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Αρικμόσ Διπλωματικισ Εργαςίασ: 

Σίτλοσ: «Μειέηε ησλ παξακέηξσλ ηνπ θεξαπλνύ ζε πιεγέλ θηίξην» 

Φοιτθτισ: ΜΠΕΛΕΚΟΤΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 

Επιβλζπουςα: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΠΤΡΓΙΩΣΗ 

 
Περίληψη 

Σο κζμα τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ Μελζτθ των παραμζτρων του κεραυνοφ 

ςε πλθγζν κτίριο. Πριν αναλυκοφν οι επιπτϊςεισ του κεραυνοφ ςτο κτίριο είτε αυτό ζχει 

αντικεραυνικι προςταςία είτε όχι , με τθν βοικεια μακθματικϊν μοντζλων , πρζπει να γίνει 

εκτενισ αναφορά ςε ζννοιεσ αναγκαίεσ ωσ προσ τθν κατανόθςθ των ατμοςφαιρικϊν 

θλεκτρικϊν φαινομζνων και ειδικότερα του κεραυνοφ. 

Ζτςι ςτο πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ γίνεται εκτενισ αναφορά και περιγραφι των 

θλεκτρικϊν ατμοςφαιρικϊν φαινομζνων και τον τρόπο που δθμιουργείται θλεκτρικό 

φορτίο ςτθν ατμόςφαιρα . τθν ςυνζχεια γίνεται αναφορά και περιγραφι ςτο τρόπο με το 

οποίο φορτίηεται το ςφννεφο και γενικότερα ςτθν θλεκτρικι ςυμπεριφορά του για να 

φκάςουμε ςτθν ανάλυςθ του κεραυνοφ.  

τθν προςπάκεια ανάλυςθσ των κεραυνϊν επιχειρείται θ περιγραφι  τθσ φυςικισ των 

κεραυνϊν , του ρεφματοσ του οποίου ζχει και των ςχετικϊν παραμζτρων που τον διζπουν, 

κακϊσ και τθσ ςυχνότθτασ με τθν οποία ςυμβαίνουν οι κεραυνοί , χαρακτθριςτικό το οποίο 

είναι πολφ ςθμαντικό για τθν μελζτθ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ ενόσ κτιρίου. Επίςθσ 

ςτθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ αναφζρονται οι τρόποι προςδιοριςμοφ τθσ ηϊνθσ προςταςίασ 

ενόσ κτιρίου. 

το τελευταίο μζροσ χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα MATLAB (και ςυγκεκριμζνα το 

γραφικό περιβάλλον Simulink) κα γίνει προςομοίωςθ του πλζγματοσ προςταςίασ για το υπό 

μελζτθ κτίριο ςτον υπολογιςτι.  Για τθν μοντελοποίθςθ κα πρζπει να κακοριςτοφν θ μορφι 

του ρεφματοσ που ειςζρχεται ςτθν καταςκευι λόγω του κεραυνοφ, το μοντζλο κάκε 

ράβδου και τθσ ςυνολικισ καταςκευισ, κακϊσ και οι τιμζσ των θλεκτρικϊν παραμζτρων.  
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Abstract 

This thesis attends to analyze the parameters of lightning in a directly stricken building. 

Before analyzing the effects of lightning in the building either has lightning protection or not, 

with the help of mathematical models, should be made extensive reference to concepts 

necessary to understand the atmospheric electrical phenomena and especially the lightning. 

So the first part of this thesis is a detailed report and description of electrical atmospheric 

phenomena and the way that electric charge generated in the atmosphere. The following 

sections discuss and describe the way in which the cloud is charged and the general 

electrical behavior of it, to get to the analysis of lightning. 

In the effort to analyze the lightning, is attempted describing the physics of lightning, the 

power which has and the relevant parameters that it has and the frequency with which 

lightings occur, a feature which is very important for the study of a building lightning 

protection. Also this thesis tries to describe methods of public buildings protection, the way 

they are placed and how we determine the buffer zone of a building. 

In the final part using the program MATLAB (namely the graphical Simulink) we will simulate 

the grid protection for the building under study in the computer. For modeling should 

specify the form of electricity entering the building due to lightning, the model of each bar 

and the overall design and the values of electrical parameters. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο 

 Κεραυνοί 

 

1.1   Γενικά περί κεραυνοφ 

Η κεραυνικι εκκζνωςθ μπορεί να οριςτεί ωσ μια μορφι θλεκτρικισ διάςπαςθσ, 

χαρακτθριηόμενθσ από υψθλό ρεφμα,  που ςυμβαίνει ςε πολφ μεγάλα διάκενα. Ο κεραυνόσ 

εμφανίηεται όταν κάποια περιοχι τθσ ατμόςφαιρασ επιτυγχάνει μια θλεκτρικι φόρτιςθ 

αρκετά μεγάλθ, ζτςι  ϊςτε τα θλεκτρικά πεδία που ςυνδζονται με τθ φόρτιςθ να 

προκαλοφν τθν θλεκτρικι διάςπαςθ του αζρα. 

               Σχιμα 1.1: Κεραυνόσ 

Ο κεραυνόσ αποτελείται από  ζνα οπτικό φαινόμενο, τθν αςτραπι, που οφείλεται ςτθν 

πυράκτωςθ των μορίων του αζρα, και από το κακαρά θλεκτρικό φαινόμενο, δθλαδι τθ  ροι  

των  θλεκτρικϊν  φορτίων,  που ςυνοδεφεται  από  τθ βροντι, εξαιτίασ τθσ απότομθσ 

εκτόνωςθσ των αερίων τθσ περιοχισ *9+. 
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1.2   Διαχωριςμόσ των θλεκτρικών φορτίων ςτα νζφθ 

Ζωσ ςιμερα δεν υπάρχει ςυμφωνία αναφορικά με το μθχανιςμό θλζκτριςθσ ενόσ νζφουσ 

καταιγίδασ. Τπάρχουν τουλάχιςτον δφο διαφορετικζσ κεωρίεσ: εκείνθ που βαςίηεται ςτθν 

φόρτιςθ ςταγονιδίων του νζφουσ, που ςυμβαίνει μόλισ αρχίςει θ πτϊςθ τουσ προσ τθ γθ 

και ςε εκείνθ που βαςίηεται ςτθ μεταφορά φορτίων ςε ανϊτερα ςτρϊματα τθσ 

ατμόςφαιρασ με ανοδικά ρεφματα που οφείλονται ςε κερμοκραςιακζσ διαφορζσ *6+.  

Σρία φαινόμενα τα οποία μπορεί να υποτεκεί ότι παίηουν κάποιο ρόλο κατά το διαχωριςμό  

των  θλεκτρικϊν  φορτίων  είναι  το  φαινόμενο  τθσ  διαςποράσ,  το φαινόμενο τθσ ιςχυρισ 

ψφξεωσ και το φαινόμενο τθσ διαρριξεωσ *4+.  

Φαινόμενο Διαςποράσ: Οι ποςότθτεσ νεροφ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό των ςυννζφων 

καταιγίδασ υπό τθν επίδραςθ αναταράξεων που προκαλοφνται από ανοδικά ρεφματα 

αζροσ που κινοφνται με ταχφτθτα 30…40m/s δίνουν ςταγονίδια οδθγοφμενα προσ το πάνω 

μζροσ του νζφουσ, τα οποία εμφανίηουν θλεκτρικό φορτίο, όπωσ ακριβϊσ και τα ςταγονίδια 

νεροφ που γεμίηουν τον χϊρο κοντά ςε καταρράκτεσ. Με αυτό τον τρόπο το ςφννεφο 

εμφανίηεται ςαν ζνα θλεκτρικό δίπολο με το αρνθτικό και το κετικό φορτίο να είναι 

τοποκετθμζνα αντίςτοιχα, ςτθν πάνω και κάτω περιοχι του ςφννεφου (ςχιμα 1.2)*4+.  

 

 

Σχιμα 1.2: Μθχανιςμοί διαχωριςμοφ θλεκτρικϊν φορτίων ςτο νζφοσ-Φαινόμενο διαςποράσ*4+.  

 

Αυτόσ  ο  μθχανιςμόσ,  είναι  αμφίβολο  αν  κα  μποροφςε  να  ερμθνεφςει ικανοποιθτικά  

τον  διαχωριςμό  των  θλεκτρικϊν  φορτίων  ςτο  εςωτερικό  του νζφουσ, αν λάβουμε 

υπόψθ ότι το 80% των κεραυνϊν που κατευκφνονται ςτθν γθ, προζρχονται από ςφννεφα 

που είναι αρνθτικά φορτιςμζνα ςτθν κάτω περιοχι τουσ, κακϊσ επίςθσ και το γεγονόσ ότι 

μια διαςπορά ςταγονιδίων νεροφ είναι δυνατι  μόνο υπό κερμοκραςίεσ άνω του 0  C.  

Φαινόμενο  ιςχυράσ  ψφξεωσ:  Για  τθν  κατανόθςθ  αυτοφ  του  φαινομζνου  περιγράφεται  

το  πειραματικό  ανάλογο*4+:  ε  μια  πλάκα  χαλκοφ,  θ  οποία  βρίςκεται ςε κατάςταςθ 

ιςχυράσ ψφξθσ-κερμοκραςία μεταξφ  -5…-30  C και  μονωμζνθ  θλεκτρικά  ζναντι  του  
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περιβάλλοντοσ  (για  ζλεγχο  του  θλεκτρικοφ  φορτίου  που  κα  αναπτυχκεί  πάνω  τθσ),  

πζφτουν  ςταγόνεσ  νεροφ.  Λόγω  τθσ  εξαιρετικά  χαμθλισ  κερμοκραςίασ,  τθσ  αγϊγιμθσ  

πλάκασ  χαλκοφ,  μζροσ  του νεροφ  ςτερεοποιείται  άμεςα  ,  δθμιουργϊντασ  κρυςτάλλουσ  

πάγου  πάνω  ςτθ πλάκα. Σο υπόλοιπο μζροσ του νεροφ, εκτινάςςεται προσ τα πάνω 

διατθρϊντασ τθν  υγρι  μορφι  του.  Πειραματικά  διαπιςτϊνεται  ότι  τα  προσ  τα  πάνω 

εκτιναςςόμενα  ςταγονίδια  νεροφ  παρουςιάηουν  κετικό  φορτίο,  ενϊ  θ  πλάκα χαλκοφ 

εμφανίηει αρνθτικό φορτίο.*4+  

τον διαχωριςμό τϊρα, των θλεκτρικϊν φορτίων ςτο εςωτερικό του νζφουσ, το ρόλο  τθσ  

ψυχρισ  πλάκασ,  αναλαμβάνουν  κρφςταλλοι  πάγου,  οι  οποίοι κατευκφνονται    λόγω του 

βάρουσ τουσ προσ τα κάτω, μεταφζροντασ ζτςι ςτο κάτω  μζροσ  του  νζφουσ  το  αρνθτικό  

τουσ  φορτίο,  ενϊ  τα  προσ  τα  πάνω εκτιναςςόμενα ςταγονίδια φορτίηουν κετικά το πάνω 

μζροσ του νζφουσ. Ζτςι εξθγείται θ δθμιουργία θλεκτρικοφ δίπολου ςτο νζφοσ με 

φορτιςμζνο αρνθτικά το κάτω μζροσ του (ςχιμα 1.3). 

 

Σχιμα1.3:Μθχανιςμοί  διαχωριςμοφ  θλεκτρικϊν   φορτίων  ςτο  νζφοσ-Φαινόμενο  ιςχυράσ 

ψφξεωσ*4+.  

Ο μθχανιςμόσ τθσ ιςχυράσ ψφξεωσ κα μποροφςε να εξθγιςει τον διαχωριςμό των 

θλεκτρικϊν φορτίων ςε εκείνα τα ςφννεφα από τα οποία προζρχεται το 80 % των προσ τθν 

γθ κεραυνϊν, αν εξαιρζςουμε το γεγονόσ ότι κατά το πείραμα με τθν πλάκα  χαλκοφ  

εμφανίηονται  μθ  αμελθτζα  θλεκτρικά  φορτία,  μόνο  όταν  οι ςταγόνεσ νεροφ 

περιλαμβάνουν προςμίξεισ όπωσ NH4OH.  

Φαινόμενο διαρριξεωσ: ε ζνα κρφςταλλο πάγου του οποίου το εςωτερικό  (πυρινασ) 

διατθρείται ακόμθ   ςε υγρι μορφι,   τα ιόντα +Η (περίπου 10 φορζσ πιο  ευκίνθτα από τα 

ιόντα   OH-) λόγω τθσ πτωτικισ μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ  από  τον  πυρινα  προσ  το  

περίβλθμα  του  κρυςτάλλου,  κινοφνται  προσ  το  περίβλθμα ςτο οποίο και προςδίδουν 

κετικό φορτίο. Σα ςχετικά δυςκίνθτα ιόντα  OH-  , μζνουν ςτον πυρινα ςτον οποίο 

προςδίδουν αρνθτικό φορτίο. Με τθν  βακμιαία ψφξθ του πυρινα , προκαλείται αφξθςθ 

του όγκου του, που ζχει ςαν  ςυνζπεια τθν διάρρθξθ του περιβλιματοσ του κρυςτάλλου, με 

αποτζλεςμα οι βαριοί  πυρινεσ  OH-  να  πζφτουν  προσ  τα  κάτω,  ενϊ  τα  τεμάχια  ςτα  

οποία  διαρρθγνφεται  θ  κετικά  φορτιςμζνθ  επιφάνεια  του  κρυςτάλλου,  λόγω  των  
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αναταράξεων  που  επικρατοφν  ςτο  νζφοσ ,  μεταφζρονται  προσ  τα  ανϊτερα  ςτρϊματά 

του (ςχιμα 1.4)*4+.  

Με το φαινόμενο τθσ διαρριξεωσ μπορεί να εξθγθκεί θ δθμιουργία θλεκτρικοφ διπόλου, με 

τα αρνθτικά φορτία ςτθν κάτω περιοχι του.  

 

Σχιμα 1.4: Μθχανιςμοί διαχωριςμοφ θλεκτρικϊν φορτίων ςτο νζφοσ-Φαινόμενο διαρριξεωσ*4+ 

φμφωνα με τα φαινόμενα αυτά και ςυνοψίηοντασ τα πειραματικά επιβεβαιωμζνα 

χαρακτθριςτικά ενόσ θλεκτριςμζνου νζφουσ μποροφν να εξαχκοφν οι ακόλουκεσ 

παρατθριςεισ:  

α) Ζνα θλεκτριςμζνο ςφννεφο περιζχει θλεκτρικά φορτία τόςο κετικά , όςο και  αρνθτικά, 

ςε ίςεσ ποςότθτεσ που καταλαμβάνουν διακεκριμζνεσ περιοχζσ του  νζφουσ.  Δθλαδι  θ  

φόρτιςθ  ενόσ  νζφουσ  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  παρά  ζνασ  διαχωριςμόσ φορτίων. Σα 

ςφννεφα κατά κανόνα παρουςιάηουν ςτο κάτω μζροσ  τουσ ζνα ςθμαντικό φορτίο 

αρνθτικισ πολικότθτασ, που κυμαίνεται από μερικζσ  δεκάδεσ  ζωσ  μερικζσ  εκατοντάδεσ  

Cb  και  ςτο  πάνω  μζροσ  τουσ  ζνα  φορτίο  κετικισ πολικότθτασ. Ζτςι, ςτο χϊρο μεταξφ 

ςφννεφου και γθσ αναπτφςςεται ζνα  θλεκτρικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικζσ γραμμζσ 

καταλιγουν ςτθ γθ πάνω ςε  επαγόμενα φορτία, αντίκετθσ πολικότθτασ από αυτι που 

ζχουν τα φορτία του  ςφννεφου (χιμα 1.5)*4+. 

            Σχιμα 1.5: Κατανομι του φορτίου εντόσ του νζφουσ και θλεκτρικό πεδίο νζφουσ-γθσ. 
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β) Η πυκνότθτα και θ διαςπορά των φορτίων και των πρόςθμων δθμιουργοφν μια 

ςυγκεχυμζνθ εικόνα μζςα ςτο ςφννεφο, που διαρκϊσ μεταβάλλεται, γεγονόσ που εμποδίηει  

τθ  ςυςτθματικι ταξινόμθςθ  των  θλεκτρικϊν καταςτάςεων  που μποροφν να επικρατοφν 

μζςα ς’ ζνα θλεκτριςμζνο ςφννεφο*4+. 

γ) Ο διαχωριςμόσ των φορτίων μζςα ςτο ςφννεφο ςυμβαίνει μζςα ςε μικρό ςχετικά χρονικό 

διάςτθμα  (από μερικά πρϊτα λεπτά τθσ ϊρασ ωσ μιςι ϊρα περίπου)*4+. 

 

 

1.3   Κατθγορίεσ κεραυνικών εκκενώςεων 

Οι ατμοςφαιρικζσ εκκενϊςεισ διακρίνονται ςε τρεισ  κατθγορίεσ (χιμα 1.6)[3,4,5]: 

Σχιμα 1.6: Τα είδθ των κεραυνϊν και θ κατανομι του φορτίου ςτα νζφθ κατά τθν διάρκεια μιασ 

καταιγίδασ. 

 

α)  Μεταξφ  ςφννεφου και γθσ  ι και  αντίςτροφα:  Οι  κεραυνοί  αυτοί παρατθροφνται 

όταν το θλεκτρικό πεδίο πάρει τθν κρίςιμθ τιμι κοντά ςτο νζφοσ, οπότε ζχουμε εκκζνωςθ 

κατερχόμενθ, ι κοντά ςτθ γθ, οπότε ζχουμε εκκζνωςθ ανερχόμενθ.  αν πολικότθτα  τθσ  

εκκζνωςθσ μεταξφ  ςφννεφου  και  γθσ λαμβάνεται θ πολικότθτα του φορτίου του κάτω 

μζρουσ του νζφουσ, που τθν προκάλεςε.*4+ 
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                                        Σχιμα 1.7: Κεραυνοί ανάμεςα ςε ςφννεφα και γθ . 

 

 

Οι κεραυνοί μεταξφ νζφουσ και γθσ είναι θ καταςτροφικι και παράλλθλα   πιο επικίνδυνθ 

μορφι κεραυνοφ. Αν και δεν είναι ο πιο ςυνθκιςμζνοσ τφποσ, είναι αυτόσ ο οποίοσ 

κατανοείται καλφτερα. Οι περιςςότεροι κεραυνοί εκδθλϊνονται κοντά ςτθν αρνθτικι 

περιοχι του νζφουσ. Όμωσ, μια ςθμαντικι μειονότθτα από κεραυνοφσ μεταφζρει κετικό 

φορτίο ςτθν γθ. Αυτοί οι κετικοί κεραυνοί ςυχνά ςυμβαίνουν κατά τθν διάρκεια τθσ 

καταιγίδασ. Οι κετικοί κεραυνοί είναι επίςθσ περιςςότερο γνωςτοί ςαν ποςοςτό 

προςκροφςεων ςτο ζδαφοσ κατά τθν διάρκεια των χειμερινϊν μθνϊν. 

β)  Κεραυνοί  μζςα  ςτα  ςφννεφα:  Οι κεραυνοί μζςα  ςτα νζφθ  είναι  ο  πιο 

ςυνθκιςμζνοσ   τφποσ   εκφορτίςεωσ. τθν   περίπτωςθ   αυτι,   θ   εκκζνωςθ δθμιουργείται 

ανάμεςα ςτο ανϊτερο κετικό και κατϊτερο αρνθτικό κζντρο του χωρικοφ φορτίου. Η 

διάρκεια τθσ εκκζνωςθσ είναι μεγάλθ και το ρεφμα τθσ ζχει τιμζσ από μερικζσ εκατοντάδεσ 

ζωσ 1000 Amperes. Η διαδικαςία ςυμβαίνει μζςα ςτο  νζφοσ  και  ζξω  από  το νζφοσ  

φαίνεται  ςαν διαχζουςα λαμπρότθτα  που τρεμοςβινει. 

                           

Σχιμα 1.8: Κεραυνοί μζςα ς τα ςφννεφα. 



 15 

γ) Κεραυνοί ανάμεςα ςτα ςφννεφα: Κεραυνοί αυτοφ του τφπου εκδθλϊνονται ςε φψοσ 

μεγαλφτερο του 1 km  και μικρότερο των 12km. Οι κεραυνοί αυτοί ζχουν μεγάλο μικοσ 

κεραυνικοφ τόξου, ζωσ και 40 km 

                        

Σχιμα 1.9:  Κεραυνοί ανάμεςα ςε ςφννεφα. 

 

1.4   Φάςεισ κεραυνικών εκκενώςεων 

Κατά  τθ  διάρκεια  μιασ  καταιγίδασ  διακρίνουμε τισ  τρεισ ακόλουκεσ φάςεισ κεραυνικισ 

εκκζνωςθσ (χιμα 1.10) : 

Σχιμα 1.10:  Φάςεισ κεραυνικϊν εκκενϊςεων ( Προεκκζνωςθ-Εκκζνωςθ αντίκετθσ φοράσ Κφρια 

εκκζνωςθ)[4] 



 16 

α) Προεκκζνωςθ:  

Σο  θλεκτριςμζνο  νζφοσ  εμφανίηεται  λίγο  πριν  από  μια  κεραυνικι  εκκζνωςθ  

μακροςκοπικά, ςαν ζνα θλεκτρικό δίπολο, εξαιτίασ του οποίου επάγονται ςτο  ζδαφοσ 

πεδία με ζνταςθ πάνω από 5kV/m. τισ παρυφζσ περιοχϊν του νζφουσ με  μεγάλθ 

πυκνότθτα φορτίου, θ ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου μπορεί να πάρει  αρκετά μεγάλεσ 

τιμζσ. Οι υψθλζσ αυτζσ εντάςεισ, ςυνδυαηόμενεσ με τθ μικρι  πυκνότθτα του αζρα και 

μερικοφσ άλλουσ παράγοντεσ που προκαλοφν πρόςκετθ  τοπικι  ενίςχυςθ  του  θλεκτρικοφ  

πεδίου,  μποροφν  να  προκαλζςουν  ζναρξθ  ιονιςμοφ των μορίων του αζρα από κροφςεισ 

θλεκτρονίων. Ο ιονιςμόσ αυτόσ  αποτελεί το πρϊτο βιμα για τθν ζναρξθ μιασ θλεκτρικισ 

εκκζνωςθσ.*4+  Σο  επόμενο  βιμα  είναι ο  ςχθματιςμόσ  ενόσ οχετοφ, ο  οποίοσ ακολουκεί  

τισ  δυναμικζσ γραμμζσ του θλεκτρικοφ πεδίου. Ο οχετόσ ακολουκεί τθν κατεφκυνςθ  που 

κα προκαλζςει τθν θλεκτρικι ςφνδεςθ και αλλθλεξουδετζρωςθ των δφο  ετερόςθμων 

φορτίων, θ οποία ςυνοδεφεται από ζντονθ λάμψθ  (αςτραπι) και  δυνατό  κόρυβο 

(βροντι).Οι  ςυνζπειεσ  ςτο  ζδαφοσ  εμφανίηονται  ςαν  μια  παροδικι διαταραχι του 

θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου, θ οποία πικανόν να γίνει αιςκθτι  ςε  δζκτεσ  τθσ  τθλεόραςθσ  

ι  του  ραδιοφϊνου  κτλ.  Αν  οι  γραμμζσ μεγίςτθσ  πεδιακισ  ζνταςθσ  κατευκφνονται  προσ  

το  ζδαφοσ,  ο  οχετόσ  κα κατευκυνκεί προσ αυτό *4+.  

Η προεκκζνωςθ ξεκινάει από κάποια περιοχι του ςφννεφου όπου το θλεκτρικό  πεδίο κα 

αποκτιςει πολφ μεγάλεσ τιμζσ, τθσ τάξεωσ των μερικϊν εκατοντάδων  V/m. Δθμιουργείται 

ζτςι ζνασ αγϊγιμοσ δρόμοσ (οχετόσ), ο οποίοσ τροφοδοτείται  ςυνζχεια με φορείσ 

θλεκτρικοφ φορτίου από το ςφννεφο. αν ςυνζπεια αυτοφ ,  ζχουμε  τθ  δθμιουργία  

υψθλοφ  θλεκτρικοφ  πεδίου  που  ςε  μια  διαδικαςία  ανακφκλωςθσ ςυμβάλλει ςτθν 

προϊκθςι του προσ τθ γθ. Ζτςι, θ προεκκζνωςθ,  αφοφ ξεκινιςει, αναπτφςςεται από μόνθ 

τθσ ςτο χϊρο του θλεκτρικοφ πεδίου,  εφόςον  τροφοδοτείται  από  τθν  πλευρά  του  

ςφννεφου  με  μεγάλθ  ποςότθτα  θλεκτρικοφ φορτίου. Τπάρχει θ πικανότθτα να 

δθμιουργθκοφν και διακλαδϊςεισ  του αγϊγιμου οχετοφ, οι οποίεσ, όμωσ, δεν απολιγουν 

ςε γεφφρωςι του προσ τθ  γθ, λόγω τθσ μθ διακεςιμότθτασ μεγάλου αρικμοφ θλεκτρικϊν 

φορζων *4+.  

 

β) Εκκζνωςθ αντίκετθσ φοράσ:  

Η διαμικθσ πτϊςθ τάςεωσ κατά μικοσ του οχετοφ προεκκζνωςθσ διαφζρει ςτισ  διάφορεσ 

κζςεισ του. Ο οχετόσ προεκκζνωςθσ εμφανίηεται ςαν μια μεταλλικι  προεξοχι  που  

επεκτείνεται  από  το  ςφννεφο  προσ  το  ζδαφοσ.  Η  ζνταςθ  του  θλεκτρικοφ πεδίου γφρω 

από τον οχετό προεκκζνωςθσ και ιδίωσ ςτο άκρο του  προσ το ζδαφοσ, είναι πολφ μεγάλθ 

και υπερβαίνει κατά πολφ τθν πεδιακι ζνταςθ  που απαιτείται για τον ιονιςμό του αζρα 

από κροφςεισ (γφρω ςτα 30kV/cm). 

Για  αυτό  το  λόγο,  ο  οχετόσ  περιβάλλεται  διαρκϊσ  από  ζνα  μανδφα  Corona 

(ςτεμματοειδοφσ εκκενϊςεωσ), που εκτείνεται μερικά μζτρα γφρω από αυτόν. Σο πάχοσ του 

μανδφα αυτοφ είναι μεγαλφτερο ςτο προσ το ζδαφοσ άκρο του οχετοφ και αυξάνει όςο θ 

κεφαλι του οχετοφ πλθςιάηει προσ το ζδαφοσ. Κακϊσ τϊρα ο οχετόσ κατζρχεται ςτθ γθ, 

αυξάνει το θλεκτρικό πεδίο τθσ γθσ. Ζτςι, είναι δυνατό να  δθμιουργιςει  ζνα  φαινόμενο  
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τφπου  Corona,  το  οποίο  καταλιγει  ςε  μια ανερχόμενθ εκκζνωςθ, θ οποία τείνει να 

ςυναντιςει τον κατερχόμενο οχετό, οπότε  και  ζχουμε  πλιρθ  γεφφρωςθ  του  διακζνου  

αζρα,  δθλαδι  κεραυνικό πλιγμα. Η απόςταςθ που κα πρζπει να φτάςει θ κεφαλι του 

κατερχόμενου οχετοφ για να ξεκινιςει από τθ γθ θ εκκζνωςθ αντίκετθσ φοράσ 

χαρακτθρίηεται ςαν απόςταςθ εναφςεωσ *4+.  

 

γ) Κφρια εκκζνωςθ:  

τθν τελευταία αυτι φάςθ, θ οποία εξελίςςεται με ιδιαίτερα μεγάλθ ταχφτθτα, ζχουμε τθν 

γεφφρωςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ νζφουσ και γθσ. Ήδθ προχπάρχει αγϊγιμοσ  οχετόσ  

προεκκζνωςθσ  που  παίρνει  τθ  μορφι  ενόσ  πλιρουσ  οχετοφ εκκζνωςθσ. Σα ρεφματα που 

κινοφνται δια μζςου του οχετοφ είναι τθσ τάξεωσ των 10-100kA, με κλίςεισ μετϊπου τθσ 

τάξεωσ των 20-100kA/μs, ενϊ θ διάρκεια ροισ των ρευμάτων αυτϊν είναι τθσ τάξεωσ των 

μερικϊν δεκάδων μs. Σο μικοσ του  κεραυνικοφ οχετοφ εξαρτάται από  το  φψοσ που  

βρίςκεται το  αντίςτοιχο καταιγιδοφόρο νζφοσ, ενϊ όταν πρόκειται για κεραυνό που 

δθμιουργείται μεταξφ δφο νεφϊν, εξαρτάται από τθν απόςταςθ μεταξφ των αντιςτοίχων 

νεφϊν. ε περίπτωςθ που ζχουμε κεραυνοπλθξία προσ γθ, το μικοσ των κεραυνικϊν 

οχετϊν είναι τθσ τάξεωσ λίγων χιλιομζτρων το πολφ*4+.  

Η διάμετροσ ενόσ οχετοφ εκκενϊςεωσ είναι τθσ τάξθσ των μερικϊν εκατοςτϊν, γιατί από 

μόνο του το πλάςμα, λόγω του μαγνθτικοφ πεδίου, αποςυμπιζηεται. Η μεγάλθ  λαμπρότθτα  

του  θλεκτρικοφ  τόξου  εξθγεί  και  το  γεγονόσ  ότι  ο κεραυνικόσ οχετόσ ςυχνά οδθγεί ςε 

παροδικζσ καμβϊςεισ*4+.  

 

 

1.5   Πολικότθτα κεραυνικών εκκενώςεων  

αν πολικότθτα εκκενϊςεωσ λαμβάνεται θ πολικότθτα φορτίου του κάτω μζρουσ του 

ςφννεφου που προκάλεςε τθν εκκζνωςθ. Οι ατμοςφαιρικζσ εκκενϊςεισ μποροφν να 

διακρικοφν αναλόγωσ τθσ πολικότθτάσ των ςε *2-6]:  

α) Θετικζσ εκκενϊςεισ: που αποτελοφνται από μία μόνο εκφόρτιςθ διάρκειασ από 0.1 ζωσ 2 

ms. Η διάρκεια μετϊπου αυτϊν κυμαίνεται μεταξφ 20 και 50 ms, το δε εφροσ του ρεφματοσ 

εκφορτίςεωσ που αντιπροςωπεφουν μπορεί να υπερβεί τα 100 kA, ενϊ θ μζςθ κλίςθ 

μετϊπου είναι 2 kA/μs.  

β)  Αρνθτικζσ  εκκενϊςεισ:  που  αποτελοφνται  ςυνικωσ  από  τρεισ  ι  και περιςςότερεσ  

διαδοχικζσ  εκφορτίςεισ.  Η  διάρκεια  όλου  του  φαινομζνου, κυμαίνεται μεταξφ 0.2 και 1 

ms. Η διάρκεια μετϊπου και το εφροσ τθσ πρϊτθσ εκφορτίςεωσ είναι μικρότερα ςε 

ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα μεγζκθ για κετικζσ εκκενϊςεισ (διάρκεια μετϊπου 10 ζωσ 15 μs). 

Για τισ μετά τθν πρϊτθ εκφορτίςεισ το μεν εφροσ είναι λίγο μικρότερο από αυτό τθσ πρϊτθσ, 

θ δε διάρκεια μετϊπου είναι ςθμαντικά μικρότερθ κυμαινόμενθ μεταξφ 0.5 και 1 μs. Η 
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κλίςθ μετϊπου για τθν πρϊτθ εκφόρτιςθ υπερβαίνει τα  20 kA/μs, ενϊ για τισ επόμενεσ 

είναι πολφ μεγαλφτερθ (τάξεωσ 40 kA/μs).  

Σο ποςοςτό κετικϊν και αρνθτικϊν κεραυνϊν εξαρτάται από τθν γεωγραφικι περιοχι. τον 

ελλαδικό χϊρο, όπου το κλίμα είναι εφκρατο, το 80 ζωσ 90% των ατμοςφαιρικϊν 

εκκενϊςεων είναι αρνθτικζσ.  

Οι  ατμοςφαιρικζσ  εκκενϊςεισ,  ανάλογα  με  τθν  πορεία  τθσ  προεκκενϊςεωσ 

διακρίνονται ςε:  

•   Ανερχόμενεσ: όταν θ προεκκζνωςθ αρχίηει από το ζδαφοσ και κατευκφνεται προσ το 

νζφοσ  

•   Κατερχόμενεσ: όταν θ προεκκζνωςθ αρχίηει από το νζφοσ.  

ε  μζρθ  επίπεδα,  χωρίσ  ιδιαίτερεσ  προεξοχζσ,  πλειοψθφοφν  οι  κατερχόμενεσ  

εκκενϊςεισ.   Αντίκετα   ανερχόμενεσ   εκκενϊςεισ   δθμιουργοφνται   εκεί   που υπάρχουν 

υψθλά και αιχμθρά αντικείμενα (π.χ. ζνασ πυλϊνασ ςτθν κορυφι ενόσ βουνοφ).  

 

 

1.6   Παράγοντεσ που επθρεάηουν τον κεραυνό  

Διάφοροι παράγοντεσ όπωσ, το κλίμα , θ εποχι και θ μορφολογία του εδάφουσ επθρεάηουν 

τθν εκδιλωςθ ενόσ κεραυνοφ και τθν ζνταςι του. Για παράδειγμα ςε μια περιοχι με 

εφκρατο κλίμα τα χαρακτθριςτικά του κεραυνοφ επθρεάηονται από τθν ορογραφικι 

κατάςταςθ τθσ περιοχισ. τισ ορεινζσ περιοχζσ, θ ζνταςθ του ρεφματοσ του κεραυνοφ, 

όπωσ και το ςχετικό φορτίο, είναι μικρά. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ μικρι απόςταςθ 

μεταξφ τθσ γθσ και του νζφουσ προκαλεί  εκκενϊςεισ  ςτθ  γθ  πριν  ολοκλθρωκεί  θ  

διαδικαςία  φορτίςεωσ  του νζφουσ και ςτο ότι το μικρό ςχετικά μικοσ του αγωγοφ του 

κεραυνοφ ζχει ςαν επακόλουκο τθ ςυςςϊρευςθ ενόσ μικροφ μόνο φορτίου κατά μικοσ 

αυτοφ*4+. 

Ο αρικμόσ των εκκενϊςεων ςτισ ορεινζσ περιοχζσ είναι πάντοτε μεγαλφτεροσ από εκείνο 

ςτισ πεδινζσ. τισ πεδινζσ περιοχζσ, όπου θ απόςταςθ νζφουσ - γθσ είναι μεγαλφτερθ  

ςθμειϊνονται  λιγότερεσ  εκκενϊςεισ,  αλλά  με  υψθλι  ζνταςθ ρεφματοσ. Αυτό οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι ςχετικά ςπάνια το θλεκτρικό πεδίο είναι τζτοιο, ϊςτε να επιτρζπει κεραυνό 

νζφουσ - γθσ. Η μεγάλθ ζνταςθ ρεφματοσ οφείλεται  ςτθν  παρουςία  νεφϊν  πολφ  

φορτιςμζνων  και  οχετϊν  εκκενϊςεωσ μεγάλου μικουσ*4+.  

θμαντικό ρόλο ςτθ δθμιουργία κεραυνικϊν εκκενϊςεων παίηει και θ εποχι. Σο καλοκαίρι  

τα  ςφννεφα  βρίςκονται  ςε  ςθμαντικό  φψουσ  από  το  ζδαφοσ,  ζτςι πολλζσ εκκενϊςεισ 

πραγματοποιοφνται εντόσ ενόσ νζφουσ ι μεταξφ νεφϊν. Αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια μία 

απότομθ μεταβολι του θλεκτρικοφ πεδίου ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ.  

 



 19 

1.7   Παράμετροι κεραυνοφ  

Μια κεραυνικι εκκζνωςθ χαρακτθρίηεται από δφο κατθγορίεσ παραμζτρων: θ πρϊτθ 

κατθγορία περιλαμβάνει παραμζτρουσ ςχετικζσ με τθν ιδιοςυςταςία τθσ εκκζνωςθσ, τθ 

διάρκεια των ρευμάτων και τα διαςτιματα όπου το ρεφμα είναι μθδενικό κατά τθν 

εκδιλωςθ πολλαπλϊν εκκενϊςεων. Η δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει παραμζτρουσ 

ςχετιηόμενεσ με τα κεραυνικά ρεφματα, των οποίων θ διάρκεια είναι μικρότερθ από λίγα 

ms. Οι ςθμαντικότερεσ παράμετροι είναι οι ακόλουκεσ : 

α) Η μζγιςτθ τιμι ρεφματοσ, θ οποία προκαλεί υπερπιδθςθ μονωτιρων και καταςτροφι 

των μονωτικϊν υλικϊν, εξαιτίασ τθσ ανφψωςθσ του δυναμικοφ του ςθμείου του πλιγματοσ. 

β) Η μζγιςτθ κλίςθ μετϊπου του ρεφματοσ (
  

  
)   , θ οποία κακορίηει τισ επαγόμενεσ 

τάςεισ ςε βρόγχουσ κυκλωμάτων και τάςεισ που αναπτφςςονται ςε λογικά  κυκλϊματα  ι  

κυκλϊματα  που  περιλαμβάνουν  ευαίςκθτα  θλεκτρικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ 

πλοιγθςθσ ι τθλεπικοινωνίασ αεροςκαφϊν.  

γ) Σο μεταφερόμενο φορτίο  ∫  ( )  
 

 
, το οποίο ευκφνεται για τθν τοπικι τιξθ και τθ 

διάτρθςθ μεταλλικϊν επιφανειϊν μικροφ πάχουσ. 

δ)  Σο  ολοκλιρωμα  του  τετραγϊνου  του  ρεφματοσ ∫   
 

 
( )  ,  ποςότθτα ανάλογθ τθσ 

εκλυόμενθσ από το κεραυνικό πλιγμα ενζργειασ, θ οποία μπορεί να προκαλζςει κερμικά 

φαινόμενα  (τιξθ μετάλλων, ζναυςθ εφφλεκτων ατμϊν ι  αερίων). 

 

Κατά  τθν  ςχεδίαςθ  μιασ  διάταξθσ  αντικεραυνικισ  προςταςίασ  λαμβάνονται  υπόψθ οι 

παρακάτω τιμζσ για τισ τζςςερισ κεραυνικζσ παραμζτρουσ ανάλογα με  τθν τάκμθ 

Προςταςίασ τθσ καταςκευισ. 

 

Πίνακασ 1.1: Τιμζσ  των  διαφόρων  παραμζτρων  του  κεραυνοφ,  ανάλογα  με  τθν  Στάκμθ  

Προςταςίασ*1+. 
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1.8   Κεραυνικι ςτάκμθ - Ιςοκεραυνικζσ καμπφλεσ  

 

Κεραυνικι  ςτάκμθ  ςυγκεκριμζνου  τόπου  ονομάηεται  το  πλικοσ  των  θμερϊν 

καταιγίδασ που αντιςτοιχοφν ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο ςε ζνα χρόνο, ενϊ ωσ μζρα καταιγίδασ 

χαρακτθρίηεται εκείνθ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ακοφγεται μία τουλάχιςτον βροντι.  

Αντικεραυνικι καμπφλθ ονομάηεται ο γεωμετρικόσ τόποσ των ςθμείων που ζχουν τθν ίδια 

κεραυνικι ςτάκμθ.  

Από τθν κεραυνικι ςτάκμθ υπολογίηεται θ πυκνότθτα των κεραυνϊν ανά ζτοσ  και     που 

πζφτουν ςτο ζδαφοσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο. Τπάρχουν πολλζσ  μελζτεσ  και  μετριςεισ  

για  τθν  μζτρθςθ  τθσ  πυκνότθτασ  των  κεραυνϊν,  με  ςθμαντικότερθ αυτι του 

A.J.Eriksson που πρότεινε τθν ακόλουκθ εξίςωςθ: 

         
     

όπου 

Νg :είναι θ πυκνότθτα των κεραυνϊν ανά ζτοσ και     

 Σ   :είναι οι θμζρεσ καταιγίδασ. 

 

 

Σχιμα 1.11: Παγκόςμιοσ χάρτθσ ςυχνότθτασ εμφάνιςθσ κεραυνοφ, ςφμφωνα με τισ 

παρατθριςεισ τθσ ΝΑSA.*7+  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο 

Αντικεραυνική Προςταςία Κτιρίων  
 

2.1   Ειςαγωγι  

 

Ο κεραυνόσ ωσ γνωςτόν, αποτελεί ζνα φυςικό φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να  

αποφευχκεί και το μόνο που μπορεί να κάνει κανείσ είναι να εξαλείψει ι ζςτω να  

περιορίςει τισ ςυνζπειεσ του. κοπόσ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ είναι θ ζναντι των 

κεραυνϊν προςταςία κτιρίων ι υπαικρίων εγκαταςτάςεων, κινθτϊν ι ακίνθτων , κακϊσ και 

των ενοίκων και του περιεχομζνου αυτϊν*4+. Η δράςθ του κεραυνοφ ςε μια εγκατάςταςθ ι 

ςυςκευι μπορεί να είναι άμεςθ, δθλαδι το θλεκτρικό   τόξο τθσ εκκζνωςθσ να πλιξει κατ’ 

ευκείαν τθν ςυςκευι , ι ζμμεςθ, δθλαδι να δθμιουργθκοφν υπερτάςεισ ςε παραπλιςια 

κυκλϊματα που οδθγοφν ςε διάςπαςθ των μονωτικϊν. τισ   ζμμεςεσ δράςεισ μπορεί να 

ενταχκεί και θ βροντι που προζρχεται από τθν εκτόνωςθ του αζρα γφρω από το θλεκτρικό 

τόξο*5+.  

Η αντικεραυνικι προςταςία αποτελείται από δφο ενότθτεσ, τθν εξωτερικι και τθν 

εςωτερικι προςταςία. κοπόσ τθσ εξωτερικισ προςταςίασ είναι να οδθγθκεί θ  εκκζνωςθ  

του  κεραυνοφ  μακριά  από  το  υπό  προςταςία  αντικείμενο  ςε οριςμζνα   ςθμεία   όπωσ   

μεταλλικζσ   ράβδουσ,   τεντωμζνα   ςυρματόςχοινα, μεταλλικοφσ  κλωβοφσ  και  ακολοφκωσ  

το  ρεφμα  να  περάςει  ελεγχόμενα  ςτο ζδαφοσ μζςω μιασ εγκατάςταςθσ γείωςθσ. κοπόσ 

τθσ εςωτερικισ προςταςίασ είναι θ προςταςία από υπερτάςεισ που προκαλοφν οι 

κεραυνοί, κακϊσ και από τυχόν  επικίνδυνθ  ανάφλεξθ (ςπινκιρασ)  μζςα  ςτο  κτίριο.  Η  

εςωτερικι προςταςία υλοποιείται με μια ςειρά μζτρων που λαμβάνει κανείσ ανεξάρτθτα 

με το εάν ζχει  ι όχι εγκαταςτακεί εξωτερικι προςταςία *5+, όπωσ με ιςοδυναμικι ςφνδεςθ 

των ςτοιχείων του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ  (ΑΠ), ι διατθρϊντασ  μια  

απόςταςθ  αςφαλείασ,  s ,(και  ωσ  εκ  τοφτου  θλεκτρικι απομόνωςθ) μεταξφ των ςτοιχείων 

του ΑΠ, και άλλων εςωτερικϊν αγϊγιμων ςτοιχείων [1].  

Για ζνα κτίςμα μικρϊν ςχετικά διαςτάςεων θ αντικεραυνικι προςταςία μπορεί να  

επιτευχκεί  με  μία  μόνθ  γειωμζνθ  ράβδο,  τθν  ράβδο  Franklin. O  ίδιοσ  ο Franklin, 

διαιςκθτικά, ςυνιςτοφςε για κτίςματα μεγάλων ςχετικά διαςτάςεων, τθν χρθςιμοποίθςθ 

δφο ι και περιςςότερων ράβδων ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ.  

ε ςφγχρονα ςυςτιματα προςταςίασ , οι ράβδοι ζχουν αντικαταςτακεί με ζνα  γειωμζνο 

κλωβό αγωγϊν που περιβάλλει το υπό προςταςία κτίςμα. Η   λειτουργία  του κλωβοφ, 

βαςίηεται ςτθν αρχι πωσ για να αναπτυχκεί ςε κάποια κζςθ τθσ  καταςκευισ  υψθλι  

πεδιακι  ζνταςθ,  ϊςτε  να  εκπθδιςει  από  αυτι  ζνασ ςυνδετικόσ οχετόσ, πρζπει να 

υπάρχει θ δυνατότθτα ταχείασ μετακίνθςθσ φορτίων από τθν υπόλοιπθ καταςκευι προσ 

τθν κζςθ αυτι. Ωσ γνωςτόν, θ ταχφτθτα μετακίνθςθσ φορτίων, εξαρτάται από τθν ειδικι 
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αγωγιμότθτα του υλικοφ. Με βάςθ αυτι τθν αρχι λοιπόν, καταςκευάηεται ζνασ μεταλλικόσ 

κλωβόσ από υλικά που παρουςιάηουν μεγάλθ ειδικι αγωγιμότθτα, μεγαλφτερθ από τα 

υπόλοιπα τμιματα  του  κτίςματοσ ,  και  ο  οποίοσ  περιβάλλει  το  κτίςμα,  ζχοντασ  τθν 

ικανότθτα να μεταφζρει φορτία και να αναπτφξει το αναγκαίο πεδίο για τθν εκκίνθςθ από 

τα μζρθ του, του ςυνδετικοφ οχετοφ*6+. τθν μζκοδο του κλωβοφ, κα   βαςιςτοφμε   για   

τθν   υλοποίθςθ   του   προγράμματοσ   αντικεραυνικισ προςταςίασ.  

Γενικά,  ο  υπολογιςμόσ  και  θ  καταςκευι  των  εγκαταςτάςεων  αλεξικζραυνου πρζπει να 

ικανοποιεί τισ πιο κάτω απαιτιςεισ [4]:  

•  Ηλεκτρικι αςφάλεια  

•  Μθχανικι αντοχι  

•  Προςταςία ζναντι ςκωριάςεωσ  

•  Αποφυγι υπερκζρμανςθσ των αγωγϊν  

•  Προςαρμογι ςτισ αρχιτεκτονικζσ απαιτιςεισ  

•  Οικονομία δαπανϊν εγκαταςτάςεωσ και ςυντθριςεωσ  

 

 

2.2   Αναγκαιότθτα  καταςκευισ  ενόσ  υςτιματοσ  Αντικεραυνικισ  

προςταςίασ.  

 

Η απόφαςθ για τθν καταςκευι ι όχι ενόσ ΑΠ βαςίηεται αφενόσ ςε οικονομικά κριτιρια και 

αφετζρου ςτον κίνδυνο για τθν ηωι των ανκρϊπων, αλλά και ςτο ανεπανόρκωτο τθσ ηθμίασ 

που πικανόν να ςυμβεί ςτισ εγκαταςτάςεισ. θμαντικό επίςθσ παράγοντασ αποτελεί και θ 

πικανότθτα που υπάρχει, να πλθγεί ζνα κτίριο από κεραυνό, θ οποία εξαρτάται από τισ 

διαςτάςεισ του κτιρίου και τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται.  

Εγκαταςτάςεισ  που  χρειάηονται  αντικεραυνικι  προςταςία  αναφζρονται  πιo κάτω: *5+  

• Κτίρια ι καταςκευζσ που προεξζχουν ςθμαντικά από γειτονικά κτίρια όπωσ καμινάδεσ, 

καμπαναριά εκκλθςιϊν, τθλεπικοινωνιακοί πφργοι, ουρανοξφςτεσ και γενικά κτίρια φψουσ 

πάνω από 25m.  

• Εγκαταςτάςεισ εκτεκειμζνεσ ςτθν φπαικρο ι κάλαςςα   όπωσ παρατθρθτιρια, 

ερθμοκλιςια, εργοςτάςια εκτόσ πόλεωσ, πλοία, αεροπλάνα κτλ.  

• Εγκαταςτάςεισ  βαςικϊν  κοινωνικϊν  αναγκϊν  όπωσ  ςτακμοί  παραγωγισ, 

υποςτακμοί   και   δίκτυα   θλεκτριςμοφ,   αντλιοςτάςια   και   εγκαταςτάςεισ υδροδότθςθσ, 

αντλιοςτάςια καυςίμων,  τθλεπικοινωνιακοί ςτακμοί.  
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• Εγκαταςτάςεισ ςθμαντικισ ιςτορικισ ι πνευματικισ αξίασ όπωσ μουςεία, μνθμεία, 

κτίρια με αρχεία ιςτορικισ αξίασ.  

• Εγκαταςτάςεισ  μεγάλθσ  οικονομικισ  αξίασ  όπου  ςυνακροίηονται  άτομα όπωσ Κτίρια 

ςυνάκροιςθσ πολλϊν ατόμων  (πάνω από  200) όπωσ κζατρα, εκκλθςίεσ, εκκζςεισ, 

γιπεδα, ςτρατϊνεσ, πολυκαταςτιματα κτλ.  

• Κτίρια  με  πάνω  από  100  άτομα  περιοριςμζνθσ  κινθτικότθτασ  όπωσ νοςοκομεία, 

γθροκομεία, φυλακζσ.  

• Εφφλεκτεσ ι επικίνδυνεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ εργοςτάςια χθμικϊν, αποκικεσ 

πυρομαχικϊν και καυςίμων, πυρθνικά εργοςτάςια.  

 

 

2.3  υνζπειεσ των κεραυνικών πλθγμάτων  

Οι ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει ζνα κεραυνικό πλιγμα ςε μια καταςκευι και ςτο 

περιεχόμενο τθσ , ταξινομοφνται ςε κερμικζσ , μθχανικζσ και θλεκτρικζσ.*6+  

 

 

2.3.1   Θερμικζσ υνζπειεσ  

τθν μελζτθ του ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ προςταςίασ, πρζπει να εξεταςτοφν οι 

ςυνζπειεσ ενόσ πλιγματοσ ςτουσ αγωγοφσ του ςυςτιματοσ, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ ςε αυτοφσ, ςτον κίνδυνο διάτρθςθσ ενόσ λεπτοφ μεταλλικοφ φφλλου, ςτθν 

ςυμπεριφορά των μονωτικϊν κτλ. Σα κερμικά αποτελζςματα του κεραυνικοφ πλιγματοσ 

εξαρτϊνται όχι μόνο από το εφροσ του ρεφματοσ , αλλά και από τθν διάρκεια ροισ του.  

Όταν ζνα μθ ςυνεχζσ ρεφμα εκφορτίηεται διαμζςου ενόσ μεταλλικοφ αγωγοφ, θ αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του είναι ανάλογθ τθσ ποςότθτασ   ∫   . Η μζγιςτθ τιμι του ∫      που 

αναφζρεται είναι        . Όταν υπολογίηεται θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ενόσ αγωγοφ, 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι θ διάχυςθ τθσ  κερμότθτασ  κεωρείται αμελθτζα λόγω τθσ 

μικρισ διάρκειασ ροισ του ρεφματοσ.  

Η ενζργεια που εκλφεται ςε ζνα μζςο με αντίςταςθ R όταν διαρρζεται από ρεφμα  ( ) 

είναι: 

   ∫                       ςε  Joule 

   
 

 
[   

(∫     )  

     
  ]                 
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α= ςυντελεςτισ κερμότθτασ ςε 1/   

∫      ςε     

ρ= ειδικι αντίςταςθ του αγωγοφ ςε  Ωm 

q=θ διατομι του αγωγοφ ςε    

γ= θ πυκνότθτα του υλικοφ ςε Kg/   

C =  ο ςυντελεςτισ κερμότθτασ ςε J/(kg.K) 

κσ = κερμοκραςία τιξθσ 

 

 

Στουσ πιο κάτω πίνακεσ δίνονται οι τιμζσ των πιο πάνω παραμζτρων για διάφορα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι ενόσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ*1+

     Πίνακασ 2.1: Φυςικά χαρακτθριςτικά   υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι ενόσ ΣΑΠ*1+. 

Πίνακασ 2.2 : Αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ των αγωγϊν για διαφορετικζσ διατομζσ ςε ςχζςθ με το 

W/R.[1]  
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Ο κίνδυνοσ να τρυπθκεί ζνα λεπτό μεταλλικό φφλλο ζχει πρακτικι ςθμαςία, για τα  

μεταλλικά  φφλλα  που  χρθςιμοποιοφνται  ςαν  υλικό  οροφισ (και  ςτθν επιφάνεια 

αεροςκαφϊν). Συγκεκριμζνα , αν ζνα τζτοιο μεταλλικό φφλλο πλθγεί από ζνα κεραυνό με 

ρεφμα i , θ κερμότθτα που κα αναπτυχκεί ςτο ςθμείο του πλιγματοσ κα είναι ανάλογθ 

του*6+ :  

                                                               ∫     =u*q 

 

όπου: u, είναι θ πτϊςθ τάςθσ και q, το φορτίο που είναι ανάλογο με το ρεφμα του 

κεραυνοφ. Ο  όγκοσ  του  μετάλλου  που  κα  τακεί  ςτο  ςθμείο  που  κα  εκφορτιςτεί  ζνα 

κεραυνικό πλιγμα, δίνεται από τθν πιο κάτω ςχζςθ: 

  
 

 
 

 

       
        ςε    

 

όπου: 

 

 

W : θ ενζργεια(J) του κεραυνοφ τθν ςτιγμι που πλιττει το ςυγκεκριμζνο ςθμείο 

γ: θ πυκνότθτα του υλικοφ ςε Kg/   

Cw: θ ειδικι κερμοχωρθτικότθτα του υλικοφ ςε J/(kg.K) Δκ: θ διαφορά κερμοκραςίασ ςε   

Cs:  θ ειδικι κερμότθτα τιξθσ ςε J/Kg  

 

 

Για τθν κακοδικι τάςθ     , ιςχφει θ ςχζςθ : 

           ςε Joule                                           (2.5) 

 

Άρα θ εξίςωςθ (2.4) μεταςχθματίηεται ςτθν: 

 

 
 
     

 
 

 

       
                                         (2.6) 
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Αν  ζνασ  κεραυνόσ  πλιξει  ζνα  μονωτικό  υλικό  ι  ζνα  αγωγό,  o  οποίοσ  δεν 

χαρακτθρίηεται από τθν κατάλλθλθ διατομι, τότε το ςθμείο του πλιγματοσ κα αποκτιςει 

πολφ ψθλι κερμοκραςία με ςυνζπεια τθν διάτρθςθ του υλικοφ ι τθν ανάφλεξι του. Εάν το 

μονωτικό υλικό περιζχει ίχνθ υγραςίασ, όπωσ ςυμβαίνει ςτα μάρμαρα ι κάποιο μθ αγϊγιμο 

υλικό, το ρεφμα του κεραυνοφ κα ρεφςει μζςω των ςθμείων που παρουςιάηουν τθν 

μικρότερθ αντίςταςθ. Όμωσ ζτςι θ υγραςία μπορεί, λόγω τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ τθσ 

κερμοκραςίασ, να μετατραπεί ςε ατμό, και θ πίεςθ    που κα δθμιουργθκεί να προκαλζςει 

κραφςθ του υλικοφ. Παραδείγματα  τζτοιων  φαινομζνων  ζχουν  παρατθρθκεί  όπωσ  θ  

κατάρρευςθ πλινκότοιχων, ζκρθξθ καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και καταςτροφι 

αρχαίων ελλθνικϊν μαρμάρινων κιόνων*6+.  

Μια  άλλθ  ςθμαντικι  κερμικι  ςυνζπεια  ενόσ  κεραυνικοφ  πλιγματοσ  είναι  θ ανάφλεξθ 

υλικϊν όπωσ ξυλείεσ, κορμοφσ δζντρων , αχυρζνιεσ ςτζγεσ κτλ, όπωσ επίςθσ εκρθκτικϊν 

υλϊν και υγρϊν καυςίμων*6+. Ζκρθξθ δζντρων μπορεί να ςυμβεί, όταν το νερό που 

εμπεριζχεται ςτθν ξυλεία, υπερκερμαίνεται ταχφτατα και ατμοποιείται , προκαλϊντασ το 

φαινόμενο. Σε αμμϊδθ εδάφθ οι κεραυνοί κατά  τθν  πορεία  τουσ  προκαλοφν  ςυντιξεισ  

τθσ  άμμου,  από  τισ  οποίεσ ςχθματίηονται υαλϊματα διαφόρων μορφϊν *4+.  

 

 

2.3.2 Μθχανικζσ ςυνζπειεσ 

Οι μθχανικζσ ςυνζπειεσ του πλιγματοσ ενόσ κεραυνοφ αποτελοφνται από δφο 

κατθγορίεσ*6+:  

(α) Οι μθχανικζσ ςυνζπειεσ που αφοροφν το κρουςτικό κφμα που παράγεται από τον οχετό 

επιςτροφισ.  

(β) Οι μθχανικζσ ςυνζπειεσ που αφοροφν τισ δυνάμεισ που αναπτφςςονται ςε ζναν ι 

περιςςότερουσ αγωγοφσ, όταν διαρρζονται από το κεραυνικό ρεφμα.  

 

Η κερμοκραςία του οχετοφ προεκκζνωςθσ μπορεί να ανζλκει μζχρι τουσ 30000 Κ ι και 

περιςςότερο μζςα ςε λίγα μs. Αυτό το γεγονόσ ζχει ςαν ςυνζπεια , ο αζρασ που περιβάλλει 

τον οχετό επιςτροφισ, να εξαπλϊνεται με εξαιρετικά μεγάλθ ταχφτθτα, παράγοντασ ζτςι 

ζνα κφμα πίεςθσ το οποίο αρχικά βρίςκεται ςτθν περιοχι των υπεριχων και μετά 

εξελίςςεται ςτθν   γνωςτι βροντι. Σο κφμα αυτό είναι υπεφκυνο για το κφμα αζρα που 

ςθκϊνει κεραμίδια από ςτζγεσ, φαινόμενο που παρατθρείται μετά από ζνα άμεςο πλιγμα. 

Είναι επίςθσ υπεφκυνο για τον τραυματιςμό ανκρϊπων*6+.  

Η δεφτερθ κατθγορία μθχανικϊν ςυνεπειϊν  , οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δφο  παράλλθλοι  

αγωγοί ,  οι  οποίοι  μοιράηονται  τθν  εκφόρτιςθ  του  ρεφματοσ  κεραυνοφ, υπόκεινται ςε 

ελκτικζσ δυνάμεισ.  Οι θλεκτρομαγνθτικζσ δυνάμεισ που αναπτφςςονται   από το κεραυνικό 

ρεφμα i,  που διαρρζει ζνα αγωγό με μακριά παράλλθλα τμιματα μικουσ l, και απόςταςθσ  

d, μεταξφ τουσ ( ςχιμα 3.1), μποροφν να υπολογιςτοφν από τθν πιο κάτω ςχζςθ:  
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 ( )  
  

  
   ( )

 

 
           ( )

 

 
   ςε    Ν                (2.7) 

                         

όπου: 

F(t) : θ θλεκτρομαγνθτικι δφναμθ (Ν) 

i(t) : το ρεφμα του κεραυνοφ (Α) 

    :  θ μαγνθτικι διαπερατότθτα του κενοφ           Η/m 

  : είναι θ απόςταςθ των αγωγϊν (m) 

  :απόςταςθ μεταξφ των ευκφγραμμων παράλλθλων τμθμάτων του αγωγοφ (m) 

                 

Σχιμα 2.1: Γενικι   διάταξθ δφο αγωγϊν για τον υπολογιςμό τθσ θλεκτροδυναμικισ δφναμθσ*1+.  

ε  ζνα  ΑΠ,  ζνα  τυπικό  παράδειγμα  δίνεται  από  μια  ςυμμετρικι  γωνιακι διάταξθ θ 

οποία ςχθματίηει γωνιά 90  , με ζνα ςφικτιρα που τοποκετείται κοντά ςτθν γωνία ( ςχιμα 

2.2). το ςχιμα 2.2   φαίνεται   επίςθσ το διάγραμμα με τθν δφναμθ που αςκείται ςτουσ 

αγωγοφσ. Η αξονικι δφναμθ ςτον οριηόντιο αγωγό τείνει να τραβιξει τον αγωγό από το 

ςφιγκτιρα, για αυτό και ο ςφικτιρασ κα πρζπει να τοποκετείται ςε κοντινι απόςταςθ από 

τθν γωνία του αγωγοφ.  
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Σχιμα 2.2: Τυπικι γωνιακι διάταξθ αγωγοφ  ΣΑΠ ,και θ δφναμθ που αςκείται ςε αυτόν*1+. 

 

               

Σχιμα  2.3:Διάγραμμα τθσ δφναμθσ ανά μονάδα μικουσ, μζγιςτο ρεφμα  100 kA και μικοσ του 

κάκετου αγωγοφ 0.5m.*1+ 

Πλαςτικι παραμόρφωςθ των αγωγϊν του ΑΠ, μπορεί να εμφανιςτεί όταν θ μθχανικι 

πίεςθ υπερβαίνει το όριο ελαςτικότθτασ του υλικοφ.  Εάν το υλικό που ςυνκζτει τθ δομι 

του ΑΠ είναι μαλακό, παραδείγματοσ χάριν το αργίλιο ι ο ανοπτθμζνοσ χαλκόσ, οι 

θλεκτροδυναμικζσ δυνάμεισ μπορεί να παραμορφϊςουν τουσ αγωγοφσ ςτισ γωνίεσ και τουσ 

βρόχουσ. Σα ςυςτατικά του ΑΠ πρζπει επομζνωσ να ςχεδιαςτοφν ζτςι ϊςτε να 

αντιςτζκονται ςε   αυτζσ τισ δυνάμεισ και να εμφανίηουν ουςιαςτικά ελαςτικι 

ςυμπεριφορά*1+.  
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2.3.3   Ηλεκτρικζσ ςυνζπειεσ  

Μια ςυνζπεια του πλιγματοσ ενόσ κεραυνοφ, είναι θ εςωτερικι διάςπαςθ που μπορεί  να  

ςυμβεί  μεταξφ  των  αγωγϊν  του  ΑΠ  και  εςωτερικϊν  αγϊγιμων ςτοιχείων   τθσ 

καταςκευισ γνωςτι και ωσ «επικίνδυνοσ ςπινκιρασ ι side flash».  Για παράδειγμα   

παρουςιάηεται θ πιο κάτω κατοικία, με ζνα ςυλλεκτιριο αγωγό ςτθν καμινάδα, θ οποία 

είναι και το πιο ψθλό ςθμείο του κτιρίου.  το εςωτερικό τθσ κατοικίασ υπάρχει μια 

δεξαμενι νεροφ, θ οποία τροφοδοτείται από ζνα μεταλλικό ςωλινα νεροφ και ο οποίοσ 

είναι ςυνδεδεμζνοσ με ζνα άλλο μεταλλικό ςωλινα καμμζνο ςτθν γθ. Αν υποτεκεί ότι ο 

ςυλλεκτιριοσ αγωγόσ ςτθν  καμινάδα  πλιττεται  από  ζνα  κεραυνό  ρεφματοσ  i  ,  το  

ρεφμα  αυτό  κα εκφορτιςτεί ςτθν γθ, μζςω του αγωγοφ του ΑΠ. Ο δρόμοσ αυτόσ 

παρουςιάηει μια αυτεπαγωγι , L , και μια αντίςταςθ γείωςθσ R. Η κορυφι λοιπόν του   ΑΠ, 

παρουςιάηει ωσ προσ τθν γθ διαφορά δυναμικοφ που δίνεται από τον τφπο: 

        
  

  
       ςε Volt                                   (2.8) 

Σχιμα 2.4 : Πλιγμα κεραυνοφ ςε μια κατοικία με ςφςτθμα προςταςίασ και δίκτυο ςωλθνϊςεων 

νεροφ γειωμζνων ανεξάρτθτα, όπου φαίνεται ο κίνδυνοσ τθσ μεταξφ τουσ διάςπαςθσ*6+.  

 

Εάν θ τάςθ διάςπαςθσ του διακζνου  D, που είναι θ απόςταςθ των αγωγϊν προςταςίασ  και  

τθσ  δεξαμενισ,  είναι  μικρότερθ  από  τθν  τάςθ  u,  που αναπτφςςεται,  τότε  κα  ςυμβεί  

εςωτερικι  διάςπαςθ  μεταξφ  των  αγωγϊν, διοχετεφοντασ ζνα μεγάλο μζροσ του 

κεραυνικοφ ρεφματοσ προσ τθ γθ, με ίςωσ καταςτροφικά αποτελζςματα *6+.  
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Ο κίνδυνοσ αυτόσ ίςωσ να είχε αποφευχκεί εάν το κφκλωμα τθσ δεξαμενισ είχε ςυνδεκεί 

ιςοδυναμικά με το ςφςτθμα προςταςίασ.  

Γενικά ζνασ ςπινκιρασ μπορεί να ςυμβεί όταν το κεραυνικό ρεφμα διαρρζει αγωγοφσ  που  

ςχθματίηουν  διακλαδϊςεισ  και  βρόχουσ,  και  θ  τάςθ  u,  που δθμιουργείται μεταξφ των 

αγωγϊν είναι μεγαλφτερθ τθσ τάςθσ διάςπαςθσ των εν λόγω αγωγϊν*1+.  

 

2.4   χεδίαςθ ενόσ υςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ (ΑΠ).  

Ο τφποσ και θ κζςθ ενόσ ΑΠ πρζπει να εξεταςτοφν προςεκτικά ςτο αρχικό ςχεδιαςμό μιασ 

νζασ καταςκευισ. Με αυτόν τον τρόπο και εκμεταλλευόμενοι των θλεκτρικά αγϊγιμων 

μερϊν τθσ καταςκευισ, γνωςτϊν ωσ «φυςικϊν ςτοιχείων» το  ςχζδιο  και  θ  καταςκευι  

μιασ  εγκατάςταςθσ  γίνονται  ευκολότερθ*3+. Ειδικότερα το φςτθμα Αντικεραυνικισ 

Προςταςίασ πρζπει να ςχεδιαςκεί ςε ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα-μελετθτι του κτιρίου. 

υνικωσ ο ειδικόσ για τθν καταςκευι  του  ΑΠ  καλείται  μετά  το  τζλειωμα  του  

κτιςίματοσ  ,  κάτι  που επιβαρφνει τόςο το κόςτοσ όςο και τθν αποτελεςματικότθτα του 

ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν καλαιςκθςία του κτίςματοσ. Με τθν καλι ςυνεργαςία και τθν 

ςωςτι χρθςιμοποίθςθ κάκε υλικοφ τθσ οικοδομισ που μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ΑΠ, 

αποφεφγεται θ πρόςκετθ αγορά υλικϊν για αγωγοφσ, κάτι που μειϊνει το κόςτοσ, και 

αυξάνεται ο βακμόσ προςταςίασ του κτιρίου*6+.  

 

2.4.1   υνεργαςία με τον Αρχιτζκτονα  

Η ςυνεργαςία με τον αρχιτζκτονα τθσ υπό προςταςία καταςκευισ, κα πρζπει να 

επιδιϊκεται  για  όλα  ςχεδόν  τα  τμιματα  του  ΑΠ  και  ςυγκεκριμζνα  να επιτυγχάνεται 

ςυμφωνία ςε όλουσ τουσ παρακάτω παράγοντεσ:  

1)  Δρομολόγθςθ όλων των αγωγϊν του ΑΠ.  

2)  Σα υλικά όλων των ςτοιχείων του ΑΠ.  

3)  Λεπτομζρειεσ για όλουσ τουσ μεταλλικοφσ ςωλινεσ, υδρορροζσ, ράγεσ και  παρόμοια 

αντικείμενα. 

4)  Λεπτομζρειεσ για οποιονδιποτε εξοπλιςμό, ςυςκευι , εγκατάςταςθ κτλ, που 

πρόκειται  να  εγκαταςτακεί  πάνω,  μζςα  ι  κοντά  ςτθν  υπό  προςταςία καταςκευι, θ 

οποία μπορεί να απαιτείται να μετακινθκεί θ να ςυνδεκεί με το ΑΠ,  εφόςον  δεν  τθρεί  

τθν  απαραίτθτθ  απόςταςθ  αςφαλείασ.  Σζτοιεσ περιπτϊςεισ αποτελοφν τα ςυςτιματα 

ςυναγερμοφ, ςυςτιματα αςφαλείασ, εςωτερικζσ τθλεπικοινωνιακζσ  εγκαταςτάςεισ,  

κυκλϊματα τθλεόραςθσ  και ραδιοφϊνου κτλ.  

5)  Λεπτομζρειεσ για οποιαδιποτε καμμζνεσ αγϊγιμεσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ μπορεί να 

επθρεάςουν τθν χωροκζτθςθ του ςυςτιματοσ γείωςθσ, και πικανόν να απαιτείται θ 

τοποκζτθςθ τουσ ςε αςφαλι απόςταςθ από το ΑΠ .  
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 6) Σθν  περιοχι  που  είναι  διακζςιμθ  ςτον  ςχεδιαςτι  του  ΑΠ,  για  τθν εγκατάςταςθ 

του ςυςτιματοσ γείωςθσ.  

7)  Σα αγϊγιμα υλικά που πρόκειται να τοποκετθκοφν ςτθν καταςκευι, και ιδιαίτερα 

εγκαταςτάςεισ με ςυνεχι μεταλλικά τμιματα, οι οποίεσ πικανόν να απαιτείται   να   

ςυνδεκοφν   με   το   ΑΠ,   όπωσ   για   παράδειγμα   ο ενδοςυνδεδεμζνοσ χαλφβδινοσ 

οπλιςμόσ και μεταλλικζσ εγκαταςτάςεισ που ειςζρχονται ι εξζρχονται τθσ καταςκευισ  

8) Σθν επίδραςθ που κα ζχει το ΑΠ ςτθ αιςκθτικι όψθ του κτιρίου 

9) Σα ςθμεία ςφνδεςθσ το χαλφβδινου οπλιςμοφ, και ιδιαίτερα τα ςθμεία όπου 

διειςδφουν  ςε  εξωτερικά  αγϊγιμα  τμιματα  όπωσ  μεταλλικοφσ  ςωλινεσ, κωρακίςεισ 

καλωδίων κτλ.  

 

 

2.5   Επιλογι τθσ τάκμθσ Προςταςίασ του AΠ  

Σα χαρακτθριςτικά ενόσ υςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ εξαρτϊνται από τα 

φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ υπό προςταςία καταςκευισ, κακϊσ και επίςθσ και από τθν 

τάκμθ προςταςίασ που πρζπει να επιτευχκεί.  Η κατάλλθλθ τάκμθ Προςταςίασ  

επιλζγεται  με  βάςθ  τθν  αξιολόγθςθ  των  κινδφνων  ηθμιάσ  ςτθν καταςκευι και ςτουσ 

ανκρϊπουσ (ι ηϊα) που βρίςκονται μζςα ι κοντά ςε αυτι, ςτθν περίπτωςθ κεραυνικοφ 

πλιγματοσ.  

Τπάρχουν  τζςςερισ  διαφορετικζσ  ςτάκμεσ  προςταςίασ  :  I,  II,  III,  IV.  Η 

αποτελεςματικότθτα του ΑΠ μειϊνεται από τθν ςτάκμθ Ι προσ τθν ςτάκμθ ΙV.  κοπόσ τθσ 

επιλογισ τθσ κατάλλθλθσ ςτάκμθσ προςταςίασ είναι να μειϊςει, κάτω από  τθ  μζγιςτθ  

ανεκτι  ςτάκμθ,  τον  κίνδυνο  ηθμίασ  από  άμεςο  πλιγμα  ςτθ καταςκευι.  

Η επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ςτάκμθσ προςταςίασ που πρζπει να εξαςφαλίηεται µε το ΑΠ 

εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ θ αναμενόμενθ ςυχνότθτα πλθγμάτων από άμεςουσ 

κεραυνοφσ,    ςτθν καταςκευι που χριηει προςταςίασ και ςτθν αποδεκτι ςυχνότθτα 

ηθμιϊν από κεραυνό,   , κακϊσ επίςθσ και χαρακτθριςτικά που αφοροφν αποκλειςτικά τθν 

καταςκευι.  

 

2.5.1   Σαξινόμθςθ των καταςκευών  

Η ταξινόμθςθ των καταςκευϊν μπορεί να γίνει ανάλογα με τισ διαςτάςεισ τουσ, τθν  χριςθ  

τουσ,  τθ  ςυχνότθτα  των  αναμενόμενων  κεραυνϊν  και  των αποτελεςμάτων τουσ, 

άμεςων και ζμμεςων, το περιεχόμενο και τον περιβάλλον τουσ.  Ιδιαίτερθ  προςοχι  κα  

πρζπει  να  δοκεί  ςε  καταςκευζσ  που  περιζχουν ςυςτιματα υπολογιςτϊν και καταςκευζσ 

που παρουςιάηουν κίνδυνο ζκρθξθσ, όπωσ εργοςτάςια εκρθκτικϊν υλϊν , αποκικεσ 
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εκρθκτικϊν , δεξαμενζσ καυςίμων κλπ. τον πίνακα 3.3 , γίνεται μια ταξινόμθςθ των 

καταςκευϊν ανάλογα με τθν χριςθ τουσ, και παρουςιάηονται αυτζσ. 

        Πίνακασ 2.3: Κωδικοποίθςθ καταςκευϊν και αποτελζςματα από κεραυνικά πλιγματα*1+ 

 

 

2.5.2   Αναμενόμενθ ςυχνότθτα Νd   πλθγμάτων κεραυνών ςε μία 

καταςκευι  

 

Η μζςθ ετθςία ςυχνότθτα Νd   των πλθγμάτων κεραυνοφ ςε μία καταςκευι μπορεί να 

υπολογιςκεί από τθν ςχζςθ:  

              
   πλιγματα ανά ζτοσ (2.9) 
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όπου:  

Ng:  είναι θ μζςθ ετιςια ςυχνότθτα κεραυνϊν,  (ςε πλιγματα ανά      ), τθσ περιοχισ ςτθν 

οποία βρίςκεται θ υπό εξζταςθ καταςκευι  

Ae:  είναι θ ιςοδφναμθ ςυλλζκτρια επιφάνεια τθσ καταςκευισ όταν κεωρείται 

απομονωμζνθ (ςε    ).  

Ce:   ο ςυντελεςτισ περιβάλλοντοσ, ο οποίοσ λαμβάνει υπόψθ τθν επίδραςθ των γειτονικϊν  

κτιςμάτων,  για  τον  υπολογιςμό  τθσ  ιςοδφναμθσ  ςυλλεκτικισ επιφάνειασ, και δίνεται 

από τον πίνακα 2.4:  

  Πίνακασ  2.4: Υπολογιςμόσ του ςυντελεςτι περιβάλλοντοσ Ce  ,για τθν επίδραςθ των   γειτονικϊν     

κτιςμάτων ςτον υπολογιςμό τθσ ςυλλεκτικισ επιφάνειασ μιασ καταςκευισ*2+.  

 

 

2.5.3   Πυκνότθτα κεραυνών (  ) 

 

Η πυκνότθτα κεραυνϊν εκφράηεται ςαν το μζςο όρο κεραυνικϊν πλθγμάτων ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο και ζτοσ και μπορεί να κακοριςτεί από:  

 χάρτεσ που δίνουν το    , 

 χάρτεσ που δίνουν το μζςο όρο θμερϊν καταιγίδασ ανά ζτοσ  (  ) και με τθ βοικεια 

τθσ ςχζςθσ:  

 

         
    

  ανά      και ζτοσ                (2.10) 

 

Η ςχζςθ αυτι μεταβάλλεται με τθν αλλαγι των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν.  

 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ δίνει παραδείγματα του Ng ςυναρτιςει του    : 
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Πίνακασ 2.5: Παραδείγματα υπολογιςμοφ του Νg ςυναρτιςει του     . 

 

      =1/    Αναμενόμενθ ετιςια ςυχνότθτα προςβολισ τθσ καταςκευισ από κεραυνό.  

τον πίνακα 3.6 παρουςιάηονται οι τιμζσ του μζςου όρου θμερϊν καταιγίδασ ανά  ζτοσ  

(  ),  που  χρθςιμοποιοφνται  ςτο  πρόγραμμα,  για  διάφορεσ  περιοχζσ τθσ  Ελλάδασ. 

Πίνακασ 2.6:  Τιμζσ  του  μζςου  όρου  θμερϊν  καταιγίδασ  ανά  ζτοσ (  ),  που χρθςιμοποιοφνται 

ςτο πρόγραμμα, για διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

 

2.5.4   Ιςοδφναμθ ςυλλεκτιρια επιφάνεια  

Η ιςοδφναμθ ςυλλεκτιρια επιφάνεια μίασ καταςκευισ ορίηεται ωσ μία επίπεδθ επιφάνεια 

εδάφουσ που ζχει τθν ίδια ετιςια ςυχνότθτα άμεςων πλθγμάτων όπωσ θ καταςκευι.  
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2.5.4.1  Απομονωμζνεσ καταςκευζσ  

Για απομονωμζνεσ καταςκευζσ θ ιςοδφναμθ ςυλλεκτιρια επιφάνεια Αe είναι θ επιφάνεια 

που προκφπτει από τθν τομι τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ  και μίασ ευκείασ γραμμισ με 

κλίςθ 1/3 θ οποία διζρχεται από τα ψθλότερα τμιματα τθσ καταςκευισ (εφαπτομζνθ ςτθν 

καταςκευι) και περιςτρεφόμενθ γφρω από αυτι. (βλζπε ςχιμα2.5).  

 

Σχιμα 2.5: Υπολογιςμόσ ιςοδφναμθσ ςυλλζκτριασ επιφάνειασ για απομονωμζνεσ καταςκευζσ*2+.  

 

 

Για μία απομονωμζνθ ορκογϊνια καταςκευι μικουσ L, πλάτουσ W και φψουσ H, θ 

ςυλλεκτιρια επιφάνεια είναι ίςθ με: 

        (   )                                   (2.11) 
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2.5.4.2  φνκετα διαμορφωμζνεσ καταςκευζσ  

Εάν θ καταςκευι ζχει μια ςφνκετθ μορφι όπωσ οι ανυψωμζνεσ προεξοχζσ ςτεγϊν  (δείτε το 

ςχιμα  2.6.), μια γραφικι μζκοδοσ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί για να  αξιολογιςει τθν 

ςυλλζκτρια επιφάνεια (δείτε το ςχιμα 3.7). Επειδι οι διαφορζσ  μποροφν να είναι πάρα 

πολφ μεγάλεσ, αναλόγωσ με το εάν  χρθςιμοποιείται θ  μζγιςτθ επιφάνεια    max  ι θ 

ελάχιςτθ επιφάνεια    min  , μια αποδεκτι κατά  προςζγγιςθ  εκτίμθςθ  τθσ  περιοχισ  

ςυλλογισ  είναι  το    μζγιςτο  μεταξφ  τθσ ελάχιςτθσ  επιφάνειασ      min  και  τθσ  περιοχισ  

ςυλλογισ  που  αποδίδεται  ςτθν ανυψωμζνθ προεξοχι     .Η περιοχι ςυλλογισ που 

αποδίδεται ςτθν προεξοχι μπορεί να υπολογιςτεί από τον τφπο:  

                                             (2.12) 

 

όπου Ηp: το φψοσ τθσ προεξοχισ  

 

 

Σχιμα2.6:Υπολογιςμόσ   ιςοδφναμθσ   ςυλλζκτριασ   επιφάνειασ   ςε   ςφνκετα   διαμορφωμζνεσ 

καταςκευζσ*2+. 
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Πιο κάτω παρατίκεται ζνα παράδειγμα: 

 

Πίνακασ 2.7: Παράδειγμα υπολογιςμοφ ςυλλζκτριασ επιφάνειασ*2+. 

 

 

 

 

Σχιμα 2.7: Υπολογιςμόσ ιςοδφναμθσ ςυλλζκτριασ επιφάνειασ με γραφικι μζκοδο *2+. 
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2.5.5   Αποδεκτι ςυχνότθτα Νc ηθμιών από κεραυνό ςε μία 

καταςκευι  

Οι  τιμζσ  τθσ  μζγιςτθσ  τιμισ  τθσ  αποδεκτισ  ετιςιασ  ςυχνότθτασ  ηθμιϊν,  Nc, μποροφν 

να κακορίηονται από τον ιδιοκτιτθ τθσ καταςκευισ ι τον μελετθτι του ΑΠ όπου οι 

απϊλειεσ ζχουν ιδιωτικό χαρακτιρα μόνον.  

Οι  τιμζσ  του  Nc  εκτιμοφνται  μζςω  ανάλυςθσ  κινδφνου  ηθμίασ  λαμβάνοντασ υπόψθ 

τουσ κατάλλθλουσ ςυντελεςτζσ όπωσ:  

 τφποσ δόμθςθσ  

 παρουςία εφφλεκτων και εκρθκτικϊν ουςιϊν  

 λθφκζντα μζτρα για μείωςθ των επιπτϊςεων του πλιγματοσ  

 πλικοσ ανκρϊπων που επθρεάηονται από τθν ηθμιά  

 τφποσ και ςπουδαιότθτα των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ - αξία των 

αγακϊν που ενδεχομζνωσ καταςτραφοφν.  

τον πίνακα 2.8 φαίνονται οι τιμζσ του Nc  για διάφορουσ τφπουσ καταςκευϊν*6+. 

 

Πίνακασ 2.8: Πίνακασ υπολογιςμοφ Νc , με βάςθ τθν κατθγορία τθσ υπό προςταςία 

καταςκευισ.  
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Οι τιμζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται και ςτθν ταξινόμθςθ των καταςκευϊν ανάλογα με τθν 

αποδεκτι ςυχνότθτα ηθμιϊν Nc , που πραγματοποιείται ςτο λογιςμικό.   

 

 

 

2.5.5.1   Πορεία επιλογισ υςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ 

(ΑΠ)  

Η απόφαςθ για τθ αναγκαιότθτα εγκατάςταςθσ ενόσ ΑΠ γίνεται   ςυγκρίνοντασ τθν τιμι 

τθσ ετιςιασ αποδεκτισ ςυχνότθτασ ηθμιϊν από κεραυνοφσ   , με τθν αναμενόμενθ 

ςυχνότθτα απευκείασ κεραυνικϊν πλθγμάτων    ςτθ καταςκευι.  

 Εάν        τότε δεν χρειάηεται ΑΠ  

 Εάν         τότε πρζπει να εγκαταςτακεί ΑΠ αποτελεςματικότθτασ: 

                                                                
  

  
 

 

Ε  = Αποτελεςματικότθτα του ΑΠ, που ορίηεται ωσ το πθλίκο τθσ μζςθσ ετιςια ςυχνότθτασ  

πλθγμάτων  κεραυνϊν  τα  οποία  δεν  προκαλοφν  ηθμιά  ςε  μια καταςκευι, προσ τον 

ςυνολικό αρικμό των πλθγμάτων κεραυνϊν προσ τθ γθ.  

 

H  κατάλλθλθ  ςτάκμθ  προςταςίασ  (όπωσ  ορίηονται  από  τον  ΕΛΟΣ  1197,) επιλζγεται με 

τθν πιο κάτω διαδικαςία: 

Πίνακασ 2.9:Επιλογι τθσ ςτάκμθσ Προςταςίασ, ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα Ε *7+.  

Εάν εγκαταςτακεί ζνα ΑΠ αποτελεςματικότθτασ Ε’ μικρότερθσ από Ε, πρζπει να 

προβλεφκοφν επιπλζον μζτρα τα οποία για παράδειγμα είναι:  
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 Μζτρα περιοριςμοφ των βθµατικϊν και τάςεων επαφισ . 

 Μζτρα περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ τθσ φωτιάσ . 

 Μζτρα μείωςθσ των επαγόμενων τάςεων λόγω κεραυνϊν ςε ευαίςκθτεσ ςυςκευζσ.  

 

                                  2.8: Διάγραμμα ροισ διαδικαςίασ επιλογισ ΣΑΠ*7+ 
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2.6   Προςδιοριςμόσ τθσ περιοχισ προςταςίασ  

Ο προςδιοριςμόσ τθσ περιοχισ προςταςίασ γίνεται κατά   IEC 62305 εναλλακτικά με τρεισ 

τρόπουσ:  

1) Με τθν μζκοδο τθσ κεραυνικισ ι κυλιόμενθσ ςφαίρασ ακτίνασ  rb ,  

2) Με τθν μζκοδο του κλωβοφ ανοίγματοσ α,  

3) Με τθν μζκοδο τθσ γωνίασ προςταςίασ φ,  

Οι πιο πάνω μζκοδοι κεωροφνται ιςοδφναμοι. Πιο κάτω διακρίνονται οι τζςςερισ ςτάκμεσ 

προςταςίασ  από I..IV ( κατά το ΙEC 62305) με πιο αυςτθρι τθν Ι: 

                              Πίνακασ   2.10 : Στάκμεσ κεραυνικισ προςταςίασ. 

 

 

 

2.6.1   Μζκοδοσ τθσ κεραυνικισ ι τθσ κυλιόμενθσ ςφαίρασ  

Η  περιοχι  προςταςίασ  προςδιορίηεται  με  βάςθ  τθν  εξισ  αρχι:  Η  οδθγόσ  εκκζνωςθ  

μπορεί  να  πλθςιάςει  γειωμζνα  αντικείμενα  από  οποιανδιποτε  κατεφκυνςθ, δθλαδι και 

οριηοντίωσ(από το πλάι). Όταν μια εκκζνωςθ πλθςιάςει  γειωμζνα αντικείμενα ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ, τότε αυτι κα προχωριςει, δθλαδι  ο κεραυνόσ κα πζςει ςτο 

πλθςιζςτερο αντικείμενο. Αυτι θ ςυγκεκριμζνθ απόςταςθ λζγεται ακτίνα τθσ  κεραυνικισ ι  

κυλιόμενθσ ςφαίρασ *5+. Η ακτίνα  τθσ ςφαίρασ επιλζγεται από 60m ζωσ 20m όπωσ 

φαίνεται και ςτον πίνακα 2.8. Θεωροφμε   λοιπόν μια κυλιόμενθ ςφαίρα ακτίνασ      θ 

οποία κυλιζται παντοφ, ςε όλεσ τισ δυνατζσ κατευκφνςεισ, γφρω από το προσ προςταςία 

κτίριο. Εάν κατά τθν κίνθςθ τθσ ζρχεται ςε επαφι μόνο με ςτοιχεία του ςυςτιματοσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ    και το ζδαφοσ  ,τότε το κτίριο κεωρείται προςτατευμζνο. Εάν 

θ ςφαίρα  ζρχεται  ςε  επαφι  και  με  τμιματα  του  υπό  προςταςία  κτιρίου,  τότε 

απαιτείται ςυμπλιρωςθ του ΑΠ. ε κτίρια με φψοσ μεγαλφτερο τθσ επιλεγείςασ ακτίνασ 

τθσ κυλιόμενθσ ςφαίρασ, εφοδιάηονται και οι πλάγιεσ επιφάνειεσ με ςυλλεκτιριο ςφςτθμα. 

Η  μζκοδοσ  τθσ  κυλιόμενθσ  ςφαίρασ  μπορεί  να  εφαρμοςτεί  ςε  οποιανδιποτε 

καταςκευι. 
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Σχιμα  2.9:  Παράδειγμα  μεκόδου  κυλιόμενθσ  ςφαίρασ  ακτίνασ  r,  ανάλογα  με  τθν  Στάκμθ 

Προςταςίασ*3+. 

 

 

2.6.2   Μζκοδοσ του κλωβοφ  

Ζνασ μεταλλικόσ κλωβόσ με ανοίγματα μικρότερθσ διάςταςθσ «α» προςτατεφει ότι 

βρίςκεται ςτο εςωτερικό του. Σο «α» κυμαίνεται  από 5m ζωσ 20m , ανάλογα με τθν 

ςτάκμθ προςταςίασ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 2.8. 

 

Σχιμα 2.10 :Μζκοδοσ κλωβοφ με άνοιγμα «α» ανάλογα με τθν Στάκμθ Προςταςίασ.*3+ 
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2.6.3   Μζκοδοσ τθσ γωνίασ προςταςίασ «φ».  

 

Η μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται ςε απλζσ καταςκευζσ, αλλά υπάρχουν περιοριςμοί ςτο 

μζγιςτο φψοσ των 60 μζτρων για ςτάκμθ προςταςίασ IV, όπωσ φαίνεται ςτο πιο κάτω 

ςχιμα.  

 

Σχιμα 2.11: Υπολογιςμόσ γωνίασ προςταςίασ «φ» ,ανάλογα με τθν Στάκμθ Προςταςίασ*3+.  

 

Η περιοχισ προςταςίασ του ςυλλεκτιριου ςυςτιματοσ, κατά τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ 

μεκόδου τθσ γωνίασ προςταςίασ, κεωρείται επαρκισ  , εάν το κτίριο είναι  πλιρωσ  

τοποκετθμζνο  μζςα  ςε  αυτι.  Για  τον  προςδιοριςμό  τθσ  περιοχισ προςταςίασ, μόνο οι 

φυςικζσ διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ ςυλλογισ εξετάηονται.  

Για παράδειγμα, θ περιοχι προςταςίασ μιασ ράβδου Franklin , κεωρείται ο κϊνοσ που 

ςχθματίηεται γφρω από αυτι, με γωνία που κακορίηεται ανάλογα με τθν τάκμθ 

Προςταςίασ, με κορυφι τθν ράβδο και βάςθ το ζδαφοσ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.12:  

                             



 44 

Αντιςτοίχωσ ,  θ  περιοχι  προςταςίασ  που  κακορίηεται  από  δφο  κάκετουσ ςυλλεκτιριουσ 

ράβδουσ που ενϊνονται μεταξφ τουσ με ζνα τεταμζνο ςφρμα, είναι αυτι που φαίνεται ςτο 

πιο κάτω ςχιμα 2.13:  

                               

Σχιμα 2.13:Περιοχι  προςταςίασ  δφο  ςυλλεκτιριων  ράβδων  με  τθν  μζκοδο  τθσ  γωνίασ 

προςταςίασ*3 +. 

φμφωνα με το ςχεδιάγραμμα 2.11, θ γωνία προςταςίασ διαφζρει, ανάλογα με το φψοσ του 

ςυλλεκτιριου ςυςτιματοσ, ςε ςχζςθ πάντοτε με τθν επιφάνεια που πρόκειται να 

προςτατεφςει. Αυτό φαίνεται και ςτο ςχιμα 2.14 :  

 

Σχιμα 2.14: Μζκοδοσ γωνίασ προςταςίασ ανάλογα με το φψοσ του ςυλλεκτιριου αγωγοφ από μια 

επιφάνεια.*3+  

H1: φψοσ κτιρίου από τθν επιφάνεια του εδάφουσ h1: φψοσ ςυλλεκτιριου ράβδου  
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h2: φψοσ ςυλλεκτιριου ράβδου από τθν επιφάνεια του εδάφουσ=H+h1  

α1,α2: γωνία προςταςίασ ανάλογα με το φψοσ από τθν υπό προςταςία επιφάνεια h1,h2 

αντίςτοιχα.  

 

 

χιμα  2.15: υνδυαςμόσ μεκόδου κλωβοφ και μεκόδου ακτίνασ προςταςίασ για τθν 

προςταςία κτιρίου.*3+  

1. υλλεκτιριοσ αγωγόσ 

2. υλλεκτιρια ράβδοσ 

2. Μζγεκοσ πλζγματοσ 

4. Αγωγόσ κακόδου 

5. φςτθμα γείωςθσ με περιμετρικό θλεκτρόδιο γείωςθσ 

α:            Γωνία προςταςίασ  

h:           Υψοσ ςυλλεκτιριασ ράβδου από το επίπεδο του εδάφουσ  
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Ζχει παρατθρθκεί ότι οι πιο πάνω μζκοδοι δεν εξαςφαλίηουν 100% προςταςία για 

αντικείμενα που βρίςκονται ςτα όρια των περιοχϊν προςταςίασ. Γι’ αυτό πρζπει  να  

καταςκευάηονται  πρόςκετεσ  προςταςίεσ  με  ράβδουσ  ι  πυκνοφσ κλωβοφσ για ςυςκευζσ 

που βρίςκονται ςτα όρια τθσ περιοχισ προςταςίασ.  

 

 

2.7   Εξωτερικό φςτθμα Αντικεραυνικισ Προςταςίασ  

 

Σα εξωτερικό φςτθμα Αντικεραυνικισ Προςταςίασ (ΑΠ) ζχει ωσ ςκοπό, να ςυλλαμβάνει 

τουσ άμεςουσ κεραυνοφσ, και ςτθν ςυνζχεια, να διοχετεφει το ρεφμα του κεραυνοφ από το 

ςθμείο του πλιγματοσ και να το διαχζει ςτο ζδαφοσ χωρίσ να  προκαλεί  κερμικζσ  και  

μθχανικζσ  ηθμιζσ  ςτθν  καταςκευι  που  χριηει προςταςίασ και επικίνδυνεσ υπερτάςεισ για 

τουσ ανκρϊπουσ*3+.  

Σα βαςικά ςτοιχεία μιασ διάταξθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ κτιρίου είναι το ςφςτθμα 

ςυλλιψεωσ ι ςυλλογισ των κεραυνικϊν εκκενϊςεων, το ςφςτθμα των αγωγϊν κακόδου 

και το ςφςτθμα γειϊςεωσ.  

 

                   Σχιμα 2.16: Εξωτερικό Σφςτθμα Αντικεραυνικισ Προςταςίασ. 
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2.8   Επιλογι του τφπου του εξωτερικοφ ΑΠ  

Τπάρχουν δφο ιδθ  εγκατάςταςθσ του εξωτερικοφ υςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ.  

Η  εγκατάςταςθ  Απομονωμζνου  ΑΠ,  και  θ  εγκατάςταςθ  Μθ Απομονωμζνου ΑΠ.  

 

2.8.1   Μθ Απομονωμζνο ΑΠ  

τισ πλείςτεσ των περιπτϊςεων το εξωτερικό ΑΠ,   µπορεί να είναι ςε επαφι µε τθν 

καταςκευι που χριηει προςταςίασ. Όταν  όμωσ , οι κερµικζσ επιπτϊςεισ ςτο ςθµείο του 

πλιγµατοσ ι ςτουσ αγωγοφσ που διαρρζονται από ρεφµα κεραυνοφ, µποροφν  να 

προκαλζςουν ηθµιά ςτθν καταςκευι που χριηει προςταςίασ ι ςτο περιεχόμενο τθσ, τότε, 

ςυνιςτάται να υπάρχει απόςταςθ μεταξφ των αγωγϊν του ΑΠ, και εφφλεκτων επιφανειϊν, 

εγκατάςταςθ δθλαδι απομονωμζνου ΑΠ.  

 

2.8.2   Απομονωμζνο φςτθμα Αντικεραυνικισ Προςταςίασ  

Μονωμζνο ι απομονωμζνο ΑΠ ορίηεται ωσ το ςφςτθμα του οποίου τόςο οι ςυλλεκτιρια  

εγκατάςταςθ  όςο  και  το  ςφςτθμα  αγωγϊν  κακόδου  είναι τοποκετθμζνα ζτςι ϊςτε θ 

οδόσ ροισ του κεραυνικοφ ρεφματοσ να μθν ζρχεται ςε επαφι με τθν καταςκευι που χρίηει 

προςταςίασ. *7+  

Συπικζσ περιπτϊςεισ καταςκευϊν που χριηουν εγκατάςταςθ μονωμζνου ΑΠ είναι:  

 καταςκευζσ µε εφφλεκτθ επικάλυψθ  

 καταςκευζσ µε εφφλεκτουσ τοίχουσ  

 χϊροι µε κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ  

Εγκατάςταςθ  απομονωμζνου  ΑΠ  ςυνιςτάται  και  ςε  περιπτϊςεισ  όπου ενδζχεται  να  

πραγματοποιθκοφν  μελλοντικά  αλλαγζσ,  είτε  ςτθν  δομι  ι  το περιεχόμενο τθσ υπό 

προςταςία καταςκευισ, είτε αλλαγι ςτθν χριςθ τθσ *3+.  

Παρόλο που θ αποτελεςματικότθτα ενόσ απομονωμζνου ΑΠ, είναι δεδομζνθ, θ 

εγκατάςταςι  του  παρουςιάηει  δυςκολίεσ  λόγω  τθσ  αναγκαιότθτασ  φπαρξθσ χϊρου.  

Ζτςι  θ  εγκατάςταςθ  τζτοιων  ΑΠ,  περιορίηεται  ςε  καταςκευζσ  με ςθμαντικοφσ 

κινδφνουσ από πικανό κεραυνικό πλιγμα, όπωσ αποκικεσ καυςίμων και πυρομαχικϊν κλπ.  

 

 

2.9   Χριςθ «φυςικών ςτοιχείων» ωσ μζροσ του ΑΠ  

Φυςικά ςτοιχεία,   κεωροφμε τα αναπόςπαςτα εκείνα ςτοιχεία τθσ καταςκευισ, των οποίων 

θ αγωγιμότθτα είναι μετριςιμθ  (πχ ενδοςυνδεδεμζνοσ χαλφβδινοσ οπλιςμόσ,  μεταλλικόσ  
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ςκελετόσ  τθσ  καταςκευισ,  κτλ),  τα  οποία  μποροφν  να χρθςιμοποιθκοφν  ςαν  τμιμα  του  

ΑΠ.  Σα  φυςικά  ςτοιχεία  μποροφν  να χρθςιμοποιθκοφν ςαν τμιματα ενόσ ΑΠ μόνον με 

τθν ζγκριςθ του μελετθτι τθσ καταςκευισ ι του ιδιοκτιτθ, και τα ςθμεία ςφνδεςθσ πρζπει 

να προβλεφκοφν κατά τθν καταςκευι του κτιρίου.  

 

 

2.9.1   Καταςκευζσ οπλιςμζνου ςκυροδζµατοσ  

Ο  χαλφβδινοσ  οπλιςµόσ  καταςκευϊν  ςκυροδζµατοσ  κεωρείται  ότι  αποτελεί αγϊγιµθ 

ςφνδεςθ υπό τον όρο ότι πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ*3+:  

a)   Ζνα μεγάλο τμιμα (πάνω από 50% ) των ενδοςυνδζςεων των κατακόρυφων και  

οριηόντιων  χαλφβδινων  ράβδων  ζχει  γίνει  µε  ςυγκόλλθςθ  ι  µε  αςφαλι 

ςφνδεςθ.   

 

b) Οι κατακόρυφεσ χαλφβδινεσ ράβδοι είναι ςυγκολλθμζνεσ ι γεφυρωμζνεσ ςε µικοσ  

τουλάχιςτον  20  φορζσ  τθ  διάµετρό  τουσ  και    είναι  ςυνδεδεμζνεσ  µε αςφάλεια.  

 

c)  Ζχει επιτευχκεί θλεκτρικι ςυνζχεια του χαλφβδινου οπλιςµοφ  µεταξφ των 

επιµζρουσ  τµθµάτων  ενόσ  προκαταςκευαςμζνου  ςτοιχείου  από  οπλιςμζνο  

ςκυρόδεμα, όπωσ επίςθσ και  µεταξφ του ςυνόλου των προκαταςκευαςµζνων 

ςτοιχείων.  

 

d)  Για  καταςκευζσ  που  χρθςιμοποιοφν  οπλιςμζνο  ςκυρόδεμα,  θ  θλεκτρικι 

ςυνζχεια των ενιςχυτικϊν ράβδων κα πρζπει να κακορίηονται μζςω θλεκτρικϊν 

ελζγχων μεταξφ του ανϊτατου μζρουσ του κτιρίου και του επιπζδου του εδάφουσ. 

Η ςυνολικι θλεκτρικι αντίςταςθ, δεν πρζπει να ξεπερνά τα 0,2 Ω, μετροφμενθ με 

τον κατάλλθλο εξοπλιςμό για τθν περίςταςθ.  

Εάν αυτι θ τιμι τθσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ δεν μπορεί να επιτευχκεί, ι δεν είναι πρακτικά 

εφικτό να γίνει ο πιο πάνω ζλεγχοσ ςτθν καταςκευι, τότε θ ενίςχυςθ από  χάλυβα  ςτο  

οπλιςμζνο  ςκυρόδεμα,  δεν  μπορεί  να  χρθςιμοποιθκεί  ςαν «φυςικόσ» αγωγόσ κακόδου 

του ΑΠ*3+.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο 

Προςομοίωςη ςυςτήματοσ ςτον Η/Τ 
 

Υξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα MATLAB (θαη ζπγθεθξηκέλα ην γξαθηθό 

πεξηβάιινλ Simulink) ζα γίλεη πξνζνκνίσζε ηνπ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο γηα ην ππό 

κειέηε θηίξην ζηνλ ππνινγηζηή.  Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ ε 

κνξθή ηνπ ξεύκαηνο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ θαηαζθεπή ιόγσ ηνπ θεξαπλνύ, ην κνληέιν 

θάζε ξάβδνπ θαη ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο, θαζώο θαη νη ηηκέο ησλ ειεθηξηθώλ 

παξακέηξσλ.  

3.1 Μοντζλο πλζγματοσ προςταςίασ 

 

Η ραιύβδηλε θαηαζθεπή απνηειείηαη από κηα ζεηξά από εληζρπηηθέο ξάβδνπο 

ηνπνζεηεκέλεο θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα.  Σν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 
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παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από νγδόληα επηά ξάβδνο  ηνπνζεηεκέλεο όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 

ρήκα. Μνληέιν πιέγκαηνο πξνζηαζίαο.  

Γηα ηελ θαιύηεξε αλαθνξά ζε θάζε ξάβδν ην κνληέιν ζεσξείηαη όηη απνηειείηαη από 

ηέζζεξα (πιάγηα) πιαίζηα , θάζε πιαίζην αληηζηνηρεί ζε έλα ρξώκα κε ηηο αθόινπζεο 

νλνκαζίεο (Οη παξαθάησ νλνκαζίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κνληέιν ηνπ Simulink 

θαζώο θαη ζηα γξαθήκαηα) 

Πίλαθαο. Αληηζηνηρία δηθηπώκαηνο θαη κνληέινπ  

Πλαίζιο Χρώμα Ονομαζία 

Αξηζηεξό πιαίζην    Μπιε SideLeft 

Μεζαίν Αξηζηεξό πιαίζην Πξάζηλν SideMiddleL 

Μεζαίν Δεμηό πιαίζην Κόθθηλν SideMiddleL 

Δεμηό πιαίζην Μαύξν Side Right 

 

Γηα θάζε πιάγην πιαίζηα αθνινπζήζεθε ή ίδηα ζύκβαζε ζηελ αξίζκεζε ησλ ξάβδσλ 

όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα 
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Οη ξάβδνη 13, 14 θαη 15  βξίζθνληαη ζηε πξόζνςε ηνπ θηηξίνπ. Οη ξάβδνη πνπ 

ελώλνπλ ηα «πιάγηα» πιαίζηα ζα έρνπλ ηελ νλνκαζία Connection Bar 

Κάζε ξάβδνο ράιπβα κνληεινπνηείηαη έσο έλα θύθισκα  π-section όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Επνκέλσο ην ζύλνιν ηεο θαηαζθεπήο ζα απνηειείηαη από δηαζπλδεκέλα π-

sections. Κάζε π-section έρεη κηα ηζνδύλακε αληίζηαζε, επαγσγή θαη ρσξεηηθόηεηα 

νη νπνίεο εμαξηώληαη από ην κήθνο, ηε δηάκεηξν θαη ην πιηθό ηεο ξάβδνπ  

                            

                                            ρήκα. π - section 

15 

14 

13 

9 

8 

7 

3 

2 

1 

10 4 

11 5 

12 6 



 52 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ παξακέηξσλ R, L, C ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ζρέζεηο πνπ 

δίλνπλ ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε, επαγσγή θαη ρσξεηηθόηεηα αγσγώλ θαζώο θαη νη 

αθόινπζεο παξάκεηξνη: 

Παράμεηρος Σιμή (Μονάδες) Ονομαζία 

  47.2×10
−8

 (Ω·m) Εηδηθή αληίζηαζε ράιπβα 

   4π×10
−7

 (H/m) Μαγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα 

ηνπ θελνύ ζηαζεξά 

   100 ρεηηθή καγλεηηθή 

δηαπεξαηόηεηα  ράιπβα 

   ≈ 8.854187817620 × 10
−12

 F·m
−1

 Ηιεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα 

ηνπ θελνύ 

 

Αληίζηαζε: 

Η αληίζηαζε ελόο αγσγνύ  [12]: 

   
 

 
 

 

Όπνπ 

   ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ  (Ω-m) 

   ε ειεθηξηθή αληίζηαζε ελόο αγσγνύ ζπγθεθξηκέλεο γεσκεηξίαο θαη πιηθνύ  

(Ω) 

   ην εκβαδό ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ  (m
2
) 

   ην κήθνο ηνπ αγσγνύ (m) 

Η εηδηθή αληίζηαζε ηνπ ράιπβα εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηελ ζύλζεζε ηνπ. Γηα 

ράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειεθηξηθά θαιώδηα είλαη πεξίπνπ 47.2×10
−8

 (Ω·m) 

(γηα πεξηεθηηθόηεηα ππξηηίνπ 3% silicon) [13]. 
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Δεδνκέλνπ όηη αγσγόο καο είλαη θπιηλδξηθόο δηακέηξνπ 2cm θαη κήθνπο 3 m ε 

αληίζηαζε θάζε ξάβδνπ ζα είλαη  

   
 

 (
 
 )

           
 

 (
    
 )

  

 
     

 
     ( )  

 

Η ρσξεηηθόηεηα ελόο θπιηλδξηθνύ αγσγνύ πεπεξαζκέλνπ κήθνπο δίλεηαη από ηελ 

αθόινπζε ζρέζε [14]: 

  
    

 
{  

 

 
(     )  

 

  
[  (     )  

  

  
]}      (

 

   
) 

 

Όπνπ 

    ε ειεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ (F/m).  

d  ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ  (m) 

   ην κήθνο ηνπ αγσγνύ (m) 

 

Η ειεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα δίλεηαη από ηελ ζρέζε 

               

όπνπ    ε ειεθηξηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ θαη    ε ζρεηηθή ειεθηξηθή 

δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ. Γηα κέηαιια ε ζρεηηθή δηαπεξαηόηεηα είλαη ίζε κε 1 θαη 

επνκέλσο           

 

Αληηθαζηζηώληαο ηηο παξακέηξνπο ησλ ξάβδσλ ηνπ πιέγκαηνο πξνζηαζίαο 

παίξλνπκε: 
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,  

 

 
(     )  

 

  
*  (     )  

  

  
+- 

                ( ) 

H απηεπαγσγή θπιηλδξηθνύ επζύ αγσγνύ δίλεηαη από ηελ ζρέζε [5] 

  
   

  
 [  

  

 
  ] ( ) 

Όπνπ 

    ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ (Η/m).  

d  ε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνύ  (m) 

   ην κήθνο ηνπ αγσγνύ (m) 

Η παξαπάλσ ζρέζε ηζρύεη γηα κήθνο αγσγνύ πνιύ κεγαιύηεξν από ηελ δηάκεηξν 

(   ) 

Η καγλεηηθή  δηαπεξαηόηεηα δίλεηαη από ηελ ζρέζε [16] 

     κ         

όπνπ    ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ θαη    ε ζρεηηθή καγλεηηθή 

δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ. Γηα κέηαιια ε ζρεηηθή δηαπεξαηόηεηα είλαη ίζε κε 1 θαη 

κ             (Η/m).   

Αληηθαζηζηώληαο ηηο παξαπάλσ ηηκέο θαη παξακέηξνπο παίξλνπκε γηα ηελ 

απηεπαγσγή ησλ ξάβδσλ 

  
            

  
[  

   

    
  ] 

              ( ) 

 

3.2 Μοντζλο κεραυνοφ 

Η επηινγή ηνπ ξεύκαηνο θεξαπλνύ επηιέγεηαη ζύκθσλα κε ην IEC 62305 θαη δίλεηαη 

από ηελ ζρέζε: 
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(
 
  
)
  

  (
 
  
)
     ( 

 

  
) 

Όπνπ 

  ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο 

  ν ρξόλνο 

      είλαη ε κέγηζηε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο 

  είλαη ν παξάγνληαο ζπζρέηηζεο ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ ξεύκαηνο 

   ν ρξόλνο κεηώπνπ 

   ν ρξόλνο νπξάο 

Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε δίλνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα 

Παξάκεηξνη 1
ε
 Εθθέλσζε Αθόινπζε Εθθέλσζε 

    (   ) 200 150 100 50 37,5 25 

  0,93 0,93 0,93 0,993 0,993 0,993 

  (  ) 19 19 19 0,454 0,454 0,454 

  (  ) 485 485 485 143 143 143 

 

Επνκέλσο επηιέγνληαο ηελ δεύηεξε ζηήιε γηα ηελ 1
ε
 εθθέλσζε ην θηίξην ζα πιεγεί 

από ξεύκα κέγηζηεο έληαζεο 150 (kA), κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 0.93, ρξόλν 

κεηώπνπ 19 κs θαη ρξόλν νπξάο 485 κs. 

 

3.3 Μοντζλο ςτο Simulink 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαζίαο ηνπ ππό κειέηε 

θηηξίνπ όηαλ πιήγεηαη από θεξαπλό ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην γξαθηθό πεξηβάιινλ 

κνληεινπνίεζεο θαη πξνζνκνίσζεο ζπζηεκάησλ ηνπ MATLAB, ην Simulink.   
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ρήκα. Πεξηβάιινλ Simulink 

ην Simulink ε κνληεινπνίεζε γίλεηαη ηνπνζεηώληαο ζηε παξαπάλσ επηθάλεηα 

έηνηκα κπινθ πνπ αλαπαξηζηνύλ δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη ελώλνληαο ηα κε γξακκέο νη 

νπνίεο ζπκβνιίδνπλ ζπλδέζεηο ή ζήκαηα. Σν Simulink έρεη έλα επξύ ζύλνιν από 

βηβιηνζήθεο κε ηέηνηα κπινθ. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

βηβιηνζήθε ειεθηξηθώλ ζηνηρείσλ SimPowerSystems. 

 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ γξακκώλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ βαζηθά ζηνηρεία RLC ζε 

ζεηξά από ηελ βηβιηνζήθε SimPowerSystems/Elements. Κάζε π-section 

κνληεινπνηείηαη ζπλδένληαο έλα θύθισκα RL δύν θπθιώκαηα C θαη κηα γείσζε όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 



 57 

 

 

Μάιηζηα γηα κεγαιύηεξε επθξίλεηα ζην ηειηθό καο κνληέιν ηα ζηνηρεία κηαο ξάβδνπ 

νκαδνπνηνύληαη ζε έλα ππνζύζηεκα. Ελ ζπλερεία δεκηνπξγνύκε έλα ππνζύζηεκα γηα 

θάζε ξάβδν. Οκαδνπνηνύκε ηηο ξάβδνπο γηα θάζε «πιάγην» πιαίζην δεκηνπξγώληαο 

έλα ππνζύζηεκα, ηα νπνία ηα ελώλνπκε κε ηηο ζπλδεηηθέο ξάβδνπο. 
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Σν ζπλνιηθό κνληέιν θαίλεηαη ζην αθόινπζν ζρήκα 
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Σν κπινθ Lightning Current κνληεινπνηεί ηελ εμίζσζε ξεύκαηνο ηνπ θεξαπλνύ 

 

Ελώ ην κπινθ Multimeter θαηαγξάθεη ηηο κεηξήζεηο ξεύκαηνο ζηα ζηνηρεία ηνπ 

θπθιώκαηνο θαη ηα απνζεθεύεη ζαλ ζήκαηα κέζα ζην MATLAB 
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3.4 Αποτελζςματα για Ρεφμα Κεραυνοφ ίςο με 150kA 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ξεύκα θεξαπλνύ ίζν 

κε 150kA. Επίζεο επηιέγνπκε ρξόλν πξνζνκνίσζεο 2000 κs δειαδή πεξίπνπ 

ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξόλν νπξάο (485 κs). Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε θάζε ξάβδν 

(θύθισκα RL ηεο ξάβδνπ) ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα δηαγξάκκαηα.  

 

 

 

Ρεύμα Κερασνού=150kA 
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Ράβδνη ύλδεζεο Αξηζηεξνύ θαη Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Δεμηνύ  Πιαηζίνπ θαη Δεμηνύ Πιαηζίνπ 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ θαη Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ 
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Αξηζηεξό Πιαίζην 

 



 71 
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 74 
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Μεζαίν Αξηζηεξό Πιαίζην 
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Μεζαίν Δεμηό Πιαίζην 
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Δεμηό Πιαίζην 
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3.4.1 υμπεράςματα για Ρεφμα Κεραυνοφ ίςο με 150kA 

Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη κεγαιύηεξε όζν πην θνληά είκαζηε ζην ζεκείν πνπ 

εηζέξρεηαη ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ. Έηζη ην ξεύκα ζηηο ξάβδνπο 1 θαη 4 ηνπ 

αξηζηεξνύ πιαηζίνπ θαζώο θαη ζηελ ζπλδεηηθή ξάβδν 1, νη όπνηεο ζπλδένληαη 

απεπζείαο ζην θόκβν πνπ εηζέξρεηαη ν θεξαπλόο, παξνπζηάδνπλ ηελ κέγηζηε έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο ε νπνία θζάλεη ηα 50 kΑ κεηά από πεξίπνπ 32 κs. Όια ηα ζήκαηα 

παξνπζηάδνπλ δηαθύκαλζε. Οη κέγηζηεο ηηκέο θαη ν αληίζηνηρνο ρξόλνο γηα θάζε 

ξάβδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.  Από ηνλ πίλαθα πξνθύπηνπλ θαη ηα 

αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα.  

 Σν ξεύκα ζηηο ξάβδνπο ζύλδεζεο αξηζηεξνύ θαη κεζαίνπ αξηζηεξνύ πιαηζίνπ 

έρνπλ κεγαιύηεξε έληαζε από ηηο αληίζηνηρεο ζπλδεηηθέο ξάβδνπο ησλ άιισλ  

πιαηζίσλ 

 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζπλδεηηθή ξάβδνο πνπ ελώλεη ζην πάλσ κέξνο ηηο 

ξάβδνπο «1» ησλ πιάγησλ πιαηζίσλ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιύηεξε έληαζε 

(Connection Bar/1, 10, 19) ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ζπλδεηηθέο ξάβδνπο.  

 Οη ζπλδεηηθέο  θαζώο πξνρσξάκε από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαίλεηαη λα 

έρνπλ κηθξόηεξε έληαζε ξεύκαηνο. 

 ην αξηζηεξό πιάγην πιαίζην ε κέγηζηε έληαζε παξνπζηάδεηαη ζηε ξάβδν 1 ε 

νπνία είλαη θαη ε κεγαιύηεξε όινπ ηνπ πιαηζίνπ (  53 kΑ) θαη ζηε ξάβδν 4. 

Απηέο δειαδή πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ν 

θεξαπλόο ζην πιέγκα 

 ε όια ηα πιάγηα πιαίζηα πνιύ κεγάιεο ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηηο ξάβδνπο 

πνπ νδεγνύλ ζηελ γείσζε (3, 9, 15). Μάιηζηα γηα ην κεζαίν δεμηό θαη ην δεμηό 

πιάγην πιαίζην εθεί εκθαλίδεηαη θαη ε κέγηζηε έληαζε (ζηε ξάβδν 3) 
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Ράβδοσ 
Μζγιςτθ Ζνταςθ 
Ρεφματοσ (kA) Χρόνοσ(μs) 

Ράβδοι φνδεςθσ Αριςτεροφ και Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου 

Connection Bar/1/RL 49.30816618 32 

Connection Bar/2/RL 13.83235414 31 

Connection Bar/3/RL 3.964636217 32 

Connection Bar/4/RL 14.34313079 31 

Connection Bar/5/RL 6.692607974 32 

Connection Bar/6/RL 2.450726016 30 

Connection Bar/7/RL 5.917815411 32 

Connection Bar/8/RL 3.594775456 30 

Connection Bar/9/RL 1.574913476 32 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου και Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/10/RL 6.915612952 32 

Connection Bar/11/RL 4.200787421 30 

Connection Bar/12/RL 1.829495343 32 

Connection Bar/13/RL 4.58223832 30 

Connection Bar/14/RL 3.055879214 32 

Connection Bar/15/RL 1.408780122 36 

Connection Bar/16/RL 3.131646518 32 

Connection Bar/17/RL 2.215290755 36 

Connection Bar/18/RL 1.090039331 32 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου και Μεςαίου 

Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/19/RL 18.82146155 31 

Connection Bar/20/RL 9.257132805 32 

Connection Bar/21/RL 3.504362028 30 

Connection Bar/22/RL 9.872568107 32 

Connection Bar/23/RL 5.857436696 30 

Connection Bar/24/RL 2.510447069 32 

Connection Bar/25/RL 5.674801774 30 

Connection Bar/26/RL 3.84023622 32 

Connection Bar/27/RL 1.796469497 30 

Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Left/1/RL 53.11015705 32 

Side Left/2/RL 26.54799 31 

Side Left/3/RL 19.20950349 31 

Side Left/4/RL 47.78661245 32 

Side Left/5/RL 12.70559583 31 

Side Left/6/RL 3.389752329 32 

Side Left/7/RL 18.02966441 31 

Side Left/8/RL 17.23217482 32 

Side Left/9/RL 15.82110387 31 
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Side Left/10/RL 15.38360157 31 

Side Left/11/RL 6.846466556 32 

Side Left/12/RL 2.332557403 30 

Side Left/13/RL 9.492681373 32 

Side Left/14/RL 12.71825594 31 

Side Left/15/RL 13.48972934 32 

Μεςαίο Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Middle Left/1/RL 17.63482303 31 

Side Middle Left/2/RL 16.68035855 32 

Side Middle Left/3/RL 15.24620341 31 

Side Middle Left/4/RL 12.8215311 31 

Side Middle Left/5/RL 5.565907821 32 

Side Middle Left/6/RL 1.876297491 30 

Side Middle Left/7/RL 10.37931548 32 

Side Middle Left/8/RL 12.99039041 31 

Side Middle Left/9/RL 13.37154789 32 

Side Middle Left/10/RL 6.958308104 32 

Side Middle Left/11/RL 3.748657274 30 

Side Middle Left/12/RL 1.456732028 32 

Side Middle Left/13/RL 7.167884004 31 

Side Middle Left/14/RL 10.70085101 32 

Side Middle Left/15/RL 11.91606189 31 

Μεςαίο Δεξιό Πλαίςιο 

Side Middle Right/1/RL 8.070831276 32 

Side Middle Right/2/RL 10.92842228 31 

Side Middle Right/3/RL 11.74217916 32 

Side Middle Right/4/RL 3.872858915 32 

Side Middle Right/5/RL 2.170368989 36 

Side Middle Right/6/RL 0.881078335 32 

Side Middle Right/7/RL 6.364639382 30 

Side Middle Right/8/RL 9.644198254 32 

Side Middle Right/9/RL 10.86231695 31 

Side Middle Right/10/RL 2.764049804 36 

Side Middle Right/11/RL 1.729868418 32 

Side Middle Right/12/RL 0.746138305 36 

Side Middle Right/13/RL 5.335220906 32 

Side Middle Right/14/RL 8.65650448 31 

Side Middle Right/15/RL 10.12138652 32 

Δεξιό Πλαίςιο 

Side Right/1/RL 5.355842258 30 

Side Right/2/RL 8.559086971 32 

Side Right/3/RL 9.913833569 31 

Side Right/4/RL 1.547117844 36 

Side Right/5/RL 1.022350923 32 
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Side Right/6/RL 0.464656674 37 

Side Right/7/RL 4.840390458 32 

Side Right/8/RL 7.996121994 31 

Side Right/9/RL 9.45571791 32 

Side Right/10/RL 1.310805274 32 

Side Right/11/RL 0.895440498 37 

Side Right/12/RL 0.424370726 32 

Side Right/13/RL 4.416861957 30 

Side Right/14/RL 7.53586967 32 

Side Right/15/RL 9.03246029 31 
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3.5  Αποτελζςματα για Ρεφμα Κεραυνοφ ίςο με 200kA 

ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, γηα ξεύκα θεξαπλνύ ίζε κε 200kA θαη επηιέγνληαο ρξόλν 

πξνζνκνίσζεο 2000 κs δειαδή πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξόλν νπξάο (485 κs). Η 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε θάζε ξάβδν (θύθισκα RL ηεο ξάβδνπ) ζπλνςίδνληαη ζηα 

αθόινπζα δηαγξάκκαηα.  

 

 

Ρεύμα Κερασνού=200kA 
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Ράβδνη ύλδεζεο Αξηζηεξνύ (1) θαη Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ (2) Πιαηζίνπ 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ (3) θαη  Δεμηνύ (4) Πιαηζίνπ 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ (2) θαη Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ 

(3) 
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Αξηζηεξό Πιαίζην (1) 
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Μεζαίν Αξηζηεξό Πιαίζην (2) 
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Μεζαίν Δεμηό Πιαίζην (3) 
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Δεμηό Πιαίζην (4) 
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3.5.1  υμπεράςματα για Ρεφμα Κεραυνοφ ίςο με 200kA 

Η έληαζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη κεγαιύηεξε όζν πην θνληά είκαζηε ζην ζεκείν πνπ 

εηζέξρεηαη ην ξεύκα ηνπ θεξαπλνύ. Έηζη ην ξεύκα ζηηο ξάβδνπο 1 θαη 4 ηνπ 

αξηζηεξνύ πιαηζίνπ θαζώο θαη ζηελ ζπλδεηηθή ξάβδν 1, νη όπνηεο ζπλδένληαη 

απεπζείαο ζην θόκβν πνπ εηζέξρεηαη ν θεξαπλόο, παξνπζηάδνπλ ηελ κέγηζηε έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο ε νπνία θζάλεη ηα 66 kΑ κεηά από πεξίπνπ 32 κs. Όια ηα ζήκαηα 

παξνπζηάδνπλ δηαθύκαλζε. Οη κέγηζηεο ηηκέο θαη ν αληίζηνηρνο ρξόλνο γηα θάζε 

ξάβδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα.  Από ηνλ πίλαθα πξνθύπηνπλ θαη ηα 

αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα.  

 Σν ξεύκα ζηηο ξάβδνπο ζύλδεζεο αξηζηεξνύ θαη κεζαίνπ αξηζηεξνύ πιαηζίνπ 

έρνπλ κεγαιύηεξε έληαζε από ηηο αληίζηνηρεο ζπλδεηηθέο ξάβδνπο ησλ άιισλ  

πιαηζίσλ 

 ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζπλδεηηθή ξάβδνο πνπ ελώλεη ζην πάλσ κέξνο ηηο 

ξάβδνπο «1» ησλ πιάγησλ πιαηζίσλ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιύηεξε έληαζε 

(Connection Bar/1, 10, 19) ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ζπλδεηηθέο ξάβδνπο.  

 Οη ζπλδεηηθέο  θαζώο πξνρσξάκε από ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαίλεηαη λα 

έρνπλ κηθξόηεξε έληαζε ξεύκαηνο. 

 ην αξηζηεξό πιάγην πιαίζην ε κέγηζηε έληαζε παξνπζηάδεηαη ζηε ξάβδν 1 ε 

νπνία είλαη θαη ε κεγαιύηεξε όινπ ηνπ πιαηζίνπ (  70 kΑ) θαη ζηε ξάβδν 4. 

Απηέο δειαδή πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ν 

θεξαπλόο ζην πιέγκα 

 ε όια ηα πιάγηα πιαίζηα πνιύ κεγάιεο ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηηο ξάβδνπο 

πνπ νδεγνύλ ζηελ γείσζε (3, 9, 15). Μάιηζηα γηα ην κεζαίν δεμηό θαη ην δεμηό 

πιάγην πιαίζην εθεί εκθαλίδεηαη θαη ε κέγηζηε έληαζε (ζηε ξάβδν 3) 

 

 

 

 

 

 



 125 

 

Ράβδοσ 
Μζγιςτθ Ζνταςθ 
Ρεφματοσ (kA) Χρόνοσ(μs) 

Ράβδοι φνδεςθσ Αριςτεροφ και Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου 

Connection Bar/1/RL 65.7452      31 

Connection Bar/2/RL 18.4409      31 

Connection Bar/3/RL   5.2860      32 

Connection Bar/4/RL 19.1215      31 

Connection Bar/5/RL 8.9232      32 

Connection Bar/6/RL 3.2657      35 

Connection Bar/7/RL 7.8901      32 

Connection Bar/8/RL 4.7917      35 

Connection Bar/9/RL 2.0997      32 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου και Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/10/RL  9.2205      32 

Connection Bar/11/RL  5.5980      35 

Connection Bar/12/RL  2.4392      32 

Connection Bar/13/RL  6.1076      35 

Connection Bar/14/RL  4.0743      32 

Connection Bar/15/RL  1.8795      35 

Connection Bar/16/RL  4.1752      32 

Connection Bar/17/RL  2.9554      36 

Connection Bar/18/RL  1.4533      32 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου και Μεςαίου 
Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/19/RL 25.0926      31 

Connection Bar/20/RL 12.3426      32 

Connection Bar/21/RL   4.6712      31 

Connection Bar/22/RL 13.1631      32 

Connection Bar/23/RL   7.8070      31 

Connection Bar/24/RL   3.3471      32 

Connection Bar/25/RL   7.5621      30 

Connection Bar/26/RL   5.1201      32 

Connection Bar/27/RL   2.3953      35 

Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Left/1/RL 70.8149      31 

Side Left/2/RL 35.3956      31 

Side Left/3/RL 25.6133      31 

Side Left/4/RL 63.7164      31 

Side Left/5/RL 16.9386     
 
     31 

Side Left/6/RL   4.5195         32 

Side Left/7/RL 24.0371          31 

Side Left/8/RL 22.9761          31 

Side Left/9/RL 21.0942          31 
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Side Left/10/RL 20.5088          31 

Side Left/11/RL   9.1284          32 

Side Left/12/RL   3.1084         35 

Side Left/13/RL 12.6566         31 

Side Left/14/RL 16.9560         31 

Side Left/15/RL 17.9867         32 

Μεςαίο Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Middle Left/1/RL 23.5106          31 

Side Middle Left/2/RL 22.2403          31 

Side Middle Left/3/RL 20.3276          31 

Side Middle Left/4/RL 17.0927      31 

Side Middle Left/5/RL   7.4210         32 

Side Middle Left/6/RL   2.5015          35 

Side Middle Left/7/RL 13.8388          32 

Side Middle Left/8/RL 17.3188          31 

Side Middle Left/9/RL  17.8291          31 

Side Middle Left/10/RL    9.2774         32 

Side Middle Left/11/RL    4.9966          35 

Side Middle Left/12/RL    1.9422          32 

Side Middle Left/13/RL    9.5547          31 

Side Middle Left/14/RL  14.2676          32 

Side Middle Left/15/RL  15.8875          31 

Μεςαίο Δεξιό Πλαίςιο 

Side Middle Right/1/RL 10.7608          32 

Side Middle Right/2/RL 14.5695          31 

Side Middle Right/3/RL 15.6565          31 

Side Middle Right/4/RL   5.1635          32 

Side Middle Right/5/RL   2.8956          36 

Side Middle Right/6/RL   1.1746         32 

Side Middle Right/7/RL 12.8587          32 

Side Middle Right/8/RL   8.4829          31 

Side Middle Right/9/RL 14.4825          36 

Side Middle Right/10/RL   3.6875          31 

Side Middle Right/11/RL   2.3063          32 

Side Middle Right/12/RL   0.9958          36 

Side Middle Right/13/RL   7.1134          32 

Side Middle Right/14/RL 11.5403          31 

Side Middle Right/15/RL 13.4953          31 

Δεξιό Πλαίςιο 

Side Right/1/RL   7.1373          30 

Side Right/2/RL 13.2178          32 

Side Right/3/RL 11.4119          36 

Side Right/4/RL   2.0649          31 

Side Right/5/RL   1.3629          32 

Side Right/6/RL   6.4536          32 

Side Right/7/RL   0.6202          36 
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Side Right/8/RL 10.6598          31 

Side Right/9/RL 12.6078          31 

Side Right/10/RL   1.7475         32 

Side Right/11/RL   1.1952          36 

Side Right/12/RL   0.5657          32 

Side Right/13/RL   5.8863          35 

Side Right/14/RL 12.0427          31 

Side Right/15/RL 10.0477          32 

 

 

Τπολογιςμόσ Διαφοράσ Θερμοκραςίασ ςτον Αγωγό 

 

Όταν ζνα μθ ςυνεχζσ ρεφμα εκφορτίηεται διαμζςου ενόσ μεταλλικοφ αγωγοφ, θ αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του είναι ανάλογθ τθσ ποςότθτασ   ∫   . Η μζγιςτθ τιμι του ∫      που 

αναφζρεται είναι        . Όταν υπολογίηεται θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ενόσ αγωγοφ, 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι θ διάχυςθ τθσ  κερμότθτασ  κεωρείται αμελθτζα λόγω τθσ 

μικρισ διάρκειασ ροισ του ρεφματοσ.  

 

   
 

 
[   

(∫     )  

     
  ]                 

Με απλι αντικατάςταςθ των τιμϊν του πίνακα για το χάλυβα ςτο παραπάνω τφπο 

βρίςκουμε ότι ΔΘ=153.84     οπότε ο αγωγόσ κα αντζξει τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 

λόγω του ρεφματοσ που κα τον διαρρεφςει. 

 

 

 

α= ςυντελεςτισ κερμότθτασ ςε 1/   

∫      ςε     

ρ= ειδικι αντίςταςθ του αγωγοφ ςε  Ωm 

q=θ διατομι του αγωγοφ ςε    

γ= θ πυκνότθτα του υλικοφ ςε Kg/   

C =  ο ςυντελεςτισ κερμότθτασ ςε J/(kg.K) 

κσ = κερμοκραςία τιξθσ 
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Στουσ πιο κάτω πίνακεσ δίνονται οι τιμζσ των πιο πάνω παραμζτρων για διάφορα υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι ενόσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Προςταςίασ*1+ 

 

     Πίνακασ 2.1: Φυςικά χαρακτθριςτικά   υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι ενόσ ΣΑΠ*1+. 
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3.6  Αποτελέςματα για ειςαγωγή κεραυνού ςτο     
Μοντζλο: LightModel_1 

Input Current 
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Ράβδνη ύλδεζεο Αξηζηεξνύ (1) θαη Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ (2) Πιαηζίνπ 
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Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου (3) και Δεξιοφ Πλαιςίου (4) 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ (2) θαη Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ 

(3) 
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Αξηζηεξό Πιαίζην (1) 
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Μεζαίν Αξηζηεξό Πιαίζην (2) 
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Μεζαίν Δεμηό Πιαίζην (3) 
 

 

 



 150 

 

 



 151 

 



 152 
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Δεμηό Πιαίζην (4) 
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3.6.1  υμπεράςματα για ειςαγωγι κεραυνοφ ςτο    

Κεραυνόσ ςτο Α2 

 

 Όταν ο κεραυνόσ χτυπάει το κτίριο ςτο ςθμείο Α2 όπωσ ιταν αναμενόμενο 

θ μζγιςτθ ζνταςθ του ρεφματοσ εμφανίηεται ςτο μεςαίο αριςτερό πλαίςιο 

και ςυγκεκριμζνα ςτθ ράβδο Α2-D2. 

 Οι επόμενεσ μζςεσ τιμζσ εμφανίηονται ςτισ ράβδουσ ςφνδεςθσ του ςθμείου 

Α2, δθλαδι ςτθν Α1-Α2, ςτθν Α2-Α3  και ςτθν Α2-Β2 

 Η μζγιςτθ τιμι είναι ςθμαντικά μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ μζγιςτθ όταν 

ο κεραυνόσ χτυπάει ςτο Α1, 58 kA αντί 70 κΑ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο 

γεγονόσ ότι ςτο Α1 ςυνδζονται τρεισ ράβδοι ενϊ ςτο Α2 τζςςερισ με 

αποτζλεςμα θ αντίςταςθ που «βλζπει» ο κεραυνόσ ςτο Α2 να είναι 

μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ ςτο Α1 

 

 

 

 

3.6.2  Calculate Max Current and Time 

Αποτελζςματα για κεραυνό ςτο ςθμείο Α2 

Ράβδοσ 
Μζγιςτθ Ζνταςθ 
Ρεφματοσ (kA) Χρόνοσ(μs) 

Ράβδοι φνδεςθσ Αριςτεροφ και Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου 

Connection Bar/1/RL 40.64253 31 

Connection Bar/2/RL 6.113225 35 

Connection Bar/3/RL 0.609801 31 

Connection Bar/4/RL 5.981487 35 

Connection Bar/5/RL 1.107007 31 

Connection Bar/6/RL 0.080242 70 

Connection Bar/7/RL 0.319966 41 

Connection Bar/8/RL 0.324135 41 

Connection Bar/9/RL 0.312002 36 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου και Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/10/RL 15.88316 31 

Connection Bar/11/RL 6.737027 31 

Connection Bar/12/RL 2.244089 35 

Connection Bar/13/RL 7.04846 31 

Connection Bar/14/RL 3.755541 35 

Connection Bar/15/RL 1.467164 31 

Connection Bar/16/RL 3.416786 35 

Connection Bar/17/RL 2.165064 31 

Connection Bar/18/RL 0.955587 36 
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Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου και Μεςαίου 
Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/19/RL 49.84976 31 

Connection Bar/20/RL 11.71406 31 

Connection Bar/21/RL 3.04276 31 

Connection Bar/22/RL 12.08552 31 

Connection Bar/23/RL 5.170006 31 

Connection Bar/24/RL 1.812346 35 

Connection Bar/25/RL 4.479246 31 

Connection Bar/26/RL 2.649578 35 

Connection Bar/27/RL 1.149398 31 

Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Left/1/RL 23.50863 31 

Side Left/2/RL 22.24173 31 

Side Left/3/RL 20.32714 31 

Side Left/4/RL 17.09044 31 

Side Left/5/RL 7.421961 31 

Side Left/6/RL 2.503655 35 

Side Left/7/RL 13.84015 31 

Side Left/8/RL 17.31732 31 

Side Left/9/RL 17.82959 31 

Side Left/10/RL 9.278664 31 

Side Left/11/RL 5.000415 35 

Side Left/12/RL 1.942642 31 

Side Left/13/RL 9.553573 34 

Side Left/14/RL 14.26874 31 

Side Left/15/RL 15.88695 31 

Μεςαίο Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Middle Left/1/RL 58.04385 31 

Side Middle Left/2/RL 27.73924 31 

Side Middle Left/3/RL 20.93694 31 

Side Middle Left/4/RL 51.76348 31 

Side Middle Left/5/RL 12.42226 31 

Side Middle Left/6/RL 3.184087 31 

Side Middle Left/7/RL 18.70263 31 

Side Middle Left/8/RL 18.50107 31 

Side Middle Left/9/RL 17.75285 31 

Side Middle Left/10/RL 14.93064 31 

Side Middle Left/11/RL 6.42118 31 

Side Middle Left/12/RL 2.170902 35 

Side Middle Left/13/RL 10.19317 31 

Side Middle Left/14/RL 14.24337 31 

Side Middle Left/15/RL 15.58937 31 

Μεςαίο Δεξιό Πλαίςιο 

Side Middle Right/1/RL 19.90815 31 

Side Middle Right/2/RL 19.06794 31 
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Side Middle Right/3/RL 17.89418 31 

Side Middle Right/4/RL 13.99924 31 

Side Middle Right/5/RL 5.878208 31 

Side Middle Right/6/RL 1.953134 35 

Side Middle Right/7/RL 11.78712 31 

Side Middle Right/8/RL 15.1348 31 

Side Middle Right/9/RL 15.94911 31 

Side Middle Right/10/RL 7.324368 31 

Side Middle Right/11/RL 3.897162 35 

Side Middle Right/12/RL 1.509137 31 

Side Middle Right/13/RL 8.350181 34 

Side Middle Right/14/RL 12.75982 31 

Side Middle Right/15/RL 14.43997 31 

Δεξιό Πλαίςιο 

Side Right/1/RL 10.76202 31 

Side Right/2/RL 14.56809 31 

Side Right/3/RL 15.657 31 

Side Right/4/RL 5.164538 31 

Side Right/5/RL 2.898834 35 

Side Right/6/RL 1.175059 31 

Side Right/7/RL 8.48379 34 

Side Right/8/RL 12.85979 31 

Side Right/9/RL 14.48194 31 

Side Right/10/RL 3.691743 35 

Side Right/11/RL 2.30701 31 

Side Right/12/RL 0.997306 36 

Side Right/13/RL 7.114387 31 

Side Right/14/RL 11.53887 31 

Side Right/15/RL 13.49586 31 
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3.7   Αποτελέςματα όταν η διάμετροσ τησ ράβδου       είναι ίςη με     

 

Μοντζλο: LightModel_2 
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Ράβδνη ύλδεζεο Αξηζηεξνύ (1) θαη Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ (2) Πιαηζίνπ 
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Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου (3) και Δεξιοφ Πλαιςίου (4) 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ (2) θαη Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ 

(3) 
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Αξηζηεξό Πιαίζην (1) 
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Μεζαίν Αξηζηεξό Πιαίζην (2) 
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Μεζαίν Δεμηό Πιαίζην (3) 

 

 



 183 

 

 



 184 

 

 



 185 

 

 



 186 

 



 187 

Δεμηό Πιαίζην (4) 
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3.7.1   ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ όταν θ διάμετροσ τθσ ράβδου       είναι ίςθ με     

 Ράβδοσ Α1 – D1 1 cm. Όταν μεταβάλλεται θ διάμετροσ τθσ ράβδου θ παράμετροσ 

που αλλάηει ςθμαντικά είναι θ αντίςταςθ. το παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμζσ 

για ράβδο 2cm και 1cm. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι να μειϊνεται θ ζνταςθ του 

ρεφματοσ που περνάει από τθν ράβδο Α1 – D1, από 70 ςε 65  και να αυξάνεται το 

ρεφμα που περνάει από τισ άλλεσ ράβδουσ που ςυνδζονται ςτο Α1. υγκεκριμζνα 

για τθν Α1-Α2 από 65.7 ςε 68.5 και για τθν Α1 – Β1 από 63.7 ςε 66.5. Σο ρεφμα ςτισ 

υπόλοιπεσ ράβδουσ δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ αλλαγζσ (π.χ. για το δεξί πλαίςιο 

οι μεταβολζσ του ρεφματοσ είναι τθσ τάξθσ του πρϊτου ι δεφτερου δεκαδικοφ) .  

 

Παράμεηρος Διάμεηρος 2 cm Διάμεηρος 1 cm 

R 0.0045 (Ω) 0.0180 (Ω) 

  0.3237 10
-5

   (H) 0.365210
-5

   (H) 

  0.4197 10
-10

   (F) 0.3571 10
-10

   (F) 

 

 

3.7.2   Calculate Max Current and Time 

Αποτελζςματα για ράβδο Α1-D1 να με διάμετρο 1cm 

 

Ράβδοσ 
Μζγιςτθ Ζνταςθ 
Ρεφματοσ (kA) Χρόνοσ(μs) 

Ράβδοι φνδεςθσ Αριςτεροφ και Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου 

Connection Bar/1/RL 68.51081 33 

Connection Bar/2/RL 16.51106 29 

Connection Bar/3/RL 4.837023 30 

Connection Bar/4/RL 19.74678 33 

Connection Bar/5/RL 8.657371 30 

Connection Bar/6/RL 3.133282 32 

Connection Bar/7/RL 8.060158 31 

Connection Bar/8/RL 4.78263 33 

Connection Bar/9/RL 2.063117 30 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου και Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/10/RL 9.420581 31 

Connection Bar/11/RL 5.587648 33 
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Connection Bar/12/RL 2.39496 30 

Connection Bar/13/RL 6.247595 33 

Connection Bar/14/RL 4.07726 30 

Connection Bar/15/RL 1.86694 33 

Connection Bar/16/RL 4.238561 30 

Connection Bar/17/RL 2.982265 33 

Connection Bar/18/RL 1.447995 30 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου και Μεςαίου 
Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/19/RL 25.86673 33 

Connection Bar/20/RL 12.04377 30 

Connection Bar/21/RL 4.50349 32 

Connection Bar/22/RL 13.46285 31 

Connection Bar/23/RL 7.771431 33 

Connection Bar/24/RL 3.279937 30 

Connection Bar/25/RL 7.72919 33 

Connection Bar/26/RL 5.128852 30 

Connection Bar/27/RL 2.383304 33 

Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Left/1/RL 65.46066 30 

Side Left/2/RL 33.92539 31 

Side Left/3/RL 25.04816 31 

Side Left/4/RL 66.45188 33 

Side Left/5/RL 15.00155 29 

Side Left/6/RL 4.070235 29 

Side Left/7/RL 25.5576 34 

Side Left/8/RL 23.01768 31 

Side Left/9/RL 20.98791 31 

Side Left/10/RL 21.20357 33 

Side Left/11/RL 8.816285 30 

Side Left/12/RL 2.944951 32 

Side Left/13/RL 13.13018 32 

Side Left/14/RL 17.15947 32 

Side Left/15/RL 18.04397 31 

Μεςαίο Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Middle Left/1/RL 25.01281 34 

Side Middle Left/2/RL 22.27155 31 

Side Middle Left/3/RL 20.21962 31 

Side Middle Left/4/RL 17.68785 33 

Side Middle Left/5/RL 7.144457 30 

Side Middle Left/6/RL 2.364986 32 

Side Middle Left/7/RL 14.42933 32 

Side Middle Left/8/RL 17.50509 32 

Side Middle Left/9/RL 17.85633 31 

Side Middle Left/10/RL 9.515406 31 

Side Middle Left/11/RL 4.938986 33 
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Side Middle Left/12/RL 1.876318 30 

Side Middle Left/13/RL 9.863273 33 

Side Middle Left/14/RL 14.43954 31 

Side Middle Left/15/RL 15.98644 32 

Μεςαίο Δεξιό Πλαίςιο 

Side Middle Right/1/RL 11.15264 31 

Side Middle Right/2/RL 14.74112 32 

Side Middle Right/3/RL 15.71698 31 

Side Middle Right/4/RL 5.285778 31 

Side Middle Right/5/RL 2.872385 33 

Side Middle Right/6/RL 1.141609 30 

Side Middle Right/7/RL 8.748415 33 

Side Middle Right/8/RL 13.01085 31 

Side Middle Right/9/RL 14.58177 32 

Side Middle Right/10/RL 3.782926 34 

Side Middle Right/11/RL 2.298179 30 

Side Middle Right/12/RL 0.979678 34 

Side Middle Right/13/RL 7.259404 31 

Side Middle Right/14/RL 11.69867 33 

Side Middle Right/15/RL 13.6058 31 

Δεξιό Πλαίςιο 

Side Right/1/RL 7.327991 33 

Side Right/2/RL 11.54792 31 

Side Right/3/RL 13.32773 32 

Side Right/4/RL 2.113741 34 

Side Right/5/RL 1.362351 30 

Side Right/6/RL 0.61451 34 

Side Right/7/RL 6.574378 31 

Side Right/8/RL 10.80581 33 

Side Right/9/RL 12.71781 31 

Side Right/10/RL 1.775492 30 

Side Right/11/RL 1.203474 34 

Side Right/12/RL 0.560727 30 

Side Right/13/RL 6.007362 33 

Side Right/14/RL 10.16627 31 

Side Right/15/RL 12.16373 32 
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3.8 Αποτελέςματα για        ςτην ράβδο       
 

Μοντζλο: LightModel_3  
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Ράβδνη ύλδεζεο Αξηζηεξνύ (1) θαη Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ (2) Πιαηζίνπ 
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Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου (3) και Δεξιοφ Πλαιςίου (4) 
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Ράβδνη ύλδεζεο Μεζαίνπ Αξηζηεξνύ Πιαηζίνπ (2) θαη Μεζαίνπ Δεμηνύ Πιαηζίνπ 

(3) 
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Αξηζηεξό Πιαίζην (1) 
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Μεζαίν Αξηζηεξό Πιαίζην (2) 
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Μεζαίν Δεμηό Πιαίζην (3) 
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Δεμηό Πιαίζην (4) 
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3.8.1  υμπεράςματα για         ςτθν ράβδο       

 

 Ράβδοσ Α1 – D1 με αντίςταςθ R = 1e6 Ω. πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι δεν περνάει 

ςχεδόν κακόλου ρεφμα από τθν A1-D1, κάτι που επιβεβαιϊνεται και από τα 

αποτελζςματα (Imax <  0.00007 kA) . Επομζνωσ το ρεφμα του κεραυνοφ κα περάςει 

από τισ άλλεσ ςυνδετικζσ ράβδουσ, των οποίων θ μζγιςτθ ζνταςθ ρεφματοσ  

αυξάνει ςθμαντικά. υγκεκριμζνα από τθν ράβδο A1-A2 θ μζγιςτθ ζνταςθ ρεφματοσ 

φτάνει τα 101 kA ενϊ για τθν Α1 – Β1  τα 98.9 κΑ. Λόγο τθσ αλλαγισ αυτισ 

αυξάνεται το ρεφμα ςε όλεσ τισ ράβδουσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τα ςθμεία Α2 

και Β1 (π.χ. θ Β1 – Ε1 από 24kA ςε 42.9 και θ Α2-D2 από 23.5 ςε 42). 

 

 

 

 

3.8.2   Calculate Max Current and Time 

Αποτελζςματα για R = 1e6 

 
 

Ράβδοσ 
Μζγιςτθ Ζνταςθ 
Ρεφματοσ (kA) Χρόνοσ(μs) 

Ράβδοι φνδεςθσ Αριςτεροφ και Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου 

Connection Bar/1/RL 101.3327 31 

Connection Bar/2/RL 7.231542 31 

Connection Bar/3/RL 0.661994 31 

Connection Bar/4/RL 26.83079 31 

Connection Bar/5/RL 5.462723 31 

Connection Bar/6/RL 1.486509 31 

Connection Bar/7/RL 10.19448 31 

Connection Bar/8/RL 4.516784 31 

Connection Bar/9/RL 1.633137 31 

Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Δεξιοφ Πλαιςίου και Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/10/RL 11.91779 31 

Connection Bar/11/RL 5.285985 31 

Connection Bar/12/RL 1.874882 31 

Connection Bar/13/RL 7.662221 31 

Connection Bar/14/RL 4.159991 31 

Connection Bar/15/RL 1.653355 31 

Connection Bar/16/RL 5.06929 31 

Connection Bar/17/RL 3.184587 31 

Connection Bar/18/RL 1.400068 31 
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Ράβδοι φνδεςθσ Μεςαίου Αριςτεροφ Πλαιςίου και Μεςαίου 
Δεξιοφ Πλαιςίου 

Connection Bar/19/RL 34.72295 31 

Connection Bar/20/RL 8.477252 31 

Connection Bar/21/RL 2.435066 31 

Connection Bar/22/RL 17.16402 31 

Connection Bar/23/RL 7.173794 31 

Connection Bar/24/RL 2.485187 31 

Connection Bar/25/RL 9.430345 31 

Connection Bar/26/RL 5.293581 31 

Connection Bar/27/RL 2.162395 31 

Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Left/1/RL 6.61E-05 19 

Side Left/2/RL 16.12317 31 

Side Left/3/RL 18.23678 31 

Side Left/4/RL 98.90762 31 

Side Left/5/RL 8.891612 31 

Side Left/6/RL 1.451608 31 

Side Left/7/RL 42.96919 31 

Side Left/8/RL 23.56317 31 

Side Left/9/RL 19.68839 31 

Side Left/10/RL 29.10768 31 

Side Left/11/RL 5.051704 31 

Side Left/12/RL 0.936682 31 

Side Left/13/RL 18.91322 31 

Side Left/14/RL 19.44815 31 

Side Left/15/RL 18.75171 31 

Μεςαίο Αριςτερό Πλαίςιο 

Side Middle Left/1/RL 42.20414 31 

Side Middle Left/2/RL 22.69272 31 

Side Middle Left/3/RL 18.89877 31 

Side Middle Left/4/RL 24.40568 31 

Side Middle Left/5/RL 3.802653 31 

Side Middle Left/6/RL 0.696895 31 

Side Middle Left/7/RL 21.60112 31 

Side Middle Left/8/RL 19.58696 31 

Side Middle Left/9/RL 18.20188 31 

Side Middle Left/10/RL 12.47136 31 

Side Middle Left/11/RL 4.105765 31 

Side Middle Left/12/RL 1.083311 31 

Side Middle Left/13/RL 13.23552 31 

Side Middle Left/14/RL 16.56451 31 

Side Middle Left/15/RL 17.11857 31 

Μεςαίο Δεξιό Πλαίςιο 

Side Middle Right/1/RL 15.95844 31 

Side Middle Right/2/RL 16.65053 31 
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Side Middle Right/3/RL 16.46371 31 

Side Middle Right/4/RL 6.846745 31 

Side Middle Right/5/RL 2.499194 31 

Side Middle Right/6/RL 0.747016 31 

Side Middle Right/7/RL 11.61089 31 

Side Middle Right/8/RL 14.89835 31 

Side Middle Right/9/RL 15.71669 31 

Side Middle Right/10/RL 4.737684 31 

Side Middle Right/11/RL 2.225552 31 

Side Middle Right/12/RL 0.760519 31 

Side Middle Right/13/RL 9.098756 31 

Side Middle Right/14/RL 13.43332 31 

Side Middle Right/15/RL 14.95617 31 

Δεξιό Πλαίςιο 

Side Right/1/RL 9.326631 31 

Side Right/2/RL 13.23943 31 

Side Right/3/RL 14.58883 31 

Side Right/4/RL 2.591174 31 

Side Right/5/RL 1.373201 31 

Side Right/6/RL 0.525489 31 

Side Right/7/RL 8.108658 31 

Side Right/8/RL 12.39172 31 

Side Right/9/RL 14.06334 31 

Side Right/10/RL 2.144753 31 

Side Right/11/RL 1.250148 31 

Side Right/12/RL 0.507232 31 

Side Right/13/RL 7.214053 31 

Side Right/14/RL 11.6488 31 

Side Right/15/RL 13.55611 31 
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