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Περίληψη 
 
 
Σε ένα διάκενο που αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο υψηλής τάσεως 

πλαισιωμένο από έναν αριθμό γειωμένων αγωγών, η κατάληξη μίας 
εκκένωσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο έχει μια στοχαστική εξάρτηση από 
τη γενική διαμόρφωση του ηλεκτρικού πεδίου που επικρατεί στο διάκενο. Η 
λέξη «στοχαστική» έχει την έννοια ότι πρακτικά οποιοδήποτε γειωμένο 
σημείο μέσα στο διάκενο κατέχει μία πιθανότητα να δεχθεί την εκκένωση, 
αλλά αυτή η πιθανότητα μπορεί να είναι διαφορετική για τα διάφορα 
σημεία. Επιπλέον, αν το διάκενο αποτελείται από περισσότερα από ένα 
διηλεκτρικά, το σημείο κατάληξης της εκκένωσης, όπως και οι παράμετροι 
της διάσπασης, επηρεάζονται από την παρουσία και τα ηλεκτρικά και 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διηλεκτρικών αυτών. Σε ένα απλό διάκενο 
ακίδας-πλάκας με αέρα, τα σημεία κατάληξης όλων των εκκενώσεων είναι 
συγκεντρωμένα γύρω από το ίχνος του άξονα της ακίδας, που είναι η θέση 
της μέγιστης πιθανότητας. 

Η πιθανότητα μία εκκένωση να καταλήξει σε μία συγκεκριμένη θέση 
του επιπέδου, διαφορετική από τον άξονα της εκκένωσης, μειώνεται όσο 
μεγαλώνει η απόσταση της θέσης αυτής από τον άξονα. Αν ένας γειωμένος 
αγωγός εισαχθεί στο διάκενο, όπως για παράδειγμα ένας ή περισσότεροι 
γειωμένοι αγωγοί παράλληλα στο επίπεδο      (σχήμα 1), η πιθανότητα μία 
εκκένωση να καταλήξει, είτε στα σύρματα είτε στο επίπεδο, εξαρτάται από 
τη συγκεκριμένη θέση των καλωδίων.  

 
Σχήμα 1. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καθορίσει: α) τη 
συνδυασμένη επίδραση διαφόρων παραγόντων στην πιθανότητα μια 
εκκένωση να καταλήξει σε γειωμένους αγωγούς, τοποθετημένους σε ένα 
διάκενο ακίδας-πλάκας, β) την επίδραση των παραγόντων αυτών στα 
χαρακτηριστικά της διάσπασης, από τα οποία το σημαντικότερο είναι η 
τάση διάσπασης και γ) την μορφή του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται 
μεταξύ ακίδας-πλάκας καθώς και την επίδραση των παραπάνω παραγόντων 
σε αυτό. .  

Πιο συγκεκριμένα στη μελέτη που έγινε η απόσταση των γειωμένων 
συρμάτων από το πλέγμα  ήταν d2=2,5 cm και μελετήθηκε η επίδραση της 
πυκνότητας του πλέγματος (χρησιμοποιήθηκαν 7 διαφορετικά πλέγματα και 
λαμαρίνα) και της απόστασης των συρμάτων α cm.  

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία, 
δηλαδή η τιμή της τάσης διάσπασης σε κάθε περίπτωση, 
κανονικοποιήθηκαν με τους συντελεστές διόρθωσης υγρασίας και 
πυκνότητας του αέρα, έγινε δηλαδή αναγωγή των τιμών σε κανονικές 
συνθήκες. Έπειτα γραφικά προέκυψε μία πρώτη προσέγγιση της τιμής της 
τάσεως U50% και της διασποράς σ. Χρησιμοποιήσαμε ένα πρόγραμμα σε 
γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο υλοποιούσε τη μέθοδο της μέγιστης 
πιθανοφάνειας, προκειμένου να προκύψει με μεγαλύτερη ακρίβεια η τιμή 
της τάσης διάσπασης U50%, η διασπορά σ και τα όρια αξιοπιστίας τους. Σαν 
αρχικές τιμές των U50% και σ, χρησιμοποιήθηκαν  αυτές που προέκυψαν από 
τη γραφική εκτίμηση. Τέλος, οι τελικές τιμές της τάσης διάσπασης, καθώς 
και οι τιμές της ικανότητας σύλληψης των γειωμένων συρμάτων, δηλαδή η 
πιθανότητα οι εκκενώσεις να καταλήξουν σε αυτά, ομαδοποιήθηκαν και 
προέκυψαν τα τελικά διαγράμματα.  

Η εργασία ολοκληρώθηκε  με παρατηρήσεις σχετικά με τη 
συμπεριφορά της τάσης διάσπασης και της ικανότητας σύλληψης των 
γειωμένων συρμάτων και έγινε μια προσπάθεια αιτιολόγησής.  
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Κεφάλαιο 1                                                                
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 ΜΟΝΩΣΕΙΣ_- ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ 

 
Το σύνολο των συσκευών και εγκαταστάσεων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την μεταφορά και την 
χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν ένα ηλεκτρικό 
σύστημα. Οι απαιτούμενες γεωμετρικές και ηλεκτρικές διαστάσεις κάθε 
στοιχείου ενός ηλεκτρικού συστήματος εξαρτώνται κυρίως από δύο 
παραμέτρους: την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που πρόκειται να 
διαρρεύσει το υπ’ όψη στοιχείο και την ηλεκτρική τάση που θα 
παρουσιάσει το στοιχείο αυτό σχετικά προς άλλα στοιχεία του 
συστήματος ή προς τη γη. Για να εκπληρώσει τον προορισμό του το 
στοιχείο αυτό, πρέπει να διαρρέεται από το ρεύμα λειτουργίας χωρίς η 
θερμοκρασία του να ξεπερνάει ορισμένο επιτρεπτό όριο και να υφίσταται 
την τάση που του επιβάλλεται χωρίς να συμβαίνει ηλεκτρική διάσπαση 
μεταξύ του στοιχείου αυτού και άλλων γειτονικών ή προς τη γη. Τα  
μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η πρόληψη ηλεκτρικής 
διασπάσεως αποτελούν τη μόνωση του συστήματος. 

Οι ηλεκτρικές τάσεις που εμφανίζονται στις διάφορες θέσεις ενός 
ηλεκτρικού συστήματος μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: 
εκείνες που εμφανίζονται υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας και εκείνες 
που εμφανίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο. Συνήθως οι τάσεις 
που εμφανίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι υψηλότερες από 
αυτές που επικρατούν υπό ομαλές συνθήκες και γι’ αυτό ονομάζονται 
υπερτάσεις. Κατά κανόνα, οι υπερτάσεις, παρ’ όλο που συνήθως 
διαρκούν πολύ λίγο, ασκούν στις μονώσεις πιο σοβαρές καταπονήσεις 
από τις τάσεις ομαλής λειτουργίας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που η 
τάση ομαλής λειτουργίας εξ’ αιτίας της συνεχούς εφαρμογής της, 
αποτελεί πιο σοβαρή καταπόνηση από μια παροδική υπέρταση. Η 
σχεδίαση της μονώσεως που πρέπει να κατέχει κάθε στοιχείο του 
συστήματος γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε αυτή να αντέχει στην πιο 
κρίσιμη καταπόνηση. 

Η ορθή σχεδίαση της μονώσεως ενός συστήματος πρέπει, λοιπόν, 
να αρχίζει με τον καθορισμό των ηλεκτρικών καταπονήσεων, γι’ αυτό 
είναι αναγκαία η γνώση των υπερτάσεων που αναμένεται να 
αναπτυχθούν σ’ αυτό. Οι υπερτάσεις, ανάλογα με τις αιτίες που τις 
προκαλούν, διακρίνονται σε «ατμοσφαιρικές υπερτάσεις», που έχουν σαν 
πηγή τις ατμοσφαιρικές εκκενώσεις και πιο συγκεκριμένα τις εκκενώσεις 
νέφους-γης που καλούνται κεραυνοί, και τις «εσωτερικές υπερτάσεις» 
που δημιουργούνται από εσωτερικές διαταραχές της ομαλής λειτουργίας 
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του συστήματος. Οι εσωτερικές υπερτάσεις υποδιαιρούνται σε 
«δυναμικές» και «μεταβατικές», ανάλογα με τον μηχανισμό γενέσεως 
τους, την διάρκεια και το μέγεθος τους.  

Οι μεταβατικές υπερτάσεις χειρισμών αποτελούν μια κατηγορία 
καταπονήσεων που απέκτησε σημασία μόνο μετά την εισαγωγή των 
δικτύων υπερυψηλής τάσεως (πάνω από 300 kV). Οι υπερτάσεις 
χειρισμών, όπως και οι δυναμικές, είναι ανάλογες προς την τάση 
κανονικής λειτουργίας και κατά συνέπεια το εύρος τους αυξάνει με την 
αύξηση της τάσεως κανονικής λειτουργίας. Αντίθετα, οι υπερτάσεις που 
μπορούν να αναπτυχθούν από ατμοσφαιρικά αίτια είναι σχεδόν 
ανεξάρτητες από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού 
συστήματος. Για το λόγο αυτό, στα συστήματα χαμηλότερης τάσεως 
(μέχρι 300 kV), οι ατμοσφαιρικές υπερτάσεις είναι πιο κρίσιμες από τις 
μεταβατικές υπερτάσεις χειρισμών και έτσι η σχεδίαση της μονώσεώς 
τους γίνεται βάσει των ατμοσφαιρικών υπερτάσεων. Καθώς όμως η τάση 
του δικτύου αυξάνει, υπάρχει ένα όριο που οι υπερτάσεις χειρισμών 
καθίστανται πιο κρίσιμες από τις ατμοσφαιρικές και έτσι η σχεδίαση της 
μονώσεως γίνεται βάσει των υπερτάσεων χειρισμών.  

Επίσης οι υπερτάσεις μπορούν να διακριθούν ακόμα ανάλογα με 
τη διάρκεια και το σχήμα της κυματομορφή τους σε τέσσερις κατηγόριες: 

 
I. Διαρκείς Υπερτάσεις 

II. Παροδικές Υπερτάσεις 
III. Μεταβατικές Υπερτάσεις 
IV. Σύνθετες Υπερτάσεις 

 
Διαρκής ονομάζεται μία υπέρταση με χρόνο διάρκειας μεγαλύτερο από 
3600 sec και χαμηλή συχνότητα (50 ή 60 Hz). Παροδική ονομάζεται μία 
υπέρταση με διάρκεια από 0,03 sec ως 3600  sec συχνότητα από 10 Hz 
έως 500 Hz.Μεταβατική ονομάζεται μια μικρής διάρκειας (μερικών ms ή 
και λιγότερο) υπέρταση με ταλάντωση ή όχι και συνήθως με ισχυρή 
απόσβεση. Οι μεταβατικές υπερτάσεις διακρίνονται σε τρεις τύπους: 
 

1) Αργού μετώπου με χρόνο ανόδου μέχρι την κορυφή από 20 
μs ως 5000 μs και διάρκεια ημίσεως εύρους μικρότερη των 
20 ms. 

2) Ταχέως μετώπου με χρόνο ανόδου από 0.1 μs ως 20 μs και 
διάρκεια ημίσεως εύρους μικρότερη των 300 μs. 

3) Πολύ ταχέως μετώπου με χρόνο ανόδου μικρότερο των 0.1 
μs, συνολική διάρκεια μικρότερη των 3 ms και με επάλληλες 
ταλαντώσεις σε συχνότητες από 30 kHz ως 100 MHz. 

Τέλος, μία σύνθετη υπέρταση αποτελείται από την συνδυασμένη 
ταυτόχρονη εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων συνιστωσών υπερτάσεων. 
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Ιδιαίτερη διάκριση μπορεί να δοθεί σε μία σύνθετη υπέρταση από τη 
συνιστώσα με την υψηλότερη τιμή κορυφής.       

  
 
1.2 ΔΙΑΚΕΝΑ ΑΕΡΑ 

 
Η μόνωση ανάμεσα σε δύο στοιχεία ενός συστήματος που 

βρίσκονται σε διαφορετικές τάσεις ή μεταξύ ενός στοιχείου και της γης 
επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ενός μονωτικού υλικού. Το υλικό αυτό 
μπορεί να είναι οποιοδήποτε μη αγώγιμο υλικό, όπως είναι το λάδι, το 
γυαλί, ένα συνθετικό υλικό, ένα αέριο ή ο ατμοσφαιρικός αέρας. Η 
χρησιμοποίηση του ατμοσφαιρικού αέρα σαν μονωτικού υλικού είναι 
από τις πιο ενδιαφέρουσες εφ’ όσον ο αέρας σαν υλικό έχει μηδενικό 
κόστος.  

Ο αέρας ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε σαν μονωτικό 
σε ηλεκτρικές εφαρμογές. Το σπουδαιότερο πλεονέκτημά του, εκτός από 
το μηδενικό του κόστος, είναι ότι αποτελεί «επανορθούμενη μόνωση». 
Μετά από μία διάσπαση δηλαδή, ανακτά πλήρως τις ιδιότητές του, σε 
αντίθεση με άλλα σύγχρονα μονωτικά υλικά (στερεά, υγρά και ειδικά 
αέρια). Το βασικό μειονέκτημά του είναι ότι διατάξεις με μόνωση αέρα 
έχουν μεγάλες διαστάσεις σε σχέση με διατάξεις που χρησιμοποιούν 
άλλα μονωτικά υλικά.  

Τα πλεονεκτήματα όμως που παρουσιάζει έναντι των υπόλοιπων 
μονωτικών υλικών συντελούν στην ευρεία χρησιμοποίηση του, ακόμα 
και σήμερα, σαν μονωτικό υλικό και μόνο αν υπάρχουν λόγοι 
περιορισμένου χώρου, λειτουργικοί, αισθητικοί ή οικονομικοί 
χρησιμοποιούνται άλλα υλικά.  

Για τη διαμόρφωση της μόνωσης αέρα πρέπει να είναι γνωστή η 
συμπεριφορά του αέρα σε ηλεκτρικές καταπονήσεις. Η επιστημονική 
διερεύνηση της ηλεκτρικής συμπεριφοράς του αέρα άρχισε πολύ νωρίς 
με τις βασικές έρευνες των Townsend, Raether, Loeb, Meek και άλλων 
ερευνητών. Παρά τις εκτεταμένες θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν 
από αυτές τις έρευνες μέχρι σήμερα, σε πολύ λίγες περιπτώσεις είναι 
δυνατή η πρόβλεψη της τάσης διάσπασης ενός μονωτικού διακένου όταν 
υπόκειται σε καταπονήσεις που εμφανίζονται υπό συνθήκες λειτουργίας. 

Για το λόγο αυτό, παράλληλα με τη διερεύνηση βασικών 
χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής εκκένωσης, αναπτύχθηκε και μία 
ημιεμπειρική τεχνική για τον υπολογισμό των αναγκαίων για τη μόνωση 
αποστάσεων. Η τεχνική αυτή συνίσταται στη διαμόρφωση κανόνων με 
τους οποίους εργαστηριακά αποτελέσματα μπορούν να επεκταθούν σε 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.  

Σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση είναι πρακτικώς αδύνατο να 
ερευνηθεί η συμπεριφορά των διαφόρων διακένων αέρα κάτω από τις 
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ποικίλες ηλεκτρικές καταπονήσεις που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία 
της. Για το λόγο αυτό, μετά από πειραματικές παρατηρήσεις 
ομαδοποιήθηκαν οι μορφές των ηλεκτρικών καταπονήσεων, που 
εμφανίζονται σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, ώστε να μπορούν να 
παράγονται τάσεις αντίστοιχες με τις πραγματικές. Όπως επίσης, μετά 
από μελέτες και πειραματικές παρατηρήσεις καθιερώθηκαν βασικές 
μορφές διακένων, που η γνώση της διηλεκτρικής τους συμπεριφοράς 
μπορεί να οδηγήσει στην πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς 
πολύ μεγαλύτερου αριθμού διαφορετικών διακένων. 

Επειδή η ηλεκτρική διάσπαση ενός μονωτικού διακένου αέρα είναι 
στοχαστικό φαινόμενο, η τάση διάσπασης ενός διακένου μπορεί να 
περιγραφεί με κάποια μέση τιμή, κάποια τυπική απόκλιση και κάποιο 
νόμο της θεωρίας πιθανοτήτων που το διέπει. Στα εργαστήρια συνήθως 
μελετώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα μονωτικό διάκενο 
διασπάται. Το ίδιο διάκενο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην 
εγκατάσταση έτσι ώστε να μην διασπάται. Αυτό επιτυγχάνεται 
συνδυάζοντας εργαστηριακές τιμές τάσεων διάσπασης με κανόνες της 
στατιστικής και της θεωρίας πιθανοτήτων. Για να καθορίσουμε την τάση 
αντοχής ενός διακένου αέρα, ενώ γνωρίζουμε τάση διάσπασής του, θα 
πρέπει να γνωρίζουμε την στατιστική κατανομή που ακολουθεί η τάση 
διάσπασης του διάκενου αυτού. 

Στα εργαστήρια υψηλών τάσεων γίνονται δοκιμές σε ομοιογενή ή 
ανομοιογενή διάκενα διαφόρων μεγεθών με σκοπό την μελέτη της 
διηλεκτρικής συμπεριφοράς του αέρα. Οι δοκιμές αυτές γίνονται με την 
χρήση γεννητριών υψηλής τάσεως και τα διάκενα καταπονούνται με 
συνεχείς, εναλλασσόμενες και κρουστικές τάσεις, που αντιστοιχούν σε 
καταπονήσεις που εφαρμόζονται στα δίκτυα από υπερτάσεις, κατά την 
λειτουργία τους. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, έγιναν δοκιμές στην 
πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήσαμε με κρουστική τάση 1.2/50 μs, 
που αντιστοιχεί σε καταπόνηση της εγκατάστασης από ατμοσφαιρικές 
υπερτάσεις (κεραυνούς). 
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Κεφάλαιο 2                                                  
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 
 
 
 
2.1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
 

Κάθε μονόφορη τάση με μικρή διάρκεια μπορεί, στην ηλεκτρική 
ορολογία, να χαρακτηριστεί σαν κρουστική τάση. Οι πιο ενδιαφέρουσες 
κρουστικές τάσεις είναι αυτές που παράγονται στα εργαστήρια με 
κρουστικές γεννήτριες για διηλεκτρικές δοκιμές. Από τη μελέτη του 
κυκλώματος μιας κρουστικής γεννήτριας προκύπτει πως η μορφή της 
τάσεως, που παράγεται με αυτή, πλησιάζει τη μορφή της διπλοεκθετικής 
τάσεως, που έχει την αναλυτική έκφραση: 
 

1 2( ) ( )t tV t V e eα α− −= −  
 

Μια διπλοεκθετική τάση, από την άποψη καταπονήσεως των 
ηλεκτρικών μονώσεων χαρακτηρίζεται με τις ακόλουθες τρεις 
παραμέτρους : 

 
• Εύρος: Vcr 
• Διάρκεια μετώπου: tf ή tcr 
• Διάρκεια ουράς: tq 

 
Το εύρος V είναι η μέγιστη τιμή της διπλοεκθετικής τάσεως. 
    

Σχήμα 2.1 
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Το μέτωπο μπορεί να καθοριστεί είτε με τον πραγματικό χρόνο tcr, 
στην περίπτωση εσωτερικών υπερτάσεων, που παρέρχεται από τη στιγμή 
ενάρξεως της τάσεως μέχρι τη στιγμή που παίρνει τη μέγιστη τιμή της, 
είτε με ένα συμβατικό χρόνο tf, στην περίπτωση ατμοσφαιρικών 
υπερτάσεων. Ο πιο συνηθισμένος συμβατικός χρόνος που συναντάται 
στους περισσότερους κανονισμούς ορίζεται με τον τρόπο που φαίνεται 
στο σχήμα 2.1. Το ουσιαστικό χαρακτηριστικό του μετώπου μιας 
κρουστικής τάσεως είναι, όχι η διάρκεια αλλά η «κλίση», δηλαδή ο 
ρυθμός με τον οποίο αυξάνει. Οι χρόνοι tf  ή tcr σε συνδυασμό με το 
εύρος της τάσεως έχουν σκοπό να καθορίσουν την κλίση αυτή. Από τη 
θεωρία είναι γνωστό ότι μόνο η κλίση πάνω από ορισμένο ποσοστό του 
εύρους επηρεάζει το μηχανισμό διασπάσεως, γι’ αυτό έχουν προταθεί 
κατά καιρούς και άλλοι ορισμοί του μετώπου που να ανταποκρίνονται 
στην επίδραση του μετώπου αυτού στη διηλεκτρική αντοχή των 
μονώσεων.  

Η «ουρά» είναι αυτή που καθορίζει, μέχρι ενός σημείου, τη 
διάρκεια της κρουστικής τάσεως. Επειδή για την ανάπτυξη της 
διασπάσεως συμβάλλει, συνήθως, μόνο το μέρος της τάσεως που 
υπερβαίνει ορισμένη τιμή, η ουρά καθορίζεται με το χρόνο tq που η τάση 
υπερβαίνει το μισό εύρος της. Επειδή το μέτωπο έχει, κατά κανόνα, πολύ 
μικρότερη διάρκεια από την ουρά, ο χρόνος tq μετριέται από την αρχή 
της τάσεως. Μία κρουστική τάση με μέτωπο tcr και ουρά tq συμβολίζεται 
με το σύμβολο tcr/tq μs 
Οι ηλεκτρικές καταπονήσεις που εμφανίζονται στα δίκτυα από 
ατμοσφαιρικά ή εσωτερικά αίτια έχουν, κατά κανόνα, ανώμαλη μορφή, 
ενώ ο έλεγχος των μονώσεων στο εργαστήριο γίνεται με τις ομαλές 
διπλοεκθετικές τάσεις που παράγονται από τις κρουστικές γεννήτριες. 
Επειδή σκοπός των δοκιμών είναι ο έλεγχος της ικανότητας της μόνωσης 
να αντέχει τις πραγματικές καταπονήσεις, είναι αναγκαία η γνώση 
ισοδυναμίας μεταξύ πραγματικών και εργαστηριακών καταπονήσεων. Η 
ουσία της ισοδυναμίας αυτής είναι πως οι εργαστηριακές και 
πραγματικές καταπονήσεις δημιουργούν για την εξεταζόμενη μόνωση 
τον ίδιο κίνδυνο διασπάσεως. Για τις ατμοσφαιρικές υπερτάσεις 
(κεραυνού) έχει οριστεί σαν τάση δοκιμής η κρούση 1.2/50 μs γιατί η 
μέση τιμή πολλών καταγραφέντων ρευμάτων κεραυνού κατέληξε σε 
αυτή περίπου τη μορφή. Είναι φανερό όμως, ότι επειδή ο κάθε κεραυνός 
έχει διαφορετική μορφή από την τυποποιημένη τάση, η καταπόνηση που 
αντιπροσωπεύει θα διαφέρει από αυτή της τυποποιημένης κρούσεως.   
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2.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΑΝ ΜΟΝΩΤΙΚΟ 
 

Ο αέρας όταν υποβάλλεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο χαμηλής 
σχετικά έντασης, παρουσιάζει ιδιότητες μονωτικού. Τα βασικά 
συστατικά του αέρα Άζωτο, Οξυγόνο και μικρότερες προσμίξεις άλλων 
αερίων εμφανίζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους σαν ουδέτερα μόρια και 
άτομα. Εξ’ αιτίας όμως φυσικού ιονισμού (φυσική ραδιενέργεια του 
εδάφους και κοσμική ακτινοβολία), ο αέρας περιέχει πολλές χιλιάδες 
ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια ανά cm3 που συνεχώς ανανεώνονται με 
ρυθμό 5-20 ζευγών φορέων ανά cm3 και sec. Όταν μία ποσότητα αέρα 
βρεθεί μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, όλα τα ιόντα και ηλεκτρόνια 
αποκτούν, εκτός από την ακατάστατη θερμική τους κίνηση και μια 
κατευθυνόμενη ταχύτητα που εξαρτάται από το μέγεθος του ηλεκτρικού 
πεδίου. 

Κατά την κατευθυνόμενη αυτή κίνησή τους, ιόντα και ηλεκτρόνια 
συγκρούονται με μόρια του αέρα και τα πρώτα μεταφέρουν στα δεύτερα 
μέρος της κινητικής τους ενέργειας. Από τους νόμους της κρούσεως 
αποδεικνύεται πως τα ελαφρά ηλεκτρόνια σε κάθε κρούση μεταφέρουν 
στα μόρια ή άτομα με τα οποία συγκρούονται πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
της κινητικής τους ενέργειας απ’ ότι τα βαριά ιόντα. Για το λόγο αυτό, 
γίνεται αντιληπτό ότι η συμβολή των βαρέων ιόντων στη διαδικασία 
ιονισμού από κρούσεις είναι αμελητέα. Ο όρος ιονισμός αναφέρεται στην 
απόσπαση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρονίων από ένα άτομο ή μόριο.    
  Ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο συγκρουόμενο με ένα ουδέτερο μόριο 
μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 

• Εάν η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι μικρή και το ουδέτερο μόριο 
ή άτομο δεν έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης πρόσθετων 
ηλεκτρονίων (έλλειψη ηλεκτραρνητικότητας) μπορεί να συμβεί 
μόνο μηχανική ανταλλαγή ενέργειας (ελαστική κρούση). 

• Εάν  το ουδέτερο μόριο ή άτομο παρουσιάζει ηλεκτραρνητικότητα, 
το ηλεκτρόνιο μπορεί να ενσωματωθεί σ’ αυτό και να προκύψει 
ένα αρνητικό ιόν. 

• Εάν η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι 
δυνατόν κατά την κρούση να απορροφηθεί από το μόριο ή άτομο 
ένα μέρος της ενέργειάς του και να χρησιμοποιηθεί για τη 
μεταπήδηση ενός ηλεκτρονίου από μία χαμηλή στοιβάδα σε μία 
υψηλότερη, να «διεγερθεί» δηλαδή το άτομο ή μόριο. 

• Εάν τέλος η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι αρκετά μεγάλη, 
μπορεί να προκαλέσει απόσπαση (απελευθέρωση) ενός ή 
περισσότερων ηλεκτρονίων από το μόριο ή άτομο και να 
προκύψουν έτσι θετικά ιόντα και επιπλέον ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
Εκτός από τον άμεσο αυτό τρόπο, απόσπαση ηλεκτρονίου μπορεί 
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να γίνει σε περισσότερες από μία βαθμίδες, να γίνει δηλαδή πρώτα 
διέγερση και στη συνέχεια με μία πρόσθετη πρόσδοση ενέργειας 
να συμβεί η απόσπαση (ιονισμός). 

 
Υπό την επίδραση ενός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, στη 

θερμική ενέργεια των ηλεκτρονίων, που είναι πολύ μικρή (0,025 eV, t = 
200C), προστίθεται και η κινητική ενέργεια που οφείλεται στο ηλεκτρικό 
πεδίο. Η μέση τιμή της πρόσθετης αυτής ενέργειας που προσλαμβάνει 
ένα ηλεκτρόνιο από το ηλεκτρικό πεδίο είναι ανάλογη  της έντασης του 
πεδίου αλλά και του «μέσου ελεύθερου βήματος ιονισμού», της μέσης 
δηλαδή διανυόμενης απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών κρούσεων, η 
οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την πυκνότητα του αέρα. Ιονισμός 
επιτυγχάνεται όταν έχουμε κρούσεις ατόμων ή μορίων με ηλεκτρόνια 
αρκετά μεγάλης ενέργειας (~15 eV). 

Με τον ιονισμό από κρούσεις, ένα αρχικό ηλεκτρόνιο 
πολλαπλασιάζεται συνεχώς και έτσι σχηματίζεται μία ηλεκτρονική 
στιβάδα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2. 

 
Σχήμα 2.2 .Σχηματική παράσταση στιβάδας ηλεκτρονίων και παραμόρφωση του πεδίου 

 
 

Στη κεφαλή της στιβάδας συγκεντρώνεται το σύνολο σχεδόν των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων που έχουν σχηματισθεί μέχρι μια ορισμένη 
χρονική στιγμή, εκτός από εκείνα που συγκρατήθηκαν από ουδέτερα 
άτομα και σχημάτισαν αρνητικά ιόντα. Στην  ουρά της στιβάδας έχουμε 
την συγκέντρωση βαρέων ιόντων, στη πλειονότητα τους θετικά και 
λιγότερα αρνητικά, που προέκυψαν από τις ενσωματώσεις ηλεκτρονίων  
από ηλεκτραρνητικά μόρια και άτομα . 
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Η διάταξη αυτή ηλεκτρικού φορτίου έχει σα συνέπεια την 
ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου στην κεφαλή της στιβάδας. Έπειτα από 
ορισμένο πολλαπλασιασμό (108-109 ηλεκτρόνια) το πεδίο μπροστά από 
τη στιβάδα γίνεται τόσο ισχυρό, ώστε η φύση του φαινομένου 
μεταβάλλεται. Η στιβάδα μετατρέπεται σε streamer, που αποτελεί την 
πρώτη μορφή αυτοσυντηρούμενης εκκένωσης μέσα στον αέρα. Ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά της πηγής και τη διάταξη των ηλεκτροδίων, η 
αρχική αυτή μορφή διασπάσεως μπορεί να περιοριστεί στο φαινόμενο 
κορόνα, που εμφανίζεται σαν μια αίγλη μικρής φωτεινότητας και 
αγωγιμότητας ή να μεταπηδήσει στις επόμενες φάσεις της εκκένωσης.     
 
 
2.3 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΠΕΔΙΟ 
 

Όταν ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια που σχηματίζουν ομοιογενές 
πεδίο εφαρμοστεί τάση, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και ιόντα παρασύρονται 
και έτσι και υπό πολύ μικρές τάσεις ακόμα προκύπτει ένα ασθενές ρεύμα 
(μερικά pA). Όταν η τάση αποκτήσει ορισμένη τιμή, όλα τα παραγόμενα 
από φυσικές αιτίες ιόντα και ηλεκτρόνια παρασύρονται προς τα 
ηλεκτρόδια και η ένταση, i, σταθεροποιείται. Όταν η τάση υπερβεί μία 
ορισμένη τιμή, Uο, αρχίζει ο ιονισμός και σε μία τιμή Ud επέρχεται 
διάσπαση, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3. 

                                                     
Σχήμα 2.3 

 
 
2.4 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΠΕΔΙΟ 
 

Όπως αναφέρθηκε, για να αρχίσει ιονισμός από κρούσεις 
ηλεκτρονίων, που είναι ο βασικός μηχανισμός για τη διάσπαση του αέρα, 
χρειάζεται ένα αρκετά υψηλό, που όπως προκύπτει πειραματικά και 
μπορεί να δικαιολογηθεί και θεωρητικά, πρέπει να υπερβαίνει τα 25 
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kV/cm. Όταν αρχίσει ο ιονισμός και σχηματιστούν οι αρχικές στιβάδες 
των ηλεκτρονίων, το ηλεκτρικό πεδίο μπροστά σε κάθε στιβάδα 
ενισχύεται από την συγκέντρωση χωρικού ηλεκτρικού φορτίου και έτσι 
διευκολύνεται η συνέχιση του ιονισμού. Όταν ο πολλαπλασιασμός της 
στιβάδας και κατά συνέπεια η ενίσχυση του πεδίου μπροστά από αυτή 
φτάσει ένα όριο, η στιβάδα μετατρέπεται σε οχετό προεκκένωσης, που 
έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει λίγο ακόμα έστω και χωρίς τη 
συνδρομή του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. 

Στο ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, η αναγκαία πεδιακή ένταση για 
την έναρξη ιονισμού κρούσεων αποκαθίσταται ταυτόχρονα σε όλα τα 
σημεία του διακένου. Έτσι, μόλις αρχίσει ο ιονισμός, το εξωτερικά 
επιβαλλόμενο πεδίο, ενισχυμένο και από το πεδίο του φορτίου χώρου, 
δημιουργεί σχεδόν ακαριαία συνθήκες για πολύ ταχεία εξάπλωση της 
εκκένωσης και ολοκλήρωση της διάσπασης. 

Αντίθετα, η πεδιακή ένταση σε ένα ανομοιογενές πεδίο είναι, από 
ορισμό, διάφορη στα διάφορα σημεία του διακένου. Ένα διάκενο που 
παρουσιάζει ένα κατ’ εξοχήν ανομοιογενές πεδίο σχηματίζεται από ένα 
επίπεδο και μία ράβδο κάθετη προς αυτό. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 
η ένταση του πεδίου μπροστά στη ράβδο έχει πολύ μεγαλύτερες τιμές 
παρά μπροστά στο επίπεδο, σχήμα 2.4. 
 

Σχήμα 2.4 
 

να μέγεθος που χαρακτηρίζει ένα ανομοιογενές πεδίο είναι ο λόγος : 

 

 
Έ
 

av

max

En =
E
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όπου Eav = V/d και Emax το μέσο και το μέγιστο ηλεκτρικό πεδίο που 
εμφανίζεται στο διάκενο υπό την τάση V αντίστοιχα. Ο λόγος η συχνά 
ονομάζεται «συντελεστής χρησιμοποιήσεως» γιατί δείχνει πόσο καλά 
μπορεί να γίνει εκμετάλλευση ενός ορισμένου μήκους διακένου χωρίς το 
Emax να υπερβεί την κρίσιμη τιμή που αρχίζει ο ιονισμός (25 kV). Συχνά 
χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1/η αντί του η, που ονομάζεται 
συντελεστής πεδίου και δείχνει πόσο μεγαλύτερο είναι το μέγιστο πεδίο 
Emax  από το μέσο ηλεκτρικό πεδίο Eav = V/d. 
 
 
2.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΡΟΝΑ 
 

Εάν σε ένα ανομοιογενές πεδίο εφαρμοστεί μια τάση V αρκετά 
υψηλή ώστε το μέγιστο πεδίο Emax που θα εμφανισθεί στο διάκενο να 
υπερβαίνει την κρίσιμη πεδιακή ένταση έναρξης ιονισμού (~25 kV/cm), 
τότε πληρούται η βασική τουλάχιστον συνθήκη για τον σχηματισμό 
ηλεκτρονικών στιβάδων. Η συνθήκη αυτή όμως δεν είναι αρκετή για την 
μετατροπή των αρχικών στιβάδων σε οχετούς. Για τη μετατροπή αυτή, θα 
πρέπει επαρκής πεδιακή ένταση να επικρατεί σε μια κάπως εκτεταμένη 
περιοχή του διακένου, ώστε η αρχική στιβάδα να έχει τη δυνατότητα να 
πολλαπλασιαστεί αρκετά και να μετατραπεί σε οχετό, ο οποίος αποτελεί 
την έναρξη του φαινομένου γνωστού με το όνομα κορόνα. Για την 
έναρξη κορόνα πρέπει να πληρούνται δηλαδή οι δύο ακόλουθες 
συνθήκες: 

 
a) να δημιουργηθεί σε κάποια θέση του διακένου πεδιακή 

ένταση Emax > 25 kV/cm 
b) η περιοχή στην οποία επικρατούν πεδιακές εντάσεις αρκετά 

υψηλές για την εξέλιξη της στιβάδας να εκτείνεται σε 
αρκετό μήκος ώστε να προφθάσει η στιβάδα να αποκτήσει 
κρίσιμο πολλαπλασιασμό πριν, είτε εξέλθει από την περιοχή 
επαρκών πεδιακών εντάσεων είτε συναντήσει το θετικό 
ηλεκτρόδιο και εξουδετερωθεί. 

 
 
 
2.6 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΠΕΔΙΑ  
 

Στο ομοιογενές πεδίο, μόλις η πεδιακή ένταση γίνει επαρκής, το 
φαινόμενο της ηλεκτρικής εκκένωσης συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί 
πλήρης ηλεκτρική διάσπαση που ισοδυναμεί με πλήρες βραχυκύκλωμα 
των δύο ηλεκτροδίων. Στο ανομοιογενές πεδίο, ενώ ο ιονισμός αρχίζει 
στη θέση της μέγιστης πεδιακής έντασης, επειδή η ένταση αυτή 
μειώνεται ραγδαία, είναι δυνατόν, έπειτα από ορισμένη διαδρομή της 
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εκκένωσης, έστω και αν οι αρχικές στιβάδες είχαν το χρόνο να 
μετασχηματισθούν σε οχετούς, η παραπέρα πορεία τους να ανακοπεί. 

Είναι δηλαδή δυνατόν στο ανομοιογενές πεδίο να γίνει έναρξη 
κορόνα χωρίς να ακολουθήσει διάσπαση, πράγμα που δεν είναι δυνατόν 
σε ομοιογενές πεδίο. Η κορόνα περιορίζεται στην περιοχή που η πεδιακή 
ένταση που προκύπτει από την εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση υπερβαίνει 
μία ορισμένη τιμή, όχι όμως αναγκαστικά την τιμή 25 kV/cm που είναι 
απαραίτητη μόνο για την έναρξη του ιονισμού. Επειδή οι μεγαλύτερες 
τιμές πεδιακών εντάσεων εμφανίζονται μπροστά από τις επιφάνειες του 
ενός ή και των δύο ηλεκτροδίων του διακένου, η κορόνα αρχίζει από τις 
επιφάνειες των ηλεκτροδίων και εκτείνεται μέχρι ορισμένης αποστάσεως 
από την επιφάνεια αυτή, που εξαρτάται από την απόκλιση του 
ηλεκτρικού πεδίου. 
 
 
2.7 Ο ΘΕΤΙΚΟΣ STREAMER 
  

Κοντά στην άνοδο που το πεδίο αποκλίνει, ένας θετικός streamer 
μπορεί να αναπτυχθεί σύμφωνα με το παρακάτω τρόπο: 
 

 
Σχήμα 2.7.1 

 
Καταρχήν υποθέτουμε ότι η διάδοση του streamer εξασφαλίζεται 

με διακεκριμένα βήματα. Κάθε βήμα είναι στην ουσία μία 
αναπτυσσόμενη στιβάδα με κατεύθυνση προς την άνοδο. Για συνεχή 
διάδοση του streamer στη διεύθυνση της καθόδου είναι απαραίτητο ένα 
κρίσιμο μέγεθος της στιβάδας αυτής. Γενικά υποθέτουμε ότι 108 
ηλεκτρόνια βρίσκονται στην κεφαλή της στιβάδας όταν επιτευχθούν οι 
κρίσιμες συνθήκες. Ο ίδιος αριθμός θετικών ιόντων δημιουργείται και τα 
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περισσότερα από αυτά συγκεντρώνονται στην ουρά της στιβάδας. Εξ’ 
αιτίας αυτών των φορτίων, και των θετικών και των αρνητικών, το 
ηλεκτρικό πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται η στιβάδα παραμορφώνεται και 
αλλάζει η περαιτέρω ανάπτυξή της. Η επανασύνδεση και η αποδιέγερση 
που λαμβάνουν χώρα οδηγούν στην εκπομπή φωτονίων. 

Μερικά από αυτά είναι ικανά να ιονίσουν άτομα ή μόρια. Αν αυτό 
συμβεί κοντά στην ουρά της πρώτης στιβάδας, τότε μπορεί να 
αναπτυχθεί μία δεύτερη στιβάδα στο δημιουργηθέν ηλεκτρικό πεδίο 
λόγω της επιβαλλόμενης τάσης και του θετικού φορτίου χώρου που είναι 
διάχυτο στην ουρά της πρώτης στιβάδας. 

Όταν η κεφαλή της δεύτερης στιβάδας ακουμπήσει την ουρά της 
πρώτης, το θετικό φορτίο χώρου που βρίσκεται στην ουρά της πρώτης 
στιβάδας εξουδετερώνεται από τα ηλεκτρόνια της κεφαλής της δεύτερης 
στιβάδας. Αυτή η πρόχειρη περιγραφή επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ένας 
θετικός streamer είναι ισοδύναμος με μία ξαφνική έκχυση ενός 
αρνητικού φορτίου στην άνοδο, στο ξεκίνημα της διάδοσης του streamer 
και κατά δεύτερο λόγο μία εμφανής προώθηση ενός θετικού ηλεκτρικού 
φορτίου στο διάκενο. Η ταχύτητα προώθησης είναι ίση με την ταχύτητα 
διάδοσης του streamer. 
 
 
2.8 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΠΕΔΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ Εm 
 

Για να μετατραπεί κάποιο τμήμα ενός streamer σε leader απαιτείται 
ένα ποσό ενέργειας. Για μεγάλα διάκενα οι streamer αναπτύσσονται 
ελεύθερα και ο όγκος που καταλαμβάνουν εξαρτάται από την τιμή της 
τάσης τη στιγμή της έναρξής των. Το ίδιο ισχύει και για τον παλμό του 
ρεύματος που αντιστοιχεί στη δημιουργία των streamer. Αυτό το ρεύμα 
ρέει μέσω ενός μοναδικού streamer στη βάση της κορόνα και τροφοδοτεί 
την απαιτούμενη ενέργεια για να μετατραπεί ένα τμήμα του leader (το 
αποκαλούμενο stem). 

Το μήκος του stem εξαρτάται από το εύρος του παλμού ρεύματος. 
Το stem που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο λειτουργεί σαν 
επιμήκυνση του ηλεκτροδίου και βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εκκένωσης. 

Οι δύο φάσεις streamer και leader διακρίνονται κυρίως από τη 
φωτεινή εκπομπή, η οποία είναι μεγαλύτερη για τον leader και από τη 
μέση πεδιακή ένταση που είναι ~5kV/cm για τον streamer και σημαντικά 
μικρότερη για τον leader. 

Για μικρότερα διάκενα, ο όγκος των streamer της κορόνα που 
απαιτείται για να ακουμπίσει το επίπεδο περιορίζεται από το μήκος του 
διακένου. Το μικρό εύρος του παλμού ρεύματος που αντιστοιχεί στον 
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περιορισμένο αυτό όγκο της κορόνα δεν είναι ικανό να σχηματίσει ένα 
stem ικανοποιητικού μήκους, ώστε να βοηθήσει την προώθηση της 
εκκένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, για να διασπασθεί το διάκενο 
απαιτείται μεγαλύτερη τάση από αυτή που είναι ίσα-ίσα αρκετή για να 
ακουμπήσουν οι streamer το επίπεδο.  

Η απαίτηση μεγαλύτερης τάσης δίνει μεγαλύτερες τιμές στις μέσες 
πεδιακές εντάσεις για διάκενα μικρότερα από 30-40 cm. Σε διάκενα κάτω 
από 5 cm έχει παρατηρηθεί η δημιουργία ζώνης θετικού φορτίου χώρου 
μπροστά στην κάθοδο. Η δημιουργία του φορτίου αυτού αρχίζει από τη 
στιγμή που οι οχετοί κορόνα φθάνουν στην κάθοδο. Η παρουσία του 
δημιουργεί μία σκίαση της καθόδου με συνέπεια μείωση της πεδιακής 
έντασης στην περιοχή της ανόδου (ράβδου).  

Μεγαλύτερα διάκενα διασπώνται όταν γεφυρωθεί ένα τμήμα τους 
από leader, κατά μήκους του οποίου επικρατεί μία μέση πεδιακή ένταση 
μικρότερη από 5 kV/cm και το υπόλοιπο τμήμα τους, κατά τη φάση του 
τελικού πηδήματος, από streamer, κατά μήκος των οποίων επικρατεί μία 
μάλλον σταθερά διαμήκης πεδιακή ένταση ~5kV/cm. Έτσι μεγαλύτερα 
διάκενα διασπώνται με μία μέση πεδιακή ένταση (για όλο το μήκος του 
διακένου) μικρότερη από 5kV/cm. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του 
σχηματιζόμενου leader, τόσο περισσότερο συνεισφέρει στη μείωση της 
μέσης πεδιακής έντασης διάσπασης ενός διακένου και τόσο πιο εύκολο 
είναι να ανιχνευθεί πειραματικά (από τη μέση πεδιακή ένταση 
διάσπασης) το μήκος του διακένου που γεφυρώνεται με leader. Για 
μεγάλα διάκενα η τάση διάσπασης μπορεί να δοθεί από τον τύπο:  

 
s s lV E L E Ll= ⋅ + ⋅  

όπου Εs, Ls η μέση πεδιακή ένταση και το μήκος των streamer και El, Ll η 
μέση πεδιακή ένταση και το μήκος του leader, όπως φαίνεται στο σχήμα 
2.8.1 

Σχήμα 2.8.1 
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Το τμήμα του διακένου που γεφυρώνεται με leader  εξαρτάται από 
το μήκος του διακένου, τη μορφή της επιβαλλόμενης τάσης και τις 
επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες. 

 
 

2.9 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗ ΤΑΣΗ 
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

 
Το βασικό φυσικό φαινόμενο που διέπει την ηλεκτρική διάσπαση 

του αέρα είναι ο προοδευτικός ιονισμός των ουδετέρων μορίων από 
ελεύθερα ηλεκτρόνια που επιτυγχάνονται όταν βρεθούν μέσα σ’ ένα 
ηλεκτρικό πεδίο. Για να αρχίσει ο ιονισμός αυτός χρειάζονται μερικά 
αρχικά ελεύθερα ηλεκτρόνια τα οποία υπάρχουν σχεδόν πάντα μέσα στον 
αέρα. Για να επιτευχθεί ένας ιονισμός, το σχετικό ηλεκτρόνιο πρέπει πριν 
από την σύγκρουσή του με ένα ουδέτερο άτομο, να έχει ήδη αποκτήσει 
αρκετή ενέργεια, δηλ. αρκετή ταχύτητα. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου 
κατά την στιγμή της σύγκρουσης εξαρτάται αφ’ ενός από την ένταση του 
ηλεκτρικού πεδίου και αφ’ ετέρου από την ελεύθερη απόσταση που είχε 
την ευκαιρία να διαχύσει πριν από την σύγκρουση. Αυτή η ελεύθερη 
απόσταση εξαρτάται από την πυκνότητα του αέρα. Η πυκνότητα του 
αέρα εξαρτάται από τη πίεση και τη θερμοκρασία. Έτσι η τάση 
διάσπασης ενός διακένου αέρα θα πρέπει να εξαρτάται από την 
ατμοσφαιρική πίεση και την θερμοκρασία. 

Έχει αποδειχθεί και θεωρητικά και πειραματικά πως για συνήθεις 
διακυμάνσεις της, η θερμοκρασία του αέρα δεν προσδίδει αρκετή 
ενέργεια στα ηλεκτρόνια ώστε να επηρεάζεται απ’ αυτή η ενεργειακή 
τους κατάσταση. 

Όλα τα ηλεκτρόνια που είναι διαθέσιμα, στην πραγματικότητα δεν 
παραμένουν ελεύθερα. Εάν την στιγμή της σύγκρουσης τους με ένα 
άτομο τα ηλεκτρόνια δεν έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να αποσπάσουν 
άλλο ηλεκτρόνιο, απορροφούνται από το άτομο και δημιουργούνται 
βαριά αρνητικά ιόντα τα οποία δεν μπορούν να συνεισφέρουν στη 
διάσπαση. Υπάρχουν άτομα ή μόρια που έχουν αυξημένη ικανότητα να 
δεσμεύουν ηλεκτρόνια (ηλεκτραρνητικά). Τα μόρια των υδρατμών 
συμβαίνει να είναι ηλεκτραρνητικά. Έτσι, όσα περισσότερα μόρια 
υδρατμών υπάρχουν μέσα στον αέρα, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η 
τάση  που απαιτείται για τη διάσπαση του διακένου. Επειδή η επίδραση 
των μορίων των υδρατμών εξαρτάται από το σχετικό αριθμό τους προς τα 
μόρια του αέρα, η επίδραση αυτή θα εξαρτάται από την απόλυτη υγρασία 
και όχι από την σχετική υγρασία που εξαρτάται και από τη θερμοκρασία. 

Η επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στη τάση διάσπασης 
καθορίζεται με το λόγο της τάσης  διάσπασης ενός διακένου κάτω από 
κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες προς την τάση διάσπασης του ίδιου 
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διακένου κάτω από τις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο λόγος 
αυτός εκφράζεται με ένα συντελεστή με τον οποίο πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί η τάση διάσπασης που προκύπτει κάτω από τις 
κρατούσες καιρικές συνθήκες για να προκύψει η τάση διάσπασης κάτω 
από ατμοσφαιρικές συνθήκες.  Υπάρχουν δύο συντελεστές διόρθωσης 
ατμοσφαιρικών συνθηκών ένας για την πυκνότητα του αέρα και ένας για 
την υγρασία. 

Κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες δεχόμαστε τις: 
      

Θερμοκρασία:  To =20OC 
Aτμοσφαιρική πίεση: Ρο =760mm Hg ή 100 kPa 

Απόλυτη υγρασία: Hο=11g/m3

 
Ο συντελεστής διόρθωσης της τάσης για την πυκνότητα του αέρα 

για σχετικά μικρά διάκενα (<2m) είναι ίσος με την σχετική πυκνότητα. 
 

o

o
d

P TK P T
⋅=
⋅  

 
Η διόρθωση της τάσης διάσπασης για την επίδραση της υγρασίας 

είναι πολύπλοκη και αβέβαιη. Παρ’ όλα αυτά έχουν καθοριστεί 
πειραματικοί συντελεστές που καλύπτουν τις πιο συνήθεις περιπτώσεις. 
Οι συντελεστές δείχνονται στο σχήμα 2.9.1. 

. 

Σχήμα 2.9.1 Συντελεστής διόρθωσης υγρασίας  Κh  σαν συνάρτηση της 
απόλυτης υγρασίας 
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Η πιο συνήθης μέθοδος μέτρησης της υγρασίας είναι με δύο είναι 
με δύο θερμόμετρα ένα υγρό και ένα ξηρό. Η σχετική και η απόλυτη 
υγρασία προκύπτουν από τις ενδείξεις των δύο θερμομέτρων με τη 
βοήθεια του διαγράμματος του σχήματος 2.9.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Σχήμα 2.9.2 Διάγραμμα για τον υπολογισμό της απόλυτης υγρασίας του αέρα. 

 
 
Για τον υπολογισμό του συντελεστή  Κh, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο η 
απόλυτη υγρασία και η τιμή της επιβαλλόμενης τάσης. Από πειράματα 
διαπιστώθηκε επίδραση του συντελεστή Κh από την μεταβολή της 
πυκνότητας, σε καταπονήσεις διακένων αέρα με κρουστική τάση. Όταν 
μειώνεται η σχετική πυκνότητα του αέρα, αυξάνεται η επίδραση της 
υγρασίας στην τιμή της τάσης διάσπασης. Αυτό εξηγείται και από φυσική 
άποψη. Όταν η απόλυτη υγρασία παραμένει σταθερή, μια μείωση της 
σχετικής πυκνότητας του αέρα θα έχει σαν αποτέλεσμα μια αύξηση του 
ποσοστού των μορίων του νερού στον αέρα. Έτσι για κάθε σύγκρουση 
μεταξύ ηλεκτρονίων και μορίων, η πιθανότητα δημιουργίας αρνητικών 
ιόντων θα αυξηθεί. Επομένως αναμένεται εντονότερη επίδραση της 
υγρασίας. Μετά από σειρά πειραμάτων με κρουστική τάση προέκυψε η 
σχέση: 
 

0

1

1
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d
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K
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όπου: 
 
Η :  Η απόλυτη υγρασία που επικρατεί κατά την διεξαγωγή της μέτρησης        
                          
Ηo :  11 g/m3

 
 
2.10 ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ  
  

2.10.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

Για την παραγωγή κρουστικών τάσεων στο εργαστήριο, 
χρησιμοποιούνται οι κρουστικές γεννήτριες. Αυτές χωρίζονται σε δύο 
κατηγορίες: τις μονοβάθμιες και τις πολυβάθμιες. 

Το απλούστερο ηλεκτρικό κύκλωμα της μονοβάθμιας κρουστικής 
γεννήτριας, το οποίο συγχρόνως ταιριάζει και με τις πρακτικές συνθήκες, 
φαίνεται στο σχήμα 2.10.1.1: 
 
 

 
 

(α) 
 

 
 

(β) 
 

Σχήμα 2.10.1.1 α) Μονοβάθμια κρουστική γεννήτρια 
                                                                                          β) Χωρίς επαγωγή κύκλωμα 
 
Όπου  
          C1: χωρητικότητα (ουράς ) της γεννήτριας  
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          C2: παράσιτη χωρητικότητα της γεννήτριας μαζί με τη 
χωρητικότητα του φορτίου          

                  (δοκιμίου) (χωρητικότητα μετώπου) 
 R1 ή R1’: αντίσταση ουράς της γεννήτριας 
          R2: αντίσταση μετώπου της γεννήτριας 
          L1: εσωτερική παράσιτη επαγωγή της γεννήτριας 
          L2: επαγωγή του φορτίου και των συνδέσεων 

G: διάκενο σφαιρών 
 

Η αντίσταση R1 φαίνεται στις δύο δυνατές θέσεις: προς την πλευρά 
της γεννήτριας R1 ή προς την πλευρά του φορτίου R1’. 

Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία του κυκλώματος του 
παραπάνω σχήματος θεωρούμε τα  L1 = L2 = 0 (χωρίς επαγωγή 
κύκλωμα). Το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί λογικό διότι γίνεται 
προσπάθεια μειώσεως των L1, L2 από την άλλη μεριά όμως, επειδή αυτές 
οι επαγωγές είναι παράσιτες, συγχρόνως είναι και αναπόφευκτες. Η 
ύπαρξη των L1, L2 δημιουργεί ταλαντώσεις στο σχήμα της κρουστικής 
τάσεως η δε τιμή τους είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς. 

Στο χωρίς επαγωγή κύκλωμα, ο πυκνωτής C1 φορτίζεται με μία 
συνεχή τάση, μέσω μίας ανορθωτικής διάταξης που δεν φαίνεται στο 
σχήμα. Όταν φορτιστεί ο C1, διασπάμε το διάκενο G με κάποιο τρόπο και 
έτσι συνδέουμε τον C1 στο το υπόλοιπο κύκλωμα . Επειδή η αντίσταση 
R2 είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερη από R1, ο C2 (δηλαδή το δοκίμιο) 
φορτίζεται μέσω της R2 με μία σταθερά χρόνου R2*C2. Κατά τη διάρκεια 
της φορτίσεως του C2 σχηματίζεται το μέτωπο της κρουστικής τάσεως 
και αυτό δικαιολογεί για τα R2, C2 τα ονόματα που τους δόθηκαν 
παραπάνω. Στη συνέχεια οι πυκνωτές C1+C2 εκφορτίζονται στην 
αντίσταση R1 με μία σταθερά χρόνου (C1+C2)*R1 και σχηματίζεται η 
ουρά της κρουστικής τάσεως. Στη πραγματικότητα οι δύο φάσεις 
αλληλοαναιρούνται αλλά τελικά στα άκρα του δοκιμίου εφαρμόζεται μία 
κρουστική τάση που η ακριβής μορφή της εξαρτάται από τις τιμές των 
στοιχείων του κυκλώματος της μονοβάθμιας κρουστικής γεννήτριας, 
αλλά και από το δοκίμιο.  

Για τις δοκιμές με πολύ υψηλές τάσεις χρησιμοποιούνται οι 
πολυβάθμιες κρουστικές γεννήτριες, οι οποίες κατασκευάζονται από ένα 
αριθμό στοιχειωδών βαθμίδων. Η τοποθέτηση αυτών των βαθμίδων 
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι πυκνωτές να συνδέονται παράλληλα 
κατά τη διάρκεια της φόρτισης από μία πηγή συνεχούς τάσεως  και σε 
σειρά κατά τη διάρκεια της εκφορτίσεως τους για το σχηματισμό της 
κρουστικής τάσεως. 

Σε αντιπαράθεση με τη μονοβάθμια γεννήτρια, η πολυβάθμια 
χρειάζεται έναν ανορθωτή τάσεως, ο οποίος θα δίνει ένα μικρό κλάσμα 
της ολικής τάσεως εξόδου της γεννήτριας. Επίσης ένα άλλο 
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πλεονέκτημα, λόγω του τρόπου κατασκευής, είναι ότι μπορούμε να 
διαλέξουμε τον αριθμό των βαθμίδων που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Το κύκλωμα του σχήματος 2.10.1.2 είναι αρκετά ικανοποιητικό 
και σήμερα χρησιμοποιείται σαν βασική σκέψη για την κατασκευή 
πολυβάθμιων κρουστικών γεννητριών. 

 

 
                                                                
Σχήμα 2.10.1.2: Πολυβάθμια κρουστική γεννήτρια με κατανεμημένες σειριακές 

αντιστάσεις και ικανοποιητικό βαθμό απόδοσης 
 
 

Το κύκλωμα αυτό, σε γενικές γραμμές, δουλεύει ως εξής: οι 
πυκνωτές C1 φορτίζονται όλοι παράλληλα με την τάση E. Οι αντιστάσεις 
R3 χρησιμεύουν στο στάδιο της φόρτισης  για να περιορίσουν το ρεύμα 
φόρτισης και κατά συνέπεια την απαιτούμενη ισχύ της γεννήτριας 
συνεχούς τάσεως Ε. Όταν οι σπινθηριστές βραχυκυκλωθούν, όλοι οι 
πυκνωτές C1 μαζί με τις αντιστάσεις R2 συνδέονται σε σειρά και δίνουν 
το ρεύμα που ρέει προς το φορτίο, σχηματίζοντας το μέτωπο της 
κρουστικής τάσεως. Μετά, ο κάθε πυκνωτής C1 με την αντίστοιχη 
αντίσταση R1 και τον αντίστοιχο βραχυκυκλωμένο σπινθηριστή κάθε 
βαθμίδας, σχηματίζει ένα κλειστό κύκλωμα όπου εκφορτίζεται ο C1 στην 
αντίσταση R1 και από αυτόν κυρίως το λόγο σχηματίζεται η ουρά της 
κρουστικής τάσεως. 

Βλέπουμε ότι οι αντιστάσεις R3 χρησιμεύουν μόνο για να 
περιορίσουν το ρεύμα φορτίσεως των πυκνωτών C1 και δεν επηρεάζουν 
τη μορφή της τάσεως που παράγεται από τη γεννήτρια. Έχουν γενικά 
μεγάλη τιμή και ονομάζονται ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, επειδή σκοπός 
τους είναι η παράλληλη φόρτιση των πυκνωτών. Η σειριακή εκφόρτιση 
των τελευταίων γίνεται μέσω των σπινθηριστών. 

Οι αντιστάσεις R2 παίζουν σπουδαίο ρόλο στο σχηματισμό του 
μετώπου της κρουστικής τάσεως, επειδή βρίσκονται σε σειρά με τους 
πυκνωτές C1 και ονομάζονται ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΩΠΟΥ. Έτσι το 
μέτωπο εξαρτάται κυρίως από τη σταθερά χρόνου C2*(nR2) όπου C2 είναι 
η χωρητικότητα του φορτίου (δοκιμίου) και n ο αριθμός των βαθμίδων 
της γεννήτριας. Γενικά το άθροισμα των αντιστάσεων που συναντάμε 
διατρέχοντας το βρόγχο που περιέχει τους n ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ C1 
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και τη χωρητικότητα του δοκιμίου C2, ονομάζεται ισοδύναμη αντίσταση 
μετώπου. Σ’ αυτόν το βρόγχο είναι φανερό ότι και οι n πυκνωτές C1 είναι 
σε σειρά, άρα ισοδυναμούν με ένα πυκνωτή που έχει τιμή C1/n. 

Στο μικρό βρόγχο που σχηματίζει κάθε βαθμίδα, ο C1, o R1 και ο 
σπινθηριστής αρχίζει να εκφορτίζεται ο C1 στην R1 σχηματίζοντας την 
ουρά της κρουστικής τάσεως. Οι αντιστάσεις R1 ονομάζονται 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΑΣ της πολυβάθμιας κρουστικής γεννήτριας και 
μπορούμε να ορίσουμε και εδώ μία ισοδύναμη αντίσταση ουράς που θα 
ισούται με nR1, σύμφωνα με τον τρόπο σύνδεσης των R1, από το σχήμα 
2.10.1.2. 

Στη πραγματικότητα οι δύο προαναφερθείσες λειτουργίες 
αλληλοκαλύπτονται και απλώς στο σχηματισμό του μετώπου 
σπουδαιότερο ρόλο παίζουν οι αντιστάσεις μετώπου και αντίστοιχα για 
την ουρά της κρουστικής τάσεως. 

Μπορούμε να παρομοιάσουμε την n-βάθμια κρουστική γεννήτρια 
με μία 1-βάθμια, όπου η αντίσταση ουράς είναι προς την πλευρά της 
γεννήτριας, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.10.1.3  

 

 
                                                 

Σχήμα 2.10.1.3: Ισοδύναμη μονοβάθμια κρουστική γεννήτρια 
 

Η μελέτη της πολυβάθμιας κρουστικής γεννήτριας μπορεί να 
αναχθεί στη μελέτη της αντίστοιχης 1-βάθμιας με τις εξής αντιστοιχίες: ( 
βλέπε σχήμα 2.10.1.2 και 2.10.1.3) 
 

1
1

CC '= 
n

           1 1R '= n R⋅          2 2R '= n R⋅  

 
Όπου :  n  = αριθμός των βαθμίδων της πολυβάθμιας κρουστικής                                  
                    γεννήτριας  
             C  = πυκνωτής βαθμίδος πολυβάθμιας 
            R1 = αντίσταση ουράς βαθμίδος πολυβάθμιας 
   C2΄= C2 = χωρητικότητα δοκιμίου  
            R2 = αντίσταση μετώπου βαθμίδος πολυβάθμιας 
    

Οι πυκνωτές βαθμίδος C1 και ο αριθμός βαθμίδων n καθορίζουν 
ένα σπουδαίο μέγεθος της μιας πολυβάθμιας κρουστικής γεννήτριας: τη 
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συνολική ενέργεια που αποθηκεύεται στους C1 κατά τη διάρκεια 
φορτίσεως τους και η οποία ισούται με: 
             

2
1

1W =  n  C  E
2
⋅ ⋅ ⋅  

 
Ο βαθμός απόδοσης της πολυβάθμιας κρουστικής γεννήτριας 

ισούται με το πηλίκο της τιμής της τάσεως κορυφής της κρουστικής 
τάσεως δια του γινομένου nE. 
 

V mr = 
n E
⋅
⋅

 

 
όπου n o αριθμός των εν σειρά συνδεδεμένων βαθμίδων. Ο βαθμός 
αποδόσεως εξαρτάται και από την κρουστική γεννήτρια και από το 
δοκίμιο. Όσο πιο μικρή είναι η χωρητικότητα του δοκιμίου C2, σχετικά 
με την ισοδύναμη χωρητικότητα της γεννήτριας C1’, τόσο στιβαρότερη 
είναι η γεννήτρια και ο βαθμός απόδοσης γίνεται ανεξάρτητος του 
φορτίου.   
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2.10.2 ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(MULTI TEST SET-HAEFELY) 

 
Το ηλεκτρικό κύκλωμα της κρουστικής γεννήτριας του 

εργαστηρίου φαίνεται στο σχήμα 2.11.2.1, τα στοιχεία του οποίου 
εξηγούνται παρακάτω: 
 

Σχήμα 2.10.2.1 Ηλεκτρικό κύκλωμα κρουστικής γεννήτριας 
 

TH                 Μετασχηματιστής  230/80.000 V,  5 kVA     50/60 Hz 
CCS2             Πυκνωτής    100  kV  DC,  2 nF  
D                    Δίοδος υψηλής τάσεως   100  kV, 20mA 
CS                  Πυκνωτής  φόρτισης   200  kV  DC,   15 nF   
RM1               Ωμικός καταμεριστής   200  kV  DC, 800   MΩ   
EW                 Αντίσταση γείωσης     200  kV  DC,  25  kΩ 
ES                  Διακόπτης γείωσης 
MF1,MF2      Σπινθηριστές με πολλά διάκενα  
RL                 Αντίσταση φορτίσεως   200  kV   10 MΩ 
CK,RCK        Σύνδεση ενισχυτή παλμών IV με MF1,  Ck = 1550 pF 
RP                  Αντιστάσεις ουράς  
RS                  Αντιστάσεις μετώπου 
CST                Χωρητικός καταμεριστής  80 kV rms,  400 kV κρουστικής 
, 500 pF ,   
                       χρόνος απόκρισης  < 100 ns 
SB                  Κουτί ελέγχου (CONTROL BOX TYPE 273) 

 
25 



IV                   Ενισχυτής παλμών (IMPULSE AMPLIFIER TYPE 35) 
SV                   Κρουστικό βολτόμετρο (IMPULSE PEAK 
VOLTOMETER, IPV, TYPE 65) 
EST                 Κοντάρι γειώσεως 
 

Για τη στήριξη της γεννήτριας χρησιμοποιούνται επίσης τα εξής :  
 
FGG              Κινητή βάση για τον μετασχηματιστή και τον ανορθωτή 
FGS               Κινητή βάση για την κυρίως κρουστική γεννήτρια 
IS                   Μονωτήρας υποστήριγμα   200 kV DC  
VS                  Αγώγιμη ράβδος συνδέσεως 
 
 
 
2.11 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
 

Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 
Υψηλών Τάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και αφορούσε την 
εφαρμογή κρουστικών τάσεων θετικής πολικότητας με κυματομορφή 
1.2/50 μs, σε μία σύνθετη διάταξη όπως αυτή φαίνεται στο σχήμα 2.12.1.  
 Ο κύριος όγκος των μετρήσεων έγινε με τη χρήση ενός ξύλινου 
δοχείου διαστάσεων 100x100x10 cm3. Στη βάση του δοχείου είχαν 
τοποθετηθεί εναλλακτικά μία μεταλλική πλάκα καθώς και μία σειρά 
διαφορετικών μεταλλικών πλεγμάτων διαστάσεων 1x1 m2 γειωμένα στο 
έδαφος. Πάνω από τη διάταξη  και παράλληλα στην επιφάνεια της 
πλέγματος υπήρχαν δύο παράλληλοι χάλκινοι αγωγοί, επίσης γειωμένοι 
στο έδαφος, οι οποίοι τοποθετούνταν ύψος d2=2,5cm από το πλέγμα και 
σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους (α). Το α μεταβάλλονταν από 
10 ως 90 cm με βήματα των 10 cm. Τέλος, η διάταξη συμπληρωνόταν 
από μία χάλκινη κυλινδρική ακίδα διαμέτρου 12 mm περατούμενη σε 
αιχμηρό κώνο γωνίας 300. Η ράβδος ήταν συνδεδεμένη με τη γεννήτρια 
κρουστικών τάσεων του εργαστηρίου και ασκούσε κρουστικές τάσεις 
θετικής πολικότητας στο ανομοιογενές διάκενο της διάταξης. Η 
κατακόρυφη απόσταση ακίδας–συρμάτων (d1) ήταν πάντα σταθερή και 
ίση με 32 cm ενώ, η νοητή προέκταση της ακίδας περνούσε σε απόσταση 

2
α  ανάμεσα από τους δύο παράλληλους χάλκινους αγωγούς. 

 
Τα πλέγματα που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πλέγμα d=2r (mm) a (cm) b (cm) 

1 1,95 5 5 
2 1,35 1,3 1,3 
3 4 15 15 
4 3 6,5 10 
5 1,15 2,5 5 
6 1,6 1,25 2,5 

Σήτα 0,65   
Λαμαρίνα 0,55 - - 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11.1 

 

 
Σχήμα 2.11.1 Πειραματική διάταξη 
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Τα πλέγματα ήταν της μορφής : 
 

 
Σχήμα 2.11.2 

 
Για κάθε διάκενο, καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραματικής 

διαδικασίας, ορίζονταν η πειραματική πιθανότητα που αντιστοιχούσε σε 
3-5 βαθμίδες τάσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονταν 50 
κρούσεις για κάθε βαθμίδα τάσης εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις 
που εφαρμόζονταν λιγότερες ή περισσότερες. 

Ο καθορισμός τόσο της κρίσιμης τάσης διάσπασης U50%  όσο και ο 
καθορισμός της πιθανότητας διάσπασης στις διαφορετικές βαθμίδες 
τάσης και της τυπικής απόκλισης σ, έγινε με στατιστική παρεμβολή των 
αποτελεσμάτων με την παραδοχή ότι η στατιστική κατανομή της 
πιθανότητας διάσπασης σαν συνάρτηση της τάσης διάσπασης είναι 
κανονική (Gauss). Για τον υπολογισμό των παραπάνω μεγεθών 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. 
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Κεφάλαιο 3 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ OPERA 10.0 ΤΗΣ  VECTOR 
FIELDS 
 

Για την εξομοίωση του πειράματος που έγινε στο εργαστήριο 
χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα OPERA - 2d της VECTOR FIELDS. Το 
OPERA - 2d είναι ένα σύνολο προγραμμάτων για τη δισδιάστατη 
ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Επιπλέον, υπάρχουν ενότητες για 
την καταπόνηση λόγω δυνάμεων, αλλά και τη θερμική ανάλυση. Όλα τα 
προγράμματα χρησιμοποιούν τη μέθοδο των  πεπερασμένων στοιχείων 
για επίλυση των μερικών διαφορικών εξισώσεων, που περιγράφουν τη 
συμπεριφορά αυτών των πεδίων. Αυτές οι εξισώσεις περιλαμβάνουν: 

• Εξίσωση Poisson 
• Εξίσωση Helmholtz 
• Εξίσωση διάχυσης 

 
Η λύση των εξισώσεων αυτών είναι  ένα ουσιαστικό κομμάτι για 

τη σχεδίαση στις παρακάτω περιοχές: 
• Μαγνητοστατικές  
• Ηλεκτροστατικές 
• Χρονικά μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία (χαμηλών συχνοτήτων) 
• Χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά πεδία (χαμηλών συχνοτήτων) 

 
Το λογισμικό χρησιμοποιεί τη  μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων. Λόγω της απαίτησης πολλών πληροφοριών πριν γίνει η 
ανάλυση, η εισαγωγή δεδομένων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 
έναν ισχυρό αμφίδρομο προ-επεξεργαστή(pre processor). 
Χρησιμοποιώντας τη γραφική αμφίδρομη διαδικασία στα πλαίσια της 
προ-επεξεργασίας, η προς μοντελοποίηση περιοχή χωρίζεται συνεχώς σε 
μια ομάδα τριγωνικών στοιχείων. Το φυσικό μοντέλο μπορεί να 
περιγραφεί σε καρτεσιανές ή κυλινδρικές συντεταγμένες. 

Όταν το μοντέλο ετοιμαστεί, η λύση  υπολογίζεται μέσω του 
κατάλληλου τύπου ανάλυσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανάλυση 
διαφορετικών τύπων συνθηκών ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης. Το 
πρόγραμμα ανάλυσης καθορίζει τη σωστή λύση κάνοντας συνεχής 
επαναλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των μη γραμμικών αποτελεσμάτων 
εάν τέτοια διαμορφώνονται. 

Το αποτέλεσμα τότε μπορεί να ελεγχθεί  με τη χρήση ενός 
ευέλικτου μετά-επεξεργαστή(post-processor).Πολλές μεταβλητές είναι 

 
29 



διαθέσιμες προς εξέταση, συμπεριλαμβανομένων ρευμάτων, πεδίων, 
δυνάμεων και θερμοκρασίας. Η επιπρόσθετη ευχέρεια  που δίνει στον 
χρήστη να καθορίσει και άλλες μεταβλητές επιτρέπει την λήψη 
αποτελεσμάτων και για πιο ιδιαίτερες εφαρμογές. Τα  αριθμητικά 
σφάλματα, λόγω του  κακού προσδιορισμού του πλέγματος, αναλύονται 
και αυτά ώστε το πλέγμα να βελτιωθεί και να επιτύχουμε την επιθυμητή 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 

Για την επίλυση του παραδείγματος χρειάζεται μια μέθοδος επίλυσης. 
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα ανάλυσης στο OPERA-2d. Όλα 
διαβάζουν δεδομένα, που προετοιμάζονται από τον pre και post processor 
και δημιουργούν φακέλους αποτελεσμάτων, οι οποίοι μπορούν να 
διαβαστούν και πάλι από αυτούς. Τα προγράμματα ανάλυσης που 
προσφέρονται φαίνονται στη συνέχεια.  

• Το πρόγραμμα στατικής ανάλυσης (ST) 
Το πρόγραμμα αυτό λύνει και μαγνητοστατικά και 
ηλεκτροστατικά προβλήματα. Θεωρεί πως το ρεύμα διέγερσης 
είναι σταθερό σε σχέση με το χρόνο ή επιτρέπει τη διέγερση μέσο 
μονίμων μαγνητών. Οι ιδιότητες των υλικών μπορούν να είναι και 
μη γραμμικές. Αυτό  επίσης επιτρέπει ΄ραφινάρισμα’ του 
πλέγματος ώστε να μειώσουμε τα λάθη στην λύση. 

• Το πρόγραμμα ανάλυσης ac για τη μόνιμη κατάσταση(AC) 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρεί ότι το ρεύμα διέγερσης ή η τάση 
έχουν ημιτονοειδή κυματομορφή. 

• Το πρόγραμμα μεταβατικής ανάλυσης(TR) 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρεί ότι το ρεύμα διέγερσης ή η τάση είναι 
οποιασδήποτε μορφής αρκεί να μεταβάλλεται με το χρόνο. Η λύση 
φαίνεται με διακριτά χρονικά βήματα. 

• Το πρόγραμμα ανάλυσης ταχύτητας(VL) 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρεί ότι συγκεκριμένες περιοχές κινούνται 
με συγκεκριμένη ταχύτητα. Μόνο στατική διέγερση επιτρέπεται. 

• Το πρόγραμμα  στρεφόμενων μηχανών(RM) 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρεί ότι οι συσκευές περιστρέφονται και 
αυτό προκαλεί δεινορεύματα. Το ρεύμα διέγερσης ή η τάση είναι 
οποιασδήποτε μορφης αρκεί να μεταβάλλεται με τον χρόνο. Η 
λύση φαίνεται με διακριτά χρονικά βήματα. Οι ιδιότητες των 
υλικών μπορεί να είναι μη γραμμικές. 

• Το πρόγραμμα γραμμικής κίνησης(LM) 
Αυτό το πρόγραμμα θεωρεί ότι υπάρχει γενικά κίνηση η οποία 
προκαλεί δεινορεύματα. Η λύση μπορεί να έχει XY συμμετρία, 
όπου η κίνηση μπορεί είναι και στη Χ αλλά και στη Υ διεύθυνση 
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• Το πρόγραμμα μεταβατικού απομαγνητισμού (DM) 
Αυτό το πρόγραμμα μοντελοποιεί τη διαδικασία μαγνητισμού για 
σκληρά μαγνητικά υλικά. Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής μη 
γραμμικής ανάλυσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια 
‘παρθένα’ ΒΗ καμπύλη για το μαγνητισμό του υλικού και μετα μια 
ΒΗ καμπυλη απομαγνητισμού όσο το πεδίο μειώνεται. 

• Το πρόγραμμα φόρτισης του χώρου(SP) 
Αυτό το πρόβλημα αφορά ηλεκτρικά πεδία σταθερού χρόνου 
συνυπολογίζοντας τις επιδράσεις από τη φόρτιση του χώρου λόγω 
των ακτινών που δημιουργούνται από φορτισμένα μόρια. 

• Το πρόγραμμα θερμικής ανάλυσης(TH) 
Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιεί θερμική ανάλυση βασισμένο 
στις λύσεις της ηλεκτρομαγνητικής ανάλυσης. Μπορεί βέβαια να 
χρησιποποιηθεί και ανεξάρτητα. 

• Το πρόγραμμα μεταβατικής θερμικής ανάλυσης(THTR) 
Αυτό το πρόγραμμα κάνει επίσης θερμική ανάλυση όπως το 
προηγούμενο, αλλά για κάθε είδους διέγερση, η οποία 
περιγράφεται με μεταβολή στο χρόνο. 
 
 

3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ OPERA – 2D ΤΗΣ VECTOR FIELDS 
  

Μια πλήρης λύση ενός προβλήματος με το OPERA-2d αποτελείται 
από 3 φάσεις: 

- Προεργασία των δεδομένων ή pro processing 
- Ανάλυση 
- Διεργασία αποτελεσμάτων ή post processing 

Επειδή το pro processing  και το post processing αποτελούν ένα 
πρόγραμμα, οποιαδήποτε τροποποίηση στα δεδομένα μπορεί να γίνει 
αμέσως μετά από το post processing. 
 
PRE PROCESSING 
 Κάθε γεωμετρία που θέλουμε να αναλύσουμε με το OPERA-2d, 
παρουσιάζεται στον pre και post processor ως ένα σύνολο πολυγωνικών 
περιοχών στο δισδιάστατο χώρο. Μια περιοχή μπορεί να είναι το 
background που καλύπτει όλο το χώρο του προβλήματος. Οι υπόλοιπες 
πολυγωνικές περιοχές καθορίζουν τα διάφορα υλικά. 
 Μέσα σε κάθε περιοχή, η πεπερασμένη παραγωγή πλέγματος 
στοιχείων είναι αυτόματη, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα εισόδου τις 
συντεταγμένες των κορυφών και των κυρτοτήτων και τις υποδιαιρέσεις 
των πλευρών. Υπάρχουν 2 τύποι σχημάτων: τετράπλευρα και πολύγωνα. 
Το πλέγμα μέσα στα τετράπλευρα παράγεται με αντικατάσταση του από 
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μοναδιαία τετράγωνα. Το πλέγμα για αυτό το λόγο είναι αναμενόμενο 
και η παραγωγή του δε παίρνει πολύ χρόνο. Αντικείμενα με μεγάλους 
λόγους διάστασης που είναι απαραίτητα για τα μικρά κενά αέρα μπορούν 
να παραχθούν. Το πλέγμα μέσα σε πολύγωνα παράγεται με τι χρήση ενός 
αλγορίθμου που βασίζεται στη τριγωνοποίηση Delaunay. Αν είναι 
ανάγκη προστίθονται και εσωτερικοί κόμβοι ούτως ώστε να πλησιάσουμε 
όσο το δυνατών περισσότερο σε ισόπλευρα σχήματα. 
 Για να επιτρέψουν επαναλαμβανόμενες δομές να καθοριστούν 
αποτελεσματικά, οι περιοχές κουβαλούν μαζί τους παραμέτρους 
αντιγραφής, οι οποίες δημιουργούν πολλαπλά αντίγραφα της περιοχής με 
τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες υλικού. 
 Δεδομένα για μία περιοχή εισάγονται με τις εντολές DRAW και 
POLYGON  και μπορούν να επεξεργαστούν μέσω των εντολών 
EDIT,MOVE και MODIFY. Οι περιοχές μπορούν να  αντιγραφούν με 
την εντολή COPY. 
 Όλες οι ιδιότητες των υλικών αλλά και οι οριακές συνθήκες 
αποθηκεύονται μαζί με κάθε περιοχή. Η εξαίρεση σε αυτό είναι οι μη 
γραμμικές σχέσεις μεταξύ της πυκνότητας ροής και της ισχύς του 
πεδίου,τα οποία αποθηκεύονται σαν πίνακες τιμών. Τέτοιοι BH πίνακες 
δημιουργούνται  με την εντολή BHDATA. 
 Το OPERA-2d περιλαμβάνει επίσης εντολές για την εμφάνιση των 
δεδομένων της περιοχής, αριθμητικά και γραφικά 
(LIST,RECONSTRACT), για τη δημιουργία και τον έλεγχο του 
πλέγματος (MESH,CHECK) και READING και WRITING αρχείων. 
Πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε ένα αρχείο δεδομένων, τα συγκεκριμένα 
στοιχεία ανάλυσης πρέπει να προστεθούν με τη χρήση της εντολής 
SOLVE. Καμία περαιτέρω ενέργεια δεν είναι απαραίτητη πριν να 
τρέξουμε την ανάλυση του προγράμματος.    
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Για να έχουμε τις επιπλέον πληροφορίες που χρειαζόμαστε σε κάθε 
ανάλυση, τρέχουμε την εντολή SOLVE. Δημιουργείται ένας φάκελος 
δεδομένων, ο οποίος περιέχει το μοντέλο και τα ακριβή δεδομένα, και 
ξεκινάει η διαδικασία της ανάλυσης. Επίσης η διαδικασία SP απαιτεί τη 
δημιουργία ενός ξεχωριστού φακέλου δεδομένων τα οποία καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των επιφανειών εκπομπής, διαδικασία που πρέπει να 
γίνει πριν ξεκινήσει να τρέχει η ανάλυση. Με το που θα ξεκινήσει η 
ανάλυση δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια του χρήστη. Το 
πρόγραμμα δημιουργεί φακέλους αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιέχουν 
αντίγραφα των δεδομένων αλλά και των λύσεων, όπως και έναν log 
φάκελο που περιέχει ερμηνείες 
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POST PROCESSING 
 Ο pre και post processor του OPERA-2d μπορεί να διαβάζει 
(READ) φακέλους αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα ανάλυσης, και να 
εμφανίζει και να επεξεργάζεται τις λύσεις. Οι λύσεις αποτελούνται από 
τις τιμές του δυναμικού στους κόμβους, τις τιμές των ρευμάτων ή τη 
πυκνότητα φόρτισης και τη διαπερατότητα ή τη διηλεκτρική σταθερά. 
Κάθε απλή ποσότητα του πεδίου (δυναμικό, ένταση πεδίου, πυκνότητα 
ροής, πυκνότητα ρεύματος, κτλ.)μπορεί να δειχθεί σαν διαγράμματα των 
σημείων (POINTS) ή κατά μήκος των γραμμών (LINES) ανά περιοχή. 
Αλγεβρικές εκφράσεις αυτών των πεδιακών ποσοτήτων μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να μας δώσει τιμές 
δυνάμεων, αποθηκευμένων ενεργειών ή τις τροχιακές κατευθύνσεις των 
μορίων.  
 Στη πρώτη ζήτηση μιας πεδιακής τιμής, ο post processor 
υποχρεώνει το πρόγραμμα να εκτελέσει μια διερεύνηση του πεδίου. Η 
χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων μεταβολών μας δίνει παράγωγα 
του δυναμικού, τα οποία είναι  ασυνεχή από το ένα στοιχείο στο άλλο. 
Κατά την επεξεργασία του πεδίου, το πρόγραμμα βρίσκει τη μέση τιμή 
κάθε στοιχείου γύρω από κάθε κόμβο και δίνει στον κόμβο την τιμή 
αυτή. Οι μέσες αυτές τιμές χρησιμοποιούνται σε όλες τις εντολές κατά το 
post processing. 
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3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από την εξομοίωση του εργαστηριακού πειράματος (δηλαδή 
παρουσιάζεται η μορφή του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται ή 
καλύτερα η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε πιθανό σημείο της 
διάταξης). Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε 
εκτελεί δυσδιάστατη ανάλυση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, εξομοιώσαμε 
μόνο την λαμαρίνα καθώς και τα συμμετρικά πλέγματα (δηλαδή τα 1,3x 
1,3cm, 5x5cm, 15x15cm). Επίσης θεωρήσαμε ότι στην ακίδα 
εφαρμόζεται σταθερή τάση 200 kV και άρα χρησιμοποιήσαμε το 
πρόγραμμα στατικής ανάλυσης (ST) του προγράμματος OPERA όπως 
εξηγείται παραπάνω. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να αναφερθεί 
είναι ότι τα γεωμετρικά μεγέθη της εξομοιούμενης διάταξης τείνουν προς 
τα πραγματικά και δεν είναι ακριβώς τα ίδια, διότι στην προσπάθεια 
εξομοίωσης της διάταξης με πραγματικά μεγέθη του χώρου, το 
πρόγραμμα δεν μας έδινε αποτέλεσμα. Ένα βασικό συμπέρασμα που 
μπορούμε να βγαλουμε απο την εξομοίωση είναι ότι πραγματικά όταν η 
απόσταση των συρμάτων αυξάνεται πάνω από το α=30cm τότε η 
πιθανότητα διάσπασης στα σύρματα γίνεται μηδενική, γεγονός στο οποίο 
κατέληξαν και οι πειραματικές μετρήσεις. 
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ΛΑΜΑΡΙΝΑ 
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ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=10cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=30cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=50cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=70cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=20cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=40cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=60cm 

 
 
ΛΑΜΑΡΙΝΑ α=80cm 
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ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 
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ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=10cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=30cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=50cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=70cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=20cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=40cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=60cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 1,3 Χ 1,3 α=80cm 
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ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 
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ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=10cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=30cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=50cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=70cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=20cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=40cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=60cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 5 Χ 5 α=80cm 
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ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 
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ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=10cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=30cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=50cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=70cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=20cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=40cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=60cm 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=80cm 
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3.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΑΚΙΔΑΣ – ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα το αν η σχετική θέση μεταξύ 
ακίδας και πλέγματος έχει σοβαρή επίδραση στο ηλεκτρικό πεδίο που 
δημιουργείται εξομοιώσαμε για ένα πλέγμα (πλέγμα 15x15cm) τρεις 
διαφορετικές περιπτώσεις :  
1) Η ακίδα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση πάνω από το μέσο του 
διαστήματος μεταξύ των συρμάτων του πλέγματος. 
2) Η ακίδα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση πάνω από το 1/3 του 
διαστήματος μεταξύ των συρμάτων του πλέγματος. 
3) Η ακίδα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση πάνω από τα 2/3 του 
διαστήματος μεταξύ των συρμάτων του πλέγματος. 

Σαν συμπέρασμα από την εξομοίωση βγαίνει ότι όταν η απόσταση 
των συρμάτων είναι μεγαλύτερη του α=30cm η σχετική θέση ακίδας-
πλέγματος έχει σχεδόν μηδενική επίδραση στο δημιουργηθέν πεδίο. 
 
 
 Στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της εξομοίωσης: 
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ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=20cm (στο 1/3 του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=20cm (στο ½ του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=20cm (στα 2/3 του κενού) 

 
 
 

 
44  



ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=30cm (στο 1/3 του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=30cm (στο ½ του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=30cm (στα 2/3 του κενού) 
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ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=40cm (στο 1/3 του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=40cm (στο ½ του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=40cm (στα 2/3 του κενού) 
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ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=80cm (στο 1/3 του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=80cm (στο ½ του κενού) 

 
 
ΠΛΕΓΜΑ 15 Χ 15 α=80cm (στα 2/3 του κενού) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

 
 
Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων παρατηρήθηκαν, σε μερικές 

περιπτώσεις, ασυνήθιστες μορφές της ηλεκτρικής εκκένωσης. Στα 
παρακάτω σχήματα (Σχήμα Β.1 ως Β.6) φαίνονται τέτοιες μορφές. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα Β.1: Διάσπαση σύρμα-έδαφος 
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Σχήμα Β.2: Διάσπαση στα σύρματα 

 
 

 
Σχήμα Β.3: Διπλή διάσπαση στο ίδιο σύρμα 
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Σχήμα Β.4: Διπλή διάσπαση στο έδαφος 

 
 

 
Σχήμα Β.5: Διάσπαση διπλή με κατάληξη στο ίδιο σημείο 
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Σχήμα Β.6: Τριπλή διάσπαση στο έδαφος 
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