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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 
θνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο είλαη λα επηηπγράλεη ηελ απαγσγή θαη δηάρπζε ηνπ θεξαπληθνύ 

ξεύκαηνο ή ξεπκάησλ βξαρπθύθισζεο κέζα ζηε γε,  κε ηαρύηεηα  θαη αζθάιεηα,  ρσξίο  λα  

δεκηνπξγνύληαη  επηθίλδπλεο  ππεξηάζεηο  ζηνλ  πεξηβάιινληα  ρώξν,  πνπ  δύλαληαη  λα  

πιήμνπλ  ηνλ  άλζξσπν,  θαζώο  θαη  λα  πξνθαιέζνπλ αλεπαλόξζσηεο βιάβεο ζηνλ εμνπιηζκό. 

Αληηθείκελν ινηπόλ ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη ε εμνκνίσζε ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο, ηνπνζεηεκέλεο ζε βνπλό ηεο Διιάδαο. θνπόο  ηεο  είλαη  ε  επηινγή  

ηνπ  θαηάιιεινπ  κνληέινπ  πνπ  ζα  πξνζνκνηώζεη  ηε ζεκειηαθή γείσζε θαη ην 

ζπκπεξηιακβαλόκελν πιέγκα γείσζεο,  ιακβάλνληαο  ππόςε  ην  θαηλόκελν  ηνληζκνύ  ηνπ  

εδάθνπο. Γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηεο 

θπθισκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζύκθσλα κε ην νπνίν ηα ειεθηξόδηα γείσζεο παξηζηάλνληαη κέζσ 

θαηαλεκεκέλσλ ηκεκάησλ, ηα νπνία απνηεινύληαη από ελ ζεηξά επαγσγέο θαη αληηζηάζεηο, 

θαζώο θαη εγθάξζηεο αγσγηκόηεηεο θαη ρσξεηηθόηεηεο. Σν ηζνδύλακν θύθισκα δεκηνπξγήζεθε 

ζην πξόγξακκα εμνκνίσζεο ειεθηξνκαγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ EMTP θαη νη ηηκέο ησλ δηαθόξσλ 

κεγεζώλ ππνινγίζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Microsoft Excel.  

Αλαιπηηθόηεξα, ζηα Κεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ηα εμήο. 

ην Πξώην Κεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο γείσζεο, ε εμνηθείσζε ηνπ  

αλαγλώζηε  κε  βαζηθνύο  νξηζκνύο,  αλαθέξνληαη  ηα  είδε  θαη  νη  κέζνδνη γείσζεο, θαζώο 

επίζεο νη ηύπνη ησλ ειεθηξνδίσλ θαη νη βαζηθέο δηαηάμεηο γείσζεο όπσο πξνθύπηνπλ από ηνπο 

δηεζλείο θαλνληζκνύο θαη ηα ειιεληθά πξόηππα.  

ην  Γεύηεξν  Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη  ηα  θύξηα  ραξαθηεξηζηηθά  κεγέζε  πνπ ζρεηίδνληαη  

κε  ηελ  απόθξηζε  ελόο  ζπζηήκαηνο  γείσζεο,  ηα  νπνία  δελ  είλαη  άιια από  ηελ  αληίζηαζε  

γείσζεο θαη ηελ  εηδηθή  αληίζηαζε  ηνπ  εδάθνπο, θαζώο επίζεο παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη νη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνύζα εξγαζία. 

ην  Σξίην  Κεθάιαην γίλεηαη  κηα  εθηελήο  αλαθνξά  ζην  θαηλόκελν  ηνληζκνύ  ηνπ εδάθνπο,  

αλαιύνληαο  ηνπο  κεραληζκνύο  δηάζπαζεο  ηνπ  εδάθνπο  θαζώο  θαη  ηα κνληέια βάζεη ησλ 

νπνίσλ κνληεινπνηείηαη ην θαηλόκελν. 



ην Σέηαξην Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια ζηα νπνία βαζηδόηαλ αξρηθά ε 

πξνζνκνίσζε ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαζθόπεζε ζηε 

βηβιηνγξαθία  θαη  ζε  δεκνζηεύζεηο  δηαθόξσλ  εξεπλεηώλ.  Έπεηηα  αλαθέξνληαη  ηα 

επηθξαηέζηεξα κνληέια θαη νη αλαιπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο. Δπίζεο γηα θαζέλα από ηα κνληέια αλαθέξνληαη  ηα  

πιενλεθηήκαηα  θαη  κεηνλεθηήκαηα  ζε  ζρέζε  κε  ηα  ππόινηπα κνληέια. 

ην  Πέκπην  Κεθάιαην γίλεηαη  κηα  ζύληνκε  παξνπζίαζε  ηνπ  πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο  

ATP-EMTP, επηιέγεηαη  ην  κνληέιν  πξνζνκνίσζεο,  παξαηίζεληαη  ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο γείσζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη αθνινπζεί ε εμνκνίσζε ηνπ. 

ην Έθην Κεθάιαην ιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ππό κνξθή γξαθεκάησλ,  

ζε  πεξίπησζε  θεξαπληθνύ  πιήγκαηνο  ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

θαζώο θαη ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπγθξίλνληαη θαη 

ζρνιηάδνληαη κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Σέινο, παξαηίζεληαη νη παξαηεξήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

ύκθσλα  κε  ηα  απνηειέζκαηα  πνπ  πξνθύπηνπλ,  εμάγεηαη  ην  ζπκπέξαζκα  όηη  ε ζεκειηαθή 

γείσζε θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν πιέγκα γείσζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο  είλαη  αμηόπηζηα  

ζρεδηαζκέλα. Αλαθνξηθά  κε  ηνλ  ζρεδηαζκό  ηνπ  ζπζηήκαηνο,  γίλεηαη  ζαθέο  όηη  όζν 

κηθξόηεξε είλαη ε εηδηθή αληίζηαζε ησλ ζεκειίσλ,  ηόζν  πεξηζζόηεξν  πεξηνξίδεηαη  ε  

αλύςσζε  δπλακηθνύ ζηα ζεκεία έγρπζεο ηνπ ξεύκαηνο θεξαπλνύ θαζώο θαη ζηα γεηηνληθά 

ζεκεία. Δπίζεο, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην πιέγκα γείσζεο, ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the grounding system is to successfully carry off and diffuse quickly and safely 

the lightning current or short-circuit currents into the earth, without causing dangerous over-

voltages in the surrounding area, which can affect humans and cause irreparable damages to the 

equipment. 

The subject of this diploma thesis is to simulate the grounding grid of a wind turbine placed on a 

mountain in Greece. The aim of the thesis is the selection of an appropriate model to simulate the  

tower of the wind turbine and the grounding grid,  taking  into  account  the  effect  of  soil  

ionization. The model of circuit approach was used. According to this, the grounding electrodes 

are modeled using series resistors and inductors and transverse conductivities and capacitances. 

The equivalent circuit was created in the simulation program EMTP and the parameter values 

were calculated using Microsoft Excel.  

More specifically,  

In the First Chapter there is an introduction to the meaning of grounding, the reader is  

acquainted  with  basic  definitions,  the  types  and  the  methods  of  grounding  are mentioned, 

as well as the types of electrodes and the basic grounding rules as they derived from international 

regulations and Greek standards.   

In  the  Second  Chapter,  the  main  features related to the  response of a grounding system  are  

presented. The  ground  resistance, the impulse impedance and the critical electric field strength 

are some of them. 

In  the  Third  Chapter takes place a comprehensive reference to the phenomenon of soil 

ionization, analyzing the mechanisms of soil breakdown, as well as the models on which the 

phenomenon modeling is based on.  

In the Fourth Chapter, the models which the simulation of grounding electrodes was originally 

based on are presented. Then there is a review in the literature and in publications  of  various  

researchers.  Afterwards,  the  prevailing  models  and  the analytical  methods  that  are  

currently  used  to  simulate  grounding  systems  are mentioned.  Also,  for  each  of  the  

models,  advantages  and  disadvantages  are reported in comparison with the rest models.   

In the Fifth Chapter, there is a brief presentation of the simulation program ATP-EMTP, the 

simulation model is selected, the details of the tower and the grounding grid of the wind turbine 

are given and its simulation follows.   

In the Sixth Chapter, the results of the simulation are shown for each case, along with the voltage 

waveform comparison diagrams and the synoptic indexes of the maximum voltage values. The 

equivalent circuit of a human being is also incorporated  in order to  exam  how  he  is affected 

by a possible lightning strike.  



According  to  the  results,  it  is  concluded  that  the grounding grid  of the  wind  turbine  is  

well designed and can guarantee the reliable and safe operation. Regarding to the system design, 

it is become clear that the smaller is the ground resistance, the  more  limited  is  the  potential  

rise  in  the  lightning  current injection  point  and  the  surrounding  area.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΜΟΙ  - ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ  

 

 

1.1.Οξνινγία θαη βαζηθέο έλλνηεο  [21] 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο βαζηθέο έλλνηεο θαη όξνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα 

επόκελα θεθάιαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θξίλεηαη ζθόπηκε ε επεμήγεζε απηώλ. Γηα ηελ 

νξνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε σο γλώκνλαο ην πξόηππν ANSI/IEEE Std 80-2000 [1]. 

 

1.1.1.Γείσζε  [21] 

Δίλαη ε αγώγηκε ζύλδεζε, ζθόπηκε ή ηπραία, κέζσ ηεο νπνίαο έλα ειεθηξηθό θύθισκα ή κηα 

ζπζθεπή ζπλδέεηαη κε ηε γε ή κε αγώγηκν ζώκα κε κέγεζνο πνπ λα κπνξεί λα ζπγθξίλεηαη κε ηε 

γε. [2] 

θνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο είλαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ όηαλ εκθαλίδνληαη ζθάικαηα, παξέρνληαο έλα δξόκν δηαθπγήο θαη 

εθηόλσζεο γηα ηα ξεύκαηα πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζθαικάησλ. Δπίζεο ε γείσζε πξέπεη λα 

πξνζηαηεύεη από θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν πνπ πιήηηεηαη 

από ην ζθάικα θαζώο θαη ηνλ εμνπιηζκό από αλεπαλόξζσηεο βιάβεο. 

Έηζη ινηπόλ, έλα ζύζηεκα γείσζεο παίδεη ηνπο εμήο ξόινπο: 

 Πξνζηαζία ηνπ αλζξώπνπ από ηηο βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο πνπ 

αλαπηύζζνληαη. 

 Πξνζηαζία  ηεο θαηαζθεπήο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ από θεξαπληθά ξεύκαηα ή ξεύκαηα 

ζθαικάησλ. 

 Μείσζε  ηνπ  ειεθηξηθνύ  ζνξύβνπ, εμαζθάιηζε ηεο ειάρηζηεο  δηαθνξάο δπλακηθνύ 

κεηαμύ  ησλ  δηαζπλδεδεκέλσλ  ζπζθεπώλ  θαη  πεξηνξηζκό  ησλ ειεθηξηθώλ θαη 

καγλεηηθώλ δεύμεσλ. 

Έλα ζύζηεκα γείσζεο απνηειείηαη από γεησηέο ηδίνπ ή θαη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηνλ αγσγό γείσζεο, θαζώο θαη από ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζύλδεζε 

θαη ηελ ζηήξημε απηώλ. Δίλαη ζαθέο όηη ην ζύζηεκα γείσζεο απνηειεί  αλαπόζπαζην  θνκκάηη  

κηαο  ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, θαη δε ηνπ ζπζηήκαηνο  πξνζηαζίαο  από  θεξαπληθά  πιήγκαηα  

ή εζσηεξηθά ζθάικαηα, ζε ζπζηήκαηα  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο  όπσο  ζηαζκνύο  παξαγσγήο,  

ππνζηαζκνύο, γξακκέο κεηαθνξάο θ.ά. Βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα απνθπγή νπνησλδήπνηε 

νιέζξησλ ζπλεπεηώλ ηόζν ζην αλζξώπηλν δπλακηθό όζν θαη ζηελ πξνο γείσζε εγθαηάζηαζε,  

είλαη ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο, ε νξζή θαηαζθεπή θαη ε νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

γείσζεο. 
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Παξάγνληεο  πνπ  επεξεάδνπλ ηε κεηαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο είλαη: [1] 

 Οη δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο 

 Ζ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ην πιέγκα γείσζεο. 

 Ζ αλάπηπμε ή όρη ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο 

 Ζ θπκαηνκνξθή ηνπ εγρεόκελνπ ξεύκαηνο 

 Σν ζεκείν έγρπζεο ηνπ ξεύκαηνο. 

 

1.1.2.Αλύςσζε δπλακηθνύ γεο  [21] 

Δίλαη ην κέγηζην ειεθηξηθό δπλακηθό πνπ απνθηά ην πιέγκα γείσζεο, ελόο ππνζηαζκνύ σο πξνο 

έλα απνκαθξπζκέλν ζεκείν πνπ ζεσξείηαη άπεηξε γε. 

 

1.1.3.Σάζε Δπαθήο (E to uc h) [21] 

Δίλαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ κεηαμύ ηεο αλύςσζεο δπλακηθνύ θαη ηνπ δπλακηθνύ ηεο επηθάλεηαο 

όπνπ ζηέθεηαη έλα άηνκν, έρνληαο ην ρέξη ηνπ ζε επαθή κε κηα γεησκέλε θαηαζθεπή.[1] 

 

1.1.4.Βεκαηηθή Σάζε (E s tep) [21] 

Ζ δηαθνξά δπλακηθνύ ζηελ επηθάλεηα όπνπ ζηέθεηαη έλαο άλζξσπνο, κεηαμύ ησλ πνδηώλ ηνπ γηα 

άλνηγκα 1m θαη ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε επαθή κε γεησκέλν αληηθείκελν. 

 

 

1.2. Κξηηήξηα απνηειεζκαηηθόηεηαο γείσζεο  [39] 

Έλα ζύζηεκα γείσζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 Να παξέρεη ρακειή εκπέδεζε γηα ην θύκα ηνπ ξεύκαηνο ώζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο. 

 Να κεηώλεη ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο γηα ηνπο αλζξώπνπο. 

 Να κεηώλεη ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ζεκαληηθώλ ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ ή 

ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ. 

 Να ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο. 

Πξνϋπόζεζε ηθαλνπνίεζεο απηώλ ησλ θξηηεξίσλ είλαη λα ηεξνύληαη νη εμήο θαλόλεο [2]: 

 Σν ζύζηεκα γείσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην κέγεζνο ώζηε όηαλ εηζέξρνληαη απόηνκα 

ξεύκαηα λα κεηώλεηαη ε αληίζηνηρε αύμεζε δπλακηθνύ. 

 Πξέπεη ηα ειεθηξόδηα γείσζεο λα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα απόζηαζε κεηαμύ ηνπο ώζηε ε 

βεκαηηθή ηάζε λα είλαη κέζα ζηα όξηα ηεο ηηκήο αζθάιεηαο. 
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 Ο αγσγόο θαζόδνπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην ζύζηεκα γείσζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 

ώζηε λα επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ δπλακηθνύ ηνπ εδάθνπο. 

 Όηαλ ην έδαθνο έρεη δηαθνξεηηθά ζηξώκαηα, ην ζύζηεκα γείσζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 

κε θαηάιιειν ηξόπν ώζηε λα εθκεηαιιεύεηαη ην ηκήκα ρακειήο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ 

εδάθνπο. 

 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ν ιόγνο ηνπ κήθνπο πξνο εκβαδό γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θόζηνπο. 

 

1.3.Δίδε γεηώζεσλ  [21] 

Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο, νη γεηώζεηο δηαθξίλνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο. 

1. Γείσζε ιεηηνπξγίαο: είλαη ε γείσζε ελόο ζεκείνπ ελόο ελεξγνύ θπθιώκαηνο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ελόο κεηαζρεκαηηζηή θαη ε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ αγσγνύ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ ε γείσζε ιεηηνπξγίαο έρεη επηπιένλ σκηθέο αληηζηάζεηο, απηεπαγσγέο ή 

θαη ρσξεηηθέο αληηζηάζεηο θαιείηαη έκκεζε, ελώ όηαλ πεξηιακβάλεη κόλν ηελ αληίζηαζε 

γείσζεο θαιείηαη άκεζε. [4,5] 

2. Γείσζε πξνζηαζίαο: είλαη ε γείσζε ελόο αγώγηκνπ κέξνπο πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ελεξγνύ 

θπθιώκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε γείσζε ηνπ πεξηβιήκαηνο κηαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο πνπ 

ζθνπό έρεη λα πξνζηαηεύζεη ηνλ άλζξσπν από ηάζεηο επαθήο. Γελ είλαη πνηέ αλνηθηέο γεηώζεηο. 

[4,5] 

3. Γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (ΑΠ): είλαη ε ζύλδεζε ησλ 

αληηθεξαπληθώλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζηαζίαο κε ηε γε, νύησο ώζηε λα δηνρεηεύνληαη ηα 

θξνπζηηθά θεξαπληθά ξεύκαηα ζε απηή. Γελ ζπλίζηαηαη λα είλαη αλνηθηή αιιά ζπλερήο γείσζε 

θαη έρεη απώηεξν ζθνπό ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν. [2,5] 

4. Γείσζε ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ: αθνξά ζηηο γεηώζεηο θαη ζηηο ηζνδπλακηθέο 

ζπλδέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη εγθαηαζηάζεσλ 

παξόκνησλ πξνο  απηέο,  ζηηο  νπνίεο  απαηηείηαη  ε δηαζύλδεζε  ησλ  ζπζθεπώλ  πνπ  ηηο  

απνηεινύλ γηα ιόγνπο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο  

πιεξνθνξηώλ είλαη γηα παξάδεηγκα (α) ζπζθεπέο  ηειεπηθνηλσλίαο  θαη  κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε κεηάδνζε ζεµάησλ 

µε επηζηξνθή πξνο ηε γε µέζσ εζσηεξηθώλ ή εμσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ ηνπ  θηηξίνπ, (β) δίθηπα 

ζπλερνύο ξεύκαηνο πνπ εμππεξεηνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ κέζα ζε έλα 

θηίξην, (γ) ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο ή δηάξξεμεο. [6] 

5.  Γείσζε ππνζηαζκώλ κέζεο ηάζεο: είλαη ε ζύλδεζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ, ησλ ππιώλσλ, ησλ 

νπδέηεξσλ θόκβσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηώλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, όισλ ησλ κεηαιιηθώλ 

πεξηβιεκάησλ θαζώο θαη ηεο πεξίθξαμεο κε ην ζύζηεκα γείσζεο ηνπ ππνζηαζκνύ πνπ ζπλήζσο 

απνηειείηαη από πιέγκα ζακκέλν ζην έδαθνο. 
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Σρήκα 1.1. Γείσζε ιεηηνπξγίαο – Γείσζε πξνζηαζίαο – Γείσζε ΣΑΠ [5] 

 

1.4.Μέζνδνη γείσζεο [39] 

1) Άκεζε γείσζε: είλαη ε απεπζείαο αγώγηκε ζύλδεζε ησλ κεηαιιηθώλ πεξηβιεκάησλ ησλ 

ζπζθεπώλ κε ην ειεθηξόδην ή ην πιέγκα γείσζεο. 

2) Οπδεηέξσζε: είλαη ε αγώγηκε ζύλδεζε ησλ κεηαιιηθώλ πεξηβιεκάησλ ησλ ζπζθεπώλ κε ηνλ 

νπδέηεξν αγσγό. 

3) Μέζσ δηαθνπηώλ δηαθπγήο: κε ηνπο δηαθόπηεο δηαθπγήο επηηπγράλεηαη άκεζε απόδεπμε ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεη ηάζε επαθήο κεγαιύηεξε ησλ 50V ζε πνιύ κηθξό 

ρξόλν, ελώ ε αληίζηαζε γεηώζεσο είλαη πνιύ πςειή θαη κπνξεί εύθνια λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Γηαθξίλνληαη ζε  δηαθόπηεο δηαθπγήο ηάζεο θαη έληαζεο [4]. 

 

1.5. Δίδε ειεθηξνδίσλ γείσζεο  [21] 

Σα είδε ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο είλαη ηα εμήο: 

1) Ράβδνη γείσζεο ή ζσιήλεο : Αγώγηκεο ξάβδνη πνπ ηνπνζεηνύληαη θαηαθόξπθα ζην έδαθνο 

θαη ζπλδένληαη ζε πεξηκεηξηθά αιιά  θαη ζε εζσηεξηθά ζεκεία ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο. θνπόο 

ηνπο είλαη λα κεηώλνπλ ηελ αληίζηαζε γείσζεο. [1] 

2) Σαηλίεο γείσζεο ή ζύξκαηα 

3) Πιάθεο γείσζεο 

4) Αθηηληθόο γεησηήο 

5) Γείσζε κε πιέγκα: Δίλαη ζύζηεκα νξηδόληησλ ειεθηξνδίσλ ηνπνζεηεκέλν ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρώξν πνπ απνηειείηαη από έλα ζύλνιν δηαζπλδεδεκέλσλ αγσγώλ ζακκέλσλ ζηε 

γε θαη παξέρεη θνηλή γείσζε γηα ηηο ειεθηξηθέο ή κεηαιιηθέο ζπζθεπέο. [1] 
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6) Μεηαιιηθνί ζσιήλεο λεξνύ (ππό πξνϋπνζέζεηο): Οη κεηαιιηθνί ζσιήλεο ύδξεπζεο κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ειεθηξόδηα γείσζεο κόλνλ εθόζνλ ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα 

πνπ είλαη αξκόδηνο γηα ηελ  παξνρή  ηνπ  λεξνύ  θαη  εθόζνλ ππάξρεη  θαηάιιειε  δηαδηθαζία  

πνπ ζα εμαζθαιίδεη, όηη ν ρξήζηεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζα εηδνπνηείηαη εγθαίξσο γηα 

θάζε ζρεδηαδόκελε αιιαγή ζην ζύζηεκα ησλ ζσιελώζεσλ ύδξεπζεο. [6] 

7) Δπηθαλεηαθνί θαη βαζείο γεησηέο. 

Οη κνξθέο ησλ θπξηόηεξσλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο θαίλνληαη ζην ρήκα 1.2. 

 

 

Σρήκα 1.2 Τύπνη ειεθηξνδίσλ γείσζεο [7] 

 

8) Θεκειηαθή γείσζε: Σν ζύζηεκα γείσζεο πνπ ηνπνζεηείηαη εληόο ησλ ζεκειίσλ κηαο 

θαηαζθεπήο, ηα νπνία είλαη θηηαγκέλα από ζθπξόδεκα. Ζ ζεκειηαθή γείσζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

γείσζε πξνζηαζίαο, ιεηηνπξγίαο, αζζελώλ ξεπκάησλ, ειεθηξνληθή, αιεμηθέξαπλνπ θ.α. Πιένλ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε εθαξκνγή ηεο ζε θάζε λέα νηθνδνκή βάζεη ηνπ ΦΔΚ 1222/05-09-2006, 

ηεύρνο Β' αξηζ. Φ.Α' 50/12081/642 άξζξν 2, αθνύ έρεη δηαπηζησζεί όηη πιενλεθηεί σο πξνο ηηο 

άιιεο κνξθέο γεηώζεσλ σο πξνο ηα εμήο: 

 Υακειή ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο. 

 ηαζεξή ηηκή αληίζηαζεο ρεηκώλα-θαινθαίξη. 

 Μεραληθή πξνζηαζία - Αληνρή ζε δηάβξσζε. 
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 Δμάιεηςε βεκαηηθώλ ηάζεσλ. 

 Ηζνδπλακηθέο ζπλδέζεηο. 

 Δπειημία εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

 Υακειό θόζηνο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ηαηλίαο ε νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ηελ κεγάιε επηθάλεηα θάζεηα ζην 

έδαθνο θαη λα θαιύπηεηαη από ζθπξόδεκα Β225 γηα ηνπιάρηζηνλ 5cm. Δπίζεο απαγνξεύεηαη 

απζηεξά ε ζπγθόιιεζε ηεο ηαηλίαο θαζώο θαη ε ζπγθξάηεζή ηεο επί ηνπ νπιηζκνύ κε ζύξκα. 

Άιιν ζεκείν ύςηζηεο ζεκαζίαο είλαη ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ησλ αγσγώλ, ηα νπνία πξέπεη λα 

γίλνληαη κε εηδηθά εμαξηήκαηα ζύλδεζεο θαη εξγαιεία πνπ λα κπνξνύλ λα κεηξνύλ ηε ξνπή ώζηε 

λα είλαη εληόο ησλ επηζπκεηώλ νξίσλ [6,9]. Δπίζεο ζα πξέπεη θαηά θαηξνύο λα ειέγρνληαη ηα 

ζεκεία ζπλδέζεσλ θαη λα δηνξζώλνληαη όηαλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην. Σν βάζνο ηνπνζέηεζεο 

θαη ν ηύπνο ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη 

επηδξάζεηο από δηάβξσζε, μήξαλζε ή πάγσκα ηνπ εδάθνπο γηα λα ζηαζεξνπνηείηαη ε ηζνδύλακε 

αληίζηαζε γείσζεο. Ζιεθηξόδηα γείσζεο εγθαηεζηεκέλα ζε κεγάιν βάζνο κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο, όπνπ ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο κεηώλεηαη κε ην 

βάζνο θαη όπνπ ππάξρνπλ ππνζηξώκαηα ρακειήο εηδηθήο αληίζηαζεο ζε βάζε κεγαιύηεξα από 

εθείλα ζηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ηα ειεθηξόδηα. [10] 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζνκνηώλεηαη γείσζε ζεκειηαθνύ ηύπνπ. 

 

      

 

Σρήκα 1.3 Θεκειηαθή γείσζε [38] 
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1.6. Γεληθέο δηαηάμεηο γείσζεο αλεκνγελλεηξηώλ  [39] 

Σν πξόηππν IEC 61024-1 πξνηείλεη δύν δηαηάμεηο ειεθηξνδίσλ γηα ηε γείσζε κηαο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

1.6.1. Γηάηαμε ηύπνπ Α  

Απηή ε δηάηαμε απνηειείηαη από νξηδόληηα ή θάζεηα ειεθηξόδηα πνπ ζπλδένληαη ζε θάζε αγσγό 

θαζόδνπ. ηελ πεξίπησζε κηαο αλεκνγελλήηξηαο, αγσγόο θαζόδνπ είλαη ν πύξγνο ηεο. 

1.6.2. Γηάηαμε ηύπνπ Β  

Απηή ε δηάηαμε απνηειείηαη από έλα ειεθηξόδην ζε ζρήκα δαθηπιίνπ γύξσ από ηελ θαηαζθεπή, 

ην νπνίν βξίζθεηαη θαηά 80% ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηνπ ζε επαθή κε ην ρώκα, ή από έλα 

ειεθηξόδην ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα ζεκέιηα ηεο θαηαζθεπήο. Δίλαη δπλαηόλ θάζεηα θαη 

νξηδόληηα ειεθηξόδηα λα ζπλδπαζηνύλ κε ην παξαπάλσ ειεθηξόδην. Σν βάζνο ηνπνζέηεζεο ηεο 

δηάηαμεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.5m. ε θαηαζθεπέο αλεκνγελλεηξηώλ ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ε δηάηαμε Β, κε ην δαθηπιηνεηδέο ειεθηξόδην λα ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά ησλ ζεκειίσλ 

θαη λα ελώλεηαη κε ηα ζεκέιηα κέζσ ηνπ ηζηκέληνπ όπσο δείρλεηαη ζην ρήκα 1.4. 

 

 

 

Σρήκα 1.4. Σπλήζεο δηάηαμε γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο[32] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ  
 

 

2.1. Αληίζηαζε γείσζεο [39] 

Αληίζηαζε γείσζεο νλνκάδεηαη ε αληίζηαζε πξνο ηελ άπεηξε γε, ελόο ειεθηξνδίνπ ή ελόο 

ζπζηήκαηνο γείσζεο. Όπνπ άπεηξε γε ζεσξείηαη έλα ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ζε κηα ζεσξεηηθά 

άπεηξε απόζηαζε από ηνλ γεησηή, κε κεδεληθή ηάζε. 

Όηαλ έλα θξνπζηηθό ξεύκα θεξαπλνύ εγρπζεί ζηε γε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, αλ ε  

αληίζηαζε γείσζεο είλαη πνιύ κεγάιε, ε αλύςσζε δπλακηθνύ γεο (GPR) ιακβάλεη πνιύ πςειή 

ηηκή, θαη απηό απνηειεί απεηιή ηόζν γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό, όζν θαη γηα ηνλ εμνπιηζκό. Γη‟ 

απηό ινηπόλ απαηηείηαη κηα ρακειή ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. 

 

2.2. Δηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο  [39] 

Ζ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο νξίδεηαη σο ε αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ ηνπ εδάθνπο πνπ 

παξνπζηάδεη έλαο κνλαδηαίνο θύβνο (1m*1m*1m) , όηαλ ηνπνζεηεζνύλ επίπεδα ειεθηξόδηα ζε 

δύν απέλαληη πιεπξέο ηνπ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ εθαξκόδεηαη δηαθνξά δπλακηθνύ U, όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.1. 

 

Σρήκα 2.1. Οξηζκόο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο 

 

Ζ ππθλόηεηα θαη ε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηηκή ηεο 

εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Ζ ηειεπηαία πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο πνπ 

κπνξεί λα είλαη ρσκαηώδεο, ακκώδεο, βξαρώδεο, πγξό, μεξό, αλνκνηνγελέο θ.α.. Έηζη ινηπόλ 

όζν πην μεξό θαη πεηξώδεο είλαη ην έδαθνο ηόζν κεγαιώλεη ε εηδηθή ηνπ αληίζηαζε ξ (ζε Ωm). 

Δπίζεο ε εηδηθή αληίζηαζε ζε αληζόηξνπα εδάθε δηαθέξεη γύξσ από ην ειεθηξόδην γείσζεο θαη 

είλαη κε γξακκηθή. 

Ζ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, εκπινπηηζκέλε κε δηάθνξα θπζηθά ζπζηαηηθά, κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλαλ αγώγηκν ειεθηξνιύηε θαη λα ζπκβάιεη έηζη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ 

εδάθνπο. Σα ζπζηαηηθά απηά κπνξεί λα είλαη ρισξηνύρν λάηξην (NaCl), ζεηηθό καγλήζην 
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(MgSO4), ζεηηθόο ραιθόο (CuSO4), ή ρισξηνύρν αζβέζηην (CaCl2). Γηα ηελ απόθηεζε κηαο 

ελδεηθηηθήο εηθόλαο γηα ην πσο επεξεάδεη ε πγξαζία ηελ εηδηθή αληίζηαζε, αλαθέξεηαη όηη ζε 

έλα αξγηιώδεο έδαθνο κε 10% πεξηερόκελν πγξαζίαο (θαηά βάξνο) ε εηδηθή αληίζηαζε βξέζεθε 

30 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ πεξίπησζε όπνπ ην πεξηερόκελν ηνπ ίδηνπ εδάθνπο ζε πγξαζία 

ήηαλ 20%. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί δηαθύκαλζε ζηελ ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ 

εδάθνπο είλαη νη επνρηαθέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηνρέο πνπ 

ζεκεηώλεηαη παγεηόο. Γη' απηό ζπλεζίδεηαη λα ζάβνληαη ζε κεγάιν βάζνο ηα ειεθηξόδηα γείσζεο 

νύησο ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επίδξαζε ησλ παξαπάλσ δηαθπκάλζεσλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο γείσζεο. 

 

2.2.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο  [39] 

Αθνινπζνύλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο. 

1. Σύπνο εδάθνπο  

ηνλ Πίλαθα 2.1 θαίλνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό [9]. 

 

Σύπνο εδάθνπο Δηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο ξ [Χm] 

Διώδεο έδαθνο 5 έσο 40 

Αξγηιώδεο, πειώδεο ή αγξνύ 20 έσο 200 

Τγξή άκκνο < 300 

Τγξά ραιίθηα 300 έσο 600 

Ξεξή άκκνο >2000 

Πεηξώδεο θαη μεξά ραιίθηα >2000 

Πίλαθαο 2.1: Δλδεηθηηθέο κέζεο ηηκέο εηδηθώλ αληηζηάζεσλ εδαθώλ [5,9] 

 

2. Τγξαζία 

Ζ αληίζηαζε κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο. Ο ιόγνο πνπ νη γεησηέο 

ηαηλίαο, ηα πιέγκαηα γείσζεο θαη νη θάζεηεο ξάβδνη ηνπνζεηνύληαη ζε βάζνο κεγαιύηεξνπ ηνπ 

κηζνύ κέηξνπ, είλαη ην γεγνλόο όηη ην έδαθνο μεξαίλεηαη επηθαλεηαθά ελώ ζε βάζνο κηζνύ 

κέηξνπ δηαηεξείηαη πγξό. Γη' απηό άιισζηε ιακβάλεηαη σο ελεξγό κήθνο ησλ παζζάισλ ην 

ζπλνιηθό κήθνο  –0.5m. Δπίζεο, όζν κηθξόηεξν είλαη ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ησλ ειεθηξνδίσλ 

γείσζεο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Μηα ηερληθή πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Κίλα γηα ηε κείσζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο ζε έλα 

ππνζηαζκό ζύκθσλα κε ηελ αλαθνξά [11] είλαη ε δεκηνπξγία ελόο πεγαδηνύ κε κεγάιν βάζνο 

κε ζθνπό ηελ αιιαγή ηεο θνξάο ησλ ππνγείσλ πδάησλ - ιόγσ ηεο δηαθνξάο αηκνζθαηξηθήο 

πίεζεο - ζην έδαθνο πνπ πεξηβάιιεη ηα ειεθηξόδηα γείσζεο, θαζώο θαη ηε ρξήζε ηνπ 

ηξηρνεηδνύο λεξνύ, ηνπ λεξνύ βαξύηεηαο θαη ηνπ αηκώδνπο λεξνύ γηα αύμεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ 

εδάθνπο γύξσ από ηα ειεθηξόδηα γείσζεο. 

 

3. Θεξκνθξαζία 

Από ην ζρήκα 2.2 θαη ζπγθεθξηκέλα από ηελ θακπύιε 3 (curve 3) θαίλεηαη ε επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηελ εηδηθή αληίζηαζε ακκώδνπο θαη πειώδνπο εδάθνπο κε πεξηερόκελν 

πγξαζίαο 15.2% θαηά βάξνο [1]. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ιερζεί όηη γηα ζεξκνθξαζίεο 

κεγαιύηεξεο ηνπ κεδελόο, ε επίδξαζε είλαη ζρεδόλ ακειεηέα, ελώ γηα ππό ηνπ κεδελόο 

ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδεηαη ξαγδαία αύμεζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο. Γεληθά ε κεηαβνιή ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο κε ηε ζεξκνθξαζία θηάλεη πεξίπνπ ην 30% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Ηαλνπάξην κε Φεβξνπάξην είλαη πςειόηεξε, ελώ Ηνύιην κε Αύγνπζην ρακειόηεξε. 

 

4. Μνξθή ηεο ηάζεο 

Γηα γεησηέο κήθνπο 10 κέηξσλ ή κεγαιύηεξσλ ππό θξνπζηηθέο ηάζεηο έρεη παξαηεξεζεί αύμεζε 

ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο. ε αξλεηηθέο θξνπζηηθέο ηάζεηο 0.3/30 κs (ρξόλνο κεηώπνπ/ρξόλνο 

νπξάο) ε κεηαβαηηθή αληίζηαζε ζεκειηαθνύ γεησηή θπκαίλεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 3-26 Ω. Ζ 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γίλεηαη ζην κέησπν ηεο ηάζεο. Ζ αληίζηαζε ζε θξνπζηηθέο 

ηάζεηο ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ θξνπζηηθή αληίζηαζε [5]. 

 

 

Σρήκα 2.2.Δπίδξαζε πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο, άιαηνο ζηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο [1] 
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5. Μέγεζνο ησλ θόθθσλ 

Σν κέγεζνο ησλ θόθθσλ είλαη κία παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνύζε λα πεξηιεθζεί ζηνλ ηύπν ηνπ 

εδάθνπο, αιιά αλαθέξεηαη μερσξηζηά ιόγσ ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ ηηκή 

ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Ζ ηειεπηαία απμάλεηαη απμαλνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

θόθθσλ. Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή ησλ θόθθσλ κέζα ζην έδαθνο, θαζώο θαη ην κέγεζνο απηώλ, 

επηδξνύλ ζηνλ ηξόπν θαηαθξάηεζεο ηεο πγξαζίαο, όπνπ όηαλ νη θόθθνη παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

κέγεζνο, ε πγξαζία θαηαθξαηείηαη ιόγσ ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο. ε πεξίπησζε αλνκνηνκνξθίαο 

ηνπ κεγέζνπο ησλ θόθθσλ, νη κηθξνί ζε κέγεζνο θόθθνη ζπκπιεξώλνπλ ηνπο ζύιαθεο αέξα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ παξνπζία ησλ κεγάισλ θόθθσλ κε απνηέιεζκα ην έδαθνο λα γίλεηαη 

πην ζπκπαγέο θαη λα κεηώλεηαη ε εηδηθή ηνπ αληίζηαζε. 

 

6. Έληαζε πεδίνπ (voltage gradient) [1] 

Αλ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ μεπεξάζεη κηα θξίζηκε ηηκή, ε νπνία νλνκάδεηαη 

δηειεθηξηθή αληνρή, ηόηε επεξεάδεηαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Ζ ηειεπηαία 

δηαθέξεη γηα θάζε ηύπν εδάθνπο θαη είλαη ηεο ηάμεο κεξηθώλ kV/cm. ε πεξίπησζε πνπ ην 

ειεθηξηθό πεδίν ππεξβεί ηελ θξίζηκε ηηκή μεθηλνύλ δηαζπάζεηο γύξσ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ πνπ απμάλνπλ ην ελεξγό ηνπ κέγεζνο έσο όηνπ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ λα πέζεη θάησ 

από ηελ θξίζηκε. Λόγσ ηνπ όηη ζπλήζσο ηα ζπζηήκαηα γείσζεο εηδηθά ζε ππνζηαζκνύο 

ζρεδηάδνληαη ώζηε λα ππαθνύλ ζε πνιύ απζηεξόηεξα θξηηήξηα, ην πεδίν κπνξεί πάληα λα 

ζεσξείηαη θάησ από ηελ θξίζηκε ηηκή. 

 

7. Δπίδξαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

Ζ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί 

από ην ξεύκα ησλ ειεθηξνδίσλ πξνο ην γύξσ έδαθνο. Σα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην 

πνζνζηό πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο ζα θαζνξίζνπλ αλ έλα ξεύκα, ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο θαη 

δηάξθεηαο, ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή μήξαλζε θαη επνκέλσο αύμεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Μηα ζπληεξεηηθή ηηκή ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο είλαη λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 200 Α/m
2 

 γηα έλα δεπηεξόιεπην. 

 

 

2.2.2.Σηκέο εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζνκνηώλεηαη ε παξαθάησ ζεκειηαθή γείσζε 

αλεκνγελλήηξηαο θαζώο θαη ε ζεκειηαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο πιέγκαηνο γείσζεο, ρήκα 

2.3 θαη 2.4 αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ζηελ ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο ξ [Ωm] 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη νη αγσγνί γείσζεο. Καη ζηα δύν ζρέδηα, 

απεηθνλίδνληαη κε πνξηνθαιί ρξώκα νη αγσγνί γείσζεο πνπ βξίζθνληαη ζην ρώκα, ελώ κε 

πξάζηλν ρξώκα εθείλνη νη αγσγνί πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην κπεηόλ. 
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Έηζη, γηα ηνλ εμσηεξηθό δαθηύιην ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαζώο θαη γηα ην πιέγκα έρεη 

επηιερζεί εηδηθή αληίζηαζε ξ = 500 Χm. Γηα ηνλ εζσηεξηθό δαθηύιην κειεηήζεθαλ δύν 

πεξηπηώζεηο, ζηελ πξώηε ξ = 200 Χm γηα κπεηόλ θαη ζηε δεύηεξε ξ = 50 Χm γηα νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα (κπεηόλ αξκέ). 

 

Σρήκα 2.3. Κάηνςε ηεο σο πξνο κειέηε ζεκειηαθήο γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο 

 

 

Σρήκα 2.4 Κάηνςε ηεο σο πξνο κειέηε ζεκειηαθήο γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΙΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ  
 

 

3.1. Μεραληζκνί δηάζπαζεο ηνπ εδάθνπο [21] 

 Ζ δνκή ηνπ εδάθνπο ζπλίζηαηαη από αγώγηκα ζσκαηίδηα δηαθνξεηηθήο κνξθήο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ παξεκβάιιεηαη λεξό ην νπνίν πεξηέρεη δηαιπκέλα άιαηα ή αέξα. Ζ ύπαξμε ηνπ λεξνύ θαη 

ησλ δηειπκέλσλ αιάησλ είλαη νη θύξηνη ιόγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε αγσγηκόηεηα ηνπ 

εδάθνπο. Δπίζεο, όηαλ επηβιεζεί κηα ηάζε, ην κέγεζνο κεηαμύ ησλ δηαθέλσλ ησλ θόθθσλ 

επεξεάδεη ηελ αλαπηπζζόκελε ζε απηά έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Όηαλ έρνπκε κεηαβαηηθά 

θαηλόκελα ζε έλα ζύζηεκα γείσζεο, κέζα ζην έδαθνο θαη γύξσ από ηνπο αγσγνύο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, έρνπκε αλάπηπμε ειεθηξηθώλ πεδίσλ ηα νπνία πξνθαινύλ ηε δηάζπαζε ηνπ 

εδάθνπο. Ο αθξηβήο κεραληζκόο δηάζπαζεο ηνπ εδάθνπο παξακέλεη άγλσζηνο κέρξη ζήκεξα, 

σζηόζν από ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξεπλεηώλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ πξνηαζεί 

δύν κεραληζκνί. Ο ζεξκηθόο κεραληζκόο θαη ν ηνληζκόο ηνπ εδάθνπο. 

 

 

Σρήκα 3.1. Σύλζεζε ηνπ εδάθνπο [15] 

 

3.1.1 .  Θεξκηθόο κεραληζκόο δηάζπαζεο  

Ο ζεξκηθόο κεραληζκόο πξνηάζεθε από ηνπο Snowden et al. [2] . Όηαλ ην ξεύκα πνπ εγρέεηαη 

κέζσ ηεο γείσζεο ζην έδαθνο πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ θάηη πνπ 

πξνθύπηεη από ην θαηλόκελν Joule. Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ κεηώλεη ηελ εηδηθή 

αληίζηαζή ηνπ, νπόηε ην ξεύκα , ην νπνίν πξνηηκά λα ξέεη κέζσ ησλ δξόκσλ κηθξόηεξεο 

αληίζηαζεο, πξνθαιεί ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. ηηο πεξηνρέο όπνπ έρνπκε εμάηκηζε ηνπ λεξνύ,ε 

έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεηαμύ ησλ θόθθσλ ηνπ εδάθνπο μεπεξλά κηα θξίζηκε ηηκή θαη 

πξνθαιείηαη δηάζπαζε ηνπ εδάθνπο. Ο ρξόλνο έλαξμεο ηεο δηάζπαζεο είλαη εμαξηώκελνο από 

ηελ αγσγηκόηεηα θαη ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ λεξνύ, ηνπ κήθνπο ησλ δξόκσλ ζηα νπνία 

εθδειώλεηαη δηάζπαζε θαζώο θαη ζηηο ζεξκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εδάθνπο. 
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3.1.2. Ινληζκόο ηνπ εδάθνπο  

Οη Leadon et al.[2] πξόηεηλαλ έλαλ άιιν κεραληζκό δηάζπαζεο, ηνλ ηνληζκό ηνπ εδάθνπο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ειεθηξηθή δηαδηθαζία ε νπνία ιακβάλεη ρώξα όηαλ ην ειεθηξηθό πεδίν 

δηαθέλνπ ησλ θόθθσλ εληζρπζεί, πξνθαιώληαο ηνληζκό ηνπ αέξα θαη εκθάληζε ηόμνπ, νπόηε θαη 

κείσζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Ζ δηειεθηξηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο θπκαίλεηαη από 

πεξίπνπ 0,7-10 kV/cm [17] δειαδή είλαη κηθξόηεξε από ηε δηειεθηξηθή αληνρή ηνπ αέξα ε 

νπνία είλαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 25-30 kV/cm γηα δηάθελν  αληίζηνηρσλ δηαζηάζεσλ.  

Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ ησλ Oettle [18], Πεηξόπνπινπ [14] θαη Liew et al. [19], 

ππνζηεξίδνπλ ην κεραληζκό δηάζπαζεο ηνπ εδάθνπο κέζσ ηνπ ηνληζκνύ.  

ύκθσλα κε ηνπο Nor θαη Ramli [20] γηα λα γίλεη δπλαηή ε δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ ζεξκηθνύ 

κεραληζκνύ θαη ηνπ κεραληζκνύ ηνπ ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο πξέπεη λα εθηηκεζεί ε ελέξγεηα πνπ 

απνξξνθάηαη από ην ρώκα, γηα δεδνκέλε επηβαιιόκελε ηάζε θαη πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο 

ζε πγξαζία. Ο επηθξαηώλ κεραληζκόο δηάζπαζεο είλαη ν ηνληζκόο ηνπ εδάθνπο, σζηόζν 

θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεξκηθό κεραληζκό παξαηεξήζεθαλ θάηη πνπ θαιεί γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ κεραληζκώλ δηάζπαζεο. 

Ο κεραληζκόο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε ζε απηήλ ηελ εξγαζία είλαη ν ηνληζκόο ηνπ εδάθνπο. 

 

 

3.2. Μνληέια ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο [21] 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ηνληζκνύ έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια από 

εξεπλεηέο. Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο ρξνληθά 

κεηαβαιιόκελεο εηδηθήο αληίζηαζεο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο κεηαβαιιόκελεο γεσκεηξίαο ηνπ 

ειεθηξνδίνπ. 

 

3.2.1.Μνληέιν κεηαβαιιόκελεο εηδηθήο αληίζηαζεο  

Σν κνληέιν απηό, ην νπνίν πξνηάζεθε ην 1974  από ηνπο Liew θαη Darveniza [19], πεξηιακβάλεη 

κηα ρξνληθά κεηαβαιιόκελε εηδηθή αληίζηαζε ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ειεθηξόδην, ε νπνία 

είλαη κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Λόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ηνληζκνύ ηνπ 

εδάθνπο ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο κεηώλεηαη γύξσ από ην ειεθηξόδην γείσζεο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζε πεηξακάησλ γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο κε-γξακκηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε εδάθε 

δηαθνξεηηθήο ζύζηαζεο, ηα νπνία όκσο είλαη νκνγελή θαη ηζόηξνπα (δειαδή ζεσξώληαο ηελ 

εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ίδηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ), νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ν 

πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο, ρσξίδεηαη λνεηά ζε ηξεηο πεξηνρέο αλάινγα κε ηελ 

ηηκε ηνπ ξεύκαηνο (J) πνπ εγρέεηαη. ην ζρήκα 3.2 απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο πεξηνρέο. 
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Σρήκα 3.2. Μνληέιν Liew θαη Darveniza [19] 

 

Όζν ην ξεύκα πνπ δηνρεηεύεηαη ζην έδαθνο απμάλεηαη θαη θαζώο ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο (J) 

ππεξβαίλεη κηα θξίζηκε ηηκή (Jc), ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη ρακειόηεξε ηηκή 

από ηε κόληκε θαηάζηαζε (ξsoil). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηδηθή αληίζηαζε παξακέλεη 

ζηαζεξή, όπσο δείρλνπλ νη ηύπνη 3.1-3.2. 

ξ= ξsoil           γηα  J< J c (3.1)  η1: ρξνληθή ζηαζεξά ηνληζκνύ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ ξεύκαηνο 

ξ= ξsoil·e 
-t/η1

   γηα  J< J c (3.2)  t: κεηξνύκελνο ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηνπ ηνληζκνύ 

Ο ηνληζκόο επεθηείλεηαη ζε κία πεξηνρή αθηίλαο rcm, όπνπ αληηζηνηρεί ε κέγηζηε ηηκή ηνπ 

εγρεόκελνπ ξεύκαηνο. Αθνινύζσο όηαλ ην ξεύκα μεθηλά λα κεηώλεηαη, δηακνξθώλνληαη ζην 

έδαθνο νη ηξείο πεξηνρέο: 

• Με ηνληζκέλε πεξηνρή (3): 

ηελ πεξηνρή απηή δελ έρεη εθδεισζεί ην θαηλόκελν ηνπ ηνληζκνύ νπόηε ηζρύεη: 

ξ= ξsoil           γηα J< J c , r > rcm 

• Πεξηνρή απηνληζκνύ (2): 

ηελ πεξηνρή απηή, ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο δελ μεπεξλά ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο θαη έηζη ε εηδηθή 

αληίζηαζε ηείλεη πξνο ηελ αξρηθή ηεο ηηκή ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 

ξ = ξi +( ξsoil − ξi )(1 − e
−t/r2

 )( 1 − 
 

  
 )2

  γηα J <Jc , r < rcm        (3.3) 

όπνπ:  ξi, ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο όηαλ J = Jc 

η2, ε ρξνληθή ζηαζεξά απηνληζκνύ 

           t, ν κεηξνύκελνο ρξόλνο από ηελ έλαξμε ηνπ απηνληζκνύ 
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• Πεξηνρή ηνληζκνύ (1): 

ηελ πεξηνρή απηή, όπνπ ηζρύεη  r < rcm   θαη   J ⩾ JC, εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία ηνληζκνύ, όζν ε 

ηηκή ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο ππεξβαίλεη ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο θαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο δηακνξθώλεηαη κε ηνλ ηύπν 3.2. Όηαλ ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο απνθηήζεη ηηκέο 

κηθξόηεξεο ηεο θξίζηκεο ηηκήο, ηζρύνπλ όζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ πεξηνρή 2. 

ην ζρήκα 3.3 απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ε ζρέζε κεηαμύ ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο θαη ηεο 

ππθλόηεηαο ξεύκαηνο. 

 

Σρήκα 3.3: Μεηαβνιή εηδηθήο αληίζηαζεο ζπλαξηήζεη ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο [21] 

 

ε λέα δεκνζίεπζή ηνπο, νη Liew, Wang θαη Darveniza αλαβάζκηζαλ ην πξνεγνύκελν κνληέιν 

ηνπο εηζάγνληαο θαη ηελ πεξηνρή εκθάληζεο ηόμσλ. Γηα πεξηνξηζκό ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ 

κνληέινπ, ζεώξεζαλ εκηζθαηξηθέο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο θαη έηζη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε 

ππνινγίδεηαη αζξνίδνληαο ηα ζηνηρεηώδε εκηζθαηξηθά θειύθε πιάηνπο dr. ην ζρήκα 3.4 

απεηθνλίδεηαη ην αλαλεσκέλν κνληέιν. 

 

Σρήκα 3.4: Μνληέιν Wang [2] 

 

ύκθσλα κε απηό ην κνληέιν, ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο κεηαβάιιεηαη ζε 

ζρέζε κε ηελ ππθλόηεηα ηνπ εγρεόκελνπ ξεύκαηνο ζην έδαθνο , σο αθνινύζσο: 
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Γηα ππθλόηεηα ξεύκαηνο κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο, ηζρύεη ν ηύπνο 3.1. Όηαλ ε 

θξίζηκε ηηκή μεπεξαζηεί, ζεσξνύληαη δύν πεξηνρέο. ηελ κία πεξηνρή εθδειώλεηαη ν ηνληζκόο 

ηνπ εδάθνπο γηα  r < rcm   θαη  J ≤ Jc< Js θαη ε ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο δίλεηαη 

από ηνλ ηύπν 3.2, ελώ ζηελ άιιε, ε εηδηθή αληίζηαζε κεδελίδεηαη ιόγσ ηεο εκθάληζεο 

ζπηλζήξσλ θαη ηζρύεη  r < r cm θαη  J ≥ J s . 

Ο ζπζρεηηζκόο ηεο Js κε ηελ JC επηηπγράλεηαη νξίδνληαο κηα λέα ζηαζεξά, όπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

Πεξίπησζε 1: 

a = a0 ( 1 − ι     
 )     (3.4)    γηα a>1ζην εζσηεξηθό ηνπ εδάθνπο θαη όηαλ ην ξεύκα απμάλεηαη. 

όπνπ  a0 :αξρηθή ηηκή ηνπ a 

l : ηηκή εγρεόκελνπ ξεύκαηνο 

β1: πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγεηαθή ζεώξεζε 

ι: γηα έιεγρν ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο πνπ ην α ζα αξρίζεη λα κεηώλεηαη 

 

Γηα κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ εγρεόκελνπ ξεύκαηνο, κεγαιώλεη ε πεξηνρή εκθάληζεο ηόμσλ. Έηζη 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε έληαζε ησλ ηόμσλ θαζώο θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ Js . 

Καζώο κεηώλεηαη ην a εμαηηίαο ησλ ηόμσλ θαη ηνπ ηνληζκνύ, εκθαλίδνληαη ηόμα ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. Έηζη ν ηύπνο γηα ην a δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 

a = (1+  
  
  )    (3.5α) 

β = l (t−Γt) ln(as − 1)      (3.5b)      γηα as >1 

όπνπ as  είλαη ε ειάρηζηε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηνλ ηύπν 3.5α. 

 

Πεξίπησζε 2: 

Αθνύ ην ξεύκα θηάζεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ θαη μεθηλήζεη λα κεηώλεηαη, ην a ηείλεη ζηελ αξρηθή 

ηνπ ηηκή, ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν: 

a = ap + (a0 − ap)(a − 
 

  
)
β

3            (3.6) 

όπνπ  Ip  : ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο 

ap : είλαη ε ηηκή ηνπ a πνπ αληηζηνηρεί ζην Ip   

β3 :ζηαζεξά  πνπ κεηαβάιιεηαη ώζηε ε α λα αλαθηά όζν πην αξγά ηελ αξρηθή ηηκή ηεο, 

όζν κεγαιύηεξε είλαη ε  ηηκή ηνπ ξεύκαηνο. 
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Αθνινύζσο κε ηε κείσζε ηνπ ξεύκαηνο ζεσξνύληαη ηέζζεξεηο πεξηνρέο όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 3.4. 

 

Πεξηνρή 1: Με ηνληζκέλε πεξηνρή όπνπ ε εηδηθή αληίζηαζε είλαη ζηαζεξή, ξ = ξsoil  θαη r > rcm 

θαη J < Jc . 

Πεξηνρή 2:  Δδώ ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο είλαη κηθξόηεξε από ηελ θξίζηκε ηηκή ηνληζκνύ θαη ε 

ηηκή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηείλεη ζηελ αξρηθή ηεο ηηκή ,ζύκθσλα κε ηε ζρέζε 3.3. 

Πεξηνρή 3: πλερίδεηαη ην θαηλόκελν ηνπ ηνληζκνύ, έσο όηνπ J = Jc  νπόηε μεθηλά ε δηαδηθαζία 

απηνληζκνύ (r < rcm θαη Js > J ≥ Jc). 

Πεξηνρή 4: Δθδήισζε ηόμσλ θαη κεδεληθή εηδηθή αληίζηαζε  (r < rcm θαη J ≥ Js).   

 

Παξαηεξώληαο ην αλαλεσκέλν κνληέιν, ζπκπεξαίλεη θαλείο ηελ πνιππινθόηεηα ζηε ρξήζε ηνπ 

αθνύ ππεηζέξρνληαη δηάθνξεο άιιεο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ. 

 

Έλα ηξνπνπνηεκέλν κνληέιν ζε ζρέζε κε απηό ησλ Liew & Darveniza πξόηεηλε ν Nixon ην 2006 

[15]. Βάζεη απηνύ, ππνζηήξημε όηη ε εηδηθή αληίζηαζε ηεο δώλεο ηνληζκνύ - απηνληζκνύ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί ίδηα ζε όιν ηνλ όγθν ηεο δώλεο θαη δύλαηαη λα ππνινγηζηεί από ηελ ηηκή ηεο 

ππθλόηεηαο ξεύκαηνο ζην εμσηεξηθό όξην ηεο δώλεο. Γειαδή, απινπνηεί ηα ζηνηρεηώδε θειύθε 

πνπ απνηεινύλ ηηο δώλεο ηνληζκνύ- απηνληζκνύ, όπνπ ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο κεηαβάιιεηαη κε ην 

ρξόλν, ελώ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο αληίζηαζεο ησλ δσλώλ, απαηηείηαη πξώηα ν 

ππνινγηζκόο ησλ επί κέξνπο αληηζηάζεσλ θάζε θειύθνπο. ην ζρήκα 3.5 απεηθνλίδνληαη νη 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν κνληέισλ. 

 

Σρήκα 3.5: Γηαθνξέο κνληέισλ Liew & Darveniza (a) θαη Nixon(β). 

1) Πεξηνρή ηνληζκνύ, 2) πεξηνρή απηνληζκνύ θαη 3) κε-ηνληζκέλε πεξηνρή [15] 

 

Σν κνληέιν ηνπ Νixon απνδείρζεθε όηη είλαη αξθεηά αθξηβέο. [2] 
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3.2.2. Μνληέιν ειεθηξνδίνπ απμεκέλσλ δηαζηάζεσλ  

ηελ πεξίπησζε απηήλ, εμεηάδεηαη έλα ειεθηξόδην ηνπνζεηεκέλν ζε ηνληζκέλν έδαθνο, ζαλ λα 

ήηαλ ειεθηξόδην ηξνπνπνηεκέλσλ εγθάξζησλ δηακέηξσλ ζε έδαθνο κε-ηνληζκέλν,όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 3.6. 

 

Σρήκα 3.6: Μνληεινπνίεζε δηαθύκαλζεο δηακέηξνπ γηα θάζε ζηνηρεηώδεο θνκκάηη ηνπ θαισδίνπ 

γείσζεο θαηά ηνλ ηνληζκό ηνπ εδάθνπο. [22] 

 

ύκθσλα κε ηνλ Πεηξόπνπιν [14] θαη ηνπο Bellaschi et al.[23], ππνζηεξίδεηαη όηη όηαλ μεθηλά ε 

δηαδηθαζία ηνληζκνύ, ε αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο ζηε δώλε ηνληζκνύ, πνπ ππνηίζεηαη όηη είλαη 

νκνηόκνξθε γύξσ από ηα ειεθηξόδηα, απνθηά ακέζσο ηελ ίδηα ηηκή κε ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ. Με άιια ιόγηα, εμηζώλεηαη ε εηδηθή αληίζηαζε ηεο δώλεο ηνληζκνύ κε απηή ηνπ 

ειεθηξνδίνπ, κε απνηέιεζκα ην θαηλόκελν λα πξνζνκνηώλεηαη κε ειεθηξόδην απμεκέλσλ 

δηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο παξακέλεη ζηαζεξή, απμαλόκελεο ηεο 

επηβαιιόκελεο ηάζεο, έσο όηνπ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ μεπεξάζεη κηα θξίζηκε ηηκή. Σόηε δεκηνπξγνύληαη ηόμα εθθέλσζεο, κεηώλνληαο ηελ 

αληίζηαζε. 

Άιιε κηα πεπνίζεζε ησλ εξεπλεηώλ είλαη όηη ππό ζηαζεξό ξεύκα ε δώλε ηνληζκνύ εθηείλεηαη 

κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα, όπνπ ην ειεθηξηθό πεδίν ππεξβαίλεη ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο 

δηειεθηξηθήο αληνρήο ηνπ εδάθνπο, ε νπνία νξίδεηαη κνλνζήκαληα γηα θάζε ηύπν εδάθνπο. 

 

Σρήκα 3.7: Μνληέιν Bellaschi[17] 
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Όπσο είλαη θνηλά απνδεθηό, ε αληίζηαζε ησλ γεηώζεσλ ππό ηελ επίδξαζε πςειώλ θξνπζηηθώλ 

ξεπκάησλ, απνθηά πνιύ ρακειόηεξεο ηηκέο ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ξεπκάησλ ρακειήο 

ζπρλόηεηαο. Δπίζεο ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο κπνξεί λα κεησζεί αθόκα πεξηζζόηεξν, όηαλ 

ηα ειεθηξόδηα γείσζεο γεηηληάδνπλ κε άιια αγώγηκα αληηθείκελα. Απηό νθείιεηαη ζηηο 

ειεθηξηθέο εθθελώζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαη εθκεδελίδνπλ ηελ πςειή αληίζηαζε κεηαμύ 

ησλ αγώγηκσλ ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ ηνπ νπνίνπ ε 

αγσγηκόηεηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε απ' όηη ζην ππόινηπν έδαθνο. Γη' απηό ην ειεθηξόδην 

δείρλεη λα είλαη απμεκέλσλ δηαζηάζεσλ, κε κεησκέλε αληίζηαζε σο πξνο ηε γε.  

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο , παξαηεξείηαη όηη εκηζθαηξηθά θύηηαξα δνθηκώλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο θαηά ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο. Σν είδνο απηό, πηνζεηήζεθε 

παιαηόηεξα κεηαμύ άιισλ από ηνλ Πεηξόπνπιν [14], θαζώο θαη από ηνπο Mohamad Nor et al. 

[20][24].  

Ο Πεηξόπνπινο [14], κεηά από πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ρξεζηκνπνηώληαο εκηζθαηξηθό 

δνρείν άλζξαθα πεπιεξσκέλν κε ρώκα, πξόηεηλε ην κνληέιν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.8. 

 

Σρήκα 3.8: Μνληέιν Πεηξόπνπινπ[15] 

 

Βάζεη απηνύ, ππνζηήξημε όηη νη εθθελώζεηο θαηαλέκνληαη νκνηόκνξθα ζην ρώξν πνπ πεξηβάιιεη 

ην ειεθηξόδην, ν νπνίνο είλαη ζπγθεθξηκέλνο γηα θάζε ηάζε, θαη δηαρσξίδεηαη από ην ππόινηπν 

ρώκα κε κηα εκηζθαηξηθή επηθάλεηα, ηεο νπνίαο ε αθηίλα εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηεο ηάζεο. 

 

Σα κεγέζε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.8 ππνινγίδνληαη από ηνπο εμήο ηύπνπο [15]: 

R0 = 
     

    
     (3.7),   όπνπ  R0: αληίζηαζε κόληκεο θαηάζηαζεο ζε Ω 

r0 : αθηίλα ειεθηξνδίσλ ζε m 

ξsoil : εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζε Ωm 
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Ζ ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αθηίλα από ην ειεθηξόδην, ππό ηελ επηβνιή 

θξνπζηηθνύ θεξαπληθνύ ξεύκαηνο πξνθύπηεη από : 

J = 
 

    
   (3.8)  , όπνπ J : ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζε A/m

2
 

I : επηβαιιόκελν θξνπζηηθό ξεύκα ζε A 

r :απόζηαζε από ην ειεθηξόδην ζε m 

 

Όηαλ ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο μεπεξάζεη κηα θξίζηκε ηηκή, ηόηε εκθαλίδεηαη ν ηνληζκόο ηνπ 

εδάθνπο θαη ε ηηκή απηή πξνθύπηεη από: 

Jcr = 
   

     
  (3.9) , όπνπ Jcr : θξίζηκε ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζε A/ m

2
 

Ecr : θξίζηκε έληαζε (ηνληζκνύ) ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε V / m 

ξsoil : εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο ζε Ωm 

 

Ζ αθηίλα ηεο πεξηνρήο ηνπ ηνληζκνύ πξνθύπηεη εύθνια ζπλδπάδνληαο ηνπο ηύπνπο (3.8) θαη (3.9) 

θαη ιύλνληαο σο πξνο r. Έηζη έρνπκε : 

ri =   √
      

    
               (3.10) 

 

Λόγσ ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ην έδαθνο ζεσξείηαη νκνγελέο θαη ηζόηξνπν ζηηο 

πεηξακαηηθέο δνθηκέο, θάηη πνπ δε γίλεηαη ζηελ πξάμε. Ωζηόζν, ε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο 

κεηαβαηηθήο αληίζηαζεο απνδίδεηαη θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, όπσο ε αύμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ πεξηβάιιεη ηα ειεθηξόδηα, αθνύ κείσζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

παξαηεξείηαη θαη όηαλ ε εθαξκνδόκελε ηάζε είλαη ζρεηηθά κηθξή, ώζηε λα κε ζπκβαίλνπλ 

εθθελώζεηο. [2] 

 

Σρήκα 3.9: Μνληέιν δηάδνζεο ηνληζκνύ [24] 
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ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Loboda et al. κεηά από έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ. 

ύκθσλα κε απηνύο, όηαλ έλα ειεθηξόδην γείσζεο δηαξξέεηαη από θξνπζηηθό ξεύκα, 

δεκηνπξγείηαη γύξσ από απηό κηα δώλε εθθελώζεσλ, ζηελ νπνία αξρηθά εκθαλίδνληαη ζπηλζήξεο 

πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε ηόμα ιόγσ ελίζρπζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Δμαηηίαο 

απηώλ ησλ δηαζπάζεσλ, δεκηνπξγνύληαη αγώγηκα κνλνπάηηα κεηαμύ ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηεο 

επηθάλεηαο ηεο δώλεο εθθελώζεσλ. Ζ ηειεπηαία εθηείλεηαη κέρξη ην ζεκείν όπνπ ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ δελ μεπεξλά ηελ θξίζηκε ηηκή θαη ην ειεθηξόδην θαληάδεη απμεκέλεο 

δηακέηξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 πκπεξηθνξά αλεκνγελλεηξηώλ ζε πιήγκαηα θεξαπλώλ 

 

23 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΝΣΔΛΑ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΔΙΧΗ  
 

 

ην Κεθάιαην 4 γίλεηαη κία ζύληνκε αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξα καζεκαηηθά  κνληέια  

αλάιπζεο ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζπζηεκάησλ γείσζεο θαζώο θαη  ζε  παιαηόηεξεο  

κεζόδνπο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ ηα ζεκεξηλά εμειηγκέλα κνληέια. Αξρηθά γίλεηαη κηα 

αλαδξνκή ζηα παιαηόηεξα κνληέια θαη ζηε  ζπλέρεηα  κηα  παξνπζίαζε  ησλ  πην  πξόζθαησλ  

κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αξηζκεηηθέο κεζόδνπο. [21] 

 

 

4.1.Πξσηνεκθαληδόκελα κνληέια γείσζεο -εκπεηξηθέο θαη αλαιπηηθέο κέζνδνη  

[25]  

Ζ  κειέηε,  ζεσξεηηθή θαη  πεηξακαηηθή,  ηεο  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ ειεθηξνδίσλ 

γείσζεο μεθίλεζε ην 1934 από ηνλ Bewley. Με αθνξκή κηαο έξεπλαο ηνπ  γηα  ηελ  πξνζηαζία  

ηεο  ησλ  ζπζηεκάησλ  ελέξγεηαο,  ππνιόγηζε  ηελ  ζύλζεηε αληίζηαζε  ζην  ζεκείν  έγρπζεο  

ηνπ  ξεύκαηνο  γηα  κηα  κνλαδηαία  βεκαηηθή  ηάζε. Τπνζέηνληαο  όηη  ην  ειεθηξόδην  

απνηεινύζε  κηα  κεγάινπ  κήθνπο  γξακκή κεηαθνξάο κε απώιεηεο θαη κε ζηαζεξέο αλά 

κνλάδα παξακέηξνπο, ππνιόγηζε ηελ ζύλζεηε αληίζηαζε βάζεη ηνπ ηύπνπ (4.1α). 

 

Zc(t) = 
 

   [  ∑
     

             
[      (

 

    
  

   

 
)      ]

 
   ]

          (4.1α) 

σk = 
 

 
 √

         

    
   

  

  
              (4.1β) 

δ = 
 

  
                   (4.1γ) 

 

Όπνπ IC ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ θαη G, L, C ε αλά κνλάδα κήθνπο αγσγηκόηεηα, επαγσγή θαη 

ρσξεηηθόηεηα αληίζηνηρα.  

Ζ εμίζσζε 4.1 δείρλεη όηη ε κεηαβαηηθή αληίδξαζε ελόο ειεθηξνδίνπ μεθηλά κε κηα αξρηθή 

ζύλζεηε θπκαηηθή αληίζηαζε ( √ 
 ⁄  ) θαη ηειεηώλεη κε κηα ηειηθή αληίζηαζε δηαξξνήο (     

⁄  ) 

θαη  ν  απαηηνύκελνο  ρξόλνο  κεηάβαζεο  από  ην  έλα  ζεκείν  ζην άιιν εμαξηάηαη από ηελ 

εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ θπκαηηθή ηάζε. 
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Οη  Bellaschi θαη  Armingtom,  ην  1943  ππνιόγηζαλ  ηελ  απόθξηζε  ηάζεο  ξάβδσλ γείσζεο 

ζην ζεκείν έγρπζεο  γηα θξνπζηηθά ξεύκαηα δηαθόξσλ θπκαηνκνξθώλ. Ζ θξνπζηηθή ηάζε ζην 

ζεκείν έγρπζεο γηα κνλαδηαίν θξνπζηηθό ξεύκα δίλεηαη από ηε ζρέζε 4.2: 

 

e(t) = 
 

  
 .   ∑  

 
    

    
  

   /                      (4.2) 

 

Γηα θξνπζηηθό ξεύκα δηπινεθζεηηθήο κνξθήο  I = I0 (               ) , ε ηάζε ζην ζεκείν 

έγρπζεο δίλεηαη από ηε ζρέζε 4.3: 

 

e(t) = I0 (
√

   

  
    

   √     
  

√
   

  
    

   √     
  

   

  
   

∑
      

 
    

    
 

(   
    

    
)(    

    

    
)

 
   )             (4.3) 

 

Γηα  εκηηνλνεηδέο  ξεύκα  ηεο  κνξθήο  I(t) = A(1 – cosBt) ,  ε  ηάζε  ζην  ζεκείν έγρπζεο 

δίλεηαη από ηε ζρέζε 4.4: 

 

e(t) = 
 

  
  √

   

  
 
   .               (

   √      

    √      
)/

√     √            √      

   √            √      

  
      

   

  
∑

 
 
    

    
 

    
  
   

   

  

 
        (4.4) 

όπνπ,  Lt :  ε ζπλνιηθή επαγσγή ηεο ξάβδνπ ζε Henry 

Gt :  ε ζπλνιηθή αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε mhos 

I0 :   ε κέγηζηε ηηκή εγρεόκελνπ ξεύκαηνο  

α, β, Α, Β: νη ζηαζεξέο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θπκαηνκνξθέο ησλ εγρεόκελσλ ξεπκάησλ  

 

Ο    Sunde ην  1949  ήηαλ  έλαο  από  ηνπο  εξεπλεηέο  πνπ  έζεζαλ  ηηο  βάζεηο  γηα  ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ γηα ζπζηήκαηα γείσζεο, θαη ην εγρεηξίδηό ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα. 

Βαζηδόκελνο ζηηο πιήξεηο εμηζώζεηο ηνπ Maxwell, θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζεσξία ησλ  

ειεθηξνκαγλεηηθώλ  πεδίσλ, επηρείξεζε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο. Τπνιόγηζε 

όρη κόλν ηελ αληίζηαζε ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) γηα δηάθνξεο δνκέο γείσζεο, αιιά επίζεο 

παξνπζίαζε κηα δηεμνδηθή ζεσξία γηα ηελ επαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο 

ππό πςειέο ζπρλόηεηεο.  
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Ο  Sunde ελδερνκέλσο  λα  ήηαλ  ν  πξώηνο  πνπ  εηζήγαγε  ηελ  έλλνηα  ηεο  γξακκήο κεηαθνξάο  

κε  αλά  κνλάδα  κήθνπο  θαη  εμαξηώκελεο  από  ηε  ζπρλόηεηα παξακέηξνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν  ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα  ηε  κνληεινπνίεζε ηεο  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  νξηδόληηνπ  

ειεθηξνδίνπ  γείσζεο  ζηελ  επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ππό ην πιήγκα θεξαπλνύ, εθαξκόδνληαο 

ηηο εμηζώζεηο (4.5α-4.5β). 

 

           

  
                                            (4.5α) 

           

  
                                         (4.5β) 

όπνπ  Ε: Ζ δηακήθεο θαη αλά κνλάδα κήθνπο ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ ειεθηξνδίνπ 

 Τ: Ζ εγθάξζηα θαη αλά κνλάδα κήθνπο αγσγηκόηεηα ηνπ ειεθηξνδίνπ 

 

Έηζη ινηπόλ, κπνξεί θάπνηνο λα ζπκπεξάλεη όηη από ηα πξναλαθεξζέληα κνληέια, ε 

κνληεινπνίεζε ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο μεθίλεζε από ηελ 

πξνζέγγηζε γξακκήο κεηαθνξάο, ε νπνία πξνέθπςε αλαιπηηθά ζεσξώληαο αξθεηέο  

πξνζεγγίζεηο πνπ απαηηνύληαλ γηα γξήγνξε επίιπζε, ιόγσ  ηεο απνπζίαο ηζρπξώλ  ππνινγηζηώλ.  

Ωο  εθ  ηνύηνπ  νη  κέζνδνη  απηνί  πεξηνξίζηεθαλ  ζε  απιά ζπζηήκαηα γείσζεο, όπσο απιέο 

ξάβδνπο γείσζεο ή νξηδόληηνπο αγσγνύο. Σν 1980 νη Gupta et al. επηρείξεζαλ ηελ αλάιπζε πην 

ζύλζεησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα πιεγκάησλ, ρξεζηκνπνηώληαο  εκπεηξηθέο  

κεζόδνπο αλάιπζεο. Μεηά από πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ζπκπέξαλαλ όηη ε απόθξηζε 

ησλ πιεγκάησλ γείσζεο  ζε κνλαδηαία βεκαηηθή δηέγεξζε ζα κπνξνύζε λα αλαπαξαζηαζεί  

βάζεη ηεο ζρέζεο (4.2). Δπίζεο πξνζδηόξηζε ηελ νιηθή ηηκή ηεο επαγσγήο θαη ηεο αγσγηκόηεηαο 

ζηεξηδόκελνο ζε πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ιόγσ ηνπ όηη ζηελ πξναλαθεξζείζα ζρέζε ηα Lt 

θαη Gt αληηπξνζσπεύνπλ ηηο παξακέηξνπο κίαο ξάβδνπ γείσζεο.    
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4.2. Δμέιημε κνληέισλ ζπζηεκάησλ γείσζεο -αξηζκεηηθέο κέζνδνη  

Ωο  απνηέιεζκα  ηεο  δξακαηηθήο  εμέιημεο  ησλ  ππνινγηζηώλ  από  ηηο  αξρέο  ηεο δεθαεηίαο  

ηνπ  „80,  δόζεθε  ε  δπλαηόηεηα  ζηνπο  κεραληθνύο  λα  επηιύζνπλ  θαη  λα κνληεινπνηήζνπλ    

πεξίπινθα  πξνβιήκαηα  όπσο  ηε  κειέηε  ηεο  κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξά  ζπζηεκάησλ  

γείσζεο  ππό  ην  πιήγκα  θξνπζηηθώλ  ξεπκάησλ, ρξεζηκνπνηώληαο πνηθίιεο αξηζκεηηθέο 

κεζόδνπο. Καηά ζπλέπεηα, μεπεξάζηεθαλ νη δηάθνξεο  πξνζεγγίζεηο  πνπ  απαηηνύληαλ  γηα  ηε  

κνληεινπνίεζε  ελόο  πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο,  αθνύ  πιένλ  νη  ππνινγηζηέο ήηαλ  ζε  ζέζε  λα  

επηιύζνπλ  αξθεηά ζύλζεηεο εμηζώζεηο, θαζώο επίζεο εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο κλήκεο θαη 

ηαρύηεηαο πνπ  απέθηεζαλ,  κπνξνύζαλ  πιένλ  επθνιόηεξα  λα  πξνζνκνηώζνπλ  έλα  πξαθηηθά 

πεξίπινθν ζύζηεκα γείσζεο.   

Έηζη  ινηπόλ,  από  ην  1980  κέρξη  ζήκεξα πξνέθπςαλ  νη  αθόινπζεο  αξηζκεηηθέο κέζνδνη γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ γείσζεο: 

 Κπθισκαηηθή Πξνζέγγηζε 

 Πξνζέγγηζε Ζιεθηξνκαγλεηηθνύ Πεδίνπ 

o Μέζνδνο ησλ ζηηγκώλ (MOM) 

o Μέζνδνο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (FEM) 

 Πξνζέγγηζε Γξακκήο Μεηαθνξάο  

 Τβξηδηθή Πξνζέγγηζε 

 

 

4.2.1. Κπθισκαηηθή πξνζέγγηζε  

Έλα  αξηζκεηηθό κνληέιν  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη  ζπρλά  γηα  ηελ  κνληεινπνίεζε είλαη απηό ηεο 

θπθισκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Σα βαζηθά βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο έρνπλ σο εμήο:  

i. Γηαίξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεπεξαζκέλν αξηζκό κηθξόηεξσλ ηκεκάησλ 

ii. Καηαζθεπή  ηνπ  ηζνδύλακνπ  ζπγθεληξσκέλνπ  θπθιώκαηνο  θάζε  ηκήκαηνο θαη 

ππνινγηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ, δειαδή ησλ επαγσγώλ (ΓL ηδίσλ θαη ακνηβαίσλ), 

ρσξεηηθνηήησλ  (ΓC),  αγσγηκνηήησλ  (ΓR)  θαη  εζσηεξηθώλ αληηζηάζεσλ (Γre). 

iii. Δπίιπζε  ησλ  εμηζώζεσλ  θόκβσλ  ηνπ  ηζνδύλακνπ  θπθιώκαηνο  πνπ αλαπαξηζηά  

ην  όιν  ζύζηεκα  γείσζεο,  ρξεζηκνπνηώληαο  ηνπο  λόκνπο  ηνπ Kirchoff. 

Σν 1983 ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ  κειέηε  

ηεο  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ζπζηεκάησλ  γείσζεο  από  ηνλ Meliopoulos,  ν  νπνίνο  

ρξεζηκνπνίεζε  ηηο  αλεμάξηεηεο  από  ηε  ζπρλόηεηα παξακέηξνπο  θάζε  ηκήκαηνο.  Σν  βαζηθό  

ζηνηρείν ήηαλ όηη θάζε ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο αληηθαζηζηνύζε  ην  ηζνδύλακν  γξακκήο  

κεηαθνξάο κε κεδεληθέο απώιεηεο, έρνληαο ζηα άθξα δεμηά θαη αξηζηεξά αγσγηκόηεηεο δηαξξνήο 

πξνο ηε γε, όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.1α-β. 

 



 
 πκπεξηθνξά αλεκνγελλεηξηώλ ζε πιήγκαηα θεξαπλώλ 

 

27 

 

Σρήκα 4.1α  

 

 

Σρήκα 4.1β  

Σρήκα 4.1α-β  Ιζνδύλακν θύθισκα γηα θάζε ηκήκα ζύκθσλα κε ηελ θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε 

θαηά ηνλ Meliopoulos[25] 

 

Αθνινπζεί ε εμίζσζε θόκβσλ ηνπ ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο ηνπ ρήκαηνο 4.1: 

 

[ ]  [    ]   [     ]   [         ]                                    (4.6) 

όπνπ  [Τ]: Πίλαθαο αγσγηκνηήησλ θόκβσλ 

 [V(t)]: Γηάλπζκα ησλ ηάζεσλ ησλ θόκβσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t 

 [Ηs(t)]: Γηάλπζκα εγρεόκελσλ ξεπκάησλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ θπθιώκαηνο 

 [b(t-Γt,…)]: Γηάλπζκα γηα ηηο πξνϋπάξρνπζεο ηηκέο ησλ ξεπκάησλ 

 

Αξγόηεξα ν Meliopoulos, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εμάξηεζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ αξρηθώλ 

ηηκώλ ησλ ξεπκάησλ από ηε ζπρλόηεηα, ππνιόγηζε ηελ απόθξηζε θάζε ηκήκαηνο  ηνπ  

ηζνδύλακνπ  θπθιώκαηνο  ππό  δηαθνξεηηθέο  δηεγέξζεηο  ξεύκαηνο, εθαξκόδνληαο ηηο εμηζώζεηο 

ηνπ Maxwell.  
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To 1989 νη  Ramamoorty et.al.  αλέπηπμαλ  κηα  απινπνηεκέλε  θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηα 

πιέγκαηα γείσζεο [25]. πγθεθξηκέλα, ρώξηζε ην όιν ζύζηεκα ζε n ηκήκαηα, θαζέλα από ηα 

νπνία απνηεινύληαλ από έλα ζπγθεληξσκέλν θύθισκα κε  ηδίεο  θαη  ακνηβαίεο  επαγσγέο,  

θαζώο  θαη  αγσγηκόηεηεο  δηαξξνήο  πξνο  γε. Παξόιν  πνπ  ην  κνληέιν  απηό  δελ  

ζπκπεξηιακβάλεη  ηηο  εγθάξζηεο  ρσξεηηθόηεηεο, ζεσξείηαη  αξθεηά  αθξηβέο  ζηελ  αλάιπζε  

κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  γηα  εδάθε ρακειήο εηδηθήο αληίζηαζεο. ην ρήκα 4.2 

απεηθνλίδεηαη ην ηζνδύλακν θύθισκα, ηνπ νπνίνπ νη εμηζώζεηο θόκβσλ ππνινγίδνληαη από ηελ 

ζρέζε (4.7). 

 

 

Σρήκα 4.2: Ιζνδύλακν θύθισκα ελόο ηεηξαγώλνπ ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο [25] 

 

 [ ]

  
  [ ]   ,

 [  ]

  
  [ ]  [ ]-                       (4.7) 

όπνπ  [G]: Πίλαθαο αγσγηκνηήησλ θόκβσλ 

 [V]: Γηάλπζκα ησλ ηάζεσλ ησλ θόκβσλ 

 [Is]: Γηάλπζκα εγρεόκελσλ ξεπκάησλ ζηνπο θόκβνπο ηνπ θπθιώκαηνο 

 [L]: Γηάλπζκα επαγσγηθώλ αληηζηάζεσλ ησλ θόκβσλ 

 

Ο Geri [26] θαη ν Otero, ζε εξγαζίεο πνπ δεκνζίεπζαλ ην 1999, πξαγκαηνπνίεζαλ 

ηξνπνπνηήζεηο  ζην  κνληέιν  ηνπ  Meliopoulos,  αθνύ  ζπκπεξηέιαβαλ  ζηα  κνληέια ηνπο  ην  

θαηλόκελν  ηνληζκνύ  ηνπ  εδάθνπο.  Έηζη  ν  Geri,  ρξεζηκνπνίεζε  κηα ηζνδύλακε επαγσγή 

παξάιιειε κε κηα -ειεγρόκελε από ξεύκα- πεγή ηάζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε  θάζε  θιάδνπ  

ρσξεηηθόηεηαο-αγσγηκόηεηαο,  θαη  αληίζηαζεο - επαγσγήο  ηνπ  θπθιώκαηνο.  Ωο  εθ  ηνύηνπ,  

ε  επίιπζε  ηεο  εμίζσζεο  θόκβσλ  4.6 γίλεηαη επθνιόηεξα βάζεη ηνπ λένπ ηζνδύλακνπ 

θπθιώκαηνο ηνπ ρήκαηνο 4.3. 
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4.2α                                                4.2β  

Σρήκα 4.2α-β: Ιζνδύλακα θπθιώκαηα θάζε θιάδνπ αληίζηαζεο-επαγσγήο (α),ρσξεηηθόηεηαο –

αγσγηκόηεηαο (β) ηνπ κνληέινπ ηνπ Geri [22]. 

 

ε  όηη  αθνξά  ην  κνληέιν  ηνπ  Otero,  ίζσο  ήηαλ  ε  πξώηε  απόπεηξα  αλάιπζεο  ηεο 

κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ  ζπζηεκάησλ  γείσζεο  ζην  πεδίν  ηεο  ζπρλόηεηαο βάζεη ηεο 

θπθισκαηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, είλαη νκόθσλν όηη ε ζύλζεηε αληίζηαζε γηα δηεγέξζεηο 

ρακειήο ζπρλόηεηαο αλαπαξίζηαηαη απιά από κηα σκηθή αληίζηαζε, ελώ  γηα  πςειήο  

ζπρλόηεηαο  δηεγέξζεηο  αλαπαξίζηαηαη  από  έλα  ζπγθεληξσκέλν R-L-C θύθισκα  [26].  πρλά 

ζηε  βηβιηνγξαθία  ρξεζηκνπνηνύληαη  ηξία  ζύλνια εμηζώζεσλ  γηα  ππνινγηζκό  ησλ  

παξακέηξσλ  ελόο  ειεθηξνδίνπ  γείσζεο  γηα  ην κνληέιν ηεο θπθισκαηηθήο πξνζέγγηζεο.  

 

Σν έλα ζύλνιν ζύκθσλα κε ηνλ Rudenberg, ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζεηε ξάβδν[26]: 

G
-1

 = 
 

   
 log

  

 
  ,   C = 2πεl   log

  

 
     ,   L = 

   

  
  log

  

 
              (4.8) 

 

Σν δεύηεξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα νξηδόληηα ειεθηξόδηα ζύκθσλα κε ηνλ Sunde θαη ηνλ Tagg [26]: 

G
-1

 = 
 

   
 (log 

  

 
  ) ,   C = 2πεl   (log 

  

 
  )      ,   L = 

   

  
  log

  

 
 – 1)          (4.9) 

Ζ αθηίλα ηνπ αγσγνύ α όηαλ απηόο ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο h, αληηθαζίζηαηαη κε α΄= √    . 
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Δλαιιαθηηθά ε  αληίζηαζε  ζα  κπνξνύζε  λα  ππνινγηζηεί  από  ηε  ζρέζε  (4.10), ζύκθσλα κε 

ηνλ Dwight, ελώ από ηε ζρέζεηο (4.11) ε επαγσγή θαη ε ρσξεηηθόηεηα. 

 

G
-1

 = 
 

   
*  (

  

 
)    (

  

 
)      

 

 
  

  

          
  

  

           
+            (4.10) 

όπνπ s = 2h, δειαδή δύν θνξέο ην βάζνο ηνπνζέηεζεο 

 

L = 
 

  
      

 , όπνπ C = ε   ξ   G                                               (4.11) 

 

Σν κεηνλέθηεκα  ησλ  παξαπάλσ  ζπλόισλ  εμηζώζεσλ  γηα  ππνινγηζκό  ησλ ζπγθεληξσκέλσλ  

παξακέηξσλ  Re ,  Le ,  Ce ,  Ge  είλαη  όηη  βαζίδνληαη  ζε  δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο  πνπ  

πεξηνξίδνπλ  ηελ  εγθπξόηεηα  ηνπο  ππό  ηελ  επίδξαζε  ξεπκάησλ πςειήο ζπρλόηεηαο,  πνπ  

πξνθαινύλ  κεηαβαηηθά  θαηλόκελα  όπσο  ηνληζκόο  ηνπ εδάθνπο θαη αιιαγή ζην ελεξγό 

κέγεζνο ησλ αγσγώλ.  

Οη Rong Zeng et.al. ην 2008 ζε δεκνζίεπζε ηνπο [27] πξόηεηλαλ έλα κνληέιν γηα ηελ αλάιπζε  

ηεο  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ζπζηεκάησλ  γείσζεο,  βαζηζκέλν  ζηελ θπθισκαηηθή  

πξνζέγγηζε  θαηαλεκεκέλσλ  θαη  ρξνληθά  κεηαβαιιόκελσλ παξακέηξσλ, ην νπνίν όκσο 

ιακβάλεη ππόςε ηα θαηλόκελα ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη ηηο ακνηβαίεο ζπδεύμεηο κεηαμύ 

ησλ αγσγώλ. 

Έλα ειεθηξόδην γείσζεο ζακκέλν νξηδόληηα ζην έδαθνο, ππό ην πιήγκα θξνπζηηθνύ θεξαπληθνύ  

ξεύκαηνο, κπνξεί  λα  παξαζηαζεί  κε  δίθηπν  θαηαλεκεκέλσλ παξακέηξσλ, όπσο  απεηθνλίδεηαη  

ζην  ρήκα  4.3.  Έλα  ζηνηρεηώδεο  ηκήκα  ηνπ αγσγνύ,  ζπλζέηνπλ  νη  ελ  ζεηξά  αληίζηαζε  (ri)  

θαη επαγσγή (Li), θαζώο θαη νη εγθάξζηεο ελ παξαιιήισ αγσγηκόηεηεο (Gi) θαη ρσξεηηθόηεηεο 

(Ci). 

 

 

ρήκα 4.3: Αλαπαξάζηαζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο κε κε-νκνηόκνξθα ζπγθεληξσκέλεο 

παξακέηξνπο [27] 
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Ζ ελ παξαιιήισ αγσγηκόηεηα θαη ρσξεηηθόηεηα ηνπ ειεθηξνδίνπ ηνπ ζρήκαηνο 4.3 πνπ  

ζπλδένληαη    κε  ηε  δηάκεηξν  ηνπ  αγσγνύ,  ζρεηίδνληαη  κε  ηηο  ηζνδύλακεο δηακέηξνπο θάζε 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη θαη απηέο κεηαβαιιόκελεο  σο  πξνο  ην  

ρξόλν.  Από  ηελ  άιιε,  νη  ελ  ζεηξά  αληίζηαζε  θαη επαγσγή είλαη αλεμάξηεηεο ηεο 

ηζνδύλακεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνύ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αθνινπζνύλ. Οη θαηεπζύλζεηο ησλ 

ξεπκάησλ πνπ εγρένληαη ζην έδαθνο, είλαη θάζεηεο  πξνο  ηελ  επηθάλεηα  ησλ  αγσγώλ  ζην  

ζύλνξν  αγσγνύ-εδάθνπο.  Ζ καγλεηηθή  ζύλδεζε,  δηαζπλδεδεκέλε  κε  ηα  ξεύκαηα,  είλαη  

αλεμάξηεηε  ησλ ηζνδύλακσλ δηακέηξσλ ησλ αγσγώλ. Σαπηόρξνλα, ην ξεύκα ξέεη θπξίσο κέζσ 

ηνπ κεηαιιηθνύ αγσγνύ. ύκθσλα κε ηνλ θπζηθό νξηζκό, ε αληίζηαζε θαη ε επαγσγή 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο, νπόηε ην θαηλόκελν  

ηνληζκνύ  επεξεάδεη  κόλν  ηηο  ελ  παξαιιήισ  αγσγηκόηεηεο  θαη ρσξεηηθόηεηεο [28]. 

Οη  ηύπνη  γηα  ηνλ  ππνινγηζκό  ησλ  αλά  κνλάδα  κήθνπο  παξακέηξσλ  δίλνληαη  θαη 

επεμεγνύληαη  αθνινύζσο: 

 

L   
    

  
( ln 

   

 
   )                       (4.12) 

όπνπ  li: ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο i ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο 

κ0: ε επηδεθηηθόηεηα ηνπ θελνύ 

 

ri = 
 

    
*
    

  
    

    √  
     

 
  √    

 

  
      

    √  
     

  
  √    

  

  
  +           (4.13)  

όπνπ  ξ: ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο 

h: ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ 

 

Ci (αi) = 
     

  
  
   

    √  
     

 

  
  √    

  
  
  

                            (4.14) 

όπνπ  li: ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο i ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο 

κ0: ε επηδεθηηθόηεηα ηνπ θελνύ 

 

Gi = 
  

  
                          (4.15) 
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Θα ήηαλ πην νξζό  ζηνλ  ππνινγηζκό  ησλ  αληίζηνηρσλ  ρσξεηηθνηήησλ  λα ρξεζηκνπνηεζεί  ε  

ζρέζε  Ci = Ci (αi) + Ci (2h – αi)  ζύκθσλα  κε  ηε  ζεσξία  ησλ εηδώισλ, ιόγσ ηνπ όηη νη αγσγνί 

βξίζθνληαη ζακκέλνη ζε θάπνην βάζνο h κέζα ζην έδαθνο. 

Όπσο  αλαθέξζεθε  παξαπάλσ,  παξαηεξείηαη  όηη  νη  ηύπνη  πνπ  δίλνπλ  ηελ  ελ παξαιιήισ  

ρσξεηηθόηεηα  θαη  ηελ  αγσγηκόηεηα  ηνπ  θάζε  ηκήκαηνο  ηνπ  αγσγνύ, εμαξηάηαη  από  ηελ  

ηζνδύλακε  αθηίλα  πνπ  πξνθύπηεη  ιακβάλνληαο  ππόςε  ην θαηλόκελν ηνπ ηνληζκνύ ηνπ 

εδάθνπο θαη δίλεηαη από ηνλ ηύπν (4.16). 

 

αi = 
    

      
                                              (4.16) 

Οη παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο (4.16) πξνζδηνξίζηεθαλ ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. Όζνλ αθνξά 

ζηελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ EC, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηηκή ησλ 300kV/m όπσο 

πξόηεηλε ν A.Mousa θαηόπηλ κεηξήζεσλ [17]. 

 

ηελ  αλαθνξά  [27]  κπνξεί  θαλείο  λα  βξεη  ηηο ζρέζεηο  πνπ  πξνθύπηνπλ  γηα  ηηο ακνηβαίεο 

ζπδεύμεηο κεηαμύ δύν παξάιιεισλ ηκεκάησλ ελόο ζπζηήκαηνο γείσζεο, γηα δηαθνξεηηθέο 

δηαηάμεηο κεηαμύ ηνπο. 

 

 

 

4 .2.2.Πξνζέγγηζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ  

Ζ  πην  δεκνθηιήο  πξνζέγγηζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ  πεδίνπ  βαζίδεηαη  ζηε  ζεσξία θεξαηώλ, 

θαζώο θαη ζηε κέζνδν ησλ ζηηγκώλ (MOMs). Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζε κηα αθξηβή ιύζε 

ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ελόο δηπόινπ ηνπ Hertz, κέζα ή δίπια  ζε  έλα  εκηεπίπεδν  κε  

απώιεηεο,  θαη  έηζη  είλαη  βαζηζκέλν  ζε  ιηγόηεξεο πξνζεγγίζεηο  ζε  ζύγθξηζε  κε  άιια  

κνληέια.  Απηή  είλαη  κηα  πξνζέγγηζε  πιήξνπο θύκαηνο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο, αιιά 

βαζηθή ηεο απαίηεζε είλαη όηη ην ζύζηεκα είλαη  γξακκηθό.  πλεπώο,  δελ  κπνξεί  λα  

εθαξκνζηεί  γηα  κνληεινπνίεζε  κε-γξακκηθώλ θαηλνκέλσλ, αιιά ηαηξηάδεη απόιπηα ζηελ 

πεξίπησζε κνληεινπνίεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ εμαξηώκελσλ από ηε ζπρλόηεηα [29]. 

Γηα εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ πξνϋπνηίζεηαη όηη ηα ειεθηξόδηα γείσζεο είλαη ιεπηά, θαη  όηη  ε  

ππθλόηεηα  ξεύκαηνο  θαηά  κήθνο  ηνπ  ειεθηξνδίνπ  πξνζεγγίδεηαη  κε «λήκαηα»  ξεύκαηνο  

θπξίσο  ζηνλ  άμνλα  ησλ  ειεθηξνδίσλ.  Κάζε  ειεθηξόδην ζεσξείηαη θαηά κήθνο ρσξηζκέλν ζε 

ηκήκαηα, θαη ηόηε πξνθύπηεη έλαο πίλαθαο [Z] πνπ  ρξεζηκνπνηεί  ηε  κέζνδν  ησλ  ζηηγκώλ  

ΜΟΜ  γηα  ηελ  πεξηγξαθή  ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ  αιιειεπηδξάζεσλ  κεηαμύ  ησλ  

ηκεκάησλ.  Ο  [Z] είλαη  έλαο πίλαθαο  Ν×Ν θαη  όπνπ  Ν ην  πιήζνο  ησλ  ηκεκάησλ.  ηε  

δηαδηθαζία  απηή,  νη εμηζώζεηο ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ππό κνξθή 

πηλάθσλ, σο αθνινύζσο: 
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[Z][I] = IS [Z΄]                            (4.17) 

Όπνπ [I] είλαη  έλα  δηάλπζκα  ζηήιεο  ηνπ  νπνίνπ  ηα  ζηνηρεία  είλαη  άγλσζηνη θάζνξεο  πνπ  

πξνζεγγίδνπλ  ηελ  θαηαλνκή  ηνπ  ξεύκαηνο  θαηά  κήθνο  ησλ ειεθηξνδίσλ,  Is είλαη  ν  

θάζνξαο  ηνπ  εγρεόκελνπ  ξεύκαηνο  θαη  [Z΄] είλαη  έλα δηάλπζκα ζηήιεο, ηα ζηνηρεία ηνπ 

νπνίνπ είλαη νη ζύλζεηεο αληηζηάζεηο κεηαμύ ηνπ ηκήκαηνο όπνπ εγρέεηαη ην ξεύκα θαη ησλ 

ππόινηπσλ ηκεκάησλ. 

Ζ αξκνληθή ζύλζεηε αληίζηαζε γείσζεο δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε (4.18): 

 

Z (jσ) = 
  

  
  

[ ] [  ]       

  
                      (4.18) 

 

Όπνπ Vs είλαη ν θάζνξαο ηνπ δπλακηθνύ ζην ζεκείν έγρπζεο ηνπ ξεύκαηνο σο πξνο ηελ άπεηξε 

γε θαη Εs είλαη ε ηδία ζύλζεηε αληίζηαζε ηνπ ηκήκαηνο έγρπζεο.   

Σν βαζηθό βήκα είλαη ε εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα [Z]  ηεο ζρέζεο (4.17), ηα νπνία 

κπνξνύλ λα γξαθηνύλ ππό ηελ γεληθή κνξθή πνπ αθνινπζεί: 

 

zmn = ∫ ∫                
              (4.19) 

 

Όπνπ Fm θαη Fn είλαη  νη  ζπλαξηήζεηο  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  πξνζέγγηζε  ηνπ ξεύκαηνο  θαη  

ησλ  ζπλνξηαθώλ  ζπλζεθώλ  θαηά  κήθνο  ηνπ  m-ηνζηνύ θαη  n-ηνζηνύ ηκήκαηνο  αληίζηνηρα.  

Gmn είλαη  ε  ζπλάξηεζε  Green,  πνπ  ηζνδπλακεί  ζην ειεθηξνκαγλεηηθό  πεδίν  ζην  n-ηνζηό  

ηκήκα  ιόγσ  ελόο  ξεύκαηνο  ζην  m-ηνζηό ηκήκα.  Γηα  ηνλ  πξνζδηνξηζκό  ηεο  Gmn 

ρξεζηκνπνηείηαη  ε  αλαιπηηθή  ιύζε  ηνπ Sommerfeld [30]. Έηζη ε Gmn κπνξεί λα ελζσκαησζεί 

ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

Gmn = gmn + Kg΄mn + Smn                      (4.20) 

 

Όπνπ  gmn είλαη  ε  ζπλάξηεζε  Green γηα  ην  ξεπκαηνθόξν  ζηνηρείν  θάησ  από  ην έδαθνο ζε 

έλα απεξηόξηζην νκνγελέο θαη κε απώιεηεο κέζν κε ραξαθηεξηζηηθά γεο θαη g΄mn είλαη ε 

αληίζηνηρε ζπλάξηεζε ηνπ εηδώινπ πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Δάλ εθαξκόδνληαλ κόλν νη 

gmn θαη g΄mn ζηε ζρέζε (4.20), ζα ηζνδπλακνύζε κε ηε  κέζνδν  ζηαηηθώλ  εηδώισλ.  Σν  Κ ζηελ  

παξαπάλσ  εμίζσζε  (4.20)  είλαη  έλαο ζπληειεζηήο πνπ ηξνπνπνηεί ηα είδσια θαη ε Smn 

πεξηιακβάλεη ηα νινθιεξώκαηα ηύπνπ Sommerfeld. Ο ηειεπηαίνο όξνο ηείλεη ζην κεδέλ ζηηο 

ρακειέο ζπρλόηεηεο, ελώ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πςειέο ζπρλόηεηεο. Ζ gmn κπνξεί λα 

εθθξαζηεί σο εμήο: 
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gmn = 
     

 
    ,    k = σ√    

 

  
                              (4.21) 

 

Όπνπ r είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο πεγήο (ζην m-ηνζηό ηκήκα), θαη ηνπ ζεκείνπ παξαηήξεζεο  

(ζην  n-ηνζηό  ηκήκα).    Μηα  πξνζέγγηζε  γηα  ηε  ζπλάξηεζε  απηή  ζα ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ 

εθζεηηθνύ ζε ζεηξά Maclaurin, όπνπ ζα πξνέθππηε: 

 

gmn = 
 

 
     

  

 
                                       (4.22) 

 

Δάλ  ήζειε  θάπνηνο  λα  κεηαβεί  από  ηελ  ειεθηξνκαγλεηηθή ζηελ  θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε,  

ζα  ρξεζηκνπνηνύζε  κόλν  ηνλ  πξώην  όξν  ηεο  ζρέζεο  (4.22),  ζηαηηθή ζεσξία εηδώισλ ζηε 

ζρέζε (4.20), θαη κνλαδηαίνπ παικνύ ζπλαξηήζεηο  Fm θαη Fn .  

Έηζη  ινηπόλ,  ε  ιύζε  ηεο  εμίζσζεο  (4.17)  δίλεη  ηελ  θαηαλνκή  ηνπ  ξεύκαηνο  θαηά κήθνο  

ησλ  ειεθηξνδίσλ  γηα  δεδνκέλε  ζπρλόηεηα,  πνπ  κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα πεξαηηέξσ 

ππνινγηζκνύο δηαθόξσλ πνζνηήησλ, όπσο δπλακηθά, ηάζεηο, πεδία, ζπλζεηεο αληηζηάζεηο θ.α. 

ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο, απηέο νη πνζόηεηεο κπνξνύλ λα  ζεσξεζνύλ  σο  ζπλαξηήζεηο  ηνπ  

ζπζηήκαηνο,  θαη  ε  ρξνληθή  απόθξηζε  λα πξνθύπηεη από ηε ζρέζε   

u(t) =     { [    ]      }  [29] 

Άιιε  κηα  κέζνδνο  γηα  ηελ  αλάιπζε  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ζπζηεκάησλ γείσζεο  πνπ  

βαζίδεηαη  ζηελ  πξνζέγγηζε  ηνπ  ειεθηξνκαγλεηηθνύ  πεδίνπ,  είλαη  ε Μέζνδνο 

Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ (Finite Element Method). Σν κνληέιν μεθηλά από εμηζώζεηο  

ειεθηξηθήο  ή  καγλεηηθήο  ελέξγεηαο  πνπ  πεξηιακβάλνπλ  ηηο  δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ηνπ 

Maxwell, ζε ζρέζε κε ην δηάλπζκα δπλακηθνύ ( ⃗) θαη ην βαζκσηό δπλακηθό (V) ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε  ηεο  Μεζόδνπ  Πεπεξαζκέλσλ  

ηνηρείσλ  γηα  ηηο  ιύζεηο  πνπ  βαζίδνληαη  ζηε θπζηθή αξρή ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο 

ζην ζύζηεκα. ηηο εμηζώζεηο (4.23.i-ii) δίλνληαη  νη  ηειηθέο  ζπλαξηήζεηο  A-V γηα ην πεδίν ζην  

έδαθνο, ελώ  ζηελ (4.23.iii) δίλεηαη  ε  αληίζηνηρε  γηα  ην  πεδίν  ζηνλ  αέξα.  ‟  απηέο  

πεξηιακβάλεηαη  ε δηαλπζκαηηθή ( ⃗⃗⃗⃗) θαη ε βαζκσηή (w) ζπλάξηεζε βάξνπο. 

 

∫  
 

  
    ⃗⃗⃗⃗  (   ⃗)  

 

  
    ⃗⃗⃗⃗  (   ⃗)                 (   ⃗⃗⃗⃗   ⃗   ⃗⃗⃗⃗    )     

 
    

                                (4.23i) 

∫  
 

                      ⃗                            (4.23ii) 

∫  
 

  
      (   ⃗)  

 

  
    ⃗⃗⃗⃗  (   ⃗)     

 
                   (4.23iii) 
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Γηα  ηελ  αξηζκεηηθή  επίιπζε  ησλ  πξνβιεκάησλ,  νη  παξαπάλσ εμηζώζεηο κεηαζρεκαηίζηεθαλ 

ζε γξακκηθέο εμηζώζεηο, ρσξίδνληαο ην όιν ζύζηεκα ζε Ν κηθξά ζηνηρεία. Ζ δπζθνιία πνπ 

πξνθύπηεη ζ‟ απηή ηελ πξνζέγγηζε, είλαη ε ρξήζε ρσξηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ  γηα  κεηαηξνπή  

ηνπ  πξνβιήκαηνο  αλνηθηώλ  νξίσλ  ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα θαη γεο, ζε πξόβιεκα θιεηζηώλ 

νξίσλ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ κείσζε  ηνπ  κεγέζνπο  ηνπ  πξνβιήκαηνο.  Σν  κεγαιύηεξν  

πιενλέθηεκα  ηεο πξνζέγγηζεο  ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ ζηεξηδόκελεο ζηε κέζνδν 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ,  είλαη  όηη  ρεηξίδεηαη  κε-νκνηόκνξθα  ζηνηρεία  πνπ  πεξηγξάθνπλ  κε 

κεγάιε επθνιία πεξίπινθα ζρήκαηα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ην κνληέιν απηό κπνξεί  

εύθνια  λα  ζπκπεξηιάβεη  θαη  ην  θαηλόκελν  ηνληζκνύ  ηνπ  εδάθνπο. Δληνύηνηο, ε κέζνδνο 

απηή είλαη πην δπζλόεηε από ηελ πξνεγνύκελε (ΜΟΜ), δηόηη δελ ιύλεη θαη‟ επζείαλ ηηο 

εμηζώζεηο Maxwell. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη ε πξνζέγγηζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη 

αξθεηά αθξηβήο, αθνύ ζεσξεί ειάρηζηεο ππνζέζεηο θαη πξνζεγγίζεηο, από  ηελ  άιιε  όκσο  

απαηηεί  πνιύ  κεγάιν  ππνινγηζηηθό  ρξόλν  γηα  κεγάια ζπζηήκαηα γείσζεο όπσο πιέγκαηα, 

θαη θαζίζηαηαη αξθεηά πνιύπινθε, αθνύ ιύλεη ηηο πιήξεηο εμηζώζεηο Maxwell. 

 

 

4.2.3.Πξνζέγγηζε γξακκήο κεηαθνξάο  

Ζ πξνζέγγηζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, ήηαλ απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηελ  

αλάιπζε  θαη  ηελ  κνληεινπνίεζε  ηεο  κεηαβαηηθήο  ζπκπεξηθνξάο  ησλ ζπζηεκάησλ  γείσζεο.  

Παξόια  απηά,  ε  εμέιημε  ηεο  πξνζέγγηζεο  απηήο,  δελ  ήηαλ ηόζν άκεζε όζν εθείλεο ηεο 

θπθισκαηηθήο, θαη ηεο πξνζέγγηζεο ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ.   

Ζ πξνζέγγηζε απηή παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ηόζν ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ όζν θαη ζην 

πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο, θαζώο επίζεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη όιεο ηηο ακνηβαίεο  ζπδεύμεηο  

κεηαμύ  ησλ  αγσγώλ  θαη  ζπγρξόλσο  λα  πξνβιέςεη  ηελ θαζπζηέξεζε  θπκαηηθήο  δηάδνζεο.  

Μεξηθνί  εξεπλεηέο  όπσο  ν  Meliopoullos, Papalexopoulos, εθάξκνζαλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

γξακκήο κεηαθνξάο κόλν ζε θάζε έλα από ηα κηθξά ηκήκαηα ησλ αγσγώλ γείσζεο, κε ζθνπό λα 

εμαρζεί ν αληίζηνηρνο πίλαθαο  εηδηθώλ  αληηζηάζεσλ  γηα  ηε  ιύζε  ησλ  θπθισκαηηθώλ  

εμηζώζεσλ.  Άιινη εξεπλεηέο όπσο ν Grcev, Mazzetti, Liu, Lorentzou θιπ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

έλλνηα ηεο  νκνηόκνξθεο  γξακκήο  κεηαθνξάο,  όπνπ  δειαδή  νη  αλά  κνλάδα  κήθνπο 

παξάκεηξνη  ησλ  αγσγώλ  γείσζεο  είλαη  ζηαζεξέο  θαηά  κήθνο  ηνπ  αγσγνύ,  θαη εμήγαγαλ  

εμηζώζεηο  ηάζεο  θαη  ξεύκαηνο  ιύλνληαο  ηηο  ηειεγξαθηθέο  εμηζώζεηο (4.24i-ii)[25]. 

 

  

  
  

  

  
                                  (4.24.i) 

  

  
  

  

  
                              (4.24.ii) 
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πγθεθξηκέλα νη  Mazzetti et.al. ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εμηζώζεηο  ηνπ  Sunde, γηα ηνλ  ππνινγηζκό 

ησλ αλά κνλάδα κήθνπο παξακέηξσλ ελόο ειεθηξνδίνπ κε κήθνο έλα κέηξν.  Έηζη  κε  ηελ  

ρξήζε  ησλ  παξακέηξσλ  απηώλ,  δηεμήρζε  ε  αλάιπζε  ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ειεθηξνδίσλ γείσζεο δηαθνξεηηθνύ κήθνπο ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ, ζεσξώληαο όηη νη αλά κνλάδα 

κήθνπο παξάκεηξνη είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ κήθνπο. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα πξνβιέςεη ην 

απνηειεζκαηηθό κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ  γείσζεο,  αιιά  έρεη  απνδεηρζεί  όηη  δίλεη  εζθαικέλα  

απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ κεηαβαηηθή ηάζε ζην ζεκείν έγρπζεο ηνπ ξεύκαηνο. Από ηελ 

άιιε, έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί όηη αγσγνί γείσζεο πεπεξαζκέλνπ κήθνπο, ππό ην πιήγκα 

θεξαπλώλ, δελ παξνπζηάδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή πεδίσλ όπνπ ην ειεθηξηθό θαη ην 

καγλεηηθό πεδίν είλαη θάζεηα κεηαμύ ηνπο, θαη ζπλεπώο νη αλά κνλάδα κήθνπο παξάκεηξνη 

(επαγσγή, ρσξεηηθόηεηα, αγσγηκόηεηα) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ κήθνπο 

ηνπ αγσγνύ.  

Έηζη  ινηπόλ,  βάζεη  ησλ  παξαπάλσ,  θάπνηνη  εξεπλεηέο  ππνιόγηζαλ  ηελ  ζπλνιηθή 

αγσγηκόηεηα,  απηεπαγσγή θαη ρσξεηηθόηεηα ειεθηξνδίνπ πεπεξαζκέλνπ κήθνπο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο νινθιεξσηηθέο εμηζώζεηο ηνπ Sunde, θαη ηζνθαηαλέκνληαο ηηο 

παξακέηξνπο  ζε  αλά  κνλάδα  κήθνπο  κνξθή.  Σειηθά  ιύλνληαο  ηηο  ηειεγξαθηθέο εμηζώζεηο  

ρξεζηκνπνηώληαο  ηηο  θαηαλεκεκέλεο  παξακέηξνπο  έγηλε  ε  κεηαβαηηθή αλάιπζε.  Σν  

κεηνλέθηεκα  ηεο  κεζόδνπ  ήηαλ  όηη  δελ  κπνξνύζε  λα  πξνβιέςεη  ην «πξαγκαηηθό  κήθνο»  

(effective length)  ησλ  αγσγώλ  γείσζεο,  πνπ  νξίδεηαη  σο  ην κήθνο ηνπ αγσγνύ, πέξα από ην 

νπνίν ε κεηαβαηηθή ηάζε ζην ζεκείν έγρπζεο είλαη αλεμάξηεηε  ηνπ  κήθνπο,  γηα  δεδνκέλα  

ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ  εδάθνπο  θαη ζπγθεθξηκέλν θεξαπληθό πιήγκα. Όηαλ πξόθεηηαη γηα πιέγκα 

γείσζεο, ηζρύεη θάηη αληίζηνηρν ηνπ απνηειεζκαηηθνύ κήθνπο, πνπ νξίδεηαη σο «πξαγκαηηθή 

πεξηνρή».  

Σν  2005  πξνηάζεθε  από  ηνπο  Y.  Liu et.al.[31]  έλα  λέν  κνληέιν  βαζηζκέλν  ζηελ 

πξνζέγγηζε  κε-νκνηόκνξθεο  γξακκήο  κεηαθνξάο,  γηα  ηελ  αλάιπζε  ηεο κεηαβαηηθήο  

ζπκπεξηθνξάο  ησλ ζπζηεκάησλ  γείσζεο  επηιύνληαο  ηειεγξαθηθέο εμηζώζεηο.  ην  κνληέιν  

απηό,  ιακβάλνληαη  ππόςε  όιεο  νη  ακνηβαίεο  ζπδεύμεηο κεηαμύ  ησλ  δηαθόξσλ  ηκεκάησλ  

ησλ  αγσγώλ  θάλνληαο  ρξήζε  ησλ  αλά  κνλάδα κήθνπο  παξακέηξσλ  πνπ  είλαη  ρξνληθά  θαη  

ρσξηθά  εμαξηεκέλεο.  Οη  εμηζώζεηο ιύλνληαη  αξηζκεηηθά  κε  ηε  κέδνδν  ησλ  Πεπεξαζκέλσλ  

Γηαθνξώλ  ζην  πεδίν  ηνπ ρξόλνπ, θαη έηζη ην κνληέιν απηό γίλεηαη πην απνδνηηθό θαη εύθνιν 

ζηε εθαξκνγή ηνπ. Μπνξεί επίζεο εύθνια λα επεθηαζεί ζε κεγαιύηεξα ζπζηήκαηα γείσζεο 

όπσο πιέγκαηα κεγάινπ κεγέζνπο [31]. 

Έλα  άιιν  κνληέιν  βαζηζκέλν  ζηελ  έλλνηα  ηεο  γξακκήο  κεηαθνξάο  γηα  κειέηε 

ζπζηεκάησλ  γείσζεο  παξνπζηάζηεθε  από  ηνλ  A.  Marcos Mattos [36]  ην  2005. Πξόθεηηαη  

γηα  έλα  θαζαξά  αξηζκεηηθό  κνληέιν,  πνπ  ππνινγίδεη  ηηο  παξακέηξνπο (απηεπαγσγή,  

αγσγηκόηεηα,  ρσξεηηθόηεηα)  ζε  ηξία  ζεκεία  ηνπ  πιέγκαηνο,  ηα νπνία θαίλνληαη ζην ρήκα 

4.4. 
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Σρήκα 4.4: Τα ζεκεία ππνινγηζκνύ ησλ παξακέηξσλ 

 

Σν  θύξην  πιενλέθηεκα  απηνύ  ηνπ  κνληέινπ  είλαη  όηη  εθκεηαιιεύεηαη  ην  ζθάικα πνπ  

πξνθύπηεη  από  ηα  δηαθξηηά  κνληέια  (γξακκήο  κεηαθνξάο)  ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ,  

αθνύ  ην  ελζσκαηώλεη  ζην  ηζνδύλακν  θύθισκα  σο  ππθλσηή  ή  σο επαγσγή.  Δπίζεο  ηα  

ειεθηξόδηα  ηνπ  πιέγκαηνο,  ζεσξνύληαη  σο  νκνηόκνξθεο γξακκέο κεηαθνξάο ζε ζεηξά πνπ 

ζπλδένπλ δύν θόκβνπο. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο  θόκβνπ  ηνπ  ηζνδύλακνπ  θπθιώκαηνο  

ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ  κνληέινπ ιακβάλνληαη ππόςε απώιεηεο ησλ ειεθηξνδίσλ ηνπ πιέγκαηνο, 

εμσηεξηθέο πεγέο, ακνηβαίεο  επηδξάζεηο,  θαζώο  θαη  αλνκνηνκνξθίεο.  Μεηά  από  ζύγθξηζε  

ησλ πεηξακαηηθώλ  απνηειεζκάησλ ηνπ κε άιια κνληέια, ην βξήθε αξθεηά αθξηβέο. 

Σειηθά,  ζε  ζρέζε  κε  ηηο  ππόινηπεο  πξνζεγγίζεηο,  ε  πξνζέγγηζε  ηεο  γξακκήο κεηαθνξάο  

παξνπζηάδεη  ηα  πεξηζζόηεξα  πιενλεθηήκαηα,  αθνύ  είλαη  αξθεηά αθξηβήο, ν ππνινγηζηηθόο 

ρξόλνο γηα έλα θαλνληθό ππνινγηζηή είλαη κηθξόο, είλαη ζρεηηθά  εύθνιε  ζηελ  θαηαλόεζε,  

είλαη  απιή  θαη  κπνξεί  λα  ζπκπεξηιάβεη  ην θαηλόκελν ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη ηελ 

θαζπζηέξεζε θπκαηηθήο δηάδνζεο. 

 

 

 

4.2.4.Τβξηδηθή πξνζέγγηζε  

Ζ πβξηδηθή πξνζέγγηζε αλαπηύρζεθε γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θπθισκαηηθήο,  θαζώο  θαη  ηεο  πξνζέγγηζεο  ειεθηξνκαγλεηηθνύ  πεδίνπ,  αθνύ απνηειεί 

ζπλδπαζκό ησλ δύν, γηα ηελ αλάιπζε ηεο κεηαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο. 

Γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία. Αξρηθά 

ρσξίδεηαη ην όιν ζύζηεκα γείσζεο ζε n ηκήκαηα, όπνπ ζε θάζε ζεκείν ην ειεθηξηθό  πεδίν  

πξνθύπηεη  από  ηε  ζρέζε  (4.25),  πνπ  εμάγεηαη  από  ηηο  πιήξεηο εμηζώζεηο Maxwell.  

 

Δ =  - gradV - jσ ⃗                 (4.25) 

 



 
 πκπεξηθνξά αλεκνγελλεηξηώλ ζε πιήγκαηα θεξαπλώλ 

 

38 

Όπνπ   ⃗  είλαη ην δηαλπζκαηηθό δπλακηθό, ελώ V είλαη ην βαζκσηό δπλακηθό. Καηά κήθνο  θάζε  

ηκήκαηνο  k,  ε  εμίζσζε  ηνπ  πεδίνπ  (4.25)  κεηαζρεκαηίδεηαη  ζηελ αθόινπζε:  

 

       ∑       
       

  
      ∑ ∫  ⃗  

  

 
               (4.26) 

 

Όπνπ  Zsk είλαη  ε  ελ  ζεηξά  εζσηεξηθή  ζύλζεηε  αληίζηαζε  ηνπ  ηκήκαηνο  k ηνπ αγσγνύ,  

ζηελ νπνία  πεξηιακβάλεηαη  ην επηδεξκηθό  θαηλόκελν.        
 θαη      

 είλαη ηα  δπλακηθά  ησλ  

ηκεκάησλ  k θαη  i αληίζηνηρα.  Ζ  δηαθνξά  ησλ  δύν  δπλακηθώλ πξνθύπηεη  από  ηελ  ζύδεπμε  

ρσξεηηθόηεηαο-αγσγηκόηεηαο,  ελώ  ν  ηξίηνο  όξνο  ηεο ζρέζεο (4.26) πξνθύπηεη εμαηηίαο ηεο 

επαγσγηθήο ζύδεπμεο. Γη‟ απηό ινηπόλ ε (4.26) κπνξεί λα γξαθηεί ππό ηε κνξθή ηεο (4.27): 

 

       ∑             
 
      ∑      

 
                 (4.27) 

 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε παξαπάλσ ζρέζε απνηειεί θπθισκαηηθή εμίζσζε, νη όξνη ηεο 

επαγσγηθήο  ζύδεπμεο  θαη  ηεο  ζύδεπμεο ρσξεηηθόηεηαο-αγσγηκόηεηαο  εθηηκήζεθαλ από 

απζηεξή ειεθηξνκαγλεηηθή αλάιπζε σο εμήο: 

 

jσ     
  

  
 ∫    

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
  

                         (4.28i) 

         = 
   

    
 = 

 

   ̇    
∫

    

 
  

  
 + δ

 

   ̇    
∫

     

  
   

   
                     (4.28ii) 

 ̇     =       + jσ      ,   γ = √                                         (4.28iii) 

όπνπ    
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ : Σν δηάλπζκα δπλακηθνύ ηνπ ηκήκαηνο k ιόγσ ηεο πεγήο ξεύκαηνο ζην ηκήκα i 

lk , lk΄: Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο k θαη ηνπ εηδώινπ ηνπ k΄ αληίζηνηρα 

Ii: Σν ξεύκα πνπ ξέεη θαηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο i 

    : Σν ξεύκα δηάρπζεο από ην ηκήκα i ζην k κέζσ ηνπ εδάθνπο 

r, r΄: Ζ απόζηαζε από ηελ πεγή ξεύκαηνο θαη ηνπ εηδώινπ ηεο σο ην ζεκείν όπνπ 

ππνινγίδεηαη ην πεδίν 

 ̇    : Ζ ζύλζεηε αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο 

 : Ζ ζηαζεξά δηάδνζεο 

 : Ο ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ρσξεηηθόηεηαο - αγσγηκόηεηαο 
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Σν  πιενλέθηεκα  ηεο  πβξηδηθήο  πξνζέγγηζεο  είλαη  όηη  ζηηο  ελ  ζεηξά  εζσηεξηθέο ζύλζεηεο  

αληηζηάζεηο,  θαη  ζηηο  ζπληζηώζεο  επαγσγήο  θαη  ρσξεηηθόηεηαο - αγσγηκόηεηαο, ιακβάλεηαη 

ππόςε ε επίδξαζε ηεο ζπρλόηεηαο, θαη σο εθ ηνύηνπ ε πξνζέγγηζε απηή θαζίζηαηαη πην αθξηβήο 

από ηελ απιή θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε, εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο ξεπκάησλ ζθάικαηνο κε πςειή 

ζπρλόηεηα. [25] 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΜΟΝΣΔΛΟ, ΣΟΙΥΔΙΑ ΘΔΜΔΛΙΑΚΗ 

ΓΔΙΧΗ, ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ  
 

 

5.1. Δπηινγή κνληέινπ ζπζηήκαηνο γείσζεο  

Έρνληαο παξαζέζεη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 4 ηηο δηάθνξεο  πξνζεγγίζεηο  πνπ  κπνξνύλ  λα  

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ κειέηε θαη πξνζνκνίσζε ελόο ζπζηήκαηνο γείσζεο κπνξεί θαλείο λα 

δηαθξίλεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θαζεκηάο. Όιεο νη πξνζεγγίζεηο κπνξνύλ 

λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηόζν ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ,  όζν  θαη  ζην  πεδίν  ηεο  ζπρλόηεηαο.  Ζ  

αλάιπζε  σζηόζν  ζην  πεδίν  ηνπ ρξόλνπ  είλαη  πην  θαηαλνεηή  θαη  πην  απιή.   

Έηζη ινηπόλ, γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, δειαδή γηα ηε ζεκειηαθή γείσζε αλεκνγελλήηξηαο θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν 

πιέγκα γείσζεο, επηιέγεηαη ε θπθισκαηηθή πξνζέγγηζε. Σν κνληέιν ηεο θπθισκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο επηιέγεηαη ιόγσ ηεο απιόηεηάο ηνπ αιιά θαη ηεο δπλαηόηεηαο λα ζπκπεξηιάβεη ην 

θαηλόκελν ηνληζκνύ ηνπ εδάθνπο θαζώο θαη ηηο ακνηβαίεο ζπδεύμεηο κεηαμύ ησλ αγσγώλ. Δάλ 

επξόθεηην λα κειεηεζεί ε  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  ζπζηήκαηνο  γείσζεο  ζε  ξεύκαηα  ρακειήο  

ζπρλόηεηαο  ζα κπνξνύζε  λα  πξνζνκνησζεί  κόλν από σκηθέο αληηζηάζεηο. ηελ πεξίπησζε 

δηεγέξζεσλ  πςειήο  ζπρλόηεηαο, όπσο ζηελ παξνύζα εξγαζία,  ην  ζύζηεκα  πξνζνκνηώλεηαη  

από  έλα ζπγθεληξσκέλν R-L-C θύθισκα.  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 4.2.1, ην κνληέιν θπθισκαηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξόηεηλαλ  νη  

Rong Zeng et.al.[27],  είλαη  κνληέιν  θαηαλεκεκέλσλ  θαη  ρξνληθά κεηαβαιιόκελσλ  

παξακέηξσλ  πνπ  ιακβάλεη  ππόςε  ηα  πξναλαθεξζέληα θαηλόκελα  θαη  ππό  ην  πιήγκα  

θξνπζηηθώλ  ξεπκάησλ  κπνξεί  λα  παξαζηαζεί  σο ππέξζεζε π-ηζνδπλάκσλ θπθισκάησλ όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 5.1. 

 

 

Σρήκα 5.1: Αλαπαξάζηαζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο κε κε-νκνηόκνξθα ζπγθεληξσκέλεο παξακέηξνπο 

[27] 
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Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζνκνίσζε γίλνληαη νη εμήο ζεσξήζεηο: 

 Σν έδαθνο ζεσξείηαη νκνγελέο θαη ηζόηξνπν, όπνπ ε εηδηθή ηνπ αληίζηαζε, ε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα είλαη ζηαζεξέο. 

 Λακβάλεηαη  ππόςε  ην  θαηλόκελν  ηνληζκνύ  ηνπ  εδάθνπο  ζύκθσλα  κε  ην κνληέιν 

απμεκέλσλ δηαζηάζεσλ. 

 Οη  κεηαβιεηέο  R θαη  L πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  αλαπαξηζηνύλ  ηηο  σκηθέο απώιεηεο θαη 

ηελ απηεπαγσγή ησλ αγσγώλ αληίζηνηρα, ελώ νη εγθάξζηεο G θαη  C αλαπαξηζηνύλ  ηελ  

αγσγηκόηεηα  δηαξξνήο  θαη  ηε  ρσξεηηθόηεηα  σο πξνο ην έδαθνο αληίζηνηρα.  

 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ακνηβαίεο ζπδεύμεηο κεηαμύ ησλ αγσγώλ, αθνύ είλαη 

ακειεηέα ε δηαθνξά ζηελ ηηκή ησλ παξακέηξσλ. 

Οη  ζρέζεηο  πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη  ζηελ  παξνύζα  εξγαζία  γηα  ππνινγηζκό  ησλ παξακέηξσλ 

ησλ ηζνδπλάκσλ R-L-C θπθισκάησλ είλαη νη εμήο: 

L   
    

  
   ( ln 

   

 
   )                      (5.1) 

όπνπ  li: ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο i ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο 

κ0: ε επηδεθηηθόηεηα ηνπ θελνύ 

 

ri = 
 

    
*
    

  
    

    √  
     

 
  √    

 

  
      

    √  
     

  
  √    

  

  
  +          (5.2)  

όπνπ  ξ: ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο 

h: ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηνπ ειεθηξνδίνπ 

 

Ci = 
     

  
  
   

    √  
     

 

  
  √    

  
  
  

                             (5.3) 

όπνπ  li: ην κήθνο ηνπ ηκήκαηνο i ηνπ ειεθηξνδίνπ γείσζεο 

 αi: ε αθηίλα ηνπ ειεθηξνδίνπ ιακβάλνληαο ππόςε ην θαηλόκελν ηνπ ηνληζκνύ 

κ0: ε επηδεθηηθόηεηα ηνπ θελνύ 

 

Gi = 
  

  
                         (5.4) 

αi = 
    

      
                                                                                                (5.5) 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ παξακέηξσλ ησλ θάζεησλ ειεθηξνδίσλ, νη ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη νη αθόινπζνη θαη πξνθύπηνπλ από ην έξγν ηνπ Rudenberg. [26] 

G
-1

 = 
 

   
   

  

  
                                                      (5.6) 

C = 2πε     
  

  
                                       (5.7) 

L = 
  

  
   

  

 
                                                              (5.8) 

 

 

 

5.2. Σν πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο ATP – EMTP [21] 

Σν πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο είλαη ην 

ATP – EMPT  (Alternative Transients Program - Electromagnetic Transients Program). 

Πξόθεηηαη γηα ην πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν πξόγξακκα ςεθηαθήο πξνζνκνίσζεο 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ  γηα  ζπζηήκαηα  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηαζέηεη  κεγάιεο  

δπλαηόηεηεο  κνληεινπνίεζεο. 

Σν    ATP-EMTP αλαιύεη  ην  ζύζηεκα  πνπ  ζα  ηνπ  δνζεί  ζην  πεδίν  ηνπ  ρξόλνπ επηιύνληαο 

ηηο δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θύθισκα ή ην ειεθηξηθό  δίθηπν.  Οη  

δηαθνξηθέο εμηζώζεηο ησλ ζηνηρείσλ ιύλνληαη από ηνλ ππξήλα ηνπ πξνγξάκκαηνο αξηζκεηηθά.  

Ζ  αλάιπζε  ηνπ  θπθιώκαηνο,  κε  επίιπζε δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ, δίλεη ζην πξόγξακκα ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνινγίδεη όια ηα κεηαβαηηθά θαηλόκελα πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζε απηό, θαζώο 

επίζεο θάλεη θαη ηελ αλάιπζε ζηε κόληκε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηαζκνύ PlotXY πνπ δηαζέηεη, ζρεδηάδεη ηηο 

θπκαηνκνξθέο – γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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5.3. Γηάηαμε θαη ζηνηρεία ζπζηήκαηνο γείσζεο ζηελ παξνύζα 

εξγαζία  

Σν πξνο κειέηε ζύζηεκα γείσζεο αθνξά ζε αλεκνγελλήηξηα ηνπνζεηεκέλε ζε βνπλό ηεο 

Διιάδνο. Πξόθεηηαη γηα ηε ζεκειηαθή γείσζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαζώο θαη ηεο ζεκειηαθήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο πιέγκαηνο γείσζεο, όπσο παξνπζηάδνληαη ζηα ρέδηα 5.2 θαη 5.3 

αληίζηνηρα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 5.4, ην βάζνο ζεκειίσζεο h είλαη 2.375m. 

ηε ζεκειηαθή γείσζε, ν εμσηεξηθόο δαθηύιηνο είλαη δηακέηξνπ 21m, άξα κήθνο 21π m. 

Πξόθεηηαη γηα αγσγό Cu/eSn δηαηνκήο 50mm
2
 άξα αθηίλαο α = 4mm.  

ηνλ εμσηεξηθό δαθηύιην βξίζθνληαη, ζε ίζεο απνζηάζεηο, ζπγθνιιεκέλνη κε εμώζεξκε 

ζπγθόιιεζε ηέζζεξηο γεησηέο κήθνπο 3m ν θαζέλαο. Πξόθεηηαη γηα επηραιθσκέλα ειεθηξόδηα 

γείσζεο αθηίλαο α = 10mm. 

Ο εζσηεξηθόο δαθηύιηνο (πξάζηλν ρξώκα) είλαη δηακέηξνπ 17.5m. Ζ όδεπζή ηνπ γίλεηαη εληόο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ ζεκειίσλ θαη πξόθεηηαη γηα ράιθηλν πνιύθισλν αγσγό γείσζεο, αθηίλαο 

α = 4mm. 

Όζνλ αθνξά ζην πιέγκα γείσζεο (ρήκα 5.3), απνηειείηαη από 15 ειεθηξόδηα γείσζεο κήθνπο 

3m ην θαζέλα, αθηίλαο 10mm θαη από αγσγό Cu/eSn αθηίλαο 4mm. Σν κήθνο ησλ δηαθόξσλ 

ηκεκάησλ ηνπ αγσγνύ αλαγξάθεηαη ζηνλ επόκελν πίλαθα. 

Σκήκα Μήθνο (m) Σκήκα Μήθνο (m) Σκήκα Μήθνο (m) Σκήκα Μήθνο (m) 

ΑΓ 21 ΓΖ 14 ΖΚ 14 ΚΝ 14 

ΒΔ 1.75 ΔΘ 14 ΘΛ 14 ΛΞ 14 

ΓΕ 19.25 ΕΗ 14 ΗΜ 14 ΜΟ 14 

ΝΠ 14 ΞΡ 14 Ο 15.75 Ρ 8.75 

ΓΔ 17.5 ΔΕ 15.75 ΖΘ 17.5 ΘΗ 15.75 

ΚΛ 17.5 ΛΜ 15.75 ΝΞ , ΠΡ 17.5 ΞΟ 15.75 

Πίλαθαο 5.1: Μήθνο ηκεκάησλ αγσγνύ πιέγκαηνο γείσζεο 

Δπηπιένλ, ε ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά εr είλαη 5 θαη ε δηειεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ 

ε0 είλαη 8.854   10
-12

 F/m. Ζ καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ κ0 είλαη 4π   10
-7

 H/m. Όζνλ 

αθνξά ζηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο, όπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ ελόηεηα 2.2.2, γηα 

ηνλ εμσηεξηθό δαθηύιην ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαζώο θαη γηα ην πιέγκα (πνξηνθαιί ρξώκαηνο 

- ρέδηα 5.2 θαη 5.3 αληίζηνηρα) έρεη επηιερζεί εηδηθή αληίζηαζε ξ = 500 Ωm. Γηα ηνλ εζσηεξηθό 

δαθηύιην κειεηήζεθαλ δύν πεξηπηώζεηο, ζηελ πξώηε ξ = 200 Ωm γηα κπεηόλ θαζαξηόηεηνο θαη 

ζηε δεύηεξε ξ = 50 Ωm γηα νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (κπεηόλ αξκέ). 
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Σρήκα 5.2: Κάηνςε ηεο σο πξνο κειέηε ζεκειηαθήο γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο 

 

 

 

 

Σρήκα 5.3: Κάηνςε ηεο σο πξνο κειέηε ζεκειηαθήο γείσζεο αλεκνγελλήηξηαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο 
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Σρήκα 5.4: Τνκή ζεκειηαθήο γείσζεο – Βάζνο ζεκειίσζεο h=2.375m 

 

 

5.4. Πξνζνκνίσζε  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 5.2, ε πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο θαη ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ATP – EMTP.  

 

5.4.1. Δμνκνίσζε θεξαπλνύ  [39] 

Ζ θπκαηνκνξθή ηνπ ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ είλαη ηύπνπ Heidler θαη επηιέρζεθε κε βάζε ην 

πξόηππν IEC 62305-1. Γίλεηαη από ηε ζρέζε πνπ αθνινπζεί: 

 

i = 
 

 
 

(   ⁄ )
  

   (   ⁄ )
    

 
 

           (5.9) 

όπνπ  Η: ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο (ξεύκα θνξπθήο) 

k: ν παξάγνληαο ζπζρέηηζεο γηα ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο 

t: ν ρξόλνο 

η1: ν ρξόλνο κεηώπνπ 

η2: ν ρξόλνο νπξάο 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαπάλσ ζρέζε δίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 5.2: Παξάκεηξνη γηα ηελ εμίζσζε ηνπ ξεύκαηνο [34]   

 

ηελ εμνκνίσζε ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ηηκέο  I=150 kA κε η1 =19κs θαη η2 =485κs,  I=150 kA 

κε η1 =1.2κs θαη η2 =50κs θαη  I=5 kA κε η1 =1.2κs θαη η2 =50κs. ηα επόκελα ζρήκαηα 

δίλνληαη νη θπκαηνκνξθέο ηνπ ρξόλνπ κεηώπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ νπξάο. 

 

Σρήκα 5.5. Κπκαηνκνξθή ξεύκαηνο αλόδνπ. [34] 

 

Σρήκα 5.6. Κπκαηνκνξθή ξεύκαηνο νπξάο [34] 
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ηελ πεξίπησζε καο ν πύξγνο ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο απνηειεί κηα πξνεμνρή ζην έδαθνο 

[40]. Μηα  ηέηνηα πξνεμνρή δεκηνπξγεί έλα  «ζεκείν πξνηίκεζεο»  γηα  ηελ πεξάησζε ηνπ 

νρεηνύ πξνεθθέλσζεο.  Σν  ζεκείν πξνηίκεζεο απνθαζίδεηαη  κόλν  ηελ ηειεπηαία ζηηγκή,  όηαλ  

δειαδή ν νρεηόο πξνεθθέλσζεο  πιεζηάδεη ζε ηέηνηα απόζηαζε από ην έδαθνο ώζηε λα 

ππάξμνπλ ζπλζήθεο ζύλδεζεο ηνπ θαηεξρόκελνπ νρεηνύ κε θάπνην ζεκείν ηνπ εδάθνπο. Οη 

ζπλζήθεο ζύλδεζεο πιεξνύληαη όηαλ ε κέζε πεδηαθή έληαζε αλάκεζα ζηε θεθαιή ηνπ 

θαηεξρόκελνπ νρεηνύ πέζεη ζηα  5kV/cm.  Ζ απόζηαζε ζηελ νπνία ε πεδηαθή έληαζε πέθηεη 

ζηελ πην πάλσ ηηκή νλνκάδεηαη «απόζηαζε δηάζπαζεο»  θαη  πξνθαλώο εμαξηάηαη από ηελ ηάζε 

πνπ παξνπζηάδεη ε θεθαιή ηνπ θαηεξρόκελνπ νρεηνύ πξνο ην έδαθνο. Ζ ηάζε απηή εμαξηάηαη κε 

ηε ζεηξά ηεο από ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζύιαθα ηνπ λέθνπο από ηνλ νπνίν μεθηλά ν νρεηόο 

πξνεθθέλσζεο. Όζν κεγαιύηεξν ην θνξηίν απηό, ηόζν κεγαιύηεξε ε απόζηαζε δηάζπαζεο. Οη 

ζπλήζεηο ηηκέο ηεο απόζηαζεο δηάζπαζεο πνηθίινπλ από κεξηθέο δεθάδεο κέρξη 200m [7].  Ζ 

απόζηαζε δηάζπαζεο ζπλδέεηαη κε ην ξεύκα κε ηε ζρέζε: 

Rs = 6.7                 (5.10) 

όπνπ I: Ρεύκα θνξπθήο  
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5.4.2. Τπνινγηζκνί παξακέηξσλ -ηνηρεία ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

γείσζεο  

Με ηε βνήζεηα ηνπ Microsoft Excel, ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζεκειηαθήο 

γείσζεο θαζώο θαη ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο 5.1 – 5.8 θαη 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ην θαηλόκελν ηνπ ηνληζκνύ. Οη ηηκέο απηέο παξαηίζεληαη ζηνπο Πίλαθεο 

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4 θαη 5.5. Σα ζρέδηα ησλ γεηώζεσλ θαη νη ζηαζεξέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηνπο ηύπνπο βξίζθνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.3. 

Δμσηεξηθόο δαθηύιηνο  

L (mH) 0.005 

R (Ω) 14 

C (κF) 0.0026 

G
-1

 (Ω) 8.5 

Κάζεηα ειεθηξόδηα 

L (mH) 6       

C (κF) 9.6       

G
-1

 (Ω) 9.14 

Πίλαθαο 5.3.1: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο (ξ=500Ωm) 

 

Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο 

 
ξ = 50 Ωm 

lΒΓ=13.7m lΓΓ=13.7m lΟΓ=7m lΟΑ=23.7m 

L (mH) 0.0034 0.0034 0.00014 0.0011 

R (Ω) 1.4 1.4 1.37 1 

C (κF) 0.0026 0.0026 0.0035 0.0027 

G
-1

 (Ω) 0.21 0.21 0.16 0.2 

 
ξ = 200 Ωm 

lΒΓ=13.7m lΓΓ=13.7m lΟΓ=7m lΟΑ=23.7m 

L (mH) 0.0059 0.0059 0.0014 0.015 

R (Ω) 7.7 7.7 8 6.4 

C (κF) 0.0016 0.0016 0.00174 0.002 

G
-1

 (Ω) 1.3 1.3 1.27 1.1 

 

Πίλαθαο 5.3.2: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο  



 
 πκπεξηθνξά αλεκνγελλεηξηώλ ζε πιήγκαηα θεξαπλώλ 

 

49 

ην ρήκα 5.7 βιέπνπκε ην ηζνδύλακν θύθισκα  γηα ηε ζεκειηαθή γείσζε ζην πεξηβάιινλ 

ATP-Draw. 

 

 

Σρήκα 5.7: Ιζνδύλακν θύθισκα ζεκειηαθήο γείσζεο ζην ATP – EMTP 

 

ηα ζεκεία Α, Β, Γ θαη Γ ηνπ εζσηεξηθνύ δαθηπιίνπ έρεη γίλεη απινπνίεζε ηνπ θπθιώκαηνο 

θαζώο ζηε ζρεδίαζε πξνέθππηαλ παξάιιειεο θάζεηεο αληηζηάζεηο θαη ρσξεηηθόηεηεο. Έηζη, νη 

ηηκέο απηώλ ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα ζεκεία απηά παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3.3. 

 

Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο 

 ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

CΑ (κF) 0.0027 0.0018 

G
-1

Α (Ω) 0.0525 0.5 

CΒ (κF) 0.0026 0.0016 

G
-1

Β (Ω) 0.0525 0.325 

CΓ (κF) 0.0026 0.0016 

G
-1

Γ (Ω) 0.0525 0.325 

CΓ (κF) 0.00305 0.00187 

G
-1

Γ (Ω) 0.01 0.09 

Πίλαθαο 5.3.3: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο κεηά ηελ απινπνίεζε 
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Όζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ αγσγώλ, δειαδή ηε ζύλδεζε ηνπ εζσηεξηθνύ 

δαθηπιίνπ κε ηα εμσηεξηθά ειεθηξόδηα γείσζεο, παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 5.4. 

 

ύλδεζκνη αγσγώλ 

 ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

L (mH) 0.002 0.002 

R (Ω) 108.4 27 

C (κF) 8.43   10
-5

 8.43   10
-5

 

G
-1

 (Ω) 105 26 

Πίλαθαο 5.4: Τηκέο ζπλδέζκσλ αγσγώλ 

 

Σν ηζνδύλακν απινπνηεκέλν θύθισκα γηα ην πιέγκα γείσζεο ζην πεξηβάιινλ ATP-Draw 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5.8 θαη νη ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ ζηνλ Πίλαθα 5.5. ην ρήκα 5.3 

θαίλνληαη ηα ζεκεία πάλσ ζην πιέγκα. 

 

l (m) L (mH) R (Ω) εκείν C (κF) G
-1

 (Ω) εκείν C (κF) G
-1

 (Ω) 

1.75 0.001 10 Α 0.000922 5.98 Κ 0.000795 6.94 

8.75 0.006 14.34 Β 0.0089 0.79 Λ 0.00107 5.163 

14 0.0036 14 Γ 0.0039 2.83 Μ 0.00077 10.6 

15.75 0.0048 14.4 Γ 0.00391 1.39 Ν 0.000795 6.94 

17.5 0.006 14 Δ 0.0008645 6.39 Ξ 0.00107 5.163 

19.25 0.0075 13 Ε 0.00085 6.51 Ο 0.0007975 6.94 

21 0.0088 13.57 Ζ 0.000795 6.94 Π 0.0005475 10 

 
Θ 0.00522 1.05 Ρ 0.0007125 7.75 

Η 0.00077 10.6  0.00044 12.6 

Πίλαθαο 5.5: Τηκέο ζηνηρείσλ πιέγκαηνο (ξ=500Ωm) 
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Σρήκα 5.8: Ιζνδύλακν θύθισκα ζεκειηαθήο γείσζεο καδί κε ην πιέγκα γείσζεο ζην ATP – EMTP 
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Οη ηηκέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4 θαη 5.5, αθνξνύλ 

ζε θεξαπληθό πιήγκα 150kA ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Οη 

αληίζηνηρεο ηηκέο γηα θεξαπληθό πιήγκα 5kA ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ( εκείν Ο – 

ρήκα 5.7 ) παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, ζηνπο Πίλαθεο 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.7 θαη 5.8 . 

 

 

Δμσηεξηθόο δαθηύιηνο  

L (mH) 0.01 

R (Ω) 30 

C (κF) 0.000913 

G
-1

 (Ω) 6 

Κάζεηα ειεθηξόδηα 

L (mH) 0.000226 

C (κF) 0.000315 

G
-1

 (Ω) 30 

Πίλαθαο 5.6.1: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο (ξ=500Ωm) κε α=0.08m γηα πιήγκα 5kA 

 

 

Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο 

 

ξ = 50 Ωm 

lΒΓ=13.7m lΓΓ=13.7m lΟΓ=7m lΟΑ=23.7m 

α=0.00968m α=0.00968m α=0.0189m α=0.0056m 

L (mH) 0.019 0.019 0.00785 0.038 

R (Ω) 4.65 4.65 7 3.2 

C (κF) 0.000548 0.000548 0.000347 0.00082 

G
-1

 (Ω) 1 1 1.6 0.67 

Πίλαθαο 5.6.2: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο γηα ξ=50Ωm γηα πιήγκα 5kA 
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Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο 

 

ξ = 200 Ωm 

lΒΓ=13.7m lΓΓ=13.7m lΟΓ=7m lΟΑ=23.7m 

α=0.039m α=0.039m α=0.076m α=0.022m 

L (mH) 0.015 0.015 0.0059 0.032 

R (Ω) 15 15 22.18 10.9 

C (κF) 0.000686 0.000686 0.00046 0.000987 

G
-1

 (Ω) 3.24 3.24 4.8 2.24 

Πίλαθαο 5.6.3: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο γηα ξ=200Ωm γηα πιήγκα 5kA 

 

Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο 

 ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

CΑ (κF) 0.000684 0.0008365 

G
-1

Α (Ω) 0.2 0.66 

CΒ (κF) 0.000548 0.000686 

G
-1

Β (Ω) 0.25 0.81 

CΓ (κF) 0.000548 0.000686 

G
-1

Γ (Ω) 0.25 0.81 

CΓ (κF) 0.0004475 0.000573 

G
-1

Γ (Ω) 0.000684 0.967 

Πίλαθαο 5.6.4: Τηκέο ζηνηρείσλ ζεκειηαθήο γείσζεο γηα πιήγκα 5kA κεηά ηελ απινπνίεζε 

 

 

ύλδεζκνη αγσγώλ 

 
ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

α=0.076m α=0.3m 

L (mH) 0.00099 0.0005 

R (Ω) 14 32.8 

C (κF) 0.00017 0.0003 

G
-1

 (Ω) 13 29.5 

Πίλαθαο 5.7: Τηκέο ζπλδέζκσλ αγσγώλ γηα πιήγκα 5kA 
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Όζνλ αθνξά ζην πιέγκα γείσζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζεκειηαθή γείσζε, νη ηηκέο ησλ 

ζηνηρείσλ L, R, C θαη G
-1 

γηα θεξαπληθό πιήγκα 5kA, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.8. 

 

 

l (m) L (mH) R (Ω) εκείν C (κF) G
-1

 (Ω) εκείν C (κF) G
-1

 (Ω) 

1.75 0.000185 50 Α 0.001413 3.8 Κ 0.001305 4.25 

8.75 0.00657 41.4 Β 0.001178 4.66 Λ 0.001749 3.17 

14 0.013 32.9 Γ 0.001413 3.88 Μ 0.001274 4.35 

15.75 0.015 30.84 Γ 0.00139 3.9 Ν 0.001305 4.25 

17.5 0.0179 29 Δ 0.001599 3.47 Ξ 0.001749 3.17 

19.25 0.02 27.49 Ε 0.001359 4.06 Ο 0.001303 4.25 

21 0.023 26.14 Ζ 0.001305 4.25 Π 0.00089 6.23 

 
Θ 0.001749 3.17 Ρ 0.00121 4.57 

Η 0.001274 4.35  0.000764 7.22 

Πίλαθαο 5.8: Τηκέο ζηνηρείσλ πιέγκαηνο (ξ=500Ωm) γηα πιήγκα 5kA 
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5.4.3. ηνηρεία ηνπ επηιεγκέλνπ κνληεινπνηεκέλνπ πύξγνπ ζηήξημεο   

αλεκνγελλήηξηαο  [40] 

Ζ δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο είλαη ε αθόινπζε. 

 

Σρήκα 5.9: Γηάηαμε πξνζνκνίσζεο πύξγνπ ζηήξημεο αλεκνγελλήηξηαο [37] 

 

ηελ παξαπάλσ δηάηαμε ιακβάλεηαη ππόςε όηη ν πύξγνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο είλαη θνίινο. Γηα 

ηελ θαιύηεξε αλάιπζε ησλ ππεξηάζεσλ πνπ επάγνληαη ζηνλ πύξγν, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

απινπνηεκέλν κνληέιν ηνπ Tao Zhang et.al. ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. [37] ην 

κνληέιν απηό ν πύξγνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο έρεη δηαηξεζεί ζε 10 κέξε κε απνηέιεζκα λα 

πξνθύςνπλ 11 θόκβνη γηα θάζε κέξνο ηνπ κνληέινπ. Ζ ζύλζεηε αληίζηαζε θάζε κέξνπο ηνπ 

πύξγνπ ζπκβνιίδεηαη κε Εl θαη ππνινγίδεηαη: 

 

Lt = 
   

  
(  

  

  
    

 

  
   )          (5.11) 

Rt = ξ
 

 
           (5.12) 

Zl = 
      

  
           (5.13) 

όπνπ  Lt: ε επηκέξνπο επαγσγή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πύξγνπ 

 Rt: ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ πύξγνπ 

 Ζ: ην ύςνο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο 

 rt: ε κέζε αθηίλα ηνπ πύξγνπ πνπ ηζνύηαη κε: 
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rt  = 
               

  
          (5.14) 

όπνπ  r1: ε κέζε αθηίλα ζην άλσ θνκκάηη ηνπ πύξγνπ 

r2: ε κέζε αθηίλα ζην κέζν θνκκάηη ηνπ πύξγνπ 

r3: ε κέζε αθηίλα ζην θάησ θνκκάηη ηνπ πύξγνπ 

h1: ε απόζηαζε από ην άλσ θνκκάηη ηνπ πύξγνπ ζην κέζν ηνπ 

h2: ε απόζηαζε από ην θάησ θνκκάηη ηνπ πύξγνπ ζην κέζν ηνπ 

 

Σέινο ε ρσξεηηθόηεηα θάζε θόκβνπ πξνο ηε γε είλαη ίζε κε: 

C = 
    

  (    ⁄ )
           (5.15) 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.9. 

ηνλ Πίλαθα 5.10 αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πύξγνπ ζηήξημεο Α/Γ Σηκέο 

ξ [Ωm] 1.5   10
-7

 

κ / κ0 100 

e0 [F/m] 8.854   10
-12

 

Ζ [m] 80 

rt [m] 3.5 

S [m
2
] 0.438 

Πάρνο πύξγνπ [m] 0.02 

Πίλαθαο 5.9 : Τηκέο ραξαθηεξηζηηθώλ πύξγνπ ζηήξημεο αλεκνγελλήηξηαο 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πύξγνπ ζηήξημεο Α/Γ Σηκέο 

Lt [H] 5.58626   10
-5

 

Rt [Ω] 2.73973   10
-5

 

               C0 [F]    1.16432   10
-9

 

Πίλαθαο 5.10: Τηκέο ζηνηρείσλ πύξγνπ ζηήξημεο αλεκνγελλήηξηαο 
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Έηζη παξνπζηάδεηαη ζρεδηαζκέλνο ν πύξγνο ζην ATP – EMTP: 

 

Σρήκα 5.10: Πξνζνκνίσζε πύξγνπ ζηήξημεο ζην ATP - EMTP 
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5.4.4. Ιζνδύλακν κνληέιν αλζξσπίλνπ ζώκαηνο  

Ζ βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη δηάθνξα απιά θαη ζύλζεηα ηζνδύλακα θπθιώκαηα γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο. Ωζηόζν ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηείηαη ην 

παξαθάησ κνληέιν. 

 

 

 

Σρήκα 5.11: Ιζνδύλακν κνληέιν αλζξσπίλνπ ζώκαηνο 

 

 

Σα ππνδήκαηα ζσξνύληαη όηη είλαη εξγαζίαο θαη γη‟ απηό ε αληίζηαζή ηνπο επηιέγεηαη ίζε κε 

10kΩ. Δπίζεο, ζην πξνο εμνκνίσζε θύθισκα, πξνζηίζεληαη θάησ απ‟ ηα «ππνδήκαηα» ηνπ 

ηζνδύλακνπ κνληέινπ αληηζηάζεηο 3 kΩ πνπ είλαη πξνζεγγηζηηθά ε αληίζηαζε ηνπ 0.5 κέηξνπ 

ηζηκέληνπ αλάκεζα ζηνπο αγσγνύο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο θαη ηα ππνδήκαηα ηνπ αλζξώπνπ.   

 

Ο άλζξσπνο ηνπνζεηείηαη ζην κνληέιν ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πιέγκαηνο γείσζεο. Θα εμεηαζηεί γηα θεξαπληθό πιήγκα 150kA ζηε θνξπθή ηνπ πύξγνπ 

ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη γηα 5kA ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο. ην ρήκα 5.12 

θαίλεηαη ην ηζνδύλακν θύθισκα ζρεδηαζκέλν ζην ATP-EMTP. 
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Σρήκα 5.12: Ιζνδύλακν κνληέιν αλζξσπίλνπ ζώκαηνο ζηνπο θόκβνπο Α θαη Δ 

 

Ζ εμνκνίσζε απηή γίλεηαη γηα λα ππνινγηζηνύλ νη βεκαηηθέο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ 

άλζξσπν κεηά από ην θεξαπληθό πιήγκα. Ωο βεκαηηθή ηάζε νξίδεηαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ πνπ 

αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηα πόδηα ελόο αλζξώπνπ πνπ παηάεη ζην έδαθνο, όηαλ απηά έρνπλ 

άλνηγκα 1 m θαη εθόζνλ ν άλζξσπνο δελ αθνπκπά θαλέλα γεησκέλν αληηθείκελν.  

Με ηνλ ππνινγηζκό ηεο βεκαηηθήο ηάζεο κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε αλ ν άλζξσπνο πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο αλεκνγελλήηξηαο δηαηξέρεη θίλδπλν ή όρη ζε έλα θεξαπληθό πιήγκα 

ζηνλ πύξγν ζηήξημεο. Ζ κέγηζηε βεκαηηθή ηάζε πνπ είλαη εληόο ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο θαη ν 

άλζξσπνο δελ θηλδπλεύεη από ειεθηξνπιεμία, δίλεηαη από ηελ ζρέζε 5.16. 

      (      )             (5.16) 

όπνπ  RB : αληίζηαζε ηνπ αλζξώπνπ 

Rf : αληίζηαζε ηεο επηθάλεηαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν άλζξσπνο 

ΗΒ : κέγηζην ξεύκα αληνρήο ηνπ αλζξώπνπ 

 

Γηα ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε βεκαηηθή ηάζε ζε έλαλ άλζξσπν 50 kg θαη έλαλ 70 kg, 

πξνθύπηνπλ νη αθόινπζεο ζρέζεηο. 

                        √  ⁄                               (5.17) 

                        √  ⁄                               (5.18) 
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όπνπ  ts :δηάξθεηα ηνπ ξεύκαηνο 

Cs:ζπληειεζηήο δηόξζσζεο επηθαλείαο, ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο πξνζηαηεπηηθνύ πιηθνύ 

ξs:εηδηθή αληίζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο 

 

Δπηιέγνληαο ηηο δπζρεξέζηεξεο δπλαηέο ηηκέο, δειαδή ρσξίο ππνδήκαηα εξγαζίαο, ρσξίο 

πξνζηαηεπηηθό πιηθό άξα RB=1000Ω θαη Cs=1 αληίζηνηρα, ξs=50 Ωm γηα ην νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα, Vstep50 γηα άλζξσπν 50 kg θαη κηα κεγάιε ηηκή γηα ην ts=2.5 ms πξνθύπηεη ε ηηκή: 

               

Έρνληαο ππνινγίζεη ηε Vstep γηα ηηκέο δπζρεξέζηεξεο από απηέο ηεο εμνκνίσζεο, εάλ νη 

βεκαηηθέο ηάζεηο πνπ ππνινγηζηνύλ, βξεζνύλ κηθξόηεξεο από απηή ηελ ηηκή, ηόηε κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα εηπσζεί όηη ν άλζξσπνο δελ θηλδπλεύεη από ειεθηξνπιεμία, ζε πεξίπησζε 

θεξαπληθνύ πιήγκαηνο ζηελ αλεκνγελλήηξηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΞΟΜΟΙΧΗ  - 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 

6.1.εκεία ιήςεο θπκαηνκνξθώλ  

Αθνύ έγηλε ε εμνκνίσζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο όπσο είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, απνκέλεη λα γίλεη ε επηβνιή ηνπ θεξαπληθνύ πιήγκαηνο ζηελ θνξπθή θαη ζην 

ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη λα παξαηεξεζεί ε αλύςσζε δπλακηθνύ ζην 

ζεκείν έγρπζεο θαζώο θαη ζε γεηηνληθνύο θόκβνπο. Γηα ην ζθνπό απηό, δεκηνπξγήζεθαλ 12 

κνληέια, ώζηε λα ιεθζνύλ ππόςε νη δύν ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο γηα ηνλ 

εζσηεξηθό δαθηύιην, 50Ωm θαη 200Ωm, ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο όπσο θαίλνληαη ζηηο 

επόκελεο παξαγξάθνπο. Ο εμσηεξηθόο δαθηύιηνο, ηα θάζεηα ειεθηξόδηα γείσζεο θαζώο θαη ην 

πιέγκα γείσζεο βξίζθνληαη πάληα ζε ξ = 500Ωm. Σα ηζνδύλακα θπθιώκαηα εμνκνηώζεθαλ γηα 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο εηζόδνπο: 

 

 Πεγή ξεύκαηνο Heidler κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν 

νπξάο 50κs ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

 Πεγή ξεύκαηνο Heidler κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 19κs θαη ρξόλν νπξάο 

485κs ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

 Πεγή ξεύκαηνο Heidler κε κέγηζηε έληαζε 5kA, ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν νπξάο 

50κs ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

Σα απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη ππό κνξθή γξαθεκάησλ κε ηε βνήζεηα ηνπ PlotXWIN. 

 

ηα ρήκαηα 5.7 θαη 5.8 βιέπνπκε ηα ηζνδύλακα θπθιώκαηα γηα ηε ζεκειηαθή γείσζε θαη ην 

πιέγκα γείσζεο αληίζηνηρα ζην ATP – EMTP. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ην θεξαπληθό ξεύκα 

εηζέξρεηαη από ηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ 5kA όπνπ 

εηζέξρεηαη ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο (εκείν 1). ηα ρήκαηα 6.1 θαη 6.2i-ii πνπ 

αθνινπζνύλ, βιέπνπκε ζε κεγέζπλζε ηα ζεκεία ζηα νπνία ιακβάλνπκε ηηο θπκαηνκνξθέο.  
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Σρήκα 6.1: Ιζνδύλακν θύθισκα ζεκειηαθήο γείσζεο ζε κεγέζπλζε. 

 

ρήκα 6.1  

 εκείν 1: Σέινο πύξγνπ ζηήξημεο αλεκνγελλήηξηαο  –  ζεκείν ζύλδεζεο κε ηνλ 

εζσηεξηθό δαθηύιην 

 εκείν 2:  εκείν ζηνλ εζσηεξηθό δαθηύιην όπνπ ππάξρεη ζύλδεζκνο κε ην ειεθηξόδην 

γείσζεο 

 εκείν 3:  Κάζεην ειεθηξόδην γείσζεο  –  ζεκείν ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό δαθηύιην  

 

 

 

Σρήκα 6.2i 
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Σρήκα 6.2ii 

Σρήκα 6.2i-ii: Ιζνδύλακν θύθισκα ζεκειηαθήο γείσζεο κε πιέγκα γείσζεο ζε κεγέζπλζε. 

 

ρήκα 6.2  

 εκείν 1: Σέινο πύξγνπ ζηήξημεο αλεκνγελλήηξηαο  –  ζεκείν ζύλδεζεο κε ηνλ 

εζσηεξηθό δαθηύιην 

 εκείν 2:  εκείν ζηνλ εζσηεξηθό δαθηύιην όπνπ ππάξρεη ζύλδεζκνο κε ην ειεθηξόδην 

γείσζεο 

 εκείν 3:  Κάζεην ειεθηξόδην γείσζεο  –  ζεκείν ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό δαθηύιην θαη 

πιέγκα γείσζεο  

 εκείν 4:  Κάζεην ειεθηξόδην γείσζεο ζην πιέγκα  –  15.75m από ην εκείν 3  

 εκείν 5:  Κάζεην ειεθηξόδην γείσζεο ζην πιέγκα  –  29.75m από ην εκείν 4 

 εκείν 6:  Απνκαθξπζκέλν ζεκείν  –  Κάζεην ειεθηξόδην γείσζεο ζην πιέγκα  –  59.5m 

από ην εκείν 4 
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6.2.Δμνκνίσζε  γηα ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 150kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  4.55 MV 

εκείν 2:  21.32 kV 

εκείν 3:  6.75 kV 
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6.3.Δμνκνίσζε γηα ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 150kA 19/485κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  1.36 MV 

εκείν 2:  17.45 kV 

εκείν 3:  5.95 kV 
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6.4.Δμνκνίσζε γηα ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 150kA 1.2/50κs 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2:  
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  6.02 MV 

εκείν 2:  90.5 kV 

εκείν 3:  11.6 kV 
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6.5.Δμνκoίσζε γηα ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 150kA 19/485κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  3.35 MV 

εκείν 2:  58 kV 

εκείν 3:  8.6 kV 
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6.6.Δμνκνίσζε γηα ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 5kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 

 



 
 πκπεξηθνξά αλεκνγελλεηξηώλ ζε πιήγκαηα θεξαπλώλ 

 

73 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:   154.53 kV 

εκείν 2:   29 V 

εκείν 3:   19 V 
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6.7.Δμνκνίσζε  γηα ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 5kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:   137.1 kV 

εκείν 2:   90.6 V 

εκείν 3:   39.4 V 
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6.8.Δμνκνίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 150kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  2.65 MV         

εκείν 2:  21.67 kV        

εκείν 3:  4.74 kV  

εκείν 4:  44 V 

εκείν 5:  11 V 

εκείν 6:  0.2 V       
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6.9.Δμνκνίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 150kA 19/485κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  1.5 MV         

εκείν 2:  16.6 kV        

εκείν 3:  4.59 kV  

εκείν 4:  36.4 V 

εκείν 5:  8.2 V 

εκείν 6:  0.18 V  
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6.10.Δμνκνίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 150kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  6 MV         

εκείν 2:  85.5 kV        

εκείν 3:  8.6 kV  

εκείν 4:  57 V 

εκείν 5:  11.5 V 

εκείν 6:  0.28 V  
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6.11.Δμνκoίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 150kA 19/485κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκεηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:  3.35 MV         

εκείν 2:  55 kV        

εκείν 3:  6.5 kV  

εκείν 4:  43.5 V 

εκείν 5:  8.1 V 

εκείν 6:  0.218 V  
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6.12.Δμνκνίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=50Ωm θαη θεξαπλό 5kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:   84 kV         

εκείν 2:  28.2 V        

εκείν 3:   12.3 V  

εκείν 4:   0.1525 V 

εκείν 5:  15.7 mV 

εκείν 6:  0.7 mV  
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6.13.Δμνκνίσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο  γείσζεο γηα 

ξ=200Ωm θαη θεξαπλό 5kA 1.2/50κs  

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 1: 

 

 

Λεπηνκέξεηα θπκαηνκνξθήο 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 2: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 3: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 4: 

 

 

Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 5: 
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Αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην εκείν 6: 

 

 

 

 

 

Οη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο πνπ θαηεγξάθεζαλ είλαη: 

εκείν 1:   111 kV         

εκείν 2:   94.5 V        

εκείν 3:   24 V  

εκείν 4:  0.265 V 

εκείν 5:  22.5 mV 

εκείν 6:  1.18 mV  
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6.14. πγθέληξσζε θαη ζύγθξηζε απνηειεζκάησλ  

ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο είδακε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ησλ κνληέισλ γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

θεξαπληθνύ πιήγκαηνο. ε απηή ηελ ελόηεηα ζπγθεληξώλνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απηά. 

 

6.14.1 ύγθξηζε κε βάζε ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο  

Όζνλ αθνξά ζηε ζεκειηαθή γείσζε ρσξίο ην πιέγκα γείσζεο, γηα θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε 

έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν νπξάο 50κs έρνπκε ηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθό 

πίλαθα θαζώο θαη ηα ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα γηα θάζε ζεκείν. 

 

150kΑ 1.2/50κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 4.55 MV 6.02 MV 

2 21.32 kV 90.5 kV 

3 6.75 kV 11.6 kV 

Πίλαθαο 6.1: Σύγθξηζε γηα θεξαπληθό πιήκγα 150kΑ 1.2/50κs γηα ξ=50Ωm θαη 200Ωm 

 

 

Σρήκα 6.3: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 
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Σρήκα 6.4: Σεκείν 2 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

 

 

Σρήκα 6.5: Σεκείν 3 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ πσο γηα ην ίδην πιήγκα θεξαπλνύ, ζηε γείσζε πνπ βξίζθεηαη ζε εηδηθή 

αληίζηαζε εδάθνπο 200Ωm, ε κέγηζηε ηηκή πνπ θηάλεη ε δηαθνξά δπλακηθνύ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε ζε θάζε ζεκείν από όηη γηα εηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο 50Ωm.  

Απηή ε δηαθνξά ζηε ηηκή ηεο Vmax γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο είλαη απνιύησο 

ινγηθή. Όζν κεγαιύηεξε εηδηθή αληίζηαζε έρεη ην έδαθνο, ηόζν θαιύηεξε θαη πην πνηνηηθή 

γείσζε πξέπεη λα γίλεη. Έηζη, ην εληζρπκέλν κε ζθπξόδεκα κπεηόλ, κε εηδηθή αληίζηαζε 50Ωm, 

έρεη θαιύηεξεο ζπλζήθεο γείσζεο θαη ε κέγηζηε ηάζε πνπ αλαπηύζζεηαη δελ θηάλεη ζε ηόζν 

πςειά επίπεδα όζν γηα ην κπεηόλ κε εηδηθή αληίζηαζε 200Ωm. 
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Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ην θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 19κs 

θαη ρξόλν νπξάο 485κs. Όπσο βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 6.2 θαζώο θαη ζηα ρήκαηα 6.6 κε 6.8, ε 

κέγηζηε ηάζε πνπ αλαπηύζζεηαη γηα εηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο ξ = 200Ωm είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε από όηη γηα ξ = 50 Ωm. 

150kΑ 19/485κs 

 εκείν ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 1.36 MV 3.35 MV 

2 17.45 kV 58 kV 

3 5.95 kV 8.6 kV 

Πίλαθαο 6.2: Σύγθξηζε γηα θεξαπληθό πιήγκα 150kΑ 19/485κs γηα ξ=50Ωm θαη 200Ωm 

 

 

Σρήκα 6.6: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

Σρήκα 6.7: Σεκείν 2 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 
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Σρήκα 6.8: Σεκείν 3 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

 

 

Ίδην ζπκπέξαζκα απνξξέεη θαη γηα ην θεξαπληθό πιήγκα ησλ 5kA ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ 

ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαζώο θαη ζηα 

δηαγξάκκαηα, ε αλαπηπζζόκελε ηάζε γηα εηδηθή αληίζηαζε εδάθνπο ξ = 50 Ωm είλαη κηθξόηεξε 

από όηη γηα ξ = 200 Ωm. 

 

5kΑ 1.2/50κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 154.53 kV 137.1 kV 

2 29 V 90.6 V 

3 19 V 39.4 V 

Πίλαθαο 6.3: Σύγθξηζε γηα θεξαπληθό πιήγκα 150kΑ 1.2/50κs γηα ξ=50Ωm θαη 200Ωm 
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Σρήκα 6.9: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

 

 

Σρήκα 6.10: Σεκείν 2 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 
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Σρήκα 6.11: Σεκείν 3 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm (θόθθηλε) θαη ξ = 200Ωm (πξάζηλε) 

 

 

 

6.14.2 ύγθξηζε γηα ζεκειηαθή γείσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ή όρη ηνπ 

πιέγκαηνο γείσζεο  

Αο δνύκε ηώξα ηη ζπκβαίλεη ζηηο ηηκέο ηεο αλαπηπζζόκελεο κέγηζηεο ηάζεο ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ζηε ζεκειηαθή γείσζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ή όρη ην πιέγκα γείσζεο. ηνπο Πίλαθεο 6.4 θαη 

6.5 βιέπνπκε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα, ελώ ζηα ρήκαηα 6.12 κε 6.23 βιέπνπκε ηα 

ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα. 

 

150kΑ 1.2/50κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 4.55 MV 6.02 MV 

2 21.32 kV 90.5 kV 

3 6.75 kV 11.6 kV 

Θεκειηαθή γείσζε κε 

πιέγκα γείσζεο 

1 2.65 MV 6 MV 

2 21.67 kV 85.5 kV 

3 4.74 kV 8.6 kV 

Πίλαθαο 6.4: Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα θεξαπληθό πιήγκα 150kA 1.2/50κs 
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Σρήκα 6.12: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

Σρήκα 6.13: Σεκείν 2 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Σρήκα 6.14: Σεκείν 3 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

Σρήκα 6.15: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Σρήκα 6.16: Σεκείν 2 - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

Σρήκα 6.17: Σεκείν 3 - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Όπσο παξαηεξείηαη από ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γηα θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 

150kA, ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν νπξάο 50κs, ε ζεκειηαθή γείσζε κε ην πιέγκα γείσζεο 

δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη ε ζεκειηαθή ρσξίο ην πιέγκα γείσζεο, πξάγκα απνιύησο 

ινγηθό. ην εκείν 2 θαη ηηο δύν πεξηπηώζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο, βιέπνπκε πσο νη ηηκέο ηεο 

αλαπηπζζόκελεο ηάζεο είλαη ζρεδόλ ίδηεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην ζεκείν απηό βξίζθεηαη ζε 

ζύλδεζκν αγσγώλ ηνπ εζσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε ηνλ εμσηεξηθό 

δαθηύιην, πξηλ όκσο ηελ αλάπηπμε ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο. Έηζη ζην εκείν 2 είηε ππάξρεη 

πιέγκα γείσζεο είηε όρη, ε αλαπηπζζόκελε ηάζε ζα είλαη ε ίδηα. 

Ζ ίδηα ζπκπεξηθνξά ππάξρεη θαη γηα ην θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν 

κεηώπνπ 19κs θαη ρξόλν νπξάο 485κs. Ζ ζεκειηαθή γείσζε κε ην πιέγκα γείσζεο δίλεη 

θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη ε ζεκειηαθή ρσξίο ην πιέγκα γείσζεο, θάηη πνπ βιέπνπκε ζηα 

επόκελα ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα θαη γηα ηηο δύν ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 

150kΑ 19/485κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 1.36 MV 3.35 MV 

2 17.45 kV 58 kV 

3 5.95 kV 8.6 kV 

Θεκειηαθή γείσζε κε 

πιέγκα γείσζεο 

1 1.5 MV 3.35 MV 

2 16.6 kV 55 kV 

3 4.59 kV 6.5 kV 

Πίλαθαο 6.5: Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα θεξαπληθό πιήγκα 150kA 19/485κs 

 

 

Σρήκα 6.18: Σεκείν 1 - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Σρήκα 6.19: Σεκείν 2  - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

Σρήκα 6.20: Σεκείν 3  - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Σρήκα 6.21: Σεκείν 1  - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

Σρήκα 6.22: Σεκείν 2  - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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Σρήκα 6.23: Σεκείν 3  - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm, 150kA 19/485κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην 

πιέγκα γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

Ίδηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη θαη γηα ην θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 5kA, ρξόλν 

κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν νπξάο 50κs. Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πιέγκαηνο γείσζεο δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα από όηη ε ζεκειηαθή ρσξίο ην πιέγκα γείσζεο, 

θάηη πνπ βιέπνπκε θαη ζηνλ επόκελν ζπγθεληξσηηθό πίλαθα θαη γηα ηηο δύν ηηκέο ηεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 

5kΑ 1.2/50κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 154.53 kV 137.1 kV 

2 29 V 90.6 V 

3 19 V 39.4 V 

Θεκειηαθή γείσζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

πιέγκαηνο γείσζεο 

1 84 kV 111 kV 

2 28.2 V 94.5 V 

3 12.3 V 24 V 

Πίλαθαο 6.6: Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα θεξαπληθό πιήγκα 5kA 1.2/50κs 
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Σρήκα 6.24: Σεκείν 2  - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 5kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην πιέγκα 

γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 

 

 

 

 

Σρήκα 6.25: Σεκείν 3  - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm, 5kA 1.2/50κs ζεκειηαθή κε θαη ρσξίο ην πιέγκα 

γείσζεο – πξάζηλε θαη θόθθηλε αληίζηνηρα 
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6.14.3 ύγθξηζε κε βάζε ην θεξαπληθό πιήγκα  

ηνλ Πίλαθα 6.7 πνπ αθνινπζεί βξίζθνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα όισλ ησλ 

κνληέισλ. Γηα θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν 

νπξάο 50κs βιέπνπκε πσο ζε όια ηα ζεκεία, ε αλαπηπζζόκελε ηάζε είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από 

όηη ζηα αληίζηνηρα ζεκεία γηα θεξαπληθό πιήγκα κε κέγηζηε έληαζε 150kA, ρξόλν κεηώπνπ 

19κs θαη ρξόλν νπξάο 485κs. Κάηη απνιύησο ινγηθό, αθνύ ζηελ πξώηε πεξίπησζε ν ρξόλνο γηα 

λα αλέβεη ζηε κέγηζηε ηηκή ε έληαζε ηνπ θεξαπλνύ (ρξόλνο κεηώπνπ) θαζώο θαη ν ρξόλνο γηα λα 

πέζεη ζην κηζό (ρξόλνο νπξάο) είλαη πνιύ κηθξόηεξνο από όηη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε. Έηζη ην 

θεξαπληθό πιήγκα αλαπηύζζεη ζηηγκηαία κεγαιύηεξε δηαθνξά δπλακηθνύ. 

Αθνινπζνύλ θαη θάπνηα ελδεηθηηθά δηαγξάκκαηα όπνπ θαίλεηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν 

θεξαπληθώλ πιεγκάησλ. 

 

 

150kΑ 1.2/50κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 4.55 MV 6.02 MV 

2 21.32 kV 90.5 kV 

3 6.75 kV 11.6 kV 

Θεκειηαθή γείσζε κε 

πιέγκα γείσζεο 

1 2.65 MV 6 MV 

2 21.67 kV 85.5 kV 

3 4.74 kV 8.6 kV 

150kΑ 19/485κs 

 εκείν Vmax γηα ξ = 50 Ωm Vmax γηα ξ = 200 Ωm 

Θεκειηαθή γείσζε 

1 1.36 MV 3.35 MV 

2 17.45 kV 58 kV 

3 5.95 kV 8.6 kV 

Θεκειηαθή γείσζε κε 

πιέγκα γείσζεο 

1 1.5 MV 3.35 MV 

2 16.6 kV 55 kV 

3 4.59 kV 6.5 kV 

Πίλαθαο 6.7: Σπγθεληξσηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ 
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Σρήκα 6.26: Σεκείν 1  - Σύγθξηζε γηα ξ = 50Ωm,  

150kA 1.2/50κs (θόθθηλε) θαη 150kA 19/485κs (πξάζηλε) 

 

 

 

Σρήκα 6.27: Σεκείν 3  - Σύγθξηζε γηα ξ = 200Ωm,  

150kA 1.2/50κs (θόθθηλε) θαη 150kA 19/485κs (πξάζηλε) 
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6.14.4 ύγθξηζε βεκαηηθώλ ηάζεσλ  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε παξάγξαθν 5.4.4, ζην κνληέιν εμνκνίσζεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο, ελζσκαηώζεθε θαη ην ηζνδύλακν κνληέιν ελόο 

αλζξώπνπ. Παξαθάησ βξίζθνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ βεκαηηθώλ ηάζεσλ γηα 

θεξαπληθό πιήγκα 150kA ζηε θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη γηα 5kA 

ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο. Δμεηάδνληαη νη δύν πεξηπηώζεηο εηδηθήο αληίζηαζεο εδάθνπο 

ηνπ εζσηεξηθνύ δαθηπιίνπ ξ = 50 Ωm θαη ξ = 200 Ωm. Οη θόκβνη Α θαη Δ θαίλνληαη ζηα 

ρήκαηα 5.3 θαη 5.8. 

 

Κεξαπληθό πιήγκα 150kA 1.2/50κsec ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο 

Κόκβνο Βεκαηηθή ηάζε 

 ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

Α 917 V 1165.56 V 

Δ 2.38 V 3.61 V 

Κεξαπληθό πιήγκα 5kA 1.2/50κsec ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο 

Κόκβνο Βεκαηηθή ηάζε 

 ξ = 50 Ωm ξ = 200 Ωm 

Α 163.7 V 335 V 

Δ 1.2 V 2.43 V 

Πίλαθαο 6.8: Σπγθεληξσηηθόο πίλαθαο βεκαηηθώλ ηάζεσλ  

 

 

Σρήκα 6.28: Κόκβνο Α – 150kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=50Ωm  

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 917 V 
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Σρήκα 6.29: Κόκβνο Δ – 150kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=50Ωm  

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 2.38 V 

 

 

Σρήκα 6.30: Κόκβνο Α – 150kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=200Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 1165.56 V 

 

 

Σρήκα 6.31: Κόκβνο Δ – 150kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=200Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 3.61 V 
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Σρήκα 6.32: Κόκβνο Α – 5kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=50Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 163.7 V 

 

 

 

Σρήκα 6.33: Κόκβνο Δ – 5kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=50Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 1.2 V 

 

 

 

Σρήκα 6.34: Κόκβνο Α – 5kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=200Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 335 V 
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Σρήκα 6.35: Κόκβνο Δ – 5kA 1.2/50κsec – Δζσηεξηθόο δαθηύιηνο κε ξ=200Ωm 

Γηαθνξά δπλακηθνύ ζηα πόδηα ηνπ αλζξώπνπ 2.43 V 

 

 

 

Παξαηεξείηαη πσο γηα ην ίδην πιήγκα θεξαπλνύ, είηε απηό είλαη 5kA είηε 150kA, νη βεκαηηθέο 

ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηνλ άλζξσπν είλαη κεγαιύηεξεο όηαλ ε εηδηθή αληίζηαζε ησλ 

ζεκειίσλ είλαη 200 Ωm. Έηζη επηβεβαηώλεηαη θαη εδώ, πσο ε ζεκειηαθή γείσζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή αθόκε θαη ζηε πξνζηαζία ηνπ αλζξώπνπ όηαλ ρξεζηκνπνηεζεί νπιηζκέλν 

κπεηόλ ζηα ζεκέιηα (κπεηόλ αξκέ), όπνπ ε εηδηθή αληίζηαζε κεηώλεηαη αηζζεηά. 

Δπηπιένλ, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6.8, νη βεκαηηθέο ηάζεηο 

πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη κηθξόηεξεο από ηελ ηηκή Vstep = 3016 V. πλεπώο, κπνξεί κε 

αζθάιεηα λα εηπσζεί όηη ν άλζξσπνο δελ θηλδπλεύεη από ειεθηξνπιεμία ζε πεξίπησζε 

θεξαπληθνύ πιήγκαηνο ζηελ αλεκνγελλήηξηα. 
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6.15. πκπεξάζκαηα   

Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ θαηαλεκεκέλσλ θαη ρξνληθά κεηαβαιιόκελσλ παξακέηξσλ 

ζηεξηδόκελν  ζηελ θπθισκαηηθή  πξνζέγγηζε,  έγηλε  κε  γλώκνλα  ηελ  απιόηεηα εθαξκνγήο  

ηνπ  κνληέινπ,  θαζώο  επίζεο  θαη ηεο δπλαηόηεηαο πνπ έρεη  λα  ιάβεη ππόςε  ην  θαηλόκελν 

ηνληζκνύ  ηνπ  εδάθνπο  θαη  ησλ  ακνηβαίσλ  ζπδεύμεσλ.  Ο ηνληζκόο  ηνπ  εδάθνπο  είλαη  έλαο  

βαζηθόο  παξάγνληαο  γηα  ηηο  ρακειέο  ηηκέο δπλακηθνύ πνπ  πξνθύπηνπλ  θαηά  ηελ  κειέηε  

ηεο ζπκπεξηθνξάο  ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο.  Όπσο  παξνπζηάζηεθε  θαη ζην  Κεθάιαην 3,  ζε  

πεξηπηώζεηο πιήγκαηνο θξνπζηηθώλ ξεπκάησλ εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν απηό, δειαδή ε ηηκή 

ηνπ  πεδίνπ  ζην  έδαθνο  μεπεξλά  κηα  θξίζηκε  ηηκή  θαη  επέξρεηαη  δηάζπαζε  ηνπ εδάθνπο,  

πνπ  από  κνλσηηθό  θαζίζηαηαη αγώγηκν.  Σόηε  κεηώλεηαη  ε  εηδηθή  ηνπ αληίζηαζε θαη 

ζπλεπώο ε αληίζηαζε γείσζεο.  

Παξαηεξώληαο  ηα  γξαθήκαηα,  κπνξεί  λα  ζπκπεξάλεη  θαλείο  πσο  ην  ζύζηεκα  γείσζεο  ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο είλαη αμηόπηζην  ππό  ην  πιήγκα  θεξαπλνύ  150kA ή 5kA θαη αζθαιέο γηα 

έλαλ άλζξσπν πνπ ζα βξεζεί ζηελ πιαηεία ηεο αλεκνγελλήηξηαο. πγθεθξηκέλα, ε κέγηζηε ηηκή 

δπλακηθνύ πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί ζην ηέινο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

είλαη  6.02MV,  πξάγκα  πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ν  θεξαπλόο πνπ ζα ρηππήζεη ηνλ πύξγν είλαη 

150kA κε ρξόλν κεηώπνπ 1.2κs θαη ρξόλν νπξάο 50κs, ελώ ν εζσηεξηθόο δαθηύιηνο ηεο 

ζεκειηαθήο γείσζεο βξίζθεηαη κέζα ζε κπεηόλ αξκέ θαη δελ έρεη ηνπνζεηεζεί πιέγκα γείσζεο, 

θάηη πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλεη ζπάληα. Δπίζεο  παξαηεξείηαη  όηη  όζν  ηα ζεκεία πνπ 

κεηξήζεθαλ απνκαθξύλνληαη από ην ζεκείν έγρπζεο ηνπ ξεύκαηνο, ε αλύςσζε δπλακηθνύ 

κεηώλεηαη νκνηόκνξθα. ε απόζηαζε 16 m πεξίπνπ από ηε ζεκειηαθή γείσζε, ην δπλακηθό  

πέθηεη  ζε  πνιύ  ρακειά  επίπεδα θαη  κπνξεί  λα  ζεσξεζεί ακειεηέν. Άιιε κηα παξαηήξεζε 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή επίδξαζε ηνπ πιέγκαηνο γείσζεο, θαζώο κεηώλεη αηζζεηά ηελ 

αλαπηπζζόκελε ηάζε κεηά ην θεξαπληθό πιήγκα. Δπηπιένλ, ε ζεκειηαθή γείσζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή αλ ρξεζηκνπνηεζεί νπιηζκέλν κπεηόλ ζηα ζεκέιηα (κπεηόλ αξκέ). Οη δύν 

ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο επηβεβαηώλνληαη θαη από ηηο βεκαηηθέο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε 

άλζξσπν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία ηεο αλεκνγελλήηξηαο κεηά από θεξαπληθό πιήγκα. Σν 

ζπκπεξηιακβαλόκελν πιέγκα θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ε 

θαιή πνηόηεηα ησλ ζεκειίσλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Σν ζύζηεκα γείσζεο πνπ κειεηήζεθε ζηελ 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία θξίλεηαη αζθαιέο θαη ν άλζξσπνο δελ θηλδπλεύεη από 

ειεθηξνπιεμία ζε πεξίπησζε θεξαπληθνύ πιήγκαηνο ζηελ αλεκνγελλήηξηα. 
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