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Η κύρια πηγή δημιουργίας των ΑΠΕ είναι ο Ήλιος, δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία, 
γι’ αυτό και  στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικά χαρακτηριστικά της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Αρχικά περιγράφεται το ηλιακό φάσμα, όπως και το τμήμα 
του φάσματος που φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Περιγράφονται επίσης οι μη-
χανισμοί μέσω των οποίων προκαλείται η εξασθένηση αυτού του φάσματος, όταν 
εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι αλγεβρικές 
σχέσεις που προκύπτουν από τη γεωμετρία του συστήματος ηλιακής ακτινοβο λίας-
γήινης επιφάνειας και επιτρέπουν τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας στη 
γήινη επιφάνεια. Τέλος εξετάζονται οι χρονικές μεταβολές της ηλιακής ακτινοβο-
λίας στην επιφάνεια της Γης, καθώς και τα όργανα μέτρησής της.

2.1  Το ηλιακό φάσμα
Ο Ήλιος αποτελεί το κεντρικό σώμα του ηλιακού μας συστήματος. Η ενέργειά του 
προέρχεται από την πυρηνική σύντηξη (υδρογόνου H προς ήλιο He) που συμβαίνει 
στο εσωτερικό του. Μέρος της ενέργειας που εκπέμπει φτάνει και στη Γη. Από το 
εξωτερικό τμήμα του Ήλιου (τη φωτόσφαιρα) εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία, το φάσμα της οποίας φαίνεται στο Σχήμα 2.1. Η μορφή του φάσματος 
μπορεί να προσεγγιστεί θεωρητικά ως το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας που εκπέμπει μέλαν σώμα1 με θερμοκρασία 5.250ºC (όση περίπου είναι η 

1 Η έννοια του μέλανος σώματος είναι θεμελιώδης στη φυσική και σε οποιοδήποτε σχετικό πανεπιστημιακό 
βιβλίο μπορεί ο αναγνώστης να βρει εκτεταμένους ορισμούς και αναλύσεις. Πολύ καλή και σύντομη πα-
ρουσίαση μπορεί να βρεθεί στους Duffi e & Beckman, 2006. Με συντομία μπορεί να αναφερθεί ότι το μέλαν 
σώμα ορίζεται ως το ιδανικό-θεωρητικό σώμα που απορροφά όλη την ακτινοβολία που προσπίπτει πάνω του 
(ιδανικός απορροφητής δηλαδή α = 1) και επίσης εκείνο που επανεκπέμπει όλη την ακτινοβολία που απορ-

2 
ΗΛΙΑΚΗ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
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10 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

θερμοκρασία της φωτόσφαιρας του Ήλιου). Αυτή η ακτινοβολία φτάνει στα όρια 
της ατμόσφαιρας της Γης και τμήμα της απορροφάται από τα αέρια που βρίσκονται 
εκεί (κυρίως οξυγόνο, όζον, υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο 
του αζώτου, χλωροφθοράνθρακες CFC κ.λπ.). Έτσι, στην επιφάνεια της Γης δεν 
φτάνει ολόκληρο το ηλιακό φάσμα, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του (βλ. Σχήμα 
2.1). 

ροφά (δηλαδή ε = 1), με αποτέλεσμα να διατηρεί τη θερμοκρασία του σταθερή. Πραγματικό μέλαν σώμα δεν 
υπάρχει στη φύση (δηλαδή το μέλαν σώμα, είναι μια θεωρητική κατασκευή, ένα θεωρητικό πρότυπο, χρήσι-
μο για την οικοδόμηση των φυσικών θεωριών), αλλά υπάρχουν σώματα που προσεγγίζουν τις ιδιότητές του 
(απορρόφηση, εκπομπή), όπως, για παράδειγμα, ένα μαύρο κουτί από συγκεκριμένο υλικό.

Σχήμα 2.1 Το ηλιακό φάσμα για την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στα όρια της ατμόσφαιρας 
και στο επίπεδο της θάλασσας. Φαίνονται επίσης η καμπύλη εκπομπής μέλανος σώματος 
θερμοκρασίας 5.250ºC (όση περίπου είναι η θερμοκρασία της φωτόσφαιρας του Ήλιου), 
καθώς και τμήματα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από αέρια της ατμόσφαιρας. 
(Πηγή: commons.wikimedia.org)

Ηλιακό φάσμα εκπομπής
Ορατό 
φάσμα

Υπέρυθρο 
φάσμα

Υπεριώδες 
φάσμα

Ηλιακή ακτινοβολία στο άνω όριο της ατμόσφαιρας

Φάσμα εκπομπής ακτινοβολίας 
μελανού σώματος 5250ºC

Τμήματα φάσματος 
απορρόφησης

Ακτινοβολία στο επίπεδο 
της επιφάνειας της θάλασσας

Μήκος κύματος (nm)

Πυ
κν
ότ
ητ
α 
ισ
χύ
ος

 α
κτ
ιν
οβ

ολ
ία
ς 

W
/(m

2  μ
m

)

02_ANANEOSIMES PHGES ENERGEIAS.indd   1002_ANANEOSIMES PHGES ENERGEIAS.indd   10 29/4/2013   3:24:04 μμ29/4/2013   3:24:04 μμ



11Κεφάλαιο 2:  Ηλιακή Ακτινοβολία

Το φάσμα της εκπεμπόμενης ηλιακής ακτινοβολίας εκτείνεται (κατά 99%) ανά-
μεσα σε μήκη κύματος 0,3-2,5 μm. Το φάσμα διαχωρίζεται συνήθως σε τρεις βα-
σικές περιοχές:

1. Την περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας2 (λ < 0,4 μm) 

2. Την περιοχή της ορατής ακτινοβολίας3 (0,4 μm < λ < 0,7 μm)4 

3. Την περιοχή της υπέρυθρης ακτινοβολίας5 (0,7 μm < λ)

Από το παραπάνω διάγραμμα του ηλιακού φάσματος διαπιστώνει κανείς τα 
εξής:

● Η μέγιστη ενέργεια του ηλιακού φάσματος βρίσκεται σε μήκος κύματος με-
ταξύ 0,5-0,6 μm (ορατό φάσμα). 

● Στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος η ενέργεια μειώνεται απότομα καθώς το 
μήκος κύματος μειώνεται.

● Στο υπέρυθρο τμήμα του φάσματος η ενέργεια μειώνεται με πολύ μικρότερο 
ρυθμό καθώς το μήκος κύματος αυξάνεται.

Η ακριβής μορφή του ηλιακού φάσματος που φτάνει σε κάθε μέρος της Γης εξαρ-
τάται από την απόσταση που διανύει η ηλιακή ακτινοβολία μέσα στην ατμόσφαιρα. 
Όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύει, τόσο μεγαλύτερη απορρόφηση υφίστανται 
τα τμήματα του φάσματος που απορροφώνται από τα αέρια της ατμόσφαιρας. Η 
απόσταση αυτή εξαρτάται από τη σχετική θέση του Ήλιου και του συγκεκριμένου 
τόπου όπου γίνεται η μέτρηση του φάσματος. Οι ακτίνες του Ήλιου μπορούν να 
προσπίπτουν κατακόρυφα στο συγκεκριμένο τόπο (και τότε διανύουν τη μικρότερη 
δυνατή απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα6), αλλά μπορεί να προσπίπτουν και υπό 
γωνία (από 0-90º). 

2 UV Ultra Violet.
3 Visible Radiation.
4 Tα μήκη κύματος στο ορατό φάσμα συχνά εκφράζονται σε «νανόμετρα» nm και είναι 400-700 nm.
5 Infrared Radiation IR.
6 Ουσιαστικά το λεγόμενο «πάχος» της ατμόσφαιρας.
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12 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Σχήμα 2.2 Οι βασικές κατηγορίες της «μάζας αέρα» [Air mass], AM0, ΑΜ1, ΑΜ1,5 ΑΜ2.

Για να ξεχωρίζουν οι διάφορες περιπτώσεις ηλιακού φάσματος (ανάλογα με τη 
διανυόμενη απόσταση μέσα στην ατμόσφαιρα) έχει υιοθετηθεί μια συντομογραφία, 
το ΑΜ7, που δηλώνει την απόσταση που διανύει η ηλιακή ακτινοβολία μέσα στην 
ατμόσφαιρα ανάλογα με τη γωνία πρόσπτωσης. Το ΑΜ1 υποδηλώνει ότι η ηλιακή 
ακτινοβολία προσπίπτει κατακόρυφα (δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης είναι 0º). Τα 
ΑΜ1,5 και ΑΜ2 δηλώνουν γωνία πρόσπτωσης ~45º και ~60º αντίστοιχα (δηλαδή με-
γαλύτερη διανυόμενη απόσταση στην ατμόσφαιρα). Το ΑΜ0 αντιστοιχεί στο φάσμα 
της ηλιακής ακτινοβολίας στα όρια της ατμόσφαιρας (δηλαδή πριν εισέλθει στο 
εσωτερικό της). Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας 
στη Γη για ΑΜ0, καθώς και το ισοδύναμο φάσμα του μέλανος σώματος για θερ-
μοκρασία 5.777 Κ8, που είναι η θερμοκρασία του Ήλιου. Το εμβαδόν και των δύο 
καμπυλών είναι ίσο με 1.367 W/m2, όσο είναι και η τιμή της ηλιακής σταθεράς Gsc 

(βλ. παρακάτω).

7 Το ΑΜ είναι τα αρχικά των λέξεων Air Mass (μάζα αέρα).
8 Οι τιμές της θερμοκρασίας στη φωτόσφαιρα του Ήλιου που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία έχουν μικρή 
διακύμανση και εκφράζονται σε βαθμούς Κελσίου ºC ή βαθμούς Κέλβιν K.
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13Κεφάλαιο 2:  Ηλιακή Ακτινοβολία

Μήκος κύματος (nm)
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Σχήμα 2.3 Το ηλιακό φάσμα για την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στα όρια της ατμόσφαιρας ΑΜ0 
και το ισοδύναμο φάσμα του μέλανος σώματος για θερμοκρασία 5.777 Κ, που είναι η θερμοκρα-
σία του Ήλιου. 
(Πηγή: commons.wikimedia.org)

Όπως είναι προφανές, όσο μεγαλύτερη απόσταση διανύει η ηλιακή ακτινοβολία 
στην ατμόσφαιρα τόσο περισσότερο εξασθενεί (λόγω της απορρόφησης). Η πυκνό-
τητα ηλιακής ισχύος στα όρια της ατμόσφαιρας (AM0) ονομάζεται ηλιακή σταθερά 
Gsc και έχει τιμή ~1.367 W/m2 9, ενώ για ΑΜ1 και ΑΜ2 οι τιμές της είναι ~1.060 W/
m2 και ~880 W/m2 αντίστοιχα10.

H κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας (ενέργειας) στα διάφορα τμήματα του 
φάσματος (υπεριώδες, ορατό και υπέρυθρο) δεν είναι ομοιόμορφη, όπως μπο-
ρεί να παρατηρήσει κάποιος στο αντίστοιχο σχήμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό της 
ενέργειας κατανέμεται στο υπέρυθρο τμήμα του φάσματος και το μικρότερο στο 
υπεριώδες. Για πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας υπό γωνία ~45º (ΑΜ1,5) η 
κατανομή της στο έδαφος είναι περίπου11:

9 Η τιμή της σε διάστημα ορισμένων ετών έχει διακύμανση ~0,1%, που οφείλεται στην αντίστοιχη διακύμανση 
της ηλιακής δραστηριότητας (Kaltschmitt et al, 2007, σελ. 24).
10 Καγκαράκης, 1987, σελ. 32.
11 Twidell & Weir, 2006, σελ. 87.
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14 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

● 52% υπέρυθρο τμήμα

● 43% ορατό τμήμα

● 5% υπεριώδες τμήμα.

2.2   Η διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας 
μέσα απ’ την ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα της Γης εκτείνεται σε ύψος μεγαλύτερο από 300-700 km πάνω από 
το έδαφος12. Οι κυριότερες ζώνες της είναι η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η 
μεσόσφαιρα και η θερμόσφαιρα. Τα μετεωρολογικά φαινόμενα συμβαίνουν κυ-
ρίως στο κατώτερο τμήμα της ατμόσφαιρας, δηλαδή, την τροπόσφαιρα (που εκτεί-
νεται σε ύψος ~17 km πάνω από το έδαφος). Το 99% του συνολικού όγκου της 
ατμόσφαιρας βρίσκεται μέσα στα πρώτα ~37 km από το έδαφος13. Μέχρι αυτά τα 
ύψη η θερμοκρασία μειώνεται καθ’ ύψος με θερμοβαθμίδα 0,65 Κ/100 m14, ενώ η 
ατμοσφαιρική πίεση επίσης μειώνεται αλλά όχι με σταθερό ρυθμό. Καθώς η ηλια κή 
ακτινοβολία διέρχεται από την ατμόσφαιρα αλληλεπιδρά με τα αέρια που την απο-
τελούν μέσω των μηχανισμών της απορρόφησης, της ανάκλασης και της ελαστι-
κής σκέδασης. Τα βασικά αέρια από τα οποία αποτελείται η ατμόσφαιρα και, κυ-
ρίως, αλληλεπιδρούν με την ηλιακή ακτινοβολία, είναι το οξυγόνο, το όζον Ο3, οι 
υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα CO2, το μεθάνιο CH4, το υποξείδιο του αζώτου 
N2O, και οι χλωροφθοράνθρακες CFC. Μέσω των μηχανισμών της απορρόφησης, 
της ανάκλασης και της σκέδασης η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας εξασθενεί και 
έτσι στην επιφάνεια του εδάφους φτάνει ένα μικρότερο τμήμα της από αυτό που 
εκπέμπεται από τον Ήλιο. 

Στο μηχανισμό της απορρόφησης (συντονισμού) τα μόρια των αερίων απορ-
ροφούν συγκεκριμένα μήκη κύματος (συχνότητες) της ηλιακής ακτινοβολίας (που 
είναι χαρακτηριστικές για κάθε αέριο) και έτσι η ένταση της ηλιακής ενέργειας σ’ 
αυτά τα μήκη κύματος είναι εξασθενημένη όταν φτάνει στο έδαφος. 

Στο μηχανισμό της ανάκλασης η ηλιακή ακτινοβολία ανακλάται από τα αέρια της 
ατμόσφαιρας με τρόπο ανεξάρτητο από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Η ανα-
κλώμενη ηλιακή ακτινοβολία έχει το ίδιο το μήκος κύματος με την προσπίπτουσα. 

Στο μηχανισμό της σκέδασης συμβαίνει ταυτόχρονα εκτροπή της ακτινοβολίας 
από την πορεία της, καθώς και απορρόφησή της, αλλά και επανεκπομπή της (από 

12 Ανάλογα με την ηλιακή δραστηριότητα. Για περισσότερα βλ. http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/
notes/chap01/tropo.html (10/9/2012). 
13 Φραγκιαδάκης, 2004, σελ. 34.
14 Kaltschmitt et al, 2007, σελ. 28.
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15Κεφάλαιο 2:  Ηλιακή Ακτινοβολία

τα ηλεκτρόνια των αερίων) σε διαφορετικά μήκη κύματος, που έχει ως συνέπεια την 
ενίσχυση (της έντασης) κάποιων μηκών κύματος και την εξασθένηση κάποιων άλλων.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μηχανισμών η ηλιακή ακτινοβολία φτάνει εξασθενη-
μένη στο έδαφος της Γης. Αν συμβολιστεί με Gg (ή Gt)15 η πυκνότητα της ηλιακής 
ισχύος που φτάνει στο έδαφος της Γης, ενώ με Gsc η ηλιακή σταθερά Gsc (πυκνό-
τητα ηλιακής ισχύος στα όρια της ατμόσφαιρας), τότε θα ισχύει: 

 Gg = Gsc τG 

όπου τG είναι καθαρός αριθμός που ονομάζεται συντελεστής μετάδοσης [transmis-
sion factor] και εκφράζει το ποσοστό της εξασθένησης της πυκνότητας ηλιακής 
ισχύος καθώς διαπερνά την ατμόσφαιρα (λόγω σκέδασης και απορρόφησης).

Η μέση τιμή της πυκνότητας της ηλιακής ισχύος Gg από Gsc ~1.370 W/m2 που 
είναι στα όρια της ατμόσφαιρας (πριν εισέλθει), μειώνεται στο έδαφος της Γης σε 
(ανώτερες) τιμές της τάξεως των 1.150 W/m2.

2.3  Ενεργειακό ισοζύγιο Γης-διαστήματος 
(εδάφους-ατμόσφαιρας) 

H ηλιακή ακτινοβολία-ενέργεια (κοσμική ηλιακή ακτινοβολία) που φτάνει στα όρια 
της ατμόσφαιρας16 υπολογίζεται στα 5,6 1024 J σε ετήσια βάση. Περίπου το 31% απ’ 
αυτή ανακλάται άμεσα και επιστρέφει στο διάστημα. Το υπόλοιπο 69% εισέρχεται 
στην ατμόσφαιρα17. Το μεγαλύτερο ποσοστό από την ακτινοβολία αυτή φτάνει 
στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ μικρό ποσοστό απορροφάται στην ατμόσφαιρα. 
Έτσι, στην επιφάνεια του εδάφους φτάνει:

● μέρος της μικρού μήκους κύματος κοσμικής ηλιακής ακτινοβολίας που δεν 
αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα 

● μέρος της κοσμικής ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται στην ατμόσφαιρα 

● μέρος της ακτινοβολίας που επανεκπέμπεται από τα αέρια της ατμόσφαιρας 
λόγω του φαινομένου της σκέδασης (είναι περίπου στα μήκη κύματος της 
κοσμικής ηλιακής ακτινοβολίας)

15 g = global, t = total.
16 Στην αγγλική βιβλιογραφία αυτή η ακτινοβολία ονομάζεται extraterrestrial solar radiation. Ένας κατάλ-
ληλος ελληνικός όρος θα ήταν κοσμική ηλιακή ακτινοβολία.
17 Τα αριθμητικά στοιχεία προέρχονται από τους Kaltschmitt et al, 2007. Τα ίδια στοιχεία (στη μια ή στην 
άλλη μορφή) μπορεί κάποιος να τα βρει σε πολλά σημεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπως, π.χ., Twidell 
& Weir, 2006 / Sorensen, 2004 κ.λπ.
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● (καθώς και) ασήμαντο ποσό μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολίας (θερμική 
ακτινοβολία) που εκπέμπεται από τα αέρια της ατμόσφαιρας (και τα νέφη) 
λόγω αύξησης της θερμοκρασίας τους (από την αλληλεπίδραση με την ηλια-
 κή ακτινοβολία).

Η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη χωρίς να σκεδαστεί (ή να ανακλαστεί) 
είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει μετά 
από ανάκλαση ή σκέδαση ονομάζεται διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία. Το Σχήμα 2.4 
δείχνει συνοπτικά την πορεία της κοσμικής ηλιακής ακτινοβολίας από τα όρια της 
ατμόσφαιρας έως την επιφάνεια του εδάφους.

Σχήμα 2.4 Πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας από τα όρια της ατμόσφαιρας 
έως την επιφάνεια του εδάφους.
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17Κεφάλαιο 2:  Ηλιακή Ακτινοβολία

H αλληλεπίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας με την ατμόσφαιρα είναι σύνθετη 
διαδικασία, τα βασικά στοιχεία της οποίας περιγράφηκαν παραπάνω. Τα κύρια 
αποτελέσματα αυτής της αλληλεπίδρασης συνοψίζονται στα παρακάτω:

● Η ηλιακή ακτινοβολία καθώς εισέρχεται στην ατμόσφαιρα αλληλεπιδρά κατά 
ένα μέρος της με τα αέρια της ατμόσφαιρας και ένα άλλο μέρος της φτάνει 
ανεπηρέαστο στην επιφάνεια 

● Τα αέρια της ατμόσφαιρας (γενικά η ατμόσφαιρα) ακτινοβολούν τόσο θερ-
μική ακτινοβολία (δηλαδή μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία) όσο και 
μικρότερου μήκους κύματος ακτινοβολία προς δυο κατευθύνσεις: προς το 
διάστημα και προς το έδαφος.

Η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της 
απορροφάται (~το 4% ξαναγυρίζει πίσω προς την ατμόσφαιρα18) μέσω διαφόρων 
διαδικασιών (εξάτμιση γλυκού και θαλασσινού νερού, φωτοσύνθεσης κ.λπ.). Απο-
τέλεσμα της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από το έδαφος είναι η αύξηση 
της θερμοκρασίας του εδάφους (μέση τιμή ~14ºC = 287 K)19 και συνεπώς η εκπομπή 
θερμικής ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος (το φάσμα της καθορίζεται από τη 
θερμοκρασία των 287 K). Αυτή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το έδαφος δε δι-
αφεύγει (κατά πολύ μεγάλο ποσοστό) στο διάστημα αλλά απορροφάται (ή ανακλά-
ται) από την ατμόσφαιρα και επανεκπέμπεται (και) προς το έδαφος. Συνεπώς δη-
μιουργείται ένα σύνθετο ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ ατμόσφαιρας (του ανώτερου 
και κατώτερου ορίου της) και εδάφους με θετικές και αρνητικές ενεργειακές ροές, 
που έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία του εδάφους να είναι ~14ºC = 287 K και η 
θερμοκρασία της εξώτερης ατμόσφαιρας ~54ºC = 327 K20. Η παγίδευση της θερμι-
κής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας 
της Γης κατά 40ºC (σε σχέση μ’ αυτή που θα είχε αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα) και 
οδηγεί στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου21. 

Οι ενεργειακές ροές22 που συμβαίνουν μεταξύ Γης και Ήλιου (ως σύστημα) 
έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του οικοσυστήματος της Γης, όπως είναι γνω-
στό τις τελευταίες χιλιετίες.

18 Kaltschmitt et al, 2007, σελ. 31.
19 Twidell & Weir, 2006, σελ. 101.
20 ο.π. 
21 Τα κυριότερα αέρια που συνεισφέρουν στο λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου [Greenhouse effect] 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα CO2, το υποξείδιο του αζώτου N2O και το μεθάνιο CH4, δηλαδή τα λεγόμενα 
αέρια θερμοκηπίου [Greenhouse Gases/GHG].
22 Για περισσότερα σε σχέση με τις ενεργειακές ροές βλ. Kaltschmitt et al, 2007, σελ. 23-32, ενώ αναλυτι-
κότερα περιγράφονται στον Sorensen, 2004, ειδικότερα σελ. 122-134.
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18 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.4   Ορισμοί - όροι φυσικών μεγεθών 
που συνδέονται με την ηλιακή ακτινοβολία

Για παρατηρητή που βρίσκεται στο έδαφος της Γης (σε οριζόντιο επίπεδο) η ολική 
ηλιακή ακτινοβολία23 που δέχεται μπορεί να διαχωριστεί σε δύο συνιστώσες: 
την άμεση24 και τη διάχυτη25. Ως άμεση ηλιακή ακτινοβολία ορίζεται αυτή που 
προσπίπτει σε μια επιφάνεια κατευθείαν από τον Ήλιο (διανύοντας ευθύγραμμη 
πορεία), ενώ ως διάχυτη αυτή που προσπίπτει στην ίδια επιφάνεια απ’ όλες τις 
υπόλοιπες κατευθύνσεις. Η πρακτική διάκριση ανάμεσα στις δύο συνιστώσες είναι 
ότι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συγκεντρωθεί26, ενώ η διάχυτη όχι. 
Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται αναφορά σε μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας να 

23 Total ή global radiation.
24 Direct ή beam radiation.
25 Diffuse radiation.
26 Γεγονός που αξιοποιείται σε πολλές εφαρμογές ΑΠΕ όπως σε ορισμένους τύπου φωτοβολταϊκών στοι-
χείων ή θερμικών ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.

Σχήμα 2.5 Το ενεργειακό ισοζύγιο της Γης μεταξύ ατμόσφαιρας και εδάφους. 
(Πηγή: National Aeronautics and Space Administration (NASA))

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

Εισερχόμενη 
ηλιακή 
ακτινοβολία
100%

Ανακλώμενη 
από την 

ατμόσφαιρα
 6%

Ανακλώμενη 
από τα 
σύννεφα  
20%

Ανακλώμενη 
από την επιφάνεια 
της Γης 
4%

Εκπεμπόμενη 
στο διάστημα από 
τα σύννεφα και 
την ατμόσφαιρα

Απορροφημένη από 
την ατμόσφαιρα  16%

Απορροφημένη 
από τα σύννεφα  3%

Μεταφορά ενέργειας 
λόγω επαφής και 
ρευμάτων αέρα  7%

Απορροφημένη από το έδαφος 
και τους ωκεανούς  51%

Εκπεμπόμενη 
κατευθείαν από 
τη Γη προς 
το διάστημα

Ακτινοβολία 
απορροφημένη 
από την ατμό-
σφαιρα  15%

Ενέργεια που μεταφέ-
ρεται στα σύννεφα και 
την ατμόσφαιρα από τη 
λανθάνουσα θερμότητα 
στους υδρατμούς  23%

64% 6%
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