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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζε 
θαηαζθεπέο πνπ πεξηέρνπλ θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο θαη ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ψζηε ην πιήγκα ελφο θεξαπλνχ λα κελ πξνθαιέζεη αλζξψπηλεο ή 

νηθνλνκηθέο θαη πιηθέο απψιεηεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
αλαπηχρζεθε κηα εθαξκνγή ππνινγηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ κηαο θαηαζθεπήο. Σν 

πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαηαλνεηφ απφ ηνλ ρξήζηε θαη απαιιαγκέλν 
φζν θαηέζηε δπλαηφ απφ αλάγθε εηζαγσγήο αξηζκεηηθψλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ 

ζε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ζηνλ 

ρξήζηε γεληθψλ αιιά θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη εθηειεί πξάμεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ κε αληηζηνίρηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305.  

 Σν πξώην κέξνο απνηειείηαη απφ κηα απαξαίηεηε ζεσξεηηθή κειέηε θαη νξηζκέλεο 

γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θαηλφκελν ηνπ θεξαπλνχ.  

ην δεύηεξν κέξνο αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ νθείιεη 

λα θαιχπηεη έλα ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 

62305-2 ηνπ νξγαληζκνχ IEC. Γίλεηαη αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπληεινχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ , ην πψο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 
ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο επεξεάδνπλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαζψο 

θαη κηα βήκα πξνο βήκα κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο θαη ηελ αλάιπζε απηή δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα πεξί 

επάξθεηαο ή κε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο . ε πεξίπησζε 

αξλεηηθνχ πνξίζκαηνο ν εμνηθεησκέλνο κε ην πξφηππν IEC 62305 ρξήζηεο θαιείηαη 

λα κεηαβάιεη παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη λα 

πξνζζέζεη λέα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ζε αλεθηά επίπεδα. 

Γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο πξνζθέξεηαη θαηάιιεινο αιγφξηζκνο ψζηε λα 

ππάξρεη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο θαη ηθαλνπνηεηηθή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ.  

Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε 

νδεγίεο ρξήζεο θαη εμήγεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. ην κέξνο απηφ ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κεηαβαιιφκελε παξάκεηξν 

πνπ ππάξρεη ζηηο ζειίδεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε παξνπζίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φισλ ησλ ζειίδσλ πνπ απηφ πεξηέρεη αθνινπζεί έλα αλαιπηηθφ 
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παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κε κηα ζεσξεηηθή 

κειέηε γηα κηα ξεαιηζηηθή θαηαζθεπή πνπ πεξηέρεη δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ ζηελ 
νξνθή. 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this project is the protection against lightning in constructions that 

contain photovoltaic systems and also taking the necessary ways of protection, in 
order for the blow of lightning not to cause human or economical and material losses. 

Within this project ,an application which calculates the danger of one construction ,in 

an environment has developed. The environment of the program  is understandable of 

its user and free as far as possible of need for  introduction of arithmetical parameters 

that concern technical characteristics. The program gives the user the opportunity to 

choose  among general and specific characteristics of the construction and the 

lightning protection system and also performs calculations in order to calculate the 

danger by matching these characteristics with arithmetical prices according to the 
standard IEC 62305. 

The first part is consisted of a necessary theoretical study and some general 

information about the lightning phenomenon. 
     In the second part,  the characteristics and the standards that a lightning protection 

system should cover  according  to the standard IEC 62305-2 of the organization IEC, 

are being analyzed. There is an analysis of all the factors that are contracting to the 

calculation of danger , about  how the technical characteristics of a lightning system 

affect those factors and also , one step by step method in order to calculate danger. 

With the completion of the study and this analysis , the results about the adequacy or 

not of the lightning system . In the situation of  a negative result , the familiar with the 
standard IEC 62305 user ,has the opportunity to change the lightning system‟s 

parameters and to add new protection measures in order to decrease the danger in 

tolerable levels. When it comes to take  protection measures, the most suitable 
algorithm is being offered in order to attain an effective application of them and a 

satisfying decrease of danger. 

    The third part ,contains a detailed feature of the program with use instructions and 

explanation of its basic operations. In this part, the user can find detailed information 

about each and every one changing parameter that exists in the pages that data have 

been introduced. When the feature of the program  and all of its contained pages  will 

come to the end , then it comes a detailed example of its use and  comparison of its 

results by one theoretical study referring to a realistic construction that contains 
photovoltaic systems in its roof. 
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Κεθάιαην Α 

Σν θαηλόκελν ηνπ θεξαπλνύ 

θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ 

 

 

Α.1 Λίγα ιόγηα γηα ηνλ θεξαπλό 
 

ε φιε ηε Γε πέθηνπλ πεξίπνπ 100 θεξαπλνί ην δεπηεξφιεπην. Ο θάζε θεξαπλφο 

παξάγεη ηεξάζηηα ηζρχ, αιιά ε πξαθηηθή αμηνπνίεζή ηεο είλαη αδχλαηε εμαηηίαο ηεο 

πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

 

 

 

 
[1]Παγθφζκηνο ηζνθεξαπληθφο ράξηεο 

 

 

 

Ζ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο νθείιεηαη θπξίσο ζηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ηφληα πνπ θηλνχληαη κέζα ζην ειεθηξηθφ ηεο πεδίν. Ζ αγσγηκφηεηα ηνπ 

αέξα απμάλεηαη  ζε ζρέζε κε ην χςνο. 
Ο θεξαπλφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιια θαηλφκελα: Σηο αζηξαπέο θαη ηηο βξνληέο. 

Κεξαπλνί κπνξεί λα μεζπάζνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά λέθε, κέζα ζην ίδην λέθνο, 

αλάκεζα ζε έλα λέθνο θαη ζηνλ αέξα ή απφ έλα λέθνο πξνο ην έδαθνο. 
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Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο ηα λέθε εκθαλίδνπλ ειεθηξηθά θνξηία κε ην θάησ 

κέξνο ηεο θνξηηζκέλν ζπλήζσο αξλεηηθά θαη ην πάλσ ζεηηθά. Σν αξλεηηθφ θνξηίν 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηνπ λέθνπο δεκηνπξγεί κε εηζαγσγή ζεηηθά θνξηία ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο. 

 

 

[2]Απεηθφληζε αηκφζθαηξαο ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θεξαπλψλ 

O αηκνζθαηξηθφο αέξαο είλαη έλαο κνλσηήο (δηειεθηξηθφ) πνπ εκπνδίδεη ηελ θίλεζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. Δάλ φκσο ε έληαζε κεηαμχ λέθνπο-γεο απνθηήζεη κεγάιε 

ηηκή (5- 10kV/m) ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο γίλεηαη αγψγηκνο (γηα κεξηθά κsec) κε 

απνηέιεζκα ηα ειεθηξφληα πνπ βξίζθνληαη ζηελ βάζε ηνπ λέθνπο λα ηνλ δηαπεξλνχλ 

θαη λα δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθή εθθέλσζε. Οη ειεθηξηθέο εθθελψζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ αηκφζθαηξα νλνκάδνληαη θεξαπλνί. 
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[3] Δληππσζηαθή εηθφλα θεξαπλψλ ζε ςειά θηίξηα 

 

Σα ειεθηξφληα ζρεκαηίδνπλ κηα ζθήλα πνπ νλνκάδεηαη «νδεγφο» θαη ε νπνία 

αθνινπζψληαο ζηξεβιή ηξνρηά θαηεπζχλεηαη πξνο ηε γε, δεκηνπξγψληαο ηζρπξφηαηα 

πεδία. Ζ αλεξρφκελε πξνο ην λέθνο εθθέλσζε δεκηνπξγεί ξεχκα κεγάιεο έληαζεο, 

10000-20000 Α  ην νπνίν δηαξθεί έσο 0,01 ms. Σν αλεξρφκελν ξεχκα είλαη εθείλν 

πνπ δίλεη ηελ θσηεηλή αλαιακπή πνπ βιέπνπκε ζηνλ θεξαπλφ. Ο νδεγφο ηνπ 

θεξαπλνχ κπνξεί λα ηαμηδεχεη κε ηαρχηεηα 220.000 km/h θαη κπνξεί λα θηάζεη ζε 

ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ 30.000 ° C. 

 

 

[4] Εντυπωςιακό φαινόμενο κεραυνϊν 

 

Άξα  φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο ε δηαθνξά δπλακηθνχ λέθνπο –γεο 

θηάζεη ζε ηέηνηα ηηκή πνπ ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο παχεη γηα ιίγν λα είλαη δηειεθηξηθφ 

ηφηε μεζπά ειεθηξηθή  εθθέλσζε θαηά ηελ νπνία ειεθηξφληα ηνπ λέθνπο 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηε Γε (ΚΔΡΑΤΝΟ) 
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A.2 Καηεγνξίεο θεξαπλώλ 

 
Έρεη βξεζεί φηη ππάξρνπλ 4 θαηεγνξίεο  θεξαπλψλ : 
 

1)”Καηεξρφκελνο αξλεηηθφο νρεηφο” πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη απφ έλα αξλεηηθφ 

ζχλλεθν. Απηνί είλαη θαη νη ζπλεζέζηεξνη. 

 

2)”Αλεξρφκελνο ζεηηθφο νρεηφο” πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη απφ κηα πξνεμνρή ηνπ 

εδάθνπο θάησ απφ έλα αξλεηηθφ ζχλλεθν. Ληγφηεξν ζπλήζεηο απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο. 

 

3)”Αλεξρφκελνο αξλεηηθφο νρεηφο” πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη απφ κηα πξνεμνρή ηνπ 

εδάθνπο θάησ απφ έλα ζεηηθφ ζχλλεθν. Οη θεξαπλνί απηνί δελ είλαη ζπλήζεηο.  
 

4)”Καηεξρφκελνο ζεηηθφο νρεηφο” πξνεθθέλσζεο πνπ αξρίδεη απφ έλα ζεηηθφ 

ζχλλεθν. Απηνί νη θεξαπλνί δελ είλαη ζπλήζεηο, παξαηεξνχληαη ζηα ςπρξά θιίκαηα 

θαη είλαη απηνί ζηνπο νπνίνπο έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ηζρπξφηεξα ξεχκαηα. 

 
 

 

 

Δηθόλα 1.2: Οη 4 θαηεγνξίεο θεξαπλψλ [5] 
 

 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη θεξαπλψλ δηαθξίλνληαη ζε 2 νκάδεο : 

• Σνπο θαηεξρφκελνπο θεξαπλνχο 

• Σνπο αλεξρφκελνπο θεξαπλνχο 

 

A.3 Δπηπηώζεηο θεξαπλώλ 

 

 
Οη θεξαπλνί κπνξνχλ λα ρηππήζνπλ αλ θαη κε δηαθνξεηηθή πηζαλφηεηα νηηδήπνηε 

βξεζεί ζην δξφκν ηνπο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δπλαηφηεηαο είλαη λα 

πξνθαιείηαη ζεηξά αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα πιήηηνπλ : 
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Καηαζθεπέο:Σα θηίξηα είλαη νη ζπλεζέζηεξεο θαηαζθεπέο πνπ επεξεάδνληαη 
απφ θεξαπλνχο. Πεξηζζφηεξν επεξεάδνληαη απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Δπηπηψζεηο σζηφζν ππάξρνπλ θαη γηα φζνπο θαηνηθνχλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη γηα φζνπο δηέξρνληαη έμσ απφ απηφ ηελ ψξα ηνπ 

θεξαπλνχ. Ο θεξαπλφο αλαδεηά ηνλ πην εχθνιν δξφκν θαηά ηελ πηψζε ηνπ.Πνιιά 

απφ ηα πιηθά ησλ θηηξίσλ είλαη κέηξηνη αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ αιιά νπσζδήπνηε 

έρνπλ ιηγφηεξε αληίζηαζε απφ ηνλ αέξα. Σα θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θιίκαθεο 

αλεξρφκελσλ νρεηψλ θαη νδεγνί πξνο ηα άλσ γηα ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ εδάθνπο. 

Ζ αληίζηαζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη θαηά ην πέξαζκα ηνπ θεξαπλνχ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππξθαγηά ή 

έθξεμε. 
 

 

Αλζξώπνπο θαη δώα:Όηαλ νη άλζξσπνη ή ηα δψα βξίζθνληαη ζε απξνζηάηεπην ρψξν 

ηφηε βξίζθνληαη ζε θίλδπλν γηα άκεζν πιήγκα απφ ηνλ θεξαπλφ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

απαγνξεχεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαηαηγίδαο άλζξσπνη  λα βξίζθνληαη θάησ απφ 
δέληξα, ή ειεθηξηθέο γξακκέο. Καηά ην πεξπάηεκα ελφο αηφκνπ είλαη πηζαλφ ε « 

βεκαηηθή ηάζε », δειαδή εδηαθνξά ηάζεο ζην άλνηγκα ησλ πνδηψλ ηνπ αηφκνπ, πνπ 

πξνέξρεηαη απφηελ πηψζε ηνπ θεξαπλνχ ζηελ πεξηνρή λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία 
ή αθφκα θαη ζάλαην. Αιιά θαη ε ρξήζε αζχξκαηνπ ή ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ απφ έλα 

άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα θαηαηγίδαο κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα ειεθηξνπιεμία 

απφ ην ρηχπεκα ηνπ θεξαπλνχ ζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Ζ βεκαηηθή ηάζε επίζεο 
κπνξεί λα πιήμεη θαη ηα δψα ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζθξνχεη ν θεξαπλφο. 

 

 

Ππξθαγηέο: Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο ησλ θεξαπλψλ ζηε θχζε είλαη ε 

πξφθιεζε ππξθαγηψλ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ. πζηήκαηα ηα νπνία εληνπίδνπλ 
ην ζεκείν πξφζπησζεο ησλ  θεξαπλψλ κπνξεί λα δψζνπλ ελδείμεηο γηα ηε ζέζε πνπ 

είλαη δπλαηφλα εκθαληζηεί ππξθαγηά απφ πηψζε θεξαπλνχ ζε δάζνο. Καηαζηξνθέο 
κπνξνχλ επίζεο λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ απειεπζέξσζε κεγάισλ πνζνηήησλ ηνμηθψλ 

νπζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θάςηκν πιψλ πνπ πεξηέρνπλ απηέο ηηο χιεο. 

 

 

Γξακκέο ηζρύνο: Οη Γξακκέο Μεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ κήθνπο θαισδίσλ απφ ην νπνίν απνηεινχληαη έρνπλπςειή πηζαλφηεηα 

λα δερηνχλ θεξαπλνχο. Ζ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλζπζηεκάησλ ηζρχνο απαηηεί 

εηδηθή κέζνδν θαη νη πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη κε δηεζλή πξφηππα. 

 

Γξακκέο Σειεπηθνηλσληώλ: Σα ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ είλαη επαίζζεηα 

ζεβιάβεο απφ άκεζε πηψζε θεξαπλνχ ζηηο γξακκέο ή ζηηο θεξαίεο ηνπο. Γπζκελή 
επίδξαζε κπνξεί λα έρνπλ πάλσ ζε απηά θεξαπλνί πνπ πέθηνπλζε γεηηνληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ελψ ππεξηάζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλζηα δίθηπά ηνπο απφ 

πηψζε θεξαπλνχ ζε θνληηλέο θαη ηδηαίηεξα ζε παξάιιειεο ειεθηξηθέο γξακκέο θαηά 
κήθνο ησλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ.Οη ηερληθέο κέζνδνη πξνζηαζίαο ηνπο είλαη 

πνιχπινθεο θαη απαηηνχλζεκαληηθή έξεπλα απφ ην ζηάδην ηεο κειέηεο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλεγθαηαζηάζεσλ. 
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Τπνινγηζηέο θαη ζύλζεηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα: Σα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ 

είδνπο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηα ειεθηξνκαγλεηηθάθνξηία πνπ εκθαλίδνληαη 
θαηά ηηο πηψζεηο θεξαπλψλ ζε γεηηνληθέοπεξηνρέο θαζψο θαη ζηα κεηαβαηηθά 

θαηλφκελα απφ πηψζε θεξαπλψλ ζεθνληηλνχο αγσγνχο. Δπεηδή ζηε ζχγρξνλε επνρή 

ηα πάληαεμππεξεηνχληαη απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ηα πξνβιήκαηα απηάέρνπλ 

κειεηεζεί ηδηαίηεξα ελψ θαηαβάιινληαη αθφκα ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 
 

 

 
 

 

 
 

A.4 Σν ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ 

 

Ο θεξαπλφο απνηειείηαη θαηά θαλφλα απφ πνιιέο δηαδνρηθέο εθθελψζεηο πνπ ε θάζε 

κία έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή θαη εχξνο. Πνιιαπιέο εθθελψζεηο παξαηεξνχληαη 

θπξίσο ζηνπο θεξαπλνχο αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο πνπ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 90% ησλ 

θεξαπλψλ, ελψ νη ζεηηθνί θεξαπλνί ζπάληα παξνπζηάδνπλ παξαπάλσ απφ κία 

εθθελψζεηο. 

 Δθηφο απφ ην κέγηζην εχξνο ηνπ ξεχκαηνο θεξαπλνχ ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληίζηαζε πνπ ζα αλαγθαζηεί λα δηαξξεχζεη θαζνξίδεη ηελ κέγηζηε αλαπηπζζφκελε 

ηάζε κία άιιε ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο είλαη θαη ε δηάξθεηα ξνήο κίαο νξηζκέλεο 

εληάζεσο ξεχκαηνο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε δηάξθεηα ηφζν κεγαιχηεξε 

ελέξγεηα ζπζζσξεχεηαη θαη ηφζν κεγαιψλεη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα. Οη θεξαπλνί κε 

κεγάιε δηάξθεηα νλνκάδνληαη γηα απηφ ην ιφγν ζεξκνί θεξαπλνί αλ θαη νη πην 

δεκηνγφλνη γηα ην δίθηπν είλαη νη ππφινηπνη γηαηί επάγνπλ κεγαιχηεξεο ηάζεηο. 

Δθηφο απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ ηνπ λέθνπο θαη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

πξνρσξά ν νρεηφο πξνεθθέλσζεο ην εχξνο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θεξαπλνχ εμαξηάηαη θαη 

απφ ην είδνο ηνπ θεξαπλνχ φπσο απηφ νξίζηεθε ζηελπαξάγξαθν 1.5 .Κεξαπλνί πνπ 

πιήηηνπλ επίπεδν έδαθνο ή κηθξέο πξνεμνρέο ηνπ εδάθνπο ζρεκαηίδνληαη θαηά 

θαλφλα απφ έλα νρεηφ πνπ αξρίδεη απφ ην ζχλλεθν θαη πξνρσξεί πξνο ην έδαθνο. 

Όηαλ ην χςνο ηεο πξνεμνρήο μεπεξλά ηα 100m ν αξηζκφο ησλ θεξαπλψλ πνπ 

αξρίδνπλ απφ ην έδαθνο απμάλεηαη. Σν εχξνο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θεξαπλνχ εμαξηάηαη 

επίζεο απφ ηελ πνιηθφηεηά ηνπ. Δλψ, φπσο αλαθέξζεθε, ε πιεηνςεθία ησλ θεξαπλψλ 

είλαη αξλεηηθνί ην κεγαιχηεξν ξεχκα παξαηεξείηαη ζε ζεηηθνχο θεξαπλνχο.Οη 

πξνεμνρέο ηνπ εδάθνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχνπλ επηιεθηηθά θεξαπλνχο 

κε κεγαιχηεξν θνξηίν, άξα θαη ξεχκα, θαη επεηδή φια ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα 

πξνέξρνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ην κέζν εχξνο 

πνπ εθηηκάηαη είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν έδαθνο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη γηα 

ηελ άπνςε απηή αζθαιήο πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε. Δπίζεο ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη 

ζε ςειά βνπλά πνπ ν αέξαο είλαη αξαηφηεξνο θαη ηα ζχλλεθα πην θνληά ην εχξνο ησλ 

θεξαπλψλ είλαη κηθξφηεξν. Πεηζηηθέο παξαηεξήζεηο φκσο θαη γηα απηφ δελ ππάξρνπλ. 
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Πηζηεχεηαη φηη ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη θαη ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ 

αιιά θαη απηφ δελ έρεη δηαπηζησζεί πεηξακαηηθά. Σέινο γηα επίπεδα εδάθε ή εδάθε 

κε κηθξά πςφκεηξα ην 90% ησλ θεξαπλψλ είλαη αξλεηηθνί. Οη ζεηηθνί θεξαπλνί 

απμάλνληαη πηζαλνινγηθά φζν απμάλεηαη ην χςνο θαη έρνπκε ζεηηθνχο  θεξαπλνχο κε 

κεγάιν ή κηθξφ ξεχκα ζπλήζσο. Δθηφο απφ ην εχξνο, ην ζρήκα ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

θεξαπλνχ  θαη ηδίσο ην κέησπφ ηνπ απνηειεί παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ θαηαπνλήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα ειεθηξηθά δίθηπα ιφγσ ηνπ 

θεξαπλνχ. Δπεηδή θαηά θαλφλα νη θεξαπλνί απνηεινχληαη απφ πνιιέο δηαδνρηθέο 

εθθελψζεηο, ην αληίζηνηρν ξεχκα απνηειείηαη απφ δηαδνρηθνχο παικνχο. Σα πην 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο παικνχ είλαη ε δηάξθεηα θαη ε κέγηζηε θιίζε ηνπ 

κεηψπνπ ηνπ θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε δηάξθεηα ηνπ κηζνχ εχξνπο. Οη παξαηεξήζεηο 

δείρλνπλ πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ πξψηε ή ηηο 

επφκελεο εθθελψζεηο, γηα θαηεξρφκελν ή αλεξρφκελν θαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ θεξαπλφ. 
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Κεθάιαην Β
 

Σν πξόηππν IEC 62305
 

 

Σν πξφηππν IEC 62305 είλαη κηα ζεηξά απφ θαλφλεο θαη κεζφδνπο νη νπνίνη βνεζνχλ 

ην κεραληθφ ζηελ εχξεζε θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο πξνζηαζίαο κηαο θαηαζθεπήο. ToIEC ππνδειψλεη ηνλ φξν 

international πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη έλα πξφηππν κε παγθφζκηα απνδνρή έρεη φκσο 

επξεία ρξήζε θπξίσο ζηελ Δπξψπε . 

Ζ 1ε έθδνζε θπθινθφξεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 θαη απνηεινχληαλ απφ 5 

δηαθνξεηηθά αξρεία. 

1ν Μέξνο : Γεληθέο αξρέο 

2
ν
 Μέξνο : Γηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

3
ν
 Μέξνο : Τιηθέο βιάβεο ζε θαηαζθεπέο θαη θίλδπλνο δσήο 

4ν Μέξνο : Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ησλ θαηαζθεπψλ  

5
ν
 Μέξνο : Τπεξεζίεο θαη γξακκέο κεηαθνξάο 

Ζ 2ε έθδνζε θπθινθφξεζε κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα δηνξζψλνληαο θάπνηεο αξρηθέο 

αζάθεηεο θαη θάιπςε κεγαιχηεξν εχξνο θαηαζθεπψλ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πξφηππν IEC 62305 ρξεζηκνπνηείηαη ζπκβνπιεπηηθά θαη 

έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηηο εζληθέο επηηξνπέο θάζε ρψξαο κε ηελ έλλνηα απηή. Έηζη 

δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα φπνηα παξεξκελεία κπνξεί λα δψζεη θάπνηνο ζε 
απηφ θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 ηελ Διιάδα είρε εθαξκνγή έλα αληίζηνηρν πξφηππν ηνπ ΔΛΟΣ ην νπνίν 
απνηεινχζε φκσο κηα απιντθή κεηάθξαζε ησλ πξνεγνχκελσλ παγθφζκησλ πξνηχπσλ 

IEC. Σν πξφηππν απηφ δελ είρε πνιιέο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρεη ην 62305 νχηε 
παξείρε κεγάιν εχξνο επηινγψλ ηνπ 62305 γηα ηελ αλαιπηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνο πξνζηαζία θαηαζθεπήο       

Σν αληηθείκελν απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ πεξηέρνπλ δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ θαη ε κείσζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ κε ηελ 

ιήςε δηαθφξσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην 2ν κέξνο ηνπ πξνηχπνπ 

IEC 62305 είλαη απηφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη απηφ είλαη πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξφηππνπ 62305 
αλαθέξνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην κε ηδηαίηεξε θαη αλαιπηηθή φκσο αλαθνξά ζην 

62305-2.  
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Β.1  Δπεμήγεζε όξσλ  

Β.1.1 Βιάβε θαη απώιεηα  

Β.1.1.1 Πεγή ηεο βιάβεο  

 

Σν ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ηεο βιάβεο. Οη πεγέο απηέο 

δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ πιήγκαηνο:  

 S1: θεξαπλνί ζην θηίξην  

 S2: θεξαπλνί θνληά ζην θηίξην  

 S3: θεξαπλνί ζηελ παξνρή  

 S2: θεξαπλνί θνληά ζηελ παξνρή  

 
 

Β.1.1.2 Σύπνη βιαβώλ  

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ηεο απνηίκεζεο θηλδχλνπ, είλαη ρξήζηκν λα δηαρσξηζηνχλ νη 

βιάβεο ζηνπο ηξεηο παξαθάησ ηχπνπο:  

 D1: Σξαπκαηηζκφο δσληαλψλ νξγαληζκψλ  

 D2: Τιηθή βιάβε  

 D3: θάικα ζηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα  
 

 

Β.1.1.3 Σύπνη απσιεηώλ  

Κάζε ηχπνο βιάβεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη (είηε κφλνο, είηε ζπλδπαζκέλα) δηαθφξσλ 
ηχπσλ απψιεηεο ζην αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί. Οη ηχπνη νη νπνίνη 

αθνξνχλ θηίξηα είλαη νη παξαθάησ:  

 L1: Απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο  

 L2: Απψιεηα ππεξεζίαο ζην θνηλφ  

 L3: Καηαζηξνθή πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

 L4: Οηθνλνκηθή απψιεηα (θηίξην θαη πεξηερφκελν)  

 

 
 

 

 

 



[20] 
 

Β.1.2 Κίλδπλνο θαη ζπληζηώζεο θηλδύλνπ  

Β.1.2.1 Κίλδπλνο γεληθά  

Ο θίλδπλνο R είλαη ε ηηκή ηεο πηζαλήο κέζεο εηήζηαο απψιεηαο. Γηα θάζε ηχπν 

απψιεηαο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα θηίξην ή κηα παξνρή πξέπεη λα απνηηκεζεί 

ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο. Οη ηχπνη νη νπνίνη αθνξνχλ θηίξηα είλαη νη παξαθάησ:  

 R1: Κίλδπλνο απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο  

 R2: Κίλδπλνο απψιεηαο ππεξεζίαο ζην θνηλφ  

 R3: Κίλδπλνο θαηαζηξνθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

 R4: Κίλδπλνο νηθνλνκηθήο απψιεηαο  
 

1)Μφλν γηα θαηαζθεπέο κε θίλδπλν έθξεμεο θαη γηα λνζνθνκεία ή άιιεο θαηαζθεπέο 

φπνπ ε απνηπρία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα 

αλζξψπηλσλ δσψλ. 

2)Μφλν γηα ηδηνθηεζίεο φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη απψιεηα δψσλ. 
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Κάζε θίλδπλνο R είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζπληζησζψλ θηλδχλνπ (κεξηθνί θίλδπλνη) θαη 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα ππνινγίδνληαη.  

 

 

Β.1.2.2 πληζηώζεο θηλδύλνπ γηα θηίξην εμαηηίαο πιήγκαηνο θεξαπλνύ ζην θηίξην  

RA: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηζκφ δσληαλψλ νξγαληζκψλ εμαηηίαο 

ηάζεσλ επαθήο θαη βεκαηηθψλ ηάζεσλ. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1 θαη L4.  

RB: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιηθή βιάβε εμαηηίαο ππξθαγηάο ή έθξεμεο πνπ 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν θαη ην πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο 

L1, L2, L3 θαη L4.  

RC: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θξνχζεσλ. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1, L2 θαη L4.  

 

 

Β.1.2.3 πληζηώζεο θηλδύλνπ γηα θηίξην εμαηηίαο πιήγκαηνο θεξαπλνύ θνληά ζην 

θηίξην  

RΜ: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θξνχζεσλ. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1, L2 θαη L4.  

 

 

Β.1.2.4 πληζηώζεο θηλδύλνπ γηα θηίξην εμαηηίαο πιήγκαηνο θεξαπλνύ ζε παξνρή 

ζπλδεδεκέλε ζην θηίξην  

    RU: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηζκφ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ιφγσ ηάζεο 

επαθήο πνπ νθείιεηαη ζην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ πνπ δηαξξέεη εηζεξρφκελε παξνρή. 

Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1 θαη L4.  

    RV: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιηθή βιάβε εμαηηίαο ππξθαγηάο ή έθξεμεο πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θεξαπλνχ πνπ δηαξξέεη εηζεξρφκελε 

παξνρή. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1, L2, L3 θαη L4.  

    RW: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο ησλ 

ππεξηάζεσλ απφ ηηο εηζεξρφκελεο γξακκέο. Μπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απψιεηεο L1, L2 

θαη L4.  

 

 

Β.1.2.5 πληζηώζεο θηλδύλνπ γηα θηίξην εμαηηίαο πιήγκαηνο θεξαπλνύ θνληά ζε 

παξνρή ζπλδεδεκέλε ζην θηίξην  

    RZ: πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο ησλ 

ππεξηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηηο εηζεξρφκελεο γξακκέο. Μπνξνχλ λα 

αλαθχςνπλ απψιεηεο L1, L2 θαη L4. 
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Β.1.3 ύλζεζε ζπληζησζώλ θηλδύλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε θηίξηα  

Οη ζπληζηψζεο θηλδχλνπ πνπ πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα θάζε είδνο απψιεηαο ζην 

θηίξην θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 
 

Πεγή βιαβψλ 

Πιήγκαηα 

απεπζείαο ζηελ 
θαηαζθεπή  

S1 

 
 

Πιήγκαηα 

θνληά 
ζηελ 

θαηαζθεπή  

S2 
 

Πιήγκαηα 

απεπζείαο ζηελ 
παξνρή  

S3 

Πιήγκαηα 

θνληά ζηελ 
παξνρή  

S4 

 

πληζηψζα ξίζθνπ 

 

RA 

 

RB 

 

RC 

 

RM 

 

 

RU 

 

RV 

 

RW 

 

RZ 

 

Ρίζθν γηα θάζε ηχπν 

απψιεηαο 
R1 

 

R2 

 

R3 

 
R4 

 

 
* 

 

 

 

 

 
*2) 

 

 
* 

 

* 

 

* 

 
* 

 

 
*1) 

 

* 

 

 

 
* 

 

 
*1) 

 

* 

 

 

 
* 

 

 
 

 

* 

 

 

 
*2) 

 

 
* 

 

* 

 

* 

 
* 

 

 
*1) 

 

* 

 

 

 
* 

 

 
*1) 

 

* 

 

 

 
* 

1)Μφλν γηα θαηαζθεπέο κε θίλδπλν έθξεμεο θαη γηα λνζνθνκεία ή άιιεο θαηαζθεπέο 

φπνπ ε απνηπρία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα 

αλζξψπηλσλ δσψλ. 

2)Μφλν γηα ηδηνθηεζίεο φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη απψιεηα δψσλ. 

 

 

    R1: θίλδπλνο απψιεηαο αλζξψπηλεο δσήο  

R1 = RA + RB + RC
1)

 + RM
1)

 + RU + RV + RW
1)

 + RZ
1)

 

R2: θίλδπλνο απψιεηαο ππεξεζίαο ζην θνηλφ  

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ  

R3: θίλδπλνο θαηαζηξνθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

R3 = RB + RV  

R4: θίλδπλνο νηθνλνκηθή απψιεηαο  

R4 = RA
2)

 + RB + RC + RM + RU
2)

 + RV + RW + RZ 
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Β.1.3.1 ύλζεζε ζπληζησζώλ θηλδύλνπ κε αλαθνξά ζηε πεγή ηεο βιάβεο  

R = RD + RI  

φπνπ RD είλαη ν θίλδπλνο εμαηηίαο θεξαπλψλ πνπ πιήηηνπλ απεπζείαο ην θηίξην.  

RD = RA + RB + RC  

θαη RI είλαη ν θίλδπλνο εμαηηίαο θεξαπλψλ πνπ επεξεάδνπλ, αιιά δελ πιήηηνπλ ην 

θηίξην.  

RI = RM + RU + RV + RW + RZ  

 
 

 

Β.1.3.2 ύλζεζε ζπληζησζώλ θηλδύλνπ κε αλαθνξά ζηνλ ηύπν ηεο βιάβεο  

R = Rs + Rf + Ro 

φπνπ RS είλαη ν θίλδπλνο εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ δσληαλψλ νξγαληζκψλ.  

Rs = RA + RU 

Rf είλαη ν θίλδπλνο εμαηηίαο πιηθψλ βιαβψλ.  

Rf = RB + RV 

θαη Ro είλαη ν θίλδπλνο εμαηηίαο ηνπ ζθάικαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ro = RM + RC + RW + RZ 

 

 

Απψιεηεο 

 

 

Βιάβεο 

L1 

Απψιεηα               

αλζξψπηλσλ   

δσψλ 

L2 

Απψιεηα               

πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίαο ζην 

θνηλφ 

L3 

Απψιεηα               

πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο 

L4 

Οηθνλνκηθή 

απψιεηα 

D1 
ηξαπκαηηζκφο 

αλζξψπσλ ή 

δψσλ 

 
Rs 

 
- 

 
- 

 

Rs
1)

 

D2 πιηθέο 
δεκηέο 

 
Rf 

 
Rf 

 
Rf 

 
Rf 

D3 απνηπρία 
εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ 

 

Ro
2)

 

 
Ro 

 
- 

 
Ro 

1)Μφλν γηα θαηαζθεπέο κε θίλδπλν έθξεμεο θαη γηα λνζνθνκεία ή άιιεο θαηαζθεπέο 

φπνπ ε απνηπρία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα 

αλζξψπηλσλ δσψλ. 

2)Μφλν γηα ηδηνθηεζίεο φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη απψιεηα δψσλ. 
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Β.1.3.3 πγθεληξσηηθά νη ζπληζηώζεο Rx σο πξνο ην είδνο βιάβεο Dx  θαη σο 

πξνο ηελ πεγή ηεο βιάβεο Sx 

πγθεληξσηηθά νη ζπληζηψζεο Rx (RA,RB,RC,RM,RU,RV,RW,RZ) ηνπ εθάζηνηε 

θηλδχλνπ R (R1,R2,R3,R4) σο πξνο ην είδνο ηεο βιάβεο αιιά θαη σο πξνο ηελ πεγή 

ηεο βιάβεο θαίλνληαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Β.1.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπληζηώζεο θηλδύλνπ  

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ, ησλ γξακκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θηίξην αιιά θαη 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά θάζε κηα ζπληζηψζα ηνπ θηλδχλνπ. 

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδνληαη νη ζπληζηψζεο θηλδχλνπ θαίλνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

 

1)ηελ πεξίπησζε ελφο θπζηθνχ ή ηππνπνηεκέλνπ αγσγνχ θαζφδνπ κε κήθνο 

ιηγφηεξν απφ 10 κέηξα, ή φπνπ παξέρνληαη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ν θίλδπλνο πνπ 

αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ δσληαλψλ νξγαληζκψλ απφ επαθή θαη βεκαηηθέο ηάζεηο 

ζεσξείηαη ακειεηένο.  

2)Μφλν γηα εμσηεξηθή πξνζηαζία ηχπνπ πιέγκαηνο. 

3)Δμαηηίαο ησλ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ. 
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B.1.5 Γηαρσξηζκόο ηεο θαηαζθεπήο ζε δώλεο 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπληζησζψλ θηλδχλνπ ε θαηαζθεπή κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε 

δψλεο ZS κε νκνηνγελή ραξαθηεξηζηηθά. Οη δψλεο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ: 

-ηνλ ηχπν εδάθνπο ή παηψκαηνο(RA,RU) 

-αληηππξηθέο δψλεο(RB,RV) 

-ηε γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ(RC,RM) 

Δπίζεο απφ: 

-Σελ εγθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

-Τπάξρνληα ή πξνο εγθαηάζηαζε κέηξα πξνζηαζίαο 

-Σηκέο απσιεηψλ (γηα φιεο ηηο ζπληζηψζεο θηλδχλνπ) 

 

 

B.1.5.1 Καηαζθεπέο κε κία δώλε πξνζηαζίαο 

ε απηή ηελ πεξίπησζε νιφθιεξε ε θαηαζθεπή ζεσξείηαη κία δψλε. Ο ζπλνιηθφο 
θίλδπλνο είλαη ηνάζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θηλδχλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή. 

Γηα ηηο ζπληζηψζεο RA,RB,RU,RV,RZ ιακβάλεηαη ππφςε ε κεγαιχηεξε απφ ηηο ηηκέο 

πνπ κπνξεί λαπξνθχςνπλ. 

Γηα ηηο ζπληζηψζεο RC,RM αλ ζηε δψλε πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εζσηεξηθέοεγθαηαζηάζεηο ηφηε νη ηηκέο PC,PM ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

PC=1-(1-PC1)*(1-PC2)*(1-PC3) 

PM=1-(1-PM1)*(1-PM2)*(1-PM3) 

 

 

B.1.5.2 Καηαζθεπέο κε πεξηζζόηεξεο από κία δώλεο πξνζηαζίαο 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θαηαζθεπή ρσξίδεηαη ζε δψλεο ΕS. Ο θίλδπλνο γηα ηελ 

θαηαζθεπή είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ θηλδχλνπ φισλ ησλ δσλψλ. 

ε θάζε δψλε ν θίλδπλνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζπληζησζψλ θηλδχλνπ. 

Ο δηαρσξηζκφο ζε δψλεο είλαη επζχλε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ επηηξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο. Με ηελ 

επηινγή δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα θάζε δψλε κπνξεί λα κεησζεί ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο κέηξσλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
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Β.2 Διαχείριση κινδύνου  

Β.2.1 Βαζηθή δηαδηθαζία  

Ζ απφθαζε γηα πξνζηαζία ελφο θηηξίνπ ή κηαο παξνρήο θαζψο θαη ε επηινγή ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 Αλαγλψξηζε ηνπ πξνο πξνζηαζία αληηθεηκέλνπ θαη αλαγλψξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ.  

 Αλαγλψξηζε φισλ ησλ πηζαλψλ ηχπσλ απψιεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεπψο 

ησλ θηλδχλσλ R (R1 σο R4).  

 Απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ R γηα θάζε ηχπν απψιεηαο (R1 σο R4).  

 Απνηίκεζε ηεο αλάγθεο (ή κε) πξνζηαζίαο ζπγθξίλνληαο ηνπο θηλδχλνπο R1, R2 

θαη R3 γηα θηίξην κε ηνλ απνδεθηφ θίλδπλν RΣ.  

 Απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο ηεο πξνζηαζίαο ζπγθξίλνληαο φια 

ηα θφζηε ηεο ζπλνιηθήο απψιεηαο κε ή ρσξίο πξνζηαζία.  

 

 

Β.2.2 Απνδεθηόο θίλδπλνο RT  

Οη αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηνπ απνδεθηνχ θηλδχλνπ RΣ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  

Πίνακασ 1 – Τυπικζσ τιμζσ του αποδεκτοφ κινδφνου RT 

Σύπνη απώιεηαο  RT (y-1)  

Απψιεηα αλζξψπηλεο δσήο ή κφληκα ηξαχκαηα  10-5  

Απψιεηα ππεξεζίαο ζην θνηλφ  10-3  

Απψιεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  10-3  

Η τιμή του RT για οικονομική απϊλεια επιλζγεται με περιςςότερη ελευθερία 

 

 

Β.2.3 Δηδηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο  

Γηα θάζε είδνο θηλδχλνπ πξνο κειέηε, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 Αλαγλψξηζε ησλ ζπληζησζψλ RX, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηνλ θίλδπλν.  

 Τπνινγηζκφο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζπληζησζψλ θηλδχλνπ RX.  

 Τπνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ R.  

 Αλαγλψξηζε ηνπ απνδεθηνχ θηλδχλνπ RT.  

 χγθξηζε ηνπ θηλδχλνπ R κε ην RT. ε πεξίπησζε πνπ R > RT, ππάξρεη αλάγθε 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο.  
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Β.2.4 Δηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απόδνζεο 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 

Ζ δηαδηθαζία γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζρέζε θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

πξνζηαζίαο απαηηεί: 

 Αλαγλψξηζε ησλ παξακέηξσλ RX πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θίλδπλν R4 γηα κηα 

θαηαζθεπή. 
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 Τπνινγηζκφ θάζε αλαγλσξηζκέλνπ θηλδχλνπ RX κε απνπζία ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πνπ είκαζηε πξφζπκνη λα εγθαηαζηήζνπκε. 

 

 Τπνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηεο απψιεηαο πνπ νθείιεηαη ζε θάζε 

θίλδπλν πνπ ελέρεη θάζε παξάκεηξνο RX πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε 

θίλδπλν Rx κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ηηκέο. 

 

 Τπνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θφζηνπο CL ηεο ζπλνιηθή απψιεηαο 

κε απνπζία ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ είκαζηε πξφζπκνη λα 

εγθαηαζηήζνπκε. 

 

 Τηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

 

 Τπνινγηζκφ θάζε αλαγλσξηζκέλνπ θηλδχλνπ RX ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο πνπ είκαζηε πξφζπκνη λα εγθαηαζηήζνπκε. 

 

 Τπνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ηεο παξακέλνπζαο δεκίαο πνπ 

νθείιεηαη ζε θάζε παξάγνληα θηλδχλνπ RX πνιιαπιαζηάδνληαο θάζε 

παξάγνληα Rx κε ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ηηκέο 

 

 Τπνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θφζηνπο CRL ηεο παξακέλνπζαο 

απψιεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ είκαζηε 

πξφζπκνη λα εγθαηαζηήζνπκε 

 

 Τπνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

CPM . 

 

 χγθξηζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Δάλ CL<CRL+CPM ηφηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο δελ ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθά 

Εάν CL>CRL+CPM ηφηε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ζεσξείηαη φηη ζα εμνηθνλνκνχλ 

ρξήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο. 

 

Αθνινπζεί ην δηάγξακκα ξνήο ην νπνίν απεηθνλίδεη γξαθηθά ηα βήκαηα απηά γηα ηελ 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο: 
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Β.2.5 Μέζνδνο επηινγήο κέηξσλ πξνζηαζίαο 

 

Ζ επηινγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ 

ζρεδηαζηή αλάινγα κε ην κεξίδην ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ θηλδχλνπ Rx ζην ζχλνιν  

ηνπ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. 

Γηα θάζε είδνο απψιεηαο, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ κέηξα πξνζηαζίαο ηα νπνία, 

κεκνλσκέλα ή ζεζπλδπαζκφ, θάλνπλ ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν κηθξφηεξν απφ ηνλ 

απνδεθηφ RT. Ζ ιχζε πνπ ζα πηνζεηεζεί ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κεπξνζαξκνγή γηα 

ηηο ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο. Μηα απινπνηεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή 

ησλκέηξσλ πξνζηαζίαο δίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο. 
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 ε θάζε πεξίπησζε, ν εγθαηαζηάηεο ή ν αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα 

εληνπίδεη ηα πιένλ θξίζηκα ζηνηρεία θηλδχλνπθαη λα κεξηκλεί γηα ηελ κείσζή ηνπο, 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο. 

 

 
 

ΑΠ: Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 
LPMS: Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ γξακκψλ έλαληη 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ (LEMP) πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξφζπησζε θεξαπλψλ 

θνληά ζηηο γξακκέο.  
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Β.3 Απνηίκεζε ησλ ζπληζησζώλ θηλδύλνπ γηα θηίξηα  

Β.3.1 Βαζηθή εμίζσζε  

Κάζε ζπληζηψζα θηλδχλνπ RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW, θαη RZ, κπνξεί λα 

εθθξαζηεί απφ ην αθφινπζν γηλφκελν:  

RX = NX * PX * LX  

φπνπ  

NX είλαη ν εηήζηνο αξηζκφο επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ  

PX είλαη ε πηζαλφηεηα βιάβεο ζε έλα θηίξην θαη  

LX είλαη ε ζπλεπαθφινπζε απψιεηα 

Β.3.2 Απνηίκεζε ησλ ζπληζησζώλ θηλδύλνπ ιόγσ πιήγκαηνο 

θεξαπλνύ ζην θηίξην (S1)  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηζκφ δσληαλψλ νξγαληζκψλ (D1):  

RA = ND * PA * LA  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιηθέο βιάβεο (D2):  

RB = ND * PB * LB  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (D3):  

RC = ND * PC * LC  

Β.3.3 Απνηίκεζε ησλ ζπληζησζώλ θηλδύλνπ ιόγσ πιήγκαηνο 

θεξαπλνύ θνληά ζην θηίξην (S2)  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (D3):  

RM = NM * PM * LM  

Β.3.4 Απνηίκεζε ησλ ζπληζησζώλ θηλδύλνπ ιόγσ πιήγκαηνο 

θεξαπλνύ ζε γξακκή ζπλδεδεκέλε ζην θηίξην (S3)  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηξαπκαηηζκφ δσληαλψλ νξγαληζκψλ (D1):  

RU = (NL + NDa) * PU * LU 

    πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε πιηθέο βιάβεο (D2):  

   RV = (NL + NDa) * PV * LV  

   πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (D3):  

   RW = (NL + NDa) * PW * LW  

  Αλ ην θηίξην έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλδεδεκέλεο γξακκέο κε δηαθνξεηηθέο         

δηαδξνκέο, νη ππνινγηζκνί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη μερσξηζηά γηα θάζε γξακκή.  
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Β.3.5 Απνηίκεζε ησλ ζπληζησζώλ θηλδύλνπ ιόγσ πιήγκαηνο 

θεξαπλνύ θνληά ζε γξακκή ζπλδεδεκέλε ζην θηίξην (S4)  

πληζηψζα πνπ ζρεηίδεηαη κε ζθάικα ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (D3):  

RZ = (NI – NL) * PZ * LZ  

Αλ ην θηίξην έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλδεδεκέλεο γξακκέο κε δηαθνξεηηθέο 

δηαδξνκέο, νη ππνινγηζκνί πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη μερσξηζηά γηα θάζε γξακκή.  

Αλ (NI – NL) < 0, ηφηε πξέπεη λα ιακβάλεηαη (NI – NL) = 0. 

Αληηζηνίρηζε ησλ ζπκβφισλ ησλ παξακέηξσλ ησλ ζπληζησζψλ θηλδχλνπ κε ηελ 

πξνέιεπζε ηνπο ή κε ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ. 



[34] 
 

Β.4 Αλάιπζε όξσλ  

Β.4.1 Απνηίκεζε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνύ Ν ησλ επηθίλδπλσλ γεγνλόησλ  

Β.4.1.1 Γεληθά  

Ο κέζνο εηήζηνο αξηζκφο Ν ησλ επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ εμαηηίαο θεξαπληθψλ 

πιεγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην πξνο κειέηε θηίξην θαη απφ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο παξακέηξνπ Ν γίλεηαη πνιιαπιαζηαζκφο ηεο εηήζηαο θεξαπληθήο 

ππθλφηεηαο ηνπ εδάθνπο Νg κε κία ηζνδχλακε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα (ιακβάλνληαο 
ππφςε θαη ηνπο δηνξζσηηθνχο παξάγνληεο).  

Ζ εηήζηα θεξαπληθή ππθλφηεηα ηνπ εδάθνπο Νg έρεη πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλάινγα 
κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θηίξην. Αλ έρεη άγλσζηε ηηκή, ηφηε 

πξνζεγγηζηηθά δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: Νg = 0,1 * Σd (φπνπ Σd είλαη νη εηήζηεο κέξεο 

κε θαηαηγίδεο).  

 

 

Β.4.1.2 Τπνινγηζκόο ζπιιεθηήξηαο  επηθάλεηαο θεξαπλώλ Αd ηεο πξνο 

πξνζηαζίαο θαηαζθεπήο.  

 

Γηα απνκνλσκέλεο θαηαζθεπέο ζε επίπεδν έδαθνο, ε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα Ad είλαη 

ε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ην ζεκείν ηνκήο κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη 

ηεο επζείαο κε θιίζε 1/3 πνπ πεξλά θαη εθάπηεηαη απφ ην αλψηεξν ηκήκα ηεο 

θαηαζθεπήο θαη πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ απηφ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ Ad 
κπνξεί λα γίλεη είηε γξαθηθά είηε καζεκαηηθά. 

 

 

Ζ ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ Αd δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

 

 Αd = L * W + 6 * H * (L + W) + 9 * π * (H^2), γηα θηίξηα νξζνγψληα 

παξαιιειεπίπεδα  

 

Δηθφλα 4.1 νξζνγψλην θηίξην 
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Ζ θιίζε ιακβάλεηαη ππφςε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ζρήκαηα. 

 

Δηθφλα 4.2 καζεκαηηθή απεηθφληζε εκβαδνχ  νξζνγψληνπ θηηξίνπ 

 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα ε επηθάλεηα ρσξίδεηαη ζε 5 νξζνγψληα 

παξαιιειεπίπεδα εκβαδνχ L*W, L*3H, L*3H, W*3H, W*3H 

Αιιά θαη απφ 4 ηεηαξηεκφξηα ελφο θχθινπ κε αθηίλα 3H κε εκβαδφ  

4* ¼*π*( (3*Ζ)^2 ) κε ζπλνιηθφ εκβαδφ π*( (3*Ζ)^2 )= 9*π*(H^2) 

Σν άζξνηζκα φισλ απηψλ ησλ εκβαδψλ καο νδεγεί ζηνλ αξρηθφ ηχπν.  

 

 Ad = π * ( (D / 2 + 3 * H)^2 ), γηα θπιηλδξηθά θηίξηα  

 

Δηθφλα 4.3 θπιηλδξηθφ θηίξην 
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Πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν γηα νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν θηίξην εάλ ζεσξήζνπκε 
πσο ην θηίξην δελ έρεη εκβαδφ L*W αιιά  π*( (D/2)^2 ) 

 

Δηθφλα 4.4 καζεκαηηθή απεηθφληζε εκβαδνχ  νξζνγψληνπ θηηξίνπ 

 

 

 

Σν ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ θιίζε 3H είλαη ην εκβαδφ ησλ δπν 

νκφθεληξσλ θχθισλ ηνπ ζρήκαηνο :  π * ( (D / 2 + 3 * H)^2 ) 

 

 

 Ad= 6 * L * H1 + 9 * π * (H1^2)ή L * W + 6 * H1 * (L + W) + 9 * π * (H1^2), γηα 

νξζνγψληα θηίξηα κε ηξηγσληθή ζθεπή. Ζ πξψηε πεξίπησζε ιακβάλεηαη φηαλ  

      2 * (H2 – H1) / W > 1 / 3 θαη ε δεχηεξε φηαλ ν ιφγνο απηφο είλαη κηθξφηεξνο  

      απφ 1 / 3.  

 

Δηθφλα 4.5 θηίξην κε ηξηγσληθή ζθεπή 
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Όηαλ είκαζηε ζε ηξηγσληθή ζθεπή κε θιίζε κηθξφηεξε απφ 1/3 ηφηε ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηθάλεηα έρεη κηθξή θιίζε κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απφ κηα 

νξζνγψληα επηθάλεηα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα  4.2 

 

 

 

 

Όηαλ είκαζηε ζε ηξηγσληθή ζθεπή κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 1/3 ηφηε ιφγσ ηνπ φηη ε 

επηθάλεηα έρεη κεγάιε θιίζε κπνξνχκε πξνζεγγηζηηθά λα ζεσξήζνπκε φηη ην εκβαδφ 

L*W είλαη 0 αθνχ ιφγσ ηεο κεγάιεο θιίζεο ζα ηείλεη λα γίλεη κηα επζεία γξακκή 

ρσξίο εκβαδφ θαη φρη νξζνγψλην παξαιιειεπίπεδν. 

 

 

Δηθφλα 4.6 καζεκαηηθή απεηθφληζε εκβαδνχ θηηξίνπ κε ηξηγσληθή ζθεπή κε κεγάιε 

θιίζε 

 

 

Άξα ην γξακκνζθηαζκέλν εκβαδφ κπνξεί λα ζεσξεζεί 0 αθνχ ιφγσ ηεο κεγάιεο 

θιίζεο ην πιάηνο W ζεσξείηαη ακειεηέν θαη ζπλεπψο 0.      
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Β.4.1.3 Απνηίκεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιήζνπο επηθίλδπλσλ γεγνλόησλ εμαηηίαο 

πιήγκαηνο θεξαπλνύ ζε έλα θηίξην ND θαη ζε έλα θηίξην ζπλδεδεκέλν ζηελ “a” 

άθξε ηεο γξακκήο NDa. 

 

 

Πίλαθαο Α.2 – Παξάγνληαο ζέζεο Cd 

 

 

Πίλαθαο Α.3 – Παξάγνληαο κεηαζρεκαηηζηή Ct 

 

 

 

Έηζη ινηπφλ, ε παξάκεηξνο ND ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

ND = Ng * Ad * Cd * 10-6  

Όζνλ αθνξά ην γεηηνληθφ θηίξην, ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο NDa ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  

NDa = Ng * Ad/a * Cd/a * Ct * 10-6 

 

 

Β.4.1.4 Απνηίκεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιήζνπο επηθίλδπλσλ γεγνλόησλ εμαηηίαο 

πιήγκαηνο θεξαπλνύ θνληά ζε έλα θηίξην NM . 

Ζ παξάκεηξνο NM ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν:  

NΜ = Ng * (Am – Ad * Cd) * 10-6, φπνπ Am είλαη ε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα πνπ 
πεξηβάιιεηαη απφ κία γξακκή ε νπνία απέρεη 250 κέηξα απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ 

θηηξίνπ.  

ρεηηθή ζέζε  Cd  

Αληηθείκελν πεξηθπθισκέλν απφ πςειφηεξα 

αληηθείκελα ή δέληξα  

0,25  

Αληηθείκελν πεξηθπθισκέλν απφ ηζνυςή ή 

ρακειφηεξα αληηθείκελα ή δέληξα  

0,5  

Απνκνλσκέλν αληηθείκελν: ρσξίο γεηηληάδνληα 

αληηθείκελα  

1  

Απνκνλσκέλν αληηθείκελν ζε βνπλνθνξπθή ή 

ινθίζθν  

2  

Μεηαζρεκαηηζηήο  Ct 

Παξνρή κε κεηαζρεκαηηζηή δχν ηπιηγκάησλ  0,2  

Μφλν παξνρή  1  
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Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα ε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα Αm πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ Αd κε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ 3H απφ ηελ ηηκή 250. 

 

 

 

 

 

Β.4.1.5 Απνηίκεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιήζνπο επηθίλδπλσλ γεγνλόησλ εμαηηίαο 

πιήγκαηνο θεξαπλνύ ζε κία παξνρή NL . 

Ζ παξάκεηξνο NL ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν:  

NL = Ng * Al * Cd * Ct * 10-6  

Πίλαθαο Α.4 – πιιεθηήξηεο επηθάλεηεο Αl θαη Αi ζπλαξηήζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο παξνρήο 

 

Δπηθάλεηα Δλαέξηα Τπόγεηα  

Αl (LC - 3(Ha+ Hb)) 6 
HC 

(LC - 3(Ha+ Hb)) 
sqrt(ξ)  

Αi 1000 LC  25 LC sqrt(ξ)  

 

φπνπ : 
Αl ε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα ησλ θεξαπλψλ πνπ πιήηηνπλ ηελ παξνρή (m2)  , 

Αi ε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα ησλ θεξαπλψλ πνπ πιήηηνπλ ην έδαθνο θνληά ζηελ 

παξνρή (m2)  , 
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HC ην χςνο ησλ αγσγψλ ηεο παξνρήο απφ ην έδαθνο (m) , 

LC ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο παξνρήο απφ ην θηίξην ζηνλ πξψην θφκβν (m) 
(κέγηζην 1000)  

Ha ην χςνο ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ άθξε "a" ηεο παξνρήο (m) , 

Hb ην χςνο ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ άθξε "b" ηεο παξνρήο (m) , 

ξ ε αληίζηαζε ην εδάθνπο φπνπ ε παξνρή είλαη ζακκέλε (Ωm) (κέγηζην 500) . 

 

 

 

Β.4.1.6 Απνηίκεζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ πιήζνπο επηθίλδπλσλ γεγνλόησλ εμαηηίαο 

πιήγκαηνο θεξαπλνύ θνληά ζε κία παξνρή NΙ . 

Ζ παξάκεηξνο NI ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν:  

NI = Ng * Ai * Ce * Ct * 10-6, φπνπ ν πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο Ce θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο Α.5 – Πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο Ce 

Πεξηβάιινλ  Ce 

Αζηηθφ κε ςειά θηίξηα1  0  

Αζηηθφ2  0,1  

Πξναζηηαθφ3  0,5  

Αγξνηηθφ  1  

1)  Ύςνο θηηξίσλ κεγαιχηεξν ησλ 20m  

2)  Ύςνο θηηξίσλ κεηαμχ 10m θαη 20m  

3)  Ύςνο θηηξίσλ κηθξφηεξν ησλ 10m  

 

 

 

 

Β.4.2 Απνηίκεζε ηεο πηζαλόηεηαο PX γηα βιάβε ζε θηίξην  

Β.4.2.1 Πηζαλόηεηα PA, θεξαπλόο ζε θηίξην λα πξνμελήζεη ηξαύκα ζε δσληαλό 

νξγαληζκό : 

Πίλαθαο Β.1 – Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PA, ν θεξαπλφο ζε θηίξην λα πξνθαιέζεη 

πιήγκα ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο εμαηηίαο επηθίλδπλσλ βεκαηηθψλ ηάζεσλ 

 

 

Μέηξν πξνζηαζίαο  PA  

Καλέλα κέηξν πξνζηαζίαο  1  

Ζιεθηξηθή κφλσζε εθηεζεηκέλνπ αγσγνχ θαζφδνπ 
(π.ρ. ην ιηγφηεξν 3mm δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην)  

10-2  

Απνηειεζκαηηθή εμίζσζε δπλακηθψλ ζην έδαθνο  10-2  

Πξνεηδνπνηεηηθέο αλαγγειίεο  10-1  



[41] 
 

 

Αλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εθφδηα πξφλνηαο έρνπλ παξζεί, ε ηηκή ηεο PA είλαη ην 

γηλφκελν ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ PA. 

 

 

 

Β.4.2.2 Πηζαλόηεηα PB, θεξαπλόο ζε θηίξην λα πξνμελήζεη πιηθή βιάβε : 

Πίλαθαο Β.2 – Σηκέο ηεο PB πνπ εμαξηψληαη απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη κεηψλνπλ 
ηηο πιηθέο δεκηέο 

 

Υαξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ  ηάζκε ηνπ ΑΠ  PΒ  

Σν θηίξην δελ πξνζηαηεχεηαη απφ 

ΑΠ  

-  1  

Σν θηίξην πξνζηαηεχεηαη απφ ΑΠ  IV  0,2  

Σν θηίξην πξνζηαηεχεηαη απφ ΑΠ                                                                             III 0,1  

Σν θηίξην πξνζηαηεχεηαη απφ ΑΠ                                                                              II 0,05  

Σν θηίξην πξνζηαηεχεηαη απφ ΑΠ                                                              I 0,02  

Κηίξην κε ζχζηεκα ζχιιεςεο ζπκκνξθσκέλν κε έλα ΑΠ 

Η θαη έλα πιαίζην εξγαζίαο ζπλερνχο κεηάιινπ ή κπεηφλ 

αξκέ πνπ δξα σο έλα θπζηθφ ζχζηεκα αγσγνχ θαζφδνπ . 

0,01  

Κηίξην κε κεηαιιηθή νξνθή ή ζχζηεκα ζχιιεςεο, πνπ 
πηζαλψο πεξηιακβάλεη θπζηθά ζπζηαηηθά, κε πιήξε 

πξνζηαζία απφ θάζε εγθαηάζηαζε νξνθήο ελάληηα ζε 
επζεία θεξαπληθά πιήγκαηα θαη έλα πιαίζην εξγαζίαο 

ζπλερνχο κεηάιινπ ή κπεηφλ αξκέ πνπ δξα σο έλα θπζηθφ 

ζχζηεκα αγσγνχ θαζφδνπ . 

0,001  

 

 

 

Β.4.2.3 Πηζαλόηεηα PC, θεξαπλόο ζε θηίξην λα πξνμελήζεη ζθάικα ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα : 

 

Ζ πηζαλφηεηα PC ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PSPD ε νπνία δίλεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

Πίλαθαο Β.3 – Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PSPD ζπλαξηήζεη ηνπ LPL γηα ην νπνίν ηα 

SPDs ζρεδηάζηεθαλ . 
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LΡL  PSPD  

Κακία ηζνδχλακε πξνζηαζία SPD  1  

III-IV  0,03  

II  0,02  

Η  0,01  

Μηθξφηεξεο ηηκέο ηεο PSPD είλαη πηζαλέο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα SPDs έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα LΡL Η ζηηο 

θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο εγθαηάζηαζεο  

0,005 - 0,001  

 

Δάλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ δψλε ιφγσ 
πνιιαπιψλ γξακκψλ παξνρψλ ζηελ δψλε απηή ηφηε ε πηζαλφηεηα Pc ηεο δψλεο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

PC = 1 – (1 – PC1) × (1 – PC2) × (1 – PC3) 

Όπνπ Pc1,Pc2,Pc3 είλαη νη πηζαλφηεηεο Pspd ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 1,2,3 
αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

Β.4.2.4 Πηζαλόηεηα PM, θεξαπλόο θνληά ζε θηίξην λα πξνμελήζεη ζθάικα ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα : 

Δάλ δελ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία SPD πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν 

IEC 62305-4, ηφηε ε πηζαλφηεηα PΜ ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PMS. ε πεξίπησζε 

πνπ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία, ηφηε πηζαλφηεηα PΜ ηζνχηαη κε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή αλάκεζα ζηηο πηζαλφηεηεο PMS θαη PSPD. Ζ PMS εμαξηάηαη απφ ηνλ 

παξάγνληα KMS φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα Β.4 .  

 

Γηα ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα κε εμνπιηζκφ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αλζεθηηθφηεηα ή δελ αληέρνπλ επίπεδν ηάζεο πνπ δίλεηαη ζηα ζρεηηθά πξφηππα 

γηα πξντφληα  ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί ζθάικα γίλεηαη PMS = 1 . 

 

     Δάλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε ηελ δψλε ιφγσ 

πνιιαπιψλ γξακκψλ παξνρψλ ζηελ δψλε απηή ηφηε ε πηζαλφηεηα PM ηεο δψλεο 
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

PM = 1 – (1 – PM1) × (1 – PM2) × (1 – PM3) 

Όπνπ PM1,PM2,PM3 είλαη νη πηζαλφηεηεο PMS ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 1,2,3 

αληίζηνηρα. 

Ο ηχπνο ηζρχεη φκνηα θαη γηα πάλσ απφ 3 νκάδεο εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

δψλε. 
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Πίλαθαο Β.4 - Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PMS ζπλαξηήζεη ηνπ παξάγνληα KMS 

KMS  PMS  

>0,4  1  

0,15  0,9  

0,07  0,5  

0,035  0,1  

0,021  0,01  

0,016  0,005  

0,015  0,003  

0,014  0,001  

<0,013  0,0001  

 

 

 

Ο παξάγνληαο KMS δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

KMS = KS1 * KS2 * KS3 * KS4  

φπνπ: 

KS1: ιακβάλεη ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ σο πξνο ζσξάθηζε έλαληη 

ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζνξχβνπ.  

KS2: ιακβάλεη ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο σο πξνο ζσξάθηζε 

έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθνχ ζνξχβνπ.  

KS3: ιακβάλεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο (Πίλαθαο 

Β.5).  

    KS4: ιακβάλεη ππφςε ηελ θξνπζηηθή ηάζε αληνρήο θαη ηζνχηαη κε: 1,5/UW, φπνπ 

ε UW κεηξηέηαη ζε kV. 

 

 

Πίλαθαο Β.5 – Σηκέο ηνπ παξάγνληα KS3 ζπλαξηήζεη ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο 

Σύπνο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο  KS3  

Απξνζηάηεπην θαιψδην – φρη πξνθχιαμε 

φδεπζεο γηα απνθπγή θιεηζηψλ βξφρσλ  

1  

Απξνζηάηεπην θαιψδην - πξνθχιαμε φδεπζεο 

γηα απνθπγή κεγάισλ θιεηζηψλ βξφρσλ  

0,2  

Απξνζηάηεπην θαιψδην - πξνθχιαμε φδεπζεο 

γηα απνθπγή θιεηζηψλ βξφρσλ  

0,02  

Πξνζηαηεπκέλν θαιψδην κε αληίζηαζε 

πξνζηαζίαο 5<RS<20 (Ω/km)  

0,001  

Πξνζηαηεπκέλν θαιψδην κε αληίζηαζε 

πξνζηαζίαο 1 < RS<5 (Ω/km)  

0,0002  

Πξνζηαηεπκέλν θαιψδην κε αληίζηαζε 

πξνζηαζίαο RS<1 (Ω/km)  

0,0001  
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Β.4.2.5 Πηζαλόηεηα PU, θεξαπλόο ζε παξνρή λα πξνμελήζεη ηξαύκα ζε δσληαλό 

νξγαληζκό : 

Δάλ δελ παξέρεηαη ε πξνζηαζία SPD γηα ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην πξφηππν IEC 62305-3, ηφηε ε πηζαλφηεηα PU ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PLD. 
ε πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη ε πξνζηαζία, ηφηε πηζαλφηεηα PU ηζνχηαη κε ηε 

κηθξφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηηο πηζαλφηεηεο PLD θαη PSPD. 

 

 

 

Πίλαθαο Β.6 – Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PLD ζπλαξηήζεη ηεο αληίζηαζεο RS ηεο 

ζσξάθηζεο θαισδίνπ θαη ηεο θξνπζηηθήο ηάζεο αληνρήο UW ηνπ εμνπιηζκνχ . 

 

Uw 5 < RS < 20  1 < RS < 5  RS < 1  

kV Χ/km Χ/km Χ/km 

1,5  1  0,8  0,4  

2,5  0,95  0,6  0,2  

4  0,9  0,3  0,04  

6  0,8  0,1  0,02  

Rs (Ω/km): αληίζηαζε ηεο πξνζηαζίαο θαισδίνπ  

 

Γηα παξνρή ρσξίο ζσξάθηζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη PLD=1.  

Όηαλ παξέρνληαη κέηξα πξνζηαζίαο, φπσο πιηθνί πεξηνξηζκνί, πξνεηδνπνηεηηθέο 

αλαγγειίεο, θιπ, ε πηζαλφηεηα PU πξέπεη λα κεηψλεηαη πεξαηηέξσ 

πνιιαπιαζηάδνληάο ηε κε ηηο ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PA. 

 

 

Β.4.2.6 Πηζαλόηεηα PV, θεξαπλόο ζε παξνρή λα πξνμελήζεη πιηθή βιάβε : 

Δάλ δελ παξέρεηαη ε πξνζηαζία SPD γηα ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην πξφηππν IEC 62305-3, ηφηε ε πηζαλφηεηα PV ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PLD. 

ε πεξίπησζε πνπ παξέρεηαη ε πξνζηαζία, ηφηε ε πηζαλφηεηα PV ηζνχηαη κε ηε 

κηθξφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηηο πηζαλφηεηεο PLD θαη PSPD. 

 

 

Β.4.2.7 Πηζαλόηεηα PW, θεξαπλόο ζε παξνρή λα πξνμελήζεη ζθάικα ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα : 

Δάλ δελ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία SPD πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν 

IEC 62305-4, ηφηε ε πηζαλφηεηα PW ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PLD. ε πεξίπησζε 
πνπ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία, ηφηε πηζαλφηεηα PW ηζνχηαη κε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή αλάκεζα ζηηο πηζαλφηεηεο PLD θαη PSPD. 
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Β.4.2.8 Πηζαλόηεηα PZ, θεξαπλόο θνληά ζε παξνρή λα πξνμελήζεη ζθάικα ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα : 

Δάλ δελ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία SPD πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφηππν 

IEC 62305-4, ηφηε ε πηζαλφηεηα PZ ηζνχηαη κε ηελ πηζαλφηεηα PLI. ε πεξίπησζε 
πνπ παξέρεηαη ε ηζνδχλακε πξνζηαζία, ηφηε ε πηζαλφηεηα PZ ηζνχηαη κε ηε 

κηθξφηεξε ηηκή αλάκεζα ζηηο πηζαλφηεηεο PLI θαη PSPD.  

Πίλαθαο Β.7 - Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PLI ζπλαξηήζεη ηεο αληίζηαζεο RS ηεο 

ζσξάθηζεο ηνπ θαισδίνπ θαη ηεο ηάζεο θξνπζηηθήο ηάζεο αληνρήο UW ηνπ 

εμνπιηζκνχ . 

 

 

 

 

UW 

 

kV 

Κακία 

πξνζηαζία 
Η πξνζηαζία δελ 

έρεη δπγό 

ηζνδπλακηθώλ 

ζπλδέζεσλ ζηνλ 

νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ν 

εμνπιηζκόο 

Η πξνζηαζία έρεη δπγό ηζνδπλακηθώλ 

ζπλδέζεσλ θαη εμνπιηζκό ζπλδεδεκέλν ζηνλ 

ίδην δπγό  

5 < RS < 20 

Χ/km 

1 < RS < 5 

Χ/km 

RS < 1  

Χ/km 

1,5  1  0,5  0,15  0,04  0,02  

2,5  0,4  0,2  0,06  0,02  0,008  

4  0,2  0,1  0,03  0,008  0,004  

6  0,1  0,05  0,02  0,004  0,002  

Rs (Ω/km): αληίζηαζε ηεο πξνζηαζίαο θαισδίνπ  

 

 

 

 

Β.4.3 Απνηίκεζε ηνπ πνζνύ απώιεηαο LX ζε θηίξην  

Β.4.3.1 Μέζν εηήζην ζρεηηθό πνζό απώιεηαο  

Οη δηάθνξεο απψιεηεο LX πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο απψιεηαο ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηχπν ηεο βιάβεο πνπ πξνθαιείηαη. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ:  

 Lt είλαη ε απψιεηα εμαηηίαο βεκαηηθψλ ηάζεσλ.  

 Lf είλαη ε απψιεηα εμαηηίαο πιηθψλ βιαβψλ.  

 Lo είλαη ε απψιεηα εμαηηίαο ζθάικαηνο ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα.  

 

 

Β.4.3.2 Απώιεηα αλζξώπηλεο δσήο  

Οη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο LA, LB, LC, LM, LU, LV, LW θαη LZ δίλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο:  



[46] 
 

LA = ra * Lt  

LU = ru * Lt  

LB = LV = rp * hz * rf * Lf  

LC = LM = LW = LZ =Lo 

 

 

 

ΠίλαθαοC.1 – ΣππηθέοκέζεοηηκέοησλLt, LfandLo : 

Σύπνο θηηξίνπ  Lt (1)  

Άηνκα κέζα ζην θηίξην  10-4  

Άηνκα εθηφο ηνπ θηηξίνπ  10-2  

 

 

Σύπνο θηηξίνπ  Lf (1)  

Ννζνθνκεία, μελνδνρεία, αζηηθά θηίξηα  10-1  

Βηνκεραληθά, δηαθεκηζηηθά, ζρνιεία  5x10-2  

Γεκφζηα δηαζθέδαζε, εθθιεζίεο, κνπζεία  2x10-2  

Άιια  10-2  

 

 

Σύπνο θηηξίνπ  Lo (1)  

Κηίξην κε θίλδπλν έθξεμεο  10-1  

Ννζνθνκεία  10-3  

 

 

 

 

Πίλαθαο C.2 – Σηκέο ησλ παξαγφλησλ κείσζεο ra θαη ru ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ 

επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ δαπέδνπ : 

Σύπνο επηθάλεηαο  Αληίζηαζε 

επαθήο 

kΧ 

ra θαη ru  

Γεσξγηθφ, ηζηκεληέλην  < 1  10-2  

Μάξκαξν, θεξακηθφ  1 - 10  10-3  

Υαιίθηα, κνθέηεο, ραιηά  10 - 100  10-4  

Άζθαιηνο, ιηλάηζα, μχιν  >100  10-5  

 

Πίλαθαο C.3 – Σηκέο ηνπ παξάγνληα κείσζεο rp ζπλαξηήζεη ησλ εθνδίσλ πξφλνηαο 

πνπ έρνπλ παξζεί γηα κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ ππξθαγηάο : 
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Δθόδηα πξόλνηαο  rp  

Καλέλα εθφδην  1  

Έλα απφ ηα παξαθάησ: θαηαζβεζηήξεο, 

ρεηξνθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο θαηάζβεζεο, 

ρεηξνθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνχ, 

θάλνπιεο, αδηαπέξαζηνη ζάιακνη απφ θιφγεο, 

πξνζηαηεπκέλεο έμνδνη θηλδχλνπ  

0,5  

Έλα απφ ηα παξαθάησ: θαηαζβεζηήξεο, 

απηφκαηεο εγθαηαζηάζεηο θαηάζβεζεο, 

απηφκαηεο εγθαηαζηάζεηο ζπλαγεξκνχ  

0,2  

 

 

Αλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εθνδίνπ έρνπλ πξνβιεθζεί, ε ηηκή ηνπ rp πξέπεη λα ιεθζεί 

σο ε κηθξφηεξε απφ ηηο θαηάιιειεο ηηκέο.  

ε θηίξηα κε θίλδπλν έθξεμεο, ιακβάλεηαη rp = 1 ζε θάζε πεξίπησζε.  

Πίλαθαο C.4 – Σηκέο ηνπ παξάγνληα κείσζεο rf ζπλαξηήζεη ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο : 

Κίλδπλνο ππξθαγηάο  rf  

Έθξεμε  1  

Τςειφο  10-1  

Καλνληθφο  10-2  

Υακειφο  10-3  

Καζφινπ  0  

 

 

Πίλαθαο C.5 – Σηκέο ηνπ παξάγνληα hz πνπ απμάλεη ην ζρεηηθφ πνζφ απψιεηαο ζε 

πεξίπησζε εηδηθνχ θηλδχλνπ 

Σύπνο εηδηθνύ θηλδύλνπ  hz  

Καλέλαο εηδηθφο θίλδπλνο  1  

Υακειφ επίπεδν παληθνχ (πρ. Κηίξην δχν 

νξφθσλ θαη αξηζκφο αηφκσλ κηθξφηεξνο απφ 

100)  

2  

Μέζν επίπεδν παληθνχ (πρ. Κηίξην 
ζρεδηαζκέλν γηα πνιηηηζηηθά ή αζιεηηθά 

γεγνλφηα θαη αξηζκφο αηφκσλ αλάκεζα ζε 

100 θαη 1000)  

5  

Γπζθνιίεο εθθέλσζεο (πρ. Κηίξην κε 

αθηλεηνπνηεκέλα άηνκα, λνζνθνκείν)  

5  

Τςειφ επίπεδν παληθνχ (πρ. Κηίξην 

ζρεδηαζκέλν γηα πνιηηηζηηθά ή αζιεηηθά 
γεγνλφηα θαη αξηζκφο αηφκσλ κεγαιχηεξνο 

απφ 1000)  

10  

Κίλδπλνο γηα ην γχξσ πεξηβάιινλ  20  

Μφιπλζε ηνπ γχξσ πεξηβάιινληνο  50  
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Β.4.3.3 Απώιεηα ππεξεζίαο ζην θνηλό  

Οη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο LB, LC, LM, LV, LW θαη LZ δίλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο:  

LB = LV = rp * rf * Lf  

LC = LM = LW = LZ =Lo 

 

 

Πίλαθαο C.6 – Σππηθέο κέζεο ηηκέο ησλ Lf θαη Lo. 

Σύπνο παξνρήο  Lf (2)  Lo (2)  

Αέξην, λεξφ  10-1  10-2  

Σειεφξαζε, ηειεπηθνηλσλίεο, παξνρή 

ηζρχνο 

10-2  10-3  

 

 

Β.4.3.4 Καηαζηξνθή αλαληηθαηάζηαηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

Οη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο LB θαη LV δίλνληαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

LB = LV = rp * rf * 0,1 

 

 

Β.4.3.5 Οηθνλνκηθή απώιεηα  

Οη ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο LA, LB, LC, LM, LU, LV, LW θαη LZ δίλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο:  

LA = ra * Lt  

LU = ru * Lt  

LB = LV = rp * hz * rf * Lf  

LC = LM = LW = LZ =Lo 

 

Πίλαθαο C.7 – Σππηθέο κέζεο ηηκέο ησλ Lt, Lf θαη Lo 

Σύπνο θηηξίνπ  Lt (4)  

Δζσηεξηθά θηίξηα  10-4  

Δμσηεξηθά θηίξηα  10-2  

 

 

Σύπνο θηηξίνπ  Lf (4)  

Ννζνθνκείν, βηνκεραληθφ, κνπζείν, γεσπνληθφ  0,5  

Ξελνδνρείν, ζρνιείν, γξαθείν, εθθιεζία, δεκφζηα 

δηαζθέδαζεο, νηθνλνκηθφ  

0,2  

Άιιν  0,1  
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Σύπνο θηηξίνπ  Lo (4)  

Κίλδπλνο έθξεμεο  10-1  

Ννζνθνκείν, βηνκεραληθφ, γξαθείν, μελνδνρείν, 

νηθνλνκηθφ  

10-2  

Μνπζείν, γεσπνληθφ, ζρνιείν, εθθιεζία, δεκφζηα 

δηαζθέδαζε  

10-3  

Άιιν  10-4  

 

 

 

 

Β.4.4 Μνληέιν νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζαο επέλδπζεο ζε κέηξα 

πξνζηαζίαο : 

 

Β.4.4.1 Τπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο νιηθήο απώιεηαο CL 

 

CL = (RA + Ru) × CA + (RB + RV) × (CA + CB + CS + CC) + (RC + RM + RW + 
RZ) × CS  

Όπνπ : 

RA θαη Ru είλαη νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα δψσλ ρσξίο ηελ 

παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

RB θαη RV νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθή θαηαζηξνθή ρσξίο ηελ 

παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο . 

RC, RM, RW, RZ νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ βιάβε ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο ηελ παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο . 

CA είλαη ην θφζηνο ησλ δψσλ 

CS είλαη ην θφζηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ 

CB είλαη ην θφζηνο ηνπ θηηξίνπ 

CC είλαη ην θφζηνο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ θηηξίνπ 

 

 

 

    Β.4.4.2 Τπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο παξακέλνπζαο δεκηάο CRL : 

 

CRL = (R′A + R′U) × CA + (R′B + R′V) × (CA + CB + CS + CC) + (R′C + R′M + 

R′W + R′Z) × CS (G.2) 

Όπνπ : 

R′A θαη R′U είλαη νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ απψιεηα δψσλ κε ηελ 

παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
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R′B θαη R′V νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πιηθή θαηαζηξνθή κε ηελ 

παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο . 

R′C, R′M, R′W, R′Z νη ζπληειεζηέο ξίζθνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ βιάβε ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο . 

 

 

 

    Β.4.4.3 Τπνινγηζκόο ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο CPM : 

 

CPM = CP × (i+ a + m) (G.3) 

Όπνπ : 

CP είλαη ην θφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

iείλαη ν νηθνλνκηθφο φξνο interestrate (επηηφθην) 

aείλαη ν νηθνλνκηθφο φξνο amortizationrate (πνζνζηφ απφζβεζεο). 

mείλαη ν νηθνλνκηθφο φξνο maintenancerate (πνζνζηφ ζπληήξεζεο). 

 

 

 

Β.4.4.4 Δξκελεία απνηειεζκάησλ : 

 

Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ S δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

S = CL – (CPM + CRL) 

Δάλ S>0 δειαδή CL>CRL+CPM ηφηε ε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ζεσξείηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

Δάλ S<0 ε ιχζε πξνζηαζίαο δελ είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 
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Κεθάιαην  Γ 

Σν πξόγξακκα 

 

 

Γ.1 Γεληθά  

 

Γ.1.1 Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο : 

 

Σν πξφγξακκα θαηαζθεπάζηεθε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Visualstudio 2010. 

Πξφθεηηαη γηα κηα εχρξεζηε εθαξκνγή ε νπνία βνεζάεη ζηελ γξήγνξε αλάπηπμε 

γξαθηθψλ εθαξκνγψλ ιφγν απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ελζσκάησζεο έηνηκσλ 
ηκεκάησλ θψδηθα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Έηζη ν ρξήζηεο 

δηεπθνιχλεηαη, αθνχ κέξε ηνπ θψδηθα πνπ απνηεινχλ ξνπηίλα γηα έλαλ 

πξνγξακκαηηζηή, ην visualstudio ηα δεκηνπξγεί απηφλνκα θαη ηα ελζσκαηψλεη ζηνλ 
θψδηθα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν πξνγξακκαηηζηήο λα απνθεχγεη ηελ θνχξαζε ηεο 

ξνπηίλαο αιιά θαη λα θεξδίδεη αξθεηφ ρξφλν. Σειεπηαίν θαη πνιχ ζεκαληηθφ 
πιενλέθηεκα απηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε εχθνιε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο ιαζψλ 

ζην θψδηθα κέζσ πξσηνπνξηαθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηνπ 

ρξήζηε.   

 

 

 

Γ.1.2 θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο : 

 

Σν πξφγξακκα πνπ αλαπηχρζεθε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζε θαηαζθεπέο ιφγν πξφζπησζεο θεξαπλψλ. Κχξηνο ζθνπφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζηαζία θαηαζθεπψλ πνπ πεξηέρνπλ θσηνβνιηατθέο 

δηαηάμεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξφγξακκα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο 

αθνξά θηίξηα κε δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ ζηελ νξνθή ηνπο, ελψ ην δεχηεξν αθνξά 

θσηνβνιηατθά πάξθα. Σν πξφγξακκα αθνινπζεί ην πξφηππν IEC 62305 θαη ηηο ηηκέο 

πνπ θαζνξίδεη απηφ, θαη απνηειεί κηα πξνγξακκαηηζηηθή πινπνίεζή ηνπ. Ο θίλδπλνο 

απηφο αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηεο θαηαζθεπήο,  αιιά θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν λα ραζνχλ ρξήκαηα ηφζν 

απφ θαηαζηξνθέο ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη απφ θαηαζηξνθέο ζηα πεξηερφκελά ηεο. 

Δίλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ κεραληθφ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη ηνλ 

θίλδπλν απφ θεξαπλνχο  πνπ έρεη κηα θαηαζθεπή, αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα βξεη 

πνηα κέηξα πξνζηαζίαο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν απηφ. Γίλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία ζηνλ 

ρξήζηε γηα ηνπο φξνπο πνπ απνηεινχλ θάζε ζπλνιηθφ θίλδπλν, θαη έηζη έλαο 
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κεραληθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ηηκέο απηψλ ησλ φξσλ, γηα λα επηιέμεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο, ψζηε λα κεησζνχλ πεξηζζφηεξν νη φξνη πνπ 

επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Γ.1.3 Λίγα ιόγηα γηα ην πξόγξακκα : 

 

Σν πξφγξακκα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε δίλνληαο ηνπ επηινγέο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο πνπ είλαη θαηαλνεηά  απφ έλαλ κεραληθφ. Έπεηηα  
κεηαθξάδεη ηηο επηινγέο ζε ηηκέο αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηνπ IEC 62305, θαη κε 

απηέο ηηο ηηκέο εθηειεί πνιχπινθεο πξάμεηο γηα λα βγάιεη ηα απνηειέζκαηα. Σν 

πξφγξακκα ιεηηνπξγεί θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Απηφ ζεκαίλεη πσο αθνχ δψζεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα ζειίδα θαη κεηαβεί ζηελ επφκελε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα θαη λα αιιάμεη ηηο επηινγέο ηνπ. Απηφ εθηφο 
απφ ηελ δπλαηφηεηα δηφξζσζεο πνπ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε, είλαη θαη αλαγθαίν γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηνπ πνπ είλαη αθνχ νινθιεξσζεί ε κειέηε θαη εμαρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θηλδχλνπ, ν κεραληθφο λα κπνξεί λα αιιάμεη νξηζκέλα κέηξα 
πξνζηαζίαο θαη λα ειέγμεη εάλ ε κείσζε ζηνλ θίλδπλν είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 γηα κηα θαηαζθεπή αλαθχπηνπλ ηέζζεξηο 
θίλδπλνη απφ ηελ πξφζπησζε θεξαπλψλ. Ο πξψηνο πνπ αθνξά ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

αλζξψπσλ θαη ν δεχηεξνο πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή εμεηάδνληαη ζε 
απηφ ην πξφγξακκα. Ο ηξίηνο πνπ αθνξά ηελ παχζε παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε 

θαηάξξεπζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο ζε θαηαλαισηέο ιφγσ θάπνηαο βιάβεο. ηελ 

θαηαζθεπή ε νπνία παξέρεη ξεχκα ζην δίθηπν δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζην πξφγξακκα 

απηφ, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ ηφζν κεγάιεο ηζρχνο θσηνβνιηατθέο 

εγθαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο λα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά ην δίθηπν παξνρήο 

ξεχκαηνο. Ο ηέηαξηνο θίλδπλνο αθνξά ζηελ απψιεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο φπσο 
είλαη ε θαηαζηξνθή ελφο αξραηνινγηθνχ θηηξίνπ ή ελφο κνπζείνπ, θαη επίζεο φπσο 

είλαη θαηαλνεηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην πξφγξακκα απηφ.     

Σν πξψην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά θηίξηα κε δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ ζηελ 

νξνθή ηνπ. Γηα ην κέξνο απηφ ε κειέηε δελ αθνξά κφλν ηα θσηνβνιηατθά αιιά φιν 
ην θηίξην, αθνχ ε χπαξμε γξακκήο θσηνβνιηατθψλ θαη δηαηάμεσλ ζηελ νξνθή ηνπ 

απμάλεη ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ην θηίξην απφ πηψζε θεξαπλψλ. Οπφηε 

ην πξφγξακκα πξνζθέξεη εθηίκεζε θηλδχλνπ γηα φιν ην θηίξην κε ηελ παξνπζία ησλ 
θσηνβνιηατθψλ πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ ζπλνιηθφ ηνπ θίλδπλν, θαη φρη κφλν γηα 

ηηο θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζε θσηνβνιηατθά πάξθα. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην πξφγξακκα θάλεη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηαηξέρνπλ κφλν νη 

θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ απηέο πεξηιακβάλνπλ, 

θαη φρη άιια ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη εληφο ηνπ πάξθνπ. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βνήζεηα γηα ηελ απνθπγή 

ιαζψλ απφ ηνλ ρξήζηε, αθνχ πξηλ επηθπξσζεί θάζε θφξκα θάλεη έιεγρν γηα ηπρφλ κε 

ζπκβαηέο ηηκέο θαη εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε. Κακία θφξκα δελ κπνξεί λα επηθπξσζεί θαη 

λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε εάλ δελ είλαη απφιπηα ζσζηή. Τπάξρεη επίζεο θαη ε 

απαγφξεπζε εηζαγσγήο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ ψξα ηεο 

εηζαγσγήο ηνπο, θεξδίδνληαο ηνπο έηζη ρξφλν ζηελ δηφξζσζε αιιά θαη απνθπγή 

ιαζψλ απφ ηπραία παηήκαηα ζε ιάζνο πιήθηξα. Γηα παξάδεηγκα φπνην ζηνηρείν είλαη 
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απζηεξά αξηζκεηηθφ, απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή νπνηνπδήπνηε ραξαθηήξα θαη 

ζπκβφινπ εθηφο απφ αξηζκνχο. Δπίζεο ζε ζεκεία πνπ δεηνχληαη ηηκέο ζε πνζνζηφ επί 

ηεο 100 εάλ δνζεί αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ 100 κεηαηξέπεηαη ακέζσο ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζνζηφ.   

 

 

 

Γ.2 Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 

Γ.2.1 Αξρηθό κελνύ επηινγήο : 
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ην αξρηθφ κελνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δψζεη έλα φλνκα ζηελ 

κειέηε ηνπ  θαη λα επηιέμεη εάλ ε κειέηε ηνπ αθνξά θηίξην κε θσηνβνιηατθά ζηελ 

νξνθή ηνπ ή θσηνβνιηατθφ πάξθν. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν IEC 62305 απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο κειέηεο είλαη ε 

εηήζηα ζπρλφηεηα θεξαπληθψλ ρηππεκάησλ Νg. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ 

κεγέζνπο απαηηείηαη ν αξηζκφο θαηαηγίδσλ αλά έηνο Td. ηε θφξκα απηή ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα δψζεη ην Td κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: είηε ρεηξνθίλεηα, είηε κέζα 

απφ επηινγή απφ θάπνηεο έηνηκεο ηηκέο γηα νξηζκέλνπο κεγάινπο λνκνχο ηεο 

Διιάδαο. Γηα ηελ ρεηξνθίλεηε επηινγή πξνζθέξεηαη ν επίζεκνο ράξηεο 

ηζνθεξαπληθψλ θακππιψλ γηα ηελ Διιάδα. Έπεηηα ην πξφγξακκα απηφκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην Td γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Ng πνπ είλαη θαη βαζηθφο φξνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θηλδχλσλ. Δπίζεο εάλ ν κεραληθφο γλσξίδεη ην Ng κπνξεί λα ην 

δειψζεη θαη λα απνθχγεη ηελ εηζαγσγή ηνπ Td. 
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Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη θαη ε αξρηθή ζειίδα ζπκπιεξσκέλε θαη γηα ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ηεο κειέηεο. 
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Γ.2.2 Φόξκεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα επηινγή κειέηεο  

«θσηνβνιηατθνύ ζε νξνθή θηηξίνπ»  

 

 

Γ.2.2.1 Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ : 

 

 

ηελ θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηαζθεπήο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ην πξφηππν IEC 62305. 

Γ.2.2.1.1 πιιεθηήξηα επηθάλεηα : 

πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη ηη είδνπο ζρήκα έρεη ε νξνθή ηνπ 

θηηξίνπ πνπ απνηειεί ηνλ ζπιιέθηε ησλ θεξαπλψλ. Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπ θηηξίνπ, 

ν ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα δειψζεη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπιιεθήξηαο επηθάλεηαο Ad θαη Am .Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη φζα 

ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εκβαδνχ ηεο επηθάλεηαο αιιά θαη ην χςνο ηεο 

θαηαζθεπήο. Σν χςνο απφ ηελ βάζε ησλ θσηνβνιηατθψλ κέρξη θαη ην ςειφηεξν 

ζεκείν ηνπο, πξνζηίζεηαη ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ απμάλνληαο έηζη ηηο επηθάλεηεο Ad , 

Am. Απηφο είλαη θαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 
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ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη αθνξά ην ζπιιεθηήξην ζχζηεκα ησλ θσηνβνιηατθψλ 

(θσηνβνιηατθά πάλει).   

Δάλ ε θαηαζθεπή δελ έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, ηφηε ν ρξήζηεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ πνιχπινθε θαηαζθεπή ζηελ νπνία κπνξεί λα εηζάγεη 

ρεηξνθίλεηα ηηο επηθάλεηεο Ad , Am θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε θφξκα. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ επηθαλεηψλ Ad , Am ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξήζηε, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη καζεκαηηθνί ηχπνη αιιά θαη νη θαλφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πνιχπινθεο θαηαζθεπήο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε κειέηε θαη 

αλαθέξνληαη ζην πξφηππν IEC 62305.   

χκθσλα κε ην πξφηππν ν ρξήζηεο επίζεο πξέπεη λα θάλεη επηινγή θαη γηα έλαλ 

παξάγνληα κείσζεο ησλ επηθαλεηψλ απηψλ Cd , πνπ αθνξά ζε ηη πεξηβάιινλ 

γεηηληάδεη ην θηίξην.  

 

Γ.2.2.1.2 Απώιεηεο αλζξώπηλεο δσήο R1 (Lt ,Lf ,Lo) : 

Ζ απψιεηα δσήο ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο θαη πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο Lf, 

κπνξεί λα επηιεγεί είηε κέζα απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πνπ έρνπλ 

αληηζηνηρηζζεί κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ θαη λα αθνξά ζε φιν ην θηίξην, 

είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα θαη γηα θάζε δψλε μερσξηζηά.  

Ζ απψιεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ αλζξψπσλ απφ ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεηο 

Lt έρεη λα θάλεη κφλν κε ην εάλ έρνπκε εμσηεξηθφ ρψξν ή ρψξν εληφο ηνπ θηηξίνπ, 

νπφηε δελ κπνξεί λα πάξεη εληαία ηηκή γηα φιν ην θηίξην, θαη γη‟ απηφ ε εηζαγσγή ηεο 

γίλεηαη ζε θάζε δψλε μερσξηζηά. 

Ζ απψιεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ησλ αλζξψπσλ απφ βιάβεο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Lo, παίξλεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θηηξίνπ φπσο αζαλζέξ, λνζνθνκεία θαη γηα 

θίλδπλν έθξεμεο . Ζ ηηκή θνξηψλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν θαη ηζρχεη γηα φιν ην 

θηίξην, δειαδή γηα φιεο ηηο δψλεο.   

 

Γ.2.2.1.3 Οηθνλνκηθέο απώιεηεο R4 (Lt ,Lf ,Lo) : 

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο Lf κπνξεί λα επηιεγεί είηε κέζα 

απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πνπ έρνπλ αληηζηνηρηζζεί κε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο θηηξίσλ, θαη λα αθνξά ζε φιν ην θηίξην, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα θαη γηα 

θάζε δψλε μερσξηζηά.  

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη ηάζεσλ επαθήο  Lt κπνξεί λα 

επηιεγεί είηε κέζα απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πνπ έρνπλ αληηζηνηρηζζεί κε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ, θαη λα αθνξά ζε φιν ην θηίξην, είηε λα δνζεί 

ρεηξνθίλεηα θαη γηα θάζε δψλε μερσξηζηά.  
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Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βιάβεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ  Lν 

κπνξεί λα επηιεγεί είηε κέζα απφ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο πνπ έρνπλ 

αληηζηνηρηζζεί κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θηηξίσλ, θαη λα αθνξά ζε φιν ην θηίξην, 

είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα θαη γηα θάζε δψλε μερσξηζηά.  

 

 

 

Γ.2.2.1.4 Μέηξα πξνζηαζίαο : 

Ζ εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή πξνζηαζία επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε κέζα απφ έλα 

πιήζνο επηινγψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν, θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιέγκα ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ην πιάηνο ηνπ πιέγκαηνο. Οη ηηκέο Ks1 , Ks2 πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη εκθαλήο ζην ρξήζηε. 

Δπίζεο εδψ, επηιέγεηαη ην επίπεδν ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο <ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζηαζίαο> . Απηή ε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηνλ φξν RB ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ, ν 

νπνίνο αθνξά ηνλ θίλδπλν γηα πιηθέο θαηαζηξνθέο απφ άκεζα ρηππήκαηα θεξαπλψλ 

ζην θηίξην.  

 

Γ.2.2.1.5 Αλάδξαζε πξνθύιαμεο ηνπ ρξήζηε από ιάζε : 

„Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νξηζκέλεο παξάκεηξνη ζε απηήλ ηελ 

ζειίδα κπνξνχλ είηε λα επηιεγνχλ θαη λα πάξνπλ ηηκή γηα φιν ην θηίξην, είηε λα 

πάξνπλ ηηκή ζε θάζε δψλε μερσξηζηά θαη απιά λα παξαιεθζνχλ ζε απηή ηελ θφξκα. 

Έλα δπλαηφ θαη αλαγθαίν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο φκσο είλαη, φηη ζα 

πξέπεη λα ηξέρεη θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξήζηεο ζα πξέπεη 

λα κπνξεί λα γπξίζεη, αθνχ έρεη πξνρσξήζεη ζε επφκελεο θφξκεο  γηα εηζαγσγή 

ζηνηρείσλ ζηελ θφξκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ, θαη λα θάλεη δηνξζψζεηο. Ση 

ζα γηλφηαλ φκσο εάλ ν ρξήζηεο είρε πξνρσξήζεη επηιέγνληαο γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ηηο παξακέηξνπο γηα φιν ην θηίξην, θαη είρε δεκηνπξγήζεη θάπνηεο δψλεο 

πξνρσξψληαο ζε επφκελεο θφξκεο, θαη έπεηηα θαζψο γχξηδε γηα λα δηνξζψζεη θάηη ζε 

απηή ηε θφξκα απνθάζηδε κεξηθέο παξάκεηξνη λα κελ είλαη γεληθέο γηα φιν ην θηίξην, 

αιιά λα παίξλνπλ ηηκέο ζε θάζε δψλε μερσξηζηά; Δάλ θαζψο πξνρσξνχζε, μερλνχζε 

λα εηζάγεη ηηο ηηκέο γηα απηέο ηηο παξακέηξνπο ζε θάζε δψλε πνπ είρε ήδε 

δεκηνπξγήζεη, ηφηε ην πξφγξακκα ζα έπεθηε έμσ ζηνλ ππνινγηζκφ θαη ζα 

ιεηηνπξγνχζε ιάζνο, αθνχ ζα έιεηπαλ ζηνηρεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ην πξφγξακκα απαγνξεχεη απφ ηνλ ρξήζηε λα νινθιεξψζεη ηελ θφξκα 

ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, εάλ δελ δψζεη άκεζα ηελ ηηκή πνπ ζα πάξνπλ απηέο νη 

παξάκεηξνη ζε θάζε δψλε μερσξηζηά, θαη έπεηηα αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη απηήλ 
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ηελ ηηκή ζηηο παξακέηξνπο ηεο δψλεο ρσξίο θαλ ν ρξήζηεο λα κεηαβεί ζε θάζε κηα 

δψλε θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο ηηκέο απηέο. ηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο γηα ηελ ηηκή LF(1). 

 

 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ αξρηθά είραλ εηζαρζεί κεξηθέο παξάκεηξνη ζε θάζε 

δψλε μερσξηζηά θαη ν ρξήζηεο γπξλψληαο απνθαζίδεη πσο ζέιεη λα ηνπο δψζεη 

γεληθέο ηηκέο γηα φιν ην θηίξην, ηφηε ην πξφγξακκα αλαιακβάλεη λα εμαθαλίζεη ηηο 

δνζκέλεο απηέο ηηκέο ζε θάζε δψλε ζαλ λα κελ δφζεθαλ πνηέ, θαη λα ηηο 

αληηθαηαζηήζεη φιεο απφ ηελ γεληθή ηηκή ηνπ θηηξίνπ . 
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Γ.2.2.2 Γεληθή θόξκα δηαρείξηζεο δσλώλ : 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα, ην πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε 

λα δεκηνπξγήζεη κέρξη θαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δψλεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

λα γίλεη δηαζέζηκε ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε κηα δψλε είλαη λα έρεη γίλεη check ζηελ 

δψλε απηή θαη λα έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί θαη θαηαρσξεζεί ε ακέζσο πξνεγνχκελε 

δψλε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηνπ ηελ πξνεγνχκελε δψλε θαη ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη θαηαρψξεζε ζε 

απηήλ.  

Δπίζεο, εάλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη φηη ζέιεη άκεζα λα δηαγξάςεη θάπνηεο δψλεο, πνπ 

έρεη εηζάγεη, ηφηε κπνξεί λα γίλεη uncheck ε δψλε απφ ηελ νπνία ζέιεη λα αξρίζεη ε 

δηαγξαθή, θαη έηζη δηαγξάθνληαη φιεο νη δψλεο πνπ ηελ αθνινπζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ έρνπλ εηζαρζεί νη δψλεο δχν, ηξία θαη ηέζζεξα θαη γίλεη uncheck ε δεχηεξε δψλε, 

ηφηε ζα δηαγξαθνχλ νη δψλεο δχν, ηξία θαη ηέζζεξα, ελψ εάλ γίλεη uncheck ε δψλε 

ηξία, ηφηε ζα δηαγξαθνχλ νη δψλεο ηξία θαη ηέζζεξα. 
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 Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηαγξάςεη κηα δψλε, κφλν ηφηε πξέπεη λα κεηαβεί ζε απηήλ 

θαη λα ηελ αθπξψζεη κέζα απφ ηελ θφξκα εηζαγσγήο ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

ζα δηαγξαθνχλ φιεο νη θφξκεο πνπ ηελ αθνινπζνχλ, αιιά κφλν απηή πνπ επηιέρηεθε 

λα δηαγξαθεί.  

Ζ θφξκα απηή επίζεο ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην πνηεο δψλεο έρνπλ ήδε εηζαρζεί 

θαη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο, αθνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ελεξγφ ην πιήθηξν 

<επεμεξγαζία ζηνηρείσλ>. ε πεξίπησζε πνπ κηα δψλε είλαη αλελεξγή, ν ρξήζηεο 

εηδνπνηείηαη γηα απηφ κε ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ <επεμεξγαζία ζηνηρείσλ> 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ <πξνζζήθε ζηνηρείσλ>. 

 

 

Γ.2.2.3 Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα θάπνηα δώλε : 

 

 

 

ηελ θφξκα απηή γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ είλαη γεληθά γηα φιν 

ην θηίξην, αιιά είλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ηνπ 

θηηξίνπ (δψλε) .   
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Γ.2.2.3.1 Απώιεηεο αλζξώπηλεο δσήο R1 (Lt ,Lf ) : 

Ζ απψιεηα δσήο ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο θαη πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο Lf 

δίλεηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξήζηε, αθνχ απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ 

επέιεμε λα κελ ππάξρεη εληαία ηηκή γηα φιν ην θηίξην αιιά μερσξηζηή γηα θάζε δψλε. 

Δάλ είρε επηιεγεί γεληθά γηα φιν ην θηίξην απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, 

ηφηε απηφ ην θείκελν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζα έιεηπε απφ ηελ θφξκα απηή. 

Ζ απψιεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ αλζξψπσλ απφ ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεηο 

Lt έρεη λα θάλεη κε ην εάλ έρνπκε εμσηεξηθφ ρψξν ή ρψξν εληφο ηνπ θηηξίνπ, νπφηε ν 

θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο ζα είλαη δηαθνξεηηθφο, θαη έηζη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηιέμεη κηα εθ ησλ 2 πεξηπηψζεσλ. Δπίζεο εάλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε γηα ηνπο 

αλζξψπνπο ζηελ δψλε απηή, πξνζθέξεηαη θαη κηα ηξίηε επηινγή, ε κε χπαξμε 

αλζξψπσλ νπφηε ν θίλδπλνο απηφο γίλεηαη κεδέλ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ δψλε γηα ηηο θσηνβνιηατθέο 

δηαηάμεηο είλαη πξνθαλέο φηη ζα επηιέμνπκε δψλε εθηφο θηηξίνπ, αθνχ ε νξνθή ηνπ 

θηηξίνπ είλαη εμσηεξηθή δψλε. Δάλ έρνπκε απαγνξεχζεη ηελ είζνδν αλζξψπσλ ζηελ 

δψλε ησλ θσηνβνιηατθψλ, ηφηε κπνξεί λα επηιερηεί ε κε χπαξμε αλζξψπσλ θαη ν 

θίλδπλνο λα γίλεη 0   

 

Γ.2.2.3.2 Οηθνλνκηθέο απώιεηεο R4 (Lt ,Lf ,Lo) : 

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο δίλεηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ 

ρξήζηε, αθνχ απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ επέιεμε λα κελ ππάξρεη εληαία 

ηηκή γηα φιν ην θηίξην, αιιά μερσξηζηή γηα θάζε δψλε. Δάλ είρε επηιεγεί γεληθά γηα 

φιν ην θηίξην απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, ηφηε απηφ θείκελν εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ ζα έιεηπε απφ απηή ηε θφξκα . 

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη ηάζεσλ επαθήο  Lt δίλεηαη 

ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξήζηε, αθνχ απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ επέιεμε 

λα κελ ππάξρεη εληαία ηηκή γηα φιν ην θηίξην, αιιά μερσξηζηή γηα θάζε δψλε. Δάλ 

είρε επηιεγεί γεληθά γηα φιν ην θηίξην απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, ηφηε 

απηφ ην θείκελν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζα έιεηπε απφ απηήλ ηελ θφξκα. 

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βιάβεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ  Lν 

δίλεηαη ρεηξνθίλεηα απφ ηνλ ρξήζηε, αθνχ απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ 

επέιεμε λα κελ ππάξρεη εληαία ηηκή γηα φιν ην θηίξην, αιιά μερσξηζηή γηα θάζε δψλε. 

Δάλ είρε επηιεγεί γεληθά γηα φιν ην θηίξην απφ ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, 

ηφηε απηφ ην θείκελν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζα έιεηπε απφ απηή ηε θφξκα. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ απηέο νη παξάκεηξνη είραλ δνζεί γεληθά γηα φιν ην θηίξην απφ 

ηελ θφξκα ραξαθηεξηζηηθά θηηξίνπ, ηφηε ε θφξκα ραξαθηεξηζηηθά δψλεο ζα ήηαλ 

θάπσο έηζη κε ηηο παξακέηξνπο απηέο λα απνπζηάδνπλ. 

 

 

 

Γ.2.2.3.3 Παξάγνληεο κείσζεο  (   ra , ru , rf , rp ) : 

Ζ παξάκεηξνη ra, ru είλαη παξάγνληεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηθάλεηαο πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε δψλε, θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε δηάθνξα είδε επηθάλεηαο. Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε 

ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 

γηα ηελ επηθάλεηα απηή, θαη ηελ αλαζέηεη ζηηο παξακέηξνπο ra, ru νη νπνίεο παίξλνπλ 

ηελ ίδηα ηηκή.  

Ζ παξάκεηξνο rf είλαη έλαο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη αθνξά ζην πφζν 

πηζαλφ είλαη λα πξνθιεζεί θσηηά ζηελ θαηαζθεπή θαη λα θηλδπλέςνπλ ηφζν νη 

άλζξσπνη, φζν θαη ε ίδηα ε θαηαζθεπή, θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη απφ κηα 

θιίκαθα πνπ πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο «θαλνληθφο», «ρακειφο», «πςειφο», 

«έθξεμε», «θαλέλαο». Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ηεο επηινγήο ηνπ 



[64] 
 

ρξήζηε κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή, πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα ηελ παξάκεηξν 

απηή θαη ηελ αλαζέηεη ζηελ παξάκεηξν rf.  

Ζ παξάκεηξνο rp είλαη έλαο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη αθνξά ζην πφζν 

πξνζηαηεπκέλε είλαη ε θαηαζθεπή έλαληη θηλδχλνπ θσηηάο έηζη ψζηε είηε λα 

απνθεπρζεί κηα ππξθαγηά, είηε αλ πξνθιεζεί λα θαηαπνιεκεζεί έγθαηξα ρσξίο 

απψιεηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ θαηαζθεπή. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα θάλεη 

επηινγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηεη ε δψλε απηή, θαη κπνξεί λα επηιέμεη 

θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέηξα πξνζηαζίαο. Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε κε αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ νξίδεη ην πξφηππν 

IEC 62305 γηα θάζε κέηξν πξνζηαζίαο, θαη έπεηηα θξαηάεη ηελ κηθξφηεξε απφ απηέο 

ηηο ηηκέο, ψζηε λα κεησζεί πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο θαη ηελ αλαζέηεη ζηελ παξάκεηξν 

rp.  

 

Γ.2.2.3.4 Παξάγνληεο αύμεζεο  ( hz1 , hz4  ) : 

Οη παξάγνληεο hz1 , hz4 αθνξνχλ εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ε 

δψλε φπσο θίλδπλνο εγθισβηζκνχ αλζξψπσλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο , θίλδπλνο 

παληθνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηήλ, αιιά θαη ζε πηζαλέο θαηαζηξνθέο 

πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζην πεξηβάιινλ κηα θαηαζηξνθή ζηελ δψλε απηή φπσο 

ππξθαγηά ζε έλα δάζνο ή απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ. Ο ρξήζηεο θάλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή γηα ηελ hz1 θαη ηελ hz4 θαη ην πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο επηινγήο ηνπ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 

62305, θαη ηηο αλαζέηεη ζηηο παξακέηξνπο hz1 θαη hz4 αληίζηνηρα. Οη παξάγνληεο 

απηνί απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη ε κηθξφηεξε ηηκή πνπ κπνξνχλ λα 

πάξνπλ είλαη γηα ηελ επηινγή θαλέλαο εηδηθφο θίλδπλνο  ε ηηκή 1.     

 

Γ.2.2.3.5 Μέηξα πξνζηαζίαο ( Pa  ) : 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο είλαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ θαη λα 

πξνθπιάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηξαπκαηηζκφ απφ βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο 

επαθήο. χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 ηα κέηξα απηά έρνπλ λφεκα κφλν γηα 

δψλεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη θηλδπλεχνπλ απφ άκεζν πιήγκα απφ ηνλ 

θεξαπλφ. ε πεξίπησζε επηινγήο δψλεο εληφο θηηξίνπ ηα κέηξα απηά δελ είλαη 

δηαζέζηκα πξνο επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε. ε πεξίπησζε επηινγήο δψλεο εθηφο θηηξίνπ 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέηξα πξνζηαζίαο, θαη ε 

ζπλνιηθή ηηκή Pa είλαη ην γηλφκελν απφ φιεο ηηο ηηκέο ησλ επηιεγκέλσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ απφ ην πξφηππν IEC 62305. Δπνκέλσο φζν 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο επηιεγνχλ, ηφζν κηθξφηεξε γίλεηαη ε ηηκή Pa, 

επνκέλσο θαη ν θίλδπλνο Ra. 
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Γ.2.2.4 Γεληθή θόξκα δηαρείξηζεο γξακκώλ θαη παξνρώλ ζην θηίξην : 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα, ε θφξκα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο ηξεηο βαζηθέο γξακκέο πνπ απαξηίδνπλ έλα θηίξην, πνπ πεξηέρεη 

δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ. Αξρηθά ν ρξήζηεο επηιέγεη πνηεο απφ ηηο γξακκέο δηαζέηεη 

ην θηίξην, θαη έπεηηα νδεγείηαη ζε εηζαγσγή αθφκα πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε 

γξακκή πνπ επηιέρηεθε. 
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Αλάινγα κε ην πνηεο δψλεο έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο πξνζθέξνληαη πξνο επηινγή 

γηα θάζε γξακκή. Οη ππφινηπεο παξακέλνπλ απελεξγνπνηεκέλεο θαη κε δηαζέζηκεο 

πξνο επηινγή, κέρξη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε κέζα απφ ηελ θφξκα 

δηαρείξηζεο δσλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αληηζηνίρηζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδέζεη 

ηηο δψλεο κε ηηο γξακκέο ηηο νπνίεο πεξηέρνπλ. 

Με ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ «ζηνηρεία πξνζηαζίαο», ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ 

θφξκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο ηεο γξακκήο εληφο ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία ζα 

παξνπζηαζηεί αξγφηεξα. Αθνχ ε θφξκα απηή νινθιεξσζεί επηηπρψο, λέεο επηινγέο 

εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηηο γξακκέο γίλνληαη δηαζέζηκεο γηα ηνλ ρξήζηε. ηελ 

επφκελε ζειίδα παξνπζηάδνληαη ηα λέα ζηνηρεία ηα νπνία θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν 

ρξήζηεο. 
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Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ε γξακκή απνηειείηαη απφ ππφγεην ηκήκα ή 

απφ ελαέξην ηκήκα ή θαη απφ ηα 2, νπφηε ζα ιεθζεί ππφςε ζαλ γξακκή 

απνηεινχκελε απφ δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Αθνχ γίλεη ε επηζπκεηή επηινγή 

αλνίγνπλ λέα πιήθηξα, κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηα μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηκήκαηνο ηεο γξακκήο. ηελ επφκελε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε λέα 

κνξθνπνίεζε ηεο θφξκαο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε κηαο γξακκήο πξέπεη λα 

επηιεγεί θαη λα ζπκπιεξσζεί επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ηεο γξακκήο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα γλσξίδεη πνηα ηκήκαηα έρεη ήδε θαηαρσξήζεη, αθνχ ζε απηά ζα 

είλαη δηαζέζηκν κφλν ην πιήθηξν «επεμεξγαζία ζηνηρείσλ», ελψ ζε φζα δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί ζα είλαη δηαζέζηκν κφλν ην πιήθηξν «πξνζζήθε ζηνηρείσλ». 

ηελ πεξίπησζε γξακκήο ηζρχνο θαη γξακκήο ηειεπηθνηλσληψλ, παξέρεηαη επίζεο κηα 

πξναηξεηηθή επηινγή θαη είλαη απηή ηεο ζχλδεζεο κε παξαθείκελν θηίξην, φπνπ ν 

ρξήζηεο νδεγείηαη ζηε θφξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαθείκελε θαηαζθεπή 

κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε γξακκή. Ζ θφξκα απηή ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηελ 

ζπλέρεηα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ επηινγή απηή εάλ ε γξακκή θηάλεη ζην 

θηίξην ηνπ εξρφκελε απφ έλα γεηηνληθφ θηίξην ή απφ έλα ππιψλα πνπ βξίζθεηαη ζε 

θνληηλή απφζηαζε απφ ην θηίξην καο. Απηφ γηαηί εάλ ρηππεζεί απηφ ην γεηηνληθφ 

θηίξην ή ν ππιψλαο πνπ καο ζπλδέεη κε ηελ γξακκή απφ θεξαπλφ, ηφηε ε ππέξηαζε ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ γξακκή θαη ζα θηάζεη ζην θηίξην καο. Οπφηε πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε κέζα απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, πφζν πηζαλφ είλαη λα ρηππεζεί απφ θεξαπλφ 

κηα παξαθείκελε θαη ζπλδεκέλε κε ηελ γξακκή θαηαζθεπή. 
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ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκήο θσηνβνιηατθψλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε επηινγή γηα 

ζχλδεζε κε παξαθείκελν θηίξην, αθνχ ε γξακκή απηή απνηειεί ζηνηρείν κφλν ηνπ 

θηηξίνπ πνπ πεξηέρεη ηα θσηνβνιηατθά θαη δελ ζπλδέεηαη κε θακία άιιε παξαθείκελε 

θαηαζθεπή. Σν κφλν κέξνο ηεο γξακκήο ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ππιψλα είλαη απηφ ηεο εμφδνπ ηνπ ξεχκαηνο, πνπ πξνζθέξεη ξεχκα ζην δίθηπν ηεο 

ΓΔΖ. Απηφ ην κέξνο φκσο βξίζθεηαη ζπλήζσο καδί κε ηελ γξακκή ηζρχνο, απφ ηελ 

νπνία παξαιακβάλνπκε ξεχκα απφ ηελ ΓΔΖ, νπφηε κε ηελ πξνζηαζία απηνχ ηνπ 

κέξνπο ηεο γξακκήο ηζρχνο πξνζηαηεχεηαη θαη ην κέξνο απηφ ηεο γξακκήο 

θσηνβνιηατθψλ θαη δελ ρξεηάδεηαη μερσξηζηή κειέηε.  

Σν κέξνο ηεο γξακκήο ησλ θσηνβνιηατθψλ ην νπνίν κειεηάηαη ζε απηή ηελ θφξκα, 

αθνξά ηελ γξακκή πνπ μεθηλάεη απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πνπ ζπιιέγνπλ ην ξεχκα, θαη θαηαιήγεη κέρξη θαη ηνλ inverter, ν 

νπνίνο ζπλήζσο βξίζθεηαη κέζα ζην ζπίηη πξνζηαηεπκέλνο.   
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Γ.2.2.5  Φόξκα ραξαθηεξηζηηθώλ εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο γξακκήο : 

 

 

 

ηελ θφξκα απηή, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζηαζίαο ηεο γξακκήο θαη αθνξά ην κέξνο ηεο γξακκήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

θηίξην. 

 Δπίζεο θαιείηαη λα δψζεη ηελ ηάζε αληνρήο Uw ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

απηήλ ηε γξακκή θαη βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηηξίνπ.  

Σν KS3 αθνξά ην θνκκάηη ηεο γξακκήο πνπ πεξλάεη κέζα απφ ην θηίξην. Δπίζεο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 εάλ ε θαισδίσζε βξίζθεηαη κέζα ζε κεηαιιηθφ 

αγσγφ κε ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζηα άθξα, ηφηε ν παξάγνληαο πξνζηαζίαο KS3 

κεηψλεηαη θαηά κηα ηάμε κεγέζνπο.   

Σα spds ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ είζνδν ηεο γξακκήο ζην θηίξην, θαη εάλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα, ηφηε εάλ ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα έρνπλ 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν. 
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Γ.2.2.6  Φόξκα εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελαέξηαο γξακκήο θαη εμσηεξηθήο 

πξνζηαζίαο : 

 

 

 

ηελ θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο γηα ην ελαέξην κέξνο ηεο γξακκήο πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ηνπ θηηξίνπ απφ ην πξψην θνκβηθφ ζεκείν κέρξη θαη ηελ είζνδν ηεο γξακκήο ζην 

θηίξην. 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κήθνο , χςνο Ha , χςνο Hb , χςνο Hc 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ επηθάλεηα Α1 

,πνπ θαηαιακβάλεη ε γξακκή ζην ελαέξην ηκήκα ηεο θαη κπνξεί λα ζπιιέμεη άκεζα 

ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη ηελ επηθάλεηα Ai, πνπ είλαη ε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπιιέμεη ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη λα επεξεάζεη έκκεζα ηελ γξακκή καο κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα. 

Οη ρσξηθνί ζπληειεζηέο , παξάγνληαο ζέζεο (Cd) θαη πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

(Ce) ,είλαη πνιιαπιαζηαζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηθάλεηεο Α1 θαη Αi αληίζηνηρα. 



[72] 
 

Έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γχξσ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εμσηεξηθφ ηκήκα 

ηεο γξακκήο, θαη κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ, είηε λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηηο 

επηθάλεηεο απηέο.  

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο αθνξνχλ ζηελ ζσξάθηζε πνπ έρεη ην θαιψδην πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη πνηα ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε έρεη ε ζσξάθηζε απηή. 

Δάλ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία δελ έρεη δπγφ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη εμνπιηζκφ 

ζπλδεκέλν ζηνλ ίδην δπγφ, ηφηε απμάλεηαη κηα παξάκεηξνο θηλδχλνπ Pli ε νπνία 

αθνξά ζηνλ θίλδπλν απφ έκκεζα πιήγκαηα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα θαη 

αλαγξάθεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. 

 

Γ.2.2.7  Φόξκα εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππόγεηαο γξακκήο θαη εμσηεξηθήο 

πξνζηαζίαο : 

 

 

 

ηελ θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο γηα ην ππφγεην κέξνο ηεο γξακκήο, πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ηνπ θηηξίνπ, απφ ην πξψην θνκβηθφ ζεκείν κέρξη θαη ηελ είζνδν ηεο γξακκήο ζην 

θηίξην. 
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Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κήθνο , χςνο Ha , χςνο Hb , αληίζηαζε εδάθνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν, γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ επηθάλεηα Α1 

πνπ θαηαιακβάλεη ε γξακκή ζην ππφγεην ηκήκα ηεο θαη κπνξεί λα ζπιιέμεη άκεζα 

ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη ηελ επηθάλεηα Ai, πνπ είλαη ε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπιιέμεη ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη λα επεξεάζεη έκκεζα ηελ γξακκή καο κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα. 

Οη ρσξηθνί ζπληειεζηέο παξάγνληαο ζέζεο (Cd) θαη πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

(Ce) είλαη πνιιαπιαζηαζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηθάλεηεο Α1 θαη Αi αληίζηνηρα. 

Έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γχξσ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εμσηεξηθφ ηκήκα 

ηεο ππφγεηαο γξακκήο, θαη κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ είηε λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

γηα ηηο επηθάλεηεο απηέο.  

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο αθνξνχλ ζηελ ζσξάθηζε πνπ έρεη ην θαιψδην πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη πνηα ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε έρεη ε ζσξάθηζε απηή. 

Δάλ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία δελ έρεη δπγφ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη εμνπιηζκφ 

ζπλδεκέλν ζηνλ ίδην δπγφ, ηφηε απμάλεηαη κηα παξάκεηξνο θηλδχλνπ Pli, ε νπνία 

αθνξά ζηνλ θίλδπλν απφ έκκεζα πιήγκαηα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα θαη 

αλαγξάθεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. 

Γ.2.2.8  Φόξκα ραξαθηεξηζηηθώλ παξαθείκελνπ θηηξίνπ ζπλδεκέλνπ κε ηελ 

γξακκή : 
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ηελ θφξκα απηή θαιείηαη ν ρξήζηεο λα δψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο, 

κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε γξακκή πνπ θηάλεη ζην θηίξην καο απφ ην άιιν άθξν, φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ν ππιψλαο ηεο ΓΔΖ. Ζ θαηαζθεπή απηή κπνξεί λα είλαη είηε 

ππιψλαο, είηε έλα γεηηνληθφ θηίξην. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηεο παξαθείκελεο θαηαζθεπήο, ε θφξκα παξέρεη 

επηινγέο γηα δηάθνξα είδε θηηξίνπ, αιιά θαη γηα δχν δηαθνξεηηθά είδε ππιψλα, γηα λα 

θαιχςεη θάζε αλάγθε ηνπ ρξήζηε. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θακία επηινγή δελ 

ηθαλνπνηεί ηνλ ρξήζηε, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη κφλνο ηνπ ηελ επηθάλεηα 

ηεο παξαθείκελεο θαηαζθεπήο, θαη λα ηελ εηζάγεη κε ηελ επηινγή «πνιχπινθε 

θαηαζθεπή».    

χκθσλα κε ην πξφηππν, ν ρξήζηεο επίζεο πξέπεη λα θάλεη επηινγή θαη γηα έλαλ 

παξάγνληα κείσζεο ηεο επηθάλεηαο Cd, πνπ αθνξά ζε ηη πεξηβάιινλ γεηηληάδεη ε 

παξαθείκελε θαηαζθεπή. 

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζηελ παξαθείκελε θαηαζθεπή κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαηαζθεπή απηή. 

 

Γ.2.2.9  Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα αλεθηηθόηεηα νηθνλνκηθήο απώιεηαο : 
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ηε θφξκα απηή ν ρξήζηεο έρεη δχν επηινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ.  

 Ζ πξψηε είλαη κηα γεληθή θαη ζχληνκε κειέηε, φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηιέμεη απιά πφζα πηζαλφλ ρξήκαηα ξηζθάξεη λα ράζεη απφ κηα πηζαλή 

θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ, έηζη ψζηε ην πξφγξακκα λα ηελ ζπγθξίλεη κε 

ηελ ππνινγηζκέλε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί κηα θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ, θαη 

λα ηνλ ελεκεξψζεη εάλ είλαη θαιπκκέλνο γηα ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη κε ηα 

ππάξρνληα κέηξα πξνζηαζίαο ή εάλ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζεη θαη άιια.    

 

Ζ επηινγή ηνπ είλαη ην ζε πφζα ρξφληα απνδέρεηαη κηα νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπ απφ πιήγκαηα θεξαπλψλ. Γηα παξάδεηγκα, κία ζηα δέθα ζεκαίλεη 

φηη δελ έρεη πξφβιεκα εάλ ε θαηαζθεπή ηνπ θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά ζε δέθα 

ρξφληα απφ πιήγκαηα θεξαπλψλ. 

Δάλ επηιέμεη κηα κεγάιε ηηκή, φπσο είλαη κηα ζηα δέθα ρξφληα, ηφηε ζεκαίλεη πσο 

είλαη πην ειαζηηθφο θαη αθνχ ξηζθάξεη ηφζν, ρξεηάδεηαη ιίγα κέηξα πξνζηαζίαο . 

Δάλ πάιη επηιέμεη κηα κηθξή ηηκή γηα ηνλ παξάγνληα Rt4, ηφηε ζα ρξεηαζηεί 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ηηκή απηή ε νπνία 

πξαθηηθά ζα ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ απίζαλν λα ραζνχλ ρξήκαηα απφ κηα 

θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ.  



[76] 
 

 Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη κηα αλαιπηηθή κειέηε, πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή 

αξθεηψλ ζηνηρείσλ θαη θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε έλα κνληέιν νηθνλνκηθήο 

κειέηεο, πνπ πξνηείλεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. ηε κειέηε απηή ν 

ρξήζηεο δελ εηζάγεη άκεζα πφζν απζηεξφο ζέιεη λα είλαη ζε πηζαλέο 

θαηαζηξνθέο απφ θεξαπλνχο, αιιά κέζα απφ κηα νκάδα νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ εηζάγεη ην πξφγξακκα, απνθαζίδεη εάλ δηαρξνληθά ε επέλδπζή 

ηνπ ζε απηά ηα κέηξα πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 

 

 

Σα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε αθνξνχλ θάζε δψλε μερσξηζηά, ελψ φζεο 

δψλεο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε, ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε απηέο είλαη 

αδχλαηε. 

Δπίζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα, γηα θάζε δψλε δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε ηα 

εμήο: 

-Κφζηνο ζπζηεκάησλ powerline (γξακκή ηζρχνο). 

-Κφζηνο ζπζηεκάησλ telecomline (ηειεπηθνηλσληαθή γξακκή). 
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-Κφζηνο ζπζηεκάησλ solarline (γξακκή θσηνβνιηατθψλ) .Απηφ  είλαη ην θφζηνο ηνπ 

inverter θαη ησλ άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

θσηνβνιηατθά. 

Απηέο είλαη φιεο νη δπλαηέο γξακκέο πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε κηα δψλε. Δάλ κηα 

δψλε δελ ζπλδέεηαη κε θάπνηα γξακκή, ηφηε ην αληίζηνηρν θφζηνο εκθαλίδεηαη 

απελεξγνπνηεκέλν γηα ηελ δψλε απηή ζε απηή ηε θφξκα. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί, πσο ηα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε κε ηηο 

πεξηγξαθέο interestrate , maintenancerate , amortizationtime αθνξνχλ νηθνλνκηθνχο 

φξνπο, νη νπνίνη είλαη ην επηηφθην , ην πνζνζηφ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ν ρξφλνο 

απφζβεζεο αληίζηνηρα. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζην φηη ην interest θαη ην maintenance 

δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε ζηε κνξθή πνζνζηνχ, ελψ ην amortization ζε ρξφληα. Σα 

ρξφληα απφζβεζεο είλαη ν αληίζηξνθνο αξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ απφζβεζεο, 

 1/ρξφληα απφζβεζεο = %απφζβεζε. 

Με ηελ επηηπρήο νινθιήξσζε απηήο ηεο θφξκαο πεξλάκε ζηελ εκθάληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Γ.2.2.10  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R1 : 
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ηε θφξκα απηή ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα γηα ηνλ θίλδπλν  ηεο αλζξψπηλεο δσήο R1.Γελ 

πεξηνξίδεηαη σζηφζν κφλν ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν R1, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο φξνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη γηα θάζε δψλε θαη γηα θάζε γξακκή μερσξηζηά. Έηζη ν 

κεραληθφο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηα δψλε ή ζε πνηα γξακκή ρξεηάδεηαη λα 

ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν R1, αιιά θαη ηη είδνπο 

κέηξα ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ κειέηε ηνπ γηα πξνζαξκνγή ηνπ 

R1 ζηελ επηζπκεηή ηηκή.  

Ο αλεθηφο θίλδπλνο θαζνξίδεηαη απφ ην πξφηππν θαη είλαη πάληα ζηαζεξφο ζηελ ηηκή 

10^-5.ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο R1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλεθηφ 

θίλδπλν, ην πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη ε κειέηε είλαη απνδεθηή θαη ε 

θαηαζθεπή πξνζηαηεπκέλε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κε θφθθηλα έληνλα γξάκκαηα ν 

ρξήζηεο εηδνπνηείηαη φηη ε πξνζηαζία δελ είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

IEC 62305 θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο.  

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή παηψληαο 

ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ επφκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θίλδπλν παηψληαο ην πιήθηξν «Απνηειέζκαηα R4». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν». 
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Γ.2.2.11  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R4 γηα επηινγή γεληθήο 

κειέηεο : 

 

 

 

Ζ θφξκα απηή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε ζηελ θφξκα 

«αλεθηηθφηεηα νηθνλνκηθήο απψιεηαο» , ηελ επηινγή γεληθή κειέηε. 

ηε θφξκα απηή, ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα γηα ηνλ θίλδπλν  ηεο νηθνλνκηθήο απψιεηαο. Γελ 

πεξηνξίδεηαη σζηφζν κφλν ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν R4, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο φξνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη, γηα θάζε δψλε θαη γηα θάζε γξακκή μερσξηζηά. Έηζη ν 

κεραληθφο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηα δψλε ή ζε πνηα γξακκή ρξεηάδεηαη λα 

ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν R4, αιιά θαη ηη είδνπο 

κέηξα ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ κειέηε ηνπ γηα πξνζαξκνγή ηνπ 

R4 ζηελ επηζπκεηή ηηκή.  

Ο αλεθηφο θίλδπλνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ θφξκα «αλεθηηθφηεηα 

νηθνλνκηθήο απψιεηαο». ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο R4 είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλεθηφ θίλδπλν, ην πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη ε κειέηε 

είλαη απνδεθηή θαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπκέλε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κε θφθθηλα 
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έληνλα γξάκκαηα ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη φηη ε πξνζηαζία δελ είλαη απνδεθηή 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα κέηξα 

πξνζηαζίαο.  

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα 

παηψληαο ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

θίλδπλν αλζξψπηλεο δσήο παηψληαο ην πιήθηξν «θίλδπλνο R1». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν». 

 

 

Γ.2.2.12  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R4 γηα επηινγή αλαιπηηθήο 

κειέηεο : 
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Ζ θφξκα απηή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε ζηε θφξκα 

«αλεθηηθφηεηα νηθνλνκηθήο απψιεηαο», ηελ επηινγή γεληθή κειέηε. 

ηελ ζειίδα απηή εκθαλίδνληαη νη ζηήιεο CL , CRL , CPM . 

 CL είλαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ρσξίο ηελ παξνπζία κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. Γειαδή πφζα ρξήκαηα πηζαλφλ λα ράλνπκε θάζε ρξφλν απφ 

θαηαζηξνθέο ζηελ θαηαζθεπή ιφγσ θεξαπλψλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ κέηξα 

πξνζηαζίαο. Σν κέγεζνο απηφ εθθξάδεηαη ζε επξψ.  

 

 CRL είλαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο κε ηελ παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Γειαδή πφζα ρξήκαηα πηζαλφλ λα ράλνπκε θάζε ρξφλν απφ θαηαζηξνθέο 

ζηελ θαηαζθεπή ιφγσ θεξαπλψλ, φηαλ ππάξρνπλ κέηξα πξνζηαζίαο. Σν 

κέγεζνο απηφ εθθξάδεηαη ζε επξψ. 

 

 CPM είλαη ην εηήζην θφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη εθθξάδεηαη επίζεο 

ζε επξψ. 

Σν εηήζην θέξδνο ρξεκάησλ S = Sum(CL) - SUM(CRL) - SUM(CPM) 

Δάλ ην θέξδνο είλαη ζεηηθφο αξηζκφο ηφηε ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη φηη ε κειέηε 

πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά θεξδνθφξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε εηδνπνηείηαη φηη ε 

κειέηε πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε.   

 

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα 

παηψληαο ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

θίλδπλν αλζξψπηλεο δσήο παηψληαο ην πιήθηξν «θίλδπλνο R1». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν». 
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Γ.2.3 Φόξκεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα επηινγή κειέηεο  

«θσηνβνιηατθό πάξθν»  

 

Γ.2.3.1 Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πάξθνπ : 

 

 

ηε θφξκα απηή, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην 

πάξθν θαη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά. 

Γ.2.3.1.1 Απώιεηεο αλζξώπηλεο δσήο R1 (Lt ,Lf ,Lo) : 

Ζ απψιεηα δσήο ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο θαη πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο Lf, 

κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα 

αγξνθηήκαηα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή 

ζπκθσλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο εηδηθήο ηηκήο .  

Ζ απψιεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ αλζξψπσλ απφ ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεηο 

Lt, κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα 

αγξνθηήκαηα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή 

ζπκθσλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο εηδηθήο ηηκήο .  
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Ζ απψιεηα ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ ησλ αλζξψπσλ απφ βιάβεο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ Lo, κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην 

πξφηππν IEC 62305 γηα αγξνθηήκαηα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο, είηε λα δνζεί 

ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή ζπκθσλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο εηδηθήο 

ηηκήο . ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν θίλδπλνο έθξεμεο, ν ρξήζηεο δελ κπνξεί πιένλ 

λα επεξεάζεη ηελ ηηκή Lo κέρξη λα απνεπηιεγεί ην θνπηί επηινγήο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην Lo παίξλεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ πνπ είλαη 0.1 . 

 

Γ.2.3.1.2 Οηθνλνκηθέο απώιεηεο R4 (Lt ,Lf ,Lo) : 

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ πιηθήο θαηαζηξνθήο Lf, κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ 

πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα αγξνθηήκαηα θαη ππαίζξηνπο 

ρψξνπο, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή ζπκθσλεί ν ρξήζηεο κέζσ 

ηεο επηινγήο εηδηθήο ηηκήο .  

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη ηάζεσλ επαθήο  Lt, κπνξεί λα 

πάξεη είηε ηελ πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα αγξνθηήκαηα θαη 

ππαίζξηνπο ρψξνπο, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή ζπκθσλεί ν 

ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο εηδηθήο ηηκήο .  

Ζ νηθνλνκηθή απψιεηα ιφγσ βιάβεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ  Lν, 

κπνξεί λα πάξεη είηε ηελ πξφηππε ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα 

αγξνθηήκαηα θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο, είηε λα δνζεί ρεηξνθίλεηα κε νπνηαδήπνηε ηηκή 

ζπκθσλεί ν ρξήζηεο κέζσ ηεο επηινγήο εηδηθήο ηηκήο . ε πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ν 

θίλδπλνο έθξεμεο, ν ρξήζηεο δελ κπνξεί πιένλ λα επεξεάζεη ηελ ηηκή Lo κέρξη λα 

απνεπηιεγεί ην θνπηί επηινγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Lo παίξλεη ηελ κέγηζηε 

ηηκή ηνπ πνπ είλαη 0.1 . 

 

Γ.2.3.1.3 Παξάγνληεο κείσζεο  (  rf  ) : 

Ζ παξάκεηξνο rf είλαη έλαο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαη αθνξά ζην πφζν 

πηζαλφ είλαη λα πξνθιεζεί θσηηά ζηα θσηνβνιηατθά θαη ζηελ πεξηνρή θαη λα 

θηλδπλέςνπλ ηφζν νη άλζξσπνη φζν θαη ε ίδηα ε θαηαζθεπή. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηιέμεη απφ κηα θιίκαθα πνπ πεξηιακβάλεη επηινγέο φπσο «θαλνληθφο», «ρακειφο», 

«πςειφο», «έθξεμε», «θαλέλαο». Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ηεο 

επηινγήο ηνπ ρξήζηε κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα 

ηελ παξάκεηξν απηή, θαη ηελ αλαζέηεη ζηελ παξάκεηξν rf.  

 

Γ.2.3.1.4 Παξάγνληεο αύμεζεο  ( hz1 , hz4  ) : 

Οη παξάγνληεο hz1 , hz4 αθνξνχλ εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδεη ε 

πεξηνρή, πηζαλέο θαηαζηξνθέο πνπ κπνξεί λα πξνμελήζεη ζην πεξηβάιινλ κηα 
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θαηαζηξνθή ζηελ δψλε απηή, φπσο ππξθαγηά ζε έλα δάζνο ή απειεπζέξσζε 

επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ θαη κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ρξήζηεο θάλεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή γηα ηελ hz1 θαη ηελ hz4, θαη ην πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο επηινγήο ηνπ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 

62305, θαη ηηο αλαζέηεη ζηηο παξακέηξνπο hz1 θαη hz4 αληίζηνηρα. Οη παξάγνληεο 

απηνί απμάλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θηλδχλνπο, θαη ε κηθξφηεξε ηηκή πνπ κπνξνχλ λα 

πάξνπλ είλαη γηα ηελ επηινγή θαλέλαο εηδηθφο θίλδπλνο  ε ηηκή 1.    

 

Γ.2.3.2 Γεληθή θόξκα δηαρείξηζεο δηαηάμεσλ : 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα, ην πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε 

λα δεκηνπξγήζεη κέρξη θαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο θσηνβνιηατθψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη δηαζέζηκε ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε κηα 

δηάηαμε, είλαη λα έρεη γίλεη check ζηελ δηάηαμε απηή θαη λα έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί 

θαη θαηαρσξεζεί ε ακέζσο πξνεγνχκελε δηάηαμε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ην 

πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ηελ πξνεγνχκελε δηάηαμε 

θαη ζα πξέπεη πξψηα λα θάλεη θαηαρψξεζε ζε απηήλ.  
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Δπίζεο εάλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη φηη ζέιεη άκεζα λα δηαγξάςεη θάπνηεο δηαηάμεηο 

πνπ έρεη εηζάγεη, ηφηε κπνξεί λα γίλεη uncheck ε δηάηαμε απφ ηελ νπνία ζέιεη λα 

αξρίζεη ε δηαγξαθή, θαη έηζη δηαγξάθνληαη φιεο νη δηαηάμεηο πνπ ηελ αθνινπζνχλ. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρνπλ εηζαρζεί νη δηαηάμεηο δχν, ηξία θαη ηέζζεξα θαη γίλεη 

uncheck ε δεχηεξε δηάηαμε, ηφηε ζα δηαγξαθνχλ νη δηαηάμεηο δχν, ηξία θαη ηέζζεξα, 

ελψ εάλ γίλεη uncheck ε δηάηαμε ηξία, ηφηε ζα δηαγξαθνχλ νη δηαηάμεηο ηξία θαη 

ηέζζεξα. 

 Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα δηαγξάςεη κηα δηάηαμε κφλν, ηφηε πξέπεη λα κεηαβεί ζε 

απηήλ θαη λα ηελ αθπξψζεη κέζα απφ ηελ θφξκα εηζαγσγήο ηεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, δελ ζα δηαγξαθνχλ φιεο νη θφξκεο πνπ ηελ αθνινπζνχλ, αιιά κφλν απηή 

πνπ επηιέρηεθε λα δηαγξαθεί.  

Ζ θφξκα απηή επίζεο, ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην πνηεο δηαηάμεηο έρνπλ ήδε 

εηζαρζεί θαη είλαη ελεξγνπνηεκέλεο, αθνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη ελεξγφ ην 

πιήθηξν <επεμεξγαζία ζηνηρείσλ>. ε πεξίπησζε πνπ κηα δηάηαμε είλαη αλελεξγή, ν 

ρξήζηεο εηδνπνηείηαη γηα απηφ κε ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ <επεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ> θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ <πξνζζήθε ζηνηρείσλ>. 

 

Γ.2.3.3 Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα θάπνηα δηάηαμε : 
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ηε θφξκα απηή γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ είλαη γεληθά γηα φιν 

ην πάξθν, αιιά απνηεινχλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο  

δηάηαμεο ησλ θσηνβνιηατθψλ .   

 

Γ.2.3.3.1 πιιεθηήξηα επηθάλεηα : 

πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα δψζεη ην πιάηνο, ην κήθνο θαη ην χςνο απφ ηελ 

βάζε κέρξη ην ςειφηεξν ζεκείν ησλ θσηνβνιηατθψλ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζπιιεθήξηαο επηθάλεηαο Ad θαη Am . Ο ππνινγηζκφο ησλ επηθαλεηψλ γίλεηαη κε ηνπο 

ηχπνπο πνπ αθνξνχλ νξζνγψληεο παξαιιειεπίπεδεο θαηαζθεπέο, γηαηί ε πιεηνςεθία 

ησλ θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ είλαη ζπλήζσο νξγαλσκέλεο ζε νξζνγψληα ζρήκαηα, 

θαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη, πξνζεγγίδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ 

ζεψξεζε ελφο νξζνγψληνπ παξαιιειεπίπεδνπ πνπ ηα πεξηθιείεη.  

χκθσλα κε ην πξφηππν, ν ρξήζηεο επηπιένλ πξέπεη λα θάλεη επηινγή θαη γηα έλαλ 

παξάγνληα κείσζεο ησλ επηθαλεηψλ απηψλ Cd, πνπ αθνξά ζε ηη πεξηβάιινλ 

γεηηληάδεη ε θσηνβνιηατθή δηάηαμε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηθάλεηα Ad ηεο θσηνβνιηατθήο δηάηαμεο πνπ 

ππνινγίδεηαη εδψ, δελ απνηειεί κφλν ηνλ φξν Ad/b πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν IEC 

62305, αιιά θαη ηνλ φξν Ad/a αθνχ απνηειεί ζηελ νπζία θαη κηα παξαθείκελε 

θαηαζθεπή, ε νπνία ζπιιέγεη ηνπο θεξαπλνχο θαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ηνπο κεηαθέξεη 

ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη θάπνπ 

ζηεγαζκέλα. Άξα ζηε κειέηε ηνπ πάξθνπ, απηή ε επηθάλεηα επηηειεί δηπιφ ξφιν θαη 

αλακηγλχεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο φξνπο απφ φηη ζε κηα απιή κειέηε κηαο απιήο 

θαηαζθεπήο. 

 

Γ.2.3.3.2 Παξάγνληεο κείσζεο  (   ra , ru  , rp ) : 

Οη παξάκεηξνη ra, ru είλαη παξάγνληεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

επηθάλεηαο πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε θαη ν ρξήζηεο θαιείηαη λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζε δηάθνξα είδε επηθάλεηαο. Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε 

ηεο επηινγήο ηνπ ρξήζηε κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 

γηα ηελ επηθάλεηα απηή, θαη ηελ αλαζέηεη ζηηο παξακέηξνπο ra, ru νη νπνίεο παίξλνπλ 

ηελ ίδηα ηηκή.  

Ζ παξάκεηξνο rp είλαη έλαο παξάγνληαο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη αθνξά ζην πφζν 

πξνζηαηεπκέλε είλαη ε δηάηαμε έλαληη θηλδχλνπ θσηηάο, έηζη ψζηε είηε λα απνθεπρζεί 

κηα ππξθαγηά, είηε αλ πξνθιεζεί, λα θαηαπνιεκεζεί έγθαηξα ρσξίο απψιεηεο γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηελ δηάηαμε. Ο ρξήζηεο, θαιείηαη λα θάλεη επηινγή ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηεη ε δηάηαμε απηή, θαη κπνξεί λα επηιέμεη θαη πεξηζζφηεξα απφ 

έλα κέηξα πξνζηαζίαο. Σν πξφγξακκα έπεηηα θάλεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ επηινγψλ 

ηνπ ρξήζηε κε αξηζκεηηθέο ηηκέο, πνπ νξίδεη ην πξφηππν IEC 62305 γηα θάζε κέηξν 
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πξνζηαζίαο, θαη έπεηηα θξαηάεη ηελ κηθξφηεξε απφ απηέο ηηο ηηκέο, ψζηε λα κεησζεί 

πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο θαη ηελ αλαζέηεη ζηελ παξάκεηξν rp.  

 

Γ.2.3.3.3 Μέηξα πξνζηαζίαο ( Pa  ) : 

Σα κέηξα επηπιένλ πξνζηαζίαο είλαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ θαη λα πξνθπιάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηξαπκαηηζκφ, απφ βεκαηηθέο 

ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο. χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305, ηα κέηξα απηά έρνπλ 

λφεκα κφλν γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν θαη θηλδπλεχνπλ απφ 

άκεζν πιήγκα απφ ηνλ θεξαπλφ, ζπλεπψο έρνπλ άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέηξα 

πξνζηαζίαο, θαη ε ζπλνιηθή ηηκή Pa είλαη ην γηλφκελν απφ φιεο ηηο ηηκέο ησλ 

επηιεγκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ απφ ην πξφηππν IEC 62305. 

Δπνκέλσο φζν πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο επηιεγνχλ, ηφζν κηθξφηεξε γίλεηαη ε 

ηηκή Pa επνκέλσο θαη ν θίλδπλνο Ra 

Γ.2.3.3.4 Μέηξα πξνζηαζίαο (ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο) : 

Δδψ, επηιέγεηαη ην επίπεδν ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

δηάηαμε απηή ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο <ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζηαζίαο> . Απηή ε παξάκεηξνο επεξεάδεη ηνλ φξν RB ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ, ν 

νπνίνο αθνξά ηνλ θίλδπλν γηα πιηθέο θαηαζηξνθέο απφ άκεζα ρηππήκαηα θεξαπλψλ 

ζην θηίξην. Με απηά ηα κέηξα πξνζηαζίαο πξνζηαηεχνπκε ηα θσηνβνιηατθά πάλει 

απφ άκεζα ρηππήκαηα θεξαπλψλ. 
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Γ.2.3.4 Γεληθή θόξκα δηαρείξηζεο γξακκώλ ησλ θσηνβνιηατθώλ δηαηάμεσλ : 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα, ε θφξκα απηή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε 

λα δεκηνπξγήζεη ηηο γξακκέο ησλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζπλδένπλ κηα θσηνβνιηατθή 

δηάηαμε κε ηα ειεθηξνληθά ηεο ζηνηρεία φπσο inverter θα. Αξρηθά ν ρξήζηεο επηιέγεη 

πνηεο απφ ηηο γξακκέο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη, θαη έπεηηα νδεγείηαη ζε εηζαγσγή 

αθφκα πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ γηα θάζε γξακκή πνπ επηιέρηεθε. Δθφζνλ ν κέγηζηνο 

αξηζκφο δηαηάμεσλ είλαη ηέζζεξηο, είλαη αλαγθαίν θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

γξακκψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο λα είλαη πάιη ηέζζεξηο. 
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Αλάινγα κε ην πνηεο δηαηάμεηο έρεη δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, πξνζθέξνληαη γηα 

αληηζηνίρηζε ζηηο γξακκέο εάλ απηέο ζπλδένληαη κε απηέο ηηο δηαηάμεηο. Οη ππφινηπεο 

παξακέλνπλ απελεξγνπνηεκέλεο θαη κε δηαζέζηκεο πξνο επηινγή, κέρξη λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ ρξήζηε απφ ηελ θφξκα δηαρείξηζεο δηαηάμεσλ. Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο κηα γξακκή ζπλδέεηαη κε φπνηα δηάηαμε επηζπκεί ν ρξήζηεο, 

αξθεί πξψηα λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ε δηάηαμε απηή. Ωζηφζν, ην θξίζηκν ζηνηρείν 

είλαη φηη κηα δηάηαμε κπνξεί λα αλήθεη ζε κηα γξακκή ην πνιχ, γεγνλφο ην νπνίν είλαη 

απηνλφεην, εάλ ζθεθηνχκε πσο θάζε θσηνβνιηατθή δηάηαμε έρεη κφλν κηα γξακκή 

εμφδνπ. Δάλ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη κηα δηάηαμε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

γξακκέο, ηφηε ην πξφγξακκα ηνπ ην απαγνξεχεη  θαη πξνζθέξεη θαη θαηάιιειε 

εηδνπνίεζε. Ωζηφζν, κηα γξακκή κπνξεί λα αλήθεη θαη ζηηο ηέζζεξηο δηαηάμεηο 

ηαπηφρξνλα θαη δελ έρεη θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, γεγνλφο ην νπνίν είλαη πξαθηηθφ εάλ 

ζθεθηνχκε πσο νη δηαηάμεηο κπνξεί λα είλαη ζπλδεκέλεο ζε ζεηξά κε κηα θαη κφλν 

γξακκή: 

1 δηάηαμε  1 γξακκή 

1 γξακκή  1 έσο 4 δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθά κηα δηάηαμε ζπλδεκέλε 

Γηα λα πξνρσξήζεη ην πξφγξακκα, ζα πξέπεη θάζε γξακκή λα αληηζηνηρίδεηαη ην 

ιηγφηεξν κε κηα ελεξγή δηάηαμε. 
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Με ηελ επηινγή ηνπ θνπκπηνχ «ζηνηρεία πξνζηαζίαο», ν ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζηελ 

θφξκα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (inverter θα) 

ηεο θσηνβνιηατθήο δηάηαμεο, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί αξγφηεξα. Αθνχ ε θφξκα 

απηή νινθιεξσζεί επηηπρψο, λέεο επηινγέο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα ηηο γξακκέο 

γίλνληαη δηαζέζηκεο γηα ηνλ ρξήζηε. ηελ επφκελε ζειίδα παξνπζηάδνληαη ηα λέα 

ζηνηρεία ηα νπνία θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο . 

 

 

Δδψ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη εάλ ε γξακκή απνηειείηαη απφ ππφγεην ηκήκα ή 

απφ ελαέξην ηκήκα ή θαη απφ ηα 2, νπφηε ζα ιεθζεί ππφςε ζαλ γξακκή 

απνηεινχκελε απφ δχν δηαθνξεηηθά ηκήκαηα. Αθνχ γίλεη ε επηζπκεηή επηινγή, 

αλνίγνπλ λέα πιήθηξα, κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ηα μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηκήκαηνο ηεο γξακκήο. ηελ επφκελε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε λέα 

κνξθνπνίεζε ηεο θφξκαο αλάινγα κε ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε. 
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε κηαο γξακκήο, πξέπεη λα 

επηιεγεί θαη λα ζπκπιεξσζεί επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα ηεο γξακκήο. Ο 

ρξήζηεο κπνξεί λα γλσξίδεη πνηα ηκήκαηα έρεη ήδε θαηαρσξήζεη, αθνχ ζε απηά ζα 

είλαη δηαζέζηκν κφλν ην πιήθηξν «επεμεξγαζία ζηνηρείσλ» (παξάδεηγκα θαη ηα δπν 

ηκήκαηα ηεο γξακκήο 3) , ελψ ζε φζα δελ έρνπλ νινθιεξσζεί ζα είλαη δηαζέζηκν 

κφλν ην πιήθηξν «πξνζζήθε ζηνηρείσλ». 

ε θάζε πεξίπησζε γξακκήο πξνζθέξεηαη κηα πξναηξεηηθή επηινγή γηα ζηέγαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε εζσηεξηθφ ρψξν. Ζ θφξκα απηή ζα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ επηινγή 

απηή εάλ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ (inverter θα) βξίζθνληαη 

ζηεγαζκέλα ζε θάπνηα θαηαζθεπή εληφο ηνπ πάξθνπ. Δάλ δελ επηιεγεί απηή ε 

επηινγή, ην πξφγξακκα ζεσξεί φηη ηα ζπζηήκαηα είλαη ζηεγαζκέλα θάησ απφ ηελ 

ζθηά ησλ θσηνβνιηατθψλ ρσξίο εηδηθή πξνζηαζία απφ θάπνην θηίξην.   
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Σν κέξνο ηεο γξακκήο ησλ θσηνβνιηατθψλ ην νπνίν κειεηάηαη ζε απηή ηε θφξκα, 

αθφξα ηελ γξακκή πνπ μεθηλάεη απφ ηα πάλει ησλ θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζπιιέγνπλ ην ξεχκα, θαη θαηαιήγεη κέρξη θαη ηνλ inverter, ν νπνίνο ζπλήζσο 

βξίζθεηαη κέζα ζε κηα παξαθείκελε θαηαζθεπή πξνζηαηεπκέλνο.   
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Γ.2.3.5  Φόξκα ραξαθηεξηζηηθώλ εζσηεξηθήο πξνζηαζίαο γξακκήο : 

 

 

 

ηε θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο 

ηεο γξακκήο, θαη αθνξά ην κέξνο ηεο γξακκήο πνπ βξίζθεηαη ζηεγαζκέλν ζηελ 

πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα φπσο inverter θα. 

 Δπίζεο, θαιείηαη λα δψζεη ηελ ηάζε αληνρήο Uw ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηα θσηνβνιηατθά.  

Σν KS3 αθνξά είηε ην θνκκάηη ηεο γξακκήο πνπ πεξλάεη κέζα απφ κηα θαηαζθεπή 

πνπ ζηεγάδεη ηα θσηνβνιηατθά, είηε ην θνκκάηη ηεο γξακκήο πνπ δελ βξίζθεηαη εληφο 

θάπνηαο θαηαζθεπήο πξνζηαζίαο, εάλ δελ ππάξρεη απηή, αιιά βξίζθεηαη ζηεγαζκέλν 

ιφγσ θπζηθήο θαηαζθεπήο ζηέγαζεο ζε θάπνην ζεκείν. Δπίζεο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν IEC 62305, εάλ ε θαισδίσζε βξίζθεηαη κέζα ζε κεηαιιηθφ αγσγφ κε 

ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο ζηα άθξα, ηφηε ν παξάγνληαο πξνζηαζίαο KS3 κεηψλεηαη 

θαηά κηα ηάμε κεγέζνπο.   

Σα spds ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ είζνδν ηεο γξακκήο ζην ζεκείν ζηέγαζεο 

ζην ζεκείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη ηνλ inverter, θαη εάλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα, ηφηε εάλ ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα έρνπλ 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν. 
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Γ.2.3.6  Φόξκα εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελαέξηαο γξακκήο θαη εμσηεξηθήο 

πξνζηαζίαο : 

 

 

 

ηελ θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο γηα ην ελαέξην κέξνο ηεο γξακκήο πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ησλ ζηεγαζκέλσλ ζπζηεκάησλ ησλ θσηνβνιηατθψλ. 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κήθνο , χςνο Ha , χςνο Hb , χςνο Hc 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν, γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ επηθάλεηα Α1, 

πνπ θαηαιακβάλεη ε γξακκή ζην ελαέξην ηκήκα ηεο θαη κπνξεί λα ζπιιέμεη άκεζα 

ρηππήκαηα θεξαπλψλ, θαη ηελ επηθάλεηα Ai πνπ είλαη ε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπιιέμεη ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη λα επεξεάζεη έκκεζα ηελ γξακκή καο κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα. 

Οη ρσξηθνί ζπληειεζηέο, παξάγνληαο ζέζεο (Cd) θαη πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

(Ce), είλαη πνιιαπιαζηαζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηθάλεηεο Α1 θαη Αi αληίζηνηρα. 
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Έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γχξσ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εμσηεξηθφ ηκήκα 

ηεο γξακκήο θαη κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ, είηε λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηηο 

επηθάλεηεο απηέο.  

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ζσξάθηζεο, θαη πνηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε έρεη ε ζσξάθηζε απηή εάλ ππάξρεη. Αθνξά ην θαιψδην πνπ 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ζηεγαζκέλε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ν inverter θαη ηα άιια 

ζπζηήκαηα. 

Δάλ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία δελ έρεη δπγφ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη εμνπιηζκφ 

ζπλδεκέλν ζηνλ ίδην δπγφ, ηφηε απμάλεηαη κηα παξάκεηξνο θηλδχλνπ Pli, ε νπνία 

αθνξά ζηνλ θίλδπλν απφ έκκεζα πιήγκαηα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα θαη 

αλαγξάθεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. 

 

Γ.2.3.7  Φόξκα εμσηεξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ππόγεηαο γξακκήο θαη εμσηεξηθήο 

πξνζηαζίαο : 

 

 

 

ηε θφξκα απηή ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία αιιά θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο γηα ην ππφγεην κέξνο ηεο γξακκήο πνπ βξίζθεηαη εθηφο 

ησλ ζηεγαζκέλσλ ζπζηεκάησλ ησλ θσηνβνιηατθψλ. 
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Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κήθνο , χςνο Ha , χςνο Hb , χςνο Hc 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν, γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ επηθάλεηα Α1, 

πνπ θαηαιακβάλεη ε γξακκή ζην ελαέξην ηκήκα ηεο θαη κπνξεί λα ζπιιέμεη άκεζα 

ρηππήκαηα θεξαπλψλ, θαη ηελ επηθάλεηα Ai, πνπ είλαη ε επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα 

ζπιιέμεη ρηππήκαηα θεξαπλψλ θαη λα επεξεάζεη έκκεζα ηελ γξακκή καο κε 

ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα. 

Οη ρσξηθνί ζπληειεζηέο παξάγνληαο ζέζεο (Cd) θαη πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

(Ce) είλαη πνιιαπιαζηαζηηθνί παξάγνληεο γηα ηηο επηθάλεηεο Α1 θαη Αi αληίζηνηρα. 

Έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γχξσ πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην εμσηεξηθφ ηκήκα 

ηεο  ππφγεηαο γξακκήο, θαη κπνξνχλ είηε λα απμήζνπλ είηε λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν 

γηα ηηο επηθάλεηεο απηέο.  

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν κεηψλεη ηνλ θίλδπλν. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο αθνξνχλ ζηελ χπαξμε ζσξάθηζεο θαη πνηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίζηαζε έρεη ε ζσξάθηζε απηή, εάλ ππάξρεη, θαη αθνξά ην θαιψδην 

πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ζηεγαζκέλε πεξηνρή, πνπ βξίζθεηαη ν inverter θαη ηα άιια 

ζπζηήκαηα. 

Δάλ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία δελ έρεη δπγφ ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη εμνπιηζκφ 

ζπλδεκέλν ζηνλ ίδην δπγφ, ηφηε απμάλεηαη κηα παξάκεηξνο θηλδχλνπ Pli, ε νπνία 

αθνξά ζηνλ θίλδπλν απφ έκκεζα πιήγκαηα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα θαη 

αλαγξάθεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. 
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Γ.2.3.8  Φόξκα ραξαθηεξηζηηθώλ θαηαζθεπήο ζηελ νπνία ζηεγάδνληαη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθώλ : 

 

ηελ θφξκα απηή θαιείηαη ν ρξήζηεο λα πεξηγξάςεη πψο είλαη ε θαηαζθεπή πνπ 

ζηεγάδεη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ, εάλ απηή ππάξρεη. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο, ε θφξκα παξέρεη επηινγέο γηα 

δχν ζπλεζηζκέλα είδε θηηξίνπ, ηα νπνία είλαη νξζνγψλην θηίξην θαη θηίξην κε 

ηξηγσληθή ζθεπή. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θακία απφ ηηο δχν επηινγέο δελ 

ηθαλνπνηεί ηνλ ρξήζηε, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίζεη κφλνο ηνπ ηελ επηθάλεηα 

ηεο θαηαζθεπήο, θαη λα ηελ εηζάγεη κε ηελ ηξίηε επηινγή «πνιχπινθε θαηαζθεπή».    

χκθσλα κε ην πξφηππν, ν ρξήζηεο επίζεο πξέπεη λα θάλεη επηινγή θαη γηα έλαλ 

παξάγνληα κείσζεο ηεο επηθάλεηαο Cd, πνπ αθνξά ζε ηη πεξηβάιινλ γεηηληάδεη ε 

θαηαζθεπή. 

Ζ χπαξμε κεηαζρεκαηηζηή ζηελ θαηαζθεπή κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ θαηαζθεπή απηή. 

Ζ εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή πξνζηαζία επηιέγνληαη απφ ηνλ ρξήζηε κέζα απφ έλα 

πιήζνο επηινγψλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν, θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιέγκα, ν 

ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ην πιάηνο ηνπ πιέγκαηνο. Οη ηηκέο Ks1 , Ks2 πνπ 
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πξνθχπηνπλ, είλαη εκθαλήο ζην ρξήζηε. Σα κέηξα απηά πξνζηαζίαο θαζνξίδνπλ πφζν 

ζα επεξεάδνληαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ εληφο ηεο 

θαηαζθεπήο απφ ειεθηξνκαγλεηηθά θαηλφκελα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ πξφζπησζε 

θεξαπλψλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θαηαζθεπή. 

 

 

Γ.2.3.9  Φόξκα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ γηα αλεθηηθόηεηα νηθνλνκηθήο απώιεηαο : 

 

ηελ θφξκα απηή ν ρξήζηεο έρεη δχν επηινγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ.  

 Ζ πξψηε είλαη κηα γεληθή θαη ζχληνκε κειέηε, φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

επηιέμεη απιά, πφζα πηζαλφλ ρξήκαηα ξηζθάξεη λα ράζεη απφ κηα πηζαλή 

θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ. Έηζη ην πξφγξακκα ζα κπνξεί λα ηελ ζπγθξίλεη 

κε ηελ ππνινγηζκέλε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί κηα θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ, 

θαη λα ηνλ ελεκεξψζεη εάλ είλαη θαιπκκέλνο γηα ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζέζεη κε 

ηα ππάξρνληα κέηξα πξνζηαζίαο, ή εάλ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζεη θαη άιια.    
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Ζ επηινγή ηνπ είλαη ην ζε πφζα ρξφληα απνδέρεηαη κηα νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ, απφ πιήγκαηα θεξαπλψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

κία ζηα δέθα ζεκαίλεη, φηη δελ έρεη πξφβιεκα εάλ ε επέλδπζε ηνπ θαηαζηξαθεί 

νινθιεξσηηθά ζε δέθα ρξφληα απφ πιήγκαηα θεξαπλψλ. 

Δάλ επηιέμεη κηα κεγάιε ηηκή φπσο είλαη κηα ζηα δέθα ρξφληα, ηφηε ζεκαίλεη πσο 

είλαη πην ειαζηηθφο, θαη αθνχ ξηζθάξεη ηφζν, ρξεηάδεηαη ιίγα κέηξα πξνζηαζίαο  

Δάλ πάιη επηιέμεη κηα κηθξή ηηκή γηα ηνλ παξάγνληα Rt4, ηφηε ζα ρξεηαζηεί 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ηηκή απηή, ε νπνία 

πξαθηηθά ζα ζεκαίλεη φηη είλαη πνιχ απίζαλν λα ραζνχλ ρξήκαηα απφ κηα 

θαηαζηξνθή ιφγσ θεξαπλνχ.  

 Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη κηα αλαιπηηθή κειέηε πνπ απαηηεί ηελ εηζαγσγή 

αξθεηψλ ζηνηρείσλ, θαη θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε έλα κνληέιν νηθνλνκηθήο 

κειέηεο πνπ πξνηείλεηαη ζην πξφηππν IEC 62305. ηελ κειέηε απηή, ν 

ρξήζηεο δελ εηζάγεη άκεζα πφζν απζηεξφο ζέιεη λα είλαη ζε πηζαλέο 

θαηαζηξνθέο απφ θεξαπλνχο. Μέζα απφ κηα νκάδα νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ εηζάγεη ην πξφγξακκα, απνθαζίδεη εάλ δηαρξνληθά ε επέλδπζε ηνπ ζε 

απηά ηα κέηξα πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 
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Σα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε αθνξνχλ θάζε δηάηαμε μερσξηζηά, ελψ 

φζεο δηαηάμεηο δελ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ ρξήζηε, ε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε 

απηέο είλαη αδχλαηε. 

Δπίζεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα γηα θάζε δηάηαμε δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε ηα 

εμήο: 

 Κφζηνο δψσλ, ηα νπνία κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζε κηα αγξνηηθή έθηαζε. 

 Κφζηνο ηνπ θηηξίνπ πξνζηαζίαο, πνπ είλαη ε θαηαζθεπή ε νπνία ζηεγάδεη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ φπσο ν inverter θα. Δάλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηα θαηαζθεπή πξέπεη λα δεισζεί ε ηηκή 0. 

 Κφζηνο ησλ πάλει είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο φινπ ηνπ ζπιιεθηήξηνπ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Κφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο είλαη ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. 
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 Κφζηνο ζπζηεκάησλ solarline (γξακκή θσηνβνιηατθψλ) .Απηφ  είλαη ην 

θφζηνο ηνπ inverter θαη ησλ άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θσηνβνιηατθά. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ηα δεδνκέλα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε κε ηηο 

πεξηγξαθέο interestrate , maintenancerate , amortizationtime, αθνξνχλ νηθνλνκηθνχο 

φξνπο νη νπνίνη είλαη ην επηηφθην , ην πνζνζηφ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ν ρξφλνο 

απφζβεζεο αληίζηνηρα. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζην φηη ην interest θαη ην maintenance, 

δεηνχληαη απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ κνξθή πνζνζηνχ, ελψ ην amortization ζε ρξφληα. Σα 

ρξφληα απφζβεζεο είλαη ν αληίζηξνθνο αξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ απφζβεζεο, 

 1/ρξφληα απφζβεζεο = %απφζβεζε. 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε απηήο ηεο θφξκαο πεξλάκε ζηελ εκθάληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

 

Γ.2.3.10  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R1 : 
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ηε θφξκα απηή, ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα γηα ηνλ θίλδπλν  ηεο αλζξψπηλεο δσήο R1.Γελ 

πεξηνξίδεηαη σζηφζν κφλν ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν R1, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο φξνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη γηα θάζε δηάηαμε θαη γηα θάζε γξακκή, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κηα δηάηαμε μερσξηζηά. Έηζη ν κεραληθφο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε 

πνηα δηάηαμε ή ζε πνηα γξακκή ρξεηάδεηαη λα ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν R1, αιιά θαη ηη είδνπο κέηξα ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθά ζηελ κειέηε ηνπ γηα πξνζαξκνγή ηνπ R1 ζηελ επηζπκεηή ηηκή.  

Ο αλεθηφο θίλδπλνο θαζνξίδεηαη απφ ην πξφηππν θαη είλαη πάληα ζηαζεξφο ζηελ ηηκή 

10^-5.ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο R1 είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλεθηφ 

θίλδπλν, ην πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη ε κειέηε είλαη απνδεθηή θαη ε 

θαηαζθεπή πξνζηαηεπκέλε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κε θφθθηλα έληνλα γξάκκαηα ν 

ρξήζηεο εηδνπνηείηαη, φηη ε πξνζηαζία δελ είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ην πξφηππν 

IEC 62305 θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο.  

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή παηψληαο 

ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ επφκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ θίλδπλν παηψληαο ην πιήθηξν «Απνηειέζκαηα R4». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν» 
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Γ.2.3.11  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R4 γηα επηινγή γεληθήο 

κειέηεο : 

 

 

 

Ζ θφξκα απηή, εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε ζηελ θφξκα 

«αλεθηηθφηεηα νηθνλνκηθήο απψιεηαο» ηελ επηινγή γεληθή κειέηε. 

ηε θφξκα απηή ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην απνηέιεζκα γηα ηνλ θίλδπλν  ηεο νηθνλνκηθήο απψιεηαο. Γελ 

πεξηνξίδεηαη σζηφζν κφλν ζηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν R4, αιιά θαη ζε φινπο ηνπο φξνπο 

απφ ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη γηα θάζε δηάηαμε θαη γηα θάζε γξακκή μερσξηζηά. Έηζη 

ν κεραληθφο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηα δηάηαμε ή ζε πνηα γξακκή ρξεηάδεηαη 

λα ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν R4 αιιά θαη ηη 

είδνπο κέηξα ζα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ κειέηε ηνπ γηα πξνζαξκνγή 

ηνπ R4 ζηελ επηζπκεηή ηηκή.  
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Ο αλεθηφο θίλδπλνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζηελ θφξκα «αλεθηηθφηεηα 

νηθνλνκηθήο απψιεηαο». ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο R4 είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αλεθηφ θίλδπλν, ην πξφγξακκα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε φηη ε κειέηε 

είλαη απνδεθηή θαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπκέλε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, κε θφθθηλα 

έληνλα γξάκκαηα, ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη φηη ε πξνζηαζία δελ είλαη απνδεθηή 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξα κέηξα 

πξνζηαζίαο.  

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα 

παηψληαο ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

θίλδπλν αλζξψπηλεο δσήο παηψληαο ην πιήθηξν «θίλδπλνο R1». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν». 

 

 

Γ.2.3.12  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα θίλδπλν R4 γηα επηινγή αλαιπηηθήο 

κειέηεο : 
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Ζ θφξκα απηή εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επέιεμε ζηελ θφξκα 

«αλεθηηθφηεηα νηθνλνκηθήο απψιεηαο», ηελ επηινγή γεληθή κειέηε. 

ηε ζειίδα απηή εκθαλίδνληαη νη ζηήιεο CL , CRL , CPM 

CL είλαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο ρσξίο ηελ παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Γειαδή πφζα ρξήκαηα πηζαλφλ λα ράλνπκε θάζε ρξφλν απφ θαηαζηξνθέο ζην 

θσηνβνιηατθφ πάξθν ιφγσ θεξαπλψλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ κέηξα πξνζηαζίαο. Σν 

κέγεζνο απηφ εθθξάδεηαη ζε επξψ.  

CRL είλαη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο κε ηελ παξνπζία κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Γειαδή πφζα ρξήκαηα πηζαλφλ λα ράλνπκε θάζε ρξφλν απφ θαηαζηξνθέο ζην 

θσηνβνιηατθφ πάξθν ιφγσ θεξαπλψλ, φηαλ ππάξρνπλ κέηξα πξνζηαζίαο. Σν κέγεζνο 

απηφ εθθξάδεηαη ζε επξψ. 

CPM είλαη ην εηήζην θφζηνο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη εθθξάδεηαη επίζεο ζε επξψ. 

Σν εηήζην θέξδνο ρξεκάησλ S = Sum(CL) - SUM(CRL) - SUM(CPM) 

Δάλ ην θέξδνο είλαη ζεηηθφο αξηζκφο, ηφηε ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη φηη ε κειέηε 

πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά θεξδνθφξα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ελεκεξψλεηαη, φηη ε 

κειέηε πξνζηαζίαο είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε.   

 

Ο ρξήζηεο αθνχ αλαγλψζεη ηα απνηειέζκαηα έρεη ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να γπξίζεη πίζσ παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» θαη λα ιάβεη 

πεξηζζφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο, κεηαβαίλνληαο ζε θάζε βήκα ηεο εθαξκνγήο. 

 Να εθηππψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή απψιεηα 

παηψληαο ην πιήθηξν «εθηχπσζε». 

 Να κεηαβεί ζηελ πξνεγνχκελε θαξηέια παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ 

θίλδπλν αλζξψπηλεο δσήο παηψληαο ην πιήθηξν «θίλδπλνο R1». 

 Να ηεξκαηίζεη ην πξφγξακκα παηψληαο ην πιήθηξν «θιείζηκν». 
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Γ.3 Παξάδεηγκα κειέηεο 

Γ.3.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο 

ηε ζεκείν απηφ ζα παξνπζηαζηεί κηα κειέηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξά ζηελ πξνζηαζία ελφο εμνρηθνχ θηηξίνπ ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε δπν 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ ζε δψλεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξφηππν IEC 62305. Ζ κηα απφ ηηο δψλεο απηέο είλαη ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη ε 

άιιε αθνξά ηελ νξνθή θαη ηηο θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

ην θηίξην επίζεο ππάξρνπλ ηξείο γξακκέο: κηα γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, κηα γηα ηελ 

παξνρή ηζρχνο θαη κηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχζηεκα ησλ θσηνβνιηατθψλ. 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο 

Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Γηαζηάζεηο(m) 

 

- Lb*Wb*Hb 40*45*10 

Παξάγνληαο ζέζεο απνκνλσκέλν Cd 1 

LPS θαλέλα Pb 1 

Δμσηεξηθή ζσξάθηζε θακία Ks1 1 

Δζσηεξηθή ζσξάθηζε θακία Ks2 1 

πρλφηεηα θεξαπληθψλ 
πιεγκάησλ 

1/km
2
/year Ng 4 

Απψιεηα ιφγσ βιάβεο 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ R1 

Ύπαξμε αζαλζέξ Lo1 0.00001 

Ύςνο θσηνβνιηατθψλ  Απφ ηελ βάζε έσο ην 

ςειφηεξν ζεκείν 

H2 2.3 
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3Υαξαθηεξηζηηθά γξακκήο ηζρχνο 

Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Αληίζηαζε εδάθνπο Ωm p 200 

Μήθνο(m) - Lc 300 

Ύςνο(m) ππφγεηα - - 

Μεηαζρεκαηηζηήο ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ Ct 0.2 

Παξάγνληαο ζέζεο Πεξηθπθισκέλε απφ 
ρακειφηεξα αληηθείκελα 

Cd 0.5 

Πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο πξναζηηαθφ Ce 0.5 

Δζσηεξηθή πξνζηαζία Απξνζηάηεπην θαιψδην - 
πξνθχιαμε φδεπζεο γηα 

απνθπγή κεγάισλ θιεηζηψλ 

βξφρσλ 

Ks3 0.2 

Δμσηεξηθή πξνζηαζία :δπγφο 
ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

εμνπιηζκφο ζπλδεκέλνο ζηνλ 

ίδην δπγφ 

 
 

 

5<Rs<20(Ωκ/km) 

PLD 0.95 

PLI 0.06 

Σάζε αληνρήο ζπζηεκάησλ Uw Uw=2.5kv Ks4 0.6 

Πξνζηαζία Spds θακία Pspd 1 

Γηαζηάζεηο παξαθείκελνπ 

θηηξίνπ 

θαλέλα - - 

 

 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά γξακκήο ηειεπηθνηλσληψλ 

Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Αληίζηαζε εδάθνπο Ωm p 200 

Μήθνο(m) - Lc 200 

Ύςνο(m) ππφγεηα - - 

Μεηαζρεκαηηζηήο θαλέλαο Ct 1 

Παξάγνληαο ζέζεο Πεξηθπθισκέλε απφ 

ρακειφηεξα αληηθείκελα 

Cd 0.5 

Πεξηβαιινληηθφο 

παξάγνληαο 

πξναζηηαθφ Ce 0.5 

Δζσηεξηθή πξνζηαζία Απξνζηάηεπην θαιψδην - 
πξνθχιαμε φδεπζεο γηα 

απνθπγή  θιεηζηψλ 

βξφρσλ 

Ks3 0.02 
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Δμσηεξηθή πξνζηαζία :δπγφο 

ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ 

θαη εμνπιηζκφο ζπλδεκέλνο 

ζηνλ ίδην δπγφ 

 
 

 

5<Rs<20(Ωm/km) 

PLD 1 

PLI 0.15 

Σάζε αληνρήο ζπζηεκάησλ 

Uw 

Uw=1.5kv Ks4 1 

Πξνζηαζία Spds θακία Pspd 1 

πληειεζηήο παξαθείκελνπ 

θηηξίνπ 

 

απνκνλσκέλν 

 

Cda 

 

1 

Γηαζηάζεηο παξαθείκελνπ 
θηηξίνπ 

- La*Wa*Ha 20*30*5 

 

 

Υαξαθηεξηζηηθά γξακκήο θσηνβνιηατθψλ 

Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Αληίζηαζε εδάθνπο Ωm p 200 

Μήθνο(m) - Lc 220 

Ύςνο(m) ππφγεηα - - 

Μεηαζρεκαηηζηήο θαλέλαο Ct 1 

Παξάγνληαο ζέζεο Πεξηθπθισκέλε απφ 

ρακειφηεξα αληηθείκελα 

Cd 0.5 

Πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο πξναζηηαθφ Ce 0.5 

Δζσηεξηθή πξνζηαζία Απξνζηάηεπην θαιψδην - 

πξνθχιαμε φδεπζεο γηα 

απνθπγή κεγάισλ θιεηζηψλ 

βξφρσλ 

Ks3 0.2 

Δμσηεξηθή πξνζηαζία :δπγφο 
ηζνδπλακηθψλ ζπλδέζεσλ θαη 

εμνπιηζκφο ζπλδεκέλνο ζηνλ 

ίδην δπγφ 

 
 

 

5<Rs<20(Ωm/km) 

PLD 0.95 

PLI 0.06 

Σάζε αληνρήο ζπζηεκάησλ Uw Uw=2.5kv Ks4 0.6 

Πξνζηαζία Spds θακία Pspd 1 

πληειεζηήο παξαθείκελνπ 

θηηξίνπ 

απνκνλσκέλν Cda 1 

Γηαζηάζεηο παξαθείκελνπ 
θηηξίνπ 

Κπιηλδξηθφο ππιψλαο - d=0,3 
h=10 
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Εψλε 1 εμσηεξηθφ θηηξίνπ (νξνθή) 

Θεσξψληαο φηη ζηελ νξηδφληηα νξνθή ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη κηα ζνθίηα ε νπνία 

θαηνηθείηαη ε κειέηε απψιεηαο ησλ αλζξψπσλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε πεξίπησζε κε 

χπαξμεο αλζξψπσλ ζηελ νξνθή ε ζπγθεθξηκέλε δψλε ζα κπνξνχζε λα παξαιεθζεί. 

Όκσο φπσο βιέπνπκε ζηελ θσηνγξαθία ππάξρεη πξφζβαζε ησλ αλζξψπσλ. Λφγσ ηεο 

θχζεο ηεο θαηαζθεπήο (εμνρηθή θαηνηθία) ππάξρεη εηδηθφο θίλδπλνο γηα ην 

πεξηβάιινλ απφ ππξθαγηά πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ εζηία θσηηάο ζηελ 

θαηαζθεπή. 
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Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Σχπνο εδάθνπο ζθπξφδεκα ra ,ru 1*10-2 

Πξνζηαζία απφ άκεζα ρηππήκαηα θακία Pa 1 

Κίλδπλνο ππξθαγηάο ρακειφο rf 1*10-3 

Δηδηθφο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο Κίλδπλνο γηα ην 

γχξσ πεξηβάιινλ 

hz1 20 

Δηδηθφο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαλέλαο hz4 1 

Μέηξα ππξαζθάιεηαο θαλέλα rp 1 

Απψιεηα απφ βεκαηηθέο ηάζεηο θαη 

ηάζεηο επαθήο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

Δμσηεξηθή δψλε Lt1 1*10-2 

Απψιεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο απφ πιηθή 

θαηαζηξνθή (θσηηά) 

ππάξρεη Lf1 1*10-4 

 
 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ βεκαηηθέο 

ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο 

 
Γελ ππάξρνπλ 

δψα 

 
 

Lt4 

 

 

 
 

0 

 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ πιηθή 

θαηαζηξνθή (θσηηά) 

ππάξρεη Lf4 1*10-1 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ βιάβεο 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ππάξρεη Lo4 0 

Γξακκή ηζρχνο δελ ππάξρεη - - 

Σειεπηθνηλσληαθή γξακκή δελ ππάξρεη - - 

Γξακκή θσηνβνιηατθψλ δελ ππάξρεη - - 
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Εψλε 2 εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο θαηαζθεπήο (εμνρηθή θαηνηθία) ππάξρεη εηδηθφο θίλδπλνο γηα ην 

πεξηβάιινλ απφ ππξθαγηά πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ εζηία θσηηάο ζηελ 

θαηαζθεπή. 

 

Παξάκεηξνο Δμήγεζε ύκβνιν Σηκή 

Σχπνο εδάθνπο κνθέηεο ,ραιηά ra,ru 1*10-4 

Πξνζηαζία απφ άκεζα ρηππήκαηα θακία Pa 1 

Κίλδπλνο ππξθαγηάο θαλνληθφο rf 1*10-2 

Δηδηθφο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο Κίλδπλνο γηα ην 

γχξσ πεξηβάιινλ 

hz1 20 

Δηδηθφο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο θαλέλαο hz4 1 

Μέηξα ππξαζθάιεηαο θαλέλα rp 1 

Απψιεηα απφ βεκαηηθέο ηάζεηο θαη 

ηάζεηο επαθήο γηα ηνπο αλζξψπνπο 

εζσηεξηθή δψλε Lt1 1*10-4 

Απψιεηα γηα ηνπο αλζξψπνπο απφ πιηθή 

θαηαζηξνθή (θσηηά) 

ππάξρεη Lf1 8*10-3 

 

 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ βεκαηηθέο 

ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο 

 

Γελ ππάξρνπλ 

δψα 

 

 

Lt4 

 

 

 

 

0 

 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ πιηθή 

θαηαζηξνθή (θσηηά) 

ππάξρεη Lf4 5*10-1 

Οηθνλνκηθή απψιεηα απφ βιάβεο 
εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ππάξρεη Lo4 1*10-2 

Γξακκή ηζρχνο ππάξρεη - - 

Σειεπηθνηλσληαθή γξακκή ππάξρεη - - 

Γξακκή θσηνβνιηατθψλ ππάξρεη - - 
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Γ.3.2 Τπνινγηζκόο θηλδύλνπ ζεσξεηηθά ζύκθσλα κε ην πξόηππν IEC 

62305 θαη ζύγθξηζε ηνπ θηλδύλνπ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Γ.3.2.1 Τπνινγηζκόο πηζαλνηήησλ ρσξίο κέηξα πξνζηαζίαο : 

 

Pa 

Γηα ηελ εμσηεξηθή δψλε ε πηζαλφηεηα Pa πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο. 

πλνιηθά γηα ηελ εμσηεξηθή δψλε Pa= 1 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 ζε κηα δψλε εληφο ηνπ θηηξίνπ δελ ππάξρεη 

θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο απφ άκεζα πιήγκαηα θεξαπλνχ. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pa ζεσξείηαη ακειεηέα (πξαθηηθά 0). 

 

Pb 

Κακία πξνζηαζία Pb=1 

 

Pc ,Pm 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο νη πηζαλφηεηεο Pc θαη Pm έρνπλ ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0) 

αθνχ είλαη νη πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί κηα θαηαζηξνθή ζηελ δψλε απφ βιάβεο ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα. 

H εζσηεξηθή δψλε πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα. πλεπψο νη πηζαλφηεηεο Pc, Pm 

ππνινγίδνληαη. 

Γηα ηελ πηζαλφηεηα Pc έρνπκε: 

Pc_ηζρχνο    1 

Pc_ηειεπηθνηλσλ  1 

Pc_θσηνβ  1 

Pc = 1 – (1-Pc_ηζρχνο)*(1-Pc_ηειεπηθνηλσλ)*(1-Pc_θσηνβ) = 1 

Γηα ηελ πηζαλφηεηα Pm έρνπκε: 

Pm_ηζρχνο    0,75 απφ ηνλ παξάγνληα KMS 
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Pm_ηειεπηθνηλσλ  0,009 απφ ηνλ παξάγνληα KMS 

Pm_θσηνβ  0,75 απφ ηνλ παξάγνληα KMS 

Pm=1–(1-Pm_ηζρχνο)*(1-Pm_ηειεπηθνηλσλ)*(1-Pm_θσηνβ) = 0,9380 

 

Pu 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pu έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο ζπλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pu ππνινγίδεηαη..  

Pu_ηζρχνο    1 

Pu_ηειεπηθνηλσλ  1 

Pu_θσηνβ  1 

 

 

Pv 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pv έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pv ππνινγίδεηαη. 

. 

Pv_ηζρχνο    1 

Pv_ηειεπηθνηλσλ  1 

Pv_θσηνβ  1 

 

Pw 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pw έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  
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H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pw ππνινγίδεηαη. 

Pw_ηζρχνο    1 

Pw_ηειεπηθνηλσλ  1 

Pw_θσηνβ  1 

 

Pz 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pz έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pz ππνινγίδεηαη. 

Pz_ηζρχνο    0,06 απφ ηνλ παξάγνληα PLi 

Pz_ηειεπηθνηλσλ  0,15 απφ ηνλ παξάγνληα PLi 

Pz_θσηνβ  0.06 απφ ηνλ παξάγνληα PLi 

 

 

Πίλαθαο πηζαλνηήησλ ρσξίο κέηξα πξνζηαζίαο 

Πηζαλόηεηα Δμσηεξηθή δώλε ηηκή Δζσηεξηθή δώλε ηηκή 

Pa 1 - 

Pb 1 1 

Pc - 1 

Pm - 0,9380 

Pu_ηζρύνο - 1 

Pu_ηειεπηθνηλσλ - 1 

Pu_θσηνβ - 1 

Pv_ηζρύνο - 1 

Pv_ηειεπηθνηλσλ - 1 

Pv_θσηνβ - 1 

Pw_ηζρύνο - 1 

Pw_ηειεπηθνηλσλ - 1 

Pw_θσηνβ - 1 

Pz_ηζρύνο - 0,06 

Pz_ηειεπηθνηλσλ - 0,15 

Pz_θσηνβ - 0,06 
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Γ.3.2.2 Τπνινγηζκόο ζπιιεθηήξησλ επηθαλεηώλ : 

Γηα νξζνγψληα θαη νξηδφληηα νξνθή ηζρχεη : 

Αd = L * W + 6 * (H+Ζ2) * (L + W) + 9 * π * (H+Ζ2)^2 

Οπφηε 

Adb=40*45+6*(12,3)*(40+45)+9π*(12,3^2)=1800+6273+4277.62= 

12350,62 

Ada= 20*30 + 6*5*(20+30)+9*π*(5^2)=600+1500+706,85=2806.85 

Δπίζεο ηζρχεη : 

Am = L * W + 2 * 250 * (L + W) + π *250^2 

Οπφηε 

Αm=40*45+2*250*(40+45)+π*(250^2)=1800+42500+196349,54= 

240649,54 

Γηα ππφγεηεο γξακκέο ηζρχεη : 

Αl = (LC - 3(Ha+ Hb))* sqrt(ξ) 

Ai =  25* LC* sqrt(ξ) 

A1_ηζρχνο =(300 - 3*(10+2,3))*sqrt(200)=263,1*14,14=3720,23 

Ai_ηζρχνο = 25* 300* sqrt(200)=106050 

A1_ηειεπηθνηλ =(200 - 3*(10+2,3))*sqrt(200)=163,1*14,14=2306,23 

Ai_ηειεπηθνηλ = 25* 200* sqrt(200)=70710,67 

A1_θσηνβ =(220 - 3*(10+2,3))*sqrt(200)=183,1*14,14=2589 

Ai_θσηνβ = 25* 220* sqrt(200)=77781,74 
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Γ.3.2.3 Τπνινγηζκόο επηθίλδπλσλ ζπκβάλησλ N : 

Γηα νξζνγψληα θαη νξηδφληηα νξνθή ηζρχεη : 

ND = Ng×Cd×Ad×10-6 

Άξα : 

NDb = 4*  1* 12350,62 *10-6= 49402,48 * 10-6 

NDa = 4*  1* 2806,85 *10-6= 11227,4 * 10-6 

NM = Ng×(Am - Ad×Cd)×10-6 

NM = 4*(240649,54 – 12350,62*1)*10-6 = 0,913195 

Δπίζεο γηα ηηο γξακκέο ηζρχεη : 

NL = Ng×Cd×Ct×Al×10-6 

NI = Ng * Ai * Ce * Ct * 10-6 

Άξα : 

NL_ηζρχνο = 4*0,5*0,2*3720,23* 10-6= 1488* 10-6 

NI_ηζρχνο =  4*0,5*0,2*106050* 10-6 = 42420* 10-6 

NL_ηειεπηθνηλ = 4*0,5*1*2306,23* 10-6= 4612,46* 10-6 

NI_ηειεπηθνηλ = 4*0.5*1*70710,67* 10-6= 141421,34* 10-6 

NL_θσηνβ = 4*0,5*1*2589* 10-6= 5178* 10-6 

NI_θσηνβ =  4*0,5*1*77781,74* 10-6= 155563,48* 10-6 

 

 

Γ.3.2.4 Τπνινγηζκόο ζπληζησζώλ θηλδύλνπ Rx θαη ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ R1,R4 

ζεσξεηηθά : 

Οη ζπληζηψζεο θηλδχλνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρέζεηο : 

RA= NDb × PA × ra × Lt 

RB = NDb × PB × rp × hz × rf × Lf 

RC= NDb × Pc × Lo 

RM = NM × PM × Lo 
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RU = (NL+NDa) × PU × ru × Lt 

RV = (NL+NDa)× PV × rp × hz × rf × Lf 

RW = (NL + NDa) × PW × Lo 

RZ = (NI–NL) × PZ × Lo 

εάλ ( NI − NL ) < 0, ηφηεζεσξνχκε ( NI − NL ) = 0 

R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ 

R4=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ 

Οπφηε πξνθχπηνπλ : 

Κίλδπλνο αλζξψπηλεο δσήο R1 

 Πξώηε δώλε Γεύηεξε δώλε ύλνιν 

Ru_ηζρύνο - 1,488*10-11 1,488*10-11 

Rv_ηζρύνο - 2,30*10-6 2,30*10-6 

Rw_ηζρύνο - 1,45*10-8 1,45*10-8 

Rz_ηζρύνο - 2,45*10-8 2,45*10-8 

Ru_θσηνβ - 5,178*10-11 5,178*10-11 

Rv_θσηνβ - 8*10-6 8*10-6 

Rw_θσηνβ - 5,05*10-8 5,05*10-8 

Rz_θσηνβ - 9,023*10-8 9,023*10-8 

Ru_ηειεπηθνηλ - 1,5839*10-10 1,5839*10-10 

Rv_ηειεπηθνηλ - 2,5344*10-5 2,5344*10-5 

Rw_ηειεπηθνηλ - 1,584*10-7 1,584*10-7 

Rz_ηειεπηθνηλ - 2,05*10-7 2,05*10-7 

Ra 4,94*10-6 - 4,94*10-6 

Rb 9,88*10-8 7,904*10-5 7,914*10-5 

Rc - 4,94*10-7 4,94*10-7 

Rm - 8,566*10-6 8,566*10-6 

ύλνιν 5,039*10-6 0,0001241 0,00012916 

 

 

 

 

 

 

 

 



[118] 
 

Κίλδπλνο νηθνλνκηθήο απψιεηαο R4 

 Πξώηε δώλε Γεύηεξε δώλε ύλνιν 

Ru_ηζρύνο - 0 0 

Rv_ηζρύνο - 7,1*10-6 7,1*10-6 

Rw_ηζρύνο - 1,45*10-5 1,45*10-5 

Rz_ηζρύνο - 2,45*10-5 2,45*10-5 

Ru_θσηνβ - 0 0 

Rv_θσηνβ - 2,5*10-5 2,5*10-5 

Rw_θσηνβ - 4,98*10-5 4,98*10-5 

Rz_θσηνβ - 9,023*10-5 9,023*10-5 

Ru_ηειεπηθνηλ - 0 0 

Rv_ηειεπηθνηλ - 7,92*10-5 7,92*10-5 

Rw_ηειεπηθνηλ - 1,584*10-4 1,584*10-4 

Rz_ηειεπηθνηλ - 2,05*10-4 2,05*10-4 

Ra 0 - 0 

Rb 4,94*10-6 0,000247 0,000251 

Rc - 0,014820 0,014820 

Rm - 0,01378 0,01378 

ύλνιν 4,94*10-6 0,01616 0,01616 
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Γ.3.2.5 Τπνινγηζκόο ζπληζησζώλ θηλδύλνπ Rx θαη ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ R1,R4 κε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο : 

 

Αθνχ εηζαρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηαζθεπήο ζηηο θφξκεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα : 
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Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

πηλάθσλ κε ηα ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ είλαη 

αλεπαίζζεηεο. Οθείινληαη ζηε κε δπλαηφηεηα ρξήζεο φισλ ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ 

ησλ αξηζκψλ θαηά ησλ ππνινγηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη δηαθνξέο 

απηέο σζηφζν είλαη ηφζν κηθξέο ψζηε ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο λα επεξεάδεηαη ειάρηζηα 

θαη λα είλαη πξαθηηθά ν ίδηνο. 
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Γ.3.2.6 Δπηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο : 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηα νπνία ππνινγίζηεθαλ κε 

βάζε ην φηη ε θαηαζθεπή δελ δηαζέηεη θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο ππάξρεη κε αλεθηφο 

θίλδπλνο ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε δσή φζν θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο απψιεηεο ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν IEC 62305. Σν φξην νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ αλ θαη είλαη επηιέμηκν θαη 

δελ είλαη απζηεξή ε επηινγή ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή ζεσξνχκε φηη είλαη 

0,001 πνπ ζεκαίλεη πηζαλφηεηα νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ηεο θαηαζθεπήο ζε 

1000 ρξφληα. Απηφ ην φξην είλαη ε κέζε επηινγή ζηηο δηαζέζηκεο επηινγέο νξίσλ 

νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζεκαίλεη πσο δελ είκαζηε νχηε απζηεξνί απνθιείνληαο 

θάζε πεξηζψξην γηα θαηαζηξνθέο ζηελ θαηαζθεπή αιιά νχηε θαη αλεθηηθνί ζε κεγάιν 

αξηζκφ θαηαζηξνθψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπκε ηνπο θηλδχλνπο ηεο θαηαζθεπήο ζηα φξηα ησλ 

αλεθηψλ θηλδχλσλ ρξεηάδεηαη λα επηιεγνχλ κέηξα πξνζηαζίαο. Σα κέηξα ηα νπνία 

επηιέρζεθαλ γηα ηελ πεξίπησζε απηή είλαη απνηέιεζκα πεηξακαηηζκνχ κε ηελ ρξήζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη εηδηθψλ γλψζεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ην θάζε 

κέηξν πξνζηαζίαο ζε θάζε ζπληζηψζα θηλδχλνπ. Σα κέηξα απηά είλαη θαηάιιεια 

επηιεγκέλα ψζηε ν θίλδπλνο λα πξνζεγγίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αλεθηφ θίλδπλν θαη 

λα κελ είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο απφ απηφλ. 

Σα κέηξα απηά είλαη: 

ΑΠ επηπέδνπ IV γηα φιν ην θηίξην 

Γηα ηελ εμσηεξηθή δψλε: 

 Απνηειεζκαηηθή εμίζσζε δπλακηθψλ ζην έδαθνο 

 Πξνεηδνπνηεηηθέο αλαγγειίεο 

Γηα ηελ εζσηεξηθή δψλε: 

 Καηαζβεζηήξεο θαη ρεηξνθίλεηεο εγθαηαζηάζεηο θαηάζβεζεο 

Γηα ηελ γξακκή ηειεπηθνηλσληψλ: 

 SPDs κε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία επηπέδνπ III-IV 

Γηα ηελ γξακκή ηζρχνο: 

 SPDs κε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία επηπέδνπ III-IV 

Γηα ηελ γξακκή ησλ θσηνβνιηατθψλ: 

 SPDs κε ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία επηπέδνπ ΗΗ 
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Γ.3.2.7 Τπνινγηζκόο πηζαλνηήησλ κε κέηξα πξνζηαζίαο: 

 

Pa 

Γηα ηελ εμσηεξηθή δψλε ε πηζαλφηεηα Pa πξνθχπηεη σο ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κέηξα πξνζηαζίαο. 

Απνηειεζκαηηθή εμίζσζε δπλακηθψλ γξακκψλ ζην έδαθνο Pa=10-2 

Πξνεηδνπνηεηηθέο αλαγγειίεο Pa=10-1 

πλνιηθά γηα ηελ εμσηεξηθή δψλε Pa= 10-1 * 10-2 = 10-3 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305 ζε κηα δψλε εληφο ηνπ θηηξίνπ δελ ππάξρεη 

θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηνπο αλζξψπνπο απφ άκεζα πιήγκαηα θεξαπλνχ. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pa ζεσξείηαη ακειεηέα (πξαθηηθά 0). 

 

Pb 

Γηα ΑΠ επηπέδνπ IV ε πηζαλφηεηα Pb είλαη 0.2 

 

Pc ,Pm 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο νη πηζαλφηεηεο Pc θαη Pm έρνπλ ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0) 

αθνχ είλαη νη πηζαλφηεηεο λα ζπκβεί κηα θαηαζηξνθή ζηε δψλε απφ βιάβεο ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα. 

H εζσηεξηθή δψλε πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα. πλεπψο νη πηζαλφηεηεο Pc, Pm 

ππνινγίδνληαη. 

Γηα ηελ πηζαλφηεηα Pc ζχκθσλα κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ έρνπκε: 

Pc_ηζρχνο    0.03 

Pc_ηειεπηθνηλσλ  0.03 

Pc_θσηνβ  0.02 

Pc = 1 – (1-Pc_ηζρχνο)*(1-Pc_ηειεπηθνηλσλ)*(1-Pc_θσηνβ) = 0.077918 

Γηα ηελ πηζαλφηεηα Pm ζχκθσλα κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ έρνπκε: 



[123] 
 

Ζ πηζαλφηεηα Pms γηα θάζε γξακκή είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηνλ παξάγνληα Kms εθηφο εάλ έρνπκε ζπληνληζκέλα Spdsνπψηε είλαη ε κηθξφηεξε 

ηηκή κεηαμχ απηήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξάγνληα Kms θαη ηεο Pspd. 

Pm_ηζρχνο    0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pm_ηειεπηθνηλσλ  0,009 απφ ηνλ παξάγνληα KMS 

Pm_θσηνβ  0.02 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pm=1–(1-Pm_ηζρχνο)*(1-Pm_ηειεπηθνηλσλ)*(1-Pm_θσηνβ) = 0.057955 

 

Pu 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pu έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. πλεπψο ε 

πηζαλφηεηα Pu ππνινγίδεηαη.  

Ζ πηζαλφηεηα Pu γηα θάζε γξακκή είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα Pld εθηφο εάλ έρνπκε 

ζπληνληζκέλα Spdsνπφηε είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο Pld θαη ηεο Pspd. Όηαλ 

ππάξρνπλ θαη κέηξα εμσηεξηθήο πξνζηαζίαο ηφηε ε Pu είλαη ην γηλφκελν ηεο 

πηζαλφηεηαο ηεο κε ηελ πηζαλφηεηα Pa . 

Pu_ηζρχνο    0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pu_ηειεπηθνηλσλ  0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pu_θσηνβ  0.02 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

 

Αθνχ πνιιαπιαζηαζηνχλ κε ηελ πηζαλφηεηα Pa νη πηζαλφηεηεο Pu γίλνληαη : 

Pu_ηζρχνο    3*10-5 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pu_ηειεπηθνηλσλ  3*10-5 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pu_θσηνβ  2*10-5 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

 

Pv 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pv έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  
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H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. Άξα ε 

πηζαλφηεηα Pv ππνινγίδεηαη. 

Ζ πηζαλφηεηα Pv γηα θάζε γξακκή είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα Pld εθηφο εάλ έρνπκε 

ζπληνληζκέλα Spdsνπφηε είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο Pld θαη ηεο Pspd. 

Pv_ηζρχνο    0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pv_ηειεπηθνηλσλ  0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pv_θσηνβ  0.02 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

 

Pw 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pw έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. Άξα ε 

πηζαλφηεηα Pw ππνινγίδεηαη. 

Ζ πηζαλφηεηα Pw γηα θάζε γξακκή είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα Pld εθηφο εάλ έρνπκε 

ζπληνληζκέλα Spdsνπφηε είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο Pld θαη ηεο Pspd. 

Pw_ηζρχνο    0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pw_ηειεπηθνηλσλ  0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pw_θσηνβ  0.02 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

 

Pz 

Ζ εμσηεξηθή δψλε δελ πεξηέρεη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη δελ είλαη ζπλδεκέλε κε 

θακία γξακκή. πλεπψο ε πηζαλφηεηα Pz έρεη ακειεηέα ηηκή (πξαθηηθά 0)  

H εζσηεξηθή δψλε είλαη ζπλδεκέλε κε φιεο ηηο γξακκέο. Άξα επηζαλφηεηα Pz 

ππνινγίδεηαη. 

Ζ πηζαλφηεηα Pz γηα θάζε γξακκή είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα Pli εθηφο εάλ έρνπκε 

ζπληνληζκέλα Spdsνπφηε είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο Pli θαη ηεο Pspd. 

Pz_ηζρχνο    0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pz_ηειεπηθνηλσλ  0.03 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 

Pz_θσηνβ  0.02 απφ ηελ πηζαλφηεηα Pspd 
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Πηζαλόηεηα Δμσηεξηθή δώλε ηηκή Δζσηεξηθή δώλε ηηκή 

Pa 1*10-3 - 

Pb 0,2 0,2 

Pc - 0.077918 

Pm - 0.057955 

Pu_ηζρύνο - 0,03 

Pu_ηειεπηθνηλσλ - 0,03 

Pu_θσηνβ - 0,02 

Pv_ηζρύνο - 0,03 

Pv_ηειεπηθνηλσλ - 0,03 

Pv_θσηνβ - 0,02 

Pw_ηζρύνο - 0,03 

Pw_ηειεπηθνηλσλ - 0,03 

Pw_θσηνβ - 0,02 

Pz_ηζρύνο - 0,03 

Pz_ηειεπηθνηλσλ - 0,03 

Pz_θσηνβ - 0,02 

 

 

 

Γ.3.2.8 Τπνινγηζκόο ζπληζησζώλ θηλδύλνπ Rx θαη ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ R1,R4 

ζεσξεηηθά ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ύπαξμε κέηξσλ πξνζηαζίαο : 

 

Κίλδπλνο αλζξψπηλεο δσήο R1 

 Πξώηε δώλε Γεύηεξε δώλε ύλνιν 

Ru_ηζρύνο - 4,46*10-13 4,46*10-13 

Rv_ηζρύνο - 3,57*10-8 3,57*10-8 

Rw_ηζρύνο - 4,46*10-10 4,46*10-10 

Rz_ηζρύνο - 1,228*10-8 1,228*10-8 

Ru_θσηνβ - 1,03*10-12 1,03*10-12 

Rv_θσηνβ - 8*10-8 8*10-8 

Rw_θσηνβ - 1,035*10-9 1,035*10-9 

Rz_θσηνβ - 3*10-8 3*10-8 

Ru_ηειεπηθνηλ - 4,752*10-12 4,752*10-12 

Rv_ηειεπηθνηλ - 3,801*10-7 3,801*10-7 

Rw_ηειεπηθνηλ - 4,75*10-9 4,75*10-9 

Rz_ηειεπηθνηλ - 4,10*10-8 4,10*10-8 

Ra 4,94*10-9 - 4,94*10-9 

Rb 1,976*10-8 7,904*10-6 7,924*10-6 

Rc - 3,84*10-8 3,84*10-8 

Rm - 5,29*10-7 5,29*10-7 

ύλνιν 2,47*10-8 9,06*10-6 9,085*10-6 
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Κίλδπλνο νηθνλνκηθήο απψιεηαο R4 

 Πξώηε δώλε Γεύηεξε δώλε ύλνιν 

Ru_ηζρύνο - 0 0 

Rv_ηζρύνο - 1,11*10-7 1,11*10-7 

Rw_ηζρύνο - 4,46*10-7 4,46*10-7 

Rz_ηζρύνο - 1,228*10-5 1,228*10-5 

Ru_θσηνβ - 0 0 

Rv_θσηνβ - 2,58*10-7 2,58*10-7 

Rw_θσηνβ - 1,035*10-6 1,035*10-6 

Rz_θσηνβ - 3*10-5 3*10-5 

Ru_ηειεπηθνηλ - 0 0 

Rv_ηειεπηθνηλ - 1,18*10-6 1,18*10-6 

Rw_ηειεπηθνηλ - 4,75*10-6 4,75*10-6 

Rz_ηειεπηθνηλ - 4,10*10-5 4,10*10-5 

Ra 0 - 0 

Rb 9,88*10-7 2,47*10-5 7,914*10-5 

Rc - 3,95*10-5 4,94*10-7 

Rm - 0,0005 8,566*10-6 

ύλνιν 9,88*10-7 0,00069 0,000695 
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Γ.3.2.9 Τπνινγηζκόο ζπληζησζώλ θηλδύλνπ Rx θαη ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ R1,R4 κε 

ύπαξμε κέηξσλ πξνζηαζίαο κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο : 
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Γξακκή ηειεπηθνηλσληψλ 
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Γξακκή ηζρχνο 
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Γξακκή θσηνβνιηατθψλ 
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Όπωσ φαίνεται από τουσ πίνακεσ των θεωρητικϊν αποτελεςμάτων και από τισ εικόνεσ των 

αποτελεςμάτων από την εκτζλεςη του προγράμματοσ τα αποτελζςματα είναι όμοια με 

ελάχιςτεσ διαφορζσ οι οποίεσ οφείλονται ςτη μη δυνατότητα επεξεργαςίασ πολλϊν 

δεκαδικϊν ψηφίων κατά την θεωρητική μελζτη. 
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