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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα κεραυνικά πλήγματα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο ζημιάς στις ανεμογεννήτριες.
Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο καθώς ο αριθμός και το ύψος τους συνεχώς
αυξάνεται. Έτσι τα κεραυνικά πλήγματα στις ανεμογεννήτριες είναι μια από
τις κυριότερες αιτίες βλαβών που προκαλούν απώλειες της προβλεπόμενης
παραγωγής ισχύος με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.
Τα συστήματα γείωσης σχεδιάζονται με σκοπό να παρέχουν την απαραίτητη
ασφάλεια τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σφάλματος.
Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία ενός συστήματος γείωσης σε σχέση με
την ασφάλεια που παρέχει σε συνθήκες σφάλματος είναι απαραίτητη η μελέτη
της μεταβατικής συμπεριφοράς του. Έτσι μπορούμε να προβλέψουμε την απόδοση
τους σε περιπτώσεις κρουστικών ρευμάτων κεραυνού.
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Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς
συστημάτων γείωσης ανεμογεννήτριας μέσω της εξομοίωσης τους με το
λογισμικό EMTP-ATP. Οι εξομοιώσεις γίνονται βάσει του μοντέλου της
κυκλωματικής προσέγγισης για διάφορες τιμές ειδικών αντιστάσεων εδάφους.
Σκοπός είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των κυματομορφών των τάσεων
στα διάφορα σημεία καθώς και σύγκριση για διαφορετικές τιμές της ειδικής
αντίστασης του εδάφους, όπου είναι εγκατεστημένη η ανεμογεννήτρια.
Αναλυτικότερα:

Στο κεφάλαιο 1 έχουμε μια σύντομη ανάλυση του κεραυνού ως φυσικό φαινόμενο
καθώς επίσης και των θερμικών, μηχανικών και ηλεκτρικών συνεπειών, καθώς και
των συνεπειών στις τηλεπικοινωνίες αλλά και στον άνθρωπο.
Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στο ρόλο της γείωσης, στα διάφορα είδη
γειωτών καθώς και στις μεθόδους υπολογισμού των παραμέτρων τους. Επίσης γίνεται μια
αναφορά στις ιδιαιτερότητες προστασίας των ανεμογεννητριών και τις διατάξεις γείωσηςαυτών.
Στο κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά μεγέθη που σχετίζονται

με την απόκριση ενός συστήματος γείωσης, τα οποία είναι η αντίσταση γείωσης και η
ειδική αντίσταση του εδάφους και επίσης παρουσιάζονται οι παράγοντες που
επηρεάζουν την ειδική αντίσταση του εδάφους και οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα εργασία.
Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η θεωρία μελέτης του φαινομένου του ιονισμού καιδιάφορα μοντέλα ιονισμού που έχουν κατά καιρούς προταθεί.
Στο κεφάλαιο 5,αναφέρονται τα επικρατέστερα μοντέλα και οι αναλυτικές μέθοδοι πουχρησιμοποιούνται σήμερα για την προσομοίωση των συστημάτων γείωσης.
Στο κεφάλαιο 6, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος εξομοίωσης ΑΤΡ– ΕΜΤΡ, επιλέγεται το μοντέλο προσομοίωσης, παρατίθενται τα στοιχεία τουσυστήματος γείωσης της ανεμογεννήτριας και επεξηγείται o τρόπος προσομείωσης του.
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Στο κεφάλαιο 7, λαμβάνονται τα αποτελέσματα της εξομοίωσης υπό μορφή
κυματομορφών, σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος 100ΚΑ σε 4 σημεία του
πλέγματος γείωσης .Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μπορούμε να
ισχυριστούμε ότι η θεμελιακή γείωση και το συμπεριλαμβανόμενο πλέγμα γείωσης
της ανεμογεννήτριας είναι αξιόπιστα και με ασφάλεια σχεδιασμένα.
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ABSTRACT

Lightning strokes consist one of the most important damage risks in wind turbines.
The problem grows bigger as the number and height of modern wind turbines
continuously increases. So lightning strikes on wind turbines are one of the most
important malfunction causes which have serious inflictions on the predicted power
production with severe economic consequences.
Grounding systems are designed to provide the necessary safety on normal operation
conditions as well as on fault conditions.
To test the reliability of a grounding system on fault conditions, a study of its transient
behavior is necessary in order to predict the performance of the grounding system in
the case of an impulse lightning current.
The purpose of this diploma thesis is to study the transient response of two grounding
systems for wind turbines by means of simulation with the EMTP-ATP software.
The equivalent circuits used for the simulation are based on the circuit theory approach for
various values of soil resistivity.
The purpose of the assimilation is to compare the stress waveforms at different points as
well as to compare for different values of the ground resistance where the wind turbine isinstalled.
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More specifically:
In chapter 1, we make a short analysis of lightning strike as a physical phenomenon,

as well as its thermal, mechanical and electrical effects, and its effect on
telecommunication and human beings.
Chapter Two focuses on the role of grounding in electrical installations, the various
types of grounding electrodes and the calculation methods of their parameters.
In chapter 3, the main features related to the response of a grounding system are presented.The ground resistance and the special soil resistance are some of them. We also present thefactors that affect the special soil resistance and the specific values that we will use at this diplomathesis.
In chapter 4 I present the study of the ionization phenomenon and various ionization models thathave been proposed at times.
Chapter 5 lists the most prevalent models and analytical methods currently used to simulategrounding systems.
In chapter 6, there is a brief presentation of the ATP - EMTP simulation program, thesimulation model is selected, the details of the tower and the grounding grind of the wind turbineare given and its simulation follows.
In chapter 7, the results of the simulation are presented through graphs,in case of

lightning strike 100 ΚΑ in four points of the grounding grid.
According to the results, we can claim that the grounding of the wind turbine along with
the grid are reliably and with safety designed.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

1.1 Φυσικά χαρακτηριστικά του κεραυνού
Ο κεραυνός ξεκινά από σημεία υψηλής πεδιακής έντασης. Δύο ετερόσημα φορτία μέσα στο ίδιο σύννεφο
ή δύο γειτονικά σύννεφα δημιουργούν στο διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ τους υψηλές πεδιακές
εντάσεις που μπορούν να προκαλέσουν μια εκκένωση εσωτερική του νέφους, ή ανάμεσα σε δύο σύννεφα.
Συγκέντρωση φορτίου ενός προσήμου σε μια θέση του νέφους και το φορτίο αντίθετου προσήμου που
επάγεται εξαιτίας του πρώτου στο έδαφος, δημιουργούν ανάμεσα στο νέφος και το έδαφος μια ζώνη
αυξημένων πεδιακών εντάσεων. Οι υψηλότερες εντάσεις μέσα στη ζώνη αυτή μπορεί να αναπτύσσονται
είτε κοντά στο νέφος, είτε στην πλευρά του εδάφους στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζει μια
σημαντική προεξοχή. Στην πρώτη περίπτωση, η ενδεχόμενη εκκένωση που θα επακολουθήσει θα αρχίσει
από το νέφος με έναν κατερχόμενο οχετό προεκκένωσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση από το έδαφος με
έναν ανερχόμενο οχετό προεκκένωσης. Έτσι διακρίνονται τέσσερις περιπτώσεις έναρξης του οχετού
προεκκένωσης του κεραυνού:

1. Κατερχόμενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από ένα αρνητικό σύννεφο.(1α)2. Ανερχόμενος θετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από μια προεξοχή του εδάφουςκάτω από ένα αρνητικό σύννεφο. (1β)3. Κατερχόμενος θετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από ένα θετικό σύννεφο. (1γ).4. Ανερχόμενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από μια προεξοχή τουεδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο. (1δ)
Εάν ο οχετός προεκκένωσης που αναπτύσσεται με έναν από τους τέσσερις παραπάνω
τρόπους γεφυρώσει ολόκληρο το διάκενο σύννεφο-γη, επακολουθεί ο οχετός επιστροφής και με αυτόν τον
τρόπο ολοκληρώνεται ένας από τους τέσσερις τύπους κεραυνού που απεικονίζεται στο σχήμα που
ακολουθεί (Σχήμα 1.1), στους οποίους δίνονται οι ορισμοί:

1. Κατερχόμενη αρνητική εκκένωση, πηγάζει από ένα αρνητικό σύννεφο με ένακατερχόμενο οχετό προεκκένωσης και αποτελεί τον πιο συνηθισμένο τύπο κεραυνούπου παρατηρείται στο 90% των περιπτώσεων.(2α)
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2. Ανερχόμενος θετικός οχετός/ αρνητική εκκένωση, πηγάζει από μια προεξοχή τουεδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο. (2β)3. Κατερχόμενη θετική εκκένωση, πηγάζει από ένα θετικό σύννεφο (πολύ σπάνιαπερίπτωση).(2γ)4. Ανερχόμενος αρνητικός οχετός/ θετική εκκένωση, πηγάζει από μια προεξοχή τουεδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο.(2δ)

Σχήμα 1.1 Είδη κεραυνών. α:ανάπτυξη οχετού προεκκένωσης, β:συμπλήρωση του αντίστοιχου είδους
κεραυνού με οχετό επιστροφής. (l:οχετός προεκκένωσης, r:οχετός επιστροφής, v:κατεύθυνση μετάδοσης)

Αξίζει να τονίσουμε ότι η εικόνα 4β λογίζεται ως ο πιο ισχυρός τύπος κεραυνού, ο
οποίος συνοδεύεται από τις μεγαλύτερες εντάσεις ρεύματος που έχουν σημειωθεί
Την παραπάνω εικόνα μπορούμε να τη θεωρήσουμε απλοποιημένη διότι πριν ο οχετός
προεκκένωσης συναντήσει το έδαφος (ή το νέφος), ένας αντίθετος οχετός
αναπτύσσεται από την αλλη πλευρά που έρχεται να συναντήσει τον κύριο οχετό
προεκκένωσης



21

1.2 Συνέπειες από κεραυνικά πλήγματα

1.2.1. Θερμικές συνέπειες του πλήγματος ενός κεραυνού
Ο οχετός προεκκένωσης ενός πλήγματος έχει ένα στενό κεντρικό πυρήνα
περιβαλλόμενο από ένα μεγαλύτερο σχηματισμό κορόνας. Το ρεύμα που ρέει στον
οχετό επιστροφής είναι συγκεντρωμένο κυρίως στον πυρήνα του οχετού, που έχει
διάμετρο ένα με δύο εκατοστά και η θερμοκρασία του αγγίζει το λιγότερο τους 30000
Κ. Σε τέτοιες θερμοκρασίες προκαλείται ατμοποίηση των υδρατμών που υπάρχουν,
δημιουργώντας έτσι τοπικά πυκνώματα και αραιώματα του αέρα, δηλαδή ένα ηχητικό
κύμα, που αρχικά βρίσκεται στην περιοχή των υπερήχων, στη συνέχεια όμως
καταλήγει σε βροντή.
Τα θερμικά αποτελέσματα ενός πλήγματος εξαρτώνται όχι μόνο από το εύρος του
ρεύματος αλλά και από τη διάρκεια ροής του. Στη μελέτη ενός συστήματος
προστασίας, πρέπει να εξετάζονται οι συνέπειες ενός πλήγματος στην αύξηση της
θερμοκρασίας των διάφορων τμημάτων του.
Ο κίνδυνος να τρυπηθεί ένα λεπτό μεταλλικό φύλλο έχει πρακτική σημασία, καθώς
μεταλλικά φύλλα χρησιμοποιούνται σαν υλικό οροφής σε κτήρια και στην επιφάνεια
αεροσκαφών.
Αν ένα μονωτικό υλικό ή ένας «φτωχός» αγωγός πληγεί από κεραυνό, στο σημείο του
πλήγματος θα αναπτυχθεί πολύ μεγάλη θερμοκρασία με αποτέλεσμα τη διάτρηση του
υλικού ή την ανάφλεξή του. Παρατηρούνται συχνά συντήξεις σε αγωγούς κεραιών και
λεπτά χαλύβδινα σύρματα.
Εάν το μονωτικό υλικό περιέχει ίχνη υγρασίας, κατά τη διάρκεια του πλήγματος η
υγρασία μπορεί, λόγω τη υψηλής θερμοκρασίας, να μετατραπεί σε ατμό και η πίεση
που δημιουργείται να προκαλέσει θραύση του υλικού. Το φαινόμενο αυτό
παρατηρείται και στα δέντρα, καθώς το περιεχόμενο στο ξύλο νερό υπερθερμαίνεται,
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ατμοποιείται και λόγω της ταχύτητας εξέλιξης του φαινομένου, αναπτύσσονται
υπερπιέσεις, που οδηγούν σε εκρήξεις
των δέντρων. Περιστασιακά προκαλούνται και πυρκαγιές σε δάση, κυρίως λόγω
κεραυνών με μεγάλο χρόνο ουράς (>40 ms).
Σε αμμώδη εδάφη, οι κεραυνοί κατά την πορεία τους προκαλούν σύντηξη της άμμου και
προκαλούνται υαλώματα διαφόρων σχημάτων και μεγεθών.
Μια άλλη σημαντική θερμική συνέπεια των κεραυνικών πληγμάτων είναι η
ανάφλεξη υλικών όπως ξυλείες, αχυρένιες στέγες, εκρηκτικές ύλες ή καυσίμων.
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Σχήμα 1.2 Πτώση κεραυνού σε δάσος στο Golden Colorado στις ΗΠΑ. [8]
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1.2.2. Μηχανικές συνέπειες

Οι μηχανικές συνέπειες του κεραυνικού πλήγματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α)
αυτές που αφορούν το κρουστικό κύμα που παράγεται από τον οχετό επιστροφής, και
β) αυτές που αφορούν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε έναν ή περισσότερους
αγωγούς, όταν διαρρέονται από το ρεύμα του κεραυνού.
Το κύμα πίεσης, που παράγεται από την πολύ υψηλή θερμοκρασία του οχετού
προεκκένωσης (30000 Κ), εκτός από την γνωστή βροντή (όπως αναφέραμε και σε
προηγούμενη παράγραφο), ευθύνεται και για το κύμα αέρα που μετακινεί κεραμίδια
ορόφων, φαινόμενο συχνό κατά τη διάρκεια ενός άμεσου πλήγματος.
Ακόμα είναι υπεύθυνο για τον τραυματισμό ανθρώπων. Οι τραυματισμοί διαφέρουν
από εκείνους που προκαλούνται από άμεσο ρεύμα υψηλής τάσης, καθώς συνήθως οι
τραυματισμοί από κεραυνό δεν προκαλούν σημαντική καταστροφή των ιστών κατά
μήκος της διαδρομής της γείωσης του ρεύματος του κεραυνού. Κυρίως δημιουργούν
πρόσκαιρες καρδιολογικές και νευρολογικές επιπλοκές ή μικροτραυματισμούς στα
αυτιά και επιφανειακά εγκαύματα.
Οι συνέπειες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία οφείλονται στο γεγονός ότι οι δύο
παράλληλοι αγωγοί που μοιράζονται την εκφόρτιση του ρεύματος κεραυνού,
υπόκεινται σε ελκτικές δυνάμεις ανάλογες του τετραγώνου της τιμής του ρεύματος και
αντιστρόφως ανάλογες της μεταξύ τους απόστασης. Αυτές οι δυνάμεις είναι
υπεύθυνες για τη συγχώνευση πολύκλωνων αγωγών και για τη σύνθλιψη κοίλων
αγωγών.

1.2.3. Ηλεκτρικές συνέπειες

[1]Μια συνέπεια του πλήγματος ενός κεραυνού είναι η εσωτερική διάσπαση που
μπορεί να συμβεί μεταξύ των αγωγών του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
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και εσωτερικών αγώγιμων στοιχείων της κατασκευής, γνωστή και ως «επικίνδυνος
σπινθήρας ή side flash»
Πιο κάτω παρουσιάζεται το παράδειγμα μια κατοικίας με ένα συλλεκτήριο αγωγό
στην καμινάδα, που είναι και το πιο ψηλό σημείο του κτηρίου. Στο εσωτερικό της
κατοικίας υπάρχει μια δεξαμενή νερού, η οποία τροφοδοτείται από ένα μεταλλικό
σωλήνα, που είναι συνδεδεμένος με έναν δεύτερο μεταλλικό σωλήνα, θαμμένο στο
έδαφος. Υποθέτοντας ότι ο συλλεκτήριος αγωγός στην καμινάδα πλήττεται από
κεραυνό ρεύματος i , το ρεύμα αυτό θα εκφορτιστεί στη γη, μέσω του αγωγού του
ΣΑΠ. Ο δρόμος αυτός παρουσιάζει μια αυτεπαγωγή L και μια αντίσταση γείωσης R.
Στην κορυφή λοιπόν του ΣΑΠ παρουσιάζεται διαφορά δυναμικού ως προς τη γη
δίνεται από τον τύπο:

u=i*R+Ldi/dt(V)
Σχήμα 1.3 Πλήγμα κεραυνού σε κατοικία με σύστημα προστασίας και δίκτυο σωληνώσεων νερού

γειωμένων ανεξάρτητα, όπου φαίνεται ο κίνδυνος της μεταξύ τους διάσπασης.
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Αν η τάση διάσπασης του διάκενου D, που είναι η απόσταση των αγωγών προστασίας και της
δεξαμενής, είναι μικρότερη από την αναπτυσσόμενη τάση u, τότε θα συμβεί εσωτερική διάσπαση
μεταξύ των αγωγών, διοχετεύοντας μεγάλο μέρος του κεραυνικού ρεύματος προς τη γη, πιθανά με
καταστροφικές συνέπειες. Ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται να είχε αποφευχθεί αν το κύκλωμα της
δεξαμενής ήταν ισοδυναμικά συνδεδεμένο με το σύστημα προστασίας. Γενικά, ένας σπινθήρας
μπορεί να συμβεί όταν το κεραυνικό ρεύμα διαρρέει αγωγούς που σχηματίζουν διακλαδώσεις και
βρόχους και η τάση u, που δημιουργείται μεταξύ των αγωγών, είναι μεγαλύτερη από την τάση
διάσπασης των εν λόγω αγωγών.
1.2.4. Συνέπειες στις τηλεπικοινωνίες
Τα συστήματα τηλεπικοινωνιών είναι ευαίσθητα σε βλάβες από άμεσο πλήγμα κεραυνού
στις γραμμές ή στις κεραίες τους. Ανεπιθύμητες επιδράσεις μπορεί να έχουν πάνω σε αυτά
και κεραυνοί που πέφτουν σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Είναι δυνατό να δημιουργηθούν
υπερτάσεις στα δίκτυά τους από πτώση κεραυνού σε κοντινές και πιο συγκεκριμένα
παράλληλες ηλεκτρικές γραμμές κατά μήκος των τηλεφωνικών δικτύων.

1.2.5. Συνέπειες στον άνθρωπο

Ένα κεραυνικό πλήγμα έχει σαν επιπτώσεις σημαντικά προβλήματα στην ανθρώπινη ζωή,
που κυμαίνονται από μικρά εγκαύματα έως και το θάνατο. Παρότι οι τραυματισμοί από
κεραυνό συχνά συγκρίνονται με τους κοινούς τραυματισμούς από το ηλεκτρικό ρεύμα,
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην φυσιοπαθολογία και τα πρότυπα του τραύματος.
Αρχικά, το επίπεδο της τάσης που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός όταν τον διαπεράσει
η τάση ενός βιομηχανικού δικτύου είναι περίπου 20 kV , την ώρα που ένα κεραυνικό
πλήγμα δημιουργεί 300 kV. Σε δεύτερη φάση, η διάρκεια του πλήγματος είναι πολύ
μικρότερη. Κατά μέσο όρο, τα ατυχήματα που οφείλονται σε ανθρώπινο δίκτυο διαρκούν
περίπου 500ms, μέχρι δηλαδή να λειτουργήσει το σύστημα προστασίας. Από την άλλη, ο
κεραυνός διαπερνά το ανθρώπινο σώμα σε μόνο 3 ms. Στα εργατικά ατυχήματα η
μεγαλύτερη ζημιά γίνεται κυρίως στα χέρια, τα μπράτσα και τους ώμους, ενώ ο κεραυνός



27

χτυπάει συνήθως το κεφάλι, τους ώμους και τον κορμό.
Άμεσα συμπτώματα ενός πλήγματος από κεραυνό είναι η καρδιακή αρρυθμία, η
μυοκαρδιακή βλάβη και το πνευμονικό οίδημα. Νευρολογικοί τραυματισμοί, όπως
προσωρινή απώλεια αισθήσεων, εγκεφαλικές βλάβες που οδηγούν σε σύντομη απώλεια
μνήμης, ακόμα και πλήρη αμνησία, μακροπρόθεσμες νευρολογικές παθήσεις (αλλαγές
στην προσωπικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές στον ύπνο, κρίσεις επιληψίας),
πόνος στο τύμπανο των αυτιών, καταρράκτης στα μάτια, μούδιασμα των άκρων,
προσωρινή ή μόνιμη παράλυση, εγκεφαλική διάσειση, είναι ακόμα μερικά από τα
συμπτώματα που έχουν παρατηρηθεί σε θύματα κεραυνικών πληγμάτων.
Καθώς η ενέργεια του κεραυνού θερμαίνει τον περιβάλλοντα αέρα κατά μερικές χιλιάδες
βαθμούς (~28000o C), προκαλεί εγκαύματα τρίτου βαθμού στα σημεία του σώματος από
τα οποία εισέρχεται και εξέρχεται. Ενδέχεται να προκαλέσει και κάποια ιδιαίτερα
καψίματα, που ονομάζονται φιγούρες Lichtenberg και οφείλονται στην έκρηξη αιμοφόρων
αγγείων. Η μεγάλη θερμότητα ενδέχεται επίσης να σκίσει ή να κάψει τα ρούχα, ενώ έχει
παρατηρηθεί ότι το πλήγμα μπορεί ακόμα και να τινάξει τον άνθρωπο έξω από τα
παπούτσια του.
Δεν είναι όμως μόνο τα εγκαύματα που προκαλούν βλάβες. Ένα κεραυνικό χτύπημα
μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό της καρδιάς, να προκαλέσει ανακοπή καρδιάς,
καταστρέφοντας παράλληλα τους μυες και τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς.
Ανάλογα με τον τρόπο πτώσης τους, συναντάμε τρεις τύπους κεραυνικών πληγμάτων :

· Το άμεσο χτύπημα, το οποίο προκαλεί το μέγιστο τραυματισμό.· Το πλάγιο χτύπημα (splash)· Το χτύπημα στο έδαφος από το οποίο ο άνθρωπος πλήττεται λόγω βηματικής τάσης.
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Σχήμα 1.4 Κεραυνός κοντά σε γραμμή μεταφοράς, Τexas – ΗΠΑ. [8]

Σχήμα 1.5 Καταστροφή Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού υπό υπέρταση λόγω πτώσης κεραυνού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
2.1 Βασικές έννοιες - Ορισμοί
Για να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η μελέτη της διπλωματικής καθώς και για να εξοικειωθεί ο
αναγνώστης με όρους σχετικού με την γείωση μιας κατασκευής, παρατίθενται ορισμένες βασικές
έννοιες από το πρότυπο “ANSI/IEEE Std 80-2000 [2] (Revision of IEEE Std 80-1986)”, που
αποτελεί τον πλέον ενημερωμένο οδηγό όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ασφαλούς
γείωσης σε υποσταθμό εναλλασσόμενης τάσης.

· Γείωση: Η αγώγιμη σύνδεση, σκόπιμη ή τυχαία, μέσω της οποίας ένα ηλεκτρικό
κύκλωμα ή μια συσκευή συνδέεται με τη γη ή με άλλο αγώγιμο σώμα τέτοιου
μεγέθους ώστε να μπορεί να θεωρηθεί γη.

· Ηλεκτρόδιο γείωσης: Ένας αγωγός θαμμένος στην γη που χρησιμοποιείται για να
συλλέγει ή να διαχέει τα ρεύματα σφαλμάτων στην γη.

· Πλέγμα γείωσης: Ένα σύστημα οριζόντιων ηλεκτροδίων γείωσης που αποτελείται
από ένα σύνολο γυμνών διασυνδεδεμένων αγωγών θαμμένων στη γη , παρέχοντας
κοινή γείωση για τις ηλεκτρικές συσκευές ή τις μεταλλικές κατασκευές,
τοποθετημένο συνήθως σε συγκεκριμένο χώρο.

· Ράβδοι γείωσης: Αγώγιμες ράβδοι θαμμένες κατακόρυφα ή πλάγια στο έδαφος που
συνδέονται συνήθως σε περιμετρικά αλλά και εσωτερικά επιλεγμένα σημεία του
πλέγματος γείωσης με σκοπό την μείωση της αντίστασης γείωσης.

· Αντίσταση γείωσης: Η αντίσταση προς την άπειρη γη, ενός ηλεκτροδίου ή ενός
συστήματος γείωσης.

· Άπειρη γη: Είναι ένα σημείο στην επιφάνεια του εδάφους σε άπειρη απόσταση από
το γειωτή. Λαμβάνεται σαν σημείο αναφοράς των δυναμικών. Η τάση της άπειρης
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γης θεωρείται μηδενική. Για πρακτικούς σκοπούς η «άπειρη απόσταση» είναι 5-10
φορές επί την μεγαλύτερη διάσταση του γειωτή.[3]

· Ανύψωση δυναμικού γης: Είναι το μέγιστο ηλεκτρικό δυναμικό που μπορεί να
αποκτήσει το πλέγμα γείωσης ενός υποσταθμού ως προς ένα απομακρυσμένο
σημείο που θεωρείται άπειρη γη. Σε κανονικές συνθήκες, το δυναμικό του
πλέγματος γείωσης είναι κοντά στο μηδέν. Κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, το
τμήμα του ρεύματος που άγεται μέσω του πλέγματος γείωσης του υποσταθμού προς
την γη προκαλεί την ανύψωση του δυναμικού του ως προς το δυναμικό της γης.

· Βηματική τάση: Η διαφορά δυναμικού στην επιφάνεια που στέκεται ένας
άνθρωπος μεταξύ των ποδιών του, για άνοιγμα ποδιών 1m χωρίς να βρίσκεται σε
επαφή με κάποιο γειωμένο αντικείμενο.

· Τάση επαφής: Η διαφορά δυναμικού μεταξύ της ανύψωσης του δυναμικού και του
δυναμικού της επιφάνειας όπου στέκεται ένας άνθρωπος, ενώ ταυτόχρονα έχει το
χέρι του σε επαφή με μια γειωμένη κατασκευή.

· Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ): Το πλήρες σύστημα που
χρησιμοποιείται για την προστασία ενός χώρου από τις επιπτώσεις ενός κεραυνού.
Αυτό αποτελείται από το εξωτερικό και από το εσωτερικό σύστημα προστασίας.[1]

· Συλλεκτήριο Σύστημα: Το τμήμα του εξωτερικού ΣΑΠ που προορίζεται να δέχεται τους
κεραυνούς.[1]

· Αγωγοί καθόδου: Το τμήμα του εξωτερικού ΣΑΠ μέσω του οποίου το ρεύμα του
κεραυνού διοχετεύεται από το συλλεκτήριο σύστημα στο σύστημα γείωσης.[1]

2.2 Εισαγωγή στις γειώσεις
Σκοπός της γείωσης είναι να παρέχει έναν αγώγιμο δρόμο χαμηλής αντίστασης, έτσι
ώστε να διαχέει ηλεκτρικά ρεύματα σφαλμάτων, όπως ρεύματα προερχόμενα από
πλήγματα κεραυνών ή ρεύματα βραχυκύκλωσης, προς τη γη αποτρέποντας έτσι την
δημιουργία επικίνδυνων υπερτάσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζεται τόσο η προστασία του ηλεκτρικού εξοπλισμού από τυχόν βλάβες όσο
και η προστασία του ανθρώπου από ηλεκτροπληξία..
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Το σύστημα γείωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα για την ασφαλή λειτουργία
οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ως τμήμα του συστήματος αντικεραυνικής
προστασίας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (όπως σταθμοί παραγωγής,
υποσταθμοί, γραμμές μεταφοράς, ανεμογεννήτριες κ.α.) προστατεύει την
εγκατάσταση από κεραυνικά πλήγματα και εσωτερικά σφάλματα. Τελικά ο ρόλος του
συστήματος γείωσης μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα:
· Να προστατέψει τον άνθρωπο από αναπτυσσόμενες βηματικές τάσεις και τάσης επαφής.· Να προστατέψει την κατασκευή και τον εξοπλισμό από κεραυνοπληξία και ρεύματασφαλμάτων.· Να μειώσει τον ηλεκτρικό θόρυβο, να εξασφαλίσει την ελάχιστη διαφορά δυναμικούμεταξύ των διασυνδεδεμένων συσκευών και να περιορίσει τις ηλεκτρικές και μαγνητικέςζεύξεις. [4]
Για να θεωρείται αποτελεσματικό ένα σύστημα γείωσης θα πρέπει εκτός από το να
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους και τον κίνδυνο
κατάρρευσης του ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να παρέχει επίσης χαμηλή
εμπέδηση για το κύμα ρεύματος και να ελαχιστοποιεί το κόστος. Για την κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων είναι απαραίτητος ο ορθός σχεδιασμός καθώς και η ορθή
κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος γείωσης, σύμφωνα με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
· Το σύστημα γείωσης να έχει το κατάλληλο μέγεθος έτσι ώστε όταν εισέρχονται απότομαρεύματα σε αυτό, η αύξηση δυναμικού που δημιουργείται να είναι όσο το δυνατόνμικρότερη.· Τα ηλεκτρόδια γείωσης να είναι τοποθετημένα σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστεη αναπτυσσόμενη βηματική τάση να είναι εντός των προκαθορισμένων ορίων ασφαλείας.· Ο αγωγός καθόδου να συνδέεται στο σύστημα γείωσης σε τέτοιο σημείο ώστε να μειώνεταιη αύξηση του δυναμικού του εδάφους.· Σε περίπτωση διαφορετικών στρωμάτων στο έδαφος, το σύστημα γείωσης να τοποθετείταιμε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται το τμήμα εδάφους με τη χαμηλότερη ειδικήαντίσταση, μειώνοντας έτσι την αύξηση δυναμικού στο έδαφος.· Να λαμβάνεται υπόψη και να μελετάται ο λόγος του μήκους προς το εμβαδό τουσυστήματος γείωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος του. [5]Σε περίπτωση εμφάνισης σφάλματος, η μεταβατική συμπεριφορά του συστήματος
γείωσης δεν είναι πάντοτε η ίδια. Οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται είναι
οι παρακάτω:
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· Το σχήμα και οι διαστάσεις του συστήματος γείωσης· Η ειδική αντίσταση του εδάφους που περιβάλλει το σύστημα γείωσης· Η ανάπτυξη ή όχι ιονισμού του εδάφους· Το σημείο έγχυσης του ρεύματος· Η κυματομορφή του εγχεόμενου ρεύματος [6]

2.3 Είδη γειώσεων
Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε μια γείωση ή το σκοπό που κάθε φορά αυτή
εξυπηρετεί , μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες γειώσεων:
· Γείωση λειτουργίας· Γείωση προστασίας· Γείωση ασφάλειας

1. Γείωση λειτουργίας: Είναι η γείωση που ανήκει στο κύκλωμα λειτουργίας της εγκατάστασης.
Τέτοιες γειώσεις είναι:

· Γείωση του ουδέτερου κόμβου ενός Μ/Τ υποβιβασμού τάσης Δ/Υ.· Γείωση των σιδηροτροχιών ηλεκτρικού σιδηρόδρομου ή τροχιόδρομου.· Γείωση του ουδέτερου αγωγού ενός δικτύου σε συγκεκριμένα διαστήματα
Όταν η γείωση λειτουργίας έχει επιπλέον ωμικές αντιστάσεις, αυτεπαγωγές ή ακόμη και
χωρητικές αντιδράσεις καλείται έμμεση, ενώ όταν περιλαμβάνει μόνο την αντίσταση γείωσης
καλείται άμεση. Σε αυτή την κατηγορία γειώσεων περιλαμβάνονται οι ανοικτές γειώσεις
(παρεμβάλλεται σπινθηριστής ή ασφάλεια διάσπασης στη γραμμή γείωσης).
2. Γείωση προστασίας: Ονομάζεται η αγώγιμη σύνδεση μεταξύ όλων των μεταλλικών
τμημάτων μιας εγκατάστασης που δεν ανήκει στο κύκλωμα λειτουργίας και πάνω στα οποία
δεν θέλουμε να εμφανιστεί επικίνδυνη τάση. Τέτοιες γειώσεις πραγματοποιούνται σε κάθε
ηλεκτρική εγκατάσταση για την προστασία των ανθρώπων από την παρουσία επικίνδυνης
τάσης πάνω στα μεταλλικά μέρη των συσκευών που στη κανονική λειτουργία δεν θα είχαν
τάση. Τέτοιο είδους γειώσεις δεν είναι ποτέ ανοικτές γειώσεις.
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3. Γείωση ασφάλειας: Ονομάζεται και αλλιώς γείωση αντικεραυνικής προστασίας και είναι
η γείωση ενός αγώγιμου τμήματος που χρησιμοποιείται για την προστασία κτιρίων,
εκτεθειμένων μεταλλικών κατασκευών καθώς και πυλώνων στήριξης γραμμών μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διοχέτευση ρευμάτων προς τη γη που προέρχονται από
κεραυνούς.[7]

Τα τρία αυτά είδη γείωσης μπορούν να συνυπάρχουν σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση. Στην
Εικόνα 1.1 φαίνονται τα τρία είδη γειώσεων, λειτουργίας, προστασίας και γείωση του
συστήματος αντικεραυνικής προστασίας για απαγωγή των κεραυνών σε μια ηλεκτρική
εγκατάσταση.

Σχήμα 2.1: Τα τρία είδη γειώσεων, λειτουργίας, προστασίας και γείωση του συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας για απαγωγή κεραυνών[7].
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2.4 Μέθοδοι γείωσης
Οι μέθοδοι γείωσης που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Άμεση γείωσηΕπιτυγχάνεται με απευθείας σύνδεση στο σύστημα γείωσης είτε με ηλεκτρόδιο, είτε μεπλέγμα γείωσης, πλάκα γείωσης και άλλα2. ΟυδετέρωσηΕίναι η αγώγιμη σύνδεση με τον ουδέτερο ή με άλλο γειωμένο αγωγό φάσης του δικτύου.3. Μέσω διακόπτη διαφυγήςΓίνεται αυτόματη απομόνωση του προβληματικού μέρους της εγκατάστασης. Διακρίνονταισε διακόπτες διαφυγής τάσης και έντασης.[8]

2.5 Τύποι γειωτών
Ο γειωτής είναι ένας ή περισσότεροι αγωγοί, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στο έδαφος με σκοπόνα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή επαφή με την γη και ως συνέπεια τηναποτελεσματικότερη διάχυση των ρευμάτων σφάλματος στη γη και κάποιοι από αυτούςπαρουσιάζονται παρακάτω:· Γειωτής ράβδου ή σωλήνας:

o Αυτός ο γειωτής είναι ένας σωλήνας ή ράβδος που καρφώνεται κατακόρυφα
ή λοξά μέσα στο έδαφος. Η αντίσταση γείωσης είναι περίπου αντιστρόφως
ανάλογη του βάθους τοποθέτησης και εξαρτάται σε μικρό βαθμό από το
πάχος ή την διάμετρο της ράβδου. Προτείνονται ράβδοι και σωλήνες χαλκού
και επιχαλκωμένου ή επιμολυβδωμένου χάλυβα γιατί τα υλικά αυτά είναι
ανθεκτικά στη διάβρωση.

· Ταινίες γείωσης ή συρματόσχοινα:
o Ταινίες ή συρματόσχοινα που τοποθετούνται σε βάθος 0,7-1m για να υπάρχει
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υγρό έδαφος. Η ταινία μπορεί να είναι γαλβανισμένος, επιμολυβδωμένος ή
επιχαλκωμένος χάλυβας διαστάσεων περίπου 40x4mm2 ή χάλκινη ταινία.
Μπορεί να τοποθετηθεί είτε ευθύγραμμα είτε κυκλικά γύρω από την
εγκατάσταση. Στην περίπτωση κυκλικής τοποθέτησης η γείωση ονομάζεται
γειωτής βρόχου. Η αντίσταση γείωσης είναι περίπου αντιστρόφως ανάλογη
του μήκους.

· Πλάκες γείωσης:
o Παραλληλόγραμμη πλάκα που ενταφιάζεται στο έδαφος με την επιφάνειά
της κατακόρυφη. Τοποθετείται σε βάθος μεγαλύτερο από 1m και μπορεί να
είναι γαλβανισμένος, επιχαλκωμένος ή επιμολυβδωμένος χάλυβας με πάχος
μεγαλύτερο των 3mm ή χαλκός ή μόλυβδος με πάχος μεγαλύτερο των 2mm.

· Ακτινικός γειωτής:
o Ταινίες ή ράβδοι γείωσης διαμορφωμένες σε μορφή αστέρα με πολλές
ακτίνες. Ο αστέρας ενταφιάζεται σε οριζόντια θέση σε βάθος τουλάχιστον
0,8m και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι όμοια με αυτά των πλακών
γείωσης.

· Γειωτής πλέγματος:
o Πλέγμα από ταινίες ή αγωγοί με τετραγωνικά ανοίγματα πλάτους 0,7-2m που
τοποθετείται οριζόντια σε βάθος 0,5-1m. Τα ελάχιστα πάχη είναι όπως στους
γειωτές ταινίας. Οι γειωτές πλέγματος πλεονεκτούν σε σχέση με τους άλλους
τύπους γειωτών ως προς το ότι καθιστούν τις βηματικές τάσεις στο έδαφος,
πάνω από το πλέγμα, αμελητέες.

· Δίκτυο ύδρευσης στο ρόλο του γειωτή:
o Τα μεταλλικά δίκτυα ύδρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γειωτές
εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση ή άδεια του οργανισμού ύδρευσης και
εφόσον εξασφαλιστεί ότι ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα
ειδοποιείται εγκαίρως για τυχόν σχεδιαζόμενες αλλαγές στο δίκτυο
ύδρευσης.

· Επιφανειακοί και βαθείς γειωτές:
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o Οι γειωτές ανάλογα με το βάθος που τοποθετούνται διαχωρίζονται σε
επιφανειακούς και βαθείς. Καθώς σε μεγάλα βάθη η θερμοκρασία και η
υγρασία του εδάφους δεν μεταβάλλονται κατά πολύ, οι βαθείς γειωτές έχουν
πιο σταθερή αντίσταση ως προς τον χρόνο σε σύγκριση με τους
επιφανειακούς.

· Θεμελιακή γείωση:
o Θεμελιακή γείωση είναι το σύστημα γείωσης που τοποθετείται εντός του
σκυροδέματος στο κάτω μέρος των θεμελίων μιας κατασκευής και
χρησιμοποιείται ως γείωση προστασίας, λειτουργίας, ασθενών ρευμάτων,
ηλεκτρονική, αλεξικέραυνου κλπ. Η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης σε
κάθε νεόδμητη οικοδομή καθίσταται πλέον υποχρεωτική βάσει του ΦΕΚ
1222/05-09-2006 τεύχος Β’ αριθ. Φ.Α’50/12081/642 άρθρο 2.

Λόγω του ότι η εξομοίωση που θα γίνει σε αυτή τη διπλωματική εργασία
πραγματοποιείται σε γείωση θεμελιακού τύπου κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια εκτενέστερη
αναφορά σε αυτόν τον τύπο γείωσης.Η αντίσταση γείωσης διάφορων τύπων γειωτών
υπολογίζεται όπως υποδεικνύει το κάτωθι σχήμα (σχήμα 2.2.) :
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Σχήμα 2.2 [9]
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Ως κύριο ηλεκτρόδιο της θεμελιακής γείωσης χρησιμοποιείται ταινία από χαλκό ή
χάλυβα. Η τοποθέτησή της γίνεται περιμετρικά της θεμελίωσης, είναι κλειστός βρόχος
και συγκρατείται πάνω στον οπλισμό του σκυροδέματος με σφικτήρες. Τοποθετείται
επίσης σε εγκάρσιες και διαμήκης πεδιλοδοκούς στο κέντρο του κτιρίου συνδεδεμένη
ανά 2m με τον οπλισμό[9]. Εντός του σκυροδέματος, ο χάλυβας αποκτά το ίδιο
ηλεκτροχημικό δυναμικό με τον χαλκό και δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης. Εκτός
του σκυροδέματος η σύνδεση χαλύβδινων και χάλκινων εξαρτημάτων πρέπει να
γίνεται μόνο με ανοξείδωτα εξαρτήματα[10].
Στο στάδιο της εγκατάστασης της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στην τοποθέτηση της ταινίας. Αυτή πρέπει να τοποθετείται με την μεγάλη
επιφάνεια κάθετα στο έδαφος και να καλύπτεται από σκυρόδεμα Β 225 (300 κιλά ανά
κυβικό) για τουλάχιστον 5cm. Απαγορεύεται η συγκόλληση και συγκράτηση της
ταινίας επί του οπλισμού με σύρμα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και κατά την
σύνδεση των αγωγών στα διάφορα σημεία, η οποία πρέπει να γίνεται με ειδικά
εξαρτήματα σύνδεσης και εργαλεία που μετρούν την ροπή, ώστε να είναι εντός των
επιτρεπτών ορίων [11] [12]. Στη θεμελιακή γείωση ενσωματώνονται επίσης αναμονές
για ισοδυναμικές συνδέσεις, σύνδεση αλεξικέραυνου κλπ.
Η μελέτη της θεμελιακής γείωσης πρέπει να γίνεται πριν από την έναρξη των
οικοδομικών εργασιών και η εγκατάστασή της να πραγματοποιείται από ειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό, συνήθως κατά την φάση τοποθέτησης του οπλισμού των θεμελίων
και πριν την σκυροδέτηση. Η θεμελιακή γείωση πλεονεκτεί συγκριτικά με τους
υπόλοιπους τύπους γειωτών έχοντας τα εξής χαρακτηριστικά:
· Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης· Σταθερή τιμή αντίστασης γείωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους· Πλήρη μηχανική προστασία και αντοχή στη διάβρωση· Εξάλειψη βηματικών τάσεων· Ευκολία στην πραγματοποίηση ισοδυναμικών σχέσεων· Ευελιξία για εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας· Χαμηλό κόστος



39

Σχήμα 2.3 Στοιχεία θεμελιακής γείωσης[9]

2.6 Γείωση ανεμογεννητριών
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61024-1 [14], όσον αφορά τη διάταξη, δύο είναι οι
κύριες διατάξεις των ηλεκτροδίων για τη γείωση μιας ανεμογεννήτριας.
· Διάταξη τύπου Α

Σε αυτή τη διάταξη, οριζόντια ή κάθετα ηλεκτρόδια συνδέονται σε κάθε αγωγό
καθόδου της ανεμογεννήτριας. Αγωγός καθόδου για τις ανεμογεννήτριες, είναι
ο πύργος τους.

· Διάταξη τύπου Β
Σε αυτή τη διάταξη, ένα ηλεκτρόδιο σε σχήμα δακτυλίου, του οποίου το 80%
του συνολικού του μήκους, βρίσκεται σε επαφή με το χώμα, τοποθετείται γύρω
από την κατασκευή. Ένας άλλος τρόπος γείωσης τύπου Β, είναι η τοποθέτηση
ενός ηλεκτροδίου γείωσης στα θεμέλια της κατασκευής. Επιπλέον κάθετα και
οριζόντια ηλεκτρόδια μπορούν να συνδυαστούν με αυτό το ηλεκτρόδιο. Το
βάθος τοποθέτησης της διάταξης γείωσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5m
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Στις κατασκευές των ανεμογεννητριών, χρησιμοποιείται συνήθως η διάταξη τύπου Β,
με το δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο να τοποθετείται περιμετρικά των θεμελίων και να
ενώνεται με τα θεμέλια μέσω του τσιμέντου, όπως φαίνεται παρακάτω:

Σχήμα 2.4 Συνήθης διάταξη γείωσης ανεμογεννήτριας

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η επιθυμητή αντίσταση γείωσης των ανεμογεννητριών
είναι μικρότερη ή ίση των 10Ω.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
3.1 Αντίσταση γείωσης

Όπως προαναφέρθηκε, αντίσταση γείωσης ονομάζεται η αντίσταση ενός ηλεκτροδίου
ή ενός συστήματος γείωσης προς την άπειρη γη, όπου άπειρη γη θεωρείται ένα σημείο
στην επιφάνεια του εδάφους σε θεωρητικά άπειρη απόσταση από τον γειωτή, με
μηδενική τάση.
Σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος μια εγκατάστασης, αν η αντίσταση γείωσης έχει
μεγάλη τιμή, τότε κατά τη διάχυση του κρουστικού ρεύματος του κεραυνού στη γη
μέσω του συστήματος γείωσης, η ανύψωση του δυναμικού λαμβάνει πολύ υψηλή τιμή
και καθίσταται απειλή για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό. Έτσι προκύπτει
ότι για να είναι αξιόπιστο και αποτελεσματικό ένα σύστημα γείωσης απαιτείται να
έχει χαμηλή αντίσταση γείωσης.
Η αντίσταση γείωσης εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους.

3.2 Ειδική αντίσταση του εδάφους
Η ειδική αντίσταση του εδάφους (ρ) ορίζεται ως η αντίσταση του υλικού του εδάφους
που παρουσιάζει ένας μοναδιαίος κύβος (1m*1m*1m), όταν τοποθετηθούν επίπεδα
ηλεκτρόδια σε δύο απέναντι κάθετες πλευρές του, μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται
διαφορά δυναμικού U. Μετράται σε Ωm.

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ειδική αντίσταση του εδάφους είναι οι
εξής:

· Είδος του εδάφους
Η ειδική αντίσταση του εδάφους εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση του
εδάφους, η οποία ποικίλει ανάλογα με το είδος του. Το έδαφος μπορεί να είναι
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ελώδες, χωματώδες, βραχώδες, υγρό, ξηρό, ανομοιογενές κ.ά. Όσο πιο ξηρό και
πετρώδες είναι το έδαφος, τόσο μεγαλύτερη ειδική αντίσταση παρουσιάζει.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ενδεικτικές τιμές ειδικών αντιστάσεων εδαφών
διαφόρων τύπων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών
Εγκαταστάσεων [12].

Πίνακας 1. Ενδεικτικές μέσες τιμές ειδικών αντιστάσεων εδάφους[12]

· Υγρασία
Η ειδική αντίσταση του εδάφους μειώνεται αυξανόμενης της υγρασίας του
εδάφους. Αυτό συμβαίνει επειδή η υγρασία του εδάφους εμπλουτισμένη με
διάφορα φυσικά συστατικά, μπορεί να αποτελέσει αγώγιμο ηλεκτρολύτη. Τα
συστατικά αυτά μπορεί να είναι το χλωριούχο νάτριο, το θειικό μαγνήσιο, ο
θειικός χαλκός ή το χλωριούχο ασβέστιο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε
αργιλώδες έδαφος με 10% περιεχόμενο υγρασίας κατά βάρος, η ειδική
αντίσταση του εδάφους βρέθηκε να είναι
30 φορές μεγαλύτερη από την περίπτωση ίδιου εδάφους με 20% περιεχόμενο
υγρασίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το έδαφος μπορεί να ξηραίνεται επιφανειακά, αλλά σε
βάθος μεγαλύτερο από 0,5m διατηρείται συνήθως υγρό σε όλες τις εποχές του
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έτους. Για αυτό το λόγο, οι γειωτές ταινίας τοποθετούνται σε βάθη μεγαλύτερα
των 0,5m και στους πασσαλωμένους γειωτές ράβδου λαμβάνεται ως ενεργό
μήκος αυτό που είναι κάτω από 0,5m.

· Θερμοκρασία
Οι εποχιακές θερμοκρασιακές μεταβολές προκαλούν διακύμανση της τιμής της
ειδικής αντίστασης του εδάφους, ιδιαίτερα σε περιοχές που συνηθίζονται
παγετοί. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ηλεκτρόδια
γείωσης θάβονται σε μεγάλο βάθος, δηλαδή για να ελαχιστοποιείται η επίδραση
αυτών των διακυμάνσεων στην τιμή της αντίστασης γείωσης. Γενικά η
αντίσταση μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και κατά τη διάρκεια
του έτους η μεταβολή της αντίστασης του εδάφους φτάνει περίπου τα 30%.
Στην Ελλάδα, όπου επικρατεί μεσογειακό κλίμα, η τιμή της αντίστασης του
εδάφους είναι υψηλότερη τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριου, ενώ από τον
Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο λαμβάνει την χαμηλότερη τιμή της.

Στην Εικόνα 3.1 φαίνεται η επίδραση του άλατος (CURVE 1), της υγρασίας (CURVE
2) και της θερμοκρασίας (CURVE 3) στην ειδική αντίσταση του εδάφους. Η
καμπύλη 1 (CURVE 1), δείχνει την επίδραση του αλατιού στην αντίσταση του
εδάφους για έδαφος που περιέχει 30% υγρασία κατά βάρος. Από την καμπύλη 2
(CURVE 2), παρατηρούμε ότι η ειδική αντίσταση του εδάφους αυξάνεται
απότομα για ποσοστά υγρασίας του εδάφους κάτω από 15%, ενώ για ποσοστά
υγρασίας πάνω από 22% η τιμή της αντίστασης επηρεάζεται ελάχιστα. Η
καμπύλη 3 (CURVE 3), δείχνει την μεταβολή της ειδικής αντίστασης του
εδάφους για αμμώδες έδαφος με 15,2% ποσοστό υγρασίας ανά βάρος. Η
επίδραση της θερμοκρασίας στην ειδική αντίσταση του εδάφους είναι σχεδόν
αμελητέα για θερμοκρασίες πάνω από τους 0°C, ενώ για θερμοκρασίες κάτω
από 0°C, όπου το νερό του εδάφους αρχίζει να παγώνει, η ειδική αντίσταση
αυξάνεται απότομα.
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Σχήμα 3.1 Επίδραση άλατος, υγρασίας και θερμοκρασίας στην ειδική αντίσταση του εδάφους[12]

· Μορφή της τάσης
Για γειωτές μήκους 10 μέτρων ή μεγαλύτερων υπο κρουστικές τάσεις έχει
παρατηρηθεί αύξηση της τιμής της αντίστασης. Σε αρνητικές κρουστικές τάσεις
0.3/30 μs η μεταβατική αντίσταση θεμελιακού γειωτή κυμαίνεται μεταξύ των
τιμών 3- 26 Ω. Η αύξηση της τιμής της αντίστασης γίνεται στο μέτωπο της
τάσης. Η αντίσταση σε κρουστικές τάσεις χαρακτηρίζεται σαν κρουστική
αντίσταση. [7]

· Μέγεθος των κόκκων
Το μέγεθος των κόκκων του υλικού του εδάφους, θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί στο είδος του εδάφους. Αναφέρεται ξεχωριστά λόγω της
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σημαντικότητας του στη διαμόρφωση της τιμής τις ειδικής αντίστασης του
εδάφους. Η αντίσταση του εδάφους, αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το μέγεθος
των κόκκων. Επίσης το μέγεθος των κόκκων και η κατανομή τους μέσα στο
έδαφος συνδέονται με την κατακράτηση της υγρασίας σε αυτό. Κόκκοι με
μεγάλο μέγεθος κατακρατούν περισσότερη υγρασία λόγω της επιφανειακής
τάσης μεταξύ αυτών. Τέλος, σε εδάφη με ανομοιόμορφα μεγέθη κόκκων, οι
μικρότεροι σε μέγεθος κόκκοι συμπληρώνουν τους δημιουργούμενους από τους
μεγαλύτερους κόκκους θύλακες αέρα, με αποτέλεσμα το έδαφος να γίνεται πιο
συμπαγές και να μειώνεται έτσι η ειδική του αντίσταση.

· Ένταση πεδίου
Εάν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή , η οποία
ονομάζεται διηλεκτρική αντοχή, τότε επηρεάζεται η τιμή της ειδικής
αντίστασης του εδάφους. η τιμή της διηλεκτρικής αντοχής διαφέρει για κάθε
τύπο εδάφους και είναι της τάξης μερικών kV/cm. Σε περίπτωση που το
ηλεκτρικό πεδίο υπερβεί την κρίσιμη τιμή ξεκινούν διασπάσεις γύρω από την
επιφάνεια του ηλεκτροδίου που αυξάνουν το ενεργό του μέγεθος έως ότου η
τιμή του πεδίου πέσει κάτω από την κρίσιμη τιμή. Θεωρούμε ότι το πεδίο είναι
πάντοτε μικρότερο της κρίσιμης τιμής λόγω των πολύ αυστηρών κριτηρίων στη
σχεδίαση των συστημάτων γείωσης.

· Επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος
Η ειδική αντίσταση του εδάφους στην περιοχή των ηλεκτροδίων γείωσης
μπορεί να επηρεαστεί από το ρεύμα των ηλεκτροδίων προς το γύρω έδαφος. Τα
θερμικά χαρακτηριστικά για το ποσοστό υγρασίας του εδάφους καθορίζουν εάν
ένα ρεύμα συγκεκριμένης τάξης και διάρκειας θα προκαλέσει σημαντική
ξήρανση και συνεπώς αύξηση της πραγματικής αντίστασης του εδάφους.
προκειμένου να βρισκόμαστε στην ασφαλή περιοχή θεωρούμε ρεύμα μέγιστης
πυκνότητας 200 A/ για χρόνο 1 sec.
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3.3 Τιμές ειδικής αντίστασης εδάφους στη συγκεκριμένηδιπλωματική εργασία
Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσομοιώνεται η θεμελιακή γείωση μιας
ανεμογεννήτριας συμπεριλαμβανομένου ενός πλέγματος γείωσης. Οι τιμές των ειδικών
αντιστάσεων του εδάφους μετρήθηκαν 1000 Ωm, λόγω του είδους του εδάφους(μάρμαρο)
για τους αγωγούς, που είναι σε επαφή με το έδαφος και 50 Ωm για εκείνους που είναι σε
επαφή με το μπετόν.
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Κεφάλαιο 4
Φαινόμενο ιονισμού του εδάφους

4.1 Μηχανισμοί Διάσπασης του εδάφους
Η δομή του εδάφους συνίσταται από αγώγιμα σωματίδια διαφορετικής μορφής, μεταξύ των
οποίων παρεμβάλλεται νερό το οποίο περιέχει διαλυμένα άλατα ή αέρα. Η ύπαρξη του νερού
και των διαλυμένων αλάτων είναι οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται η αγωγιμότητα
του εδάφους. Επίσης, όταν επιβληθεί μια τάση, το μέγεθος μεταξύ διακένων των κόκκων
επηρεάζει την αναπτυσσόμενη σε αυτά ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Όταν έχουμε
μεταβατικά φαινόμενα σε ένα σύστημα γείωσης, μέσα στο έδαφος γύρω από τους αγωγούς
του συστήματος, έχουμε ανάπτυξη ηλεκτρικών πεδίων τα οποία προκαλούν τη διάσπαση του
εδάφους. Ο ακριβής μηχανισμός του εδάφους παραμένει άγνωστος μέχρι σήμερα, ωστόσο
από τις προσπάθειες των ερευνητών για την περιγραφή του φαινομένου έχουν προταθεί δυο
μηχανισμοί. Ο θερμικός μηχανισμός και ο ιονισμός του εδάφους.

Σχήμα 4.1 Σύνθεση του εδάφους. [17]

4.1.1 Θερμικός Μηχανισμός Διάσπασης
Ο Θερμικός μηχανισμός προτάθηκε από τους Snowden et Al. [19]. Όταν το ρεύμα που
εγχέεται μέσω της γείωσης στο έδαφος προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του νερού
(φαινόμενο Joule). Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού μειώνει την ειδική αντίσταση του,
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οπότε το ρεύμα, το οποίο προτιμά να ρέει μέσω των δρόμων με την μικρότερη αντίσταση,
προκαλεί εξάτμιση του νερού. Στις περιοχές όπου έχουμε εξάτμιση του νερού, η ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των κόκκων του εδάφους ξεπερνά μια κρίσιμη τιμή και
προκαλείται διάσπαση του εδάφους. Ο χρόνος έναρξης της διάσπασης είναι εξαρτώμενος
από την αγωγιμότητα και θερμοχωρητικότητα του νερού, του μήκους των δρόμων στα οποία
εκδηλώνεται διάσπαση καθώς και στις θερμικές ιδιότητες του εδάφους.

4.1.2 Ιονισμός του εδάφους
Οι Leadon et al.[17] πρότειναν έναν άλλο μηχανισμό διάσπασης, τον ιονισμό του εδάφους.
Πρόκειται για μια ηλεκτρική διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα όταν το ηλεκτρικό πεδίο
διακένου των κόκκων ενισχυθεί, προκαλώντας ιονισμό του αέρα και εμφάνιση τόξου, οπότε
και μείωση της αντίστασης του εδάφους. Η διηλεκτρική αντοχή του εδάφους κυμαίνεται από
περίπου 0.7-10 kV/cm[18] δηλαδή είναι μικρότερη από τη διηλεκτρική αντοχή του αέρα η
οποία είναι μεταξύ των τιμών 25-30 kV/cm για διάκενο αντίστοιχων διαστάσεων.
Αποτελέσματα πειραμάτων των Oettle [21] , Πετρόπουλου [20] και Liew et al. [22], υποστηρίζουν
το μηχανισμό διάσπασης του εδάφους μέσω του ιονισμού.
Σύμφωνα με τους Nor και Ramli [23] για να γίνει δυνατή η διάκριση μεταξύ του θερμικού
μηχανισμού και του μηχανισμού του ιονισμού του εδάφους πρέπει να εκτιμηθεί η ενέργεια που
απορροφάται από το χώμα, για δεδομένη επιβαλλόμενη τάση και περιεκτικότητα του εδάφους σε
υγρασία. Ο επικρατών μηχανισμός διάσπασης είναι ο ιονισμός του εδάφους, ωστόσο
παρατηρήθηκαν και φαινόμενα που σχετίζονται με το θερμικό μηχανισμό , κάτι που καλεί για
περαιτέρω έρευνα των μηχανισμών διάσπασης.
Ομηχανισμός που λαμβάνεται υπόψιν σε αυτήν την εργασία είναι ο ιονισμός του εδάφους.

4.2 Μοντέλα Ιονισμού του εδάφους
Για την περιγραφή της διαδικασίας του ιονισμού έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα από
ερευνητές.
Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η προσέγγιση της χρονικά
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μεταβαλλόμενης ειδικής αντίστασης και η προσέγγιση της μεταβαλλόμενης γεωμετρίας του
ηλεκτροδίου.

4.2.1 Μοντέλο μεταβαλλόμενης ειδικής αντίστασης
Το μοντέλο αυτό (προτάθηκε από τους Liew και Darveniza [19] το 1974), περιλαμβάνει μια
χρονικά μεταβαλλόμενη ειδική αντίσταση στην περιοχή γύρω από το ηλεκτρόδιο, η οποία
είναι μια γραμμική συνάρτηση του ηλεκτρικού πεδίου. Λόγω του φαινομένου του ιονισμού του
εδάφους η ειδική αντίσταση του εδάφους μειώνεται γύρω από το ηλεκτρόδιο γείωσης. Η
πραγματοποίηση πειραμάτων για την παρατήρηση της γραμμικής συμπεριφοράς σε εδάφη
διαφορετικής σύστασης, τα οποία όμως είναι ομογενή και ισότροπα (δηλαδή θεωρώντας την
ειδική αντίσταση του εδάφους ίδια προς όλες τις κατευθύνσεις) , οδήγησε στο συμπέρασμα
ότι ο περιβάλλων χώρος του ηλεκτροδίου γείωσης, χωρίζεται νοητά σε τρεις περιοχές
ανάλογα με την τιμή του ρεύματος (J) που εγχέεται. Στο Σχ.4.2 που ακολουθεί
απεικονίζονται οι 3 περιοχές.

Σχήμα 4.2Μοντέλο Liew και Darveniza [22]
Όσο το ρεύμα που διοχετεύεται στο έδαφος αυξάνεται και καθώς η πυκνότητα ρεύματος (J)
υπερβαίνει μια κρίσιμη τιμή (JC) , η ειδική αντίσταση του εδάφους παρουσιάζει χαμηλότερη
τιμή από τη μόνιμη κατάσταση (ρsoil). Σε αντίθετη περίπτωση, η ειδική αντίσταση παραμένει
σταθερή, όπως δείχνουν οι τύποι 4.1 και 4.2

ρ = ρsoil για J < JC (4.1)
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ρ = ρsoil * e-t / τ1 για J > JC (4.2)
όπου : τ1: η χρονική σταθερά ιονισμού κατά την αύξηση του ρεύματος , t:

μετρούμενος χρόνος από την έναρξη του ιονισμού
Ο ιονισμός επεκτείνεται σε μια περιοχή ακτίνας rcm, όπου αντιστοιχεί η μέγιστη τιμή του
εγχεόμενου ρεύματος. Ακολούθως όταν το ρεύμα ξεκινά να μειώνεται, διαμορφώνονται στο
έδαφος οι τρείς περιοχές :

Ø Μη ιονισμένη περιοχή (3): Στην περιοχή αυτή δεν έχει εκδηλωθεί το φαινόμενο του
ιονισμού οπότε ισχύει: ρ = ρsoil για J < JC , r > rcm

Ø Περιοχή Απιονισμού (2): Στην περιοχή αυτή, η πυκνότητα ρεύματος δεν ξεπερνά την
κρίσιμη τιμή της και έτσι η ειδική αντίσταση τείνει προς την αρχική τις τιμή σύμφωνα
με τη σχέση:
ρ=ρi+( ρsoil - ρi ) * (1- e-t/t2) * (1- 𝐽𝐽𝑐)2 για J < JC , r < rcm

Όπου : ρi : η τιμή της ειδικής αντίστασης όταν J = Jc
τ2: η χρονική σταθερά απιονισμού

t: ο μετρούμενος χρόνος από την έναρξη του
απιονισμού.

Ø Περιοχή Ιονισμού (1): Στην περιοχή αυτή, όπου ισχύει r < rcm και J ≥ Jc ,
εξελίσσεται η διαδικασία ιονισμού, όσο η τιμή της πυκνότητας του ρεύματος
υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή της και η τιμή της ειδικής αντίστασης διαμορφώνεται
με τον τύπο 4.2. Όταν η πυκνότητα ρεύματος αποκτήσει τιμές μικρότερες της
κρίσιμης τιμής, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για την περιοχή Απιονισμού (2).

Στο Σχήμα 4.3 που ακολουθεί , απεικονίζεται γραφικά η σχέση μεταξύ της ειδικής αντίστασης
και της πυκνότητας ρεύματος
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Σχήμα4.3Μεταβολή ειδικής αντίστασης συναρτήσει της πυκνότητας ρεύματος [23]

Σε νέα δημοσίευση τους, οι Liew, Wang και Darveniza αναβάθμισαν το προηγούμενο
μοντέλο τους, εισάγοντας και την περιοχή εμφάνισης τόξων. Για περιορισμό της
πολυπλοκότητας του μοντέλου, θεώρησαν ημισφαιρικές ισοδυναμικές επιφάνειες και έτσι η
συνολική αντίσταση υπολογίζεται αθροίζοντας τα στοιχειώδη ημισφαιρικά κελύφη πλάτους
dr. Στο Σχήμα 4.4 απεικονίζεται το ανανεωμένο μοντέλο.

Σχήμα 4.4Μοντέλο Wang [19]
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η τιμή της ειδικής αντίστασης του εδάφους μεταβάλλεται σε
σχέση με την πυκνότητα του εγχεόμενου ρεύματος στο έδαφος, ως ακολούθως:
Για πυκνότητα ρεύματος μικρότερη από την κρίσιμη τιμή της, ισχύει ο τύπος 4.1. Όταν η
κρίσιμη τιμή ξεπεραστεί, θεωρούνται δύο περιοχές. Στην μια περιοχή εκδηλώνεται ο ιονισμός
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του εδάφους για r < rcm και J ≤ JC < JS και η τιμή της ειδικής αντίστασης του εδάφους δίνεται
από τον τύπο 4.2, ενώ στην άλλη , η ειδική αντίσταση μηδενίζεται λόγω της εμφάνισης
σπινθήρων και ισχύει r < rcm και J ≥ JS .
Οι συσχετισμός της JS με την JC επιτυγχάνεται ορίζοντας μια νέα σταθερά, όπως φαίνεται
παρακάτω :

Περίπτωση1:
α=α0*(1-λeIβ1) (4.4)
(για α>1 στο εσωτερικό του εδάφους και όταν το ρεύμα αυξάνεται)

Όπου: α0 : η αρχική τιμή του α
l : τιμή εγχεόμενου ρεύματος
β1 : περιλαμβάνει την ενεργειακή θεώρηση
λ : για έλεγχο της χρονικής στιγμής που το α θα αρχίσει να μειώνεται

Για μεγαλύτερη τιμή του εγχεόμενου ρεύματος, μεγαλώνει η περιοχή εμφάνισης τόξων. Έτσι
μπορούμε να πούμε ότι η ένταση των τόξων καθώς και το μέγεθος της περιοχής στην οποία
εμφανίζονται εξαρτάται από την τιμή του JS.
Καθώς μειώνεται το α εξαιτίας των τόξων και του ιονισμού , εμφανίζονται τόξα στην
επιφάνεια του εδάφους. Έτσι ο τύπος για το α διαμορφώνεται ως εξής :
α=(1+eβ2/Ι) (4.5α)
β=Ι(t-Δt) ln(αs-1) για αS > 1 (4.5β)
Όπου: αs είναι η ελάχιστη τιμή που προκύπτει από τον τύπο 3.5α.

Περίπτωση2:
Αφού το ρεύμα φτάσει στη μέγιστη τιμή του και ξεκινάει να μειώνεται, το α τείνει στην αρχική
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του τιμή, σύμφωνα με τον τύπο:
α=αρ+(α0-αρ)*(α- 𝛪𝛪𝜌)β3 (4.6)
Όπου: Ιp : η μέγιστη τιμή του ρεύματος

αp: η τιμή του α που αντιστοιχεί στο Ιp
β3: σταθερά πουμεταβάλλεταιώστε η α ναανακτά όσοπιο αργά την αρχική τιμή
της, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ρεύματος.

Ακολούθως με τη μείωση του ρεύματος θεωρούνται τέσσερεις περιοχές όπως φαίνεται στο
Σχήμα 4.4.
Περιοχή1: μη ιονισμένη περιοχή όπου η ειδική αντίσταση είναι σταθερή , ρ = ρsoil και r>rcm και
J<JS.
Περιοχή2: Εδώ η πυκνότητα ρεύματος είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή ιονισμού και η
τιμή της ειδικής αντίστασης τείνει στην αρχική της τιμή, σύμφωνα με τη σχέση 4.3
Περιοχή3: Συνεχίζεται το φαινόμενο του ιονισμού, εως ότου J=JS οπότε και ξεκινά η διαδικασία
απιονισμού ( r < rcm και JS> J ≥ JC).
Περιοχή4: Εκδήλωση τόξων και μηδενική ειδική αντίσταση ( r < rcm και J ≥ JC ).
Παρατηρώντας το ανανεωμένο μοντέλο, συμπεραίνει κανείς την πολυπλοκότητα στη χρήση
του αφού υπεισέρχονται διάφορες άλλες παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν.
Ένα τροποποιημένο μοντέλο σε σχέση με αυτό των Liew & Darveniza πρότεινε ο Nixon το
2006 [17]. Βάσει αυτού, υποστήριξε ότι η ειδική αντίσταση της ζώνης ιονισμού- απιονισμού,
μπορεί να θεωρηθεί ίδια σε όλο τον όγκο της ζώνης και δύναται να υπολογιστεί από την τιμή
της πυκνότητας ρεύματος στο εξωτερικό όριο της ζώνης. Δηλαδή, απλοποιεί τα στοιχειώδη
κελύφη που αποτελούν τις ζώνες ιονισμού-απιονισμού, όπου η πυκνότητα ρεύματος
μεταβάλλεται με το χρόνο, ενώ για τον υπολογισμό της συνολικής αντίστασης των ζωνών,
απαιτείται πρώτα ο υπολογισμός των επί μέρους αντιστάσεων κάθε κελύφους. Στο Σχήμα 4.5
απεικονίζονται οι διαφορές μεταξύ των δυο μοντέλων. Το μοντέλο του Nixon αποδείχθηκε
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ότι είναι αρκετά ακριβές. [19]

Σχ.4.5 Διαφορές μοντέλων α)Liew & Darveniza και β)Nixon
1)περιοχή ιονισμού, 2)περιοχή απιονισμού και 3)μη-ιονισμένη περιοχή [17]

4.2.2 Μοντέλο Ηλεκτροδίου Αυξημένων Διαστάσεων.
Στην περίπτωση αυτήν, εξετάζεται ένα ηλεκτρόδιο τοποθετημένο σε ιονισμένο
έδαφος, σαν να ήταν ηλεκτρόδιο τροποποιημένων εγκάρσιων διαμέτρων σε έδαφος μη
ιονισμένο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6.

Σχήμα 4.6Μοντελοποίηση διακύμανσης διαμέτρου για κάθε στοιχειώδες κομμάτι του καλωδίου γείωσης κατά
τον ιονισμό του εδάφους [25]

Σύμφωνα με τον Πετρόπουλο [20] και τους και τους Bellaschi et al.[26], υποστηρίζεται ότι
όταν ξεκινά η διαδικασία ιονισμού, η αγωγιμότητα του εδάφους στη ζώνη ιονισμού, που
υποτίθεται ότι είναι ομοιόμορφη γύρω από τα ηλεκτρόδια, αποκτά αμέσως την ίδια τιμή με την
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αγωγιμότητα του ηλεκτροδίου. Με άλλα λόγια, εξισώνεται η ειδική αντίσταση της ζώνης
ιονισμού με αυτή του ηλεκτροδίου, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να προσομοιώνεται με
ηλεκτρόδιο αυξημένων διαστάσεων. Επίσης, η τιμή του ηλεκτροδίου γείωσης παραμένει
σταθερή, αυξανόμενης της επιβαλλόμενης τάσης, εως ότου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή. Τότε δημιουργούνται τόξα
εκκένωσης, μειώνοντας την αντίσταση.
Άλλη μια πεποίθηση των ερευνητών είναι ότι υπό σταθερό ρεύμα η ζώνη ιονισμού εκτείνεται
μέχρι μια συγκεκριμένη επιφάνεια, όπου το ηλεκτρικό πεδίο υπερβαίνει την κρίσιμη τιμή της
διηλεκτρικήςαντοχής του εδάφους, η οποίαορίζεται μονοσήμαντα για κάθε τύπο εδάφους.

Σχήμα 4.7Μοντέλο Bellaschi [18]
Όπως είναι κοινά αποδεκτό, η αντίσταση των γειώσεων υπό την επίδραση υψηλών
κρουστικών ρευμάτων, αποκτά πολύ χαμηλότερες τιμές σε αντίθεση με την περίπτωση
ρευμάτων χαμηλής συχνότητας. Επίσης η τιμή της αντίστασης γειώσης μπορεί να μειωθεί
ακόμα περισσότερο, όταν τα ηλεκτρόδια γείωσης γειτνιάζουν με άλλα αγώγιμα αντικείμενα.
Αυτό οφείλεται στις ηλεκτρικές εκκενώσεις που λαμβάνουν χώρα και εκμηδενίζουν την
υψηλή αντίσταση μεταξύ των αγώγιμων τμημάτων του εδάφους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός χώρου του οποίου η αγωγιμότητα είναι πολύ μεγαλύτερη απ' ότι στο υπόλοιπο έδαφος.
Γι' αυτό το ηλεκτρόδιο δείχνει να είναι αυξημένων διαστάσεων, με μειωμένη αντίσταση ως
προς τη γη.
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας , παρατηρείται ότι ημισφαιρικά κύτταρα δοκιμών
χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τις εργαστηριακές δοκιμές, για τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των φαινομένων του ιονισμού του εδάφους. Το είδος αυτό, υιοθετήθηκε
παλαιότερα μεταξύ άλλων από τον Πετρόπουλο [20], καθώς και από τους Mohamad Nor et
al. [23][27].
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Ο Πετρόπουλος [20], μετά από πειράματα που πραγματοποίησε χρησιμοποιώντας
ημισφαιρικό δοχείο άνθρακα πεπληρωμένο με χώμα, πρότεινε το μοντέλο που φαίνεται στο
Σχήμα 4.8.

Σχήμα 4.8Μοντέλο Πετρόπουλου [11]
Βάσει αυτού, υποστήριξε ότι οι εκκενώσεις κατανέμονται ομοιόμορφα στο χώρο που
περιβάλλει το ηλεκτρόδιο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος για κάθε τάση, και διαχωρίζεται από
το υπόλοιπο χώμα με μια ημισφαιρική επιφάνεια, της οποίας η ακτίνα εξαρτάται από την
τιμή της τάσης.
Τα μεγέθη που φαίνονται στο Σχ.4.8 υπολογίζονται από τους εξής τύπους [17]:
R0=𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙

2𝜋𝑟0 (4.7)

Όπου: R0 : αντίσταση μόνιμης κατάστασης (Ω)
r0 : ακτίνα ηλεκτροδίων (m)
ρsoil: ειδική αντίσταση του εδάφους (Ωm)

Η πυκνότητα ρεύματος σε μια συγκεκριμένη ακτίνα από το ηλεκτρόδιο, υπό την επιβολή
κρουστικού κεραυνικού ρεύματος προκύπτει από :
J= 𝐼

2𝜋𝑟2 (4.8)

Όπου : J : πυκνότητα ρεύματος (Α/m2)
Ι : επιβαλλόμενο κρουστικό ρεύμα (Α)
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Σχ.4.9 Μοντέλο διάδοσης ιονισμού [36]
r : απόσταση από το ηλεκτρόδιο (m)

Η πυκνότητα ρεύματος σε μια συγκεκριμένη ακτίνα από το ηλεκτρόδιο, υπό την επιβολή
κρουστικού κεραυνικού ρεύματος προκύπτει από :
Jcr= 𝐸𝑐𝑟𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙

(4.9)
Όπου : Jcr : κρίσιμη πυκνότητα ρεύματος (Α/m2)

Εcr : κρίσιμη ένταση (ιονισμού) ηλεκτρικού πεδίου (V/m)
Ρsoil : ειδική αντίσταση του εδάφους (Ωm)

Η ακτίνα της περιοχής του ιονισμού προκύπτει εύκολα συνδυάζοντας τους τύπους (4.8) και
(4.9) , λύνοντας ως προς r. Έτσι έχουμε:
ri= 𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙 ∗𝐼2𝜋𝐸𝑐 (4.10)

Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου, το έδαφος θεωρείται ομογενές και ισότροπο στις
πειραματικές δοκιμές, κάτι που δε γίνεται στην πράξη. Ωστόσο , η μείωση της τιμής της
μεταβατικής αντίστασης αποδίδεται και σε άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση της
θερμοκρασίας που περιβάλλει τα ηλεκτρόδια, αφού μείωση της αντίστασης γείωσης
παρατηρείται και όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι σχετικά μικρή, ώστε να μη συμβαίνουν
εκκενώσεις. [19]

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξαν και οι Lodoba et al. Μετά από έρευνες που
διεξήγαγαν. Σύμφωνα με αυτούς, όταν ένα ηλεκτρόδιο γείωσης διαρρέεται από κρουστικό
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ρεύμα, δημιουργείται γύρω από αυτό μια ζώνη εκκενώσεων, στην οποία αρχικά εμφανίζονται
σπινθήρες που στη συνέχεια μετατρέπονται σε τόξα λόγω ενίσχυσης του ηλεκτρικού πεδίου.
Εξαιτίας αυτών των διασπάσεων, δημιουργούνται αγώγιμα μονοπάτια μεταξύ του
ηλεκτροδίου και της επιφάνειας της ζώνης εκκενώσεων. Η τελευταία εκτείνεται μέχρι το
σημείο όπου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δεν ξεπερνά την κρίσιμη τιμή και το
ηλεκτρόδιο φαντάζει αυξημένης διαμέτρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

5.1 Μεταγενέστερα μοντέλα συστημάτων γείωσης – Αριθμητικέςμέθοδοι
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η δραματική εξέλιξη της υπολογιστικής δύναμης
των ηλεκτρονικών υπολογιστών προσέφερε στους μηχανικούς τη δυνατότητα να
επιλύουν και να μοντελοποιούν πιο περίπλοκα προβλήματα, όπως η μοντελοποίηση
της μεταβατικής συμπεριφοράς διάφορων συστημάτων γείωσης υπό πλήγματα
κρουστικών ρευμάτων. Για την ανάλυση αυτών των συστημάτων, χρησιμοποιούνταν
ποικίλες αριθμητικές μέθοδοι. Ως αποτέλεσμα της εξέλιξης των υπολογιστών,
ξεπεράστηκαν παλιότερες αριθμητικές μέθοδοι που απαιτούσαν διάφορες
προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση των περίπλοκων συστημάτων γείωσης, αφού
πλέον με τη χρήση των υπολογιστών ήταν δυνατή η επίλυση σύνθετων εξισώσεων και
η προσομοίωση των περίπλοκων συστημάτων γείωσης.
Οι διάφορες αριθμητικές μέθοδοι για την μελέτη των συστημάτων γείωσης που
αναπτύχθηκαν από το 1980 μέχρι και τον 21ο αιώνα αναφέρονται συνοπτικά
παρακάτω και καθεμία από αυτές περιγράφεται στις επόμενες ενότητες.
· Κυκλωματική προσέγγιση· Προσέγγιση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου· Προσέγγιση γραμμής μεταφοράς· Υβριδική προσέγγιση

5.1.1 Κυκλωματική προσέγγιση
Η κυκλωματική προσέγγιση είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
αριθμητικές μεθόδους για την μοντελοποίηση και μελέτη της μεταβατικής
συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης με περίπλοκη γεωμετρία. Η διαδικασία της
περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
Ø Διαίρεση του συστήματος σε πεπερασμένο αριθμό μικρότερων τμημάτων.
Ø Αναπαράσταση του κάθε τμήματος μέσω επαγωγών (ΔL), χωρητικοτήτων (ΔC),
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αγωγιμοτήτων (ΔG) και εσωτερικών αντιστάσεων (Δr)e , υπολογισμός των παραμέτρωντους και κατασκευή του ολικού ισοδύναμου συγκεντρωμένου κυκλώματος από ταεπιμέρους τμήματα.
Ø Επίλυση των εξισώσεων των κόμβων του ισοδύναμου κυκλώματος του συστήματος, βάσειτων νόμων του Kirchoff.

Η κυκλωματική προσέγγιση για τη μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων
γείωσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1983, από τον Meliopoulos, ο οποίος χρησιμοποίησε
ανεξάρτητες από τη συχνότητα παραμέτρους για κάθε τμήμα (ΔL, ΔC, ΔG και Δre) του
συστήματος. Κάθε τμήμα του μελετούμενου συστήματος γείωσης αντικαθιστούσε το ισοδύναμο
της γραμμής μεταφοράς χωρίς απώλειες, με πρόσθετες αγωγιμότητες προς τη γη στο δεξί και
αριστερό άκρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.1
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Σχήμα 5.1 Ισοδύναμο κύκλωμα ενός τμήματος κατά την κυκλωματική προσέγγιση του Meliopoulos [26]
Η εξίσωση των κόμβων του ισοδύναμου κυκλώματος του σχήματος 5.1 λαμβάνεται από
την ακόλουθη σχέση:

[Y] .[V(t)] = [Is(t)] + [b(t-Δt,. . . )]
[Y]: Πίνακας αγωγιμοτήτων των κόμβων
[V(t)]: Διάνυσμα των τάσεων των κόμβων τη χρονική στιγμή t
[Is(t)]: Διάνυσμα εγχεόμενων ρευμάτων στους κόμβους του κυκλώματος
[b(t-Δt,. . . )]: Διάνυσμα των ρευμάτων προηγούμενων χρονικά στιγμών

Αργότερα, ο Meliopoulos, βασιζόμενος στις εξισώσεις του Maxwell, ανέπτυξε
περαιτέρω το μοντέλο του υπολογίζοντας την απόκριση του κάθε τμήματος του
ισοδύναμου κυκλώματος για διάφορες διεγέρσεις ρεύματος, συμπεριλαμβάνοντας στο
μοντέλο την εξάρτηση των παραμέτρων και του ιστορικού των ρευμάτων από τη
συχνότητα.
Το 1989 ο Ramamoorty ανέπτυξε μια απλοποιημένη κυκλωματική προσέγγιση για τα
πλέγματα γείωσης [26]. Κατά την προσέγγιση αυτή, χώρισε το συνολικό σύστημα σε
n τμήματα, καθένα από τα οποία αναπαριστάται από ένα συγκεντρωμένο κύκλωμα με
ιδίες και αμοιβαίες επαγωγές (ΔL) και από αγωγιμότητες διαρροής προς τη γη. Το
ισοδύναμο κύκλωμα ενός τετραγώνου του πλέγματος γείωσης παρουσιάζεται στο
Σχήμα 5.2.
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Σχήμα 5.2. Ισοδύναμο κύκλωμα τετραγωνικού στοιχείου του πλέγματος γείωσης [28]

Οι τάσεις των κόμβων του παραπάνω σχήματος υπολογίζονται από τη σχέση:
𝑑[𝑉]

𝑑𝑡 =[G]-1 {𝑑[𝐼𝑠]
𝑑𝑡 - L-1[V]}

[G]: Πίνακας αγωγιμοτήτων των κόμβων
[V]: Διάνυσμα των τάσεων των κόμβων
[Is] : Διάνυσμα εγχεόμενων ρευμάτων στους κόμβους του κυκλώματος
[L]: Διάνυσμα επαγωγικών αντιστάσεων των κόμβων

Παρόλο που το μοντέλο αυτό αγνοεί τις εγκάρσιες χωρητικότητες ζεύξης, είναι
αρκετά ακριβές στην ανάλυση της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων
γείωσης σε εδάφη χαμηλής ειδικής αντίστασης.
Το 1999 ο Geri και ο Otero τροποποίησαν το μοντέλο της κυκλωματικής προσέγγισης
του Meliopoulos, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το φαινόμενο του ιονισμού του
εδάφους. Στο μοντέλο του Geri [21] πλέον, κάθε κλάδος χωρητικότητας-
αγωγιμότητας και αντίστασης- επαγωγής του κυκλώματος, αναπαριστανόταν με
ισοδύναμες αγωγιμότητες παράλληλες με ιδανική πηγή τάσης ελεγχόμενης από ρεύμα.
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Βάσει αυτής της νέας αναπαράστασης, της οποίας τα ισοδύναμα κυκλώματα
φαίνονται στα σχήματα 5.3 και 5.4, καθίσταται ευκολότερη η επίλυση της τελευταίας
σχέσης που αναφέραμε.

Σχήμα 5.3. Ισοδύναμα κυκλώματα κλάδου αντίστασης-επαγωγής του μοντέλου του Geri
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Σχήμα 5.4. Ισοδύναμα κυκλώματα κλάδου χωρητικότητας-αγωγιμότητας του μοντέλου του Geri
Το μοντέλο του Otero [26], ήταν ίσως το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε για την
ανάλυση της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης στο πεδίο της
συχνότητας, αντί για το πεδίο του χρόνου, βασιζόμενο στην κυκλωματική προσέγγιση.
Από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, βγαίνει το ομόφωνο συμπέρασμα ότι η σύνθετη
αντίσταση ενός ηλεκτροδίου γείωσης αναπαρίσταται στις χαμηλές συχνότητες από μία
μόνο ωμική αντίσταση, ενώ στις υψηλές συχνότητες από ένα συγκεντρωμένο RLC
κύκλωμα [27]. Επίσης, στην υπάρχουσα βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται συχνά τα
τρία παρακάτω σύνολα από εξισώσεις για τον υπολογισμό των παραμέτρων ενός
ηλεκτροδίου γείωσης με βάσει το μοντέλο της κυκλωματικής προσέγγισης.
Στη συνέχεια δίνεται το πρώτο σύνολο εξισώσεων το οποίο χρησιμοποιείται για την
κάθετη ράβδο, σύμφωνα με τον Rudenberg [27].

G-1= 𝜌
2𝜋𝑙  log2𝑙𝑎

C=2πεlog2𝑙𝑎
L=𝜇02𝜋  log2𝑙𝑎

Το δεύτερο σύνολο εξισώσεων χρησιμοποιείται για τα οριζόντια ηλεκτρόδια σύμφωνα
με τους Sunde και Tagg [27].
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G-1= 𝜌
2𝜋𝑙  log(4𝑙𝑎 -1)

C=2πεlog(4𝑙𝑎 -1)
L=𝜇0𝑙

2𝜋  log(2𝑙𝑎 -1)

Στις παραπάνω σχέσεις η ακτίνα του αγωγού α όταν αυτός τοποθετείται σε βάθος h,
αντικαθίσταται με α'= 2𝛼ℎ.
Εναλλακτικά, σύμφωνα με τον Dwight [27], η αντίσταση, η χωρητικότητα και η επαγωγή
μπορούν να υπολογιστούν από:

G-1= 𝜌
2𝜋𝑙[ ln(2𝑙𝛼 ) + ln(2𝑙𝑠 ) -2 + 𝑠𝑙 - 𝑠2

16(0.5 ∗ 𝑙)2 + 𝑠4
512 (0.5 ∗𝑙)4]

C=ε*ρ*G
L= 𝑙

𝐶0 2  ∗ 1𝜀 ∗𝜌∗𝐺

Όπου: s=2h
ρ: ειδική αντίσταση του εδάφους
l: μήκος του ηλεκτροδίου
α: ακτίνα του ηλεκτροδίου
ε: ηλεκτρική διαπερατότητα του μέσου
𝜇0 :μαγνητική διαπερατότητα του κενού
h: βάθος τοποθέτησης ηλεκτροδίου

Τα παραπάνω σύνολα εξισώσεων για τον υπολογισμό των παραμέτρων των
ηλεκτροδίων γείωσης είναι βασισμένα σε διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες
περιορίζουν την εγκυρότητάς τους, ειδικά σε ρεύματα υψηλών συχνοτήτων, όπου οι
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αμοιβαίες συζεύξεις μεταξύ των αγωγών καθώς και το φαινόμενο του ιονισμού του
εδάφους δε μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα.
Το 2008 ο Rong Zeng σε δημοσίευσή του [28], πρότεινε ένα μοντέλο για τη μελέτη
της μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης, το οποίο βασίζεται στην
κυκλωματική προσέγγιση κατανεμημένων και χρονικά μεταβαλλόμενων παραμέτρων,
λαμβάνοντας υπόψη και το φαινόμενο του ιονισμού του εδάφους καθώς και τις
αμοιβαίες συζεύξεις μεταξύ των αγωγών.
Ένα οριζόντιο ηλεκτρόδιο γείωσης θαμμένο οριζόντια στο έδαφος, υπό πλήγμα
κεραυνικού ρεύματος, μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα δίκτυο κατανεμημένων
παραμέτρων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.5. Το κάθε στοιχειώδες τμήμα του
ηλεκτροδίου, αποτελείται από μια εν σειρά αντίσταση , μια εν σειρά επαγωγή Li, μια
παράλληλη αγωγιμότητα G και μια παράλληλη χωρητικότητα C

Σχήμα 5.5. Αναπαράσταση ηλεκτροδίου γείωσης με μη-ομοιόμορφες συγκεντρωμένες παραμέτρους [28]

Η παράλληλη αγωγιμότητα G η παράλληλη χωρητικότητα C του κυκλώματος του
ηλεκτροδίου της Εικόνα 5.5, συνδέονται με τις ισοδύναμες διαμέτρους του κάθε
τμήματος του αγωγού κι έτσι καθίστανται μεταβαλλόμενες ως προς τον χρόνο, σε
αντίθεση με τις εν σειρά αντίσταση και επαγωγή L, οι οποίες είναι ανεξάρτητες της
ισοδύναμης διαμέτρου του αγωγού. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται, αφού οι
κατευθύνσεις των εγχεόμενων ρευμάτων στο έδαφος, είναι πάντα κάθετες ως προς την
επιφάνεια που ορίζει ο αγωγός με το έδαφος. Έτσι η μαγνητική σύνδεση, που
εξαρτάται από τα ρεύματα, είναι ανεξάρτητη των ισοδύναμων διαμέτρων των αγωγών
και το ρεύμα ρέει κυρίως μέσω των μεταλλικών αγωγών. Σύμφωνα με τον φυσικό
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ορισμό, η εν σειρά αντίσταση και επαγωγή διατηρούνται σταθερές και το φαινόμενο
του ιονισμού επηρεάζει μόνο τις εν παραλλήλω αγωγιμότητα και χωρητικότητα [29].
Οι ανά μονάδα μήκους παράμετροι του κάθε τμήματος του ηλεκτροδίου γείωσης
υπολογίζονται από τους τύπους:

Li=𝜇0𝑙𝑖
2𝜋 𝑙𝑛 2𝑙𝑖𝑎 −1 (5.1)

ri= 𝜌
2𝜋𝑙𝑖[2ℎ+𝑎𝑙𝑖 +ln𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+𝑎2

𝑎 − 1 + ( 𝑎𝑙𝑖 )2+ln𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+4ℎ2
2ℎ  − 1 + ( 2ℎ𝑙𝑖 )2]

(5.2)
C= 2𝜋𝜀𝑙𝑖

𝛼𝑖𝑙𝑖 +𝑙𝑛𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+𝑎2
𝑎 ∗ 1+(𝑎𝑙𝑖)2

(5.3)

G= 𝐶𝜀𝜌 (5.4)

li : το μήκος του ηλεκτροδίου γείωσηςε : η διηλεκτρική διαπερατότητα του εδάφουςμ0: η μαγνητική διαπερατότητα του κενούρ : η ειδική αντίσταση εδάφουςh : το βάθος ενταφιασμού του ηλεκτροδίουαi : η ισοδύναμη ακτίνα του ηλεκτροδίου λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενου του ιονισμού
Αντί για τη σχέση (5.3), που αφορά τον υπολογισμό των χωρητικοτήτων, θα ήταν πιο
ορθό να χρησιμοποιηθεί η σχέση Ci(αι) + Ci(2h+αi), όπως ορίζει η θεωρία των
ειδώλων, αφού οι αγωγοί είναι θαμμένοι σε βάθος (h) κάτω από το έδαφος. Από τις
σχέσεις (5.3) και (5.4), που αφορούν τις εν παραλλήλω χωρητικότητα και
αγωγιμότητα ενός τμήματος του αγωγού, φαίνεται η εξάρτηση των μεγεθών αυτών
από την ισοδύναμη ακτίνα που προκύπτει αν συμπεριληφθεί στο μοντέλο το
φαινόμενο του ιονισμού
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του εδάφους. Η ισοδύναμη ακτίνα υπολογίζεται από την σχέση αi= 𝜌 𝛥𝑙𝑖𝑙𝑖2𝜋𝐸𝑐.
Οι παράμετροί της προσδιορίστηκαν σε προηγούμενες ενότητες.
Στην αναφορά [28], συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις για τον υπολογισμό των
αμοιβαίων συζεύξεων μεταξύ δύο παράλληλων τμημάτων του συστήματος
γείωσης, για διάφορες διατάξεις.

5.1.2 Προσέγγιση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου
Οι μέθοδοι για την ανάλυση της μεταβατικής συμπεριφοράς των
συστημάτων γείωσης που βασίζονται στην προσέγγιση του
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι οι εξής:
· Μέθοδος των στιγμών (MoM, Method of Moment)· Μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (FEM, Finite Element Method)

Η δημοφιλέστερη προσέγγιση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την ανάλυση
της μεταβατικής συμπεριφοράς συστημάτων, είναι η μέθοδος των στιγμών
(ΜοΜ). Η μέθοδος αυτή, βασίζεται στη θεωρία των κεραιών, απαιτεί
λιγότερες προσεγγίσεις συγκριτικά με άλλα μοντέλα και στηρίζεται στην
ακριβή επίλυση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ενός διπόλου του Hertz,
εντός ή δίπλα σε ένα ημιεπίπεδο με απώλειες. Η προσέγγισή αυτή, αποτελεί
μια προσέγγιση πλήρους κύματος στο πεδίο της συχνότητας, αλλά
προϋποθέτει ότι το σύστημα είναι γραμμικό. Συνεπώς, η εφαρμογή της
καθίσταται αδύνατη για τη μοντελοποίηση μη- γραμμικών συστημάτων.
Παρόλα αυτά, η μέθοδος αυτή ταιριάζει απόλυτα σε περιπτώσεις
μοντελοποίησης χαρακτηριστικών εξαρτώμενων από τη συχνότητα [30].
Η εφαρμογή της μεθόδου προϋποθέτει ότι τα ηλεκτρόδια γείωσης είναι λεπτά
και ότι η πυκνότητα ρεύματος κατά μήκος του ηλεκτροδίου προσεγγίζεται με
‘νήματα’ ρεύματος, κυρίως κατά τον άξονά του. Το κάθε ηλεκτρόδιο
θεωρείται κατά μήκος χωρισμένο σε τμήματα. Έτσι προκύπτει ο πίνακας [Ζ],
που χρησιμοποιείται από τη μέθοδο των στιγμών MOM και περιγράφει τις
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις μεταξύ των τμημάτων του ηλεκτροδίου. Ο [Ζ]



69

είναι ένας ΝxN πίνακας, όπου Ν το πλήθος των τμημάτων του ηλεκτροδίου.
Οι εξισώσεις του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην προσέγγισή αυτή,
μπορούν να εκφραστούν υπό τη μορφή πινάκων, όπως φαίνεται από τη
σχέση:

[Z][I]=Is[Z'] (5.4)
,όπου [Ι] είναι ένα διάνυσμα στήλης του οποίου τα στοιχεία είναι άγνωστοι
φάσορες που προσεγγίζουν την κατανομή του ρεύματος κατά μήκος των
ηλεκτροδίων, είναι ο φάσορας του εγχεόμενου ρεύματος και [Ζ’] ένα
διάνυσμα στήλης, τα στοιχεία του οποίου είναι οι σύνθετες αντιστάσεις
μεταξύ του τμήματος στο οποίο εγχέεται το ρεύμα και των υπόλοιπων
τμημάτων.

Η σύνθετη αρμονική αντίσταση γείωσης δίνεται από τη σχέση:
Z(jω)=𝑉𝑆𝐼𝑆=     𝑍𝑆  𝐼𝑆  + [𝑍′][𝐼]𝑇 

𝐼𝑆

,όπου VS είναι ο φάσορας του δυναμικού ως προς τη γη στο σημείο έγχυσης
του ρεύματος και ZS η ιδία σύνθετη αντίσταση του τμήματος έγχυσης.

Το βασικό βήμα της διαδικασίας επίλυσης, είναι η εκτίμηση των στοιχείων του
πίνακα [Ζ] της παραπάνω σχέσης, η εξίσωση των οποίων μπορεί να γραφτεί υπό
τη γενική μορφή:

Zmn=∫𝑚 ∫𝑛 𝐹𝑚FnGmndlmdln
,όπου Fm και Fn είναι συναρτήσεις που σχετίζονται με την προσέγγιση του

ρεύματος και των συνοριακών συνθηκών κατά μήκος του m-οστού και n-
οστού τμήματος αντίστοιχα. Gmn είναι η συνάρτηση Green που ισοδυναμεί
στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στο n-οστό τμήμα λόγω ενός ρεύματος στο
m-οστό τμήμα. Ο προσδιορισμός της γίνεται μέσω της αναλυτικής λύσης
του Sommerfeld [26]. Έτσι η Gmn μπορεί να ενσωματωθεί στην εξίσωση:

Gmn=gmn +kg'mn +Smn
,όπου gmn είναι η συνάρτηση Green για το ρευματοφόρο στοιχείο κάτω

από το έδαφος σε ένα απεριόριστο ομογενές και με απώλειες μέσο με
χαρακτηριστικά γης,ενώ g'mn ενώ είναι η αντίστοιχη συνάρτηση του ειδώλου
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πάνω από την επιφάνεια της γης. Εάν στην τελευταία σχέση
εφαρμόζονταν μόνο οι gmn και g'mn θα ισοδυναμούσε η σχέση με τη μέθοδο
των στατικών ειδώλων. Το Κ είναι ένας συντελεστής που τροποποιεί τα
είδωλα και περιλαμβάνει τα ολοκληρώματα του τύπου Sommerfeld. Ο
τελευταίος όρος τείνει στο μηδέν στις χαμηλές συχνότητες, ενώ στις υψηλές
αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η gmn μπορεί να εκφραστεί από την σχέση:

gmn=𝑒−𝑗𝑘𝑟
𝑟

με k=ω (𝜀 − 𝑗
𝜔𝜌)𝜇

,όπου r είναι η απόσταση μεταξύ της πηγής στο m-οστό τμήμα και του
σημείου παρατήρησης στο n-οστό τμήμα. Μια πιθανή προσέγγιση της
ανωτέρω συνάρτησης θα ήταν η ανάπτυξη του εκθετικού σε σειρά
MacLaurin , όπου θα προέκυπτε η σχέση:

gmn=1𝑟 - jk- 𝑘2
2 + . . .

,στην οποία εάν κάποιος ήθελε να μεταβεί από την προσέγγιση
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην κυκλωματική προσέγγιση, θα
χρησιμοποιούσε μόνο τον πρώτο όρο της.

Έτσι λοιπόν η λύση της εξίσωσης (5.4) δίνει την κατανομή του ρεύματος κατά
μήκος των ηλεκτροδίων για δεδομένη συχνότητα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για περαιτέρω υπολογισμούς διαφόρων ποσοτήτων, όπως δυναμικά, τάσεις,
πεδία, σύνθετες αντιστάσεις κ.α. Στο πεδίο της συχνότητας, οι ποσότητες αυτές
μπορούν να θεωρηθούν ως συναρτήσεις του συστήματος και η χρονική απόκριση
να δίνεται από τη σχέση:

u(t)=F-1{F[i(t)Z(jω)]}
Η δεύτερη μέθοδος για την ανάλυση της μεταβατικής συμπεριφοράς των
συστημάτων γείωσης, βασιζόμενη στην προσέγγιση του ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου, είναι η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Το μοντέλο της,
ξεκινάει από τις εξισώσεις ηλεκτρικής ή μαγνητικής ενέργειας που
περιλαμβάνουν τις διαφορικές εξισώσεις του Maxwell, σε σχέση με το
διάνυσμα δυναμικού ( 𝐴) και το βαθμωτό δυναμικό (𝑉) σε διάφορους τομείς του
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συστήματος. Στην συνέχεια, η υλοποίηση του μοντέλου γίνεται μέσω της
μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για τις λύσεις που βασίζονται στη φυσική
αρχή της ελαχιστοποίησης της ενέργειας στο σύστημα. Οι τελικές συναρτήσεις 𝐴
𝑉 για το πεδίο του εδάφους δίνονται από τις εξισώσεις:

𝛺 ( 1𝜇0 (𝛻 × 𝑊)∙(𝛻 × 𝐴) + 1𝜇0 (𝛻 × 𝑊)(𝛻∙𝐴) + (𝜎𝑗𝑜𝑖𝑙
+ 𝑗𝜔𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙)(𝑗𝜔𝑊 ∙ 𝐴 +𝑊∙ 𝛻𝑉))𝑑𝛺 = 0

∫𝛺 (𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙 + 𝑗𝜔𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙)𝛻𝑊 ∙ (𝑗𝜔𝛢 +  𝛻𝑉)dΩ=0
,ενώ για το πεδίο του αέρα:

𝛺 ( 1𝜇0 (𝛻 × 𝑊)∙(𝛻 × 𝐴) + 1𝜇0 (𝛻 × 𝑊)(𝛻∙𝐴))𝑑𝛺 = 0

Για την αριθμητική επίλυση των προβλημάτων, οι παραπάνω εξισώσεις
μετασχηματίστηκαν σε γραμμικές εξισώσεις, χωρίζοντας το συνολικό σύστημα
σε Ν μικρότερα στοιχεία. Η δυσκολία της προσέγγισης ηλεκτρομαγνητικού
πεδίου με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, είναι η χρήση του χωρικού
μετασχηματισμού για τη μετατροπή του προβλήματος ανοικτών ορίων του
περιβάλλοντος αέρα και γης, σε πρόβλημα κλειστών ορίων, με απώτερο σκοπό
την μείωση του μεγέθους του προβλήματος. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της
προσέγγισης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων,
είναι ότι μπορεί να χειριστεί μη-ομοιόμορφα στοιχεία που περιγράφουν αρκετά
εύκολα τα περίπλοκα σχήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που το μοντέλο αυτό
μπορεί εύκολα να συμπεριλάβει το φαινόμενο του ιονισμού του εδάφους. Παρόλα
αυτά η μέθοδος αυτή είναι πιο δυσνόητη από ότι η μέθοδος των στιγμών, διότι
δεν επιλύει απευθείας τις εξισώσεις του Maxwell.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η προσέγγιση
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ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι αρκετά ακριβής, αφού θεωρεί ελάχιστες
υποθέσεις και προσεγγίσεις. Από την άλλη όμως, απαιτεί αρκετό υπολογιστικό
χρόνο για μεγάλα συστήματα γείωσης, όπως είναι τα πλέγματα, και καθίσταται
αρκετά πολύπλοκη αφού επιλύει τις πλήρεις εξισώσεις του Maxwell.

5.1.3 Προσέγγιση γραμμής μεταφοράς
Η προσέγγιση της γραμμής μεταφοράς ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε αρχικά
για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση της μεταβατικής συμπεριφοράς των
συστημάτων γείωσης. Παρόλα αυτά, η εξέλιξη της προσέγγισης αυτής, δεν ήταν
τόσο άμεση όσο εκείνης της κυκλωματικής και της προσέγγισης
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.
Η προσέγγιση γραμμής μεταφοράς παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης τόσο στο
πεδίου του χρόνου όσο και στο πεδίο της συχνότητας, καθώς επίσης μπορεί να
συμπεριλάβει όλες τις αμοιβαίες συζεύξεις μεταξύ των αγωγών και συγχρόνως να
προβλέψει την καθυστέρηση κυματικής διάδοσης. Μερικοί ερευνητές, όπως ο
Meliopoulos, Papalexopoulos, εφάρμοσαν την προσέγγιση της γραμμής
μεταφοράς μόνο σε κάθε ένα από τα μικρά τμήματα των αγωγών γείωσης, με
σκοπό να εξάγουν τον αντίστοιχο πίνακα εδικών αντιστάσεων για τη λύση των
κυκλωματικών εξισώσεων. Άλλοι ερευνητές, όπως ο Grcev, Mazzetti, Liu,
Lorentzou, χρησιμοποίησαν την έννοια της ομοιόμορφης γραμμής μεταφοράς,
όπου δηλαδή οι ανά μονάδα μήκους παράμετροι των αγωγών γείωσης είναι
σταθερές κατά μήκος του αγωγού και εξήγαγαν τις εξισώσεις τάσης και ρεύματος
του συστήματος επιλύοντας τις τηλεγραφικές εξισώσεις[26]:

𝑑𝑉 𝑑𝑥  + L𝑑𝐼𝑑𝑡 +  𝑟eI=0

𝑑𝐼 𝑑𝑥 + C 𝑑𝐼𝑑𝑡 +  𝐺𝑉=0
Συγκεκριμένα οι Mazzetti et. al. Χρησιμοποίησαν τις εξισώσεις του Sunde, για
τον υπολογισμό των ανά μονάδα μήκους παραμέτρων ενός ηλεκτροδίου μήκους
ενός μέτρου. Έτσι με τη χρήση των παραμέτρων αυτών, διεξήχθη η ανάλυση της
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μεταβατικής συμπεριφοράς ηλεκτροδίων γείωσης διαφορετικού μήκους στο
πεδίου του χρόνου, θεωρώντας ότι οι ανά μονάδα μήκους παράμετροι είναι
ανεξάρτητες του μήκους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να προβλέψει το
αποτελεσματικό μήκος των ηλεκτροδίων γείωσης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δίνει
εσφαλμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη μεταβατική τάση στο σημείο έγχυσης
του ρεύματος. Από την άλλη, έχει συνειδητοποιηθεί ότι οι αγωγοί γείωσης
πεπερασμένου μήκους, υπό πλήγμα κεραυνών, δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένη
δομή πεδίων
με ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο κάθετα μεταξύ τους, και συνεπώς οι ανά
μονάδα μήκους παράμετροι (επαγωγή, χωρητικότητα, αγωγιμότητα) θα πρέπει να
περιλαμβάνουν την επίδραση του μήκους του αγωγού.
Το 2005 προτάθηκε από τους Y. Liu et al. [31] ένα νέο μοντέλο βασισμένο στην
προσέγγιση μη-ομοιόμορφης γραμμής μεταφοράς για την ανάλυση της
μεταβατικής συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης, επιλύοντας τηλεγραφικές
εξισώσεις. Στο μοντέλο αυτό λαμβάνονται υπόψη όλες οι αμοιβαίες συζεύξεις
μεταξύ των διάφορων τμημάτων των αγωγών, κάνοντας χρήση των ανά μονάδα
μήκους παραμέτρων, που είναι χρονικά και χωρικά εξαρτημένες. Οι εξισώσεις
λύνονται αριθμητικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του
χρόνου και έτσι το μοντέλο αυτό γίνεται πιο αποδοτικό και εύκολο στην
εφαρμογή του. Μπορεί επίσης να επεκταθεί εύκολα σε μεγαλύτερα συστήματα
γείωσης όπως τα πλέγματα μεγάλου μεγέθους.
Ένα άλλο μοντέλο βασισμένο στην έννοια της γραμμής μεταφοράς για τη μελέτη
των συστημάτων γείωσης, παρουσιάστηκε από τον A. Marcos Mattos [32] το
2005. Πρόκειται για ένα καθαρά αριθμητικό μοντέλο που υπολογίζει τις
παραμέτρους (αυτεπαγωγή, αγωγιμότητα, χωρητικότητα) σε τρία σημεία του
πλέγματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.6.
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Σχήμα 5.6. Σημεία υπολογισμού των παραμέτρων
Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι εκμεταλλεύεται το σφάλμα
που προκύπτει από τα διακριτά μοντέλα γραμμής μεταφοράς συγκεντρωμένων
στοιχείων, αφού το ενσωματώνει στο ισοδύναμο κύκλωμα ως πυκνωτή ή ως
επαγωγή. Επίσης τα ηλεκτρόδια του πλέγματος, θεωρούνται ως ομοιόμορφες
γραμμές μεταφοράς σε σειρά που συνδέουν δύο κόμβους. Για την αναπαράσταση
ενός κόμβου του ισοδύναμου κυκλώματος του συγκεκριμένου μοντέλου,
λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες των ηλεκτροδίων του πλέγματος, εξωτερικές
πηγές, αμοιβαίες επιδράσεις καθώς και ανομοιομορφίες. Μετά από σύγκριση των
πειραματικών αποτελεσμάτων του μοντέλου αυτού με άλλα μοντέλα, βρέθηκε να
είναι αρκετά ακριβές.
Τελικά, σε σχέση με τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, η προσέγγιση της γραμμής
μεταφοράς παρουσιάζει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, αφού είναι αρκετά
ακριβής, έχει μικρό υπολογιστικό χρόνο, είναι σχετικά εύκολη στην κατανόηση,
είναι απλή και μπορεί να συμπεριλάβει το φαινόμενο ιονισμού του εδάφους
καθώς και την καθυστέρηση κυματικής διάδοσης.

5.1.4 Υβριδική προσέγγιση
Η υβριδική προσέγγιση αναπτύχθηκε για να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα της
κυκλωματικής και της προσέγγισης της γραμμής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου,
αφού αποτελεί ισοδύναμο των δύο, για την ανάλυση της μεταβατικής
συμπεριφοράς των συστημάτων γείωσης.
Για τη χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία. Αρχικά το όλο σύστημα χωρίζεται σε n τμήματα, όπου σε κάθε
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σημείο το ηλεκτρικό πεδίο προκύπτει από την κάτωθεν σχέση, η οποία εξάγεται
από τις πλήρεις εξισώσεις του Maxwell.

Ε=− gradV − 𝑗𝜔𝛢
,όπου 𝛢 είναι το διανυσματικό δυναμικό και V το βαθμωτό δυναμικό, ενώ

κατά μήκος κάθε τμήματος k η εξίσωση μετασχηματίζεται σε:
ΖSKIK+  ∑𝑛𝑖=1 (𝑉𝑎𝑣𝑒𝑘  − 𝑉𝑎𝑣𝑒 𝑖  )+  𝑗𝜔∑𝑛𝑖=1 ∫𝐼𝐾 𝛢dl=0
, όπου ΖSK είναι η εν σειρά εσωτερική σύνθετη αντίσταση του τμήματος k
του αγωγού και η οποία περιλαμβάνει το επιδερμικό φαινόμενο.
𝑉𝑎𝑣𝑒𝑘   𝜅𝛼𝜄 𝑉𝑎𝑣𝑒𝑖  
είναι τα δυναμικά των τμημάτων k και i αντίστοιχα. Η διαφορά των δύο
δυναμικών προκύπτει από τη σύζευξη χωρητικότητας-αγωγιμότητας, ενώ ο
τρίτος όρος της σχέσης προκύπτει εξαιτίας της επαγωγικής σύζευξης. Για
αυτό λοιπόν, η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί υπό τη μορφή:

ΖSKIK+  ∑𝑛𝜄=1 (𝐶 − 𝐺) 𝑖𝑘  𝐼¬𝑖𝑘 +  𝑗𝜔∑𝑛𝜄=1 ∫𝐼𝑘 𝐿 𝑖𝑘 𝐿 𝑖 = 0
Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω σχέση αποτελεί κυκλωματική εξίσωση, οι όροι
της επαγωγικής σύζευξης και της σύζευξης χωρητικότητας-αγωγιμότητας
εκτιμήθηκαν έπειτα από αυστηρή ηλεκτρομαγνητική ανάλυση ως εξής:

jω𝐿𝑖𝑘=𝑗𝜔
𝑙𝑖 +∫𝐼𝑘 𝐴 𝑖𝑘 dl

(𝐶 − 𝐺)𝑖𝑘= 𝑉𝑖𝑘𝐼¬𝑖𝑘 = 1
4𝜋 ∙𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙

∫ 𝑙 𝑖
𝑒−𝛾𝑟

𝑟 dl +  𝜁 1
4𝜋 ∙𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙

∫ 𝑙′ 𝑖
𝑒−𝛾𝑟′𝑟′ dl'

∙𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙=𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙+  𝑗𝜔𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙
γ= 𝑗𝜔𝜇0 (𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙  +  𝑗𝜔𝜀𝑠𝑜𝑖𝑙  )

𝐴𝑖𝑘: Το διάνυσμα δυναμικού του τμήματος k λόγω της πηγής ρεύματος στο
τμήμα i
lk l'k : Το μήκος του τμήματος k και του ειδώλου του k’ αντίστοιχα
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Ii Το ρεύμα που ρέει κατά μήκος του τμήματος i
𝐼¬𝑖𝑘 : Το ρεύμα διάχυσης από το τμήμα i στο k μέσω του εδάφους
r,r' : Απόσταση από την πηγή ρεύματος και του ειδώλου της ως το σημείο όπου
υπολογίζεται το πεδίο
∙𝜎𝑠𝑜𝑖𝑙: Συνθετη αγωγιμότητα του εδάφους
γ: Σταθερά διάδοσης

ζ: Συντελεστής ανάκλασης χωρητικότητας-αγωγιμότητας

Το πλεονέκτημα της υβριδικής προσέγγισης είναι ότι στις εν σειρά εσωτερικές
σύνθετες αντιστάσεις και στις συνιστώσες επαγωγής και χωρητικότητας-
αγωγιμότητας, λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της συχνότητας. Ως εκ τούτου, η
προσέγγιση αυτή καθίσταται πιο ακριβής από την απλή κυκλωματική προσέγγιση
ειδικά σε περιπτώσεις υψηλής συχνότητας ρευμάτων σφάλματος [26].

5.1.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν
στα υποκεφάλαια 5.1.1-5.1.5 καταγράφονται συγκεντρωτικά στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Προσεγγίσεις Μαθηματικ
ές
εκφράσεις

Οπτική
αναπαράστα
ση

Διαδικασία
επίλυσης

Υπολογιστικος
χρονος

Ακρίβεια

Κυκλωματική Απλές Εύκολη στην
κατανόηση

Απλή, εύκολα
μοντελοποιεί ιονισμό, δεν
μπορεί να προβλέψει την
καθυστερησηδιάδοσης
κύματος

Μικρος Λογική
ακριβής

Ηλεκτρομαγνητικού
Πεδίου

Πολύπλο
κες

Δύσκολη
στην
κατανόηση

Πολύπλοκη, δύσκολα
μοντελοποιεί ιονισμό,
μπορείνα προβλέψει
τηνκαθυστέρησηδίαδοσης
κύματος

Μεγάλος Θεωρείται η
πιο
ακριβής

Γραμμής
Μεταφοράς

Οι
απλούστε
ρες

Πολύ
εύκολη
στην
κατανό
ηση

Πολύαπλή,προβλέπει
καθυστέρηση διάδοσης
κύματος, εύκολα
μοντελοποιεί ιονισμό

Μικρός Λογικά
ακριβής

Υβριδική Πολύπλο
κες

Όχι
πολύ
εύκολ
η

στην
καταν
όηση

Ελαφρώς πολύπλοκη,
μοντελοποιεί ιονισμό,
δυνατότητα πρόβλεψης

καθυστέρησης
διάδοσης κύματος
όχι ξεκάθαρη

Μικρός Λογικά
ακριβής
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Κεφάλαιο 6
Προσομοίωση συστήματος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία προσομοιώνεται το σύστημα γείωσης
μιας ανεμογεννήτριας που ανήκει στον υποσταθμό του αιολικού πάρκου στη
θέση Αμμόμαξη στο νησί της Νάξου. Σκοπός της προσομοίωσης είναι να
μελετηθούν οι τάσεις που εμφανίζονται στην περίπτωση κεραυνικού
πληγμάτος της τάξης των 100ΚΑ στην ανεμογεννήτρια. Η προσομοίωση
γίνεται στον υπολογιστή με τη βοήθεια του λογισμικού ATP- EMTP, το
οποίο είναι από τα πιο κατάλληλα λογισμικά προσομοίωσης και μελέτης
ηλεκτρικών συστημάτων κατά την μεταβατική αλλά και στη μόνιμη
κατάσταση.

6.1 Επιλογή μοντέλου συστήματος γείωσης
Έχοντας παραθέσει αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο τις διάφορες

προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη και
προσομοίωση ενός συστήματος γείωσης μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας. Όλες οι προσεγγίσεις
μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο πεδίο του χρόνου, όσο και στο πεδίο της
συχνότητας. Ωστόσο προτιμάται η ανάλυση στο πεδίο του χρόνου καθώς
είναι πιο απλή και κατανοητή.
Έτσι λοιπόν, στην παρούσα εργασία, η μοντελοποίηση του συστήματος

γείωσης της ανεμογεννήτριας επιλέγεται να γίνει με βάση την κυκλωματική
προσέγγιση στο πεδίο του χρόνου, στην οποία μπορεί να συμπεριληφθεί
επίσης και το φαινόμενο του ιονισμού του εδάφους και οι αμοιβαίες
συζεύξεις μεταξύ των αγωγών. Σε χαμηλές διεγέρσεις ρεύματος, το σύστημα
θα μπορούσε να προσομοιωθεί από ωμικές αντιστάσεις μόνο. Επειδή όμως η
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ανάλυση θα γίνει στη μεταβατική κατάσταση και για διεγέρσεις κρουστικών
ρευμάτων κεραυνών, το σύστημα γείωσης προσομοιώνεται από ένα
συγκεντρωμένο RLC κύκλωμα με κατανεμημένες παραμέτρους.
Η αναπαράσταση των αγωγών γείωσης στην παρούσα εργασία, είναι
σύμφωνη με το μοντέλο της κυκλωματικής προσέγγισης που πρότεινε ο
Rong Zeng [28] και αναπαρίσταται από την υπέρθεση π-ισοδύναμων
κυκλωμάτων όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.1.

Σχήμα 6.1. Αναπαράσταση ηλεκτροδίου γείωσης με μη-ομοιόμορφες συγκεντρωμένεςπαραμέτρους [28]
Για τη συγκεκριμένη προσομοίωση γίνονται οι εξής θεωρήσεις:

 Το έδαφος και το μπετόν θεωρούνται ομογενή και ισότροπα, με
σταθερές ειδικές αντιστάσεις, διηλεκτρικές σταθερές και μαγνητικές
διαπερατότητες.

 Οι μεταβλητές R και L του συγκεντρωμένου κυκλώματος,
αναπαριστούν τις ωμικές απώλειες και την αυτεπαγωγή των αγωγών
αντίστοιχα, ενώ οι μεταβλητές G και C, αναπαριστούν την
αγωγιμότητα διαρροής και τη χωρητικότητα ως προς το έδαφος
αντίστοιχα.

 Οι αμοιβαίες συζεύξεις μεταξύ των αγωγών αμελούνται, αφού δεν
αλλάζουν αισθητά τις τιμές των παραμέτρων.

 Η αντίσταση μεταξύ του σημείου του πύργου της ανεμογεννήτριας
που πέφτει ο κεραυνός και του σημείου που συνδέει το τμήμα που
δέχτηκε τον κεραυνό με το σύστημα γείωσης είναι μηδενική.

Σε αυτή την διπλωματική οι σχέσεις που θα ληφθούν υπόψιν για τον υπολογισμότων παραμέτρων των αγωγών γείωσης είναι οι εξής:
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Για τα οριζόντια ηλεκτρόδια :
· Li=𝜇0𝑙𝑖

2𝜋 𝑙𝑛 2𝑙𝑖𝑎 −1
· ri= 𝜌

2𝜋𝑙𝑖[2ℎ+𝑎𝑙𝑖 +ln𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+𝑎2
𝑎 − 1 + ( 𝑎𝑙𝑖 )2+ln𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+4ℎ2

2ℎ  − 1 + ( 2ℎ𝑙𝑖 )2]
· C= 2𝜋𝜀𝑙𝑖

𝛼𝜄𝑙𝑖 +𝑙𝑛𝑙𝑖+ 𝑙𝑖2+𝑎2
𝑎 ∗ 1+(𝑎𝑙𝑖)2

· G= 𝐶𝜀𝜌

li : το μήκος του ηλεκτροδίου γείωσηςε : η διηλεκτρική διαπερατότητα του εδάφουςμ0: η μαγνητική διαπερατότητα του κενούρ : η ειδική αντίσταση εδάφουςh : το βάθος ενταφιασμού του ηλεκτροδίουα : η ισοδύναμη ακτίνα του ηλεκτροδίου.
•Για τα κάθετα ηλεκτρόδια , από το έργο του Rudenberg[27] λαμβάνουμε τους εξήςτύπους:

· G-1= 𝜌
2𝜋𝑙  log2𝑙𝑎

· C=2πεlog2𝑙𝑎
· L=𝜇02𝜋log2𝑙𝑎

Οι τύποι που δίνουν την εν παραλλήλω χωρητικότητα και την αγωγιμότητα του κάθετμήματος του αγωγού, εξαρτάται από την ισοδύναμη ακτίνα που προκύπτειλαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο του ιονισμού του εδάφους και δίνεται από τον τύπο:αi= 𝐼∗𝜌
2𝜋𝜀∗𝑙

Όπου: I: το ρεύμα που ρέει στον εκάστοτε αγωγόρ: η ειδική αντίσταση του εδάφουςl : το μήκος του αγωγούΕ: το ηλεκτρικό πεδίο
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Στον υπολογισμό των παραπάνω τύπων χρησιμοποιούνται οι τιμές του πίνακα:

Μέγεθος Ποσό Μονάδαμέτρησης
Μαγνητική διαπερατότητα του κενού ( ) 4π x10-7 H/m
Διηλεκτρική σταθερά του κενού ( ) 8,854x10-12 F/m

Σχετική διηλεκτρική σταθερά του μπετόν (
(μπετόν)) 4

Σχετική διηλεκτρική σταθερά του εδάφους (
(εδάφους)) 5

Ειδική αντίσταση μπετόν ( ) 50 Ωm
Ειδική αντίσταση εδάφους ( ) 1000 Ωm
Ακτίνα οριζόντιων αγωγών (α) 0.00618 m

Βάθος τοποθέτησης οριζόντιων αγωγών (h) 1 m
Ακτίνα κάθετων ηλεκτροδίων (α) 0,00618 m

Κρίσιμη ένταση ηλεκτρικού πεδίου ( ) 300 kV/m
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6.2 Το πρόγραμμα προσομοίωσης ΑΤP-EMTP
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του

συστήματος γείωσης είναι το ATP-EMTP (Alternative Transients Program –
Electromagnetic Transients Program). Πρόκειται για το πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ψηφιακής προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικών
φαινομένων για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτει σημαντικές
δυνατότητες μοντελοποίησης.
Το ΑΤΡ-ΕΜΤΡ αναλύει το δοθέν σύστημα στο πεδίο του χρόνου

επιλύοντας τις διαφορικές εξισώσεις των στοιχείων που απαρτίζουν το
κύκλωμα ή το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι διαφορικές εξισώσεις των στοιχείων
λύνονται από τον πυρήνα του προγράμματος αριθμητικά. Η ανάλυση του
κυκλώματος μέσω της επίλυσης διαφορικών εξισώσεων, δίνει στο
πρόγραμμα τη δυνατότητα να υπολογίζει όλα τα μεταβατικά φαινόμενα που
θα εμφανιστούν σε αυτό, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και ανάλυση
μόνιμης κατάστασης λειτουργίας.
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος σχεδιασμού PlotXY που διαθέτει,

σχεδιάζει τις κυματομορφές – γραφικές παραστάσεις του συστήματος.

6.3 Διάταξη και στοιχεία συστήματος γείωσης στην παρούσαεργασία
Πρόκειται για το σύστημα γείωσης ανεμογεννήτριας, η οποία βρίσκεται νησί της Νάξουστη θέση Αμμόμαξη . Αποτελείται από τη θεμελιακή γείωση της ανεμογεννήτριας καιπαρακάτω αναφέρονται κάποιες οδηγίες εγκάταστασης των αγωγών γείωσης.
Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης επαφή των ηλεκτροδίων με το έδαφος:

· οι οπές διαμέτρου 10cm εντός των οποίων τοποθετούνται τα ηλεκτρόδιαπληρούνται με μείγμα δομ.άμμου με Terrafil.
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· προτού απλωθεί ο οριζόντιος αγωγός στα χαντάκια περιμετρικώς τωνανεμογεννητριών, τοποθετείται στρώμα πάχους 15 cm από μείγμα δομ, άμμου μεTerrafil, ενώ αφού τοποθετηθεί ο αγωγός σκεπάζεται παρόμοια με ένα στρώμα 15cm από μείγμα δομ.άμμου με Terrafil
· Προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την πλήρωση του χαντακιού ώστε να μηνπέφτουν επάνω στον αγωγό μεγάλες πέτρες οι οποίες μπορεί να πληγώσουν ή καινα κόψουν τον αγωγό, με αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του πλέγματος γείωσης.
· Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου μήκους ηλεκτροδίων,δεν ελήφθη υπόψη τοισοδύναμο μήκος των αγωγών θεμελιακής γείωσης.

Όσον αφορά τώρα τη θεμελιακή γείωση, χρησιμοποιούνται:
1. Ένας δακτύλιος διαμέτρου 16 μέτρων από χάλκινο επικασσιτερωμένοαγωγό διατομής 120 mm2,εξωτερικώς της βάσης εκ σκυροδέματος,οδακτύλιος αυτός θεωρείται ως το βασικό κυκλικό ηλεκτρόδιο γείωσης μεακτίνα 8 μ.2. Ένας δακτύλιος διαμέτρου 8 μέτρων από χάλκινο επικασσιτερωμένο αγωγόδιατομής 120 mm2 με ακτίνα 4 μέτρων.3. 4 αγωγούς διασύνδεσης εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίουαντιδιαμετρικά τοποθετημένους,συνολικού μήκους 16m.4. 4 ηλεκτρόδια μήκους 6 μέτρων στον εξωτερικό δακτύλιο, αντιδιαμετρικάτοποθετημένα και συνδεδεμένα στα άκρα των συνδέσεων εσωτερικού-εξωτερικού δακτυλίου.5. 4 ηλεκτρόδια μήκους 6 μέτρων στον εσωτερικό δακτύλιο, αντιδιαμετρικάτοποθετημένα.

Για τον εξωτερικό δακτύλιο έχει επιλεχθεί ειδική αντίσταση ρεδάφους=1000 Ωm ενώ γιατον εσωτερικό δακτύλιο ισχύει ρμπετόν=50 Ωm.
Ακολουθεί μια τυπική κάτοψη του θεμελίου:
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6.4 Προσομοίωση
6.4.1 Εξομοίωση κεραυνού

Η κυματομορφή του ρεύματος του κεραυνού είναι τύπου Heidler,
σύμφωνη με τον διεθνή κανονισμό της IEC 62305-1 [38] και δίνεται από
τον εξής τύπο:
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i=𝐼𝑘 ( 𝑡𝜏1)10
1+( 𝑡𝜏2)10 e-( 𝑡𝜏2)

όπου:

Ι: ρεύμα κορυφής
k: διορθωτικός συντελεστής ρεύματος κορυφής
t: ο χρόνος
τ : ο χρόνος μετώπου
τ : ο χρόνος ουράς ή χρόνος ημίσεος του εύρους

Στην εξομοίωση θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές τ1=1,2 μs και τ2=50μs. Στα επόμενασχήματα φανερώνονται πόσο σημαντικοί είναι οι χρόνοι τ1 και τ2.

Σχήμα 6.2. Κυματομορφή ρεύματος ανόδου
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Σχήμα 6.3. Κυματομορφή ρεύματος ουράς
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6.4.2 Υπολογισμοί παραμέτρων – Στοιχεία τουμοντελοποιημένου συστήματος γείωσης

Σχήμα 6.4 ισοδύναμο κυκλώματος στο ΑΤΡ – ΕΜTΡ

Για να υπολογίσουμε τις παραμέτρους του ισοδύναμου μοντέλου πρέπει να βρούμε σεποια σημεία στο ισοδύναμο κύκλωμα της γεννήτριας, στην οποία έχουμε τοκεραυνικό πλήγμα, έχουμε ιονισμό και σε ποια δεν έχουμε (συνήθως ρεύματα<=4ΚΑδεν υπάρχει ιονισμός).Για τον υπολογισμό των παραμέτρων των στοιχείων για τον κάθεαγωγό επιλέχθηκε ως ειδική αντίσταση εδάφους ρ=1000Ωm , ειδική αντίσταση μπετόν50Ωm και Ε0 = 300kV/m. Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι υπολογισμένεςπαράμετροι των στοιχείων των αγωγών για κεραυνικό πλήγμα 100 ΚΑ.
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Πριν τον ιονισμό:
εσωτερικός δακτύλιος

ρ=50Ωm
οριζόντια ηλεκτρόδια:

Μήκοςτμήματος (m) L(mH) R(Ω) C(μF) G-1(Ω)
6,28 0,0013845 9,8 0,000229 7,7166,28 0,0013845 9,8 0,000229 7,7166,28 0,0013845 9,8 0,000229 7,7166,28 0,0013845 9,8 0,000229 7,716

κάθετα ηλεκτρόδια:

L(mH) 0,000657
C(μF) 0,000731
G-1(Ω) 4,34

Συνδέσεις:

Μήκοςτμήματος(m)
L(mH) R(Ω) C(μF) G-1(Ω) ρ(Ωm) ε

O1 1 0,00155 801,5 0,000048 920,81 1000 5
O2 3 0,00137 17,24 0,0000971 18,23 50 4
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Αρχικά έγιναν εξομοιώσεις στο κύκλωμα με κεραυνικό ρεύμα 100kA,για να γίνεικαταγραφή των ρευμάτων στους αγωγούς και ακολούθως να υπολογιστούν οι νέεςπαράμετροι των αγωγών στους οποίους έχουμε ιονισμό (το φαινόμενο του ιονισμούαναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο). Πρώτο βήμα, είναι ο υπολογισμός βάση αυτώντων ρευμάτων, της ακτίνας ιονισμού (αi), η οποία είναι η καινούρια ακτίνα τωναγωγών υπό τον ιονισμό. Δεύτερο βήμα είναι ο υπολογισμός των παραμέτρων τωναγωγών που υπόκεινται σε ιονισμό. Οι υπόλοιποι αγωγοί παραμένουν ως έχουν εφόσονδεν δέχονται ιονισμό.
Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται οι υπολογισμένες παράμετροι :

εσωτερικός δακτύλιος
Οριζόντια ηλεκτρόδια
αγωγοί αi(m) ρεύμα πριντονιονισμό(ΚΑ)

C(μF) G-1(Ω) L(mH) R(Ω)

O3 0,0528 12,5 0,0000406 10,9 0,0013845 9,8
O4 0,0528 12,5 0,0000406 10,9 0,0013845 9,8
O5 0,181 43 0,000052 8,51 0,0013845 9,8
O6 0,181 43 0,000052 8,51 0,0013845 9,8

Κάθετα ηλεκτρόδια
αι(m) ρεύμα πριντον ιονισμό(ΚΑ)

C(μF) G-1(Ω) L(mH)

K1 0,0751 17 0,00049 2,92 0,000657

K2 0,0751 17 0,00049 2,92 0,000657

K3 0,1193 27 0,000445 2,64 0,000657

K4 0,0353 8 0,000353 3,34 0,000657



91

Συνδέσεις:
ai(m) ρεύμα πριντονιονισμό(ΚΑ)

C(μF) G-1(Ω) L(mH) R(Ω)

02 δεξιά 0,11 12,5 0,000165 10,75 0,00137 17,24O2 (πάνω) 0,0353 4 0,00129 3,43 0,00137 17,2402 (κάτω) 0,0353 4 0,00129 3,43 0,00137 17,24

Στον εξωτερικό δακτύλιο δεν υπάρχει ιονισμός σύμφωνα με τα ρεύματα πουσημειώθηκαν.

6.4.3 Στοιχεία του πύργου στήριξηςανεμογεννήτριας[34]
Η διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του πύργου στήριξης της
ανεμογεννήτριας είναι η ακόλουθη:

Σχήμα 6.5. Διάταξη προσομοίωσης πύργου στήριξης ανεμογεννήτριας[35]
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Στη διάταξη αυτή λαμβάνεται υπόψη ότι ο πύργος είναι κοίλος. Για την αποδοτικότερηανάλυση των υπερτάσεων που επάγονται στον πύργο, χρησιμοποιήθηκε τοαπλοποιημένο μοντέλο του Tao Zhang et.al. που περιγράφεται παρακάτω.[35] Στομοντέλο αυτό ο πύργος διαιρείται σε δέκα μέρη με αποτέλεσμα να προκύψουν έντεκακόμβοι στο μοντέλο. Η σύνθετη αντίσταση κάθε μέρους του πύργου συμβολίζεται με Ζ1και υπολογίζεται ως εξής:
Lt=𝜇𝜊𝛨2𝜋 (ln2𝐻 𝑟𝑡 -1- 𝜇𝜇𝜊 lnc)
Rt=ρ𝛨𝑆
Z1=𝐿𝑡+𝑅𝑡2

όπου Lt=η επιμέρους επαγωγή του τμήματος του πύργου
Rt=η ωμική αντίσταση του τμήματος του πύργου
Η=το ύψος του πύργου στήριξης
rt=𝑟1∗ℎ2+𝑟2∗𝐻+𝑟3∗ℎ12𝐻 : η μέση ακτίνα του πύργου με:

r1 :μέση ακτίνα στο άνω κομμάτι του πύργου
r2 :μέση ακτίνα στο μέσο κομμάτι του πύργου
r3 :μέση ακτίνα στο κάτω κομμάτι του πύργου
h1 :απόσταση από το άνω κομμάτι του πύργου μέχρι το μέσο του
h2 :απόσταση από το κάτω κομμάτι του πύργου μέχρι το μέσο του

Τέλος, η χωρητικότητα κάθε κόμβου προς τη γη ισούται με:
C= 2𝜋𝜀𝛨

𝑙𝑛(2𝐻𝑟𝑡 )
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Για τον υπολογισμό των τύπων χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω τιμές:Χαρακτηριστικά
πύργου
στήριξης

Τιμές Μονάδα μέτρησης

ρ 1.5 Χ 10-7 Ωm
μ/μ0 100
e0 8.854 Χ 10-12 F/m
H 80 m

rt 3.5 m
S 0.438 m2

Πάχοςπύργου 0.02 m

Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω τιμές για τον πύργο στήριξης:Lt( H ) 5,5826 X 10-5
Rt ( Ω ) 2,73973 X 10-5
C0 1,16432 X 10-9
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Η αναπαράσταση του πύργου στήριξης στο πρόγραμμα ATP – EMTP:
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Κεφάλαιο 7
Αποτελέσματα εξομοίωσης – Συμπεράσματα

Οι κυματομορφές που θα λάβουμε αφορούν 4 σημεία:
 Τη βάση του πύργου (Σημείο A)
 Τον εσωτερικό δακτύλιο (Σημείο C)
 Τον εξωτερικό δακτύλιο (Σημεία Β,D)
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Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο A:

Σχήμα 7.1. Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο A κατά την πτώση κεραυνού 100 kA, 1.2/50 μs στη βάσητου πύργου στήριξης.
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Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο B:

Σχήμα 7.2. Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο B κατά την πτώση κεραυνού 100 kA, 1.2/50 μs στoνεξωτερικό δακτύλιο του πλέγματος γείωσης.

Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο C:

Σχήμα 7.3. Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο C κατά την πτώση κεραυνού 100 kA, 1.2/50 μs στoνεσωτερικό δακτύλιο του πλέγματος γείωσης.
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Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο D:

Σχήμα 7.4. Αναπτυσσόμενη τάση στο σημείο D κατά την πτώση κεραυνού 100 kA, 1.2/50 μs στoνεξωτερικό δακτύλιο του πλέγματος γείωσης.
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Συμπεράσματα:
Το μοντέλο της κυκλωματικής προσέγγισης RLC με κατανεμημένες παραμέτρους πουχρησιμοποιήθηκε για την εξομοίωση των συστημάτων γείωσης επιλέχθηκε λόγω τηςευκολίας εφαρμογής και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων, ειδικά σε συστήματαγείωσης με περίπλοκη γεωμετρία. Η μεταβατική συμπεριφορά των μοντέλων γείωσηςέγινε με εξομοίωση στο περιβάλλον EMTP-ATP. Ένας άλλος λόγος για την χρήση τουσυγκεκριμένου μοντέλου στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, ήταν η δυνατότητάτου να λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο του ιονισμού του εδάφους. Το φαινόμενο αυτό, δεμπορούσε να αγνοηθεί, αφού η μεταβατική συμπεριφορά του συστήματος γείωσηςεξετάστηκε για περιπτώσεις κεραυνικών πληγμάτων που διαθέτουν μεγάλες τιμέςκρουστικών ρευμάτων.
Επιπλέον η μέγιστη τιμή του δυναμικού εμφανίζεται στο σημείο εγχύσεως του ρεύματοςκαι είναι φανερό πως όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο εγχύσεως του ρεύματος τοδυναμικό των κόμβων μειώνεται για ολες τις τιμές ειδικής αντίστασης του εδάφους λόγωτης ομοιόμορφης σχεδίασης του συστήματος γείωσης.
Ακόμα υπάρχει σημαντική επίδραση της τιμής της ειδικής αντίστασης του εδάφους στιςτιμές των μεταβατικών υπερτάσεων καθώς μικρές τιμές ειδικής αντίστασης έχουν ωςαποτέλεσμα μεγαλύτερες μέγιστες τιμές μεταβατικών υπερτάσεων.
Η γείωση των γεννητριών αποδείχθηκε στις εξομοιώσεις αρκετά αποτελεσματική αφούπέραν του σημείου που συμβαίνει το πλήγμα και των κοντινών σε αυτό σημείο, οιτάσεις των πιο απομακρυσμένων σημείων είναι αρκετά χαμηλές. Αξίζει ναπροσθέσουμε, ότι για την μέγιστη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και τουεξοπλισμού η παραμονή ατόμων ή συσκευών σε μια ακτίνα από την βάση του πυλώναθεωρείται επικίνδυνη λόγω των τάσεων επαφής και των βηματικών τάσεων.Δεδομένου όμως ότι οι τιμές που υπολογίσαμε αντιστοιχούν στα σημεία τουπλέγματος και όχι ανάμεσα στο πλέγμα και στο σημείο που έχει επαφή ο άνθρωπος καιότι παρεμβάλλεται ενισχυμένο σκυρόδεμα , οι βηματικές τάσεις θεωρούνταιαμελητέες και η μόνη επικινδυνότητα είναι οι τάσεις επαφής με τον πυλώνα τηςανεμογεννήτριας. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε πως το σύστημα γείωσης τηςσυγκεκριμένης ανεμογεννήτριας κρίνεται ικανοποιητικό και ασφαλές για κάποιονάνθρωπο σε λογική απόσταση από την κατασκευή.
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