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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των µετρολογικών επιδόσεων του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος, κατά τις δοκιµές  
ενεργειακού χαρακτηρισµού θερµικών ηλιακών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρείται η εκτίµηση 
της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την πρόβλεψη της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής, στη 
βάση των µετρολογικών χαρακτηριστικών του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Λόγω του µη-
αναλυτικού, µη-γραµµικού αλγοριθµικού χαρακτήρα του εφαρµοζόµενου µοντέλου µέτρησης, 
αξιοποιούνται οι τεχνικές προσοµοίωσης Monte-Carlo, µε τρόπο που να εκτιµάται το αποτέλεσµα από τη 
διάχυση της στοχαστικής πληροφορίας από τα πρωτογενή δεδοµένα στα τελικά αποτελέσµατα. Η 
προτεινόµενη ανάλυση αβεβαιοτήτων επιτρέπει τη ρεαλιστική αποτίµηση της ποιότητας του τελικού 
αποτελέσµατος των δοκιµών ενεργειακού χαρακτηρισµού, ειδικότερα στα πλαίσια εφαρµογής των 
συστηµάτων πιστοποίησης των ενεργειακών επιδόσεων.  

Η εφαρµογή της προτεινόµενης προσέγγισης σε ένα τυπικό οικιακό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης νερού, το 
οποίο δοκιµάστηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 12976-2, οδήγησε σε µια συνολική 
διευρυµένη αβεβαιότητα στις τιµές της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής της τάξης του 6%. 

 

Abstract 

The scope of present work is the investigation of the influence of the metrological performance of the 
measuring devices on the quality of the final result, throughout the testing for the energy characterization 
of solar thermal systems. More specifically, the analysis aims to estimate the uncertainty characterizing 
the prediction of the expected annual energy output, on the basis of the metrological characteristics of the 
relevant equipment. Due to the non-analytic, non-linear algorithmic character of the implemented 
measurement model, the exploitation of the Monte-Carlo simulation techniques is preferred. 
Implementation of these techniques is performed in a way which allows the estimation of the impact of the 
propagation of stochastic information, from the initial experimental data to the final result. The proposed 
uncertainty analysis allows the realistic assessment of the quality of the final result of energy 
characterization testing, with specific application on the certification systems of energy performance.  

The implementation of the proposed approach on a typical solar domestic hot water system, which has 
been tested according to the requirements of standard EN12976-2, has resulted to an expanded uncertainty 
for the expected annual output on the order of 6%. 
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1. Εισαγωγή 
 
Η αναµενόµενη ενεργειακή απολαβή αποτελεί τον σηµαντικότερο από τους δείκτες απόδοσης που 
χρησιµοποιούνται για τον ενεργειακό χαρακτηρισµό των συστηµάτων εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας γενικά, και των θερµικών ηλιακών συστηµάτων ειδικότερα. Η διαρκώς αυξανόµενη 
διείσδυση των σχηµάτων ενεργειακής πιστοποίησης, η σύνδεση του προσδοκώµενου ενεργειακού 
οφέλους µε τις κάθε είδους επιδοτήσεις και, γενικότερα, η ζήτηση από την πλευρά των υποψήφιων 
χρηστών για αξιόπιστα στοιχεία αποδοτικότητας των εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών, καθιστά 
αναγκαία την εκτίµηση της αβεβαιότητας που συνοδεύει τα αποτελέσµατα των δοκιµών απόδοσης και 
προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ποιότητα αυτής της εκτίµησης. 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός των ενεργειακών επιδόσεων ενός θερµικού ηλιακού συστήµατος γίνεται 
σύµφωνα µε  τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, στη βάση των αποτελεσµάτων µιας σειράς σεναρίων 
πειραµατικών µετρήσεων ενεργειακών µεγεθών και κλιµατολογικών παραµέτρων (CEN 2006). Η 
αξιοποίηση των δεδοµένων των µετρήσεων για τον υπολογισµό της προβλεπόµενης ετήσιας ενεργειακής 
απολαβής εµπλέκει υπολογισµούς σε διάφορα στάδια, χωρίς να είναι δυνατή η ρητή διατύπωση ενός 
συγκεκριµένου µαθηµατικού µοντέλου µέτρησης το οποίο να συνδέσει τα πρωτογενή πειραµατικά 
δεδοµένα µε το υπολογιζόµενο αποτέλεσµα. Η απουσία ενός τέτοιου µοντέλου συνεπάγεται ορισµένες 
δυσκολίες στην εκτίµηση της αβεβαιότητας στο τελικό ενεργειακό αποτέλεσµα, στο βαθµό που καθιστά 
αδύνατη την υιοθέτηση της συµβατικής προσέγγισης της διάχυσης των σφαλµάτων, όπως αυτή 
περιγράφεται στον Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM 2008). Υπενθυµίζεται 
ότι, σύµφωνα µε την προσέγγιση του Νόµου ∆ιάχυσης των Σφαλµάτων (Law of Error Propagation), η 
στοχαστική πληροφορία σχετικά µε τα πρωτογενή πειραµατικά δεδοµένα συνοψίζεται στη µέση τους τιµή 
και την αντίστοιχη τυπική απόκλιση. Η πληροφορία αυτή διαχέεται µέσω ενός αναπτύγµατος 1ης τάξεως 
του µοντέλου µέτρησης, επιτρέποντας τον υπολογισµό της τυπικής απόκλισης (αβεβαιότητας) στο τελικό 
Μετρούµενο µέγεθος. Παρά την ευκολία εφαρµογής της, η προσέγγιση αυτή υπόκειται σε ορισµένους 
περιορισµούς, ειδικότερα στις περιπτώσεις έντονα µη γραµµικών µοντέλων, µη ικανοποίησης των 
απαιτήσεων ισχύος του Central Limit Theorem ή ακόµα αδυναµίας προσδιορισµού των συντελεστών 
ευαισθησίας λόγω πολυπλοκότητας του µοντέλου µέτρησης που χρησιµοποιείται (GUM S1 2008). Ο 
τελευταίος αυτός περιορισµός ισχύει και για την περίπτωση του υπολογισµού της αναµενόµενης 
ενεργειακής απολαβής που εξετάζεται εδώ, λόγω της αδυναµίας διατύπωσης συγκεκριµένων εξισώσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση της προσέγγισης Monte Carlo  

 

Οι αδυναµίες αυτές, σε συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος που είναι σήµερα 
διαθέσιµη στα εργαστήρια, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην διαρκώς διευρυνόµενη χρήση µιας 
εναλλακτικής προσέγγισης, αποκαλούµενης και ∆ιάχυσης των Κατανοµών (Propagation of Distributions). 
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην προσοµοίωση Monte Carlo και έγινε πρόσφατα αντικείµενο της 
πρώτης συµπλήρωσης του (GUM S1 2008, Cox et al. 2006). Η εφαρµογή της τεχνικής αυτής, για ένα 
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µοντέλο µέτρησης ),...,( 1 Mxxfy =  που συνδέει το αποτέλεσµα y µε τις πρωτογενείς τιµές x1,…,xΜ των 
Μ µεταβλητών X1,…,XΜ, συνίσταται στα ακόλουθα βήµατα: 

 Η πληροφορία που σχετίζεται µε µια πειραµατική τιµή xi µιας ποσότητας Xi κωδικοποιείται από 
µια κατανοµή πιθανοτήτων (Probability Distribution Function, PDF) 

1xg ,  η καλύτερη εκτίµηση 
της είναι η τιµή xi και η τυπική της απόκλιση είναι η αντίστοιχη τυπική αβεβαιότητα. Η κατανοµή 

1xg  συνάγεται είτε από τα διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα, είτε προκύπτει στη βάση της αρχής 
της Μέγιστης Εντροπίας (Principle of Maximum Entropy, Lira 2009).   

 Χρησιµοποιείται κατάλληλος αλγόριθµός για την παραγωγή, για κάθε πρωτογενή τιµή xi, ενός 
µεγάλου αριθµού N τιµών xi,j, j=1,…,N, οι στατιστικές ιδιότητες των οποίων προσεγγίζουν αυτές 
της αντίστοιχης 

1xg .  

 Εφαρµόζεται η διαδικασία µέτρησης Ν φορές, για κάθε ένα από τους Ν συνδυασµούς x1,j,…,xΜ,j, 
j=1,…,N,. Παράγονται έτσι Ν τιµές yj, j=1,…,N του αποτελέσµατος (σχήµα 1) οι οποίες 
επιτρέπουν την διαµόρφωση µιας εικόνας για την κατανοµή πιθανοτήτων yg  που ακολουθεί το 
αποτέλεσµα. 

 Υπολογίζονται η µέση τιµή y~ και η τυπική απόκλιση )~(yu , ως εκτιµήσεις της τιµής του Y και 
της τυπικής αβεβαιότητας που το χαρακτηρίζει: 
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Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των µετρολογικών επιδόσεων του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού στην ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος που αφορά την πρόβλεψη της 
ετήσιας ενεργειακής απολαβής. Λόγω του µη-γραµµικού αλγοριθµικού χαρακτήρα του εφαρµοζόµενου 
µοντέλου µέτρησης, αξιοποιούνται οι τεχνικές προσοµοίωσης Monte-Carlo, µε τρόπο που να εκτιµάται το 
αποτέλεσµα από τη διάχυση της στοχαστικής πληροφορίας από τα πρωτογενή δεδοµένα στα τελικά 
αποτελέσµατα. 

Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης επιλέχθηκε µια τυπική δοκιµή ενός αντιπροσωπευτικού οικιακού 
θερµικού ηλιακού συστήµατος, µε επιφάνεια συλλέκτη 3.76 m2 και όγκο δεξαµενής 191 lt, το οποίο 
δοκιµάστηκε στο εργαστήριο. Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα διακριβωµένα όργανα και 
ακολουθήθηκαν αυστηρά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Πρότυπο EN 12976-2. Παρά το ότι τα 
συγκεκριµένα ποσοτικά αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αφορούν κατά κύριο λόγο το συγκεκριµένο 
ηλιακό σύστηµα, τα συµπεράσµατα έχουν γενικότερη ισχύ, τόσο στο επίπεδο της µεθοδολογικής 
προσέγγισης, όσο και σε αυτό της τάξης µεγέθους των εκτιµήσεων που αφορούν την αβεβαιότητα στο 
τελικό αποτέλεσµα της προβλεπόµενης ενεργειακής απολαβής.  

 

2. Η µέθοδος δοκιµών και το Μοντέλο Μέτρησης 
 
Το Πρότυπο ΕΝ 12976-2 προβλέπει δύο µεθόδους δοκιµής της απόδοσης των θερµικών ηλιακών 
συστηµάτων, την DST και την CSTG, βασισµένες σε 2 διαφορετικές προσεγγίσεις µοντελοποίησης της 



 

Ε. Μαθιουλάκης, Χ. Κώνστας, Β. Μπελεσιώτης (ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») 
Αβεβαιότητα µετρήσεων και ποιότητα αποτελέσµατος εκτιµώµενης ενεργειακής απολαβής θερµικών ηλιακών συστηµάτων 
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Αθήνα, 3&4 Φεβρουαρίου 2012                                                                                        -Σελ. 4 - 

ενεργειακής τους συµπεριφοράς (Καλούλης 2009, Belessiotis et al. 2010, ISO 1995). Στα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας εξετάζεται η µέθοδος CSTG, η φιλοσοφία όµως που υιοθετείται µπορεί να 
εφαρµοστεί, µετά από κατάλληλες τροποποιήσεις και στην περίπτωση της µεθόδου DST. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο CSTG, η θερµική ενέργεια Q που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας στην δεξαµενή ενός 
θερµικού ηλιακού συστήµατος, συνδέεται µε την ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία H που προσπίπτει στην 
επιφάνεια του συλλέκτη, µε τη µέση ηµερήσια θερµοκρασία περιβάλλοντος aT  και µε τη θερµοκρασία Tsi 
της δεξαµενής στην αρχή της ηµέρας µέσω της χαρακτηριστικής εξίσωσης του συστήµατος (CEN 2006, 
ISO 1995): 
 

Q =a1 H + a2 ( aT -Τsin) + a3         (3) 
 

Η εκτίµηση της προβλεπόµενης ενεργειακής απολαβής γίνεται σε δύο στάδια, όπως προβλέπεται από το 
ισχύον διεθνές πρότυπο ΕΝ 12976-2 (Σχήµα 2). Στο πρώτο στάδιο, αυτό των δοκιµών, υλοποιούνται 
συγκεκριµένα πειραµατικά σενάρια µε σκοπό τον προσδιορισµό ορισµένων βασικών ενεργειακών 
χαρακτηριστικών του ηλιακού συστήµατος, όπως είναι οι συντελεστές a1, a2 και a3 της χαρακτηριστικής 
του εξίσωσης, ο συντελεστής Us θερµικών απωλειών της δεξαµενής, καθώς και τις αδιάστατες καµπύλες 
ανάµειξης, f και g, οι οποίες χαρακτηρίζουν την κατανοµή θερµοκρασίας της µη οµογενοποιηµένης και 
της οµογενοποιηµένης δεξαµενής αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2: Ροή ενεργειών για τον υπολογισµό της αναµενόµενης ενεργειακής απολαβής 

 

Πειραµατικές Μετρήσεις 
Ta, G, Tin, Tout, m&  

Παράγωγα µεγέθη
H, ∆T= aT  -Tsin, Q

Συντελεστές χαρακτηριστικής 
εξίσωσης Ι-Ο (least square) 

a1, a2, a3 

 Τυπικό µετεωρολογικό έτος 
 Απαιτήσεις χρήσης (φορτίο)

Ετήσια ενεργειακή απολαβή 
Ql 

Θερµοκρασιακές 
κατανοµές 

f, g 

Συντελεστής 
θερµικών απωλειών 

Us 
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Oι συντελεστές a1, a2 και a3 της χαρακτηριστικής εξίσωσης προσδιορίζονται µε τη µέθοδο των 
πολυπαραγοντικών ελαχίστων τετραγώνων στη βάση µιας σειρά ηµερήσιων δοκιµών κατά τις οποίες το 
σύστηµα ξεκινάει τη λειτουργία του το πρωί µε την ηλιακή δεξαµενή σε µια γνωστή αρχική θερµοκρασία, 
για να επανέλθει το βράδυ στην ίδια αρχική κατάσταση αφού πρώτα αποµαστευτεί η θερµική ενέργεια Q 
που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Η ενέργεια H υπολογίζεται µε αριθµητική ολοκλήρωση της στιγµιαίας έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας 
G για όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Η ωφέλιµη ηµερήσια ενεργειακή απολαβή Q υπολογίζεται µε 
ολοκλήρωση, από την παροχή αποµάστευσης m του νερού στην έξοδο της δεξαµενής και τις 
θερµοκρασίες Tin και Tout στην είσοδο και την έξοδο του αποµαστεύοµενου νερού αντίστοιχα:  
 

( )dtTTmCQ inoutp −= ∫          (4) 

 

Για τον υπολογισµό του συντελεστή θερµικών απωλειών Us, η δεξαµενή θερµαίνεται αρχικά σε µια 
οµοιόµορφη θερµοκρασίας Ti και αφήνεται στη συνέχεια σε ηρεµία για ένα χρονικό διάστηµα ∆tu περίπου 
12 ωρών. Στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος η δεξαµενή οµοιογενοποιείται και µετράται η 
τελική της θερµοκρασίας Tf. Γνωρίζοντας την θερµοχωρητικότητα της δεξαµενής msCp και τη µέση 
περιβάλλοντος aT  κατά τη διάρκεια της δοκιµής, υπολογίζεται ο συντελεστής απωλειών από τη σχέση: 
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Σηµειώνεται ότι οι θερµοκρασίες  To και Tf µετρώνται από τα αισθητήρια που είναι τοποθετηµένα στην 
είσοδο και την έξοδό της δεξαµενής, όπως άλλωστε και οι αδιάστατες κατανοµές θερµοκρασίας f και g. 

Στη δεύτερη φάση, αυτή του υπολογισµού της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής, τα 
ενεργειακά χαρακτηριστικά που ταυτοποιήθηκαν µε τη βοήθεια των δοκιµών χρησιµοποιούνται  για τον 
υπολογισµό της αναµενόµενης ενεργειακής απολαβής σε συνθήκες που προσδιορίζονται από τα τυπικά 
µετεωρολογικά δεδοµένα της περιοχής στην οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί το σύστηµα (Typical 
Meteorological Year), για ορισµένα συµβατικά καθορισµένα προφίλ χρήσης. Ο υπολογισµός βασίζεται σε 
µια σαφώς καθορισµένη (από το Πρότυπο) διαδικασία, η οποία, ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα, και για 
τις 365 ηµέρες του χρόνου: 

I. Αξιοποιεί την εξίσωση (3) και τα µετεωρολογικά δεδοµένα του Τυπικού Έτος για να υπολογίσει 
την ενέργεια που αναµένεται να έχει συσσωρευτεί στην ηλιακή δεξαµενή στο τέλος της ηµέρας, 
παίρνοντας υπόψη τη διαθέσιµη ενέργεια στην αρχή της ηµέρας. 

II. Υπολογίζει την εναποµείνασα ενέργεια στη δεξαµενή στο τέλος της ηµέρας, µετά από την 
αφαίρεση της συµβατικά καθορισµένης θερµικής ενέργειας που χρησιµοποιείται από το χρήστη. 

III. Υπολογίζει την ενέργεια που θα βρεθεί διαθέσιµη στην αρχή της επόµενης ηµέρας, 
συνυπολογίζοντας τις θερµικές απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

IV. Επανέρχεται στο βήµα Ι, συνεχίζοντας µε την επόµενη ηµέρα, µέχρι το τέλος του έτους. 

Είναι σαφές ότι η όλη διαδικασία εµπλέκει µιας σειρά από διακριτές ενέργειες, οι οποίες  συνιστούν µεν 
το µοντέλο µέτρησης, είναι όµως αδύνατον να τεθούν υπό τη µορφή µιας ή περισσότερων εξισώσεων. Τα 
πρωτογενή δεδοµένα που χρησιµοποιεί το µοντέλο µέτρησης είναι οι θερµοκρασία περιβάλλοντος Ta, οι 
θερµοκρασίες στην είσοδο και την έξοδο της δεξαµενής Tin  και Tout αντίστοιχα, η παροχή του νερού m 
στην έξοδο της ηλιακής δεξαµενής και, τέλος, η στιγµιαία ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας G. Από αυτά 
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υπολογίζονται τα παράγωγα µεγέθη της ολικής ηµερήσιας ηλιακής ενέργειας στην επιφανεί των 
συλλεκτών, H, της διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ της µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας περιβάλλοντος 
και της αρχικής θερµοκρασίας της δεξαµενής, ∆T= aT -Tsin, της ηµερήσιας ενεργειακής απολαβής, Q, του 
συντελεστή θερµικών απωλειών Us και των θερµοκρασιακών κατανοµών f και g. Από τα παράγωγα αυτά 
µεγέθη υπολογίζεται το τελικό ζητούµενο που είναι η αναµενόµενη ετήσια ενεργειακή απολαβή Ql 
(Σχήµα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Συσχέτιση αποτελέσµατος µε πρωτογενείς µετρήσεις (µοντέλο µέτρησης)  

 

3. Πηγές αβεβαιότητας και επίδραση στο τελικό αποτέλεσµα 
 
3.1. Παραδοχές και υποθέσεις εργασίας 
 
Για λόγους που σχετίζονται µε τη δυνατότητα γενίκευσης των συµπερασµάτων της παρούσας 
διερεύνησης, γίνεται η υπόθεση ότι, όσον αφορά την αβεβαιότητα στις πρωτογενείς πειραµατικές 
µετρήσεις, ικανοποιούνται οι σχετικές απαιτήσεις του Προτύπου. Τονίζεται όµως ότι στην περίπτωση που 
ένα εργαστήριο επιτυγχάνει καλύτερες µετρολογικές επιδόσεις, έχει τη δυνατότητα επανεκτίµησης των 
αβεβαιοτήτων. Τονίζεται επίσης ότι ο χειρισµός των αβεβαιοτήτων που εκτίθεται στη συνέχεια θεωρεί ότι 
ικανοποιούνται αυστηρά οι απαιτήσεις της µεθόδου δοκιµών, όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο 
πρότυπο. Ενδεχόµενες αποκλίσεις από την µέθοδο µπορούν να εισάγουν επιπλέον συνιστώσες 
αβεβαιότητας οι οποίες πρέπει να εκτιµώνται κατά περίπτωση. 

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία εκτίµησης των αβεβαιοτήτων, υπολογίζονται αρχικά οι 
αβεβαιότητες στα ενδιάµεσα µεγέθη H, ∆T, Q και Us. Από εκτεταµένη ανάλυση ευαισθησίας που 
πραγµατοποιήθηκε, προέκυψε ότι η συνεισφορά της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τα αδιάστατα προφίλ 
f και g είναι αµελητέα συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες πηγές αβεβαιότητας και µπορεί να παραληφθεί. 
Από τη στιγµή που έχει σχηµατισθεί µια στοχαστική εικόνα για  τα ενδιάµεσα µεγέθη, αξιοποιείται η 
τεχνική προσοµοίωσης Monte-Carlo µε σκοπό να αποκτηθεί µια αντίστοιχη στοχαστική εικόνα για την 
αναµενόµενη ενεργειακή απολαβή.  

 

3.2. Υπολογισµός αβεβαιοτήτων στις τιµές των ενδιάµεσων µεγεθών 
 
3.2.1. Αβεβαιότητα στη µέση τιµή της θερµοκρασίας και της διαφοράς θερµοκρασίας ∆T 
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Έστω οι µετρήσεις θερµοκρασίας T1, T2, …,Tn. Η µέση θερµοκρασία T  υπολογίζεται από τον ακόλουθο 
τύπο, ο οποίος συνιστά και το µοντέλο µέτρησης: 
 

n
TTT

T n,...,11 ++
=           (6) 

 

Για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας στην τιµή της µέσης θερµοκρασίας T , πρέπει να παρθεί υπόψη η 
ύπαρξη πιθανών συσχετίσεων µεταξύ των τιµών που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Στην 
περίπτωση που εξετάζεται εδώ, σύµφωνα και µε τη συνήθη µετρολογική πρακτική σε συναφείς 
περιπτώσεις, γίνεται η επιλογή της µεγαλύτερης αβεβαιότητας (worst case) µε τα σφάλµατα στις τιµές 
που συλλέχθηκαν θεωρούνται πλήρως εξαρτηµένα µεταξύ τους, λόγω του ότι οι επιµέρους τιµές 
µετρήθηκαν από το ίδιο όργανο. Υποθέτοντας ότι η αβεβαιότητα είναι η ίδια για όλα τα σηµεία µέτρησης 
και ίση µε uT, από την εφαρµογή του νόµου διάχυσης των σφαλµάτων προκύπτει ότι: 
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3.2.2. Αβεβαιότητα στο ηµερήσιο ολοκλήρωµα της ηλιακής ακτινοβολίας H 
 
Έστω οι µετρήσεις ακτινοβολίας  G1, G2, …,Gn+1, οι οποίες χωρίζονται από ένα σταθερό χρονικό βήµα dt 
και πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος dtnt ×=∆ .  ∆εδοµένης της 
αργής µεταβολής της ακτινοβολίας σε σχέση µε την ταχύτητα δειγµατοληψίας, θεωρείται ότι οι τιµές που 
καταγράφονται αποτυπώνουν πιστά την µεταβολή του φυσικού µεγέθους. Κατά συνέπεια, η ηµερήσια 
ηλιακή ενέργεια H µπορεί να υπολογιστεί από τη ακόλουθη σχέση, η οποία αντιστοιχεί και στο µοντέλο 
µέτρησης: 
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Και στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας στην τιµή του H πρέπει να παρθεί 
υπόψη ο βαθµός correlation µεταξύ των τιµών που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Παρόµοια 
µε προηγουµένως, εάν οι τιµές αυτές, G1, G2, …,Gn+1, θεωρηθούν πλήρως εξαρτηµένες µεταξύ τους 
(worst case), θεωρώντας ότι το χρονικό βήµα dt γνωστό µε αµελητέα αβεβαιότητα, από την εφαρµογή του 
νόµου διάχυσης των σφαλµάτων προκύπτει ότι: 
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3.2.3. Αβεβαιότητα στην τιµή της ενεργειακής απολαβής Q 
 
Έστω Q η θερµική ενέργεια η οποία αφαιρείται από την δεξαµενή στο τέλος µιας ηµέρας δοκιµών, 
υπολογιζόµενη από τις n µετρούµενες τιµές της διαφοράς θερµοκρασίας στην είσοδο και την έξοδο του 
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θερµικού ηλιακού συστήµατος και της παροχής m& του ρευστού, για χρονικό διάστηµα ∑= dtδ , 
σύµφωνα µε τη σχέση: 
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Με δεδοµένο ότι οι αβεβαιότητες στις τιµές της πυκνότητας, της ειδικής θερµοχωρητικότητας και του 
χρονικού βήµατος dt µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες, υιοθετώντας και εδώ την επιλογή της πλήρους 
συσχέτισης µεταξύ σφαλµάτων επαναλαµβανόµενων µετρήσεων, προκύπτει ότι:  
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3.2.4. Αβεβαιότητα στην τιµή του συντελεστή απωλειών Us 
 
Ο συντελεστής απώλεια υπολογίζεται από την σχέση (5), εφαρµόζοντας τον νόµο διάχυσης των 
σφαλµάτων, θεωρώντας αµελητέες τις αβεβαιότητες στις τιµές της θερµοχωρητικότητας και του χρόνου:  
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3.3. Υπολογισµός της αναµενόµενης ενεργειακής απολαβής και της συνιστώσας αβεβαιότητας που 
οφείλεται στα σφάλµατα των αισθητήρων 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχετικά πολύπλοκος, µη αλγεβρικός υπολογισµός της αναµενόµενης 
ενεργειακής απολαβής, καθιστά την λύση της προσοµοίωσης Monte-Carlo ως µια ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική επιλογή. Η υλοποίηση στην πράξη της προσέγγισης αυτής ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα 
(σχήµα 3): 

I. Ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης των πειραµατικών σεναρίων που περιλαµβάνει η δοκιµή του 
συστήµατος, είναι διαθέσιµες οι ηµερήσιες τιµές των µεγεθών H, ∆T και Q, µία τιµή για τον 
συντελεστή Us, καθώς και οι αντίστοιχες τυπικές τους αβεβαιότητες. 

II. Για κάθε µία από τις παραπάνω τιµές παράγεται ένας µεγάλος αριθµός τυχαίων τιµών (N=106 στην 
περίπτωση αυτή), οι στατιστικές ιδιότητες των οποίων (είδος, µέση τιµή και τυπική απόκλιση 
κατανοµής πιθανοτήτων) ταυτίζονται µε τα µετρολογικά χαρακτηριστικά της αρχικής τιµής. Ως 
γεννήτρια τυχαίων αριθµών χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος Mersenne Twiste (Matsumoto et al. 
1998), ενώ θεωρήθηκε ότι όλα τα µεγέθη ακολουθούν κανονική κατανοµή. 

III. Για κάθε συνδυασµό ηµερήσιων τιµών των H, ∆T και Q υπολογίζεται, µε τη µέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων, οι συντελεστές της χαρακτηριστικής εξίσωσης του συστήµατος, παράγοντας έτσι  Ν 
σετ τιµών των συντελεστών a1, a2 και a3. 

IV. Κάθε σετ τιµών των συντελεστών a1, a2 και a3 συνδυάζεται µε µία τιµή του συντελεστή Us και 
εφαρµόζεται η διαδικασία υπολογισµού της αναµενόµενης ετήσιας απολαβής, παίρνοντας υπόψη 
και τα τυπικά µετεωρολογικά δεδοµένα του τόπου εγκατάστασης και το επιλεγµένο προφίλ 
χρήσης. 



 

Ε. Μαθιουλάκης, Χ. Κώνστας, Β. Μπελεσιώτης (ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») 
Αβεβαιότητα µετρήσεων και ποιότητα αποτελέσµατος εκτιµώµενης ενεργειακής απολαβής θερµικών ηλιακών συστηµάτων 
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Αθήνα, 3&4 Φεβρουαρίου 2012                                                                                        -Σελ. 9 - 

V. Από τις N=106 τιµές της ενεργειακής απολαβής που παράγονται, υπολογίζεται η µέση τιµή QL και 
η τυπική της απόκλιση meas

QL
u , ως εκτίµηση της τυπικής αβεβαιότητας της µέσης τιµής.  

Τονίζεται ότι η ποσότητα meas
QL

u , λόγω της µεθοδολογίας υπολογισµού της, αντιπροσωπεύει τη συνιστώσα 
αβεβαιότητας η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε ενδεχόµενα σφάλµατα των αισθητήρων. 

 

3.4. Καταλληλότητα µοντέλου και αβεβαιότητα 
 
Το χρησιµοποιούµενο µοντέλο Πρόσπτωσης - Απολαβής συσχετίζει την ηµερήσια απολαβή Ql µε την 
ηµερήσια προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια H και την διαφορά θερµοκρασίας ∆T=Ta-Tsin. Το µοντέλο αυτό, 
όπως άλλωστε κάθε µοντέλο αυτού του τύπου, είναι σε κάποιο βαθµό προσεγγιστικό και, παρά το ότι 
περιγράφει ικανοποιητικά την ενεργειακή συµπεριφορά του συστήµατος, είναι σαφές ότι η χρήση του 
εισάγει ένα πιθανό σφάλµα το οποίο επηρεάζει δυνητικά την ποιότητα των αποτελεσµάτων της µεθόδου. 
Το σφάλµα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται µε τα σφάλµατα των µετρήσεων και πρέπει να συνυπολογίζεται 
κατά τον υπολογισµό των αβεβαιοτήτων που χαρακτηρίζει τις µετέπειτα προβλέψεις του µοντέλου. 

Η συνιστώσα αβεβαιότητας που οφείλεται στις ατέλειες του µοντέλου σχετίζεται µε το κατά πόσο το 
µοντέλο είναι ικανό να εξηγήσει τα πειραµατικά δεδοµένα. Στην περίπτωση του µοντέλου Πρόσπτωσης-
Απολαβής, επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή προσαρµογή της εξίσωσης (1), µε τρόπο που να περιγράφει µε 
τη καλύτερη δυνατή προσέγγιση τα πειραµατικά δεδοµένα που αφορούν την ηµερήσια ενεργειακή 
απόδοση του ηλιακού συστήµατος. Σε πρώτη προσέγγιση, είναι δυνατό να εκτιµηθεί ποσοτικά η 
καταλληλότητα του µοντέλου από το τυπικό σφάλµα πρόβλεψης  (standard estimation error) της 
γραµµικής προσαρµογής, όταν επιχειρείται η εύρεση των συντελεστών a1, a2 και a3 µε τη µέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων: 
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όπου Qi, Hi και ∆Ti είναι οι τιµές που µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια των d ηµερών δοκιµής τους 
συστήµατος και a1, a2 και a3 οι τιµές των συντελεστών που προέκυψαν από την διαδικασία της γραµµικής 
προσαρµογής µε τη βοήθεια των ελαχίστων τετραγώνων. 

Ωστόσο, µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι το τυπικό σφάλµα πρόβλεψης εκφράζει ποσοτικά τις 
ατέλειες του µοντέλου, µόνο στις περιπτώσεις εκείνες που οι πειραµατικές παρατηρήσεις είναι 
απαλλαγµένες από σφάλµατα. Στις περιπτώσεις ύπαρξης πειραµατικών σφαλµάτων, το τυπικό σφάλµα 
είναι πιθανό να αποτυπώνει τόσο τις ατέλειες του µοντέλου, όσο και τις ατέλειες των οργάνων 
παρατήρησης. Από την άποψη αυτή, σε περιπτώσεις σαν και αυτή που εξετάζεται εδώ, όπου η γραµµική 
προσαρµογή επαναλαµβάνεται σε κάθε µία από τις από προσοµοιώσεις Monte-Carlo, µε διαφορετικό 
κάθε φορά τυπικό σφάλµα πρόβλεψης, η εξέταση της µεταβλητότητας του τυπικού σφάλµατος µπορεί να 
οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Εάν το τυπικό σφάλµα αυτό παραµένει πρακτικά σταθερό από προσοµοίωση σε προσοµοίωση, τότε 
συµπεραίνεται αβίαστα ότι δεν υπάρχει αξιοσηµείωτη επίδραση των σφαλµάτων µέτρησης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, όταν δηλαδή το τυπικό σφάλµα µεταβάλλεται µε την τυχαία µεταβολή των συντελεστών, 
σηµαίνει ότι οφείλεται, εν µέρει τουλάχιστον, στα σφάλµατα µέτρησης. Η αδυναµία διαχωρισµού των δύο 
πηγών σφάλµατος (ατέλειες µοντέλου και ατέλειες αισθητήρων) επιβάλει ως ασφαλέστερη προσέγγιση 
(worst case) την θεώρηση µιας ανεξάρτητης συνιστώσας τυπικής αβεβαιότητας, αντιπροσωπευτικής της 
αδυναµίας του µοντέλου να εξηγήσει τις εµπειρικές παρατηρήσεις. Στην περίπτωση της 
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επαναλαµβανόµενης προσοµοίωσης Monte-Carlo, η συνιστώσα αυτή εκλαµβάνεται εύλογα ως ίση µε την 
µέση τιµή των τυπικών σφαλµάτων που καταγράφονται κατά τις N προσοµοιώσεις.    

 

4. Αριθµητική εφαρµογή 
 
Η προσέγγιση που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες παραγράφους, εφαρµόστηκε στην περίπτωση ενός 
τυπικού θερµοσιφωνικού οικιακού ηλιακού συστήµατος, µε επιφάνεια παραθύρου συλλέκτη Ac=3.76 m2 
και όγκο ηλιακής δεξαµενής Vs=191 lt. Το σύστηµα δοκιµάστηκε εφαρµόζοντας αυστηρά τις απαιτήσεις 
του προτύπου, όσον αφορά τις διαδικασίες δοκιµών και τη µετρολογική ποιότητα των διακριβωµένων 
αισθητηρίων που χρησιµοποιήθηκαν. 

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν καταρχήν το συγκεκριµένο 
σύστηµα. Από πλήθος διερευνητικών υπολογισµών που έγιναν σε άλλα τυπικά συστήµατα, προέκυψε 
ωστόσο ότι τα ποσοτικά αποτέλεσµα που σχετίζονται µε την τελική εκτιµώµενη αβεβαιότητα, είναι 
αντιπροσωπευτικά των επιδόσεων της ίδιας της µεθόδου και δεν µεταβάλλονται αξιοσηµείωτα από 
σύστηµα σε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των απαιτήσεων του προτύπου. Από 
την άποψη αυτή, η εκτιµώµενη αβεβαιότητα στο τελικό αποτέλεσµα της ενεργειακής απολαβής µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας γενικός δείκτης ποιότητας των παραγόµενων αποτελεσµάτων. 

Η µετρολογική ποιότητα των διατάξεων µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν, όντας συµβατές µε τις 
απαιτήσεις του προτύπου, µπορούν να διατυπωθούν µε όρους τυπικής αβεβαιότητας ως ακολούθως: 

 Για την θερµοκρασία του ρευστού και τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στην είσοδο και την 
έξοδο του συστήµατος: == − inout TTT uu 0.6 K. 

 Για τη θερµοκρασία περιβάλλοντος: =
aTu 0.29 Κ. 

 Για την παροχή του θερµικού φορέα: =mu & 0.58 %. 

 Για τη στιγµιαία ηλιακή ακτινοβολία (µε χρήση first class pyranometer): =Gu 2.5 % 

Σηµειώνεται ότι οι απαιτήσει ποιότητας των µετρήσεων διατυπώνονται στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα µε 
όρους ακρίβειας (accuracy). Στις περιπτώσει αυτές, ο υπολογισµός της τυπικής αβεβαιότητας Au µιας 
ποσότητας Α (standard uncertainty) βασίζεται στη θεώρηση ορθογώνιας κατανοµής πιθανοτήτων, 
συσχετίζοντάς την µε την αντίστοιχη ακρίβεια Aa  µέσω της σχέσης:  
 

3
auA =            (14) 

 

Ειδικά για την µέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας το διεθνές πρότυπο δεν κάνει καµία ποσοτική αναφορά 
στην ορθότητα του οργάνου µέτρησης, αλλά παραπέµπει στη διεθνή πρακτική κατηγοριοποίησης των 
πυρανοµέτρων, θέτοντας την απαίτηση το όργανο να ανήκει  στην κατηγορία first Class ή καλύτερη από 
αυτήν. Σύµφωνα µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Μετεωρολογίας (WMO), η εφικτή 
διευρυµένη αβεβαιότητα ενός πυρανοµέτρου first Class κατά τη µέτρηση της ηµερήσιας ακτινοβολίας, 
για διάστηµα εµπιστοσύνης 95% βρίσκεται στο 5 % και, εποµένως, η αντίστοιχη τυπική αβεβαιότητα 
είναι της τάξης του 2.5 % (WMO 2008). 

Από το σύνολο των πειραµατικών δεδοµένων επιλέχθηκαν 25 ηµερήσιες τιµές των H, �T και Q, µε 
κριτήριο την συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του προτύπου, ειδικότερα όσον αφορά την ισορροπία 
µεταξύ ηµερών χαµηλής και ηµερών υψηλής ηλιοφάνειας. Με βάσεις τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 
3, υπολογίστηκαν οι τιµές των ενδιάµεσων µεγεθών, καθώς και οι τυπικές αβεβαιότητες που 
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χαρακτηρίζουν τις τιµές αυτές (Πίνακας 1). Ο συντελεστής θερµικών απωλειών της δεξαµενής Us 
υπολογίστηκε ίσος µε 2.10 W/K, µε τυπική αβεβαιότητα 0.04 W/K.  

 

Πίνακας 1: Τιµές ενδιάµεσων µεγεθών και αντίστοιχες τυπικές αβεβαιότητες 

Νο 
Ηµέρας Q [MJ] uQ [MJ] ∆T [K] Tu∆  [K] H [MJ] uH [MJ] 

1 37.2 0.29 -7.5 0.29 23.2 0.58 

2 35.7 0.28 -6.6 0.29 22.0 0.55 

3 30.0 0.25 -6.7 0.29 18.5 0.46 

4 34.9 0.28 -3.5 0.29 20.5 0.51 

5 30.1 0.26 2.2 0.29 16.6 0.42 

6 24.2 0.23 0.0 0.29 13.3 0.33 

7 23.0 0.22 -1.6 0.29 12.9 0.32 

8 33.1 0.27 0.1 0.29 18.1 0.45 

9 22.7 0.22 -1.5 0.29 12.7 0.32 

10 21.9 0.21 -2.7 0.29 12.1 0.30 

11 26.8 0.24 -4.3 0.29 16.1 0.40 

12 28.6 0.25 -3.2 0.29 16.6 0.42 

13 32.7 0.27 -3.5 0.29 18.9 0.47 

14 25.9 0.23 -4.2 0.29 15.0 0.38 

15 21.8 0.21 -5.7 0.29 12.7 0.32 

16 16.9 0.19 -2.4 0.29 9.8 0.24 

17 27.6 0.24 0.1 0.29 15.5 0.39 

18 18.7 0.20 2.0 0.29 10.1 0.25 

19 16.1 0.19 0.0 0.29 8.7 0.22 

20 25.0 0.23 -0.3 0.29 14.0 0.35 

21 25.0 0.23 -2.0 0.29 13.9 0.35 

22 26.7 0.24 -6.6 0.29 16.8 0.42 

23 23.0 0.22 -8.6 0.29 15.0 0.38 

24 30.8 0.26 -2.9 0.29 18.0 0.45 

25 30.1 0.26 -1.6 0.29 17.4 0.44 

 

 

Η προβλεπόµενη ετήσια ενεργειακή απολαβή Ql υπολογίστηκε για διάφορα προφίλ χρήσης τα οποία 
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ποσότητα του ζεστού νερού χρήσης που αποµαστεύται σε ηµερήσια 
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βάση. Σύµφωνα µε το πρότυπο, ο υπολογισµός της προβλεπόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής Ql 
γίνονται για αποµάστευση του ζεστού νερού χρήσης στο τέλος της ηµέρας σε θερµοκρασία ίση µε 45oC. 
Ο υπολογισµός επαναλήφθηκε για διάφορους όγκους ηµερήσιας κατανάλωσης νερού, από ένα έως τρεις 
φορές τον όγκο της δεξαµενής, ποσότητα που αντιστοιχεί πρακτικά σε πλήρη αποµάστευση της 
συλλεγόµενης από το σύστηµα ηλιακής ενέργειας. 

Για την εκτίµηση της τιµής του Ql και της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την τιµή αυτή, για ένα 
δεδοµένο προφίλ χρήσης και για την περιοχή της Αθήνας, εφαρµόστηκε η προσέγγιση Monte-Carlo, 
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2. Έγιναν 106 προσοµοιώσεις, παίρνοντας ως αφετηρία 
τα πειραµατικά δεδοµένα του Πίνακα 1, θεωρώντας ότι η υφιστάµενη πληροφορία σχετικά µε τις 
µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ενεργειακής απολαβής εκφράζεται 
ικανοποιητικά από κατανοµές πιθανοτήτων οι οποίες έχουν ως καλύτερη εκτίµηση την µετρούµενη τιµή 
και ως τυπική απόκλιση την τυπική αβεβαιότητα των µετρήσεων. Από τις προσοµοιώσεις προκύπτουν 106 
τιµές για την αναµενόµενη ενεργειακή απολαβή Ql, η στατιστική επεξεργασία των οποίων οδηγεί στον 
υπολογισµό της µέσης (πιθανότερης) τιµής, καθώς και της τυπικής τους απόκλισης, ως εκτιµητή της 
τυπικής αβεβαιότητας.  

Στο σχήµα 4 φαίνεται µία χαρακτηριστική κατανοµή πιθανοτήτων για αποµάστευση ίση µε το τριπλάσιο 
του όγκου της ηλιακής δεξαµενής, ενώ στον Πίνακα 2 φαίνονται τα αποτελέσµατα για όλα τα προφίλ 
χρήσης, µαζί µε τη συνιστώσα αβεβαιότητας, exp,lQu , που οφείλεται στα σφάλµατα των διατάξεων 
µέτρησης, υπολογιζόµενη .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Κατανοµή πιθανοτήτων Ql για αποµάστευση ίση µε το τριπλάσιο του όγκου της δεξαµενής 

 

 

Πίνακας 2: Τιµές της αναµενόµενης ενεργειακής απολαβής Ql και αβεβαιότητες που οφείλονται στα 
σφάλµατα των αισθητήρων για διάφορους τιµές του όγκου αποµάστευσης Vd. 

Όγκος αποµάστευσης Vd 3 Vs 2.5 Vs 2 Vs 1.5 Vs Vs 

QL [kWh/m2] 875 850 776 657 474 

exp,lQu  [kWh/m2] 

([%]) 

14 

(1.6%) 

13 

(1.5%) 

11 

(1.4%) 

9 

(1.4%) 

6 

(1.3%) 



 

Ε. Μαθιουλάκης, Χ. Κώνστας, Β. Μπελεσιώτης (ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») 
Αβεβαιότητα µετρήσεων και ποιότητα αποτελέσµατος εκτιµώµενης ενεργειακής απολαβής θερµικών ηλιακών συστηµάτων 
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου - Αθήνα, 3&4 Φεβρουαρίου 2012                                                                                        -Σελ. 13 -

 

Η συνιστώσα αβεβαιότητας mQl
u ,  η οποία σχετίζεται µε την καταλληλότητα του µοντέλου, 

υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.4 για αποµάστευση τριών όγκων 
δεξαµενής, εκτιµήθηκε ότι είναι ίση 0.24 kWh/m2day και, κατά συνέπεια, σε ετήσια βάση mQl

u , =23 
kWh/m2 ή περίπου 2.6% επί της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής. 

Υπενθυµίζεται ότι κατά τον υπολογισµό της µακροχρόνιας ενεργειακής απολαβής χρησιµοποιούνται 
επίσης τυπικά θερµοκρασία προφίλ του νερού µέσα στην ηλιακή δεξαµενή, τα οποία προκύπτουν από τις 
µετρήσεις θερµοκρασίας κατά την αποµάστευση. Στο βαθµό που τα θερµοκρασιακά αυτά προφίλ 
υπολογίζονται από πειραµατικά δεδοµένα, είναι λογικό να αναµένεται η ύπαρξη µιας επιπλέον 
συνιστώσας αβεβαιότητας. Ωστόσο, από κατάλληλη παραµετρική διερεύνηση προέκυψε ότι η συνιστώσα 
αυτή είναι της τάξης του 0.2% και, κατά συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί ως αµελητέα σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες συνιστώσες. 

Η συνολική τυπική αβεβαιότητα στις τιµές της ετήσιας ενεργειακής απολαβής υπολογίζεται 
συνδυάζοντας τις επιµέρους συνιστώσες. Η κάλυψη όλου του εύρους χρήσης του συστήµατος, επιτάσσει 
ο υπολογισµός αυτός να γίνει για τη λιγότερο ευνοϊκή περίπτωση της αποµάστευσης τριών όγκων, 

δηλαδή ( ) ( )2,
2

exp, mQQQ lll
uuu += = 27 kWh/m2 ή περίπου 3% ή 6%  ως διευρυµένη αβεβαιότητα για 

ένα επίπεδο εµπιστοσύνης 95%, µε συντελεστή κάλυψης k=2. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτει ότι η τελική αβεβαιότητα επηρεάζεται κυρίως από το 
κατά πόσο το µοντέλο είναι ικανό να εξηγήσει τα πειραµατικά αποτελέσµατα και λιγότερο από την 
µετρολογική στάθµη των χρησιµοποιούµενων οργάνων µέτρησης. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι 
παραπάνω υπολογισµοί επαναλήφθηκαν και για άλλες περιοχές (διαφορετικά τυπικά µετεωρολογικά έτη), 
µε τα ποσοτικά αποτελέσµατα να παραµένουν σε γενικές γραµµές τα ίδια.  

 

5. Συµπεράσµατα  
 
Η εκτίµηση της αβεβαιότητας στις τιµές της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής ενός θερµικού 
ηλιακού συστήµατος, όπως αυτή προκύπτει από δοκιµές απόδοσης, συνιστά κρίσιµη πληροφορία τόσο 
για τον καταναλωτή, όσο και για τα σχήµατα πιστοποίησης. Η δυσκολία εκτίµησης της αβεβαιότητας 
αυτής εντοπίζεται στον µη-αλγεβρικό χαρακτήρα της όλης διαδικασίας υπολογισµού της ενεργειακής 
απολαβής, ο οποίος καθιστά αδύνατη την εφαρµογή των συµβατικών µεθόδων που βασίζονται στη 
διάχυσης των σφαλµάτων µέσω µιας γραµµικής προσέγγισης του µοντέλου µέτρησης.  

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας υιοθετήθηκε µια µεικτή προσέγγιση, βασισµένη τόσο σε συµβατικές 
τεχνικές, όσο και σε αυτές που αξιοποιούν τη διάχυση των κατανοµών. Αρχικά εκτιµήθηκαν οι 
αβεβαιότητες στα ενδιάµεσα µεγέθη τα οποία εµπλέκονται στο µοντέλο µέτρησης. Στη συνέχεια 
υπολογίστηκε η συνιστώσα αβεβαιότητας που οφείλεται στις ατέλειες των διατάξεων µέτρησης, 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η προσοµοίωση Monte Carlo. Εκτιµήθηκε επίσης η 
συνιστώσα αβεβαιότητας η οποία µπορεί εύλογα να αποδοθεί στις ατέλειες του µοντέλου περιγραφής της 
ηµερήσιας ενεργειακής συµπεριφοράς του ηλιακού συστήµατος. 

Από την εφαρµογή της προτεινόµενης προσέγγισης σε ένα τυπικό θερµικό ηλιακό σύστηµα, προκύπτει 
ότι η συµβολή των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε την ποιότητα του µετρητικού εξοπλισµού στη 
συνολική αβεβαιότητα είναι σχετικά µικρή, ενώ περισσότερο σηµαντική φαίνεται να είναι η συµβολή των 
αβεβαιοτήτων µπου µπορούν να αποδοθούν στην αδυναµία του µοντέλου να περιγράψει επακριβώς την 
ενεργειακή  συµπεριφορά του ηλιακού συστήµατος. Η συνολική διευρυµένη αβεβαιότητα στον 
αποτέλεσµα της αναµενόµενης ετήσιας ενεργειακής απολαβής για την περιοχή της Αθήνας εκτιµήθηκε 
ότι είναι της τάξης του 6%. Η εκτίµηση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζει την ίδια τη µέθοδοι 
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και ότι έχει γενικότερη ισχύ, π.χ. για άλλες περιοχές ή και για άλλα ηλιακά συστήµατα, υπό την 
προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης των απαιτήσεων της µεθόδου δοκιµών, όπως αυτή περιγράφεται στο 
Πρότυπο ΕΝ 12976-2.  
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