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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Οι μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα σε κλειστούς ισοθερμικούς θαλάμους απαιτούν 
ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση που η θερμοκρασία του αέρα στον ωφέλιμο όγκο του 
θαλάμου διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Υφίσταται ανταλλαγή 
θερμότητας μεταξύ των τοιχωμάτων και των αντικειμένων που βρίσκονται στον ωφέλιμο 
χώρο του θαλάμου, ένα φαινόμενο το οποίο εντείνεται όσο αυξάνεται η διαφορά μεταξύ 
της θερμοκρασίας του θαλάμου και του περιβάλλοντος. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται 
στην ακτινοβολία των τοιχωμάτων (black body radiation) και έχει ως αποτέλεσμα την 
απόκλιση θερμοκρασίας μεταξύ των αντικειμένων που βρίσκονται στον ωφέλιμο χώρο 
του θαλάμου και του αέρα που τα περιβάλλει. Αυτό το φαινόμενο αφορά και στα 
«θερμόμετρα» που χρησιμοποιούνται για την διακρίβωση της θερμοκρασίας του θαλάμου. 
Συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εντοπίζονται αποκλίσεις της 
ένδειξης του θαλάμου και να εκτιμάται κατάλληλα η μετρητική αβεβαιότητα. 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια συστηματική μελέτη πειραματικών αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν από μετρήσεις της επίδρασης της ακτινοβολίας στη διακρίβωση 
εργαστηριακού κλιβάνου (χωρητικότητας 30 l) στους 60 οC, 90οC, 150οC και 200οC. Στην 
εργασία περιγράφεται αναλυτικά η χρησιμοποιούμενη πειραματική διάταξη 
εφαρμόζοντας εναλλακτικές μεθόδους [1]. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην σύγκριση των 
αποτελεσμάτων που λήφθηκαν εφαρμόζοντας την μέθοδο α) της παράλληλης μέτρησης 
θερμοκρασίας τοιχώματος και β) του «καλυμμένου» αισθητήρα. Τα αποτελέσματα 
χρησιμοποιούνται σε μια συγκριτική εκτίμηση της επίδοσης / αποτελεσματικότητας των 
δυο προτεινόμενων μεθόδων.  
 
 
Λέξεις-Κλειδιά : διακρίβωση, θερμοκρασία, ακτινοβολία, αβεβαιότητα μέτρησης, 
κλιματιστικός - ισοθερμικός θάλαμος, κλίβανος 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι ισοθερμικοί καθώς και οι κλιματιστικοί θάλαμοι χρησιμεύουν πολλές φορές, όχι μόνον 
για την διατήρηση άλλα και για την προγραμματισμένη έκθεση υλικών σε καθορισμένες 
περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Αυτός είναι και ο κύριος 
λόγος της ευρείας χρήσης τους στις βιομηχανίες, στο εμπόριο, στον ποιοτικό έλεγχο, στην 
επιστημονική έρευνα και σε άλλους τομείς της κοινωνίας. 
Η διακρίβωση ισοθερμικών ή/και κλιματιστικών θαλάμων έχει μια αυξημένη σημασία 
ιδιαίτερα για τις εργαστηριακές δοκιμές των χημικών και μικροβιολογικών εργαστηρίων 
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αλλά και για τη συντήρηση τροφίμων. Με αυτήν την έννοια η διακρίβωση αποτελεί 
ισχυρό μέσον τεκμηρίωσης της ποιότητας των δοκιμών και της συντήρησης των υλικών. 
Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη μέθοδο και ανάλογα με το συγκεκριμένο τύπο θαλάμου, η 
διακρίβωση μπορεί να δώσει πληροφορίες τόσο για την απόκλιση της ένδειξης του 
θαλάμου όσο και για τη χρονική σταθερότητα και για την τοπική κατανομή (ομοιογένεια) 
της θερμοκρασίας στον ωφέλιμο χώρο του θαλάμου. Τα αριθμητικά αλλά και τα ποιοτικά 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης διαδικασίας διακρίβωσης εξαρτώνται από 
πολυάριθμους παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και αρκετές 
δυσκολίες κατά τη μελέτη τους. Μια ανάλυση των σχετικών συνιστωσών αβεβαιότητας 
αποδεικνύει ότι σε θαλάμους χωρίς ανάδευση, η ανομοιογένεια της θερμοκρασίας είναι 
υπεύθυνη για μια από τις μεγαλύτερες συνεισφορές. Επίσης, σημαντική συνεισφορά στην 
συνδυασμένη αβεβαιότητα μπορεί να έχει και η επίδραση της ακτινοβολίας των 
τοιχωμάτων του θαλάμου προς το πρότυπο θερμόμετρο, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντoς απέχει περισσότερα από 30 [Κ] από την εσωτερική θερμοκρασία του 
κλιβάνου [1]. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως ακτινοβολία του μαύρου σώματος και 
περιγράφεται από το νόμο τoυ Stefan:  

 
4TAP ⋅⋅=σ        (1) 

 
σύμφωνα με τον οποίο η ακτινοβολούμενη ισχύς P[J/s] εξαρτάται από την τέταρτη 
δύναμη της θερμοκρασίας T [K] του σώματος και από την επιφάνεια του Α [m2 ]. Η 
σταθερά σ ονομάζεται σταθερά κατά Stefan και έχει τιμή σ = 5,67·10-8 W m-2 K-4. 
Οι μετρήσεις για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της ακτινοβολίας ακολουθούν την 
οδηγία για τη διακρίβωση κλιματιστικών κλιβάνων του DKD-R 5-7 [1]. Ουσιαστικά 
προτείνονται τρεις μέθοδοι: 
Α) Η μέτρηση της θερμοκρασίας με τη χρήση τουλάχιστον δυο αισθητήρων για τους 
οποίους είναι γνωστός ο συντελεστής ακτινοβολίας ε. Η επιφάνεια του πρώτου αισθητήρα 
πρέπει να έχει συντελεστή ακτινοβολίας ε μεγάλο (ε > 0,6), ενώ του δευτέρου πρέπει να 
έχει ε μικρό (ε < 0,15), ούτως ώστε ποιοτικά να προσεγγίζει έναν ιδανικό αισθητήρα με 
ε=0. Ένας τέτοιος αισθητήρας δεν απορροφά ούτε εκπέμπει τη θερμική ακτινοβολία. Η 
ένδειξη θερμοκρασίας του «ιδανικού αισθητήρα» αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του αέρα 
και η διαφορά με την ένδειξη του πρώτου αισθητήρα είναι ένα μέτρο για το μέγεθος της 
επίδρασης της ακτινοβολίας. 
Β) Η μέθοδος του «καλυμμένου» αισθητήρα (ε ≈ 0), όπου προτείνεται η μέτρηση της 
θερμοκρασίας στο κέντρο του θαλάμου μια φορά με αισθητήρα που καλύπτεται έναντι 
της ακτινοβολίας, και μια φορά με τον ίδιο αισθητήρα χωρίς την θωράκιση . Η διαφορά 
των ενδείξεων θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επίδρασης της 
ακτινοβολίας. 
Γ) Η  απευθείας μέτρηση της θερμοκρασίας του τοιχώματος και του αέρα στο κέντρο με 
αισθητήρα που πρέπει να έχει χαμηλό συντελεστή ακτινοβολίας (ε < 0,1),  ή να 
θωρακίζεται κατάλληλα έναντι της ακτινοβολίας. Στη συνέχεια, είναι δυνατή, μέσω 
κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου, η εκτίμηση της μέγιστης επίδρασης λόγω 
ακτινοβολίας.   
 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθούν και να ερμηνευτούν 
πειραματικά αποτελέσματα για τον προσδιορισμό της επίδρασης της ακτινοβολίας, 
προκειμένου να επιλέγονται πρακτικές λύσεις για την διακρίβωση ισοθερμικών θαλάμων. 
Για το λόγο αυτό συγκρίνονται αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν εφαρμόζοντας τις 
προαναφερθείσες μεθόδους Β’ και Γ’, καθώς η μέθοδος Α’ προϋποθέτει αισθητήρα με 
μηδενικό συντελεστή ακτινοβολίας. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
Για τη διακρίβωση ενός ισοθερμικού θαλάμου με γεωμετρικό σχήμα κύβου 
χρησιμοποιείται συνήθως μια μετρητική διάταξη όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Εκτός από 
τον αισθητήρα αναφοράς που βρίσκεται στο κέντρο του ωφέλιμου όγκου τοποθετούνται 
οκτώ αισθητήρες στις οκτώ γωνίες έτσι ώστε η απόστασή τους από τα τοιχώματα να είναι 
περίπου L/10, με L το αντίστοιχο μήκος μιας πλευράς του θαλάμου. 
 
 
 

L1

L2

L3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Μετρητική διάταξη αισθητήρων θερμοκρασίας (έγχρωμοι κύκλοι) σε εσωτερικό χώρο 
ισοθερμικού θαλάμου για τη διακρίβωση ένδειξης θερμοκρασίας.  
 
 
Για τις μετρήσεις της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε εργαστηριακός κλίβανος 
τύπου MLW WS30, 30 λίτρων με L1=45cm,  L2=29cm,  L3=23cm. Ως αισθητήρες 
χρησιμοποιήθηκαν αντιστάσεις λευκόχρυσου τύπου PT100 τεσσάρων αγωγών, class A 
κατά DIN, με μεταλλικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα (V4A-1.4571) με λεία 
επιφάνεια. Ο συντελεστής ακτινοβολίας της επιφάνειας είναι  ε ≈ 0,20 στην περιοχή 
θερμοκρασίας 25οC … 250oC [2]. Οι διαστάσεις του θερμομέτρου φαίνονται στο Σχήμα 
2. Η κατασκευή των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων είναι από την Greisinger electronic 
GmbH. 
 
 

5 mm 

30 mm 30 mm 

3 mm 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2 : Μετρητικός αισθητήρας θερμοκρασίας τύπου  PT100 τεσσάρων αγωγών, class A κατά DIN. 
Σημειώνονται οι διαστάσεις του μεταλλικού περιβλήματος  . 
 
Ως καταγραφικό σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό 
πολύμετρο/θερμόμετρο τύπου AGILENT 34970A με πολυκαναλική κάρτα multiplexer 
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τύπου AGILENT 34901A για ταυτόχρονη σύνδεση 10 αισθητήρων τύπου PT100 
τεσσάρων αγωγών. 
Οι αισθητήρες μαζί με το ψηφιακό θερμόμετρο διακριβώνονται πριν και μετά τις 
μετρήσεις και η σταθερότητα / επαναληψιμότητα των αισθητήρων ελέγχθηκε στο σημείο 
πάγου. 
 
Η διαδικασία των μετρήσεων για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της ακτινοβολίας 
προτείνεται από την οδηγία για την διακρίβωση κλιματιστικών κλιβάνων του DKD-R 5-7 
[1]. 
Για την μέθοδο του «καλυμμένου» αισθητήρα τοποθετήθηκαν στο κέντρο του θαλάμου 
τέσσερις αισθητήρες σε σειρά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πλήθους 
αλληλοσυγκρίσεων και επαληθεύσεων. Αρχικά τίθεται η τελική θερμοκρασία  του 
θαλάμου (set point temperature) και αναμένεται η θερμική ισορρόπηση του θαλάμου. Για 
το πρώτο σετ μετρήσεων ένας από τους αισθητήρες καλύπτεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
3. Η θερμοκρασία, με τον έναν αισθητήρα καλυμμένο, καταγράφεται για τουλάχιστον 20 
λεπτά. Στη συνέχεια  απομακρύνεται το κάλυμμα από τον συγκεκριμένο αισθητήρα και 
επανατοποθετείται σε έναν άλλο από τους τέσσερις αισθητήρες. Κατόπιν, και μετά τη νέα 
θερμική ισορρόπηση επαναλαμβάνεται η καταγραφή της θερμοκρασίας για τουλάχιστον 
άλλα 20 λεπτά. Με τον τρόπο αυτό συλλέγονται δεδομένα που δίνουν την δυνατότητα 
υπολογισμού διαφοράς θερμοκρασίας με το κάλυμμα και χωρίς αυτό από δυο αισθητήρες. 
Η ταυτόχρονη καταγραφή της θερμοκρασίας με δυο επιπλέον ανεξάρτητους αισθητήρες 
βοηθά στον έλεγχο της σταθερότητας της θερμοκρασίας του αέρα στο ωφέλιμο χώρο 
κατά την διάρκεια των μετρήσεων.  
 
 
 
 

Ένδειξη, Τ[οC] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3: Μετρητική διάταξη κεντρικών αισθητήρων. Ο «έγχρωμος αισθητήρας» είναι θωρακισμένος με 
κατάλληλο κάλυμμα. Από τους υπόλοιπους τρεις, ο ένας θα εναλλαχθεί με τον καλυμμένο, ενώ οι άλλοι δύο 
καταγράφουν την σταθερότητα της θερμοκρασίας στο κέντρο του θαλάμου και μετρούν την επίδραση της 
ακτινοβολίας των τοιχωμάτων στη θερμοκρασία του θαλάμου. 
 
Για την κατασκευή του καλύμματος χρησιμοποιήθηκε λεπτό αλουμινόχαρτο χωρίς 
επίστρωση. Το αλουμινόχαρτο επιλέχθηκε τόσο για πρακτικούς λόγους όσο και λόγω του 
χαμηλού συντελεστή ακτινοβολίας, ε<0,1 που έχει το αλουμίνιο στην περιοχή 
θερμοκρασίας 25οC … 250oC [2]. Είναι σημαντικό το υλικό του καλύμματος να 
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αντανακλά την περισσότερη ακτινοβολία του θαλάμου, έτσι ώστε στη συνέχεια να μη 
λειτουργεί ως πομπός ακτινοβολίας ως προς τον «καλυμμένο» αισθητήρα. Η κατασκευή 
του καλύμματος  φαίνεται στην φωτογραφία, Σχήμα 4. Το κάλυμμα κατασκευάζεται έτσι 
ώστε να μην έχει άμεση επαφή με τον αισθητήρα και σταθεροποιείται στο κάτω μέρος του 
αισθητήρα, το οποίο δεν έχει θερμική επαφή με τον ίδιο. Με τον τρόπο αυτό 
κατασκευάστηκε κάλυμμα κυλινδρικού σχήματος, μήκους 12 cm και διαμέτρου 3 cm 
περίπου. Προκειμένου να κυκλοφορεί και να επικοινωνεί ο «εσωτερικός» με τον 
«εξωτερικό» αέρα  το κάλυμμα φέρει αρκετές οπές διαμέτρου μερικών mm (5-6mm).  
 
 
 

 
 
Σχήμα 4: Κάλυμμα από αλουμινόχαρτο για την θωράκιση ακτινοβολίας για αισθητήρα θερμοκρασίας 
(βλέπε Σχήμα 2). 
 
Για την εφαρμογή της μεθόδου Γ (βλέπε στην Εισαγωγή) χρησιμοποιήθηκε η μετρητική 
διάταξη που παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. Τοποθετήθηκαν ένας αισθητήρας στο αριστερό 
τοίχωμα, ένας στον πυθμένα και ένας στην οροφή του θαλάμου. Στο κέντρο 
τοποθετήθηκαν δυο αισθητήρες εκ των οποίων ο ένας θωρακίζεται με κάλυμμα. Η μέση 
τιμή θερμοκρασίας που καταγράφηκε με τον καλυμμένο αισθητήρα χρησιμοποιείται ως 
θερμοκρασία αναφοράς. Οι αισθητήρες που μετράνε την θερμοκρασία στο τοίχωμα είναι 
τοποθετημένοι έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη θερμική επαφή με το τοίχωμα.  
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Ένδειξη, Τ[οC] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5: Μετρητική διάταξη αισθητήρων στο ισοθερμικό θάλαμο για τον προσδιορισμό της επίδρασης 
λόγω ακτινοβολίας. Ο «ανοιχτόχρωμος αισθητήρας» στο κέντρο είναι θωρακισμένος με κατάλληλο 
κάλυμμα. Οι υπόλοιποι αισθητήρες μετράνε την θερμοκρασία στο κέντρο των εσωτερικών επιφανειών, 
δηλαδή στο πλάι, στον πυθμένα, και στην οροφή του θαλάμου. Οι μετρήσεις καταγράφονται για 
τουλάχιστον 20 λεπτά. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Σε κάθε ισοθερμικό θάλαμο υπάρχει ένας χρόνος σχετικής σταθεροποίησης τις καμπύλης 
της θερμοκρασίας. Οι μετρήσεις των τιμών θερμοκρασίας μπορούν να οδηγήσουν σε 
συμπεράσματα μόνο όταν η σχετική (ανάλογα με το θάλαμο) ισορροπία έχει επιτευχθεί, 
όπως φαίνεται στο παράδειγμα γραφικής παράστασης στο σχήμα 6.  
 

 
Σχήμα 6: Γραφική παράσταση των ενδείξεων θερμοκρασίας για τέσσερις κεντρικούς αισθητήρες (βλέπε και 
διάγραμμα στο σχήμα 3), στη μονάδα του χρόνου. 
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Το σχεδιασμένο πλαίσιο στο σχήμα 6, ορίζει μια περιοχή μετρήσεων όπου το εύρος της 
διακύμανσης επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση των μετρήσεων. 
 
Στον Πίνακα 1 δίνονται οι μέσες τιμές θερμοκρασίας που καταγράφηκαν από τους 
τέσσερις αισθητήρες στο κέντρο του κλιβάνου. Οι μέσες τιμές έχουν υπολογισθεί για την 
περιοχή θερμικής ισορροπίας, όπως σημειώνεται στο Σχήμα 6. Στις τιμές αυτές έχει γίνει, 
μέσω των θερμομέτρων αναφοράς Τ105 και Τ108, η διόρθωση λόγω αστάθειας του 
ισοθερμικού θαλάμου. 
 
Πίνακας 1:  Αποτελέσματα μετρήσεων και υπολογισμών πειραματικής διαδικασίας, σύμφωνα με 
τη 2η μέθοδο για τον προσδιορισμό της επίδρασης της ακτινοβολίας 
 

 
Μέσες τιμές ενδείξεων θερμοκρασίας [οC] 

(κωδικοί θερμομέτρων) 

 
ΔΤ [Κ] 

Λόγω ακτινοβολίας 

Προεπιλεγμένη 
Θερμοκρασία (Set 

point) 
ισοθερμικών 
θαλάμων Τ102 Τ105 Τ106 Τ108 Τ102 Τ106 

58,5 58,8  
58,2* 

58,3 
58,6* 

60,0 
0,3 0,2 60 οC 

                                                 Μέσο ΔΤ [Κ]: 0,25 
 

90,0 90,3  
89,2* 

89,6 
89,9* 

90,6 
0,8 0,4 90 οC 

                                                 Μέσο ΔΤ [Κ]: 0,60 
 

148,0 147,1  
147,2* 

147,3 
146,1* 

148,2 
0,8 1,0 150 οC 

                                                 Μέσο ΔΤ [Κ]: 0,90 
 

196,8 196,0  
195,7* 

196,1 
194,5* 

196,9 
1,1 1,5 200 οC 

                                                 Μέσο ΔΤ [Κ]: 1,30 
 

 
* Θωρακισμένοι αισθητήρες με κάλυμμα. 
 
Όπως φαίνεται από τις μέσες τιμές ΔΤ διακρίνεται μια αύξηση της διαφοράς 
θερμοκρασίας μεταξύ καλυμμένου και μη αισθητήρα. Επίσης, η τιμή ΔΤ αυξάνει με την 
αύξηση της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας του κλιβάνου. Το αποτέλεσμα αυτό είναι 
αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη την θεωρία της ακτινοβολίας του μαύρου σώματος. 
Σύμφωνα με την οδηγία [1] η τιμή ΔΤ (με και χωρίς κάλυμμα) χρησιμοποιείται ως  το 
ήμισυ του πλάτους της ορθογωνικής κατανομής της συνεισφοράς αβεβαιότητας λόγω 
ακτινοβολίας [1].  Επισημαίνεται ότι οι μετρούμενες διαφορές για τους 60 οC είναι της 
ίδιας τάξης μεγέθους με την αβεβαιότητα μετρήσεων και έτσι δεν είναι αξιόπιστες. 
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Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης 
θερμοκρασίας τοιχώματος φαίνεται στον Πίνακα 2.  
 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα μετρήσεων και καταγραφής θερμοκρασίας σε εργαστηριακό κλίβανο. 
Οι αναφερόμενες τιμές είναι μέσες τιμές και υπολογίσθηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως 
προαναφέρθηκε για την μέθοδο του καλυμμένου αισθητήρα. 
 

Μέσες τιμές ενδείξεων θερμοκρασίας [οC] 
(κωδικοί θερμομέτρων) 

Προεπιλεγμένη 
Θερμοκρασία 

(Set point) 
ισοθερμικών 
θαλάμων 

Τ102 
Πυθμένα 

Τ109 
Οροφή 

Τ110 
Πλάι 

(αριστερά) 

Τ101 
Κέντρο 

(με κάλυμμα) 
105 οC 104,0 108,0 115,7 105,8 
210 οC 211,8 211,2 236,9 215,0 

 
 
Οι μέσες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε τρία σημεία εσωτερικής επιφανείας και στο 
κέντρο του θαλάμου φαίνονται για δυο προεπιλεγμένες θερμοκρασίες, 105 οC και 210 οC, 
αντίστοιχα. Και στις δυο περιπτώσεις παρατηρείται ότι η μέση τιμή θερμοκρασίας του 
πυθμένα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την μέση κεντρική θερμοκρασία. Στους 210 οC 
σημειώνεται ακόμα ότι η θερμοκρασία της οροφής είναι χαμηλότερη από την κεντρική 
θερμοκρασία, ενώ η πλαϊνή θερμοκρασία είναι σημαντικά υψηλότερη από την κεντρική. 
Φαίνεται ότι η υψηλή τιμή της πλαϊνής θερμοκρασίας οφείλεται στην άμεση επαφή με την 
πηγή θέρμανσης του κλιβάνου. Η χρήση αυτής της τιμής για τον προσδιορισμό της 
επίδρασης οδηγεί σε μια υπερεκτίμηση της επίδρασης της ακτινοβολίας [1]. Αντίθετα, 
στην οροφή και τον πυθμένα φαίνεται ότι δεν υπάρχει άμεση πηγή θέρμανσης. Στην 
οδηγία [1] δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για την επιλογή συγκεκριμένου τοιχώματος. 
Ενδεχομένως η μέθοδος θα είχε αποτελέσματα αν η θερμοκρασία των τοιχωμάτων ήταν η 
ίδια σε κάθε ένα από τα τοιχώματα, γεγονός που κατασκευαστικά θα απαιτούσε την 
ομοιόμορφη και συγχρονισμένη θέρμανση τους. Για το λόγο αυτό σκόπιμο θα ήταν να 
διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση της ανομοιογένειας της θέρμανσης των τοιχωμάτων 
του θαλάμου στην μέτρηση της θερμοκρασίας. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Για την αντιμετώπιση της επίδρασης ακτινοβολίας στη διακρίβωση ισοθερμικών θαλάμων 
για θερμοκρασίες θαλάμου μεταξύ 0οC και 50οC συνίσταται μια πρόσθεση σταθερής, 
ελάχιστης συνεισφοράς για τον υπολογισμό της μετρητικής αβεβαιότητας [1], καθώς το 
φαινόμενο παρουσιάζει μικρή ένταση. 
Όταν η διαφορά θερμοκρασίας περιβάλλοντος και εσωτερικού χώρου θαλάμου είναι 
μεγαλύτερη των 30Κ η επίδραση ακτινοβολίας θεωρείται μη αμελητέα και συνιστάται ο 
πειραματικός προσδιορισμός της [1]. Ο προσδιορισμός της επίδρασης  της ακτινοβολίας 
στη διακρίβωση ισοθερμικών θαλάμων για τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά με την μέθοδο του «καλυμμένου» αισθητήρα. Απαιτείται η τοποθέτηση 
τουλάχιστον δύο αισθητήρων στο κέντρο του ωφέλιμου χώρου του θαλάμου, όπου οι 
μετρήσεις του πρώτου γίνονται διαδοχικά, με κάλυμμα και χωρίς κάλυμμα. Η ένδειξη του 
δεύτερου αισθητήρα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σταθερότητας της θερμοκρασίας 
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του θαλάμου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις απαιτείται μια κατάλληλη 
διόρθωση των ενδείξεων του πρώτου αισθητήρα. 
Όταν το υλικό και η επιφάνεια, των χρησιμοποιούμενων αισθητήρων έχουν σαν 
αποτέλεσμα πολύ μικρό συντελεστή ακτινοβολίας (ε≈0) για την ζητούμενη θερμοκρασία, 
τότε η επίδραση της ακτινοβολίας είναι αμελητέα και η μετρούμενη θερμοκρασία είναι 
πολύ κοντά στην θερμοκρασία του αέρα. Ανάλογα μικρή θα είναι και η μετρούμενη 
διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ από την χρήση με και χωρίς κάλυμμα. Η περίπτωση αυτή 
αφορά στην χρήση «ιδανικού» αισθητήρα για τον οποίο δεν ανιχνεύεται το φαινόμενο της 
επίδρασης της ακτινοβολίας. 
Σημειώνεται επίσης, ότι η μετρούμενη τιμή για το ΔΤ με την χρήση πραγματικού 
αισθητήρα (ε>0) εξαρτάται όχι μόνο από την επιλεγμένη θερμοκρασία του θαλάμου αλλά 
και σε μεγάλο βαθμό από την γεωμετρία, τις διαστάσεις και την φύση της εσωτερικής 
επιφάνειας του θαλάμου, συνιστώσες που χρίζουν περαιτέρω επιστημονικής μελέτης. 
Η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακτινοβολίας με την μέθοδο της μέτρησης 
θερμοκρασίας τοιχωμάτων κρίνεται ως προβληματική σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
παρούσας εργασίας. Όπως αποδεικνύεται, για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να 
διευκρινισθεί ποιο τοίχωμα είναι το κατάλληλο για την μέτρηση και πιθανόν να απαιτείται 
θάλαμος ισοθερμικός  και ως προς τα τοιχώματα του. 
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