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                ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

● Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ονομάζεται το εύρος της περιοχής συχνοτήτων 
που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

● Με βάση κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες.Αυτές είναι τα 
ραδιοκύματα , τα μικροκύματα, η υπέρυθρη ακτινοβολία, η ορατή ακτινοβολία 
(φως), η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες γ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3


                   ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

● Η υπέρυθρη 
ακτινοβολία είναι μια 
μορφή 
ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας

● Απορροφάται από όλα 
τα σώματα .



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ...

Η ηλιακή ενέργεια είναι  για τους 
ανθρώπους  σημαντική αφού δεν θα 
υπήρχε ζωή χωρίς αυτή. 

Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την 
ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας 
φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι πολύ 
χρήσιμα στην παραγωγή ρεύματος. 
Ακόμα χρησιμοποιείται για την 
θέρμανση του νερού μέσω  των 
ηλιακών θερμοσίφωνων.



Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ



ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΑ

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιοθερμικό σύστημα 
παραγωγής ζεστού νερού χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια .Αυτή η διαδικασία 
γίνεται περισσότερο αποδοτική εξαιτίας κάποιων παραγόντων:

● ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
● ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 
● ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
● ΧΡΩΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 



CHAIN - REACTION- ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΣΤΟΧΟΣ : Εκμετάλλευση Ηλιακής Ενέργειας 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  : Ποιό χρώμα επιφάνειας είναι το καλύτερο στην 
απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας .

ΜΕΘΟΔΟΣ : Πειραματισμός 



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΑΣ
ΙΔΕΑ: Σκεφτήκαμε να πάρουμε πέντε αλουμινένια 
κουτάκια να τα βάψουμε με διαφορετικά χρώματα και να 
τα γεμίσουμε με την ίδια ποσότητα νερού. Αργότερα να 
τα εκθέσουμε στον ήλιο και να  τοποθετήσουμε  στο 
καθένα από ένα θερμόμετρο ,ώστε να βγάλουμε τα 
συμπεράσματα μας.

ΥΛΙΚΑ: 

● 5 αλουμινένια κουτάκια
● 5 διαφορετικά χρώματα 
● πινέλα 
● νερό 
● θερμόμετρα (2 Υδραργύρου,3οινοπνεύματος)



              Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

● Βάψαμε τα αλουμινένια κουτάκια με πέντε 
διαφορετικά χρώματα(Άσπρο,μαύρο,πράσινο,
κόκκινο, κίτρινο).

● Αφού στεγνώσαν πλήρως τοποθετήσαμε τα 
θερμόμετρα. 

● Τα αφήσαμε στον ήλιο και ανά πέντε λεπτά 
παίρναμε τις μετρήσεις από τα θερμόμετρα. 

● Αφού περάσανε  30 λεπτά μετρήσεων είχαμε 
πλέον ολοκληρώσει το πείραμα μας και 
μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ποιο χρώμα 
απορροφά καλύτερα την υπέρυθρη 
ακτινοβολία.



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ 0’ 5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’

ΑΣΠΡΟ 12οC 14οC 15,5οC 16,5οC 17,5οC 18οC 19οC

ΚΙΤΡΙΝΟ 16οC 16οC 17οC 19οC 20οC 21οC 21οC

ΚΟΚΚΙΝΟ 12οC 13οC 15,5οC 17οC 18οC 19οC 20οC

ΠΡΑΣΙΝΟ 16οC 17οC 19οC 20,5οC 22οC 23οC 24οC

ΜΑΥΡΟ 13οC 16οC 18οC 20οC 22οC 23οC 24,5οC



          ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ                  



                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
● Συμπεραίνουμε ότι οι σκούρες επιφάνειες 

απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα 
υπέρυθρης ακτινοβολίας

● Αντιθέτως καταλαβαίνουμε ότι οι 
ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν 

λιγότερη υπέρυθρη ακτινοβολία 



      ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ

● Ο καιρός (δεν είχε ηλιοφάνεια τις μέρες που θέλαμε)
● Τα θερμόμετρα (είχαν προβλήματα όσων αφορά την μέτρηση της 

θερμοκρασίας )



ΠΩΣ ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

● Στο θέμα της έλλειψης της ηλιοφάνειας περιμέναμε 
μέχρι την κατάλληλη μέρα με την προϋπόθεση ότι θα 
καθυστερούσαμε.

● Λάβαμε υπ΄όψιν μας τις αρχικές θερμοκρασίες των 
θερμομέτρων έτσι ώστε να ξέρουμε τις διάφορες 
ανάμεσα σε κάθε θερμόμετρο



            Η ΛΎΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΌΣ ΜΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΠΡΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΌΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝO ΜΑΎΡΟ

0-5’ +2 oC 0 oC +1 oC +1 oC +3 oC

0-10’ +5,5 oC +1 oC +3,5 oC +3oC +5 oC

0-15’ +6.5 oC +3 oC +5 oC +4,5 oC +7 oC

0-20’ +7.5 oC +4 oC +6 oC +6 oC +9 oC

0-25’ +8 oC +5 oC +7 oC +7 oC +10 oC

0-30’ +9 oC +5 oC +8 oC +8.5 oC +11,5 oC



ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



                               ΠΗΓΕΣ

 Πηγή1: www.wikipedia.gr (υπέρυθρη ακτινοβολία)

Πηγή 2: www.wikipedia.gr (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)

Ηλίας Παπαθανάσης: «Ενέργεια από τη θάλασσα», Περισκόπιο της Επιστήμης, 
Ιανουάριος 1997

Πηγή 3: www.wikipedia.gr (Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.wikipedia.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://www.wikipedia.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://www.wikipedia.gr
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1

