρηση)
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Σε αυτό το σηµείο θα εξηγήσουµε γιατί δεν προκαλεί το σφάλµα στις 22-6 στην αρχική
τιµή. Στο Σχήµα 6.31 και 6.32 βλέπουµε την κατανοµή των θερµοκρασιών των τριών ηµερών.
Αυτή η κατανοµή είναι για το Σχήµα 6.31 είναι λογική για τα δύο πρώτα διαγράµµατα, ενώ
εµφανίζεται αυτή η ανωµαλία στο τρίτο διάγραµµα. Από 29°C υπάρχει αύξηση στους 33°C
χωρίς κάποιο λόγο. Ίσως οφείλεται σε κάποια λειτουργία του κάτω ορόφου.
Στο Σχήµα 6.32 φαίνεται ότι η ανωµαλία αυτή ξεπερνιέται. Πολύ απλά αυτό συµβαίνει
γιατί αν συνέβαινε το αντίθετο τότε η κόκκινη γραµµή στο Σχήµα 6.32 θα έπρεπε να δείχνει 3°C
υψηλότερα κάτι που δεν ισχύει. Αντίθετα, κυµαίνεται σε φυσιολογικά για τη θέρµανση επίπεδα.
Επίσης, η θερµοκρασία στο σηµείο της ανωµαλίας µετά από µια ώρα θέρµανσης παραµένει
σταθερή στους 33°C.

179

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχήµα 6.31 Αρχική κατανοµή θερµοκρασιών τις τρεις διαφορετικές ηµέρες ξεχωριστά

180

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχήµα 6.32 Κατανοµή θερµοκρασιών των τριών διαφορετικών ηµερών µετά από µια ώρα.
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6.3.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Από την παραπάνω επεξεργασία διαπιστώνουµε ότι ενώ η αρχική θερµοκρασία ήταν 29°C
µετά την έκτη µέτρηση η θερµοκρασία έφτασε µέχρι και τους 37°C σε κάποιες περιοχές. ∆ηλαδή
σε 5 ώρες υπήρχε αύξηση της τάξης του 20%.
Η θερµοκρασία του χώρου ξεκινούσε από τους 30°C, σχετικά στην ίδια θερµοκρασία µε
την αρχική του πατώµατος. Σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα έφτανε τους 38°C µε 39°C ενώ
παρέµενε σε αυτά τα επίπεδα σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων. Αυτό συνέβαινε γιατί η
αναλογία ισχύς συσκευής θέρµανσης προς το χώρο που αυτή λειτουργούσε ήταν πολύ µεγάλη,
δηλαδή, ο χώρος για τη συσκευή αυτή ήταν πολύ µικρός. Επιπροσθέτως, η συσκευή
λειτουργούσε σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων σε πλήρη ισχύ (δεν υπήρχε θερµοστάτης).
Από τις πειραµατικές εικόνες παρατηρούµε ότι καθώς αποµακρυνόµαστε από τη συσκευή
θέρµανσης η θερµοκρασία του πατώµατος γενικά µειώνεται. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί γραφικά
µε το Σχήµα 6.33. Η κατανοµή της ακτινοβολίας γίνεται σύµφωνα µε το νόµο του συνηµιτόνου
(νόµος Lambert). Αν υποθέσουµε ότι η τιµή της έντασης της ακτινοβολίας από την κάθετο από
τον ακτινοβόλο σωλήνα είναι Ιο τότε σε οποιαδήποτε άλλη θέση η ένταση ακτινοβολίας θα είναι:
ΙΛ=Ιοcosθ

[6.1]

Σχήµα 6.33 Σχηµατική παράσταση της µεταβολής της ακτινοβολίας από την κάθετο του ακτινοβόλου σωλήνα στο
δάπεδο.
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Αυτό, όµως, δε συµβαίνει στην περιοχή εκείνη του δαπέδου που αντιστοιχεί στο κέντρο
των φωτογραφιών. Η περιοχή αυτή έχει υψηλότερη θερµοκρασία, λόγω της ανάκλασης του
κατόπτρου της συσκευής. Στο Σχήµα 6.34 δείχνεται µε ένα απλό σκαρίφηµα η εµβέλεια του
συγκεκριµένου κατόπτρου.

Σχήµα 6.34 Σχηµατική παράσταση µέτρησης της εµβέλειας του κατόπτρου.

Από το Σχήµα 6.34 φαίνεται ότι η εµβέλεια του κατόπτρου είναι από την ευθεία FD έως
την ευθεία VE. Παίρνοντας το µέσο της FV και της GH µπορούµε να βρούµε τη διχοτόµο της
υποθετικής γωνίας της εµβέλειας του κατόπτρου τέµνοντας τα δύο σηµεία Α, Β. Αυτή η ευθεία
αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη τιµή της έντασης ακτινοβολίας του κατόπτρου. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση η απόσταση που αντιστοιχεί στη µεγαλύτερη τιµή της έντασης ακτινοβολίας από την
κάθετο της συσκευής θέρµανσης στο δάπεδο (ΗΚ) είναι CK=3,35m. Αυτή την απόσταση γίνεται
αντιληπτή καθαρά στο Σχήµα 6.14 όπου παρατηρείται η περιοχή στα 3,35m να είναι αισθητά πιο
θερµή από τις υπόλοιπες.
Το τελευταίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, αφού αλλάζοντας γωνία θέσης στο κάτοπτρο η
θερµότητα της συσκευής θέρµανσης µπορεί να εκπεµφθεί προς οποιοδήποτε σηµείο.
Επίσης, διαπιστώνεται ότι η θερµότητα της συσκευής θέρµανσης δε µεταδίδεται
οµοιόµορφα σε όλο το πλάτος της επιφάνεια του πατώµατος. Υπάρχει µεγαλύτερη αύξηση της
θερµοκρασίας στη δεξιά πλευρά κατά περίπου 1°C. Αυτό το γεγονός µπορεί να οφείλεται σε δύο
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λόγους: είτε το πάτωµα δεν είναι οµοιόµορφο είτε η συσκευή θέρµανσης δε θερµαίνει
οµοιόµορφα. Λογικά το πάτωµα έχει την ίδια σύσταση σε όλη του την έκταση, γεγονός που
σηµαίνει ότι η ανοµοιοµορφία δεν οφείλεται σε αυτό. Από την άλλη πλευρά παρατηρώντας τη
συσκευή θέρµανσης µε τη θερµοκάµερα θα πάρουµε το Σχήµα 6.33..

Σχήµα 6.35 Παρατήρηση της συσκευής θέρµανσης µε τη θερµοκάµερα

Από το Σχήµα 6.35 µπορούµε διαπιστώνεται ότι η αρχή του σωλήνα ακτινοβολίας (δεξιά
πλευρά) είναι πολύ θερµότερη από την µέση του (αριστερή πλευρά). Η διαφορά µάλιστα, όπως
αυτή µπορεί να µετρηθεί και από την κλίµακα χρωµάτων είναι πάνω από 100°C. Αυτό το
γεγονός οφείλεται πιθανότατα στο ότι στην αρχή του σωλήνα ακτινοβολίας (δεξιά πλευρά)
υπάρχει ο θάλαµος καύσης. Τα καυσαέρια που εξέρχονται από το θάλαµο καύσης και
οδηγούνται στο σωλήνα ακτινοβολίας είναι λογικό να είναι θερµότερα στην είσοδο του σωλήνα
από ότι στην έξοδο του. Έτσι λοιπόν µπορεί να δικαιολογηθεί η ανοµοιόµορφη θέρµανση της
επιφάνειας του πατώµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ

Τελειώνοντας αυτή τη διπλωµατική εργασία καλό θα ήταν να τονίσουµε κάποια σηµεία τα
οποία ήταν αρκετά ενδιαφέροντα.
Αρχικά, πρέπει να κατανοηθούν πολύ καλά οι έννοιες της θερµογραφίας και της
ακτινοβολίας ώστε τα συµπεράσµατα που θα γίνουν να είναι σωστά και µε βάση αυτών των
αρχών. Πρέπει επίσης να κατανοηθεί η λειτουργία της θερµοκάµερας και της συσκευής
θέρµανσης.
Στη συνέχεια, ήταν πολύ χρήσιµα τα συµπεράσµατα για την αλλαγή φοράς λήψεων των
φωτογραφιών, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στο σφάλµα που αυτή δηµιουργεί. Επίσης
πρέπει να τονιστεί η ανοµοιοµορφία που εισάγεται καθώς θερµαίνεται η επιφάνεια του
πατώµατος και µεγαλύτερη θέρµανση κάποιων συγκεκριµένων σηµείων που οφείλονται στο
κάτοπτρο και τη συσκευή θέρµανσης.
Η µελλοντική έρευνα αυτής της διπλωµατικής θεωρείται πολύ σηµαντική, πολύ απλά γιατί
το θέµα της είναι τόσο ευρύ που η έρευνα θεωρείται ανεξάντλητη. Όσο η επιστήµη εξελίσσεται
τόσο περισσότερα είναι αυτά που µπορούν να µελετηθούν από τον άνθρωπο και γιατί όχι και από
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Η θέρµανση χώρων είναι ένα γεγονός που πάντα
υφίσταται και πάντα θα βρίσκει ερωτήµατα για τη βελτίωση των συντελεστών απόδοσης και
εξοικονόµησης χρηµάτων και καυσίµων. Γιατί όχι, λοιπόν, η σχολή «Μηχανικών ∆ιαχείρισης
Ενεργειακών Πόρων» να µην συµµετέχει και αυτή ενεργά στην εργαστηριακή έρευνα του
θέµατος, µελετώντας έτσι αναλυτικότερα και σε βάθος τέτοια συστήµατα, αφού η θέρµανση
χώρων το αφορά άµεσα.
Κάποια ερευνητικά θέµατα που θα µπορούσαν να απασχολήσουν τους επερχόµενους
φοιτητές είναι:
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► Η µελέτη του κάτοπτρου. Κατά πόσο επηρεάζει η απόστασή του από τη συσκευή

θέρµανσης, το υλικό από το οποίο αποτελείται και η µορφή του τη µετάδοση θερµότητας
µε ακτινοβολία στην επιφάνεια του πατώµατος.
► Η µελέτη της θέσεως της συσκευής θέρµανσης. Πως συµπεριφέρεται σε διαφορετικό

ύψος και µήκος, καθώς επίσης και τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που τοποθετούταν κατά
µήκος της επιφάνειας του πατώµατος.
► Η µελέτη διαφορετικών υλικών πατώµατος (τοποθέτηση υλικών υψηλού συντελεστή

εκποµπής και µεγάλης θερµοχωρητικότητας), καθώς επίσης και συνδυασµό αυτών µε
άλλα αντικείµενα στο χώρο, όπως καθρέπτες, γραφεία και άλλα.
► Επίσης σηµαντική έρευνα αποτελεί η µέτρηση της ακτινοβολίας που προκαλεί η συσκευή

κατά µήκος της επιφάνειας του πατώµατος µε ειδικό όργανο µετρήσεων ακτινοβολίας
► Τέλος η θερµοκάµερα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρµογές. Κάποιες

αυτές µπορούν να βοηθήσουν ακόµα και οικονοµικά το πανεπιστήµιο. Για παράδειγµα θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για µελέτη απωλειών στους σωλήνες τηλεθέρµανσης που
βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί στη µελέτη
θερµοµόνωσης και στήριξης κτιρίων. Το τελευταίο µάλιστα χρησιµοποιείται ευρύτατα
στην Αµερική. Βάση νόµου, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν ασφαλίζουν κτίρια αν πρώτα
δεν έχει γίνει θερµογραφική µελέτη στο κτίριο. Με τη µελέτη αυτή γίνονται αντιληπτές
διάφορες ρωγµές και αστοχίες των υλικών αφού έχουµε διαφυγές αέρα.

Από την άλλη µεριά υπάρχουν και στοιχεία που θα µπορούσε να αποφύγει κανείς ή να τα
ερευνήσει περισσότερο. Αυτά είναι:
► Η αλλαγή φοράς της θερµοκάµερας καθώς γίνονται οι µετρήσεις. Το φαινόµενο που

περιγράψαµε παραπάνω προκαλεί σφάλµα στη θερµοκρασία µέτρησης. Επειδή
µπορεί να εισαχθεί ο παράγοντας της διάχυτης ακτινοβολίας στη θερµοκάµερα (Τamb)
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων θα µπορούσε να ερευνηθεί πόσος πρέπει να είναι
αυτός για να έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα µε την διαφορετική φορά.
► Είναι κατανοητό ότι κάποια αλλαγή στη θέση λήψης ή στην γωνία λήψης θα έφερνε

διαφορετικά αποτελέσµατα. Η καλύτερη γωνία λήψης είναι µε σκάλα σε αρκετά
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µεγάλο ύψος ώστε να αποφεύγεται η εµβέλεια του κατόπτρου, η επαφή δηλαδή µε τη
διάχυτη ακτινοβολία του περιβάλλοντος.
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