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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Η ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηνλ άλζξσπν απνηεινύλ 

ζπρλό ζέκα ζπδήηεζεο ζηηο κέξεο καο. Η θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο καο 

θέξλεη ζπλερώο ζε επαθή κε ρακειόζπρλα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία 

ζπρλόηεηαο 50 Hz. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(Α.Π.Δ.) έρεη δεκηνπξγήζεη πνιινύο κύζνπο γύξσ από ηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπο. Η 

παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηηο κεηξήζεηο ειεθηξηθώλ θαη 

καγλεηηθώλ πεδίσλ ζε εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ., θαζώο θαη ηε ζύγθξηζε ησλ κεηξήζεσλ 

απηώλ ηόζν κε ηα όξηα πνπ ζέηεη ε θείκελε Διιεληθή Ννκνζεζία όζν θαη κε ηα 

επίπεδα ησλ πεδίσλ γύξσ από άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. ην πιαίζην απηό παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα ραµειόζπρλα 

ειεθηξνµαγλεηηθά πεδία θαη νη πεγέο έθζεζεο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα 

αλαδεηθλύνληαη κεξηθέο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ραµειόζπρλσλ πεδίσλ θαη παξνπζηάδνληαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία θαη νη δηεζλείο 

νδεγίεο γηα ηα όξηα έθζεζεο. Έπεηηα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ησλ πξνηύπσλ 

κέηξεζεο ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ΔΛΟΣ IEC 61786 θαη IEEE Std 644-

1994. Σέινο παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηα νπνία εμήρζεζαλ.  
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ABSTRACT 

Nowadays, electromagnetic radiation and how radiation affects human are often under 

consideration. Electrical energy consumption makes us come in contact with electric 

and magnetic fields of 50 Hz frequency. In parallel, the bloom of Renewable Energy 

Resources has created a lot of myths about their hazards. This diplomatic work deals 

with electric and magnetic field measurements in Renewable Energy Resources 

facilities, as well as with the comparison of these measurements not only with the 

exposure limits set by the Greek Legislation, but also with field levels close to other 

Power Transmission facilities. Initially, ELF and their exposure sources in the 

environment is presented. In addition, some researches relevant to biological effects 

of ELF are highlighted. Greek Legislation and international guidelines about exposure 

limits are also described. There is an extensive reference about Field Measurement 

Standards, ELOT IEC 61786 and IEEE Std 644-1994. Finally, all measurements that 

took place for this work and conclusions are presented. 

 

KEYWORDS 

Extremely Low Electromagnetic Fields (ELF), Renewable Energy Resources, 

Biological Effects, Exposure Limits, Measurement Standards, Meter Calibration, 

Measurement Uncertainty  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε ρακειόζπρλσλ 

ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ζε Δγθαηαζηάζεηο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο. θνπόο ηεο είλαη λα παξνπζηάζεη ηα επίπεδα ησλ πεδίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

ειιεληθά θαη δηεζλή όξηα έθζεζεο, θαζώο θαη λα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα απηά κε 

ηα επίπεδα ησλ πεδίσλ γύξσ από άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, όπσο ζε γξακκέο κεηαθνξάο θαη Τπνζηαζκνύο. 

Δθηελέζηεξα, ε δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηέρεη ηα εμήο θεθάιαηα: 

 Κεθάλαιο 1: ην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηα βαζηθά ζηνηρεία 

ζεσξίαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηζκνύ, ζην ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα θαη ζηηο κε 

ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεξηθά ζηνηρεία γηα 

ην ύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηα ρακειόζπρλα ειεθηξηθά 

θαη καγλεηηθά πεδία θαη νη πεγέο έθζεζεο ζην πεξηβάιινλ. 

 Κεθάλαιο 2: ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ 

παγθόζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

Βιέπνπκε ηα είδε ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Σέινο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο αλεκνγελλήηξηεο 

θαη ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

 Κεθάλαιο 3: Σν παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο δηάθνξεο ηαηξηθέο έξεπλεο 

ζρεηηθέο κε ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ρακειόζπρλσλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ, θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ από απηέο. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο νδεγίεο πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ εθδνζεί θαη 

νξίδνπλ ηα όξηα έθζεζεο ζηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, θαζώο θαη ε ζρεηηθή 

Διιεληθή Ννκνζεζία. 

 Κεθάλαιο 4: ε απηό ην θεθάιαην παξαηίζεληαη δύν ζεκαληηθά πξόηππα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθά πώο πξέπεη λα γίλνληαη κεηξήζεηο ρακειόζπρλσλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ όηαλ απηέο γίλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ησλ 

αλζξώπσλ. Απηά είλαη ην ΔΛΟΣ IEC 61786 and IEEE Std 644-1994. 

 Κεθάλαιο 5: ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Παξαηίζεληαη πίλαθεο απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. 

Σέινο, ην θεθάιαην απηό θαηαιήγεη ζε πνιιά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

από ηα απνηειέζκαηα. 
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 Κεθάλαιο 6: ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ζπγθξίζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηηο ΑΠΔ κε ηα όξηα έθζεζεο, αιιά θαη κε επίπεδα άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπώλ. Σέινο, παξαηίζεληαη γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο γηα επόκελεο εξγαζίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο: 

-θ. Ισάλλε Γθόλν, Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σνκέα Ηιεθηξηθώλ Βηνκεραληθώλ 

Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηε 

ζπλερή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ην πζηέξεκα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπ γηα ηελ 

εθπόλεζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

-θ. Δπζύκην Καξακπέηζν, Γηπισκαηνύρν Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό Δ.Μ.Π., Δξεπλεηή 

Β΄, Τπεύζπλν Γξαθείνπ Με Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ Δ.Δ.Α.Δ., γηα ηε πξνζπκία 

θαη άκεζε βνήζεηα όπνηε απηή ηνπ δεηήζεθε. 

-θ. ηέθαλν Γαξπθαιιάθε, Γηπισκαηνύρν Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό θαη Μεραληθό 

Τπνινγηζηώλ Δ.Μ.Π., δηεπζπληή ηεο Eunice Energy Group γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία, ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηελ παξαρώξεζε βνεζεηηθνύ θαη 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ ζηα αηνιηθά 

πάξθα. 

-θ. Υξήζην Ρήγα, Γηπισκαηνύρν ρνιήο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηώλ Παλεπηζηεκίνπ Πάηξαο, ππάιιειν ηεο Eunice Energy Group γηα ηε 

βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη κεηά ην πέξαο απηώλ. 

-θ. Γηάλλε Αλησλόπνπιν, επηζηάηε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ θαη ππάιιειν ηεο Eunice 

Energy Group γηα ηελ πξνζπκία θαη ηελ άςνγε ζπλεξγαζία. 

-θ. Παλαγηώηε Σξαραλά, επαγγεικαηία Ηιεθηξνιόγν γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ ρώξνπ 

γηα κεηξήζεηο ζην θσηνβνιηατθό πάξθν θαη ηε ζπλερή παξνρή γλώζεσλ θαη 

ζπκβνπιώλ 

-θ. Νηθόιαν Φσηηάδε, Γηπισκαηνύρν Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό θαη Μεραληθό 

Τπνινγηζηώλ, Σνκεάξρε Ιδηνθηεζίαο-Γνπιεηώλ-Πεξηβάιινληνο Α.Γ.Μ.Η.Δ. γηα ηελ 

παξνρή πιηθνύ θαη ζπκβνπιώλ. 

-θ. Γεκήηξην Σζαλάθα, Οκόηηκν Καζεγεηή Σνκέα πζηεκάησλ Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, γηα ηελ πξνζπκία θαη ηελ παξνρή πιηθνύ. 

-θ. Γεκήηξην Αδακόπνπιν, πξώελ Γηεπζπληή Α.Γ.Μ.Η.Δ./Πεξηθεξεηαθνύ Σνκέα 

Πεινπνλλήζνπ, γηα ηελ άπεηξε ζηήξημε θαη βνήζεηα θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζηελ 

παξαρώξεζε ηνπ Τπνζηαζκνύ Σξίπνιεο, ηελ ζπλερή ζηήξημε θαη βνήζεηα θαηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ, ηελ παξνρή γλώζεσλ από ηελ πνιύρξνλε εκπεηξία ηνπ, 

ηελ παξνρή πιηθνύ θαζώο θαη ηε δηακεζνιάβεζή ηνπ ε νπνία κε έθεξε ζε επαθή κε 

πνιιά έκπεηξα πξόζσπα πνπ βνήζεζαλ ηδηαίηεξα. Η ζπκβνιή ηνπ ζην παξόλ 

απνηέιεζκα είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο.  



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ 

Πεξίιεςε.........................................................................................................................i 

Abstract.........................................................................................................................iii 

Πξόινγνο........................................................................................................................v 

Πεξηερόκελα.................................................................................................................vii 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Διζαγωγή 

1.1Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο.................................................................................................1 

 1.1.1. Ηιεθηξνκαγλεηηθό θύκα-Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία......................1 

 1.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θπκάησλ-Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή.....................1 

 1.1.3 Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα.........................................................................3 

 1.1.4 Γηέγεξζε-Απνδηέγεξζε-Ινληηζκόο............................................................4 

 1.1.5 Ινληίδνπζα-Με ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία...................................................5 

 1.1.6 Υακειόζπρλα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία.........................................8 

 1.1.7 ηαηηθά θαη κεηαβαιιόκελα πεδία..........................................................10 

 1.1.8 Πεγέο Ηιεθηξηθώλ θαη Μαγλεηηθώλ πεδίσλ ζηηο εζσηεξηθέο  

          εγθαηαζηάζεηο.........................................................................................11 

1.2 ύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο........................................................14  

 1.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο.........14 

 1.2.2 Λεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο...............................18 

1.3 Ηιεθηξηθά θαη Μαγλεηηθά πεδία ζην ύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο  

      Δλέξγεηαο...............................................................................................................19 

 1.3.1 Γίθηπν δηαλνµήο ραµειήο ηάζεο.............................................................20 

 1.3.2 Γίθηπν δηαλνµήο µέζεο ηάζεο.................................................................21 

 1.3.3 Τπνζηαζµνί δηαλνµήο.............................................................................22 

 1.3.4 Τπνζηαζµνί πςειήο ηάζεο.....................................................................23 

 1.3.5 Γξακκέο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο..........................................24 

 1.3.6 Τπόγεηεο Γξακκέο...................................................................................29 

1.4 Λίγα ιόγηα γηα ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.).............30 

Βηβιηνγξαθία................................................................................................................33 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Ανανεώζιμες Πηγές Δνέργειας 

2.1 Παγθόζκηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο-Γεληθά ηνηρεία...........................................35 

2.2 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο..............................................................................36 

2.3 Αηνιηθή Δλέξγεηα...................................................................................................39 

 2.3.1 Αλεκνγελλήηξηεο.....................................................................................40 

 2.3.2 Καηάηαμε αλεκνγελλεηξηώλ....................................................................43 

2.4 Ηιηαθή Δλέξγεηα-Δλέξγεηα από θσηνβνιηατθά.....................................................45 



x 
 

 2.4.1 Φσηνβνιηατθό θαηλόκελν.......................................................................47 

 2.4.2 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα......................................................................48 

Βηβιηνγξαθία................................................................................................................53 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Βιολογικές επιδράζεις ηων ηλεκηρομαγνηηικών πεδίων ταμηλής 

ζστνόηηηας 

3.1 Ιαηξηθέο έξεπλεο θαη ζπκπεξάζκαηα......................................................................55 

3.2 Οδεγίεο πξνζηαζίαο από ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία...............................................61 

 3.2.1 Παξνπζίαζε νδεγίαο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο από κε  

          Ινληίδνπζα Αθηηλνβνιία (ICNIRP) ηνπ έηνπο 2010...............................63 

 3.2.2 Παξνπζίαζε Διιεληθήο λνκνζεζίαο "Μέηξα πξνθύιαμεο ηνπ θνηλνύ  

                   από ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ  

                   ρακειώλ ζπρλνηήησλ" - ΦΔΚ 512/Β/25-04-2002, ΚΤΑ 3060 (ΦΟΡ)  

          238..........................................................................................................69 

Βηβιηνγξαθία...............................................................................................................75 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Παροσζίαζη προηύπων μέηρηζης ταμηλόζστνων 

ηλεκηρομαγνηηικών πεδίων 

4.1 ΔΛΟΣ IEC 61786-2003:"Μεηξήζεηο καγλεηηθώλ θαη ειεθηξηθώλ πεδίσλ  

      ρακειώλ ζπρλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ησλ αλζξώπσλ - Δηδηθέο  

      πξνδηαγξαθέο γηα ηα όξγαλα θαη νδεγίεο γηα ηηο κεηξήζεηο."................................77 

 4.1.1 θνπόο.....................................................................................................77 

 4.1.2 Οξηζκνί...................................................................................................78 

  4.1.2.1 Γνθηκέο................................................................................78 

  4.1.2.2 Μεηξεηέο.............................................................................78 

  4.1.2.3 Υαξαθηεξηζηηθά κεηξεηώλ..................................................80 

  4.1.2.4 Υαξαθηεξηζηηθά πεδίνπ.......................................................80 

  4.1.2.5 Μεηξήζεηο............................................................................81 

 4.1.3 Μεηξήζεηο ελαιιαζζόκελσλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ........82 

  4.1.3.1 Πξνδηαγξαθέο νξγάλσλ.......................................................82 

  4.1.3.2 Γηαθξίβσζε..........................................................................84 

  4.1.3.3 Αβεβαηόηεηα κέηξεζεο........................................................88 

  4.1.3.4 Καηαγξαθή θαη Αλαθνξά Απνηειεζκάησλ ηεο Μέηξεζεο.90 

 4.1.4 Γηαδηθαζία Μεηξήζεσλ Ηιεθηξηθώλ Πεδίσλ.........................................91 

 4.1.5 Γηαδηθαζία Μεηξήζεσλ Μαγλεηηθώλ Πεδίσλ........................................92 

 4.1.6 Μέηξεζε ηεο έθζεζεο ησλ αλζξώπσλ....................................................93 

4.2 IEEE 644-1994: "Πξόηππν δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ Ηιεθηξηθώλ θαη  

      Μαγλεηηθώλ Πεδίσλ Γξακκώλ Μεηαθνξάο Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο"...........94 



xi 
 

 4.2.1 Δπηζθόπεζε.............................................................................................94 

 4.2.2 Οξηζκνί...................................................................................................94 

 4.2.3 Μεηξεηέο Ηιεθηξηθνύ Πεδίνπ................................................................96 

  4.2.3.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά.......................................................96 

  4.2.3.2 Θεσξία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά............................97 

  4.2.3.3 Γηαθξίβσζε κεηξεηώλ έληαζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ............98 

  4.2.3.4 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ  

        κεηξήζεσλ ειεθηξηθνύ πεδίνπ..........................................100 

 4.2.4 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ............................................101  

  4.2.4.1 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ θνληά ζε  

       γξακκέο κεηαθνξάο............................................................101 

  4.2.4.2 Πιεπξηθή θαηαλνκή...........................................................101 

  4.2.4.3 Γηακήθεο θαηαλνκή...........................................................102 

  4.2.4.4 Πξνθπιάμεηο θαη έιεγρνη θαηά ηε κέηξεζε ειεθηξηθνύ  

             πεδίνπ.................................................................................103 

 4.2.5 Μεηξεηέο Μαγλεηηθνύ Πεδίνπ.............................................................103 

  4.2.5.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά.....................................................103 

  4.2.5.2 Θεσξία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά..........................104 

  4.2.5.3 Γηαθξίβσζε κεηξεηώλ καγλεηηθνύ πεδίνπ.......................105 

  4.2.5.4 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ  

       κεηξήζεσλ καγλεηηθνύ πεδίνπ...........................................106 

 4.2.6 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο καγλεηηθνύ πεδίνπ............................................106 

  4.2.6.1 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο καγλεηηθνύ πεδίνπ θνληά ζε  

       γξακκέο κεηαθνξάο………................................................106 

  4.2.6.2 Πιεπξηθή θαηαλνκή...........................................................107 

  4.2.6.3 Γηακήθεο θαηαλνκή...........................................................107 

  4.2.6.4 Πξνθπιάμεηο θαη έιεγρνη θαηά ηε κέηξεζε καγλεηηθνύ  

             πεδίνπ..................................................................................107 

 4.2.7 Αλαθνξά Μεηξήζεσλ Πεδίνπ...............................................................107 

Βηβιηνγξαθία..............................................................................................................109 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Παροσζίαζη μεηρήζεων 

5.1 θνπόο..................................................................................................................111 

5.2 Παξνπζηάζε ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πεδίνπ......111 

5.3 Μεηξήζεηο.............................................................................................................114 

 5.3.1 Γηαδηθαζία Μεηξήζεσλ.........................................................................114 

  5.3.2 Μέηξεζε ζε Γξακκέο Μέζεο Σάζεο.....................................................115 

  5.3.2.1 Μέηξεζε ζε γξακκή ηξνθνδόηεζεο ρσξηώλ.....................115 

            



xii 
 

       5.3.2.2 Μέηξεζε ζε γξακκή ηξνθνδόηεζεο Βηνκεραληθήο  

                    Πεξηνρήο Σξίπνιεο.............................................................119 

 5.3.3 Μέηξεζε ζηνλ Τπνζηαζκό Τςειήο Σάζεο Σξίπνιεο..........................125 

  5.3.4 Μεηξήζεηο ζε Αηνιηθά Πάξθα ζηε Βιαρνθεξαζηά Αξθαδίαο...............133 

  5.3.4.1 πλνπηηθή πεξηγξαθή "Αηνιηθά Πάξθα Αξθαδίαο"...........133 

  5.3.4.2 πλνπηηθή πεξηγξαθή "Αξθαδηθά Μειηέκηα"....................140 

  5.3.4.3 Μεηξήζεηο..........................................................................147 

 5.3.5 Μεηξήζεηο ζε Φσηνβνιηατθό Πάξθν 100 kW......................................155 

Βηβιηνγξαθία..............................................................................................................159 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: σμπεράζμαηα - Δπόμενη μέρα  

6.1 ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ζηηο ΑΠΔ κε ηα λνκνζεηεκέλα όξηα έθζεζεο............161 

6.2 Πεξηγξαθή απνηειεζκάησλ κεηξήζεσλ ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνηρεία 

      ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο...........................................162 

6.3 ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ζηηο ΑΠΔ κε απνηειέζκαηα άιισλ κεηξήζεσλ........162 

6.4 Δπόκελε κέξα.......................................................................................................167 

Βηβιηνγξαθία..............................................................................................................169 



1 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγσγή 

1.1 Ηιεθηξνκαγλεηηζκόο 

1.1.1 Ηιεθηξνκαγλεηηθό θύκα-Ηιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία [1, 2] νλνκάδεηαη ε εθπνκπή ζην ρώξν 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο ππό κνξθή θπκάησλ πνπ νλνκάδνληαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά  θύµαηα δηαδίδνληαη ζην θελό κε 

ηαρύηεηα ίζε κε απηή ηνπ θσηόο (c=299.792.458 m/s) αιιά θαη κέζα ζηελ ύιε κε 

ηαρύηεηα ιίγν κηθξόηεξε απ' ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. πλίζηαληαη από έλα 

ειεθηξηθό θαη έλα καγλεηηθό πεδίν πνπ κεηαβάιινληαη πεξηνδηθά ζην ρώξν θαη ην 

ρξόλν (αθνινπζώληαο  ην λόµν ηνπ εµηηόλνπ),  θάζεηα  ην  έλα  ζην  άιιν  θαη 

θάζεηα  ζηελ  θαηεύζπλζε  δηάδνζεο  ηεο δηαηαξαρήο. Γηαδίδνληαη ζην ρώξν θαηά 

επίπεδα κέησπα θαη γη’ απηό νλνκάδνληαη επίπεδα θύµαηα. Σν ειεθηξηθό θαη ην 

καγλεηηθό θύκα παίξλνπλ ζπγρξόλσο ηε κέγηζηε ή ειάρηζηε ηηµή ηνπο. Ζ ζπρλόηεηα 

ηνπ ειεθηξνµαγλεηηθνύ θύµαηνο µε ηελ νπνία πάιιεηαη κέζα ζην ρώξν, είλαη ε ίδηα 

µε ηε ζπρλόηεηα ηνπ παιιόµελνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ πνπ ην δεµηνύξγεζε. Ζ 

κεηαθνξά ηνπο γίλεηαη από ηα ζσµαηίδηα πνπ νλνµάδνληαη θβάληα (δηαθξηηά πνζά 

ελέξγεηαο) ζύµθσλα µε ην ζεµειησηή ηεο ζεσξίαο, ην Γεξµαλό θπζηθό Max Planck. 

 

 

Εικόνα 1.1 Διάδοζη ηος Ηλεκηπομαγνηηικού Κύμαηορ [1] 

 

1.1.2 Φαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θπκάησλ-Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή 

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θάζε θύκαηνο απνηεινύλ  ην κήθνο θύκαηνο ι θαη ε 

ζπρλόηεηα f.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C
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πρλόηεηα νλνκάδεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαηαξαρώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή πέξαζαλ 

από έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αλά κνλάδα ρξόλνπ, δειαδή ν αξηζκόο ησλ 

δηαηαξαρώλ δηά ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ζην νπνίν κεηξήζακε ηνλ αξηζκό ησλ 

δηαηαξαρώλ. 

Ωο κήθνο θύκαηνο ραξαθηεξίδεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ελόο 

θύκαηνο. Καζώο «ηαμηδεύεη» έλα θύκα ζην ρώξν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε 

νξηζκέλε ζπρλόηεηα, ε απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ηνπ, παξακέλεη 

ζηαζεξή. Απηή ε ζηαζεξή απόζηαζε νλνκάδεηαη κήθνο θύκαηνο [1]. 

Ο Hertz ζύλδεζε ηα δύν απηά κεγέζε κέζσ ηεο ζρέζεο κήθνπο θύκαηνο-ζπρλόηεηαο 

c=ι·f. Δπίζεο απέδεημε όηη ε ηαρύηεηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ηζνύηαη κε 

απηή ηνπ θσηόο. Απηό επαιήζεπζε απεπζείαο ηε ζεσξεηηθή πξόβιεςε ηνπ Maxwell. 

Ο Maxwell είρε απνδείμεη ην 1865 όηη κηα ειεθηξνκαγλεηηθή δηαηαξαρή πξέπεη λα 

δηαδίδεηαη ζηνλ ειεύζεξν ρώξν κε ηαρύηεηα ίζνπ κέηξνπ κε εθείλε ηνπ θσηόο θαη 

επνκέλσο όηη ηα θύκαηα ηνπ θσηόο είλαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα ειεθηξνκαγλεηηθήο 

θύζεσο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν ίδηνο αλαθάιπςε όηη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

Ζιεθηξνκαγλεηηζκνύ κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ κε ηέζζεξηο εμηζώζεηο, ηηο νπνίεο 

νλνκάδνπκε εμηζώζεηο ηνπ Maxwell. Απηέο γηα ην θελό είλαη: 

   ∮     
     

  
                   

   ∮                                            

   ∮       (     
   

  
)                    

   ∮       
   

  
                      

(1): Ο λόκνο ηνπ Gauss γηα ηα ειεθηξηθά πεδία  

(2): Ο λόκνο ηνπ Gauss γηα ηα καγλεηηθά πεδία, όπνπ δείρλεη ηελ αλππαξμία 

καγλεηηθώλ κνλνπόισλ 

(3): Ο λόκνο ηνπ Ampere πνπ πεξηιακβάλεη ην ξεύκα κεηαηόπηζεο 

(4): Ο λόκνο ηνπ Faraday [2] 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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1.1.3 Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 

 

 

Εικόνα 1.2 Το Ηλεκηπομαγνηηικό Φάζμα [3] 

Ζ ζπρλόηεηα, ε νπνία κεηξηέηαη ζε Hertz (1Hz), απνηειεί θαη ην κέγεζνο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, 

μεθηλώληαο από ηα βηνκεραληθά θαη ηειεθσληθά θύκαηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ, πνπ 

παξάγνληαη από θηλνύκελα ειεθηξηθά θνξηία (ειεθηξηθό ξεύκα) έσο ηηο ζθιεξέο 

αθηίλεο Υ θαη γ πνιύ πςειώλ ζπρλνηήησλ, πνπ παξάγνληαη από αλαθαηαλνκή ησλ 

δνκηθώλ ιίζσλ ηεο ύιεο. Σν ζύλνιν απηώλ ησλ ζπρλνηήησλ ζπληζηά ην ιεγόκελν 

ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα [3]. 

Σν θάζµα ηεο ειεθηξνµαγλεηηθήο  αθηηλνβνιίαο απνηειείηαη από θύµαηα πνπ ζηελ 

πιεηνλόηεηα  ηνπο  είλαη  αόξαηα.  Μόλν  έλα  µηθξό  µέξνο  ηεο  αθηηλνβνιίαο  απηήο 

µπνξεί λα εληνπηζζεί από ην αλζξώπηλν µάηη θαη απνηειεί ην νξαηό θσο (από 

πεξίπνπ 400 nm κέρξη 700 nm). 

 

Εικόνα 1.3 Το οπαηό θάζμα [3] 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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Σν  µήθνο  θύµαηνο,  όπσο  είδαµε  παξαπάλσ,  ζπλδέεηαη  άµεζα  µε  ηε  ζπρλόηεηα 

(c=ι·f) θαζώο όζν πην µηθξό είλαη ην µήθνο θύµαηνο, ηόζν πην πςειή είλαη ε 

ζπρλόηεηα. ζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα πνπ µεηαθέξεηαη, απηή ζρεηίδεηαη µε ηε 

ζπρλόηεηα  από ηελ ζρέζε Δ=h·f, όπνπ h ε ζηαζεξά  ηνπ Planck.  ηαλ ε θβαληηθή 

ελέξγεηα είλαη µεγάιε θαη άξα ε ζπρλόηεηα είλαη πςειή, ηόηε νη δεζµνί µεηαμύ ησλ 

µνξίσλ δύλαληαη λα ζπάζνπλ. Δπνκέλσο ηα πςήζπρλα θύκαηα κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ αιινηώζεηο ζην γελεηηθό θώδηθα ηνπ DNA. Ωο απνηέιεζµα ησλ 

αιινηώζεσλ απηώλ είλαη δπλαηή ε πξόθιεζε θαξθίλνπ θαη άιισλ ζνβαξώλ 

αζζελεηώλ ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο. 

 

1.1.4 Γηέγεξζε-Απνδηέγεξζε-Ινληηζκόο 

Δίλαη γλσζηό όηη ε ύιε απνηειείηαη από ηα πεξίθεκα άηνκα ησλ πξνζσθξαηηθώλ 

θπζηθώλ θηινζόθσλ Λεύθηππνπ θαη Γεκόθξηηνπ κε δηαθνξνπνηεκέλεο βεβαίσο 

ηδηόηεηεο. ην θέληξν ελόο αηόκνπ ππάξρεη ν ππξήλαο, ελώ γύξσ από απηόλ 

πεξηθέξνληαη θαη πεξηζηξέθνληαη ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξόληα, ζε 

θαζνξηζκέλεο ηξνρηέο πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ ελέξγεηά ηνπο. Ο ππξήλαο απνηειείηαη 

από ζεηηθά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα, ηα πξσηόληα, θαη από νπδέηεξα, ηα λεηξόληα. Ο 

αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό ησλ πεξηθεξνκέλσλ ειεθηξνλίσλ. 

Δπεηδή ηα θνξηία απηώλ ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη ίζα, ηα άηνκα είλαη νπδέηεξα.   ηαλ 

γηα θάπνην ιόγν-όπσο επίδξαζε αθηηλνβνιίαο ή θξνύζε κε άιιν ζσκαηίδην-ην άηνκν 

πξνζιάβεη ελέξγεηα, έλα ειεθηξόλην εγθαηαιείπεη ηελ ηξνρηά ηνπ θαη κεηαβαίλεη ζε 

άιιε ηξνρηά πςειόηεξεο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο θαη ην άηνκν δηεγείξεηαη. ηελ 

θαηάζηαζε απηή ην άηνκν δελ παξακέλεη γηα πνιύ, αιιά επαλέξρεηαη ζηελ 

πξνεγνύκελε ζηαζεξή θαηάζηαζε (απνδηέγεξζε), ελώ ην ειεθηξόλην επηζηξέθεη ζηελ 

ηξνρηά ηνπ δίλνληαο ηελ ελέξγεηα πνπ πξνζέιαβε πξνεγνπκέλσο. Ζ απόδνζε ηεο 

ελέξγεηαο απηήο γίλεηαη κε ηελ κνξθή ελόο θσηνλίνπ. Σα θσηόληα απηά, πνπ 

δξαπεηεύνπλ θαηά θάπνην ηξόπν από ηα άηνκα, ζπληζηνύλ απηό πνπ νλνκάδνπκε 

αθηηλνβνιία.  ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη ε δηέγεξζε ελόο αηόκνπ κε επίδξαζε 

(απνξξόθεζε) θσηνλίσλ θαη ε απνδηέγεξζε κε ηελ εθπνκπή θσηνλίσλ θαη ηελ 

επηζηξνθή ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζηνηβάδα [5]. 
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Εικόνα 1.4 Διέγεπζη και αποδιέγεπζη ηος αηόμος [3] 

Έηζη γελληνύληαη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, 

ηα θσηόληα. Αλάινγα κάιηζηα κε ηελ ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη 

ζην απνβαιιόκελν θσηόλην, απηό αληηζηνηρεί ζε νξηζκέλε ζπρλόηεηα ή κήθνο 

θύκαηνο.  

Δάλ ην ειεθηξόλην δελ επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ ηξνρηά, αιιά κε ηελ ελέξγεηα πνπ 

πξνζέιαβε θαηαθέξεη λα εγθαηαιείςεη ην άηνκν, ηόηε ιέκε όηη ην άηνκν ηνλίδεηαη, 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεηηθό ηόλ, (αθνύ πιενλάδνπλ πιένλ ηα ζεηηθά θνξηία ησλ 

πξσηνλίσλ) θαη ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη ηνληηζκόο.  

 

1.1.5 Ινληίδνπζα-Με ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία 

Σν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα, ρσξίδεηαη ζε δύν επηκέξνπο πεξηνρέο: ηελ ηνληίδνπζα 

θαη ηε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία. 

Καηά ηνλ ηνληζκό αιιάδεη νπζηαζηηθά ε δνκή ηνπ αηόκνπ. Δπνκέλσο ελ δπλάκεη ε 

αθηηλνβνιία κπνξεί λα αιιάμεη θαη ηε δνκή ησλ νπζηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα 

ησλ νξγαληζκώλ. Οη αθηηλνβνιίεο ινηπόλ πνπ όηαλ επηδξνύλ ζηα άηνκα ηεο ύιεο 

θαηαθέξλνπλ λα ηεο απνζπνύλ ειεθηξόληα νλνκάδνληαη ηνληίδνπζεο. Ζ ηνλίδνπζα 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη ζπρλόηεηα πςειόηεξε από ην νξαηό θσο, είλαη 

κηθξόηεξνπ κήθνπο θύκαηνο θαη κεηαθέξεη πνιύ πςειή ελέξγεηα.  

Ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία είλαη ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από θπζηθά ξαδηελεξγά πιηθά 

ή αθόκα από πιηθά πνπ έρεη θηηάμεη ν άλζξσπνο. Ζ ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία είλαη 
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παξνύζα παληνύ ζην πεξηβάιινλ καο γηαηί ππάξρεη ζηα ξαδηελεξγά κεηαιιεύκαηα 

πνπ παξακέλνπλ ζηελ γε από ηα πξώηα ρξόληα πνπ δεκηνπξγήζεθε ν πιαλήηεο καο. 

Ζ παξακέλνπζα απηή ξαδηελέξγεηα καο νδεγεί ζε έθζεζε ζηηο αθηίλεο γάκκα θαη ζε 

αέξην ξαδηελεξγό ξάδην από ζπγθεθξηκέλα πεηξώκαηα θαη από ξαδηελεξγά πιηθά πνπ 

ππάξρνπλ ζ΄ απηά πνπ ηξώκε θαη ζ΄ απηά πνπ πίλνπκε. Δίκαζηε επίζεο εθηεζεηκέλνη 

ζηε θπζηθή ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, πνπ πξνέξρεηαη από ην δηάζηεκα θαη ε νπνία 

πεξλώληαο από ηελ αηκόζθαηξα ηνπ πιαλήηε καο δεκηνπξγεί ηελ νλνκαδόκελε 

θνζκηθή αθηηλνβνιία. Ηνληίδνπζεο είλαη θαη νη ζσκαηηδηαθέο αθηηλνβνιίεο α 

(ππξήλσλ ηνπ ζηνηρείνπ Ήιηνλ) θαη β (ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ειεθηξνλίσλ) πνπ 

εθπέκπνληαη θαηά ηελ εθδήισζε ηεο ξαδηελέξγεηαο ηύπνπ α ή β, όπσο ιέγεηαη 

αληίζηνηρα, αιιά θαη ε θπζηθή θνζκηθή αθηηλνβνιία πνπ θπξηαξρεί ζε κεγάια 

ύςε[4,5,6]. 

Ζ κε ηνληίδνπζα ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία έρεη ζπρλόηεηα κηθξόηεξε ή ίζε κε 

ην νξαηό θσο, είλαη κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο θαη κεηαθέξεη ζρεηηθά κηθξή ελέξγεηα, 

ε νπνία δελ είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη ηνληζκό, δειαδή λα ζπάζεη ρεκηθνύο 

δεζκνύο ζηα κόξηα ησλ θπηηάξσλ θαη δελ ζπλδέεηαη κε θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία, όπσο 

ε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία. Με ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ καο 

θαη πξνέξρεηαη από ηελ έθζεζε ζην θσο ηνπ ήιηνπ, ζηηο γξακκέο πςειήο ηάζεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ζηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηελ 

θαζεκεξηλή καο ρξήζε θαη ζηα θηλεηά καο ηειέθσλα. Ζ αθηηλνβνιία όκσο απηή δελ 

έρεη ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα λα παξάγεη ηνπο ηνληζκνύο απηνύο. [4,6]. 

 

Δλδεηθηηθέο πεγέο ηνληίδνπζαο θαη κε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο 

Πεγέο ηεο ρακειόζπρλεο κε ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη [7]: 

 όιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, όπσο ειεθηξηθέο θνπδίλεο, θνύξλνη 

κηθξνθπκάησλ, ηειενξάζεηο, πνξηαηίθ θ.α. 

 αγσγνί κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 κεηαζρεκαηηζηέο ηζρύνο 

 ππνζηαζκνί ππνβηβαζκνύ ηάζεο  

 κεηαζρεκαηηζηέο ζπζθεπώλ 

 ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε αθηλήησλ (νηθηώλ, βηνηερληώλ, βηνκεραληώλ, θ.ιπ.) 

 ειεθηξηθνί πίλαθεο 



7 
 

 ιάκπεο νηθνλνκίαο 

 αληρλεπηέο κεηάιισλ 

Πεγέο ηεο πςειόζπρλεο κε ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη [7]: 

 θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ξαδηνθώλνπ, ηειεόξαζεο, CB, VHF 

 κηθξνθπκαηηθέο δεύμεηο 

 DVB-T δεύμεηο 

 δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο 

 δνξπθνξηθή εθπνκπή GPS 

 επηθνηλσλίεο TETRA 

 θηλεηά θαη αζύξκαηα ηειέθσλα 

 ζπζθεπέο CB, VHF 

 ζπζθεπέο ελδνεπηθνηλσλίαο (παξαθνινύζεζε βξεθώλ, θ.α.) 

 wifi 

 bluetooth 

 θνύξλνη κηθξνθπκάησλ 

 ξαληάξ ζθαθώλ, αεξνδξνκίσλ θαη ειέγρνπ ηαρύηεηαο 

 ηειεθαηεπζπλόκελα 

 

Πεγέο ηεο ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο είλαη νη εμήο [7]: 

 ππέδαθνο εμαηηίαο ησλ ξαδηελεξγώλ ηνπ ζπζηαηηθώλ 

 ξαδηελεξγό αέξην ξαδόλην ην νπνίν ζπλαληάηαη θπξίσο ζε ππόγεηα θηηξίσλ 

 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο 

 κεραλήκαηα εθπνκπήο αθηίλσλ X όπσο ηαηξηθά κεραλήκαηα θαη έιεγρνο 

απνζθεπώλ 

 αληρλεπηέο θαπλνύ 
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 θσζθνξίδνληα ξνιόγηα 

 αληηθέ γπάιηλα ζθεύε κε ραξαθηεξηζηηθή θίηξηλε ή πξάζηλε αληαύγεηα 

 ιηπάζκαηα 

 ππνθαηάζηαηα αιαηηνύ 

 νζόλεο θαζνδηθνύ ζσιήλα 

 αθηηλνβνιεκέλα ηξόθηκα κε αθηίλεο γ 

 ζπζθεπέο καπξίζκαηνο 

 ηπρόλ ξαδηελεξγά νηθνδνκηθά πιηθά όπσο νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο, ηζηκέλην, 

ηέθξα, γξαλίηεο, παξθέ 

 

Πίνακαρ 1.1 Το ΗΜ Φάζμα και οι πηγέρ εκπομπήρ ηος [6]  

1.1.6 Φακειόζπρλα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία  

Με ηνλ όξν ρακειόζπρλα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ελλννύκε ηα πεδία πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ην δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, όπσο νη γξακκέο θαη 

νη ππνζηαζκνί πςειήο ηάζεο, ην δίθηπν κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη ηηο ειεθηξηθέο 
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θαισδηώζεηο θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζηα ζπίηηα θαη ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

καο[8]. 

Σα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ραξαθηεξίδνπλ ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο 

κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξνύλ ηα ειεθηξηθά ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα ηεο ύιεο, ηα 

ειεθηξόληα θαη ηα πξσηόληα. Οη πην άκεζεο εκπεηξίεο καο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθδήισζε ησλ δπλάκεσλ απηώλ, είλαη ε εκθάληζε ησλ θεξαπλώλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θαηαηγίδσλ θαη ε απόθιηζε ηνπ δείθηε καγλεηηθήο ππμίδαο.  

Ηιεθηξηθά πεδία 

Ζιεθηξηθό πεδίν νλνκάδνπκε ην ρώξν κέζα ζηνλ νπνίν όηαλ βξεζεί ειεθηξηθό 

θνξηίν δέρεηαη ειεθηξνζηαηηθή δύλακε[9]. Σα ειεθηξηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη 

από ηηο δηαηάμεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηεο ηάζεο ησλ 

ειεθηξνθόξσλ αγσγώλ, θαζώο θαη ηελ γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο. Ζ ηάζε ζηνπο 

αγσγνύο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αίηην πνπ πξνθαιεί ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη' αλαινγία κε ηελ πίεζε ζε έλα δίθηπν ύδξεπζεο πνπ πξνθαιεί ηελ 

θίλεζε ηνπ λεξνύ. Γεληθά όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηάζε, ηόζν κεγαιύηεξα είλαη ηα 

ειεθηξηθά πεδία. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ (Δ) κεηξηέηαη ζε Volt αλά κέηξν 

(V/m) [8].  

Σα ειεθηξηθά πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θύζε νθείινληαη ζηα ειεθηξηθά θνξηία 

πνπ βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ αηκόζθαηξα θαη δεκηνπξγνύλ θνληά ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο ειεθηξηθά πεδία ηεο ηάμεο ησλ 100 V/m, ζε ζπλζήθεο θαινύ 

θαηξνύ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηαηγίδσλ, ηα πεδία απηά αλέξρνληαη ζε κεξηθά 

kV/m.  

Σα νηθνδνκηθά πιηθά, ηα δέληξα, νη ςεινί θξάρηεο ζσξαθίδνπλ ηα ζπίηηα καο έλαληη 

ζηα ειεθηξηθά πεδία. Έηζη, ηα ειεθηξηθά πεδία ζε έλα ζπίηη θνληά ζε κηα ελαέξηα 

γξακκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πνιύ κηθξόηεξα κέζα απ' όηη είλαη έμσ από απηό. 

Δπίζεο, όζν απμάλεηαη ε απόζηαζε από ηελ πεγή, ηα ειεθηξηθά πεδία εμαζζελνύλ. 

Μαγλεηηθά πεδία 

Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν κία καγλεηηθή βειόλα δέρεηαη δπλάκεηο κε απνηέιεζκα λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη νλνκάδεηαη καγλεηηθό πεδίν. Ζ δηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ ζε θάπνην 

ζεκείν ηνπ είλαη ε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηεο βειόλαο, όηαλ απηή είλαη ειεύζεξε λα 

θηλεζεί [9]. Σα καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ηεο κεηαθεξόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- ή 

αιιηώο ην ειεθηξηθό ξεύκα-ζηνπο αγσγνύο, θαζώο θαη από ηε γεσκεηξία ηεο 

δηάηαμεο. Γηα δεδνκέλε ηάζε δηάηαμεο, ην κέγεζνο ηνπ ξεύκαηνο ζηνπο αγσγνύο 

θαζνξίδεη ηελ πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ απηή κεηαθέξεη. Ζ ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ 
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ξεύκαηνο ζε έλαλ αγσγό κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ ζε έλα 

ζσιήλα. ζν κεγαιύηεξν είλαη ην ξεύκα, ηόζν κεγαιύηεξα είλαη ηα καγλεηηθά πεδία. 

Σα καγλεηηθά πεδία κεηξνύληαη ζπλήζσο ζε κηθξνηέζια (κΣ) [8]. 

 

 

Εικόνα 1.5 Το Ηλεκηπικό και ηο Μαγνηηικό Πεδίο όηαν μια ζςζκεςή είναι εκηόρ και 

ενηόρ λειηοςπγίαρ ανηίζηοισα [8]. 

ε αληίζεζε κε ηα ειεθηξηθά πεδία, ηα καγλεηηθά πεδία επεξεάδνληαη ειάρηζηα από 

ηελ παξνπζία δέλδξσλ, θξαρηώλ θαη ησλ πεξηζζόηεξσλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Έηζη, 

ην καγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη από ηηο γξακκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

εμσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ καο κπνξεί λα δηαπεξλά ηνίρνπο θαη νξνθέο. Σα καγλεηηθά 

πεδία, όπσο θαη ηα ειεθηξηθά, εμαζζελνύλ κε ηελ αύμεζε ηεο απόζηαζεο από ηελ 

πεγή ηνπο [8]. 

1.1.7 Σηαηηθά θαη κεηαβαιιόκελα πεδία 

Σα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε θύζε είλαη ζηαηηθά, 

δειαδή δελ κεηαβάιινληαη ή κεηαβάιινληαη πνιύ αξγά ζην ρξόλν. Οη ηάζεηο θαη ηα 

ξεύκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δηαηάμεηο κεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

είλαη ελαιιαζζόκελα κε ζπρλόηεηα 50 Hz ζηελ Δπξώπε θαη αιινύ 60 Hz, όπσο ζηηο 

ΖΠΑ. Σα ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηαηάμεηο απηέο 

είλαη επαθόινπζα κεηαβαιιόκελα ζπρλόηεηαο 50 Hz (ή αληίζηνηρα 60Hz). Λίγεο 

είλαη νη πεξηπηώζεηο όπνπ ζπλαληά θαλείο ζπλερέο ξεύκα γηα ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, όπσο ζηελ ππνζαιάζζηα δηαζύλδεζε Διιάδαο-Ηηαιίαο. Από ηελ άιιε, νη 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε κπαηαξίεο δεκηνπξγνύλ ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο ζηαηηθά πεδία. 
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Εικόνα 1.6 Η γπαθική παπάζηαζη ενόρ εναλλαζζόμενος και ενόρ ζηαηικού πεδίος ζε 

ζςνάπηηζη με ηο σπόνο[8] 

Πιενλεθηήκαηα ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο έλαληη ηνπ ζπλερνύο [10]:  

• Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αλύςσζεο ή ηνπ 

ππνβηβαζκνύ ηεο ηάζεο ηνπ κε ηε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε 

κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πην νηθνλνκηθή. 

 • Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα δεκηνπξγεί κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό πεδίν θαη έηζη 

γίλεηαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ επαγσγηθνύ θηλεηήξα πνπ είλαη θζελόηεξνο από ηνλ 

αληίζηνηρν θηλεηήξα ζπλερνύο ξεύκαηνο.  

• Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ηεο ζπρλόηεηαο θαη έηζη 

γίλεηαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληώλ.  

• Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα παξάγεηαη πην εύθνια.  

1.1.8 Πεγέο Ηιεθηξηθώλ θαη Μαγλεηηθώλ πεδίσλ ζηηο εζσηεξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Ηιεθηξηθέο Σπζθεπέο 

ηαλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνύλ, παξάγνπλ καγλεηηθά πεδία ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Σα πεδία απηά εμαζζελνύλ ηάρηζηα θαζώο απμάλεηαη ε απόζηαζε 
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από ηε ζπζθεπή θαη έηζη είλαη άμηα ιόγνπ κόλν ζε απνζηάζεηο αξθεηά κηθξόηεξεο 

από έλα κέηξν [8].  

 

Εικόνα 1.7 Επίπεδα μαγνηηικού πεδίος μέζα ζε ένα ζπίηι [8] 

Σν καγλεηηθό πεδίν ζε επαθή κε ηε ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη πνιύ κεγάιν, 

αλεξρόκελν κέρξη θαη εθαηνληάδεο κΣ. Καηά θαλόλα όκσο, ε έθζεζε ησλ αλζξώπσλ 

ιακβάλεη ρώξα ζε απνζηάζεηο πνιύ κεγαιύηεξεο, πιελ κεξηθώλ ζπζθεπώλ πνπ θαηά 

ηε ρξήζε ηνπο βξηζθόκαζηε αλαπόθεπθηα θνληά ηνπο, όπσο νη ειεθηξηθέο μπξηζηηθέο 

κεραλέο θαη ηα ζεζνπάξ γηα ηα καιιηά. Οη άλζξσπνη όκσο δε ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηεο 

ζπζθεπέο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαζεκεξηλά θαη έηζη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

έθζεζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπξόζζεηα, ε ελ ιόγσ έθζεζε, πέξα από ην κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ιακβάλεη ρώξα, εζηηάδεηαη ηνπηθά ζε κηα πνιύ κηθξή πεξηνρή 

ηνπ ζώκαηνο θαη ε ζύδεπμε ηνπ πεδίνπ κε ην ζώκα είλαη εμαηξεηηθά αζζελήο. Έηζη, 

ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηνπηθήο 

έθζεζεο δελ μεπεξληνύληαη [8]. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνύκε όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο  ην καγλεηηθό πεδίν 

ήδε ζε απόζηαζε 30 cm είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ην επίπεδν αλαθνξάο ησλ 100 κΣ 

πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηε ζπρλόηεηα ησλ 50 

Hz. 
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Πίνακαρ 1.2 Επίπεδα μαγνηηικού πεδίος κοινών ηλεκηπικών ζςζκεςών [8] 

 

Οη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο παξάγνπλ επίζεο θαη ειεθηξηθό πεδίν ζην πεξηβάιινλ ηνπο 

όζν απηέο βξίζθνληαη ππό ηάζε. Οη ηηκέο απηέο σζηόζν είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 V/m 

θαη είλαη ηδηαίηεξα ρακειέο ζε ζρέζε κε ηα όξηα ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο (5000 V/m). 

Δζσηεξηθέο θαισδηώζεηο 

Οη θαισδηώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζε έλα ζπίηη δεκηνπξγνύλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο καγλεηηθά θπξίσο πεδία πνπ νθείινληαη ζην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ 

ηηο δηαηξέρεη. ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 

πεξί ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηα ξεύκαηα ησλ αγσγώλ ησλ θαισδηώζεσλ 

δεκηνπξγνύλ καγλεηηθά πεδία πνπ ζε κεγάιν βαζκό αιιειναλαηξνύληαη. ε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ θαλνληζκώλ είλαη 

δπλαηόλ, ιόγσ ιαλζαζκέλεο ζπλδεζκνινγίαο ή ύπαξμεο δηαξξνώλ, λα εκθαληζηνύλ 

κεγάια επίπεδα καγλεηηθώλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ θαισδηώζεσλ. Ζ εκθάληζε 

κεγάισλ καγλεηηθώλ πεδίσλ από ηηο ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο είλαη ζύκπησκα 
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ιαλζαζκέλεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ ελδερνκέλσο λα ππνθξύπηεη θαη 

θηλδύλνπο ειεθηξνπιεμίαο ζηνπο ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο [8]. 

 

Εικόνα 1.8 Τα πεδία ζηιρ εζυηεπικέρ καλυδιώζειρ [8] 

 

1.2 Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

1.2.1 Γεληθά Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνύ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο.  

Σν ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, νλνκάδεηαη ύζηεκα. 

Σν ελ ιόγσ ύζηεκα πεξηιακβάλεη [15]:  

 Σνπο  ζηαζκνύο παξαγσγήο ζηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο, 

όπσο ζεξκηθή, πδξαπιηθή, αηνιηθή θ.ι.π., κεηαηξέπνληαη ζε ειεθηξηθή. 

 Σηο γξακκέο κεηαθνξάο, πνπ απνηεινύληαη από ηα δίθηπα ππεξπςειήο ηάζεο  

400kV, θαη ηα δίθηπα πςειήο ηάζεο 150kV, πνπ κεηαθέξνπλ ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα από ηνπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ζηνπο ππνζηαζκνύο ησλ θέληξσλ 

θαηαλάισζεο.  

 Σα θέληξα ππεξπςειήο ηάζεο, θαη ηνπο ππνζηαζκνύο αλπςώζεσο θαη  

ππνβηβαζκνύ όπνπ ε ηάζε αληίζηνηρα, αλπςώλεηαη ή ππνβηβάδεηαη κέζσ ησλ 

κεηαζρεκαηηζηώλ ηζρύνο  θαη ζηε ζπλέρεηα πξνσζείηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

κέζεο ηάζεο ηνπ Τ/. 

 Σηο δηεζλείο δηαζπλδέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο όπνπ ζπλδένπλ ην Διιεληθό 

ύζηεκα κε ην Δπξσπατθό ύζηεκα Μεηαθνξάο (UCTE), θαη από ηηο νπνίεο 

εηζάγεηαη ή εμάγεηαη Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα.  
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 Σηο γξακκέο δηαλνκήο πνπ απνηεινύληαη από ηα δίθηπα ηεο κέζεο ηάζεο 

(Μ.Σ.), ηάζεο  21kV, πνπ έρνπλ ζθνπό ηε δηαλνκή ηεο Ζ.Δ. ζηνπο 

θαηαλαισηέο, άκεζα ζηε κέζε ηάζε ησλ 21kV ή ππνβηβάδνληάο ηελ ζηε 

ρακειή ηάζε (230/400V).    

Σν ηκήκα ηνπ πζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη από ηα Κέληξα Τπεξπςειήο Σάζεο, 

(Κ.Τ.Σ.) ηνπο Τπνζηαζκνύο (Τ/) αλπςώζεσο  θαη  ππνβηβαζκνύ, ηνπ επεηξσηηθνύ 

ηκήκαηνο ηεο ρώξαο καο, αιιά θαη ηηο Γηεζλείο Γηαζπλδέζεηο  θαηάιιεια 

δηαζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κε Γξακκέο Μεηαθνξάο (Γ.Μ.) θαζώο θαη ην 

δηαζπλδεδεκέλν κε απηό δίθηπν ησλ λεζηώλ, ζηα επίπεδα ηεο ηάζεο ησλ 150kV θαη 

66kV, θαιείηαη ύζηεκα Μεηαθνξάο (.Μ.) θαη είλαη αξκνδηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη 

αλάπηπμεο ηνπ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο   (ΓΔΜΖΔ).  

ην παξαπάλσ ύζηεκα Μεηαθνξάο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλεμάξηεηα 

πζηήκαηα Μεηαθνξάο ησλ λεζηώλ (Κξήηεο, Ρόδνπ, Λέζβνπ, άκνπ), όπνπ ν 

ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ησλ είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηύνπ ηεο 

ΓΔ.Ζ.).   

 

Εικόνα 1.9 Αναλςηικόρ Φάπηηρ Σηαθμών Δ.Ε.Η. Α.Ε.[15] 
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θνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο, είλαη ε κεηαθνξά ηεο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κε αζθάιεηα, από ηηο απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκόο ησλ ηαζκώλ Παξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο όπνπ 

εκθαλίδεηαη ζπγθεληξσκέλε ε θαηαλάισζε, όπσο νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, ηα 

αζηηθά θέληξα θαη νη πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή ή ηνπξηζηηθή εθκεηάιιεπζε. 

Σε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο απνηεινύλ νη 

ηξεηο γξακκέο δηπινύ θπθιώκαηνο ησλ 400 kV, πνπ κεηαθέξνπλ ειεθηξηζκό, θπξίσο 

από ην ζπνπδαηόηεξν γηα ηελ ρώξα καο ελεξγεηαθό θέληξν παξαγσγήο ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. ηε πεξηνρή απηή, παξάγεηαη πεξίπνπ ην 70% ηεο ζπλνιηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ρώξαο πνπ ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηα κεγάια θέληξα 

θαηαλάισζεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νόηηαο Διιάδαο, πνπ θαηαλαιώλεηαη πεξίπνπ ην 

65% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [15]. 

Σν Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα Μεηαθνξάο δηαζέηεη επηπιένλ γξακκέο ησλ 400 kV 

θαζώο επίζεο ελαέξηεο, ππόγεηεο γξακκέο θαη ππνβξύρηα θαιώδηα ησλ 150 kV πνπ 

ζπλδένπλ ηελ Άλδξν θαη ηα λεζηά ηεο Γπηηθήο Διιάδαο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, 

Κεθαινληά θαη Εάθπλζν κε ην δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα κεηαθνξάο, θαζώο θαη κία 

ππνβξύρηα δηαζύλδεζε ηεο Κέξθπξαο κε ηελ Ζγνπκελίηζα ζηα 66 kV. 

 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ζε 331 Τπνζηαζκνύο θαη ΚΤΣ ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ 

πζηήκαηνο Μεηαθνξάο ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη 732 Μεηαζρεκαηηζηέο θαη 

Απηνκεηαζρεκαηηζηέο κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 55.391 MVA[14]. 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Διιεληθνύ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο είλαη ε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε ησλ ηαζκώλ Παξαγσγήο ζην βόξεην ηκήκα ηεο ρώξαο (Γπηηθή 

Μαθεδνλία), ελώ ην θύξην θέληξν θαηαλάισζεο βξίζθεηαη ζην Νόηην ηκήκα ηεο 

ρώξαο (πεξηνρή Αηηηθήο). Γεδνκέλνπ όηη θαη νη δηεζλείο δηαζπλδέζεηο κε Βνπιγαξία 

θαη ΠΓΓΜ είλαη ζην Βνξξά, ππάξρεη γεσγξαθηθή αληζνξξνπία κεηαμύ παξαγσγήο 

θαη θνξηίσλ. Σν γεγνλόο απηό νδεγεί ζηελ αλάγθε κεηαθνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ 

ηζρύνο θαηά ην γεσγξαθηθό άμνλα Βνξξά – Νόηνπ, ε νπνία εμππεξεηείηαη θπξίσο από 

έλαλ θεληξηθό θνξκό 400kV, απνηεινύκελν από ηξεηο γξακκέο κεηαθνξάο 400kV 

δηπινύ θπθιώκαηνο. Οη γξακκέο απηέο ζπλδένπλ ην θύξην θέληξν παξαγσγήο Ζ.Δ. 

(Γπηηθή Μαθεδνλία), κε ηα Κ.Τ.Σ. πνπ βξίζθνληαη πέξημ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Διιεληθήο Πξσηεύνπζαο (πεξηνρή Αηηηθήο). Ζ κεγάιε γεσγξαθηθή αληζνξξνπία 

κεηαμύ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο Ζ.Δ. είρε νδεγήζεη ζην παξειζόλ ζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ηάζεσλ.  

ηελ θαηεύζπλζε αληηκεηώπηζεο ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο ην 2008, κε δεδνκέλν 

επίζεο, όηη ε κεγίζηε δήηεζε (αηρκή θνξηίνπ) ηνπ Δζληθνύ  Γηαζπλδεδεκέλνπ 
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πζηήκαηνο Μεηαθνξάο αλήιζε ζε 1.0610MW ηελ 23ε Ηνπιίνπ 2007,  

απνθαζίζηεθαλ θαηάιιεια κέηξα. 

Από ηόηε πνιιά πξάγκαηα άιιαμαλ ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο. Ζ έιιεηςε θνλδπιίσλ 

θαη πόξσλ άθεζε πνιιά από ηα ζρεδηαδόκελα ζην ζπξηάξη. Ζ νηθνλνκηθή ύθεζε ηεο 

ρώξαο παξάιιεια νδήγεζε ηα επόκελα ρξόληα (2010 κέρξη θαη ζήκεξα) ζε 

ρακειόηεξε δήηεζε από ηελ πξνβιεπόκελε. Έηζη, ην ύζηεκα Μεηαθνξάο δελ 

παξνπζηάδεη ζήκεξα πνιιά πξνβιήκαηα. 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) γηα ην 2013 ην Διιεληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο ηεο ρώξαο καο εμππεξεηεί 7.392.722   Καηαλαισηέο  (11.207 ζηε Μέζε 

Σάζε θαη 7.381.515 ζηε Υακειή Σάζε), ε Καηαλάισζε ησλ Πειαηώλ έθηαζε ηηο 

44.371 GWH (11.444 ζηε ΜΣ & 32.927 ζηε ΥΣ).  

Σν Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα Μεηαθνξάο είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα ζπζηήκαηα 

Μεηαθνξάο ηεο Αιβαλίαο, ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Π.Γ.Γ.Μ.  ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ δηαζύλδεζε κε ηε Βνπιγαξία απνηειείηαη από κία γξακκή ησλ 400 kV. 

Ζ δηαζύλδεζε κε ηελ Αιβαλία απνηειείηαη από κία γξακκή ησλ 150 kV θαη κία ησλ 

400 kV. Ζ δηαζύλδεζε κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ γίλεηαη κε δύν γξακκέο ησλ 400 kV. Ζ 

ζπλνιηθή νλνκαζηηθή δπλακηθόηεηα απηώλ ησλ δηαζπλδέζεσλ είλαη πεξίπνπ 4.400 

ΜW. Ζ δηαζύλδεζε κε ηελ Ηηαιία απνηειείηαη από ππνβξύρην θαιώδην θαη γξακκή 

κεηαθνξάο ζπλερνύο ξεύκαηνο (HVDC) ηζρύνο 500 MW. Ζ δηαζύλδεζε κε ηελ 

Σνπξθία νινθιεξώζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2008 κε γξακκή 400 kV (2000 ΜVΑ) [15]. 

Ζ Διιάδα είλαη κέινο ηεο UCTE (Union for Coordination of Transmission of 

Electricity), θαη ην δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα ιεηηνπξγεί ζύγρξνλα θαη παξάιιεια κε 

ην ππόινηπν δηεπξσπατθό ζύζηεκα κεηαθνξάο.  

 

Εικόνα 1.10 Φάπηηρ UCTE [16] 



18 
 

 

Εικόνα 1.11 Φάπηηρ Ελληνικού Σςζηήμαηορ Μεηαθοπάρ Ενέπγειαρ [14] 

 

1.2.2 Λεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζηνπο ζηαζκνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρώξαο. Οη 

ζηαζκνί παξαγσγήο ζηε ρώξα καο είλαη θπξίσο ζεξκνειεθηξηθνί (ιηγλίηεο, 

πεηξέιαην, θπζηθό αέξην) θαη πδξνειεθηξηθνί (ελέξγεηα από πδαηνπηώζεηο). Σα 

ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη κεγαιύηεξν θνκκάηη ζηελ "ελεξγεηαθή πίηα" ηεο 

παξαγσγήο παίξλνπλ νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Σέηνηνη ζηαζκνί είλαη 

θπξίσο ηα Αηνιηθά θαη ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα [8].  

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη από ηνπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ζηα 

θέληξα θαηαλάισζεο (αζηηθά θέληξα) κέζσ ησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο (150kV) θαη 

ππεξπςειήο ηάζεο (400kV). Σν δίθηπν κεηαθνξάο είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα εμαζθαιίδεη: 

α) ηελ παξνρή ελέξγεηαο αθόκα θαη αλ ζε θάπνηα γξακκή παξνπζηαζηεί βιάβε. 

β) ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πην νηθνλνκηθώλ ζηαζκώλ 

γ) ηε δηαζύλδεζε κε γεηηνληθά θξάηε [8] 
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Έπεηηα ε ελέξγεηα δηαλέκεηαη ζηνπο θαηά ηόπνπο θαηαλαισηέο. Οη πεξηζζόηεξνη από 

απηνύο ηξνθνδνηνύληαη κε κνλνθαζηθέο παξνρέο ρακειήο ηάζεο (230V), ελώ άιινη 

κε πεξηζζόηεξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηξνθνδνηνύληαη κε ηξηθαζηθέο παξνρέο 

(400V). Μεγάινη θαηαλαισηέο, όπσο  βηνηερλίεο, κεγάια μελνδνρεία, λνζνθνκεία 

ηξνθνδνηνύληαη κε κέζε ηάζε (20kV), ελώ κεγάιεο βηνκεραλίεο ηξνθνδνηνύληαη 

αθόκα θαη κε πςειή ηάζε (150kV).  

Ο ππνβηβαζκόο ησλ επηπέδσλ ηάζεο από ηελ ππεξπςειή (400kV) κέρξη θαη ηε 

ρακειή (230/400V) γίλνληαη ζηνπο ππνζηαζκνύο. Κάζε ππνζηαζκόο πεξηιακβάλεη 

κεηαζρεκαηηζηέο, δηαθόπηεο, ζηνηρεία πξνζηαζίαο θ.α. 

 

 

Εικόνα 1.12 Δίκηςο μεηαθοπάρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ [8] 

1.3 Ηιεθηξηθά θαη Μαγλεηηθά πεδία ζην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο [8] 

Κάζε γξακκή δεκηνπξγεί ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία ηα νπνία κεηώλνληαη όζν 

πην καθξηά βξηζθόκαζηε από απηή. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ εμαξηάηαη 

άκεζα από ηελ ελέξγεηα πνπ θάζε αγσγόο κεηαθέξεη. Ζ κεηαθεξόκελε ελέξγεηα 
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κεηαβάιιεηαη από επνρή ζε επνρή, από ώξα ζε ώξα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ. Ζ 

κεηαθεξόκελε ελέξγεηα δηαθέξεη από γξακκή ζε γξακκή αλάινγα ηνλ θαηαλαισηή 

πνπ εμππεξεηεί, ηελ ώξα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ ή ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ πνπ ηε 

κειεηνύκε. Καζώο ε θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα θαη άξα ην καγλεηηθό πεδίν κηαο 

γξακκήο ζπρλά απμάλεηαη κε ηα ρξόληα.  

1.3.1 Γίθηπν δηαλνµήο ραµειήο ηάζεο 

Οη θαηαλαισηέο ρακειήο ηάζεο, όπσο νη νηθίεο θαη δηνηθεηηθά θηήξηα, 

ηξνθνδνηνύληαη από γξαµµέο ραµειήο ηάζεο (230V/400V), νη νπνίεο είλαη είηε 

ελαέξηεο είηε αθόκα ελαέξηα, ζπλεζηξαµµέλα, ππόγεηα ή επηηνίρηα θαιώδηα. ύκθσλα 

κε ηνλ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) 

ην Γίθηπν Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.) έρεη κήθνο 123.300 ρκ.[13]. 

ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ε ζπλεζέζηεξε αηηία πςειώλ ηηκώλ καγλεηηθώλ 

πεδίσλ είλαη ηα θαιώδηα ρακειήο ηάζεο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε δξόκν. Μόλν ην 

23% ησλ πεξηπηώζεσλ πςειώλ ηηκώλ νθείιεηαη ζηηο γξακκέο πςειήο ηάζεο. Απηό 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα καγλεηηθά πεδία εμαξηώληαη από ηελ πνζόηεηα ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη θαη ηα θαιώδηα ρακειήο ηάζεο κπνξεί λα δηαξξένληαη από 

κεγάιεο πνζόηεηεο ξεύκαηνο ηδηαίηεξα ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ ηα 

θαιώδηα ρακειήο ηάζεο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε πην θνληηλέο απνζηάζεηο από όηη ηα 

θαιώδηα πςειήο ηάζεο (πνπ έρνπλ ειάρηζηε απόζηαζε 20 κέηξσλ από ηηο θαηνηθίεο) 

[12]. 

ιεο απηέο νη γξαµµέο δεµηνπξγνύλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο µαγλεηηθά θπξίσο πεδία, 

θαζώο ηα ειεθηξηθά πεδία  είλαη πνιύ µηθξά ιόγσ ηεο ραµειήο ηάζεο. Σα µαγλεηηθά 

πεδία πνπ δεµηνπξγνύληαη από ηηο γξαµµέο απηέο αλέξρνληαη ζε κεξηθά µΣ θνληά 

ζηνπο αγσγνύο  θαη εμαζζελνύλ ζε αµειεηέα επίπεδα ιίγα µέηξα καθξηά από ηελ 

γξαµµή. ηελ πεξίπησζε όµσο πνπ ππάξρεη κεγάιε αζπµµεηξία ζηα ξεύµαηα ησλ 

αγσγώλ θαη απηή νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ξεπµάησλ επηζηξνθήο- όπσο ξεύµαηα ζε 

γεησµέλα κεηαιιηθά αληηθείµελα (µεηαιιηθνί ζσιήλεο, µεηαιιηθνί θξάρηεο, 

ζηδεξνδξνµηθέο ξάγεο θ.ι.π.)-,δεµηνπξγνύληαη µαγλεηηθά πεδία πνπ εμαζζελνύλ 

ζρεηηθά αξγά µε ηελ απόζηαζε από ηελ γξαµµή [8]. 
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Εικόνα 1.13 Γπαμμή Φαμηλήρ Τάζηρ 

 

1.3.2 Γίθηπν δηαλνµήο µέζεο ηάζεο 

Οη γξαµµέο µέζεο ηάζεο (20 kV) απνηεινύλ ηµήµα ηνπ δηθηύνπ δηαλνµήο θαη 

ηξνθνδνηνύλ  ηηο  γξαµµέο ραµειήο  ηάζεο  µέζσ  ησλ  ππνζηαζµώλ  δηαλνµήο,  πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ µεηαζρεµαηηζηέο µέζεο πξνο ραµειή ηάζε. ύκθσλα κε ηνλ 

ΓΔΓΓΖΔ ην Γίθηπν Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.) έρεη κήθνο 109.700 ρκ.[13].  Οη γξαµµέο 

µέζεο ηάζεο µπνξεί λα είλαη ελαέξηεο ή ππόγεηα θαιώδηα. Οη ελαέξηεο γξαµµέο 

δεµηνπξγνύλ ηόζν ειεθηξηθά όζν θαη µαγλεηηθά πεδία, ελώ ηα ππόγεηα θαιώδηα µόλν 

µαγλεηηθά πεδία. Λόγσ ηεο ειεθηξηθήο ζπλδεζµνινγίαο ηνπο, νη γξαµµέο απηέο δελ 

εµθαλίδνπλ ηηο αζπµµεηξίεο ζηα ξεύµαηα πνπ αλαθέξζεθαλ γηα ηηο γξαµµέο ραµειήο 

ηάζεο [8]. 
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Εικόνα 1.13 Γπαμμή Μέζηρ Τάζηρ 

1.3.3 Υπνζηαζµνί δηαλνµήο 

Οη ππνζηαζµνί δηαλνµήο είλαη πνιύ ζπλεζηζµέλα ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ, αθνύ 

αληηζηνηρεί έλαο αλά µεξηθέο δεθάδεο ή εθαηνληάδεο θαηνηθίεο. ύκθσλα κε 

ΓΔΓΓΖΔ θηάλνπλ ηνπο 160.000 [13]. Σνπνζεηνύληαη θαηά ηελ  ζπλήζε  πξαθηηθή  

ελαεξίσο  πάλσ  ζε θαηαζθεπέο  πνπ απνηεινύληαη  από δύν θνιώλεο  ή ζε 

εζσηεξηθνύο  ρώξνπο ζηα ππόγεηα µεγάισλ θηηξίσλ.  

Οη κεηαζρεκαηηζηέο/ππνζηαζκνί δεκηνπξγνύλ ηνπηθά αλεβαζκέλα καγλεηηθά πεδία, 

πνπ όκσο κεηώλνληαη ζε θνληηλή απόζηαζε (ζπλήζσο <5 κέηξσλ). ην πεξηβάιινλ 

ησλ ππνζηαζµώλ δηαλνµήο ηα ειεθηξηθά θαη ηα µαγλεηηθά πεδία δεµηνπξγνύληαη  

από  ηηο  γξαµµέο  µέζεο  θαη  ραµειήο  ηάζεο  πνπ  ζπλδένληαη  ζε απηνύο θαη όρη 

από ηνλ µεηαζρεµαηηζηή. Δπεηδή νη γξαµµέο ραµειήο ηάζεο ηξνθνδνηνύληαη από 

ηνπο ππνζηαζµνύο απηνύο είλαη αλαµελόµελν ην ξεύµα ηνπο λα είλαη µεγαιύηεξν 

θνληά ζηνλ ππνζηαζµό από όηη µαθξηά από απηόλ, όπνπ ζα έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο 

παξνρεηεύζεηο.  ην πεξηβάιινλ  ησλ ππνζηαζµώλ αλαπηύζζνληαη µαγλεηηθά πεδία 

ηεο ηάμεο ησλ µεξηθώλ µΣ ζε ζεµεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνπο αγσγνύο  

(ιηγόηεξν  από  έλα  ή  δύν  µέηξα)  θαη  εμαζζελνύλ  ζε  πνιύ  ραµειόηεξα επίπεδα 

µεξηθά µέηξα πην µαθξηά [8,13]. 
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Εικόνα 1.13 Υποζηαθµόρ διανοµήρ 

1.3.4 Υπνζηαζµνί πςειήο ηάζεο 

πσο είδαµε, ππνζηαζµνί νλνµάδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπξξένπλ 

γξαµµέο δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηάζεσλ πξνθεηµέλνπ λα µεηαθέξεηαη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα  από ην έλα επίπεδν  ηάζεσο ζην άιιν. Έηζη ππάξρνπλ  ηα ΚΤΣ (Κέληξα 

Τπεξπςειήο Σάζεο) πνπ ζπλδένληαη γξαµµέο ππεξπςειήο θαη πςειήο ηάζεο θαζώο 

θαη  ππνζηαζµνί  πςειήο  ηάζεο,  ζηνπο  νπνίνπο  ζπλδένληαη  µόλν γξαµµέο πςειήο 

ηάζεο. 

 

Εικόνα 1.14 Υποζηαθµόρ ςτηλήρ ηάζηρ 



24 
 

ύκθσλα κε ηνλ ΓΔΓΓΖΔ ππάξρνπλ 225 Τπνζηαζκνί Τςειήο Σάζεο πξνο Μέζε 

Σάζε (Τ/ ΤΣ/ΜΣ), εθ ησλ νπνίσλ 19 θιεηζηνύ ηύπνπ, θαηαλεκεκέλνη 199 ζην 

Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα θαη 26 ζηα κε Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά[13]. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ 13 ΚΤΣ κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο απηνκεηαζρεκαηηζηέο ηξηώλ επηπέδσλ 

ηάζεο θαη 3 ΚΤΣ, ηα νπνία εμππεξεηνύλ παξάιιεια θαη αλάγθεο αλύςσζεο ηάζεο 

από ηηο κνλάδεο παξαγσγήο πξνο ην Γίθηπν Τπεξπςειήο Σάζεο. 

 

Εικόνα 1.13 Κένηπο Υπεπςτηλήρ Τάζηρ (ΚΥΤ) [17] 

ύκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ έρoπλ δηελεξγεζεί από πνιιά ηλζηηηνύηα, όπσο ην 

Γξαθείν Με Ηνληηδνπζώλ  Αθηηλνβνιηώλ  ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο 

Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) πξνθύπηεη όηη ζηνπο  εμσηεξηθνύο  ρώξνπο  ησλ  ππνζηαζµώλ  

πςειήο  ηάζεο  θαη  ησλ  ΚΤΣ,  ηα ειεθηξηθά θαη µαγλεηηθά πεδία δεµηνπξγνύληαη 

απνθιεηζηηθά από ηηο γξαµµέο πνπ ζπλδένληαη  ζε απηνύο  θαη  όρη  από  ηνλ  

εμνπιηζµό  ηνπο. Με άιια ιόγηα, ζηηο πιεπξέο ησλ ππνζηαζµώλ πνπ δελ δηέξρνληαη 

γξαµµέο, ηα επίπεδα ησλ ειεθηξηθώλ θαη µαγλεηηθώλ πεδίσλ είλαη πξαθηηθά ηα ίδηα 

µε απηά πνπ ζα ππήξραλ θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ππνζηαζµνύ (αθόµα θαη πνιύ 

θνληά ζηελ πεξίθξαμή ηνπ, ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο ηνπ 1 m), ελώ ζηηο άιιεο 

πιεπξέο ησλ ππνζηαζµώλ πνπ δηέξρνληαη γξαµµέο, ππάξρνπλ νη ηππηθέο ηηµέο ησλ 

ειεθηξηθώλ θαη µαγλεηηθώλ πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ γξαµµώλ απηώλ[8]. 

 

1.3.5 Γξακκέο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

Οη γξακκέο κεηαθνξάο ραξαθηεξίδνληαη σο γξακκέο απινύ ή δηπινύ θπθιώκαηνο, 

αλάινγα κε ην αλ θέξνπλ έλα ή δύν ηξηθαζηθά θπθιώκαηα. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

10000 km ελαεξίσλ γξακκώλ πςειήο (ΤΣ) θαη ππεξπςειήο ηάζεο (ΤΤΣ), θαζώο θαη 

200 km ππόγεησλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηε 

κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα Μεηαθνξάο απνηειείην από 

11.232 ρικ. γξακκώλ κεηαθνξάο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα. 
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ΓΡΑΜΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ρικ. όδεπζεο) 

 

400kV .Ρ. (D.C.) 400kV 150 kV 66 kV ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΑΔΡΗΔ 2.647 107 8.152 39 10.945 

ΤΠΟΒΡΤΥΗΔ 0,58 

 

140 15 155 

ΤΠΟΓΔΗΔ 30 

 

101 

 

131 

ΤΝΟΛΟ 2.677 107 8.393 54 11.232 

Πίνακαρ 1.3 Φιλιόμεηπα όδεςζηρ γπαμμών μεηαθοπάρ [19] 

πσο αλαθέξακε πξνεγνύκελα, ε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα κεηαβάιιεηαη από επνρή 

ζε επνρή, από ώξα ζε ώξα ηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ. Ζ κεηαθεξόκελε ελέξγεηα δηαθέξεη 

από γξακκή ζε γξακκή αλάινγα ηνλ θαηαλαισηή πνπ εμππεξεηεί, ηελ ώξα ηνπ 

εηθνζηηεηξαώξνπ ή ηελ επνρή ηνπ ρξόλνπ πνπ ηε κειεηνύκε. Από ηελ άιιε, ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηα κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βγεη εθηόο δηθηύνπ ή 

θάπνηεο γξακκέο θνπνύλ, θάπνηεο γξακκέο ζα αλαγθαζηνύλ λα κεηαθέξνπλ 

πεξηζζόηεξε ελέξγεηα κέρξη λα ιπζεί ην πξόβιεκα. Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ 

ιόγνπο, κηα γξακκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε λα κεηαθέξεη πνιιή πεξηζζόηεξε 

ελέξγεηα απ' όηη ζπλήζσο κεηαθέξεη.  

Καζώο ηα ρξόληα πεξλνύλ, ε δήηεζε ελέξγεηαο ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ 

απμάλεηαη. Σν ίδην ζα είρε γίλεη θαη ζηελ Διιάδα αλ δελ είρε πξνθύςεη ε νηθνλνκηθή 

ύθεζε. Αλ δελ θαηαζθεπάδνληαη λέεο γξακκέο, ε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθεξζεί κέζα από κηα γξακκή απμάλεηαη. Αθνύ ε ηάζε δε κεηαβάιιεηαη ζε κηα 

γξακκή, αύμεζε ηεο κεηαθεξόκελεο ελέξγεηαο ζα επηθέξεη αύμεζε ηνπ ξεύκαηνο ηεο 

γξακκήο θαη άξα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ απηή εθπέκπεη. Σν ειεθηξηθό πεδίν 

κέλεη πξαθηηθά ζηαζεξό, άκεζα εμαξηώκελν από ηε ζηαζεξή ηάζε ηεο γξακκήο. 

Πέξα από ηε κεηαθεξόκελε ελέξγεηα ησλ γξακκώλ, ην ειεθηξηθό θαη καγλεηηθό 

πεδίν ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο εμαξηάηαη από ηνπο παξαθάησ θαηαζθεπαζηηθνύο 

παξάγνληεο [8]:  

• Τε δηάηαμε ησλ θάζεσλ ησλ γξαµµώλ δηπινύ θπθιώµαηνο. Αλάινγα µε ηελ 

δηάηαμε ησλ θάζεσλ ζηηο γξαµµέο δηπινύ θπθιώκαηνο κπνξνύκε λα κεηώζνπκε 

ζεκαληηθά  ηα  ειεθηξηθά  θαη  µαγλεηηθά  πεδία  ζην  πεξηβάιινλ  ηνπο. Απηή ε 

πξαθηηθή εθαξκόδεηαη θπξίσο ζηηο γξακκέο Τπεξπςειήο Σάζεο, νη νπνίεο 
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θαηαζθεπάδνληαη   µε  ηελ  βέιηηζηε δηάηαμε  θάζεσλ  γηα  ηελ  ειαρηζηνπνίεζε  ησλ  

δεµηνπξγνύµελσλ  πεδίσλ. ηηο γξαµµέο πςειήο ηάζεο ε πξαθηηθή απηή δελ 

εθαξκόδεηαη. 

• Η απόζηαζε ησλ αγσγώλ από ηελ γε. ζν µηθξόηεξε είλαη ε απόζηαζε ησλ 

αγσγώλ από ηε γε, ηόζν µεγαιύηεξα είλαη ηα δεµηνπξγνύµελα πεδία. Οη αγσγνί µηαο 

γξαµµήο αλαξηώληαη ζηνπο ππιώλεο ζηήξημεο, θάµπηνληαη από ην βάξνο ηνπο θαη 

έηζη ε ειάρηζηε απόζηαζε ησλ αγσγώλ από ηελ γε εµθαλίδεηαη ζπλήζσο ζην 

ελδηάµεζν µεηαμύ δύν γεηηνληθώλ ππιώλσλ (βέινο). Αληίζεηα, θνληά ζηνπο ππιώλεο 

αλάξηεζεο ε απόζηαζε ησλ αγσγώλ από ηε γε είλαη ε µέγηζηε δπλαηή. Λόγσ  ηεο 

ηάζεσο  ησλ γξαµµώλ ππάξρεη  µηα ειάρηζηε  ηεξνύµελε  απόζηαζε  ησλ αγσγώλ 

ηνπο από νξνθέο θηηξίσλ. Έηζη, νη γξακκέο Τπεξπςειήο Σάζεο πξέπεη λα απέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 7m, ελώ νη γξακκέο Τςειήο Σάζεο 5m. 

• Η απόζηαζε µεηαμύ ησλ ξεπµαηνθόξσλ αγσγώλ ηεο γξαµµήο. Οη γξαµµέο 

µεησµέλσλ δηαζηάζεσλ  µε ηζηνύο δεµηνπξγνύλ πνιύ µηθξόηεξα ειεθηξηθά   θαη  

µαγλεηηθά  πεδία   από  απηέο  ησλ  θαλνληθώλ   δηαζηάζεσλ   ζηελ πεξίπησζε  ησλ  

γξαµµώλ  απινύ  θπθιώµαηνο  θαη  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  γξαµµώλ δηπινύ 

θπθιώµαηνο µε ηελ βέιηηζηε δηάηαμε ησλ θάζεσλ. ηε ρώξα µαο ηµήµαηα γξαµµώλ 

πςειήο ηάζεο θαηαζθεπάδνληαη µε ζπµπαγείο µνλσηήξεο όπνπ νη απνζηάζεηο µεηαμύ 

ησλ ξεπµαηνθόξσλ αγσγώλ είλαη αξθεηά µηθξόηεξεο από απηέο ησλ ζπλήζσλ 

γξαµµώλ. Σα ηµήµαηα απηά μερσξίδνπλ εύθνια  από ηα ππόινηπα  ιόγσ ηεο ζηήξημεο  

ησλ αγσγώλ  ζε µεηαιιηθνύο  ηζηνύο έλαληη ησλ γλσζηώλ µεηαιιηθώλ ππιώλσλ πνπ 

ρξεζηµνπνηνύληαη  ζπλήζσο.  

 

Εικόνα 1.14 Γπαµµέρ Υτηλήρ Τάζηρ µε µειυµένερ αποζηάζειρ µεηαξύ πεςμαηοθόπυν 

αγυγών [8] 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέγηζηεο  ηηµέο ησλ  ειεθηξηθώλ  θαη  

µαγλεηηθώλ  πεδίσλ  πνπ  είλαη  δπλαηόλ  λα εµθαληζηνύλ αθξηβώο θάησ από µηα 

γξαµµή ιαµβάλνληαο ππόςε ηηο δπζµελέζηεξεο ζπλζήθεο ξεπµάησλ, δηάηαμεο 

θάζεσλ θαη απνζηάζεσλ (νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ζεσξεηηθέο εθηηµήζεηο). Δπίζεο 

δίλνληαη θαη ηππηθέο ηηµέο ειεθηξηθώλ θαη µαγλεηηθώλ πεδίσλ. Οη µεηξήζεηο 
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δηελεξγήζεθαλ από ην Γξαθείν Με Ηνληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ηεο ΔΔΑΔ αθξηβώο 

θάησ θαη 25m παξαπιεύξσο από θάζε γξαµµή. 

Έπεηηα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν γύξσ από ηηο 

γξακκέο γηα ηνπο δηαθόξνπο ηύπνπο γξακκώλ. 

 

Πίνακαρ 1.4 Επίπεδα ηλεκηπικών και μαγνηηικών πεδίυν γύπυ από γπαμμέρ 

μεηαθοπάρ [8] 

 



28 
 

 

Εικόνα 1.15 Επίπεδα Μαγνηηικού και Ηλεκηπικού πεδίος ζε γπαμμέρ  

Υπεπςτηλήρ Τάζηρ (ΥΥΤ 400 kV) 

 

Εικόνα 1.16 Επίπεδα Μαγνηηικού και Ηλεκηπικού πεδίος ζε γπαμμέρ  

Υτηλήρ Τάζηρ (ΥΤ 150 kV) 
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1.3.6 Υπόγεηεο Γξακκέο 

  

Εικόνα 1.17 Υπόγειερ γπαμμέρ μεηαθοπάρ 

Μέζα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαιώδηα πςειήο ηάζεο ηνπνζεηνύληαη ππνγείσο ζε 

βάζνο 1 κε 2 κέηξα θάησ από ην έδαθνο. Οη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ππόγεηα είλαη κνλσκέλνη θαη έηζη ηνπνζεηνύληαη ν έλαο πνιύ θνληά 

ζηνλ άιιν, δεκηνπξγώληαο έηζη πνιύ κηθξόηεξα πεδία ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ελαέξηεο γξακκέο.  

Σν γεγνλόο όηη ζπλήζσο ηνπνζεηνύληαη θάησ από πεδνδξόκηα πξνβιεκαηίδεη, θαζώο 

ζε ζεκεία πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο πάλσ από ηνπο αγσγνύο δεκηνπξγνύληαη 

ζεκαληηθά καγλεηηθά πεδία, ηα νπνία όκσο θζίλνπλ πνιύ γξεγνξόηεξα ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ δεκηνπξγνύληαη από αληίζηνηρεο ελαέξηεο γξακκέο. ζνλ αθνξά ηα 

ειεθηξηθά πεδία, νη ππόγεηεο γξακκέο δελ παξάγνπλ ειεθηξηθά πεδία ζηηο ζέζεηο πνπ 

βξίζθνληαη άλζξσπνη[8]. 

 

 Εικόνα 1.18  Επίπεδα Μαγνηηικού Πεδίος γύπυ από ςπόγεια γπαμμή  

Υτηλήρ Τάζηρ 150 kV [8] 
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1.4 Λίγα ιόγηα γηα ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) 

Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ) είλαη ε εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή, 

αξκόδηα γηα ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ξαδηνινγηθήο θαη ππξεληθήο αζθάιεηαο. 

Κύξην κέιεκά ηεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο από ηηο ηνληίδνπζεο θαη ηηο ηερλεηά παξαγόκελεο κε ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο. Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο ηνληίδνπζεο θαη ηηο ηερλεηά παξαγόκελεο κε ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΔΔΑΔ πεξηιακβάλνπλ [18]: 

 ειέγρνπο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπνπ 2500 

εξγαζηήξηα ηαηξηθώλ, βηνκεραληθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

εθαξκνγώλ ησλ ηνληηδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ ή/θαη αδεηνδόηεζή ηνπο 

 αηνκηθή δνζηκέηξεζε ησλ επαγγεικαηηθά εθηηζέκελσλ ζε ηνληίδνπζεο 

αθηηλνβνιίεο ζηε ρώξα (πεξίπνπ 11.500 άηνκα) θαη ηήξεζε ηνπ εζληθνύ 

αξρείνπ δόζεσλ, 

 ιεηηνπξγία εξγαζηεξίνπ κεηξνινγίαο ηνληηδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ πνπ έρεη 

αλαπηύμεη ηα εζληθά πξόηππα δνζηκεηξίαο θαη παξέρεη ππεξεζίεο δηαθξίβσζεο 

θαη βαζκνλόκεζεο νξγάλσλ ηνληηδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ 

 ζπληνληζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ξαδηελέξγεηαο πεξηβάιινληνο ζηε 

ρώξα,  ιεηηνπξγία ηνπ ηειεκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο γ-αθηηλνβνιίαο, 

δηελέξγεηα θαζκαηνζθνπηθώλ αλαιύζεσλ ζε ηξόθηκα θαη θαηαλαισηηθά 

πξντόληα θαη κεηξήζεσλ ξαδνλίνπ 

 πξνεηνηκαζία θαη απόθξηζε ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο κε εκπινθή 

ξαδηελεξγνύ/ππξεληθνύ παξάγνληα. πκκεηνρή ζην ρέδην Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, κε 

αξκνδηόηεηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ξαδηνινγηθώλ θαη ππξεληθώλ 

αηπρεκάησλ, θαζώο θαη ζην ρέδην Αληηκεηώπηζεο Υεκηθώλ, Βηνινγηθώλ, 

Ραδηελεξγώλ θαη Ππξεληθώλ (ΥΒΡΠ) Απεηιώλ 

 ζπκβνιή ζηνλ έιεγρν ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο ξαδηελεξγώλ πιηθώλ, 

ππξεληθή /ξαδηνινγηθή αζθάιεηα 

 επί ηόπνπ κεηξήζεηο ησλ επηπέδσλ ησλ εθπεκπόκελσλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ 

πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ δηαηάμεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θάζε είδνπο 

ζηαζκνύ θεξαηώλ θαη έιεγρνο ησλ ηερληθώλ κειεηώλ γηα θάζε εγθαηάζηαζε 

θεξαηώλ (πεξίπνπ 10.000) 

 εθπαίδεπζε ζην αληηθείκελν ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ππξεληθήο πξνζηαζίαο 

ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Δπξσπατθό Πεξηθεξεηαθό Κέληξν Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα γηα 

ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο θαη ππξεληθήο/ ξαδηνινγηθήο αζθάιεηαο 
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 ηήξεζε εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ επί ζεκάησλ αθηηλνπξνζηαζίαο 

 ξπζκηζηηθό – λνκνζεηηθό έξγν 

 εθπξνζσπήζεηο – ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο εζληθώλ, επξσπατθώλ θαη δηεζλώλ 

νξγαληζκώλ 

 ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά θαη εζληθά εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα 

 ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο 

2.1 Παγθόζκηα Καηαλάισζε Ελέξγεηαο-Γεληθά ηνηρεία 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμάλεηαη ηαρχξπζκα-θαηά 15% ηε 

δεθαεηία 1990-2000. Αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε αλακέλεηαη κεηαμχ 2000 θαη 2020. 

Σα νξπθηά θαχζηκα (άλζξαθαο, θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην) θαηαιακβάλνπλ ζηηο κέξεο 

καο ην 70-80% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ απμήζεθε αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 

ηε παξαπάλσ δεθαεηία. 

 

Εικόνα 2.1 Παγκόζμια καηανάλωζε ενέργειας [1] 

Σα νξπθηά θαχζηκα πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. Δίλαη ζρεηηθά θζελή ε 

εμφξπμή ηνπο, εχθνιε ε ρξήζε ηνπο θαη είλαη επξέσο δηαζέζηκα. Σν δίθηπν παξνρήο 

ησλ θαπζίκσλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα απνηεινχζαλ ηε πην δηαδεδνκέλε πεγή ελέξγεηαο.  

Οη παξαπάλσ πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ φκσο θαη κεγάια κεηνλεθηήκαηα: 

 δελ είλαη αλαλεψζηκεο, ελψ παξάιιεια ζα εθιείςνπλ ζε κεξηθέο δεθαεηίεο. 

 θαηά ηελ θαχζε ηνπο παξάγνληαη ξχπνη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο γηα ην 

πεξηβάιινλ. Σέηνηνη ξχπνη είλαη ηα αέξηα πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, θαζψο πεξηέρνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ παγηδεχεη 

πεξίζζεηα ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ αηκφζθαηξαο. Άκεζεο ζπλέπεηεο είλαη ε 

αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θαη ε εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. 
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 ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ επαξθή απνζέκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ 

αληηκεησπίδνπλ απμαλφκελνπο θηλδχλνπο αζθαιείαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ηνπο. Ζ εμάξηεζε απφ άιιεο ρψξεο κπνξνχλ επεξεάζνπλ 

θαηαιπηηθά ηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο φηαλ γηα 

παξάδεηγκα μεζπνχλ πνιεκηθέο δηακάρεο ή πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ παξαγσγφ 

ρψξα. 

 Ζ ζπλερφκελε αχμεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη νη κειέηεο πνπ 

δείρλνπλ ηελ ζχληνκε εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ νδήγεζε ηνλ 

άλζξσπν ζηε παξαγσγή ελέξγεηαο κε άιια κέζα.  

Μηα λέα θαη πνιιά ππνζρφκελε κνξθή ελέξγεηαο ηνπ 20νπ αηψλα ήηαλ ε αηνκηθή 

ελέξγεηα. Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγάισλ πνζψλ ελέξγεηαο εχθνια κέζσ ηεο 

ζράζεο ή ηεο ζχληεμεο ησλ ππξήλσλ ησλ αηφκσλ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ 

εξγνζηαζίσλ ππξεληθήο ελέξγεηαο. Ωζηφζν, ηα βαξέα απφβιεηα ησλ ζηαζκψλ, θαζψο 

θαη ν θίλδπλνο γηα ηνλ άλζξσπν ζε πεξίπησζε ππξεληθνχ αηπρήκαηνο (π.ρ. 

Σζεξλφκπηι, Φνπθνπζίκα) δελ έρεη θαηαζηήζεη απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο ηφζν 

δεκνθηιή. 

 

Εικόνα 2.2 Ενεργειακή πίηα για ηο 2010 [5] 

2.2 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο 

ην θαηψθιη ηνπ 21νπ αηψλα, πνιιά ππνζρφκελεο γηα ην κέιινλ αλαδείρζεθαλ νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) είλαη νη κε νξπθηέο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, δειαδή ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα 

θπκάησλ, ε παιηξξντθή ελέξγεηα, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα, ηα αέξηα ηα εθιπφκελα απφ 

ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ηα 

βηναέξηα, φπσο νξίδεη ε ΟΓΖΓΗΑ 2001/77/ΔΚ9 [2]. 
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Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο έρνπλ ηα παξαθάησ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε, 

φπσο εμφξπμε, άληιεζε ή θαχζε, φπσο κε ηηο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο 

πεγέο ελέξγεηαο, αιιά απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ξνήο 

ελέξγεηαο ζηε θχζε.  

2. Πξφθεηηαη γηα «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο, πνιχ «θηιηθέο» πξνο ην 

πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα, φπσο νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο 

κία αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Γε. 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ είλαη [3]: 

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθέο, κε αλαλεψζηκεο, πεγέο 

ελέξγεηαο (νξπθηά θαχζηκα θηι) 

 πκβνιή ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο ε αχμεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ "ελεξγεηαθή πίηα" παξαγσγήο ελέξγεηαο κεηψλεη ηε 

ζπκκεηνρή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ εθπέκπνπλ θαπζαέξηα θαη αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, N2O,HFCs,PFCs,SF6) ζηελ αηκφζθαηξα. 

 πλεηζθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο θάζε θξάηνο κπνξεί 

λα παξάμεη ελέξγεηα κέζσ ΑΠΔ. 

 Απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη κνλάδεο παξαγσγήο 

ΑΠΔ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά. Έηζη δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ε 

δπλαηφηεηα αλαθνχθηζεο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ ηα 

κεγάια θέληξα παξαγσγήο ζηα κεγάια θέληξα θαηαλάισζεο. Σέηνηα 

πεξίπησζε ζηε ρψξα καο είλαη απηή ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

 πλεηζθνξά ζηελ αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ κε 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζρεηηθέο κε ηηο 

ΑΠΔ. 

Παξάιιεια, νη ΑΠΔ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα [3]: 

 Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο ησλ κέζσλ ζπιινγήο ΑΠΔ είλαη ρακειφο. Έηζη, 

κέρξη ζηηγκήο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
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 Ζ παξνρή θαη απφδνζε ηεο ειηαθήο, ηεο αηνιηθήο θαη ηεο πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην 

θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη νη εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ. 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο αλά KWh είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά 

θαχζηκα. Μεγάιε δηαθνξά ππάξρεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ. Παξάιιεια, παξά ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, ν πάξνρνο 

ελέξγεηαο βάζεη πνιηηηθήο εληάζζεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο ΑΠΔ ζην 

ζχζηεκα, φηαλ απηέο κπνξνχλ λα παξάμνπλ ελέξγεηα. 

 Γελ είλαη απφιπηα πξνβιέςηκε βξαρππξφζεζκα ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ 

ΑΠΔ. Έηζη, δελ απνδίδνπλ ζπρλά ηηο πνζφηεηεο ελέξγεηαο ηηο νπνίεο έρνπλ 

δεζκεπζεί λα δψζνπλ ζην ζχζηεκα βάζεη πξνγξάκκαηνο.  

 Γηα ηνπο δχν παξαπάλσ ιφγνπο, άιιεο κνλάδεο βάζεο ιεηηνπξγνχλ σο 

εθεδξηθέο θαη πνιιέο θνξέο θάησ απφ ηελ νλνκαζηηθή δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο. Απηέο νη κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπλζήθεο πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

νηθνλνκηθά κε βηψζηκεο. Όια ηα παξαπάλσ αλαγθάδνπλ ηνλ πάξνρν λα 

ρξεψλεη ηνπο θαηαλαισηέο κε ηέινο ΑΠΔ. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα, θαζψο θαη ην πεξηβαιινληηθφ 

θίλεκα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έθαλαλ ηηο παξαπάλσ κνξθέο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα 

δεκνθηιείο. Παξάιιεια, ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλψξηζε ηηο ΑΠΔ σο ελέξγεηα ηνπ 

κέιινληνο θαη έδσζε θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε πάξθσλ ΑΠΔ ζηελ Δπξψπε.  

ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Αηνιηθή ελέξγεηα. Αμηνπνηείηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ αλεκνγελλεηξηψλ. 

 Ηιηαθή ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο, φπσο 

ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο θαη θνχξλνπο. ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη έδαθνο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. 

 Υδξαπιηθή ελέξγεηα. Δίλαη ηα γλσζηά πδξνειεθηξηθά έξγα, πνπ ζην πεδίν 

ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο εμεηδηθεχνληαη πεξηζζφηεξν ζηα κηθξά 

πδξνειεθηξηθά. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

 Βηνκάδα. Υξεζηκνπνηεί ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηψλ (θπξίσο απνβιήησλ 

ηεο βηνκεραλίαο μχινπ, ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθψλ θαη ηεο βηνκεραλίαο 

δάραξεο) κε ζθνπφ ηελ απνδέζκεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχηεθε απφ ην 

θπηφ κε ηε θσηνζχλζεζε. Αθφκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αζηηθά 

απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα απνδψζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαζψο 

θαη βηναηζαλφιε θαη βηναέξην, πνπ είλαη θαχζηκα πην θηιηθά πξνο ην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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πεξηβάιινλ απφ ηα παξαδνζηαθά. Δίλαη κηα πεγή ελέξγεηαο κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πιαηηά ζην κέιινλ. 

 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε 

ξαδηελεξγφ απνζχλζεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο γεο. Δίλαη εθκεηαιιεχζηκε εθεί 

φπνπ ε ζεξκφηεηα απηή αλεβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ επηθάλεηα, π.ρ. ζηνπο 

ζεξκνπίδαθεο ή ζηηο πεγέο δεζηνχ λεξνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε 

απεπζείαο γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο, είηε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ Ηζιαλδία. 

 Ελέξγεηα από ηε ζάιαζζα. Γηαθξίλεηαη ζε: 

 Ελέξγεηα από παιίξξνηεο. Δθκεηαιιεχεηαη ηε βαξχηεηα ηνπ Ήιηνπ 

θαη ηεο ειήλεο, πνπ πξνθαιεί αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ. Σν 

λεξφ απνζεθεχεηαη θαζψο αλεβαίλεη θαη γηα λα μαλαθαηέβεη 

αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη κέζα απφ κηα ηνπξκπίλα, παξάγνληαο 

ειεθηξηζκφ. Έρεη εθαξκνζηεί ζηελ Αγγιία, ηε Γαιιία, ηε Ρσζία θαη 

αιινχ. 

 Ελέξγεηα από θύκαηα. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ 

θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο. 

 Ελέξγεηα από ηνπο σθεαλνύο. Δθκεηαιιεχεηαη ηε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζηα ζηξψκαηα ηνπ σθεαλνχ, θάλνληαο ρξήζε 

ζεξκηθψλ θχθισλ.  

 Ωζκσηηθή ελέξγεηα. Ζ αλάκεημε γιπθνχ θαη ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

απειεπζεξψλεη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, φπσο ζπκβαίλεη φηαλ 

έλα πνηάκη εθβάιεη ζηνλ σθεαλφ. 

 

2.3 Αηνιηθή Ελέξγεηα  

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, κηα θαζαξή θαη 

αλεμάληιεηε κνξθή ελέξγεηαο, ε νπνία πξνέξρεηαη ζηελ νπζία απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία. Απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα. 1 MW αηνιηθήο 

ελέξγεηαο απνηξέπεη 3.2 ηφλνπο ζσκαηηδίσλ ηνλ ρξφλν, 5 ηφλνπο νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ, 6 ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη 3000 θαη πιένλ ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ην έηνο.  

Ζ ηερλνινγία ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ αλαπηχρζεθε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηνπ πιαλήηε απφ 

πνιχ λσξίο. Αλαθνξέο ππάξρνπλ γηα ηε ρξήζε αλεκνθηλεηήξσλ ζηελ Πεξζία απφ ην 

200 π.Υ. Δλψ αλεκνθηλεηήξεο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαηαζθεπάζηεθαλ ηνλ 7ν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%83%CE%BC%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
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αηψλα. Σνλ 14ν αηψλα ζηελ Οιιαλδία αλεκφκπινη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απνμήξαλζε πεξηνρψλ ζηνλ Ρήλν. Δλψ ην 1900 ζηε Γαλία ππήξραλ πεξηζζφηεξνη απφ 

2500 αλεκνθηλεηήξεο γηα κεραληθά θνξηία, φπσο αληιίεο θαη κχινη. Με ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ νη απινί αλεκνθηλεηήξεο εμειίρζεθαλ ζηηο ζεκεξηλέο αλεκνγελλήηξηεο 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [4].  

Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο ηάμεσο ησλ MW είλαη ηδηαίηεξα 

πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θάλεη ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερληθψλ κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ, 

απηφκαηεο ξχζκηζεο ησλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθελφο εμαζθαιίδνπλ 

ηελ βέιηηζηε απφδνζε ηεο ηζρχνο ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ππφ ρακειέο ηαρχηεηεο 

πεξηζηξνθήο θαη αθεηέξνπ εγγπψληαη αζθαιή ιεηηνπξγία, ππνζηεξηθηηθή ηνπ 

δηθηχνπ, ππφ δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο φπσο αθφκε θαη βξαρπθπθισκάησλ. Ζ 

ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηα αηνιηθά ζπζηήκαηα έρεη επηθέξεη θαη ζεακαηηθή εμέιημε 

ζην κέγεζνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Ζ δηάκεηξνο ησλ πηεξπγίσλ κηαο αλεκνγελλήηξηαο 

50kW ην 1985 ήηαλ κφιηο 15m. ήκεξα ζηηο αλεκνγελλήηξηεο ηεο ηάμεσο ησλ MW ε 

δηάκεηξνο ηνπο θζάλεη ηα 160 θαη πιένλ κέηξα. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε 

ηελ ηάμε κεγέζνπο ηεο δηακέηξνπ ησλ πηεξπγίσλ κηαο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηαο ζε 

ζρέζε κε έλα αεξνπιάλν Airbus A380 κε άλνηγκα πηεξπγίσλ 80 κέηξα. 

 

Εικόνα 2.3 Διαζηάζεις Ανεμογεννεηριών με ηεν πάροδο ηων εηών [6] 

 

2.3.1 Αλεκνγελλήηξηεο 

Ζ αλεκνγελλήηξηα απνηειεί ηε βαζηθή ελεξγεηαθή κνλάδα ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ. Οη 

αλεκνγελλήηξηεο πεξηζηξέθνληαη ζηνλ άλεκν θαη ηξνθνδνηνχλ κηα ειεθηξηθή 

γελλήηξηα ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη αλεκνγελλήηξηεο ζπλήζσο 

απαληψληαη ζε νκάδεο πνιιψλ θαη παξάγνπλ ζπλαζξνηζκέλε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Πνιιέο καδί απνηεινχλ έλα αηνιηθφ πάξθν. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη έλα 
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πάξθν εγρέεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν θαη δηαλέκεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Εικόνα 2.4 Ανεμογεννήηρια Enercon E-70 

Όιεο νη αλεκνγελλήηξηεο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ην κέγεζνο, απνηεινχληαη απφ κεξηθά 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: ην ξφηνξα-κχιν, ηε γελλήηξηα, ην ζχζηεκα ειέγρνπ 

ηαρχηεηαο θαη ηνλ πχξγν. Δπηπξφζζεηα, κεξηθέο κεραλέο έρνπλ ζπζηήκαηα 

πξνζηαζίαο, έηζη ψζηε λα ζηακαηάλε ηα πηεξχγηα θαη λα κπαίλνπλ ηα θξέλα ζε 

πεξίπησζε πνπ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

πγθεθξηκέλα, κηα αλεκνγελλήηξηα απνηειείηαη ζπλήζσο απφ ηα παξαθάησ κέξε [7]: 

 Αλεκόκεηξν (Anemometer): κεηξάεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη 

κεηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 Πηεξύγηα (Blades): νη πεξηζζφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ δχν ή ηξία 

πηεξχγηα. Ο άλεκνο πάλσ ζηα πηεξχγηα δεκηνπξγεί άλσζε (lift) πνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα κηα ξνπή γχξσ απφ ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο θαη αλαγθάδεη ηα 

πηεξχγηα λα πεξηζηξέθνληαη. 

 Φξέλν (Brake): έλα δηζθφθξελν ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κεραληθά, 

ειεθηξηθά ή πδξαπιηθά γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ θηλεηήξα ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο. 

 Ειεγθηήο (Controller): ν ειεγθηήο μεθηλά ηε κεραλή ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ 

πεξίπνπ 4-7 m/s θαη θιείλεη ηε κεραλή πεξίπνπ ζηα 25-30 m/s. Οη 

αλεκνγελλήηξηεο δε κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ πάλσ απφ ηηο 
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παξαπάλσ γηαηί νη  γελλήηξηέο ηνπο κπνξνχλ λα ππεξζεξκαλζνχλ ή/θαη ηα 

πηεξχγηά ηνπο λα ζπάζνπλ. 

 Κηβώηην ηαρπηήησλ (Gear box): νη ηαρχηεηεο ζπλδένπλ ηνλ άμνλα ρακειήο 

ηαρχηεηαο κε ηνλ άμνλα πςειήο ηαρχηεηαο θαη απμάλεη ηελ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο απφ ηηο 30 κε 60 ζηξνθέο αλά ιεπηφ (rpm) ζηηο 1200 κε 1500 

ζηξνθέο αλά ιεπηφ (rpm). Ζ αιιαγή απηή ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη κηαο θαη νη πεξηζζφηεξεο γελλήηξηεο απαηηνχλ ηελ ηαρχηεηα 

απηή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

 Γελλήηξηα (Generator): ζπλήζσο παξάγεη ελαιιαζζφκελν ξεχκα 50 Hz. 

 Άμνλαο πςειήο ηαρύηεηαο (High-speed Shaft): νδεγεί ηε γελλήηξηα. 

 Άμνλαο ρακειήο ηαρύηεηαο (Low-speed Shaft): ν ξφηνξαο θηλεί ηνλ άμνλα 

ρακειήο ηαρχηεηαο πεξίπνπ ζηηο 30 κε 60 ζηξνθέο αλά ιεπηφ. 

 Κέιπθνο (Nacelle): ν ξφηνξαο ζπλδέεηαη κε ην θέιπθνο, ην νπνίν βξίζθεηαη 

πάλσ απ’ ηνλ πχξγν θαη πεξηιακβάλεη ην θηβψηην ηαρπηήησλ, ηνπο άμνλεο 

πςειήο θαη ρακειήο ηαρχηεηαο, ηε γελλήηξηα, ηνλ ειεγθηή θαη ην θξέλν. Έλα 

θάιπκκα πξνζηαηεχεη ηα κέξε εληφο ηνπ θειχθνπο. Μεξηθά θειχθε είλαη 

αξθεηά κεγάια ψζηε λα κπνξεί έλαο ηερληθφο λα θάζεηαη φξζηνο κέζα ζε απηφ 

ελψ δνπιεχεη (π.ρ. Vestas). 

 Κιίζε (Pitch): ηα πηεξχγηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ηνλ δηακήθε άμνλά ηνπο, ψζηε λα κεηψλνπλ ηα αεξνδπλακηθά θνξηία (lift) 

πάλσ ζηελ πηεξχγσζε ζηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ θαη λα ηα κεηψλνπλ 

ζηηο κηθξέο ηαρχηεηεο. 

 Ρόηνξαο (Rotor): έηζη νλνκάδνληαη ηα πηεξχγηα θαη ην θεληξηθφ ζεκείν φπνπ 

απηά ελψλνληαη.  

 Πύξγνο (Tower): νη πχξγνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιχβδηλν θέιπθνο 

ή ρσξνδηθηχσκα. Δπεηδή ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ απμάλεηαη κε ην χςνο, νη 

πςεινί πχξγνη πεξηέρνπλ γελλήηξηεο πνπ ζπιιέγνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν ειεθηξηζκφ. 

 Αλεκνδείθηεο (Wind vane): ππνινγίδεη ηελ δηεχζπλζε θαη επηθνηλσλεί κε 

ηνλ νδεγφ εθηξνπήο ψζηε λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηνλ άλεκν. 

 Οδεγόο εθηξνπήο (Yaw drive): πεξηζηξέθεη ηηο αλεκνγελλήηξηεο πξνο ηε 

δηεχζπλζε απφ ηελ νπνία έξρεηαη ν άλεκνο . Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα αθήλεη ην 

ξφηνξα λα βξίζθεηαη πξνο ηνλ άλεκν θαζψο απηφο κεηαβάιιεηαη. Οη 
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αλεκνγελλήηξηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππήλεκα δελ απαηηνχλ νδεγφ εθηξνπήο. Ο 

άλεκνο κφλνο θέξλεη ππήλεκα ην ξφηνξα. 

 Κηλεηήξαο εθηξνπήο (Yaw motor): δίλεη ελέξγεηα ζηνλ νδεγφ εθηξνπήο 

 

 

Εικόνα 2.5 Τα μέρε μιας ανεμογεννήηριας [8] 

2.3.2 Καηάηαμε αλεκνγελλεηξηώλ 

Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο ρσξίδνληαη ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο νξηδφληηνπ 

άμνλα, φπσο είλαη νη παξαδνζηαθνί αλεκφκπινη θαη νη θάζεηνπ άμνλα, φπσο είλαη ην 

κνληέιν Darrieus. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη πιενλεθηήκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πιηθψλ, ηεο κεραληθήο, ησλ ειεθηξνληθψλ θαη ηεο 

αεξνδπλακηθήο. 

 

Εικόνα 2.6 Είδε ανεμογεννεηριών [7] 
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Οη αλεµνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα έρνπλ ζπλήζσο ηνλ άμνλά ηνπο παξάιιειν 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέµνπ (head on), ελψ ζε  µεξηθέο πεξηπηψζεηο έρνπµε 

αλεµνγελλήηξηεο ησλ νπνίσλ ν άμνλαο είλαη παξάιιεινο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

θαη θάζεηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέµνπ (cross-wind). 

Οη πθηζηάµελεο αηνιηθέο µεραλέο θαηαηάζζνληαη επίζεο ζε ηαρχζηξνθεο θαη ζε 

αξγφζηξνθεο,  αλάινγα  µε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο µηαο 

αλεµνγελλήηξηαο εμαξηάηαη εθηφο απφ ηηο αεξνδπλαµηθέο παξαµέηξνπο θαη απφ ην 

µέγεζνο ησλ πηεξπγίσλ ηεο  µεραλήο,  δεδνµέλνπ φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ιφγνη 

ζηαηηθήο αληνρήο,  θαηλφµελα δπλαµηθψλ θαηαπνλήζεσλ θαη ηαιαληψζεσλ, 

θπγφθεληξεο δπλάµεηο θ.ι.π. [7] 

Οη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ζηηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη: νη αλεκνγελλήηξηεο 

κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ή κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ θαη νη αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο 

ηαρχηεηαο ή ζηαζεξψλ ζηξνθψλ. Ο δηαρσξηζκφο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο  

Οη αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο ιεηηνπξγνχλ κε ζηαζεξή ηαρχηεηα δξνκέα 

αλεμαξηήησο ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ην θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ ησλ πφισλ 

ηεο γελλήηξηαο. ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο γίλεηαη ρξήζε επαγσγηθψλ 

γελλεηξηψλ βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ ζπλδεδεκέλεο επζέσο ζην δίθηπν, ζπλήζσο 

ηνπνζεηείηαη θαη θάπνηα ζπζηνηρία ππθλσηψλ γηα λα αληηζηαζκίδεηαη ε άεξγνο ηζρχ 

πνπ θαηαλαιψλεη ε γελλήηξηα.  

Πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη : ε απιφηεηα ηνπο, ε 

αμηνπηζηία ηνπο, ε ζζελαξφηεηα ζε ππεξθνξηίζεηο θαη ην ρακειφ θφζηνο ηφζν ηεο 

εγθαηάζηαζεο φζν θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο.  

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδνπλ είλαη : ζνβαξέο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ζε 

απφηνκεο αεξνδπλακηθέο κεηαβνιέο, έιιεηςε ειέγρνπ ηεο θαηαλάισζεο άεξγνπ 

ηζρχνο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαζψο θαη δεκηνπξγία 

κεηαβαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζην δίθηπν απφ ηηο αλαηαξάμεηο ηνπ αλέκνπ.  

Κάπνηνη θαηαζθεπαζηέο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

απηψλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην αηνιηθφ δπλακηθφ παξέρνπλ 

δχν επαγσγηθέο γελλήηξηεο, ηελ κία γηα πεξηφδνπο αζζελψλ αλέκσλ (ρακειέο 

ηαρχηεηεο) θαη ηελ άιιε γηα πεξηφδνπο ηζρπξψλ αλέκσλ (πςειέο ηαρχηεηεο). Έλαο 

άιινο ζρεδηαζκφο είλαη απηφο ησλ γελλεηξηψλ κε κεηαβαιιφκελνπο πφινπο ψζηε λα 

έρνπκε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο [4].  
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Αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο  

Σα κεηνλεθηήκαηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο νδήγεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ή κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα πξνζαξκφδνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα ηνπο αλάινγα κε ηηο 

αεξνδπλακηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Έηζη κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηεο 

ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα ηεο κεραλήο πξνο ηελ ηαρχηεηα  ηνπ αλέκνπ 

επηηπγράλεηαη ν ιφγνο ηαρχηεηαο αθξνπηεξπγίνπ ι λα παξακέλεη ζηαζεξφο ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ηε βέιηηζηε ιopt, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ζηνλ κέγηζην 

ζπληειεζηή αεξνδπλακηθήο απφδνζεο CPmax. ηφρνο ινηπφλ ηεο ζρεδίαζεο απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αεξνδπλακηθήο απφδνζεο θαη ηεο 

παξαγφκελεο ηζρχνο. Ζ ρξήζε δηαηάμεσλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.  

Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη : ν έιεγρνο ηεο άεξγνπ 

ηζρχνο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηζρχνο, ε νηθνλνκηθφηεξε εηήζηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο θαζψο έρνπκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ βέιηηζηε ηαρχηεηα, ε 

απμεκέλε απνκάζηεπζε ηζρχνο θαη νη κεησκέλεο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο.  

Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη: νη απψιεηεο ζηα ειεθηξνληθά ηζρχνο θαη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο εγθαηάζηαζεο ιφγσ ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρνπ[4]. 

 

2.4 Ηιηαθή Ελέξγεηα-Ελέξγεηα από θσηνβνιηατθά 

 

Εικόνα 2.7 Φωηοβοληαϊκό Πάρκο 

Αληίζεηα απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ηα νπνία θπξηαξρνχλ ζηελ ελεξγεηαθή πίηα, ε 

ειηαθή ελέξγεηα είλαη δηαζέζηκε παληνχ ζηε γε. Δίλαη ειεχζεξε θαη αλεπεξέαζηε απφ 
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ηηο απμαλφκελεο ηηκέο ελέξγεηαο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο: γηα ζέξκαλζε, θσηηζκφ θαη παξαγσγή κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

Ο ήιηνο εθπέκπεη ηεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηαο εκεξεζίσο. Διάρηζην κέξνο απηήο 

ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ζήκεξα ν άλζξσπνο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία 

αμηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ κέζσ ζεξκηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ 

εθαξκνγψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε ειηαθή ελέξγεηα ζπιιέγεηαη γηα λα παξαρζεί 

ζεξκφηεηα, θπξίσο γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αηκφ γηα ηελ 

θίλεζε αηκνζηξνβίισλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

κεηαηξέπνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ ζε ειεθηξηζκφ κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ 

ή ζπζηνηρηψλ, εθκεηαιιεπφκελα ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν [9]. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα εληάζεθε ην δεχηεξν κηζφ ηνπ πεξαζκέλνπ 

αηψλα, φηαλ ν αληαγσληζκφο ΖΠΑ θαη ΔΓ γηα ηελ πξσηνθαζεδξία ζην δηάζηεκα 

έδσζε κεγάιε άλζεζε ζηηο θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε κε 

ελέξγεηα ησλ δνξπθφξσλ θαη ησλ ινηπψλ δηαζηεκηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ 

θσηνβνιηατθή κέζνδνο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

έρεη θπξίσο πιενλεθηήκαηα, αλ εμαηξεζνχλ ην ζρεηηθά πςειφ θφζηνο γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ε αδπλακία ηεο θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο λα παξάγεη 

ζπλερψο ειεθηξηθή ελέξγεηα ιφγσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηζρχνο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. 

Ζ Φ/Β ελέξγεηα είλαη  κηα απφ ηηο πην ειπηδνθφξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηνλ 

θφζκν. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ζαθή: δελ παξάγεη ξχπνπο, δε ρξεηάδεηαη βνήζεηα 

απφ κεραλέο, θαη δελ απαηηεί πνιιή ζπληήξεζε. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θσηνβνιηατθήο ειεθηξηθήο παξαγσγήο είλαη φηη δελ απαηηεί κηα 

εγθαηάζηαζε κεγάιεο θιίκαθαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, ζε αληίζεζε κε ηνπο θoηλνχο 

ζηαζκνχο ειεθηξηθήο παξαγσγήο. Οη  ειηνγελλήηξηεο  κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

θάζε ζπίηη ή επηρείξεζε ή ζρνιείν, θαη  λα παξάγνπλ  ηζρχ  ήζπρα θαη αθίλδπλα.  

Απφ ηελ άιιε, έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη φηη, 

ζε αληίζεζε κε πνιιά άιια ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο, ε ηξνθνδνζία ηνπ (ειηαθή 

αθηηλνβνιία) δελ είλαη θαζφινπ ζηαζεξή αιιά απμνκεηψλεηαη κεηαμχ κηαο κέγηζηεο 

θαη ηεο κεδεληθήο ηηκήο, αθνινπζψληαο ζπρλά απφηνκεο θαη απξφβιεπηεο 

δηαθπκάλζεηο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε παξαγσγή ελέξγεηαο ελφο θσηνβνιηατθνχ 

πάξθνπ λα είλαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε. Δπίζεο, ζηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία δελ 

είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπο. Έλα κέξνο απφ ηελ πξνζπίπηνπζα 

αθηηλνβνιία αλαθιάηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ θαη δηαρέεηαη πάιη πξνο 
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ην πεξηβάιινλ, ελψ απφ ηε αθηηλνβνιία πνπ δηεηζδχεη έλα κέξνο πάιη ζπκβάιεη ζηελ 

εθδήισζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ [9].  

  

2.4.1 Φσηνβνιηατθό θαηλόκελν 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο ζπιινγήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. Καηά ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

άκεζε κεηαηξνπή ηνπ θσηφο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε αηνκηθφ επίπεδν. Μεξηθά 

πιηθά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα γλσζηή σο θσηνειεθηξηθή επίδξαζε κε ηελ νπνία 

απνξξνθψληαο θσηφληα απφ ην θψο απειεπζεξψλνπλ ειεθηξφληα. Όηαλ απηά ηα 

ειεχζεξα ειεθηξφληα ζπιιακβάλνληαη, δεκνπξγείηαη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη έηζη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

 

Εικόνα 2.8 Ηλιακό κύηηαρο κρσζηαλλικού πσριηίοσ [11]  

 

Σα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ πνπ δέρεηαη ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Κάζε θσηφλην ηεο 

αθηηλνβνιίαο κε ελέξγεηα ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην ελεξγεηαθφ δηάθελν ηνπ 

εκηαγσγνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζεί ζε έλα ρεκηθφ δεζκφ θαη λα 

ειεπζεξψζεη έλα ειεθηξφλην. Γεκηνπξγείηαη έηζη, φζν δηαξθεί ε αθηηλνβνιία, κηα 

πεξίζζεηα απφ δεχγε θνξέσλ πέξα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο [9].  
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Εικόνα 2.9 Το διάγραμμα ηες δσναμικής ενέργειας ελεκηρονιών-απόζηαζες για μια 

θωηιδόμενε δίοδο p-n ζηε μόνιμε καηάζηαζε λειηοσργίας [10] 

Οη θνξείο απηνί, θαζψο θπθινθνξνχλ ζην ζηεξεφ θαη εθφζνλ δελ επαλαζπλδεζνχλ κε 

θνξείο αληίζεηνπ πξνζήκνπ, κπνξεί λα βξεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο έλσζεο p-n, νπφηε 

ζα δερζνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ ηεο πεδίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα 

ειεχζεξα ειεθηξφληα εθηξέπνληαη πξνο ην ηκήκα ηχπνπ n θαη νη νπέο εθηξέπνληαη 

πξνο ην ηκήκα ηχπνπ p, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαθνξά δπλακηθνχ 

αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο δηφδνπ.  

Ζ εθδήισζε ηεο ηάζεο απηήο αλάκεζα ζηηο δχν φςεηο ηνπ θσηηδφκελνπ δίζθνπ, ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζε νξζή πφισζε ηεο δηφδνπ, νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν. 

Ζ δηάηαμε απνηειεί κηα πεγή ξεχκαηνο πνπ δηαηεξείηαη φζν δηαξθεί ε πξφζπησζε 

ηνπ ειηαθνχ θσηφο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ. 

Σα θπξηφηεξα εκηαγψγηκα πιηθά είλαη ην Γεξκάλην (Ge), ην Ππξίηην (Si) θαη ην 

ειήλην (Se). Απφ απηά ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν είλαη ην ππξίηην, γηαηί βξίζθεηαη 

ζε κεγαιχηεξε αθζνλία ζηε θχζε [9].  

 

2.4.2 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

Σα θσηνβνιηατθά θχηηαξα έξρνληαη ζε πνιιά κεγέζε, αιιά ζπλήζσο έλα θχηηαξν 

10cm x 10cm παξάγεη 0.5 V. Σα θχηηαξα ζπλδένληαη καδί γηα λα παξάγνπλ 

πςειφηεξεο ηάζεηο θαη παξερφκελε  ηζρχ. Μηα ελφηεηα 12-βνιη, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ζα κπνξνχζε λα έρεη 30 έσο 40 θχηηαξα. Μηα ελφηεηα πνπ παξάγεη 50 Watt έρεη 

κέγεζνο 40cm x 100cm [9].  
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Σα Φ/B θχηηαξα  δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθά, κεηαηξέπνληαο κφλν 12 έσο 15 ηνηο 

εθαηφ ηνπ θσηφο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, αιιά ηα εξγαζηεξηαθά πξσηφηππα θζάλνπλ 

ζε 30 ηνηο εθαηφ απνδνηηθφηεηαο.  

Σα ιεγφκελα κνλνθξπζηαιιηθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κεγαιχηεξε απφδνζε (κεηαηξέπνπλ 

έσο θαη ην 17% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ). Σα  πνιπθξπζηαιιηθά 

ζηνηρεία έρνπλ ειαθξψο ρακειφηεξε απφδνζε (13%-15%), είλαη φκσο θζελφηεξα 

απφ ηα κνλνθξπζηαιιηθά. 

Τπάξρνπλ θαη ηα ιεγφκελα "άκνξθα" πνπ απνηεινχληαη απφ κηα εληαία επηθάλεηα θη 

φρη απφ δηαζπλδεδεκέλα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία φπσο ηα πξνεγνχκελα. Απηά έρνπλ 

ρακειφηεξε απφδνζε (5%-10%) αιιά είλαη ηα νηθνλνκηθφηεξα. Υξεηάδνληαη απιψο 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα γηα λα δψζνπλ ηελ ίδηα ηζρχ κε ηα κνλνθξπζηαιιηθά ή ηα 

πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά [12]. 

Έλα ζχλεζεο Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηα πιαίζηα, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαη ηηο κπαηαξίεο. Οη εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ κπνξνχλ λα 

ρσξηζζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο [9]: 

 Απιφ ή αλεμάξηεην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

 Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κε απνζήθεπζε ζε κπαηαξίεο 

 Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζπλδεδεκέλν ζηνλ νξγαληζκφ θνηλήο σθειείαο 

 Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζε επίπεδν εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 Μηθηά / Τβξηδηθά ζπζηήκαηα 

 

Ο ήιηνο παξέρεη πάλσ απφ 1000 Watt αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Έηζη, έλα 

θσηνβνιηατθφ κε δηαζηάζεηο έλα κέηξν πιάηνο θαη έλα κέηξν χςνο (δειαδή έλα 

ηεηξαγσληθφ κέηξν) ζα παξάγεη πεξίπνπ 160 Watt ηελ ψξα αλ απνηειείηαη απφ 

κνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, πεξίπνπ 140 Watt ηελ ψξα αλ απνηειείηαη 

απφ πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία θαη πεξίπνπ 80 Watt ηελ ψξα αλ είλαη 

γηα παξάδεηγκα άκνξθνπ ππξηηίνπ. 

Έλα θσηνβνιηατθφ κε νλνκαζηηθή κέγηζηε ηζρχ 100 Wp βγάδεη έμνδν πεξίπνπ 20 

Volt θαη 5 Ampere (20X5=100). Μπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε φζα θσηνβνιηατθά πάλει 

ζέινπκε ζε ζεηξά ή θαη παξάιιεια, γηα λα πεηχρνπκε ην ζπλδπαζκφ ηάζεο ξεχκαηνο 

(volt), έληαζεο ξεχκαηνο (ampere) θαη θπζηθά ηελ ζπλνιηθή ηζρχ (watt) πνπ ζέινπκε 

λα έρεη ην ζχζηεκά καο. 
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Πνιιά θσηνβνιηατθά θχηηαξα καο θάλνπλ έλα πάλει. Πνιιά πάλει καο δίλνπλ κηα 

ζπζηνηρία. Ζ ζχλδεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ γίλεηαη είηε ζε ζεηξά είηε παξάιιεια. Αλ 

έρνπκε 10 θσηνβνιηατθά πάλει ηζρχνο 100Wp ην θάζε έλα, ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ζα 

έρνπλ ζπλνιηθή ηάζε πεξίπνπ 200V θαη έληαζε 5Α. πλδεδεκέλα παξάιιεια ζα 

έρνπλ ζπλνιηθή ηάζε πεξίπνπ 20V θαη έληαζε 50Α. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε 

ζπλνιηθή ηζρχο ζα είλαη 1.000 Watt/p. Γειαδή, κε 5 ψξεο έληνλεο ειηνθάλεηαο ηελ 

εκέξα, ζα απνδίδνπλ 5.000 Watt/ψξεο θάζε κέξα, ή αιιηψο 5KWh [12]. 

 

 

Εικόνα 2.10 Παράλλελε Σύνδεζε-Σύνδεζε ζε ζειρά 

 

Φσηνβνιηατθά πάλει ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά είλαη απηά πνπ έρνπκε ζπλδέζεη κεηαμχ 

ηνπο, ελψλνληαο ην ζεηηθφ θαιψδην εμφδνπ ηνπ ελφο πάλει κε ην αξλεηηθφ ηνπ άιινπ, 

δειαδή ελαιιάμ ην + κε ην - θ.ν.θ.  

Φσηνβνιηατθά πάλει ζπλδεδεκέλα παξάιιεια είλαη απηά πνπ έρνπκε ζπλδέζεη 

κεηαμχ ηνπο, ελψλνληαο ην ζεηηθφ θαιψδην εμφδνπ ηνπ ελφο πάλει κε ην ζεηηθφ ηνπ 

επφκελνπ θαη ην αξλεηηθφ θαιψδην εμφδνπ κε ην αξλεηηθφ ηνπ επφκελνπ.  

ε ζεηξά αζξνίδεηαη κφλν ε ηάζε, ελψ παξάιιεια αζξνίδεηαη κφλν ε έληαζε. 

Σα θσηνβνιηατθά πάλει ηα ζπλδένπκε ζπλήζσο ζε ζεηξά γηα κεγαιχηεξε ηάζε (volt) 

φηαλ πξφθεηηαη λα ζπλδεζνχλ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Αλ πξννξίδνληαη γηα απηφλνκν 

ζχζηεκα κε ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο), ηφηε ε απαηηνχκελε ηάζε εμαξηάηαη απφ απηή 

ησλ ζπζζσξεπηψλ. Αλ ε ηάζε ησλ ζπζζσξεπηψλ είλαη 12V, ηφηε ζπλδένπκε ηα 

θσηνβνιηατθά παξάιιεια (ε ηάζε κέλεη ζηαζεξή θαη πνιιαπιαζηάδνπκε ηα 

Ampere). 



 
51 

 

 

Εικόνα 2.11 Φωηοβοληαϊκό Σύζηεμα [9] 

Αλ θαη ηα Φσηνβνιηατθά παξάγνπλ ζπλερέο ξεχκα (DC) θαη  νη ιάκπεο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κε ζπλερέο ξεχκα, νη πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απαηηνχλ 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα (AC) 230 V. Έλαο αληηζηξνθέαο (inverter) κεηαηξέπεη ην 

ζπλερέο ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν. O αληηζηξνθέαο επηηξέπεη θαη ηε ζχλδεζε κε ην 

χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.  

Οη αληηζηξνθείο κπνξνχλ λα παξεκβιεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηε ΦΒ 

εγθαηάζηαζε, ψζηε αλάινγα κε ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ 

ηελ παξαγφκελε ηζρχ απφ [10]: 

 νιόθιεξν ην ΦΒ πεδίν-central inverter. Οιφθιεξε ε ηζρχο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ΦΒ πεδίνπ απνδίδεηαη πξνο έλαλ θχξην αληηζηξνθέα. Απηή 

ε δηάηαμε πξνηηκάηαη θπξίσο γηα πνιχ κεγάια ΦΒ ζπζηήκαηα. 

 έλα ππνπεδίν, δειαδή παξάιιειεο ζπζηνηρίεο ΦΒ πιαηζίσλ-string 

inverter. Ο αληηζηξνθέαο ζπιιέγεη ηελ ειεθηξηθή ηζρχ απφ κεξηθέο 

παξάιιειεο ΦΒ ζπζηνηρίεο πιαηζίσλ. Ζ θάζε ζπζηνηρία πεξηιακβάλεη φκνηα 

πιαίζηα ηα νπνία είλαη ειεθηξνινγηθά ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά. 

 ην θάζε έλα ΦΒ πιαίζην αλεμάξηεηα-micro-inverter. Ο θάζε αληηζηξνθέαο 

πιαηζίνπ ειέγρεη έλα κφλν ΦΒ πιαίζην αλεμάξηεηα. Δλδείθλπηαη γηα 

αμηφπηζηεο ΦΒ εγθαηαζηάζεηο κηθξήο ηζρχνο, ιφγσ ηεο ζπγθξηηηθήο αχμεζεο 

θφζηνπο πνπ επέξρεηαη γηα ηα κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα. 

ε φια ηα ΦΒ ζπζηήκαηα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη δηαξθψο ε αληίζηαζε θνξηίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηείηαη ε ειεθηξηθή ηζρχο πνπ απνδίδεηαη απφ ην ΦΒ πεδίν 

πξνο ηνπο αληηζηξνθείο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ βνεζνχλ νη αιγφξηζκνη ΜΡΡΣ 

(Maximum Power Point Tracking). 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα ΦΒ εγθαηάζηαζε κεγάιεο ηζρχνο πνπ βαζίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζε θεληξηθφ αληηζηξνθέα. 
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Απηή απνηειείηαη απφ: 

1. Τπνπεδίν 

2. ΜΡΡΣ θαη DC-DC κεηαηξνπείο ηάζεσο 

2α. Επγφο DC 

3. Κεληξηθφο αληηζηξνθέαο 

4. πζηήκαηα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο 

5. Μ/ αλχςσζεο ηάζεο θαη δηαζχλδεζε ζην δίθηπν Μέζεο Σάζεο 

6. Σνπηθή θαηαλάισζε θαη δηαζχλδεζε ζην δίθηπν 

 

 

 

 
Εικόνα 2.12 Φωηοβοληαϊκή εγκαηάζηαζε μεγάλες ιζτύος ποσ βαζίδει ηε λειηοσργία ηες 

ζε κενηρικό ανηιζηροθέα [10] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηωλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ ρακειήο 

ζπρλόηεηαο 

3.1 Ηαηξηθέο έξεπλεο θαη ζπκπεξάζκαηα 

Ο ειεθηξνκαγλεηηζκόο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηνλ ηερληθό πνιηηηζκό θαη κε ην 

πςειό βηνηηθό επίπεδν όπσο ηνπιάρηζην απηό ελλνείηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο. Ο 

άλζξσπνο δεη κέζα ζε κηα αθαηάπαπζηε βξνρή από ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα θάζε 

πξνέιεπζεο. Έηζη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηηο επηδξάζεηο παξαγόλησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο όπσο ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή ε ερνξύπαλζε, ίζσο ζα έπξεπε 

λα ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ξύπαλζε. ηελ άθξε ηνπ 

θάζκαηνο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, κεηά ηα ξαδηνθύκαηα, βξίζθνληαη νη 

αθηηλνβνιίεο VLF (Very Low Frequency : 300 ΖΕ - 10 kΖΕ) θαη ELF (Extremely 

Low Frequency : < 300 ΖΕ). 

Όζνλ αθνξά ηα Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ απαληάκε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ηζρύνο (50 Hz), ζύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο ηνπ Maxwell, 

δηαδίδνληαη ζην ρώξν αζύλδεηα κεηαμύ ηνπο. Με άιια ιόγηα δελ έρνπκε 

ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα θαη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, αιιά δύν αλεμάξηεηα 

πεδία, ην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν. 

Γεληθά,  νη VLF θαη ELF απαληώληαη ζπλερώο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ελόο αλζξώπνπ 

[1, 36]: 

 δηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (π.ρ. κεηαζρεκαηηζηέο, ελαέξηα θαη ππόγεηα 

θαιώδηα). 

 νηθηαθέο ζπζθεπέο (ηδηαίηεξα: ζηεγλσηήξεο καιιηώλ, μπξηζηηθέο κεραλέο, 

κίμεξ, ειεθηξηθέο ζθνύπεο, θνύξλνη κηθξνθπκάησλ) 

 ζπγθνηλσλίεο (ειεθηξηθνί ζηδεξόδξνκνη θαη καγλεηηθή αηώξεζε) 

 επηθνηλσλίεο 

 ηαηξηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. πξνζζεηηθά εμαξηήκαηα, ζεξαπεία θαηαγκάησλ, 

ππξεληθόο καγλεηηθόο ζπληνληζκόο. ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ καγλεηηθά 

πεδία γηα λα αλαθνπθίζνπλ από ηνλ πόλν) 

 ζπζηήκαηα αζθαιείαο (π.ρ. αλαγλώξηζε, αληρλεπηέο κεηάιισλ) 

 ηερλνινγία πςειήο ελέξγεηαο (π.ρ. ζεξκνππξεληθνί αληηδξαζηήξεο) θαη 

έξεπλα (π.ρ. επηηαρπληέο ζσκαηηδίσλ, ζπζθεπέο δηαρσξηζκνύ ηζνηόπσλ) 

 βηνκεραλία (π.ρ. ειεθηξόιπζε, ζέξκαλζε εμ επαγσγήο, ζπγθνιιήζεηο, 

ειεθηξηθνί θνύξλνη).  

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 έκνηαδε απίζαλε ε ζθέςε όηη ειεθηξνκαγλεηηθά 

πεδία πνπ πξνέξρνληαλ από θαζεηί ειεθηξηθό, από θαιώδηα έσο θνπβέξηεο, ζα 
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κπνξνύζαλ λα απνβνύλ επηβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν. Απηά κε ηα νπνία ν πεξηζζόηεξνο 

θόζκνο έξρεηαη ζ' επαθή είλαη κάιινλ αδύλακα αιιά θαη ην ειεθηξηθό πεδίν πνπ 

επάγεηαη κέζα ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη πνιύ κηθξό, ζπγθξίζηκν κε απηό πνπ 

θπζηνινγηθά παξάγνπλ θάπνηα θύηηαξα. Έηζη νη επηζηήκνλεο είραλ θαζεζπραζζεί όηη 

ηα Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία απηνύ ηνπ είδνπο ήηαλ αθίλδπλα. 

Σν ζέκα αλαθηλήζεθε από κηα ζεηξά επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ 

από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Σόηε έλαο αξηζκόο εξεπλεηώλ βξήθε απμεκέλν 

θίλδπλν θαξθίλνπ γηα παηδηά πνπ δνύζαλ θνληά ζε ειεθηξηθά θαιώδηα θαη γηα άλδξεο 

ησλ νπνίσλ ηα επαγγέικαηα απαηηνύζαλ έθζεζε ζε αζπλήζηζηα απμεκέλα επίπεδα 

Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο. Από ηόηε έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιέο 

επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο. Από απηέο, νη αθόινπζεο απνηεινύλ ζεκείν αλαθνξάο ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα δεκνζηεύζεηο [27]. 

Σν 1979 ε Ν. Wertheimer θαη ν Ed. Leeper πξσηναλέθεξαλ ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ 

θαξθίλνπ ηεο παηδηθήο ειηθίαο (ηδηαίηεξα ιεπραηκία, ιεκθώκαηα, όγθνη ηνπ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο) θαη ησλ πςειώλ εθζέζεσλ ζε Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία, όπσο ηελ 

εθηίκεζαλ κε βάζε ην κέγεζνο ησλ θαισδίσλ , ηελ απόζηαζε από ην ζπίηη, ηελ 

απόζηαζε από ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θιπ. πλέθξηλαλ ηηο 

πεξηπηώζεηο 344 παηδηώλ ζην Κνινξάλην πνπ πέζαλαλ από θαξθίλν ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1950-1973 κε απηέο αλαιόγνπ αξηζκνύ πγηώλ παηδηώλ ηεο ίδηαο ειηθίαο. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ όηη ηα πξώηα είραλ 2 - 3 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν [2, 36]. 

Σν 1988 αλαθνηλώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ D. Savitz πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νηέλβεξ ηνπ Κνινξάλην ηε ρξνληθή πεξίνδν 1976 - 1983 κε 

ζθνπό λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο έθζεζεο ζε καγλεηηθά πεδία ζηε θαηνηθία 

θαη ηεο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζηα παηδηά [3]. Δμέηαζε ηηο πεξηπηώζεηο 365 παηδηθώλ 

θαξθίλσλ. Τπνιόγηζε ην ζρεηηθό θίλδπλν πεξίπνπ ζε 1,5. Αλ θαη βξήθε κηθξόηεξν 

ζρεηηθό θίλδπλν ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξεο κειέηεο, ε έξεπλά ηνπ απέθηεζε 

κεγαιύηεξε αμηνπηζηία γηαηί έθαλε ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα απαιείςεη 

ζπγρπηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ην θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν θαη ην θάπληζκα ησλ 

κεηέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο. Ο θίλδπλνο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο γηα ηηο 

ιεπραηκίεο θαη ηνπο όγθνπο ηνπ εγθεθάινπ. Ο Savitz πξαγκαηνπνίεζε ηόζν επηηόπηεο 

ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο όζν θαη ππνινγηζκνύο ηεο έθζεζεο κε βάζε ηνλ ηύπν ησλ 

θαισδηώζεσλ. Ο ίδηνο ζεσξεί ην δεύηεξν παξάγνληα σο αληηπξνζσπεπηηθόηεξν γηα 

ηελ καθξνπξόζεζκε έθζεζε ηνπ παηδηνύ ζηα Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία [4]. 

Σν 1989 ε G. Matanoski αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο ηεο έξεπλαο [4,5]. 

ε απηή πεξηιακβάλνληαλ 50.582 άλδξεο ππάιιεινη ηεο ηειεθσληθήο εηαηξίαο ηεο 
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Νέαο Τόξθεο. Σν απνηέιεζκα εληππσζίαζε θπξίσο γηαηί βξήθε ζρέζε δόζεο - 

απνηειέζκαηνο. 

Μέηξεζε ηε κέζε έθζεζε ζηα καγλεηηθά πεδία ζηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη ηνπο θαηέηαμε κε βάζε απηή κε πξώηνπο ηνπο ζπγθνιιεηέο θαισδίσλ 

(cable splicers). Απηνί είραλ δύν θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν λα αληηκεησπίζνπλ 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαξθίλνπ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ εξγάδνληαλ 

ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο, επηά θνξέο ηνλ θίλδπλν γηα ιεπραηκία θαη απμεκέλε 

ζπρλόηεηα θαξθίλνπ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ, πξνζηάηε, καζηνύ θαη εγθεθάινπ. Σα 

πνζνζηά ηνπ θαξθίλνπ κεηώλνληαλ ζρεηηθά πξνο ηελ έθζεζε [27]. 

Άιιεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, ελδεηθηηθέο ζπζρεηίζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ είλαη νη 

αθόινπζεο: 

 ρξήζε ειεθηξηθώλ θνπβεξηώλ θαη θαξθίλνο ηνπ καζηνύ ζε 

κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο: όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό απνηέιεζκα [6] 

 επαγγεικαηηθή έθζεζε αλδξώλ ζε ΖΜΠ θαη θαξθίλνο ηνπ καζηνύ: απμεκέλνο 

ζρεηηθόο θίλδπλνο ηδηαίηεξα γηα νξηζκέλεο εηδηθόηεηεο [7] 

 ρξήζε ειεθηξηθώλ θνπβεξηώλ θαη θαξθίλνο όξρε ζε ιεπθνύο ελήιηθεο: 

ζρεηηθόο θίλδπλνο 1,4 γηα κε ζεκηλώκαηα απμαλόκελνο κε ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο [8] 

 ιεπραηκία θαη ελαζρόιεζε κε έθζεζε ζε ΖΜΠ ζην πξνζσπηθό ηνπ Ναπηηθνύ: 

απμεκέλνο ζρεηηθά θίλδπλνο γηα ηνπο ειεθηξνιόγνπο [9] 

 νμεία κε - ιεκθνθπηηαξηθή ιεπραηκία θαη έθζεζε ζε καγλεηηθά (πεδία ζην 

ρώξν ηεο θαηνηθίαο: δελ βξέζεθε ζρέζε [10]. 

 νμεία ιεπραηκία θαη επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ΖΜΠ : ζεκαληηθά απμεκέλνο 

ζρεηηθόο θίλδπλνο γηα όιεο ηηο βηνκεραληθέο εηδηθόηεηεο πιελ απηήο ηνπ 

ζπγθνιιεηή [11]. 

 έξεπλα πάλσ ζηελ επαγγεικαηηθή ζλεζηκόηεηα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ "ειεθηξηθώλ" ελαζρνιήζεσλ θαη ηνπ 

ζαλάηνπ από ιεπραηκία [12] 

 έθζεζε ζε ΖΜΠ θαη ιεκθηθέο - αηκνπνηεηηθέο θαθνήζεηεο: ζεκαληηθά 

απμεκέλε ζλεζηκόηεηα ιόγσ νμείαο κπεινεηδνύο ιεπραηκίαο, πνιιαπινύ 

κπειώκαηνο θαη ηδίσο κεξηθώλ ηύπσλ θαθνήζνπο ιεκθώκαηνο [13]. 

 ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θαηνηθεί θνληά ζε εγθαηαζηάζεηο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο: απμεκέλε ζπρλόηεηα θαξθίλνπ ηνπ 

πλεύκνλα ζηηο γπλαίθεο [14]. 

 ζλεζηκόηεηα θαη θαξθίλνο ζε εξγάηεο εξγνζηαζίσλ ειεθηξόιπζεο: όρη 

ζρέζε [15]. 
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 θαξθίλνο παηδηθήο ειηθίαο θαη παξαηεηακέλε έθζεζε ζε ΖΜΠ 60ΖΕ από 

ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηε κεηέξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο θαη από ην παηδί κεηά ηε γέλλεζε: νη ειεθηξηθέο 

θνπβέξηεο ζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηνλ θαξθίλν (θπξίσο ιεπραηκίαο θαη 

όγθνπο ηνπ εγθεθάινπ) [17]. 

 απώιεηα ηνπ εκβξύνπ θαη έθζεζε ζε δύν επνρηαθέο πεγέο ΖΜΠ (ειεθηξηθή 

ζέξκαλζε νξνθήο θαη ειεθηξηθά ζεξκαηλόκελα θξεβάηηα): ε απώιεηα ήηαλ 

δπζαλάινγα απμεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ρξήζεο [17]. 

 έθζεζε ησλ γνλέσλ ζε ΖΜΠ θαη λεπξνβιάζησκα ζηνπο απνγόλνπο: 

ζεκαληηθά απμεκέλνο ζρεηηθόο θίλδπλνο γηα νξηζκέλεο θαηεγόξηεο 

έθζεζεο [18]. 

 ηζρύο ησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ θαη ηνπνζεζία ζαλάησλ από απηνθηνλία: 

ζεκαληηθή ζρέζε [19]. 

 ρξήζε ηεξκαηηθώλ Ζ/Τ θαη θύεζε: αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 14 

επηδεκηνινγηθέο κειέηεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1985 - 91 από ηηο νπνίεο νη 

13 δελ βξίζθνπλ θίλδπλν γηα απηόκαηε απνβνιή ή γηα δπζπιαζία [20]. 

Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο έρνπλ δερζεί 

ζθνδξή θξηηηθή. Κπξίσο επηζεκαίλνληαη [27]: 

1)  ε δπζηαμηλόκεζε: νη πεξηπηώζεηο ηαμηλνκνύληαη κε βάζε ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο 

θη όρη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο έθζεζε, ε έθζεζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηύπν ησλ 

θαισδίσλ θη όρη ύζηεξα από κέηξεζε. Άιισζηε νη πεξηζζόηεξεο κειέηεο 

αλαθέξνληαη ζην παξειζόλ θη έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη κέηξεζε. Δπίζεο δελ 

ππάξρεη πάληα ν θαηάιιεινο εμνπιηζκόο. 

2)  ε ύπαξμε ζπγρπηηθώλ παξαγόλησλ όπσο νη ρεκηθέο νπζίεο ζηνλ ηόπν ηεο εξγαζίαο 

(δηαιύηεο, αλαζπκηάζεηο), ηα πςειά επίπεδα βελδνιίνπ, ην νπνίν απνηειεί αίηην 

ιεπραηκίαο, ζηηο πεξηνρέο κε πςειή θπθινθνξηαθή ππθλόηεηα [21], νη εξγνλνκηθνί 

παξάγνληεο, ην θάπληζκα θαη ην stress ζηε ρξήζε ηεξκαηηθώλ Ζ/Τ θαη θύεζε [20]. 

3)  ν κηθξόο αξηζκόο εμεηαδόκελσλ πεξηπηώζεσλ 

4)  ε έιιεηςε ελόο εμαθξηβσκέλνπ κεραληζκνύ αιιειεπίδξαζεο 

5)  ε κε παξαηήξεζε ζρέζεο δόζεο - απνηειέζκαηνο 

Όκσο νη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο κπνξνύλ λα δερζνύλ παξόκνηα θξηηηθή σο 

κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο. αλ ζύλνιν έρνπλ ηζρπξή ζπλνρή πνπ δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί: 
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1)  νη θαξθίλνη πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα Ζιεθηξνκαγλεηηθά πεδία είλαη ζπλήζσο ε 

ιεπραηκία, ηα ιεκθώκαηα θαη νη θαξθίλνη ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

2)  νη ζρεηηθνί θίλδπλνη πνπ ππνινγίδνληαη είλαη ζπλήζσο ηεο ηάμεο ηνπ 2 - 3 

Ζ θαξθηλνγέλεζε ζεσξείηαη όηη πεξηιακβάλεη δύν ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα, ηελ έλαξμε 

θαη ηελ πξναγσγή.  

ηελ έλαξμε πξνζβάιιεηαη ην DNA ηνπ θπηηάξνπ από έλα κεηαιιαμηνγόλν θαη 

πξνθαιείηαη κηα κε - αλαζηξέςηκε κεηαβνιή πνπ δίλεη ζην θύηηαξν ηε δπλαηόηεηα λα 

κεηαηξαπεί ζε λεόπιαζκα κε θαηνπηλή επίδξαζε κε - εηδηθνύ παξάγνληα ν νπνίνο ζα 

ηνπ δώζεη απμεηηθό πιενλέθηεκα θαη ζα ην βγάιεη από ηε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε 

όπνπ αθνινπζνύζε θπζηνινγηθή θηλεηηθή. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξναγσγή. 

Ζ ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεη ε ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηόζν ρακειήο 

ζπρλόηεηαο είλαη πνιύ κηθξή γηα λα ζπάζεη ρεκηθνύο δεζκνύο (όπσο ε αθηηλνβνιία 

Υ) ή γηα λα πξνθαιέζεη ζέξκαλζε (όπσο ηα κηθξνθύκαηα). Έηζη αλ είλαη λα 

επεξεάδεη ηελ θαξθηλνγέλεζε ζα ην θάλεη ζην ζηάδην ηεο πξναγσγήο. Έλα ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πεξηγξάθεη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνθιεζνύλ 

κεηαιιάμεηο κε παξόκνην ηξόπν. Αιινύ αλαθέξνληαη αζήκαληα απνηειέζκαηα. Έηζη 

κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη δελ ππάξρεη δξάζε ζηε θάζε ηεο έλαξμεο. 

'Έλα απνδεδεηγκέλν θαη επαλαιακβαλόκελν απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ρακειήο ζπρλόηεηαο ζηα πεηξακαηόδσα είλαη νη 

δηαηαξαρέο ησλ θηξθαξδηθώλ ξπζκώλ [5]. Απηό είλαη πεξηζζόηεξν θαλεξό ζηελ 

έθθξηζε ηεο νξκόλεο κειαηνλίλεο από ηελ επίθπζε. Ζ επίθπζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

νπηηθή νδό θαη δξα σο λεπξνκεηαζρεκαηηζηήο κεηαηξέπνληαο έλα λεπξηθό ζήκα ζε 

νξκνληθή έθθξηζε. Σν ζύζηεκα απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή ελαιιαγή ύπλνπ 

εγξήγνξζεο. Κάπνηα αιιαγή ζηελ θπθιηθή δηαθύκαλζε ηεο κειαηνλίλεο (απμεκέλε 

ην βξάδπ, κεησκέλε ην πξσί) πξνθαιεί δηαηαξαρή ζηηο ζρέζεηο ησλ δηαθόξσλ 

θηξθαξδηθώλ ξπζκώλ γεγνλόο πνπ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Δπίζεο κπνξνύλ λα 

επεξεαζηνύλ ε επαηζζεζία ζηα θάξκαθα θαη ε ηθαλόηεηα παξαγσγήο έξγνπ. 

Δπίκπεο πνπ αθηηλνβνινύληαλ ζπλερώο κε ειεθηξηθά ή κε καγλεηηθά πεδία, ππό 

θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ειαηησκέλε λπρηεξηλή έθθξηζε 

κειαηνλίλεο [5,23]. Ο κεραληζκόο είλαη άγλσζηνο. Ζ επίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο 

κπνξεί λα είλαη άκεζε ζηελ επίθπζε ή έκκεζε ζην ζπκπαζεηηθό πνπ ηε 

λεπξώλεη [24].  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πείξακα θαηά ην νπνίν κεηαβιήζεθαλ θηξθαξδηθνί 

ξπζκνί ζε άλζξσπν ππό ηελ επίδξαζε ΖΜΠ 10 Ζz [25] θαη πείξακα κε εζεινληέο νη 
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νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ειεθηξηθέο θνπβέξηεο γηα 6 - 10 εβδνκάδεο κε απνηέιεζκα 

κεησκέλε έθθξηζε κειαηνλίλεο [5]. 

Σα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηνλ θαξθίλν δηαθόξσλ νξγάλσλ αιιά 

ηδηαίηεξα κε απηόλ ηνπ καζηνύ. Σα εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ είλαη ηα 

αθόινπζα. Πεηξάκαηα ζε επίκπεο έδεημαλ όηη ε ρνξήγεζε κειαηνλίλεο δξα 

πξνζηαηεπηηθά ζηελ αλαηήμεη όγθσλ [26]. Ζ έιιεηςε κειαηνλίλεο πξνάγεη ηελ 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ύζηεξα από εθαξκνγή θαξθηλνγόλνπ νπζίαο [23]. Ηn vitro 

παξαηήξεζε όηη ε κειαηνλίλε δξα αλαζηαιηηθά ζηελ αύμεζε αλζξώπηλσλ 

θαξθηληθώλ θπηηάξσλ καζηνύ [7]. 

πλνςίδνληαο, έξεπλεο γίλνληαη θαη ζα γίλνληαη γύξσ από ηηο βηνινγηθέο επηπηώζεηο 

ησλ Ζιεθηξνκαγλεηηθώλ Πεδίσλ ρακειήο ζπρλόηεηαο. Δηδηθέο επηηξνπέο, όπσο ν 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO) θαη ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από κε 

Ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο (ICNIRP), ζε ζπλεξγαζία κε εζληθνύο θνξείο αμηνινγνύλ 

ζπλερώο όιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ θνξέσλ απηώλ 

ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο [28]: 

 δελ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο γηα κεραληζκό θαξθηλνγέλεζεο ησλ ELF 

ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηα πεηξακαηόδσα. 

 δελ ππάξρεη επαξθήο απνδείμεηο γηα ηελ πξόθιεζε θαξθίλσλ ζηνλ άλζξσπν 

ιόγσ ησλ ELF καγλεηηθώλ πεδίσλ. 

 από ην ζύλνιν ησλ επηδεκηνινγηθώλ εξεπλώλ θαη δεκνζηεύζεσλ θαίλεηαη όηη 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε παηδηθήο ιεπραηκίαο γηα 

ηελ νπνία εκθαλίζζεθε αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ELF καγλεηηθό 

πεδίν. 

 ν θίλδπλνο ιεπραηκίαο δηπιαζηάδεηαη γηα παηδηά πνπ δνπλ ζε ζπίηηα όπνπ ην 

καγλεηηθό πεδίν 50 Hz είρε εκεξήζηεο ηηκέο πάλσ από 0,4κΣ, ηε ζηηγκή πνπ 

ην όξην έθζεζεο γηα ην γεληθό πιεζπζκό είλαη 100κΣ.  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3.2 Οδεγίεο πξνζηαζίαο από ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία  

Σν 1974 δεκηνπξγήζεθε από ηε Γηεζλή Έλσζε Πξνζηαζίαο από Αθηηλνβνιία 

(International Protection Association-IRPA) κηα νκάδα εξγαζίαο ε νπνία αζρνιήζεθε 

κε ηε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

έιιεηςε πξνζηαζίαο από απηή. Σν 1977, απηή ε νκάδα εξγαζίαο έγηλε απηό πνπ 

νλνκάδνπκε ζήκεξα Γηεζλή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από κε Ηνληίδνπζα Αθηηλνβνιία 

(International Non-Ionizing Radiation Committee-INIRC). 

Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από κε Ηνληίδνπζα Αθηηλνβνιία, ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Τγείαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (WHO), 

ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΖΔ) πνιιέο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηηο βηνινγηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έθζεζε ζε κε 

Ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο. Μέζσ ησλ εξεπλώλ απηώλ θαηέιεμε ζε θάπνηα όξηα γηα ην 

ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν ζην νπνίν πξέπεη λα εθηίζεηαη ν άλζξσπνο. Έηζη 

θηάζακε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990 ζηε δεκνζίεπζε νδεγίαο κε ηίηιν «Πξνζσξηλέο  

νδεγίεο νξίσλ γηα ηελ έθζεζε ζε ειεθηξηθά  θαη µαγλεηηθά πεδία 50/60Hz»[29]. 

 

 Γεληθό θνηλό Δπαγγεικαηηθό θνηλό 

Ζιεθηξηθό 

πεδίν (V/m) 

Μαγλεηηθό πεδίν 

(κΣ) 

Ζιεθηξηθό 

πεδίν (V/m) 

Μαγλεηηθό 

πεδίν (κΣ) 

50 Hz 5000 100 10000 500 

60 Hz 4200 84 8300 420 

Πίνακας 3.1 Όρια έκθεζης γενικού και επαγγελμαηικού κοινού καηά ηην προζωρινή 

οδηγία ηης INIRC-1990 [30] 

Με εθαιηήξην ηελ πξνζσξηλή νδεγία ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο από κε 

Ηνληίδνπζα Αθηηλνβνιία ην 1990 πνιιέο ήηαλ νη έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ ηόζν 

από παλεπηζηήκηα όζν θαη από εξεπλεηηθά θέληξα, ρξεκαηνδνηνύκελεο ζπρλά από 

εζληθέο θπβεξλήζεηο. Έηζη, ηα επόκελα ρξόληα πνιιέο ρώξεο, όπσο ε Βξεηαλία θαη ε 

Γεξκαλία κε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζέζπηζαλ δηθά ηνπο όξηα έθζεζεο ζηελ 

αθηηλνβνιία. 

Φηάζακε ζηε δεκνζίεπζε ηνπ Πξνζσξηλνύ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (European Committee for Electrotechnical 

Standardization-CENELEC) ην 1995. Βαζηθή απαίηεζε ηνπ παξαπάλσ πξνηύπνπ 

ήηαλ νη επαγόκελεο ππθλόηεηεο ξεύκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό λα παξακέλνπλ 

θαηώηεξεο από 10mA/m
2
. 
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Σν 1998 ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από κε Ηνληίδνπζα Αθηηλνβνιία (ICNIRP) 

δεκνζίεπζε νδεγία ρσξίο ηε ιέμε "πξνζσξηλή". ηελ νπζία όιεο νη κεηέπεηηα 

έξεπλεο έπεηζαλ ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη κόληκα ηα όξηα έθζεζεο ηνπ 1990. 

Μεηά από απηή ηε δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή Έλσζε απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηα 

όξηα ηεο ICNIRP θαη θάιεζε ηηο ρώξεο κέιε ηεο λα ηα πηνζεηήζνπλ θαη απηέο. 

Μάιηζηα ην 2004 δεκνζηεύηεθε θαη ζρεηηθή νδεγία ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

γηα επαγγεικαηηθή έθζεζε. 

Αθνινπζώληαο ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα δεκνζίεπζε ην 2002 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, ΠΔΥΩΓΔ θαη Τγείαο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 512/Β/25-4-2002, ΚΤΑ 3060 ΦΟΡ 238). 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ε Γηεζλήο Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο από κε Ηνληίδνπζα 

Αθηηλνβνιία (ICNIRP) απνθάζηζε λα αιιάμεη ηα όξηα έθζεζεο κε λέα αλαζεσξεηηθή 

δεκνζίεπζε ην 2010. 

 Γεληθό θνηλό Δπαγγεικαηηθό θνηλό 

Ζιεθηξηθό 

πεδίν (V/m) 

Μαγλεηηθό πεδίν 

(κΣ) 

Ζιεθηξηθό 

πεδίν (V/m) 

Μαγλεηηθό 

πεδίν (κΣ) 

50 Hz 5000 200 10000 1000 

60 Hz 4167 200 10000 1000 

Πίνακας 3.2 Όρια έκθεζης γενικού και επαγγελμαηικού κοινού καηά ηην οδηγία ηης 

ICNIRP-2010 [31] 

Πξνο ην παξόλ νη λέεο ηηκέο δελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε. 

Γηα ην ιόγν απηό ζα ζπλερίζνπκε ηηο κεηέπεηηα κεηξήζεηο ιακβάλνληαο σο όξηα απηά 

πνπ ν λόκνο δεηά. Έηζη θη αιιηώο, ηα λνύκεξα απηά είλαη κηθξόηεξα από ηα 

επηθαηξνπνηεκέλα. 

Παξαθάησ παξαηεξνύκε ηα όξηα έθζεζεο πνπ θαηά θαηξνύο έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 50 Hz ζηε δεκνζηόηεηα θαη πώο απηά έρνπλ 

κεηαβιεζεί κέζα ζηα ρξόληα. 

Όξηα ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ 50 Hz 

 
Γεληθό θνηλό 

Δπαγγεικαηηθή 

απαζρόιεζε 

E (V/m) B (κΣ) E (V/m) B (κΣ) 

Πξνζωξηλή νδεγία ICNIRP, 1990 5000 100 10000 500 

Βξεηαληθή νδεγία NRPB, 1993 12000 1600 12000 1600 

CENELEC ENV 50166-1, 1995 10000 640 30000 1600 
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Γεξκαληθό Γηάηαγκα 26,  

BIMSchV, 1996 
5000 100 - - 

Οδεγία ICNIRP, 1998 5000 100 10000 500 

ύζηαζε πκβνπιίνπ ΔΔ, 1999 5000 100 - - 

ΦΔΚ 512/Β/25-04-2002, 

ΚΤΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 
5000 100 - - 

Αλαζεώξεζε NRPB, 2004 5000 100 10000 500 

Οδεγία Δπξωπαϊθνύ  

Κνηλνβνπιίνπ, 2004 
- - 10000 500 

Οδεγία ICNIRP, 2010 5000 200 10000 1000 

Πίνακας 3.3 Όρια  ηλεκηρομαγνηηικών πεδίων 50 Hz ζηις διάθορες εκδοθείζες οδηγίες 

[29] 

3.2.1 Παξνπζίαζε νδεγίαο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο από κε Ηνληίδνπζα 

Αθηηλνβνιία (ICNIRP) ηνπ έηνπο 2010 

Ζ ∆ηεζλήο  Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο  από Με Ηνληίδνπζεο  Αθηηλνβνιίεο  (ICNIRP)  ην 

1998 εμέδσζε όξηα γηα ηελ έθζεζε, ηόζν ηνπ γεληθνύ πιεζπζµνύ όζν θαη ησλ 

εξγαδνµέλσλ,  ζε  ΖΜ  πεδία  ζπρλνηήησλ  0 έσο  300  GHz.  Απηά ηα όξηα ήξζε θαη 

αλαζεώξεζε ην 2010.  

Οη βαζηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο νδεγίεο είλαη [32]: 

 Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί βαζίδνληαη ζε επαγόκελα εζσηεξηθά ειεθηξηθά πεδία 

αληί γηα επαγόκελε ππθλόηεηα ξεύκαηνο, θαζώο απηά είλαη πνπ θαζνξίδνπλ 

ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο. Οη πξνεγνύκελεο εθηηκήζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο 

ζηελ πγεία βαζίδνληαλ ζηελ επαγόκελε ππθλόηεηα ξεύκαηνο θαζώο ηα 

πεξηζζόηεξα εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα εθείλε ηελ επνρή είραλ ζαλ βάζε απηό 

ην κέγεζνο. ηηο κέξεο καο, επαξθείο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο γύξσ από 

ηα επαγόκελα εζσηεξηθά ειεθηξηθά πεδία ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύκε απηά ζαλ 

κέγεζνο. 

 Οη πξνεγνύκελεο δεκνζηεύζεηο νξίζηεθαλ γηα λα απνηξέπνπλ επηπηώζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπαθόινπζα, ζηηο ελ ιόγσ 

δεκνζηεύζεηο ππήξρε πεξηνξηζκόο ηεο επαγόκελεο καγλεηηθήο ξνήο κόλν γηα 

ηo θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Σόηε νη θσζθίλεο δελ ζεσξνύληαλ δπζκελήο 

επίπησζε. Φσζθίλε νλνκάδεηαη ην ζακπό θσο πνπ ηξεκνπαίδεη θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα από ηα ειεθηξηθά θαη ηα 

καγλεηηθά πεδία. ήκεξα ε Δπηηξνπή πηζηεύεη όηη νη ελ ιόγσ επηπηώζεηο ζηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ζπλδένληαη κε επηδξάζεηο ησλ πεδίσλ ζηνλ εγθέθαιν. Έηζη 

ζεζπίζηεθε θαη πεξηνξηζκόο ζρεηηθόο κε ηελ ελ ιόγσ επίπησζε. Δπηπξόζζεηα, 



64 
 

δηεγέξζεηο ζηα πεξηθεξεηαθά λεύξα θαη ζηα θεληξηθά λεύξα κε κπειίλε 

ειήθζεζαλ ππόςε. Σειηθά, όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε νξίσλ 

έθζεζεο γηα νπνηνλδήπνηε νξγαληθό ηζηό. Μάιηζηα νη ηηκέο απηέο βαζίζηεθαλ 

ζε ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη όρη ζε απιέο αληηζηνηρίεο κε ηα 

παιαηόηεξα ζηνηρεία βαζηζκέλα ζηελ επαγόκελε ππθλόηεηα ξεύκαηνο.  

Έηζη παίξλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 Δύξνο ζπρλόηεηαο 
Όξην γηα ην επαγόκελν 

ειεθηξηθό πεδίν (V/m) 

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

Κεληξηθό Νεπξηθό 

ύζηεκα εγθεθάινπ 
1-10 Hz 0,5/f 

 10 Hz - 25 Hz 0,05 

 25 Hz - 400 Hz 2 x 10
-3

f 

 400 Hz - 3 kHz 0,8 

 3 kHz -10 MHz 2,7 x 10
-4

f 

Ηζηνί ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ηνπ ζώκαηνο 
1 Hz - 3 kHz 0,8 

 3 kHz - 10 MHz 2,7 x 10
-4

f 

Έθζεζε γεληθνύ θνηλνύ 

Κεληξηθό Νεπξηθό 

ύζηεκα εγθεθάινπ 
1-10 Hz 0,1/f 

 10 Hz - 25 Hz 0,01 

 25 Hz - 1000 Hz 4 x 10
-4

f 

 1000 Hz - 3 kHz 0,4 

 3 kHz -10 MHz 1,35 x 10
-4

f 

Ηζηνί ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ηνπ ζώκαηνο 
1 Hz - 3 kHz 0,4 

 3 kHz - 10 MHz 1.35 x 10
-4

f 

Πίνακας 3.4 Όρια επαγόμενοσ ηλεκηρικού πεδίοσ ζηοσς βιολογικούς ιζηούς, όποσ f η 

ζστνόηηηα ζε Hz [32] 
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Εικόνα 3.1 Βαζικοί περιοριζμοί για έκθεζη κοινού και επαγγελμαηική με βάζη ηο 

επαγόμενο ηλεκηρικό πεδίο ζε βιολογικούς ιζηούς [31] 

Πεξεηαίξσ δηαθνξέο είλαη [32]: 

 Οη δνζηκεηξηθέο εμεηάζεηο βαζίζηεθαλ ην 1998 ζε απιά γεσκεηξηθά κνληέια. 

Οη λέεο έγηλαλ θάλνληαο ρξήζε δεδνκέλσλ από ππνινγηζηηθέο πξνζνκνηώζεηο 

βαζηζκέλεο ζε πιήξσο αλαηνκηθά ιεπηνκεξή αλζξώπηλα κνληέια. 

 Σόζν νη αλαζεσξεκέλνη βαζηθνί πεξηνξηζκνί όζν θαη νη δνζηκεηξηθέο 

εμεηάζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηα όξηα έθζεζεο λα δηαθέξνπλ από απηά ησλ 

παιαηόηεξσλ δεκνζηεύζεσλ. Σν καγλεηηθό πεδίν παξνπζηάδεη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο πςειόηεξν όξην έθζεζεο, ελώ από ηελ άιιε ην 

ειεθηξηθό παξνπζηάδεηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ακεηάβιεην. 

 Όζνλ αθνξά ηα 50 Hz, ηα όξηα γηα ην ειεθηξηθό πεδίν έκεηλαλ αλαιινίσηα 

ηόζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή όζν θαη γηα ηε γεληθή έθζεζε. Από ηελ άιιε, ην 

όξην γηα ην καγλεηηθό απμήζεθε από ηα 100 κΣ ζηα 200 κΣ γηα ηελ έθζεζε 

ηνπ γεληθνύ θνηλνύ. Αληίζηνηρε αύμεζε ζεκεηώζεθε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

έθζεζε από ηα 500 κΣ ζηα 1000 κΣ. 

 ην ελ ιόγσ έληππν δίλνληαη επίζεο επηπξόζζεηεο ζπκβνπιέο πάλσ ζην πώο 

πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ νη νδεγίεο ζε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο έθζεζεο ζε 

ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά πεδία, ζε πεδία πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ θαη ζε κε 

εκηηνλνεηδή πεδία.  
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Έηζη θαηαιήγνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, όπνπ θαίλνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα όξηα 

έθζεζεο γηα ην ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν: 

Δύξνο 

ζπρλόηεηαο 

Έληαζε ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ  

E (kV/m) 

Έληαζε 

καγλεηηθνύ πεδίνπ  

Ζ (Α/m) 

Ππθλόηεηα 

καγλεηηθήο ξνήο 

Β (Σ) 

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

 1 Hz - 8 Hz 20 1,63 x 10
5
/f 

2
 0,2/f 

2
 

8 Hz - 25 Hz 20 2 x 10
4
/f 2,5 x 10

-2
/f 

25 Hz - 300 Hz 5 x 10
2
/f 8 x 10

2
 1 x 10

-3
 

300 Hz - 3 kHz 5 x 10
2
/f 2,4 x 10

5
/f 0,3/f 

3 kHz - 10 MHz 1,7 x 10
-1

 80 1 x 10
-4

 

Έθζεζε γεληθνύ θνηλνύ 

1 Hz - 8 Hz 5 3,2 x 10
4
/f 

2
 4 x 10

-2
/f 

2
 

8 Hz - 25 Hz 5 4 x 10
3
/f  5 x 10

-3
/f  

25 Hz - 50 Hz 5 1,6 x 10
2
 2 x 10

-4
 

50 Hz - 400 Hz 2,5 x 10
2
/f 1,6 x 10

2
 2 x 10

-4
 

400 Hz - 3 kHz 2,5 x 10
2
/f 6,4 x 10

4
/f 8 x 10

-2
/f 

3 kHz - 10 MHz 8,3 x 10
-2

 21 2,7 x 10
-5

 

Πίνακας 3.5 Όρια έκθεζης ηλεκηρικού και μαγνηηικού πεδίοσ για ζστνόηηηες 1Hz-

10MHz, όποσ f η ζστνόηηηα ζε Hz [31] 

 

 Εικόνα 3.2 Όρια έκθεζης μαγνηηικού πεδίοσ [31] 
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 Εικόνα 3.3 Όρια έκθεζης ηλεκηρικού πεδίοσ [31] 

Σέινο γίλεηαη ιόγνο γηα ηα όξηα αλαθνξάο ζε επαγόκελα ξεύκαηα από αγώγηκα πιηθά.  

Δύξνο ζπρλόηεηαο 
Μέγηζην ξεύκα επαθήο 

(mA) 

Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 

Μέρξη 2,5 KHz 1,0 

2,5 KHz - 100 KHz 0,4f 

100 KHz - 10 MHz 40 

Έθζεζε γεληθνύ θνηλνύ 

Μέρξη 2,5 KHz 0,5 

2,5 KHz - 100 KHz 0,2f 

100 KHz - 10 MHz 20 

Πίνακας 3.6 Όρια μεγίζηοσ ρεύμαηος επαθής για ζστνόηηηες 1Hz-10MHz, όποσ f η 

ζστνόηηηα ζε Hz [31] 

Παξαηεξνύκε όηη ηα όξηα έθζεζεο γηα ην γεληθό θνηλό είλαη πνιύ κηθξόηεξα από απηά 

γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. Ο ιόγνο είλαη όηη ζην γεληθό θνηλό εληάζζνληαη νκάδεο όπσο 

ηα παηδηά θαη νη έγθπνη. Απηέο νη νκάδεο είλαη θαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, βιέπνπκε όηη ηα όξηα κεγίζηνπ ξεύκαηνο επαθήο γηα ην γεληθό θνηλό 

είλαη ηα κηζά από απηά γηα ηελ επαγγεικαηηθή έθζεζε. Ζ δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ηα επαγόκελα ξεύκαηα πνπ πξνθαινύλ βηνινγηθέο επηδξάζεηο ζηα παηδηά 

είλαη ηα κηζά από απηά πνπ πξνθαινύλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζηνπο ελειίθνπο 

[31]. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έθζεζε ζε Ζιεθηξνκαγλεηηθά Πεδία πνιιαπιώλ 

ζπρλνηήησλ. Αλαθέξεηαη όηη ε ζπλύπαξμε πνιιώλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ 

αθόκα θαη δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ έρνπλ επηπηώζεηο πνπ ελεξγνύλ αζξνηζηηθά. Γηα 
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ειεθηξηθή δηέγεξζε πεδίσλ ζπρλόηεηαο κέρξη 10MHz, ηα επαγόκελα ειεθηξηθά πεδία 

αζξνίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν [31]: 

∑
    

    
 

      

      

  

όπνπ Ei,j ε έληαζε ηνπ εζσηεξηθνύ επαγόκελνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζπρλόηεηαο j  

θαη EL,j ην όξην ηεο έληαζεο ηνπ επαγόκελνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηε ζπρλόηεηα j 

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.4. 

Σα Ζιεθηξνκαγλεηηθά Πεδία πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ, γηα λα είλαη κέζα ζηα όξηα 

έθζεζεο, πξέπεη λα ηζρύνπλ γηα απηά ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

∑
    

    
 

      

      

  

θαη 

∑
    

    
 

      

      

  

όπνπ Ej ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζπρλόηεηαο j 

 ER,j ην επίπεδν αλαθνξάο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηε ζπρλόηεηα j, 

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.5. 

        Ζj ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπρλόηεηαο j 

θαη   ΖR,j ην επίπεδν αλαθνξάο ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηε ζπρλόηεηα j,     

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.5. 

Αληίζηνηρνο είλαη θαη ν ηύπνο-θξηηήξην γηα ην κέγηζην ξεύκα επαθήο: 

∑
  

    
 

      

      

  

όπνπ Ij ην κέγηζην ξεύκα επαθήο ζπρλόηεηαο j  

θαη ΗL,j ην επίπεδν αλαθνξάο ηνπ κεγίζηνπ ξεύκαηνο επαθήο ζηε ζπρλόηεηα j,     

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.6. 

Έπεηηα γίλεηαη αλαθνξά ζε έθζεζε ζε κε εκηηνλνεηδή Ζιεθηξνκαγλεηηθά Πεδία. ε 

ρακειέο ζπρλόηεηεο θάησ από 100 kHz ηα ειεθηξηθά θαη ηδηαίηεξα ηα καγλεηηθά 

πεδία ζπρλά παξακνξθώλνληαη από αξκνληθέο πνπ εθηείλνληαη ζε έλα επξύ θάζκα 
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ζπρλνηήησλ. Δπαθόινπζα ηα θύκαηα απηά γίλνληαη πνιύπινθα, έρνληαο ζρήκα 

ζρεδόλ παικηθνύ θύκαηνο [31]. 

Μηα επηινγή είλαη ε αλάιπζε ζε ρσξηζηέο θαζκαηηθέο ζπληζηώζεο θάλνληαο ρξήζε 

Μεηαζρεκαηηζκνύ Fourier (Fourier Transform) θαη λα γίλεη ρξήζε ησλ παξαπάλσ 

ηύπσλ γηα πεδία πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ. 

Μηα ελαιιαθηηθή επηινγή είλαη λα θάλσ ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο-θίιηξν ζρεηηθήο κε 

ηα επίπεδα αλαθνξάο, όπσο: 

|∑
  

   
                

 

 |    

όπνπ t ν ρξόλνο θαη ELi ην όξην έθζεζεο ηεο i-νζηήο αξκνληθήο ζπληζηώζαο, Ai 

πιάηνο θαη ζi, θi νη γσλίεο θάζεο ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ θίιηξνπ ζηηο ελ ιόγσ αξκνληθέο. 

Κιείλνληαο, ε INCIRP πξνηείλεη κέηξα πξνζηαζίαο γηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Πξώηνλ, κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη όπνπ ηα κεγέζε 

είλαη πςειά πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ. ηε ζπλέρεηα ζπζηήλεηαη απαγόξεπζε 

πξόζβαζεο ζηνπο κε έρνληεο εξγαζία θαη ζηνπο κε έρνληεο ηνλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκό θαη ξνπρηζκό πξνζηαζίαο. 

Παξόκνηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαη γηα ην γεληθό θνηλό. Καλόλεο πξέπεη λα 

ηεζνύλ ζε ηζρύ πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη [31]: 

 παξεκβνιέο ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πγείαο όπσο θαξδηαθνύο βεκαηνδόηεο 

 ππξνδνηήζεηο ειεθηξηθώλ ππξνθξνηεηώλ 

 ππξθαγηέο θαη εθξήμεηο από ηόμα θαη ζπίζεο πξνθαινύκελα από επαγόκελα 

πεδία, ξεύκαηα επαθήο θηι 

 

3.2.2 Παξνπζίαζε Διιεληθήο λνκνζεζίαο "Μέηξα πξνθύιαμεο ηνπ θνηλνύ από 

ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεωλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίωλ ρακειώλ 

ζπρλνηήηωλ" - ΦΔΚ 512/Β/25-04-2002, ΚΤΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 

Σν 2002 ε Διιάδα, αθνινπζώληαο ηελ νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  δεκνζίεπζε 

Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, ΠΔΥΩΓΔ θαη Τγείαο ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ 512/Β/25-4-2002, ΚΤΑ 3060 ΦΟΡ 238) κε ηίηιν 

"Μέηξα πξνθύιαμεο ηνπ θνηλνύ από ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ρακειώλ ζπρλνηήησλ". 

Μέζα ζε απηό ην έληππν βιέπνπκε αξρηθά λα νξίδνληαη ηα απαξαίηεηα θπζηθά 

κεγέζε, ην Ρεύκα επαθήο (Ηc), ε Ππθλόηεηα ξεύκαηνο (J), ε Έληαζε ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ (Δ), ε Έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ (Ζ), ε Μαγλεηηθή επαγσγή (Β) θαη ην 

Ρεύκα άθξσλ (ΗL). 
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ηε ζπλέρεηα νξίδνληαη νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα θπζηθά κεγέζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ απηνύο ηνπο πεξηνξηζκνύο, ε καγλεηηθή 

επαγσγή (Β) θαη ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο (J). Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην ελ ιόγσ 

έληππν είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ νδεγία ηεο ΔΔ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βαζίδεηαη 

ζηελ νδεγία ηεο INCIRP ηνπ 1998. Όπσο αλαθέξακε, ήξζε ε INCIRP ην 2010 θαη 

πξνζδηνξίδεη ηνπο βαζηθνύο πεξηνξηζκνύο όρη πιένλ ζηελ ππθλόηεηα ξεύκαηνο, αιιά 

επαγόκελα εζσηεξηθά ειεθηξηθά πεδία. Ζ λέα νδεγία κε ηα λέα όξηα σζηόζν δελ έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέρξη ζήκεξα. 

Σα όξηα έθζεζεο νξίδνληαη σο ηα αλώηεξα επηηξεπηά όξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνύ θαη 

είλαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ (Δ), ε  έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ (Ζ), ε 

καγλεηηθή επαγσγή (Β) θαη ην ξεύκα ησλ άθξσλ (IL). 

ην δεύηεξν άξζξν παξνπζηάδεηαη ν θάησζη πίλαθαο πεξηνξηζκώλ: 

Εώλε πρλνηήηωλ 
Μαγλεηηθή επαγωγή 

(mT) 

Ππθλόηεηα ξεύκαηνο 

(mA/m
2
) (rms) 

0 Hz 40 - 

>0 - 1 Hz - 8 

1 - 4 Hz - 8/f 

4 - 1000 Hz - 2 

1000 Hz -  

100 kHz - f/500 

Πίνακας 3.7 :Βαζικοί περιοριζμοί για ηλεκηρικά, μαγνηηικά και ηλεκηρομαγνηηικά 

πεδία ταμηλών ζστνοηήηων ηης ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238, f ζε Hz [33] 

Παξαηεξνύκε όηη [33]: 

 Γηα ζπρλόηεηεο από 0 έσο 1 Hz πξνβιέπνληαη βαζηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

καγλεηηθή επαγσγή ζηαηηθώλ καγλεηηθώλ πεδίσλ (0 Hz) θαη γηα ηελ 

ππθλόηεηα ξεύκαηνο ρξνληθά κεηαβαιιόκελσλ πεδίσλ έσο 1 Hz, γηα πξόιεςε 

επηπηώζεσλ ζην θαξδηαγγεηαθό θαη θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. 

 Γηα ζπρλόηεηεο από 1 Hz έσο 10 MHz πξνβιέπνληαη βαζηθνί πεξηνξηζκνί γηα 

ηελ ππθλόηεηα ξεύκαηνο, γηα ηελ πξόιεςε επηπηώζεσλ ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

"Ο βαζηθόο πεξηνξηζκόο ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία από 

ηηο νμείεο επηπηώζεηο ηεο έθζεζεο ζε ΖΜΠ ησλ ηζηώλ ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο (ΚΝ) ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ζώκαηνο θαη εκπεξηέρεη έλαλ παξάγνληα 

αζθαιείαο. Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί γηα ηα πεδία ηδηαίηεξα ρακειώλ ζπρλνηήησλ 

βαζίδνληαη ζηηο δηαπηζησκέλεο δπζκελείο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ζην ΚΝ." 
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Παξαπάλσ παξνπζηάδεηαη ε ινγηθή κε ηελ νπνία έρνπλ νξηζηεί νη βαζηθνί 

πεξηνξηζκνί. Παξόκνηα ινγηθή αλαπηύζζεηαη θαη ζηελ νδεγία ηεο INCIRP. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο κε ηα επίπεδα αλαθνξάο: 

Εώλε 

ζπρλνηήηωλ 

Έληαζε ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ Δ (V/m) 

Έληαζε καγλεηηθνύ 

πεδίνπ Ζ (A/m) 

Μαγλεηηθή 

επαγωγή Β (κΣ) 

0 - 1 Hz - 3,2 x 10
4
 4 x 10

4
 

1 - 8 Hz 10000 3,2 x 10
4
/f 

2
 4 x 10

4
/f 

2
 

8 - 25 Hz 10000 4000/f 5000/f 

0,025 - 0,8 kHz  250/f 4/f 5/f 

0,8 - 3 kHz 250/f 5 6,25 

3 - 150 kHz 87 5 6,25 

Πίνακας 3.8: Επίπεδα αναθοράς για ηλεκηρικά, μαγνηηικά και ηλεκηρομαγνηηικά πεδία 

ταμηλών ζστνοηήηων ηης ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238, ηιμές rms, f όπως  ζηην 1η ζηήλη [33] 

Παξαηεξνύκε όηη δελ νξίδεηαη ηηκή έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ γηα ζπρλόηεηεο  

κηθξόηεξεο από 1 Hz πνπ είλαη ζηε πξαγκαηηθόηεηα ζηαηηθά ειεθηξηθά πεδία. Ζ 

ελνριεηηθή αίζζεζε επηθαλεηαθώλ ειεθηξηθώλ θνξηίσλ δελ γίλεηαη αληηιεπηή ζηνπο 

πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ζε πεδία κε έληαζε κηθξόηεξε από 25 kV/m. 

Έπεηηα νξίδνληαη ηα επίπεδα αλαθνξάο γηα ξεύκαηα επαθήο από αγώγηκα ζώκαηα: 

Εώλε ζπρλνηήηωλ 
Μέγηζην επηηξεπόκελν 

ξεύκα επαθήο (mA) 

0 - 2,5 KHz 0,5 

2,5 KHz - 100 KHz 0,2f 

Πίνακας 3.9 Επίπεδα αναθοράς για ρεύμαηα επαθής από αγώγιμα ζώμαηα [33] 

Έλα επίζεο ζεκαληηθό ζέκα πνπ ζίγεηαη είλαη ε ηαπηόρξνλε έθζεζε ζε πεδία 

δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ. Γηα ην βαζηθό πεξηνξηζκό, γηα ην θαηλόκελν ηεο 

ειεθηξηθήο δηέγεξζεο ζε ζπρλόηεηεο από 1 Hz έσο 100 kHz, νη ππθλόηεηεο ηνπ 

ξεύκαηνο εμ επαγσγήο πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηύπν: 

∑
  
    

 

       

      

  

όπνπ Ji ε ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζηε ζπρλόηεηα i  

θαη JL,i βαζηθόο πεξηνξηζκόο γηα ηελ ππθλόηεηα ξεύκαηνο ζηε ζπρλόηεηα i ζύκθσλα 

κε ηνλ Πίλαθα 3.7. 
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Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα αλαθνξάο, γηα ππθλόηεηεο ξεύκαηνο εμ επαγσγήο θαη ηα 

θαηλόκελα ειεθηξηθώλ δηεγέξζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από απηά ζε ζπρλόηεηεο κέρξη 

150 kHz, πξέπεη λα εθαξκόδνληαη δύν απαηηήζεηο: 

∑
  

    
 

       

      

  

θαη 

∑
  

    
 

       

      

  

όπνπ Ei ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζπρλόηεηαο i 

 EL,i ην επίπεδν αλαθνξάο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηε ζπρλόηεηα i, 

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.8. 

        Ζi ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζπρλόηεηαο i 

θαη   ΖL,i ην επίπεδν αλαθνξάο ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηε ζπρλόηεηα i,     

ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.8. 

Γηα ην ξεύκα ησλ άθξσλ θαη γηα ην ξεύκα επαθήο αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ 

νη αθόινπζεο απαηηήζεηο: 

∑ (
  
    

)

 

 

       

       

  

θαη 

∑ (
  
    

)

 

 

       

      

  

όπνπ Ik είλαη ε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο άθξσλ ζε ζπρλόηεηα k, 

IL,k είλαη ην επίπεδν αλαθνξάο γηα ην ξεύκα άθξσλ, 45 mA 

In είλαη ε ηηκή ηνπ ξεύκαηνο επαθήο ζε ζπρλόηεηα n θαη 

IC,n είλαη ην επίπεδν αλαθνξάο γηα ην ξεύκα επαθήο ζε ζπρλόηεηα n, ζύκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 3.9. 

ην ηξίην άξζξν ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε αλαθέξεηαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. 

Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Πξόλνηαο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

από κε-ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο θαη παξέρνπλ ζρεηηθή πιεξνθόξεζε ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν. Ζ Δ.Δ.Α.Δ. πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο θαη κε εγθπθιίνπο 
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ηεο θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο όξνπο γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε ησλ ζπλεξγείσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο. Δπηπξόζζεηα, ε Δ.Δ.Α.Δ. πξνζδηνξίδεη ηε 

κεζνδνινγία κεηξήζεσλ ζηηο ρακειόζπρλα Ζιεθηξνκαγλεηηθά Πεδία θαη κεξηκλά γηα 

ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο από 

ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο. Σέινο, ζεκαληηθό είλαη νη ζπλαξκόδηεο Τπεξεζίεο 

ησλ Τπνπξγείσλ ΠΔΥΩΓΔ, Τγείαο θαη ε Δ.Δ.Α.Δ. λα έρνπλ ζηελή ζπλεξγαζία, λα 

παξαθνινπζνύλ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο πάλσ ζην ζέκα θαη λα εθπνλνύλ ζρεηηθέο 

κειέηεο [33]. 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξνύκε όηη ην έληππν αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα ειέγρσλ. Ζ ηήξεζε 

ησλ νξίσλ αζθαινύο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ ζε ρακειόζπρλα Ζιεθηξνκαγλεηηθά Πεδία 

πξέπεη λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά αιιά θαη όπνηε θξηζεί απαξαίηεην από ηα ζπλεξγεία 

ησλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ θαη ηεο Δ.Δ.Α.Δ. Ζ Δ.Δ.Α.Δ. είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 

θαηαλνκή θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ κεηξήζεσλ. Αλ απηή δηαπηζηώζεη ζε θάπνηνλ 

έιεγρν ππέξβαζε ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο, όπσο απηά αλαιύζεθαλ ζηηο 

πξνεγνύκελεο ζειίδεο, ελεκεξώλεη ηελ Τπεξεζία πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα  

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρζέληνο εμνπιηζκνύ, ε νπνία θαη ελεκεξώλεη 

ηνπο ηδηνθηήηεο. Απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε [33]: 

 άκεζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ εμνπιηζκνύ θαη άκεζε γλσζηνπνίεζε 

ηεο δηαθνπήο ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία. 

 επαλαιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ κόλν κεηά ηε δηόξζσζε ηεο βιάβεο πνπ 

πξνθάιεζε απηά ηα επίπεδα Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Αθηηλνβνιίαο. 

 έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο επαλάιεςεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ζηελ 

αξκόδηα Τπεξεζία θαη ζπγγξαθή έθζεζεο ησλ αηηίσλ πνπ πξνθάιεζαλ ην 

πξόβιεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Παξνπζίαζε πξνηύπσλ κέηξεζεο ρακειόζπρλσλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ 

4.1 ΔΛΟΣ IEC 61786-2003:"Μεηξήζεηο καγλεηηθώλ θαη ειεθηξηθώλ πεδίσλ 

ρακειώλ ζπρλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε ησλ αλζξώπσλ - Δηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα όξγαλα θαη νδεγίεο γηα ηηο κεηξήζεηο." [1, 3] 

4.1.1 θνπόο 

Τν δηεζλέο απηό πξόηππν εκπεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγνύο ηηκήο 

ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ κόληκεο θαηάζηαζεο κε πεξηερόκελν ζπρλνηήησλ 

από 15 Hz κέρξη 9 kHz. Οη πεγέο ζηαηηθώλ πεδίσλ πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζε ζπρλόηεηεο ηζρύνο (50/60 Hz) θαη παξάγνπλ πεδία είηε ζηε 

ζπρλόηεηα απηή είηε ζε αξκνληθέο ηεο, όπσο επίζεο θαη ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ 

πεδία αλεμάξηεηα ηεο ζπρλόηεηαο απηήο. Τν εύξνο πνπ θαιύπηεηαη από απηό ην 

πξόηππν είλαη από 1 V/m έσο 50 kV/m γηα ηα ειεθηξηθά πεδία θαη από 100 nT έσο 

100 mT γηα ηα καγλεηηθά πεδία. Όηαλ γίλνληαη κεηξήζεηο εθηόο απηνύ ηνπ εύξνπο, ηα 

πεξηζζόηεξα άξζξα ηνπ πξνηύπνπ ζα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, αιιά νξηζκέλα 

κέξε, όπσο ε θαζνξηζκέλε αβεβαηόηεηα θαη ε δηαθξίβσζε, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

αιιάμνπλ. Ηδηαίηεξα, ην πξόηππν απηό: 

• θαζνξίδεη ηελ νξνινγία, 

• πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ πεδηνκέηξσλ, 

• ππνδεηθλύεη κεζόδνπο δηαθξίβσζεο, 

• θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αβεβαηόηεηα ησλ νξγάλσλ, 

• αλαιύεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεδίσλ, 

• αλαζθνπεί ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη 

• πεξηγξάθεη ηηο κεζόδνπο κέηξεζεο πνπ πεηπραίλνπλ ηνπο νξηζκέλνπο ζηόρνπο 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ. 

Σηε ζπλέρεηα νη πεγέο αβεβαηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθξίβσζεο θαη ησλ 

κεηξήζεσλ. Παξέρεηαη έπεηηα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνύλ, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο. Όζνλ 

αθνξά ηηο κεηξήζεηο ηεο έληαζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ, ην πξόηππν απηό ζεσξεί κόλν 

ηελ κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πξηλ από ηελ εηζαγσγή ηνπ κεηξεηή 

θαη ηνπ ρεηξηζηή ή ζε αγώγηκεο επηθάλεηεο. 
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4.1.2 Οξηζκνί 

4.1.2.1 Γνθηκέο 

Γνθηκέο απνδνρήο είλαη απηέο πνπ απνδεηθλύνπλ ζηνλ πειάηε όηη ε ζπζθεπή πιεξνί 

ηνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο. 

Γνθηκή ηύπνπ είλαη ε δνθηκή κίαο ή πεξηζζόηεξσλ ζπζθεπώλ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδηαζκνύ γηα λα δεηρηεί όηη ε δηάηαμε πιεξνί νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. 

 

4.1.2.2 Μεηξεηέο 

Οη κεηξεηέο ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη κεηξεηέο ζρεδηαζκέλνη γηα ηελ κέηξεζε 

ελαιιαζζόκελσλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ. Οη κεηξεηέο ειεθηξηθνύ πεδίνπ απνηεινύληαη 

από δύν κέξε:  

 ηνλ αηζζεηήξα ή ην ζηνηρείν πνπ αληρλεύεη ην ειεθηξηθό πεδίν  

 ηνλ αληρλεπηή πνπ επεμεξγάδεηαη ην ζήκα από ηνλ αηζζεηήξα θαη δείρλεη ηελ 

ηηκή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε κηα νζόλε. 

Υπάξρνπλ δηαζέζηκνη ηξεηο ηύπνη ηέηνησλ κεηξεηώλ:  

 ν κεηξεηήο ειεπζέξνπ ζώκαηνο κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε 

έλα ζεκείν πάλσ από ην έδαθνο θαη ζηεξίδεηαη ζηνλ ρώξν ρσξίο αγώγηκε 

επαθή κε ηε γε. Οη κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο 

κε ζθνπό ηε κέηξεζε ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο κεηαμύ δύν απνκνλσκέλσλ 

ηκεκάησλ ελόο αγώγηκνπ ζώκαηνο.  

 ν κεηξεηήο επίγεηαο αλαθνξάο. 

 ν ειεθηξννπηηθόο κεηξεηήο κεηξά ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κέζσ 

αιιαγώλ ζηελ κεηάδνζε ηνπ θσηόο κέζα από κηα νπηηθή ίλα ή θξύζηαιιν. 

Δλώ ππάξρνπλ αξθεηέο ειεθηξννπηηθέο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ειεθηξηθώλ 

πεδίσλ, ην πξόηππν απηό εμεηάδεη κόλν ηνπο ειεθηξννπηηθνύο κεηξεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην θαηλόκελν Pockels. 

 

 

Οη κεηξεηέο καγλεηηθνύ πεδίνπ απνηεινύληαη από δύν κέξε:  

 ηνλ αηζζεηήξα ή ην ζηνηρείν πνπ αληρλεύεη ην πεδίν  

 ηνλ αληρλεπηή πνπ επεμεξγάδεηαη ην ζήκα από ηνλ αηζζεηήξα θαη δείρλεη ηελ 

ελεξγό ηηκή ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε κηα αλαινγηθή ή ςεθηαθή νζόλε.  
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Φξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά δηάθνξνη ηύπνη κεηξεηώλ: 

 Τν καγλεηόκεηξν ξνήο είλαη όξγαλν ζρεδηαζκέλν γηα ηελ κέηξεζε 

καγλεηηθώλ πεδίσλ ρξεζηκνπνηώληαο κε γξακκηθά καγλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ελόο αηζζεηήξα κε ζηδεξνκαγλεηηθό ππξήλα. 

 Ο κεηξεηήο αλαθνξάο γεο κεηξά ην ειεθηξηθό πεδίν θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο ή πάλσ ζε απηή.  Οη κεηξεηέο πνπ κεηξνύλ ην επαγόκελν ξεύκα, 

ζπρλά πεξηέρνπλ έλα θύθισκα νινθιεξσηή γηα αληηζηάζκηζε ιόγσ ηεο 

ζρέζεο (παξάγσγνο) κεηαμύ ηνπ επαγόκελνπ ξεύκαηνο θαη ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ. 

 Ο κεηξεηήο ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα κεηξά ηελ 

ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο.  

 Ο κεηξεηήο έξεπλαο είλαη έλαλ ειαθξύο κεηξεηήο πνπ ιεηηνπξγεί κε 

κπαηαξία θαη επηηξέπεη κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εύθνια θξαηώληαο ηνλ κε ην ρέξη. Δλδείθλπηαη γηα 

κεηξήζεηο ηύπνπ έξεπλαο ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. 

 Ο αληρλεπηήο πελίνπ είλαη αηζζεηήξαο ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο πνπ 

απνηειείηαη από έλα πελίν πνπ παξάγεη κία επαγόκελε ηάζε αλάινγε πξνο 

ηελ παξάγσγν σο πξνο ηνλ ρξόλνπ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Γεδνκέλεο ηεο 

ζρέζεο απηήο ην θύθισκα ηνπ αληρλεπηή έρεη έλα ζηάδην νινθιήξσζεο ην 

νπνίν αλαθηά ηελ θπκαηνκνξθή ηεο ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο. Απηόο ν 

αληρλεπηήο κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κέηξεζε ηεο DC 

ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο, εθόζνλ ν αηζζεηήξαο πεξηζηξέθεηαη. 

 Ο αηζζεηήξαο θαηλνκέλνπ Hall κεηξά ηελ ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο πνπ 

πεξηέρεη έλα ζηνηρείν ζην νπνίν ιακβάλεη ρώξα ην θαηλόκελν Hall έηζη ώζηε 

λα παξάγεη κία ηάζε αλάινγε πξνο ηελ ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο. Οη 

αηζζεηήξεο απηνί κεηξνύλ ηόζν ζηαηηθέο όζν θαη ρξνληθά κεηαβαιιόκελεο 

ππθλόηεηεο καγλεηηθήο ξνήο. Λόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο επαηζζεζίαο θαη 

πξνβιεκάησλ θνξεζκνύ πνπ ζπλαληώληαη θαηά ηε κέηξεζε κηθξώλ 

ππθλνηήησλ ξνήο ζπρλόηεηαο 50/60 Hz από ηελ παξνπζία ζεκαληηθήο 

ζηαηηθήο γεσκαγλεηηθήο ξνήο από ηε γε, νη αηζζεηήξεο θαηλνκέλνπ Hall 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπάληα γηα ηελ κέηξεζε ησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ ησλ AC 

γξακκώλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο. 
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4.1.2.3 Χαξαθηεξηζηηθά κεηξεηώλ 

πληειεζηήο θνξπθήο νξίδεηαη γηα έλα πεξηνδηθό ζήκα ν ιόγνο ηεο θνξπθήο ηεο 

θπκαηνκνξθήο πξνο ηελ ελεξγό ηηκή απηνύ. 

Γηαθσλία θαιείηαη ν ζόξπβνο ή ην εμσηεξηθό ζήκα πνπ πξνθαιείηαη από ζε 

γεηηνληθά θπθιώκαηα. 

Απόθξηζε ζπρλόηεηαο είλαη ε έλδεημε ελόο κεηξεηή πεδίνπ ζε έλα πεδίν ζηαζεξνύ 

πιάηνπο αιιά δηαθνξεηηθώλ ζπρλνηήησλ. 

Εώλε δηέιεπζεο είλαη πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ πνπ κπνξεί  λα πεξάζεη 

από έλα θίιηξν κε ρακειή εμαζζέλεζε. 

 
Φσξαηήο αλνξζσκέλεο κέζεο ηηκήο (κε βαζκνλόκεζε RMS) θαιείηαη ην 

θύθισκα πνπ αλνξζώλεη ην ζήκα από ηνλ αληρλεπηή θαη βαζκνλνκείηαη κε ζθνπό λα 

δίλεη ηελ αθξηβή ελεξγό ηηκή εκηηνλνεηδνύο πεδίνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα.  

 

Ο Φσξαηήο πξαγκαηηθήο ελεξγνύο ηηκήο πεξηέρεη έλα θπθισκαηηθό ζηνηρείν πνπ 

εθηειεί ηελ καζεκαηηθή πξάμε 

√
 

 
∫ [    ] 

 

 

    

όπνπ v(t) έλα πεξηνδηθό ζήκα θαη Τ ε πεξίνδόο ηνπ. 

 

 

4.1.2.4 Χαξαθηεξηζηηθά πεδίνπ 

Γηαηαξαγκέλν πεδίν νλνκάδεηαη απηό πνπ κεηαβάιιεηαη ζε κέγεζνο ή/θαη 

θαηεύζπλζε ζηελ εηζαγσγή ελόο αληηθεηκέλνπ. Τν ειεθηξηθό πεδίν ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ δηαηαξάζζεηαη ηδηαίηεξα από ηελ παξνπζία ελόο αληηθεηκέλνπ. Σηηο 

ζπρλόηεηεο ηζρύνο ην καγλεηηθό πεδίν δελ δηαηαξάζζεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ 

παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ καγλεηηθά πιηθά.  

Με δηαηαξαγκέλν πεδίν ιέκε απηό πνπ ζα είρακε απνπζία αλζξώπσλ ή θηλεηώλ 

αληηθεηκέλσλ. 

Οηνλεί ζηαηηθό πεδίν είλαη εθείλν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε f <<c/l, κε f ηε 

ζπρλόηεηα ηνπ πεδίνπ, c ηελ ηαρύηεηα  ηνπ θσηόο θαη l κία ραξαθηεξηζηηθή δηάζηαζε 

ηεο γεσκεηξίαο κέηξεζεο. Τα καγλεηηθά θαη ηα ειεθηξηθά πεδία 50/60 Hz θνληά ζε 

γξακκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπζθεπέο είλαη νηνλεί ζηαηηθά πεδία. 
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πληζηάκελν ειεθηξηθό πεδίν είλαη απηό πνπ δίλεηαη από ηελ έθθξαζε: 

   √  
    

    
  

όπνπ Ex, Ey, Ez νη ελεξγέο ηηκέο ησλ ηξηώλ νξζνγσλίσλ ζπληζησζώλ ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ. 

Αληίζηνηρα, ην ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν είλαη απηό πνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε: 

   √  
    

    
  

όπνπ Bx, By, Bz νη ελεξγέο ηηκέο ησλ ηξηώλ νξζνγσλίσλ ζπληζησζώλ ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ. 

 

Αλ θάλνπκε ρξήζε ησλ ηηκώλ ηνπ κεγάινπ θαη ηνπ κηθξνύ άμνλα ηεο έιιεηςεο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ, κπνξνύκε λα πάξνπκε ηα ζπληζηάκελα πεδία από ηνπο ηύπνπο: 

   √    
      

   ,    √    
      

  

 

4.1.2.5 Μεηξήζεηο 

πληειεζηήο δηόξζσζεο είλαη ν αξηζκεηηθόο παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν 

πνιιαπιαζηάδνπκε έλα κε δηνξζσκέλν απνηέιεζκα κηαο κέηξεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκηζηεί έλα γλσζηό ζθάικα. Ζ αληηζηάζκηζε δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο 

επεηδή ην ζθάικα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβώο. 

Ο πληειεζηήο θάιπςεο είλαη αξηζκεηηθόο παξάγνληαο κε ηνλ νπνίν 

πνιιαπιαζηάδνπκε ηε ζπλδπαζκέλε ηππηθή αβεβαηόηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε 

κηα δηεπξπκέλε αβεβαηόηεηα. 

Ο πληειεζηήο θιίκαθαο είλαη απηόο κε ηνλ νπνίν πνιιαπιαζηάδεηαη ε έλδεημε ηνπ 

νξγάλνπ γηα λα απνθηεζεί ε πνζόηεηα ηεο εηζόδνπ ηνπ. 

εκεηαθή κέηξεζε ιέγεηαη ε κέηξεζε πνπ ιακβάλεη ρώξα θάπνηα ζηηγκή θαη ζε 

θάπνην ζεκείν ηνπ ρώξνπ θαη δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ρξνληθέο ή 

ρσξηθέο κεηαβνιέο ηνπ πεδίνπ. 

Σππηθή αβεβαηόηεηα θαιείηαη ε αβεβαηόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο κέηξεζεο 

εθπεθξαζκέλε σο ηππηθή απόθιηζε. 
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Αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο Δίλαη ε παξάκεηξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην απνηέιεζκα 

κηαο κέηξεζεο θαη ραξαθηεξίδεη ηε δηαζπνξά ησλ ηηκώλ πνπ ζα κπνξνύζε εύινγα λα 

απνδνζεί ζηελ κεηξνύκελε πνζόηεηα. Απνηειείηαη γεληθά από πνιιέο ζπληζηώζεο. 

Μεξηθέο από απηέο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ κε βάζε ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο 

ησλ απνηειεζκάησλ κηαο ζεηξάο κεηξήζεσλ, θαη κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ από 

πεηξακαηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο. Οη εθηηκήζεηο ησλ άιισλ ζπληζησζώλ δύλαηαη λα 

βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ή ζε άιιεο πιεξνθνξίεο. 

 

4.1.3 Μεηξήζεηο ελαιιαζζόκελσλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ 

4.1.3.1 Πξνδηαγξαθέο νξγάλσλ 

Δίλαη ζεκαληηθό λα παξέρνληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηηο κεηξήζεηο ειεθηξηθώλ ή/θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ, θαζώο 

επίζεο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγάλνπ. Αλαγθαίν είλαη επίζεο θαη έλα ζαθέο 

εγρεηξίδην νδεγηώλ, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο ηνπ λα κπνξνύλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ην 

πξόηππν απηό, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζσζηά ηνλ κεηξεηή, θαζώο επίζεο θαη λα 

εθηηκήζνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ηεο ζπζθεπήο ζηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε. Πξέπεη λα 

απνθεύγνληαη νη πνιύπινθνη ρεηξηζκνί. 

Αβεβαηόηεηα νξγάλνπ κέηξεζεο 

Τν ζύζηεκα κέηξεζεο γηα ελαιιαζζόκελα ειεθηξηθά ή καγλεηηθά πεδία ζα πξέπεη λα 

απεηθνλίδεη ηελ ελεξγό ηηκή ηνπ νκνγελνύο ειεθηξηθνύ/καγλεηηθνύ πεδίνπ κε 

αβεβαηόηεηα κηθξόηεξε από ±(10% ηεο ηηκήο +2 V/m) γηα ηα ειεθηξηθά θαη ±(10% 

ηεο ηηκήο +20 nT) γηα ηα καγλεηηθά πεδία, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ 

δηόξζσζεο, αλ βέβαηα απηό θαηαζηεί αλαγθαίν.  

Πεξηνρή εύξνπο 

Δίλαη αλαγθαίν λα νξίδεηαη επαθξηβώο ε πεξηνρή εύξνπο γηα ηελ νπνία ην όξγαλν 

ιεηηνπξγεί κε ηελ αβεβαηόηεηα πνπ νξίδεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Εώλε δηέιεπζεο 

Τν όξγαλν πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηέηνηα ζηνηρεία δηαθξίβσζεο θαη 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ππνινγίζεη ηε κέγηζηε αβεβαηόηεηα 

ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ησλ πεδίσλ, όηαλ απηό ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεδία 

πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπκε ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεζία ηνπ νξγάλνπ ζε ζπρλόηεηεο πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο 

ρξήζηκεο πεξηνρήο, όπσο ηα ζεκεία -3 dB. Ζ απόθξηζε ζπρλόηεηαο ηνπ νξγάλνπ 
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πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε ε απαίηεζε αβεβαηόηεηαο ηνπ νξγάλνπ λα πιεξνύηαη ζε 

όιν ην θάζκα ζπρλνηήησλ γηα ην νπνίν πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Δύξε ιεηηνπξγίαο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο  

Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην όξγαλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

αβεβαηόηεηα θπκαίλεηαη από 0 έσο 45
o
C. Αληίζηνηρα, γηα ηε ζρεηηθή πγξαζία ηα όξηα 

είλαη από 5 έσο 95%. 

Παξνρή ελέξγεηαο 

Αλ γίλεηαη ρξήζε κπαηαξηώλ, πξέπεη λα ππάξρεη έλδεημε ζην όξγαλν πνπ λα δείρλεη 

αλ ε κπαηαξία είλαη επαξθήο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή. Τα όξγαλα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνύλ ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο ππό νλνκαζηηθή 

αβεβαηόηεηα πξηλ από ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ επαλαθόξηηζή ησλ κπαηαξηώλ. Δάλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο, ζπληζηάηαη ηα όξγαλα λα κελ 

κεηξνύλ ελώ ηαπηόρξνλα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξνρή ελέξγεηαο. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ αηζζεηήξσλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ ηύπνπ ειεπζέξνπ ζώκαηνο δελ ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπλδέζεηο θαισδίσλ κε απηνύο. 

Αλαγλσζηκόηεηα ηεο θιίκαθαο  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κεηξεηώλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ, νη ελδείμεηο ηνπ κεηξεηή ζα 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιεο θη αλαγλώζηκεο από απόζηαζε, γηα λα απνθεπρζνύλ 

επηδξάζεηο ζην ειεθηξηθό πεδίν ιόγσ ηεο εγγύηεηαο ηνπ παξαηεξεηή. Ζ ρξήζε 

αηζζεηήξσλ ηύπνπ ειεπζέξνπ ζώκαηνο κε απνκαθξπζκέλεο από ηνλ αηζζεηήξα 

νζόλεο ιύλεη ην πξόβιεκα απηό. 

Οη ελδείμεηο ησλ κεηξεηώλ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηύπνπ έξεπλαο ζα πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κεγάιεο ώζηε λα δηαβάδνληαη εύθνια από απόζηαζε ίζε κε ην κήθνο ηνπ 

βξαρίνλα. Δάλ παξέρνληαη πεξηζζόηεξα από έλα εύξε επαηζζεζίαο, ε κέγηζηε ηηκή 

ηεο επηιεγκέλεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη, θαη νη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εύθνια εξκελεύζηκεο. 

Γηαζηάζεηο κεηξεηή 

Όζνλ αθνξά ηνπο κεηξεηέο ειεθηξηθνύ πεδίνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα 

δίλνληαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ θάζε κεηξεηή. 

 Γηα ην κεηξεηή ειεπζέξνπ ζώκαηνο πξέπεη λα δίλνληαη νη δηαζηάζεηο θαη ην 

κήθνο ηεο κνλσκέλεο ιαβήο. 
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 Γηα ην κεηξεηή επίγεηαο αλαθνξάο πξέπεη λα δίλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

κεηξεηή θαη ηνπ αηζζεηήξα, θαζώο επίζεο ην κήθνο ηνπ νκναμνληθνύ 

θαισδίνπ ζύλδεζεο. 

 Γηα ηνλ ειεθηξννπηηθό κεηξεηή πξέπεη λα δίλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ  

κεηξεηή θαη ηνπ αηζζεηήξα, θαζώο θαη ην κήθνο ηεο νπηηθήο ίλαο ζύλδεζεο. 

Γηα ηνπο κεηξεηέο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ 

πεξηβιήκαηνο πνπ πεξηέρεη ην θύθισκα ηνπ αηζζεηήξα, θαζώο θαη ησλ θαισδίσλ 

ζύλδεζεο. Τν κέγεζνο ησλ αηζζεηήξησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα 

ηε ρσξηθή κεηαβνιή ηνπ πεδίνπ πνπ κεηξάηαη. Τα αηζζεηήξηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ εκβαδό ην πνιύ 0,01m
2
. Γηα κεηξεηέο ηξηώλ αμόλσλ, ηα ηξία αηζζεηήξηα 

ζηνηρεία κπνξνύλ λα είλαη νκνθεληξηθά, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα ζηνηρεία 

αληρλεύζεσο δελ είλαη κεγαιύηεξα από 0,05m. Δπηπξόζζεηα, ε κέγηζηε δηάζηαζε ηνπ 

ρώξνπ πνπ πεξηέρεη ηνπο ηξεηο αληρλεπηέο πελίσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,2 

m. 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 

Τα όξγαλα κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ 

πεξηνρή εμνπιηζκνύ πςειήο ηάζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ζπρλόηεηα ηζρύνο δελ πξέπεη 

λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από πεξηβαιινληηθά καγλεηηθά πεδία ηεο ηάμεο  ηνπ 1 

mT. Με άιια ιόγηα, ε επίδξαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζηελ έλδεημε γηα ην 

ειεθηξηθό πεδίν πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1 V/m. Αληίζηνηρα, ηα όξγαλα 

κέηξεζεο καγλεηηθνύ πεδίνπ δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη από πεξηβαιινληηθά 

ειεθηξηθά πεδία ηεο ηάμεο ησλ 20 kV/m. Με άιια ιόγηα, ε επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ ζηελ έλδεημε γηα ην καγλεηηθό πεδίν πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 20nT. 

 

4.1.3.2 Γηαθξίβσζε 

Οη ζπζθεπέο κέηξεζεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζπρλά ζε δηαθξηβώζεηο θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο. Οη δνθηκέο δηαθξίβσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιόγσ 

πξόηππν είλαη νη δνθηκέο ηύπνπ θαη νη δνθηκέο απνδνρήο.  

 Οη δνθηκέο ηύπνπ γίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζε κία ή  πεξηζζόηεξεο 

ζπζθεπέο θαη όρη αλαγθαζηηθά ζε όιεο.  

 Οη δνθηκέο απνδνρήο εθηεινύληαη κόλν κία θνξά από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα 

θάζε κεηξεηή πεδίνπ. Οη δνθηκέο απνδνρήο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη εάλ 

έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή επηζθεπέο ζην όξγαλν κέηξεζεο.  
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 Οη δνθηκέο επαιήζεπζεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ κεηξεηή. 

Γηαδηθαζία δηαθξίβσζεο 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπζθεπέο κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ, νη δηαθξηβώζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο σο κέξνο ησλ δνθηκώλ ηύπνπ, ησλ δνθηκώλ απνδνρήο θαη ησλ δνθηκώλ 

επαιήζεπζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθξίβσζεο, ν αηζζεηήξαο ηνπ κεηξεηή ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε ζρεδόλ νκνγελέο πεδίν πνπ παξάγεηαη από παξάιιειεο 

πιάθεο. Ζ απόθιηζε ηνπ πεδίνπ από ηελ ηηκή ηνπ νκνγελνύο πεδίνπ ζην θέληξν ησλ 

παξάιιεισλ πιαθώλ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 1%. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

πιαθώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα απνθεύγνληαη αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηα 

ιόγσ εγγύηεηαο. Ζ κνλσηηθή ιαβή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ κεηξήζεσλ ηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηεξίμεη ηνλ 

αηζζεηήξα κεηαμύ ησλ πιαθώλ.  

Ζ δηαθξίβσζε ελόο κεηξεηή ελόο άμνλα θαη θάζε άμνλα ελόο ηξηαμνληθνύ κεηξεηή ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε εκηηνλνεηδή ειεθηξηθά πεδία ζηα επίπεδα θαη ηηο 

ζπρλόηεηεο πνπ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγάλνπ δεηνύλ. 

Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηηο παξάιιειεο πιάθεο ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηή 

κε αβεβαηόηεηα κηθξόηεξε ηνπ ± 3% (ζπληειεζηήο θάιπςεο 1).  

Ζ αβεβαηόηεηα ηεο δηαθξίβσζεο  θαζνξίδεηαη από παξάγνληεο όπσο:  

 ε αβεβαηόηεηα ζηελ ηηκή έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθξίβσζεο (±3%) 

 ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ππό εμέηαζε νξγάλνπ 

 ε δηαθνξά ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή θαζώο απηόο ηνπνζεηείηαη επαλεηιεκκέλα 

ζην ζύζηεκα δηαθξίβσζεο.  

Ζ ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαθξίβσζεο (ζπληειεζηήο θάιπςεο 1) ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ± (5% + 1V/m). Έλαο ζπληειεζηήο θάιπςεο 2                         

≤ ± (10% + 2V/m) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο 

αβεβαηόηεηαο ηνπ κεηξεηή. 

Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα ειεθηξηθνύ πεδίνπ γηα 

θάζε πεξηνρή ηνπ κεηξεηή πεδίνπ, ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ην 30% έσο 90% ηεο 

πιήξνπο θιίκαθαο γηα ηνπο κεηξεηέο κε αλαινγηθέο νζόλεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

κεηξεηέο κε ςεθηαθέο νζόλεο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα επίπεδα ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ην 10% έσο 90% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο. Τα 

πεδηόκεηξα κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο επηινγήο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα 
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δηαθξηβώλνληαη ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε όρη ιηγόηεξα από ηξία ελδεηθηηθά ζεκεία, ηα 

νπνία θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο. Σηελ πην επαίζζεηε πεξηνρή, 

έλα από ηα ζεκεία δηαθξίβσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζην 10% ηεο κέγηζηεο ηηκήο γηα 

ηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. Σηελ ιηγόηεξν επαίζζεηε πεξηνρή, έλα από ηα ζεκεία 

δηαθξίβσζεο νθείιεη λα είλαη ζην 90% ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο πεξηνρήο απηήο. Τν 

κέγηζην κεηξνύκελν πεδίν (κεηξεηέο ηύπνπ ειεπζέξνπ ζώκαηνο θαη ειεθηξννπηηθνί 

κεηξεηέο) ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη όηαλ ν άμνλαο ηνπ αηζζεηήξα πεξηζηξέθεηαη εληόο 

± 10 ° από ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε. Πεδηόκεηξα κε ελδείμεηο πνπ δελ πιεξνύλ ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα πξέπεη λα ζεσξνύληαη αλαθξηβή. Γηα ηνπιάρηζηνλ έλα επίπεδν 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ, νη δηαθξηβώζεηο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξεηο 

ζπρλόηεηεο πνπ λα θαιύπηνπλ ηε δώλε δηέιεπζεο, δειαδή ζηελ πςειόηεξε θαη ζηε 

ρακειόηεξε ζπρλόηεηα, θαζώο θαη κία ελδηάκεζε. 

Σηνπο κεηξεηέο καγλεηηθνύ πεδίνπ νη δηαθξηβώζεηο γίλνληαη επίζεο σο κέξνο ησλ 

δνθηκώλ ηύπνπ, ησλ δνθηκώλ απνδνρήο θαη ησλ δνθηκώλ επαιήζεπζεο. Γηα ηε 

δηαθξίβσζε ζηηο πςειέο ηηκέο, δειαδή γηα ηηκέο πνπ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από 

ηα καγλεηηθά πεδία ππνβάζξνπ, ν κεηξεηήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζρεδόλ 

νκνγελέο πεδίν πνπ παξάγεηαη από έλα ζύζηεκα πελίσλ. Ο άμνλαο ηνπ αληρλεπηή ζα 

πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο πελίνπ θαη ε κεγαιύηεξε 

απόθιηζε από ηελ θεληξηθή ηηκή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 1% ζε όιε ηελ 

εγθάξζηα πεξηνρή. 

Ζ ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο ζην ζύζηεκα πελίσλ πξέπεη λα είλαη γλσζηή κε 

αβεβαηόηεηα κηθξόηεξε ηνπ ± 3% (ζπληειεζηήο θάιπςεο 1). Τν κέγεζόο ηεο κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί είηε κε ηε βνήζεηα ησλ δηαζηάζεσλ ησλ πελίσλ, ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπεηξώλ ησλ πελίσλ θαη ην ξεύκα πνπ ηα δηαξξέεη κε άκεζε είηε κε κέηξεζε κε 

δηαθξηβσκέλν κεηξεηή ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο αλαθνξάο πνιύ ρακειήο 

αβεβαηόηεηαο κέηξεζεο.  

Ζ αβεβαηόηεηα ηεο δηαθξίβσζεο θαζνξίδεηαη από παξάγνληεο όπσο ε αβεβαηόηεηα 

ζηελ ηηκή ηεο ππθλόηεηαο καγλεηηθήο ξνήο (± 3), ε αβεβαηόηεηα ζηελ εηζαρζείζα 

ηάζε, ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζηελ αλάγλσζε ηνπ ππό εμέηαζε κεηξεηή θαη ηε 

δηαθύκαλζε ηεο έλδεημεο ηνπ ππό εμέηαζε νξγάλνπ όηαλ απηό ηνπνζεηείηαη 

επαλεηιεκκέλα ζην ζύζηεκα δηαθξίβσζεο. Άιινη παξάγνληεο, όπσο ηα 

πεξηβαιινληηθά καγλεηηθά πεδία ππνβάζξνπ, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

αβεβαηόηεηα ηεο δηαθξίβσζεο. Ζ ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαθξίβσζεο (ζπληειεζηήο θάιπςεο 1) δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από                    

± (5% + 10 nT). Έλαο ζπληειεζηήο θάιπςεο 2 ≤ ± (10% + 20 nT) ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ κεηξεηή. 
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Δίλαη αλαγθαίν λα θαηαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα καγλεηηθνύ πεδίνπ γηα 

θάζε πεξηνρή ηνπ κεηξεηή πεδίνπ, ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ην 30% έσο 90% ηεο 

πιήξνπο θιίκαθαο γηα ηνπο κεηξεηέο κε αλαινγηθέο νζόλεο. Όζνλ αθνξά ηνπο 

κεηξεηέο κε ςεθηαθέο νζόλεο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα επίπεδα καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ηέηνηα ώζηε λα θαιύπηνπλ ην 10% έσο 90% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο. Τα 

πεδηόκεηξα κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο επηινγήο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα 

δηαθξηβώλνληαη ζε θάζε πεξηνρή θαη ζε όρη ιηγόηεξα από ηξία ελδεηθηηθά ζεκεία, ηα 

νπνία θαιύπηνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο. Σηελ πην επαίζζεηε πεξηνρή, 

έλα από ηα ζεκεία δηαθξίβσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζην 10% ηεο κέγηζηεο ηηκήο γηα 

ηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. Σηελ ιηγόηεξν επαίζζεηε πεξηνρή, έλα από ηα ζεκεία 

δηαθξίβσζεο νθείιεη λα είλαη ζην 90% ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο πεξηνρήο απηήο. Γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα επίπεδν καγλεηηθνύ πεδίνπ, νη δηαθξηβώζεηο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ηξεηο ζπρλόηεηεο πνπ λα θαιύπηνπλ ηε δώλε δηέιεπζεο, 

δειαδή ζηελ πςειόηεξε θαη ζηε ρακειόηεξε ζπρλόηεηα, θαζώο θαη κία ελδηάκεζε. 

Όηαλ δηαθξηβώλεηαη θάζε άμνλαο ησλ αληρλεπηώλ ηξηώλ αμόλσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ε νξζνγσληόηεηα ησλ αληρλεπηώλ, θαζώο επίζεο ε δηαθσλία αλάκεζα ζηελ 

θπθισκάησζε ηνπ θσξαηή γηα θάζε αληρλεπηή. Ο αληρλεπηήο απηόο θαη ην καγλεηηθό 

πεδίν ζα πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη έηζη ώζηε ν άμνλαο θάζε αληρλεπηή λα κπνξεί λα 

επζπγξακκίδεηαη κε ηελ δηεύζπλζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαδνρηθά. Γηα θάζε 

επζπγξάκκηζε ησλ αληρλεπηώλ, ε έμνδνο από ηνπο ππόινηπνπο δύν αληρλεπηέο ζα 

πξέπεη λα κεηξεζεί θαη λα είλαη κηθξόηεξε από ην 3% ηεο εμόδνπ ηνπ 

επζπγξακκηζκέλνπ αληρλεπηή. Ζ εμέηαζε γηα ηελ νξζνγσληόηεηα ησλ αληρλεπηώλ 

πελίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζε έλα κόλν επίπεδν πεδίνπ. Ζ δηαθξίβσζε ησλ κεηξεηώλ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ κε αληρλεπηέο ηξηώλ αμόλσλ ζα πξέπεη επίζεο λα ειέγρεηαη γηα 

έλαλ πξνζαλαηνιηζκό (ζε κία ζπρλόηεηα θαη έλα επίπεδν πεδίνπ), όπνπ πεξίπνπ ε 

ίδηα ξνή πεξλά κέζα από όια ηα πελία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκώλ ηύπνπ, ν επίπεδν ζνξύβνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε θιίκαθα πνπ δηαθξηβώλεηαη. Αλ απηόο είλαη ζεκαληηθόο, ζα 

πξέπεη λα κεησζεί ή λα ζπλδπαζηεί κε άιιεο πεγέο αβεβαηόηεηαο ηνπ κεηξεηή. Απηό 

πξέπεη λα γίλεη ηόζν γηα ηνπο αληρλεπηέο ελόο άμνλα, όζν θαη γηα θάζε άμνλα ησλ 

αληρλεπηώλ ηξηώλ αμόλσλ. 

Σεθκεξίσζε ειέγρνπ 

 Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ κεηξεηώλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκώλ εγγξάθσο θαη λα παξέρνπλ επηπξόζζεηα ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο δνθηκήο 

 ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε 
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 ην κνληέιν ηνπ κεηξεηή θαη ην ζεηξηαθό αξηζκό 

 έλαλ κνλαδηθό αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο δνθηκήο 

 ηελ εκεξνκελία ηεο δνθηκήο  

 ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ αηόκσλ πνπ ζπλέηαμαλ ηελ ηερληθή αλαθνξά 

 ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επαιήζεπζεο ηεο δηαθξίβσζεο 

Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ νξγάλσλ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

δηαθξίβσζεο, αλαθέξνληαο ηνπιάρηζηνλ ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ηελ αβεβαηόηεηα ηνπ κεηξεηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο 

 ηηο δηαζηάζεηο ησλ αηζζεηήξσλ 

 ην εύξνο δηέιεπζεο 

 ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο επαιήζεπζεο ηεο δηαθξίβσζεο 

 ηελ αβεβαηόηεηα ησλ νξγάλσλ δηαθξίβσζεο 

Δηδηθόηεξα γηα ηνπο δηαθξηβσηέο κεηξεηώλ ειεθηξηθώλ πεδίσλ: 

 ηηο δηαζηάζεηο ησλ παξάιιεισλ πιαθώλ 

 ηα όξγαλα γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηάζεο ζηηο παξάιιειεο πιάθεο 

Δηδηθόηεξα γηα ηνπο δηαθξηβσηέο κεηξεηώλ καγλεηηθώλ πεδίσλ: 

 ηελ γεσκεηξία θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πελίνπ 

 ηελ ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ ηνπ πελίνπ 

 ηα όξγαλα γηα ηε κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο ηνπ πελίνπ 

Γνθηκέο επαιήζεπζεο  

Όηαλ είλαη δπλαηόλ, είλαη επηζπκεηό γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ κεηξεηώλ λα εμεηάδνπλ 

ηελ απόθξηζή ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ηεο έγρπζεο ηάζεο ή ξεύκαηνο, όηαλ 

ν κεηξεηήο έρεη δηαθξηβσζεί ζε έλα γλσζηό πεδίν ή ιίγν αξγόηεξα. Ζ πξαθηηθή απηή 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο έγρπζεο ηάζεο σο κέζν επαιήζεπζεο ηεο 

δηαθξίβσζεο, όηαλ δελ είλαη δηαζέζηκν έλα ζύζηεκα δηαθξίβσζεο. 

Οη επαιεζεύζεηο ηεο δηαθξίβσζεο από ην ρξήζηε ηνπ νξγάλνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

ηόζν δηεμνδηθέο όζν νη δνθηκέο απνδνρήο.  

 

4.1.3.3 Αβεβαηόηεηα κέηξεζεο  

Πξνθεηκέλνπ λα επξεζεί ε ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο 

ελεξγήο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα 
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κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ δηαθόξσλ πεγώλ ηεο 

αβεβαηόηεηαο. Πηζαλέο πεγέο αβεβαηόηεηαο είλαη: 

 ε επίδξαζε εγγύηεηαο ηνπ παξαηεξεηή 

 ηα ζθάικαηα αλάγλσζεο (κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο κε αλαινγηθέο 

ελδείμεηο) 

 νη επηδξάζεηο εγγύηεηαο αγώγηκσλ επηθαλεηώλ (κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο) 

 ηα καγλεηηθά πεδία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 ην αλνκνηνγελέο ειεθηξηθό πεδίν (κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο) 

 ε ηνπνζεζία ηεο κέηξεζεο 

 ε πγξαζία 

 ε ζεξκνθξαζία 

Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γλσζηνί ζπληειεζηέο δηόξζσζεο ζηηο ελδείμεηο πνπ 

ιακβάλνληαη από ηνπο κεηξεηέο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Δάλ δελ είλαη 

δπλαηή ε εθαξκνγή ζπληειεζηώλ δηόξζσζεο, ε επίδξαζε ησλ ζπληειεζηώλ 

δηόξζσζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο πξόζζεηε αβεβαηόηεηα κέηξεζεο. 

Αλ ην ειεθηξηθό πεδίν πεξηέρεη αξκνληθέο, ε πξαγκαηηθή ελεξγόο ηηκή είλαη: 

    √    
    

    
     

όπνπ Ef  ε ελεξγόο ηηκή ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο ηνπ πεδίνπ θαη ai ην θιάζκα ηεο 

i-νζηήο αξκνληθήο. 

Ζ εθηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ISBN 92-67-01075-

1, ην νπνίν απαηηεί ε ηππηθή απόθιηζε πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε παξάγνληα πνπ 

επεξεάδεη ηε κέηξεζε λα νξίδεηαη πάλσ ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ή ηελ εκπεηξία. Ζ 

ζπλδπαζκέλε ηππηθή απόθιηζε ιακβάλεηαη σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ. Ζ ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ζα είλαη k θνξέο 

ε ζπλδπαζκέλε ηππηθή απόθιηζε, όπνπ k ν ζπληειεζηήο θάιπςεο (ζπλήζσο 2). 

Πξνθεηκέλνπ λα επξεζεί ε ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο 

ελεξγήο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα 

κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε θαηαγξαθή ησλ δηαθόξσλ πεγώλ ηεο 

αβεβαηόηεηαο. Πηζαλέο πεγέο αβεβαηόηεηαο είλαη: 

 ε αβεβαηόηεηα δηαθξίβσζεο 

 νη επηδξάζεηο εμνκάιπλζεο από ηνπο αληρλεπηέο πελίσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

κεηξήζεσλ ζε κε νκνγελέο πεδίν 

 ηα ζθάικαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αληρλεπηή ζε κε νκνγελή πεδία 

 νη πεξηνξηζκνί ιόγσ απόθξηζεο ζπρλόηεηαο ή δηέιεπζεο ζπρλόηεηαο 
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 ε αλεπαξθήο ζσξάθηζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

 ν ζόξπβνο 

 ε νξζνγσληόηεηα ησλ πελίσλ ηξηώλ αμόλσλ 

 ε δηαθσλία 

 ε ζηαζεξά ρξόλνπ ηνπ κεηξεηή 

 ε ζεξκνθξαζία 

Πξέπεη λα εθαξκόδνληαη γλσζηνί ζπληειεζηέο δηόξζσζεο ζηηο ελδείμεηο πνπ 

ιακβάλνληαη από ηνπο κεηξεηέο ηεο ππθλόηεηαο ηεο καγλεηηθήο ξνήο. Δάλ δελ είλαη 

δπλαηή ε εθαξκνγή ζπληειεζηώλ δηόξζσζεο, ε επίδξαζε ησλ ζπληειεζηώλ 

δηόξζσζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο πξόζζεηε αβεβαηόηεηα κέηξεζεο. 

Αλ ην καγλεηηθό πεδίν πεξηέρεη αξκνληθέο, ε πξαγκαηηθή ελεξγόο ηηκή είλαη: 

    √    
    

    
     

όπνπ Bf ε ελεξγόο ηηκή ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο ηνπ πεδίνπ θαη ai ην θιάζκα ηεο 

i-νζηήο αξκνληθήο. 

Ζ εθηίκεζε ησλ αβεβαηνηήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην ISO TAG 4, WG3 

ην νπνίν απαηηεί ε ηππηθή απόθιηζε πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη 

ηε κέηξεζε λα νξίδεηαη πάλσ ζηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ή ηελ εκπεηξία. Ζ 

ζπλδπαζκέλε ηππηθή απόθιηζε ιακβάλεηαη σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ ηππηθώλ απνθιίζεσλ. Ζ ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ζα είλαη k θνξέο 

ε ζπλδπαζκέλε ηππηθή απόθιηζε, όπνπ k ν ζπληειεζηήο θάιπςεο (ζπλήζσο 2). 

 

4.1.3.4 Καηαγξαθή θαη Αλαθνξά Απνηειεζκάησλ ηεο Μέηξεζεο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη θαηά ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ κπνξεί λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ησλ 

κεηξήζεσλ. Μηα ζαθήο αλαθνξά ησλ ζηόρσλ ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη 

από ηελ αξρή. Οη αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο κεηξήζεηο 

ζα πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο: 

 ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

 ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ ηνπ νξγάλνπ, 

 ε εκεξνκελία ησλ κεηξήζεσλ, 

 ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ κεηξήζεσλ, 

 ε ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο 
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 κηα ζαθήο έλδεημε γηα ην πνηα πνζόηεηα κεηξάηαη, π.ρ. ην κέγηζην πεδίν, ην 

κέγηζην πεδίν, ε ελεξγόο ηηκή ηνπ θ.ιπ. (ζε κνλάδεο SI) 

 ην κέγεζνο θαη ε γεσκεηξία ηνπ αληρλεπηή 

 ε εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο δνθηκήο επαιήζεπζεο/δηαθξίβσζεο 

Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη, όηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν, είλαη: 

 ε δώλε δηέιεπζεο ηνπ νξγάλνπ 

 ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο 

 πεξηγξαθέο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο όηαλ παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία 

γηα ηελ αλζξώπηλε έθζεζε 

 ηα ζρέδηα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηνρή θαη ηηο ζέζεηο όπνπ έιαβαλ ρώξα νη 

κεηξήζεηο 

 θαηξηθέο ζπλζήθεο 

 ηηο ζπλζήθεο ηεο πεγήο, δειαδή ην ξεύκα θόξηηζεο. 

 

4.1.4 Γηαδηθαζία Μεηξήζεσλ Ζιεθηξηθώλ Πεδίσλ 

Οη κεηξήζεηο γηα αδηαηάξαρην πεδίν ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη κε όξγαλα ηα νπνία 

δίλνπλ ην κέηξν θαη δηεύζπλζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, π.ρ. κεηξεηέο ειεπζέξνπ 

ζώκαηνο ελόο άμνλα, κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο ηξηώλ αμόλσλ πνπ δείρλνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ πεδίνπ, ειεθηξννπηηθνί κεηξεηέο θαη κεηξεηέο αλαθνξάο γεο. 

Τν κέγεζνο ησλ αληρλεπηώλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρσξηθή κεηαβνιή 

ηνπ πεδίνπ θαη γηα ηελ εγγύηεηα θνληηλώλ αγώγηκσλ επηθαλεηώλ. 

Ζ δώλε δηέιεπζεο ηνπ κεηξεηή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην πεξηερόκελν 

ζπρλνηήησλ ηνπ πεδίνπ πξνο κέηξεζε. Όηαλ ην πεδίν είλαη ηέηνην ώζηε ε δώλε 

δηέιεπζεο ηνπ νξγάλνπ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ έλδεημε (δειαδή όηαλ 

πεξηζζόηεξεο από κία ζπρλόηεηεο ζπλππάξρνπλ ζην πεδίν), ε δώλε δηέιεπζεο ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Γηα ηε κέηξεζε ειεθηξηθώλ πεδίσλ πνπ παξάγνληαη από ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα είλαη ε ζπρλόηεηα 50/60 Hz. Έλαο κεηξεηήο κε 

ζηελή δώλε δηέιεπζεο επηθεληξσκέλε γύξσ από ηελ ζπρλόηεηα 50/60 Hz είλαη 

θαηάιιεινο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγνύ ηηκήο ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

Καηά ηε κέηξεζε ειεθηξηθώλ πεδίσλ από άιιεο πεγέο, όπσο εκπνξηθά αεξνζθάθε, 

πινία, ειεθηξηθά ηξέλα θ.ά., ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά 
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από ηα 50 / 60 Hz. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε δώλε δηέιεπζεο ζα πξέπεη θαηάιιεια λα 

επηιεγεί. 

Φνξεηόο εμνπιηζκόο πνπ αθηηλνβνιεί ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, όπσο θηλεηά 

ηειέθσλα, πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο ή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε 

πξνζνρή ζηελ απνθπγή αιινηώζεσλ ζηηο κεηξήζεηο ιόγσ ηεο εγγύηεηαο ηνπ 

παξαηεξεηή θαζώο θαη άιισλ πνπ κπνξεί λα είλαη θνληά ζηνλ αληρλεπηή. 

 

4.1.5 Γηαδηθαζία Μεηξήζεσλ Μαγλεηηθώλ Πεδίσλ 

Οη κεηξήζεηο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε αληρλεπηέο ηξηώλ αμόλσλ 

πνπ ζα δίλνπλ ην ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν, εθηόο θη αλ ππάξρεη ηδηαίηεξνο ιόγνο 

γηα ηε ρξήζε αληρλεπηή ελόο άμνλα. Ζ ρξήζε αληρλεπηώλ ελόο άμνλα γίλνληαη γηα λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηε δηεύζπλζε θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ πεδίνπ ή όηαλ ζέινπκε λα 

εξεπλήζνπκε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ην ζρήκα ηεο έιιεηςεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε δηεύζπλζε ελόο γξακκηθά πνισκέλνπ πεδίνπ είλαη ήδε 

γλσζηή. 

Τα όξγαλα ελόο άμνλα κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηεο ζπληζηακέλεο ηηκήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε πνπ 

αλαθέξακε ζηε ζειίδα 76 θαη όηαλ ην επίπεδν ηνπ πεδίνπ παξακέλεη ζηαζεξό. Γηα 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ρξήζε ελόο εμαξηήκαηνο θαηαζθεπαζκέλνπ από κε αγώγηκα 

πιηθά γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αληρλεπηή ζε νξζνγώληεο θαηεπζύλζεηο ζα 

επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο. 

Τν κέγεζνο ησλ αληρλεπηώλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε ρσξηθή κεηαβνιή 

ηνπ πεδίνπ πνπ κεηξηέηαη. Σπληζηάηαη ηα αηζζεηήξηα ζηνηρεία λα έρνπλ εκβαδό κέρξη 

0,01m
2
.  

Ζ δώλε δηέιεπζεο ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην πεξηερόκελν 

ζπρλνηήησλ ηνπ πξνο κέηξεζε πεδίνπ. Όηαλ ην πεδίν είλαη ηέηνην ώζηε ε δώλε 

δηέιεπζεο ηνπ νξγάλνπ λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ έλδεημε (δειαδή όηαλ 

πεξηζζόηεξεο από κία ζπρλόηεηεο ζπλππάξρνπλ ζην πεδίν), ε δώλε δηέιεπζεο ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Όηαλ ην καγλεηηθό πεδίν παξάγεηαη από έλα ζύζηεκα ηζρύνο, νη κεηξνύκελεο 

ζπρλόηεηεο ζα είλαη ζπλήζσο νη ζεκειηώδεηο 50/60 Hz θαη θάπνηεο πξώηεο αξκνληθέο. 

Ζ ειάρηζηε δώλε δηέιεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε απηώλ ησλ πεδίσλ 
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ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη από ηε ζεκειηώδε ζπρλόηεηα κέρξη ηα 500 Hz. Μηα 

ζηελόηεξε δώλε δηέιεπζεο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απνδεηρζεί όηη ην αξκνληθό πεξηερόκελν είλαη αξθεηά κηθξό, ώζηε ην απνηέιεζκα 

ηεο κέηξεζεο λα είλαη ακειεηέα δηαθνξεηηθό. Τέηνηεο πεξηπηώζεηο έρνπκε π.ρ. θνληά 

ζε ειεθηξνθόξα θαιώδηα. 

Καηά ηε κέηξεζε καγλεηηθώλ πεδίσλ από άιιεο πεγέο, ε ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα 

κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά από ηα 50 / 60 Hz. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε δώλε 

δηέιεπζεο ζα πξέπεη θαηάιιεια λα επηιεγεί. Τα πεδία πνπ παξάγνληαη από νξηζκέλα 

ζπζηήκαηα έιμεο έρνπλ ρακειόηεξε ζεκειηώδε ζπρλόηεηα, ελώ νη ζεξκάζηξεο 

επαγσγήο, νη νζόλεο, ηα εκπνξηθά αεξνπιάλα, ηα πινία, θαζώο θαη νη αξκνληθέο πνπ 

παξάγνληαη από θηλεηήξεο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο, κπνξνύλ λα παξάγνπλ πεδία κε 

πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο. Καηά ηελ επέθηαζε ηεο δώλεο δηέιεπζεο ζε ρακειόηεξεο 

ζπρλόηεηεο, πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα απνθπγή ζθαικάησλ πνπ πξνθαινύληαη 

από ηελ θίλεζε ησλ αληρλεπηώλ πελίνπ ζε ζηαηηθά πεδία. Τέηνηα ιάζε κπνξνύλ 

γεληθά λα απνθεύγνληαη θξαηώληαο ην πελίν ζηαζεξό. 

Φνξεηόο εμνπιηζκόο πνπ αθηηλνβνιεί ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, όπσο θηλεηά 

ηειέθσλα, πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλνο ή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ εθηέιεζε κεηξήζεσλ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

 

4.1.6 Μέηξεζε ηεο έθζεζεο ησλ αλζξώπσλ 

Οη κεηξήζεηο ζε έλα ζρεδόλ νκνγελέο πεδίν αληηζηνηρνύλ ζηελ έθζεζε όινπ ηνπ 

ζώκαηνο ελόο αλζξώπνπ πνπ ζα βξηζθόηαλ ζηε ζέζε κέηξεζεο ηε ζηηγκή ησλ 

κεηξήζεσλ. Οη κεηξήζεηο ησλ αλνκνηνγελώλ πεδίσλ έρνπλ κηα πην απζηεξή εξκελεία 

όηαλ θαζνξίδεηαη ε αλζξώπηλε έθζεζε. Με άιια ιόγηα, ε κέηξεζε ηνπ πεδίνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ κόλν γηα ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζώκαηνο πνπ 

ζα ζπλέπηπηε κε ηε ζέζε κέηξεζεο. Ζ επηινγή ησλ ζέζεσλ κέηξεζεο κπνξεί λα 

πνηθίιεη εμαξηώκελε ελ κέξεη από ηελ πεγή ηνπ πεδίνπ θαη ηε ζρεηηθή ζέζε ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ εθηίζεηαη. 

Αληίζεηα κε ην ειεθηξηθό πεδίν, ην καγλεηηθό πεδίν δε δηαηαξάζζεηαη από ην 

αλζξώπηλν ζώκα. 
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4.2 IEEE 644-1994: "Πξόηππν δηεμαγσγήο κεηξήζεσλ Ζιεθηξηθώλ θαη 

Μαγλεηηθώλ Πεδίσλ Γξακκώλ Μεηαθνξάο Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο" [2, 3] 

4.2.1 Δπηζθόπεζε 

Ο ζθνπόο απηνύ ηνπ πξνηύπνπ είλαη λα θαζηεξώζεη εληαίεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

κέηξεζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ ζπρλόηεηαο 50/60 Hz από ελαέξηεο 

γξακκέο κεηαθνξάο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο (AC) θαη γηα ηελ βαζκνλόκεζε ησλ 

κεηξεηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο. Μηα εληαία δηαδηθαζία 

απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ 

δηαθνξεηηθώλ ελαέξησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθαξκόδνληαη γηα 

ηελ κέηξεζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ θνληά ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. 

Μπνξνύλ επίζεο ελ κέξεη λα εθαξκνζηνύλ ζε κεηξήζεηο ειεθηξηθνύ πεδίνπ θνληά ζε 

αγσγνύο ή θαηαζθεπέο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε νη αληίζηνηρεο αβεβαηόηεηεο. 

 

4.2.2 Οξηζκνί 

Γηαθσλία είλαη o ζόξπβνο ή ην εμσηεξηθό ζήκα πνπ πξνθαιείηαη από ζήκαηα 

ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ή παικηθά ζήκαηα ζε γεηηνληθά θπθιώκαηα (κέηξεζε 

καγλεηηθώλ πεδίσλ). 

Έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ (ειεθηξηθό πεδίν) είλαη ζε έλα δνζκέλν ζεκείν ηνπ 

ρώξνπ έλα δηάλπζκα πνπ νξίδεηαη από ηηο ζπληζηώζεο ηνπ θαηά κήθνο ησλ ηξηώλ 

νξζνγώλησλ αμόλσλ. Γηα εκηηνλνεηδή πεδία ζηε κόληκε θαηάζηαζε, θάζε ζπληζηώζα 

είλαη έλαο κηγαδηθόο αξηζκόο ή θαζηζέηεο. Τα κεγέζε ησλ ζπληζησζώλ εθθξάδνληαη 

από ηελ ελεξγό ηηκή ηνπο ζε βνιη αλά κέηξν (V/ m) θαη από ηηο θάζεηο ηνπο, πνπ δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ίδηεο. 

πρλόηεηα νλνκάδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πιήξσλ θύθισλ κηαο εκηηνλνεηδνύο 

κεηαβνιήο ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ. Κάζε ζπληζηώζα ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ κεηξηέηαη έρεη ζεκειηώδε ζπρλόηεηα ίζε κε εθείλε ηεο ηάζεο 

θαη ηνπ ξεύκαηνο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, 50/60 Hz. 

Τν αξκνληθό πεξηερόκελν είλαη ε ζηξέβισζε κηαο εκηηνλνεηδνύο θπκαηνκνξθήο ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ έλδεημε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ηάμεο ησλ όξσλ ηεο 

Σεηξάο Fourier θαη πεξηγξάθεη ην θύκα. Τν αξκνληθό πεξηερόκελν είλαη κηθξό ζηηο 

γξακκέο κεηαθνξάο, κε εμαίξεζε ζεκεία θνληά ζε κεγάια βηνκεραληθά θνξηία (π.ρ. 

ζε θνξεζκέλνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηζρύνο), όπνπ ηα επίπεδα θάπνησλ αξκνληθώλ ίζσο 

θηάλνπλ ην 10% ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο. Δμαίξεζε επίζεο απνηεινύλ πνιιέο 

εξγαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Ζ ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο κε απόθιηζε κεδέλ ζε 

όια ηα ζεκεία θαη νξίδεη ηε ζπληζηώζα ηεο δύλακεο Coulomb-Lorentz πνπ είλαη 

αλάινγε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θνξέα θνξηίνπ. 

Γηαηαξαγκέλν πεδίν ιέγεηαη απηό πνπ κεηαβάιιεηαη ζε κέγεζνο ή/θαη δηεύζπλζε 

όηαλ εηζάγνπκε ζε απηό έλα αληηθείκελν. Τέηνην πεδίν είλαη ην ειεθηξηθό παξνπζία 

π.ρ. αλζξώπνπ. 

Φαζηζέηεο νλνκάδεηαη έλαο κηγαδηθόο αξηζκόο πνπ εθθξάδεη ην κέγεζνο θαη ηε θάζε 

κηαο ρξνληθά κεηαβαιιόκελεο πνζόηεηαο. Φξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ελαιιαζζόκελα 

γξακκηθά ζπζηήκαηα κόληκεο θαηάζηαζεο. 

Πνιπθαζηθά AC πεδία είλαη απηά ησλ νπνίσλ νη ρσξηθέο ζπληζηώζεο δύλαηαη λα 

κελ είλαη ζε θάζε. Παξάγνληαη από πνιπθαζηθέο γξακκέο κεηαθνξάο. Σε θάζε 

ζεκείν ην πεδίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηελ έιιεηςε-ην πιάηνο θαη ηε δηεύζπλζε. 

Τν ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

   √  
    

    
  

όπνπ Bx, By, Bz νη ελεξγέο ηηκέο ησλ ηξηώλ νξζνγσλίσλ ζπληζησζώλ ηνπ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ. 

Μνλνθαζηθά AC πεδία θαινύληαη απηά πνπ νη ρσξηθέο ζπληζηώζεο ηνπο είλαη ζε 

θάζε. Παξάγνληαη από κνλνθαζηθέο γξακκέο κεηαθνξάο. Σε θάζε ζεκείν ην πεδίν 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κηα δηεύζπλζε, θνηλή γηα όιν ην πεδίν, θαη από ην ρξνληθά 

κεηαβαιιόκελν κέηξν ηνπ. 

Οκνγελέο πεδίν θαιείηαη απηό ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο θαη ε δηεύζπλζε είλαη 

νκνηόκνξθα θάζε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζε θάζε ζεκείν κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο. 

Kαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη ε ελεξγόο ηηκή ηεο 

ζπληζηώζαο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαηά κήθνο ηεο θαηαθόξπθεο γξακκήο πνπ 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν ηεο κέηξεζεο. Ζ πνζόηεηα απηή ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ραξαθηεξίζεη ηηο επαγσγά θαηλόκελα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζε αληηθείκελα θνληά 

ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. 

Αζζελώο δηαηαξαγκέλν πεδίν είλαη ην πεδίν ηνπ νπνίνπ ην κέγεζνο, ζε δεδνκέλν 

ζεκείν, δελ κεηαβάιιεηαη πεξηζζόηεξν από 5%, ή εθείλν ηνπ νπνίνπ ε δηεύζπλζε δελ 

κεηαβάιιεηαη πεξηζζόηεξν από 5 κνίξεο, όηαλ έλα αληηθείκελν εηζάγεηαη κέζα ζε 

απηό. 
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4.2.3 Μεηξεηέο Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ 

4.2.3.1 Γεληθά Χαξαθηεξηζηηθά  

Γύν ηύπνη κεηξεηώλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ από 

γξακκέο κεηαθνξάο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή 

βηβιηνγξαθία. 

 Ο κεηξεηήο ειεπζέξνπ ζώκαηνο κεηξά ην επαγόκελν ξεύκα ή θνξηίν 

κόληκεο θαηάζηαζεο πνπ ηαιαληώλεηαη κεηαμύ δύν ηκεκάησλ ελόο 

κνλσκέλνπ αγώγηκνπ ζώκαηνο κέζα ζε έλα ειεθηξηθό πεδίν. 

 Ο κεηξεηήο αλαθνξάο γεο κεηξά ην ξεύκα πξνο γε από έλαλ επίπεδν 

αληρλεπηή κέζα ζε έλα ειεθηξηθό πεδίν. 

Ο κεηξεηήο ειεπζέξνπ ζώκαηνο είλαη θαηάιιεινο γηα εξεπλεηηθέο κεηξήζεηο επεηδή 

είλαη θνξεηόο, επηηξέπεη κεηξήζεηο πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη δελ απαηηεί 

κηα γλσζηή γείσζε αλαθνξάο. Δπνκέλσο, απηόο ν ηύπνο κεηξεηή ζπληζηάηαη γηα 

εμσηεξηθέο κεηξήζεηο θνληά ζε γξακκέο κεηαθνξάο. Τν πξόηππν απηό παξνπζηάδεη 

ηερληθέο κέηξεζεο κόλν γηα κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο. 

Βαζηθά, έλαο κεηξεηήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ απνηειείηαη από δύν 

κέξε, ηνλ αληρλεπηή θαη ηνλ αηζζεηήξα. Σηνπο εκπνξηθνύο κεηξεηέο ειεπζέξνπ 

ζώκαηνο, ν αληρλεπηήο ζπλήζσο εκπεξηέρεηαη ή απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 

αηζζεηήξα. Ο αληρλεπηήο θη ν αηζζεηήξαο εηζάγνληαη εληόο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

πάλσ ζε κηα κνλσηηθή ιαβή. Ο αηζζεηήξαο κεηξάεη ην επαγόκελν ξεύκα ή θνξηίν 

πνπ ηαιαληώλεηαη κεηαμύ ησλ αγώγηκσλ ειεθηξνδίσλ ηνπ αληρλεπηή. Ο παξαηεξεηήο 

έρεη απνκαθξπλζεί επαξθώο από ηνλ αηζζεηήξα, γηα λα απνθεπρζεί ε δηαηάξαμε ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηνλ αηζζεηήξα. Τν κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα πξέπεη λα είλαη ηέηνην 

ώζηε νη θαηαλνκέο θνξηίνπ ζηηο νξηαθέο επηθάλεηεο πνπ παξάγνπλ ην ειεθηξηθό 

πεδίν (ηόζν ζηελ ππό ηάζε, όζν θαη ζηελ γεησκέλε επηθάλεηα) λα δηαηαξάζζνληαη 

ειάρηζηα όηαλ ν αηζζεηήξαο εηζάγεηαη γηα κέηξεζε. Τν ειεθηξηθό πεδίν πξέπεη λα 

είλαη πεξίπνπ νκνηόκνξθν ζηελ πεξηνρή όπνπ ηνπνζεηείηαη ν αηζζεηήξαο. Οη 

κεηξεηέο έρνπλ βαζκνλνκεζεί γηα λα δείρλνπλ ηελ ελεξγό ηηκή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

ηεο ζεκειηώδνπο ζπρλόηεηαο ηζρύνο θαηά κήθνο ηνπ ειεθηξηθνύ άμνλα (ν άμνλαο κε 

ηε κεγαιύηεξε έληαζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ). 

Υπάξρνπλ επίζεο κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο ζρεδηαζκέλνη γηα απνκαθξπζκέλε 

απεηθόληζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έλα ηκήκα ηνπ 

θπθιώκαηνο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο πεξηέρεηαη ζηνλ αηζζεηήξα θαη ην ππόινηπν 

βξίζθεηαη ζε έλα μερσξηζηό πεξίβιεκα κε κηα αλαινγηθή ή ςεθηαθή νζόλε. Μία 
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νπηηθή ίλα ζπλδέεη ηνλ αηζζεηήξα κε ην πεδηόκεηξν. Απηόο ν ηύπνο αληρλεπηή επίζεο 

εηζάγεηαη εληόο ελόο ειεθηξηθνύ πεδίνπ πάλσ ζε κηα κνλσηηθή ιαβή.  

Πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη ηνλ εμνπιηζκό επαξθώο, ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη 

λα παξέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνληθώλ, θαζώο θη άιιεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν κεηξεηήο πεδίνπ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία, 

ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ν ζπληειεζηήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηό επηηξέπεη ζην 

ρεηξηζηή λα δηνξζώλεη ηηο ηηκέο κεηξήζεσλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ γίλνληαη ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα όξγαλν πνπ έρεη βαζκνλνκεζεί ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

 

4.2.3.2 Θεσξία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δλ ζπληνκία, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ ειεπζέξνπ ζώκαηνο γίλεηαη 

αληηιεπηή ζεσξώληαο έλα κε θνξηηζκέλν αγώγηκν ειεύζεξν ζώκα κε δύν μερσξηζηά 

ίζα ηκήκαηα εηζεγκέλα κέζα ζε έλα νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν. Τν θνξηίν πνπ 

επάγεηαη ζε έλα από ηα δύν κηζά είλαη 

  ∫  ⃗⃗    

 

   

 

όπνπ  ⃗⃗  είλαη ε δηειεθηξηθή κεηαηόπηζε θαη     είλαη ε ζηνηρεηώδεο επηθάλεηα ηνπ 

κηζνύ ηνπ ζώκαηνο πνπ εμεηάδνπκε ζπλνιηθήο επηθάλεηαο S. Σε ζρεηηθά ιηγόηεξν 

ζπκκεηξηθέο γεσκεηξίεο ηζρύεη ν ηύπνο: 

       

όπνπ k κηα ζηαζεξά εμαξηώκελε από ηε γεσκεηξία. Τα ειεθηξόδηα αλίρλεπζεο 

νκνηάδνπλ κε θύβνπο ή παξάιιειεο πιάθεο. 

 

Εικόνα 4.1 Γευμεηπίερ αιζθηηήπυν ηλεκηπικού πεδίος: (α) ζθαιπικοί, (β) εμποπικοί 

αιζθηηήπερ [2] 
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Αλ ε ειεθηξηθή δύλακε έρεη εκηηνλνεηδή εμάξηεζε, όπσο E0sinσt, ην θνξηίν 

ηαιαληώλεηαη αλάκεζα ζηα δύν κηζά θαη ην ξεύκα είλαη: 

  
  

  
             

Ο κεηξεηήο, αθόκε θη αλ έρεη βαζκνλνκεζεί γηα λα κεηξά ηελ ελεξγό ηηκή ηνπ πεδίνπ 

ζπρλόηεηαο ηζρύνο, κπνξεί, αλάινγα κε ην ζρεδηαζκό ηνπ θπθιώκαηνο αληρλεπηή, λα 

κεηξάεη: 

1. κηα πνζόηεηα πνπ είλαη αλάινγε κε ηε κέζε ηηκή ηνπ αλνξζσκέλνπ ζήκαηνο 

ζπρλόηεηαο ηζρύνο από ηνλ αηζζεηήξα 

2. ηελ πξαγκαηηθή RMS ηηκή ηνπ ζήκαηνο. 

Ζ απόθξηζε ηνπ αληρλεπηή ζε αξκνληθέο ζπληζηώζεο ζην ειεθηξηθό πεδίν εμαξηάηαη 

επίζεο από ηελ ζρεδίαζε ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ αληρλεπηή. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

πεξίπησζε 1, ιόγσ ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ κέζνπ όξνπ ηνπ ζήκαηνο, κηα αλαινγηθή 

νζόλε δελ ζα δείρλεη απαξαίηεηα ηελ ελεξγό ηηκή ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ ζύλζεηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ (ζεκειηώδεο ζπρλόηεηα θαη αξκνληθέο). Γηα ηελ πεξίπησζε 2, ε 

πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ελεξγνύ ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κε ηηο 

αξκνληθέο, ζα κπνξνύζε λα παξαηεξεζεί εάλ ην θύθισκα ηνπ αληρλεπηή πεξηείρε έλα 

ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο. 

Ζ απόθξηζε ζπρλόηεηαο ηνπ κεηξεηή ειεπζέξνπ ζώκαηνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

πεηξακαηηθά παξαηεξώληαο ηελ απόθξηζή ηνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ελαιιαζζόκελνπ 

ξεύκαηνο ζε πνηθίιεο ζπρλόηεηεο. 

Ζ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ αληρλεπηή ζε ζπρλόηεηεο ηζρύνο είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία θαη 

είλαη γεληθά πςειή (<0,5% αβεβαηόηεηα) ζε ζύγθξηζε κε ηελ αθξίβεηα αλάγλσζεο 

όηαλ ε αλαινγηθή έλδεημε δηαβάδεηαη από απόζηαζε 1 ή 2 m. 

 

4.2.3.3 Γηαθξίβσζε κεηξεηώλ έληαζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ  

Γνκέο παξαιιήισλ πιαθώλ, γεησκέλε πιάθα κε δαθηύιην-θύιαθα θαη θπθιώκαηα 

έγρπζεο ξεύκαηνο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθξίβσζε νξγάλσλ κέηξεζεο 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ.  

 Με ηηο δνκέο παξαιιήισλ πιαθώλ δεκηνπξγνύκε νκνγελή πεδία αλάκεζα ζηηο δύν 

πιάθεο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ είλαη Δ0=V/t, 

όπνπ V ε ηάζε κεηαμύ ησλ δύν πιαθώλ θαη t ε απόζηαζή ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό 

κπνξνύκε λα δηαθξηβώζνπκε αλ ην όξγαλν πνπ έρνπκε κεηξάεη ζσζηά. 
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Εικόνα 4.2 Διάηαξη παπαλλήλυν πλακών για διακπίβυζη μεηπηηή ηλ. πεδίος [2] 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ πεδίνπ γηα ιόγνπο βαζκνλόκεζεο 

εκπιέθεη δηάηαμε αγώγηκεο πιάθαο. Ζ αγώγηκε πιάθα επηθάλεηαο Α  πεξηθπθισκέλε 

από έλα επίπεδν δαθηύιην γεηώλεηαη θαη ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλα ελαιιαζζόκελν 

ειεθηξηθό πεδίν πνπ παξάγεηαη από ππέξγεηα γξακκή. Ζ ελεξγόο ηηκή ηνπ 

επαγόκελνπ ξεύκαηνο Η κεηξηέηαη θαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

  
 

    
 

όπνπ σ ε γσληαθή ηαρύηεηα ηεο γξακκήο. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα 

δηαθξηβώζνπκε αλ ην όξγαλν πνπ έρνπκε κεηξάεη ζσζηά. 

Ζ ηξίηε κέζνδνο πεξηέρεη θπθιώκαηα έγρπζεο γλσζηνύ ξεύκαηνο Η ζηηο πιάθεο ηνπ 

αηζζεηήξα ηνπ κεηξεηή πξνο δηαθξίβσζε. Ζ δηάηαμε πεξηιακβάλεη έλα αθξηβέο 

βνιηόκεηξν V θαη Ε γλσζηή αληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο κεγαιύηεξε από απηή 

ηνπ αηζζεηήξα ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Αλ ν ιόγνο Η/Δ είλαη γλσζηόο γηα έλα δεδνκέλν 

κεηξεηή έληαζεο ει. πεδίνπ, έλα θύθισκα έγρπζεο ξεύκαηνο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βαζκνλόκεζε ελόο ηέηνηνπ κεηξεηή. 

 

Εικόνα 4.3 Κύκλυμα έγσςζηρ πεύμαηορ για διακπίβυζη μεηπηηή ηλ. πεδίος [2] 

Ο κεηξεηήο ειεθηξηθνύ πεδίνπ πξέπεη λα βαζκνλνκείηαη πεξηνδηθά, κε ηε ζπρλόηεηα 

ησλ βαζκνλνκήζεσλ λα εμαξηάηαη ελ κέξεη από ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ κεηξεηή. Μεηά 

ηελ βαζκνλόκεζε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη έλα δηάγξακκα ηνπ νκνηόκνξθνπ 
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ειεθηξηθνύ πεδίνπ E κε ηελ ηάζε πνπ εθαξκόδεηαη ζηηο παξάιιειεο πιάθεο, όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Εικόνα 4.4 Το γνυζηό ηλεκηπικό πεδίο και όπια ανεκηικόηηηαρ [2] 

 Ζ αβεβαηόηεηα ζην ππνινγηζκέλν ειεθηξηθό πεδίν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζε έλα 

αληηπξνζσπεπηηθό ζεκείν κε κηα θάζεηε γξακκή ζθάικαηνο. Τν ζθάικα απηό 

αληηπξνζσπεύεη ηηο ζπλδπαζκέλεο αβεβαηόηεηεο (δειαδή ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγώλσλ όισλ ησλ αβεβαηνηήησλ) ζηε κέηξεζε ηεο ηάζεο, ηελ 

παξάιιειε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πιαθώλ, θαη ηελ αλνκνηνκνξθία ηνπ πεδίνπ (<1%), 

θαη ζα πξέπεη λα είλαη <± 3%. 

 

4.2.3.4 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ειεθηξηθνύ 

πεδίνπ  

Ζ αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα πξαθηηθώλ εμσηεξηθώλ κεηξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηώληαο εκπνξηθώο δηαζέζηκνπο κεηξεηέο ειεπζέξνπ ζώκαηνο, είλαη 

ζπλήζσο θνληά ζην 10%, αλ θαη ην πνζνζηό απηό κπνξεί λα κεησζεί θάησ ππό 

ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. Οη πην πηζαλέο πεγέο ζεκαληηθώλ ζθαικάησλ είλαη ε 

δπζθνιία ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή, ηα ζθάικαηα αλάγλσζεο, νη δηαξξνέο ιόγσ 

ηεο ιαβήο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη επηπηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη νη 

επηπηώζεηο ιόγσ ηεο εγγύηεηαο ηνπ παξαηεξεηή. 

Οη αλνκνηνκνξθίεο ζην ειεθηξηθό πεδίν κπνξνύλ επίζεο λα κεηώζνπλ ηελ αθξίβεηα 

ησλ κεηξήζεσλ κηαο θαη ε δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο ηζρύεη κόλν γηα ηε κέηξεζε 

νκνγελώλ πεδίσλ. Φσξηζηέο δηαδηθαζίεο βαζκνλόκεζεο ρξεζηκνπνηώληαο 

αλνκνηόκνξθα πεδία ζα κπνξνύζαλ λα επηλνεζνύλ γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο.  

Μπνξεί όκσο λα απνδεηρζεί όηη ην ζθάικα κέηξεζεο παξακέλεη κηθξό, αθόκα θη όηαλ 

ν αηζζεηήξαο δελ είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ. Καηά 
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ζπλέπεηα, ην ζθάικα πνπ πξνθαιείηαη από ηελ αλνκνηνκνξθία ηνπ πεδίνπ θάησ από 

ηηο γξακκέο κεηαθνξάο είλαη ακειεηέν. 

Μηα αθόκε πεγή ιάζνπο κπνξεί λα είλαη ε κεραληθή αληζνξξνπία κηαο αλαινγηθήο 

νζόλεο. Τν ιάζνο κπνξεί λα κεησζεί αλ επαλαιάβνπκε ηε κέηξεζε αθνύ 

πεξηζηξέςνπκε ηνλ κεηξεηή θαηά 180
ν
 θαη ιακβάλνληαο σο κέηξεζε ην κέζν όξν ησλ 

δύν κεηξήζεσλ. 

 

4.2.4 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

4.2.4.1 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο ειεθηξηθνύ πεδίνπ θνληά ζε γξακκέο κεηαθνξάο 

Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θάησ από γξακκέο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα 

κεηξάηαη ζε ύςνο 1 m πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Μεηξήζεηο ζε άιια ύςε ζα 

πξέπεη ξεηά λα αλαθέξνληαη. Ο αηζζεηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο 

έηζη ώζηε λα κεηξά ην θάζεην ειεθηξηθό πεδίν, επεηδή ε πνζόηεηα απηή ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ραξαθηεξίζεη ηηο επηδξάζεηο ιόγσ επαγσγήο ζε αληηθείκελα 

θνληά ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ  κεηξεηή ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

θαη ηνπ ρεηξηζηή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5 m. Ζ απόζηαζε απηή ζα κεηώζεη 

ηελ επίδξαζε εγγύηεηαο ελόο γεησκέλνπ παξαηεξεηή ύςνπο 1,8 m κεηαμύ 1.5% θαη 

πεξίπνπ 3%. Σε πεξηπηώζεηο όπνπ κεγαιύηεξεο επηπηώζεηο ιόγσ εγγύηεηαο 

ζεσξνύληαη απνδεθηέο, ε απόζηαζε ηνπ παξαηεξεηή κπνξεί λα κεησζεί. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο όκσο, ε απόζηαζε ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ξεηά. Υπάξρεη 5% 

επίδξαζε εγγύηεηαο όηαλ ε απόζηαζε ηνπ παξαηεξεηή θαη ηνπ κεηξεηή είλαη κεηαμύ 

1,8 m θαη 2,1m. Ζ πξαγκαηηθή ηηκή εμαξηάηαη από ηε γεσκεηξία ηνπ ζπλδπαζκνύ 

γξακκήο παξαηεξεηή-κεηξεηή. 

Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ κεηξεηή θαη κε κόληκα αληηθείκελν πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ην ύςνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί 

αλεπεξέαζηα ην ειεθηξηθό πεδίν. Ζ απόζηαζε κεηαμύ κεηξεηή θαη κόληκσλ 

αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 1m ή πεξηζζόηεξν πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί επαξθήο αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 

4.2.4.2 Πιεπξηθή θαηαλνκή  

Ζ πιεπξηθή θαηαηνκή ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαηά κήθνο 

ελόο αλνίγκαηνο, ζα πξέπεη λα κεηξηέηαη ζε επηιεγκέλα δηαζηήκαηα πάλσ ζε κηα 

επζεία, 1 m πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Οη κεηξήζεηο ησλ πιεπξηθώλ 

θαηαηνκώλ ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ από ηελ θεληξηθή γξακκή ζηελ πεξηνρή 
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ελδηαθέξνληνο θαη λα γίλνπλ κέρξη κηα πιεπξηθή απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 30 m πέξα 

από ηνλ εμσηεξηθό αγσγό. Τνπιάρηζηνλ πέληε κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνύλ 

θάησ από ηνπο αγσγνύο θαη ζε ίζεο απνζηάζεηο ε κηα από ηελ άιιε. 

 

Εικόνα 4.5 Παπάδειγμα Πλεςπικήρ Καηανομήρ ηος Ηλεκηπικού Πεδίος ζηο βέλορ [2] 

 

4.2.4.3 Γηακήθεο θαηαλνκή  

Ζ δηακήθεο θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ ζα πξέπεη λα κεηξάηαη εθεί πνπ ην 

πεδίν είλαη κεγαιύηεξν ζην κέζν (βέινο) ή ζε άιια ζεκεία ελδηαθέξνληνο, όπσο 

θαζνξίδνληαη από ην πιεπξηθό πξνθίι, παξάιιεια κε ηε γξακκή θαη 1 m πάλσ από 

ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο.  

 

Εικόνα 4.6 Άποτη γπαμμών και μονίμυν ανηικειμένυν [2] 
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4.2.4.4 Πξνθπιάμεηο θαη έιεγρνη θαηά ηε κέηξεζε ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

εκεία κεηξήζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

απεηθνλίδνληαο ην αδηαηάξαρην πεδίν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ε πεξηνρή πξέπεη 

λα είλαη ειεύζεξε από άιιεο γξακκέο κεηαθνξάο, θνιώλεο, δέληξα, θξάρηεο, ρόξηα 

κε κεγάιν ύςνο θ.ά. Πξνηηκάηαη ζπλήζσο επίπεδε επηθάλεηα.  

Αβεβαηόηεηα  

Οη αβεβαηόηεηεο ησλ κεηξήζεσλ ιόγσ βαζκνλόκεζεο, ζεξκνθξαζίαο, παξεκβνιώλ 

θαη άιισλ παξακέηξσλ, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ (ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγώλσλ ηνπο) θαη λα αλαθέξνληαη σο ζύλνιν ζην ηέινο ησλ 

κεηξήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

 

4.2.5 Μεηξεηέο Μαγλεηηθνύ Πεδίνπ 

4.2.5.1 Γεληθά Χαξαθηεξηζηηθά  

Οη κεηξεηέο καγλεηηθνύ πεδίνπ απνηεινύληαη από δύν κέξε, ηνλ αηζζεηήξα, δειαδή 

ην ζηνηρείν πνπ αληρλεύεη ην πεδίν, θαη ηνλ αληρλεπηή, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ην 

ζήκα από ηνλ αηζζεηήξα θαη δείρλεη ηελ ελεξγό ηηκή ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε κηα 

αλαινγηθή ή κηα ςεθηαθή νζόλε. Οη αηζζεηήξεο καγλεηηθνύ πεδίνπ, πνπ 

απνηεινύληαη από έλα ειεθηξηθά ζσξαθηζκέλν πελίν (δειαδή έλαλ αληρλεπηή ελόο 

άμνλα), ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε έλα βνιηόκεηξν σο εμνπιηζκόο γηα ηελ 

κέηξεζε καγλεηηθώλ πεδίσλ από γξακκέο ηξνθνδνζίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

όξγαλα κε ηξία νξζνγώληα πξνζαλαηνιηζκέλα πελία (κεηξεηέο ηξηώλ αμόλσλ) πνπ 

κεηξνύλ ηαπηόρξνλα ηηο ελεξγέο ηηκέο ησλ ηξηώλ ρσξηθώλ ζπληζησζώλ θαη ηηο 

ζπλδπάδνπλ γηα λα δώζνπλ ην ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν. Οη κεηξεηέο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ κεηξνύλ ηε ζπληζηώζα ηνπ παιιόκελνπ (γξακκηθά πνισκέλνπ) ή 

πεξηζηξεθόκελνπ (ειιεηπηηθά ή θπθιηθά πνισκέλνπ) δηαλύζκαηνο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ, πνπ είλαη θάζεην πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ αληρλεπηή.  

Υπάξρνπλ κεηξεηέο θαηλνκέλνπ Hall νη νπνίνη κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ππθλόηεηεο 

καγλεηηθήο ηζρύνο πεδίσλ ζπρλόηεηαο από DC, κέρξη αξθεηέο εθαηνληάδεο Ζertz. 

Ωζηόζν, νη αηζζεηήξεο καγλεηηθνύ πεδίνπ θαηλνκέλνπ Hall, αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

ζπλνιηθή ππθλόηεηα ξνήο. Λόγσ ηεο ρακειήο επαηζζεζίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

θνξεζκνύ από ην πεδίν ηεο γεο, νη ζπγθεθξηκέλνη αηζζεηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζπάληα θάησ από γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ ιόγν ν εμνπιηζκόο απηόο 

δελ θαιύπηεηαη από ην πξόηππν απηό. 
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Υπάξρνπλ ιηγόηεξνη κεραληζκνί γηα δηαηαξαρέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη γηα 

ζθάικαηα κέηξεζεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Τα 

όξγαλα πνπ θαιύπηνληαη ζην πξόηππν απνηεινύληαη από έλα ζσξαθηζκέλν πελίν, 

πνπ ζπλδέεηαη κε έλα ζσξαθηζκέλν θαιώδην ζε έλαλ ζσξαθηζκέλν αληρλεπηή. Ο 

αηζζεηήξαο κπνξεί λα θξαηηέηαη κε κηα κηθξή δηειεθηξηθή ιαβή, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ζνβαξά ε κέηξεζε. Οη επηπηώζεηο ιόγσ ηεο εγγύηεηαο δηειεθηξηθώλ θαη 

κε καγλεηηθώλ αγσγώλ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ακειεηέεο. 

Όπσο εηπώζεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηνπο κεηξεηέο ειεθηξηθνύ πεδίνπ, κε ζθνπό λα 

ραξαθηεξίζεη επαξθώο ν εμνπιηζκόο, ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη κηα 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνληθώλ, θαζώο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

αηζζεηήξσλ. 

 

4.2.5.2 Θεσξία θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ελόο αηζζεηήξα πελίσλ βαζίδεηαη ζην Νόκν ηνπ Faraday: 

   ⃗   
  ⃗ 

  
 

θάλνληαο ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Stokes, ην παξαπάλσ κπνξεί λα γξαθεί: 

∮ ⃗     
 

  
∫  ⃗    

 

 

 

όπνπ ην νινθιήξσκα ζηα αξηζηεξά είλαη επηθακπύιην νινθιήξσκα γύξσ από ηελ 

επηθάλεηα εκβαδνύ Α. Αλ απηή ε πεξηθέξεηα είλαη αγσγόο κε θιεηζηή δηαδξνκή, ην 

επηθακπύιην νινθιήξσκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηάζε V πνπ αλαπηύζζεηαη όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ιόγσ ηεο ρξνληθά κεηαβαιιόκελεο καγλεηηθήο ξνήο 

ΒΑ. 

  ∮  ⃗    
 

  
     

από ην παξαθάησ ζρήκα παίξλνπκε 

             

 Γηα πελίν πνιιώλ πεξηειίμεσλ, ε ηάζε πνπ δίλεηαη από ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ζα 

αλαπηπρζεί γηα θάζε πεξηέιημε θαη ε ζπλνιηθή ηάζε ζα απμεζεί αληίζηνηρα. Τν 

επαγόκελν ξεύκα Η ζεσξείηαη ηόζν κηθξό ώζηε ην ελαληησκέλν καγλεηηθό πεδίν λα 



105 
 

είλαη ακειεηέν. Ζ δηεύζπλζε ηνπ Β είλαη θάζεηε ζηελ επηθάλεηα πνπ πεξηθιείεηαη από 

ηελ θιεηζηή θακπύιε. 

 

Εικόνα 4.7 Αγώγιμορ βπόσορ, οιονεί ζηαηικό ομογενέρ μαγνηηικό πεδίο [2]  

 

4.2.5.3 Γηαθξίβσζε κεηξεηώλ καγλεηηθνύ πεδίνπ  

Ζ δηαθξίβσζε ελόο κεηξεηή καγλεηηθνύ πεδίνπ γίλεηαη θαλνληθά κε ηελ εηζαγσγή 

ηνπ αηζζεηήξα κέζα ζε έλα ζρεδόλ νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν γλσζηήο έληαζεο θαη 

θαηεύζπλζεο. Γλσζηά καγλεηηθά πεδία κπνξνύλ λα παξαρζνύλ από ζπζηήκαηα 

πελίσλ κε θπθιηθέο θαη νξζνγώληεο γεσκεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, πελία Helmholtz 

έρνπλ ζπρλά ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα πεδία. 

Ο κεηξεηήο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζα πξέπεη λα βαζκνλνκείηαη πεξηνδηθά, κε ζπρλόηεηα 

πνπ εμαξηάηαη ελ κέξεη από ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ κεηξεηή. Ο αηζζεηήξαο 

ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ελόο πελίνπ πνιιώλ ζηξνθώλ κε ηνλ επίπεδό ηνπ λα 

ζπκπίπηεη κε ηνπ πελίνπ.  

 

Εικόνα 4.8 Κύκλυμα διακπίβυζηρ μεηπηηή μαγνηηικού πεδίος [2] 
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Ζ δηαθξίβσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα θάζε άμνλα ζηνπο αηζζεηήξεο ηξηώλ αμόλσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ζπλνδεύεηαη από ηνπο ειέγρνπο γηα ηε δηαθσλία κεηαμύ ησλ 

θπθισκάησλ γηα θάζε αηζζεηήξα. 

 

4.2.5.4 Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ  

Οη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ όπσο είδακε πξνεγνύκελα ηηο κεηξήζεηο 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ δελ επεξεάδνπλ ηδηαίηεξα ηηο κεηξήζεηο ηνπ καγλεηηθνύ. Ζ 

ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ αηζζεηήξα είλαη σζηόζν ζεκαληηθή γηα ηελ απνθπγή 

επαγόκελσλ ξεπκάησλ από ην πεξηβάιινλ ειεθηξηθό πεδίν. 

 

4.2.6 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο καγλεηηθνύ πεδίνπ 

4.2.6.1 Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο καγλεηηθνύ πεδίνπ θνληά ζε γξακκέο κεηαθνξάο 

Τν καγλεηηθό πεδίν θάησ από ηηο γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

κεηξάηαη ζε ύςνο 1 m πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. Μεηξήζεηο ζε άιια ύςε 

πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά. Τα πεδηόκεηξα κε αηζζεηήξεο κνλνύ άμνλα ζα πξέπεη 

λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα γηα ηε κέηξεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο. Δλαιιαθηηθά 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αηζζεηήξεο ηξηώλ αμόλσλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

ζπληζηακέλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Ζ νξηδόληηα θαη ε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηνπ 

πεδίνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ όηαλ απαηηνύληαη, γηα ηηο ζπγθξίζεηο κε ηνπο 

ππνινγηζκνύο ή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ επηπηώζεσλ ιόγσ επαγσγήο ζε θξάρηεο, 

θ.ιπ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηε δηάξθεηα κεηξήζεσλ ειιεηπηηθά ή θπθιηθά 

πνισκέλσλ πεδίσλ, ην ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν ζα είλαη κεγαιύηεξν από ην 

κέγηζην καγλεηηθό πεδίν. Ζ κεγαιύηεξε δηαθνξά πξνθύπηεη ζηελ πεξίπησζε 

θπθιηθήο πόισζεο όηαλ ην ζπληζηάκελν πεδίν είλαη κεγαιύηεξν από ην κέγηζην πεδίν 

θαηά 41%. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην ζπληζηάκελνπ καγλεηηθό πεδίν BR γηα κεηξήζεηο ζε 

ηξεηο άμνλεο είλαη ίζν κε ηελ ζπλνιηθή ππθλόηεηα καγλεηηθήο ξνήο θαη είλαη 

αλεμάξηεην από ηηο θάζεηο ησλ νξζνγώλησλ ζπληζησζώλ. Μηα ζπλέπεηα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ησλ θάζεσλ είλαη όηη ην BR δελ είλαη κνλαδηθό κε ηελ έλλνηα όηη 

καγλεηηθά πεδία κε δηαθνξεηηθέο γεσκεηξίεο κπνξνύλ λα έρνπλ ην ίδην ζπληζηάκελν 

καγλεηηθό πεδίν.  
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Σε πεξηπηώζεηο πνπ ην καγλεηηθό πεδίν παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξό, αηζζεηήξεο ελόο 

άμνλα ίζσο ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαζνξηζηεί ην ζπληζηάκελν καγλεηηθό πεδίν 

κεηξώληαο ηελ θάζεηε θαη ηελ νξηδόληηα ζπληζηώζα θαη ζπλδπάδνληάο ηηο ζύκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε 

   √  
    

    
  

Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα κείλεη θνληά ζηνλ αηζζεηήξα. Τα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ 

καγλεηηθά πιηθά ή κε καγλεηηθνύο αγσγνύο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

θνξέο ηελ κεγαιύηεξε δηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καθξηά από ην ζεκείν ηεο 

κέηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί αλελόριεηα ε ηηκή ηνπ πεδίνπ. 

Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ αηζζεηήξα θαη ησλ κνλίκσλ καγλεηηθώλ αληηθεηκέλσλ δελ 

ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 1 m, ώζηε λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα ην πεδίν. 

 

4.2.6.2 Πιεπξηθή θαηαλνκή  

Ηζρύνπλ αθξηβώο νη ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

 

4.2.6.3 Γηακήθεο θαηαλνκή 

Ηζρύνπλ αθξηβώο νη ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. 

 

4.2.6.4 Πξνθπιάμεηο θαη έιεγρνη θαηά ηε κέηξεζε καγλεηηθνύ πεδίνπ 

Αβεβαηόηεηα  

Οη αβεβαηόηεηεο κέηξεζεο ιόγσ ηεο δηαθξίβσζεο, νη επηπηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θ.ά. ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη (ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγώλσλ 

ηνπο) θαη λα αλαθέξνληαη σο ζπλνιηθή εθηηκώκελε αβεβαηόηεηα ηεο κέηξεζεο. Ζ 

ζπλνιηθή αβεβαηόηεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ±10%. 

 

4.2.7 Αλαθνξά Μεηξήζεσλ Πεδίνπ 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο, όπσο νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία, πγξαζία) νη 

παξάκεηξνη ηεο γξακκήο κεηαθνξάο (ηάζε θαη ξεύκα γξακκήο, ε γεσκεηξία ηνπ 

αγσγνύ, νη ζέζεηο ησλ κεηξήζεσλ) θαη ηα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζα πξέπεη λα 
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θαηαγξάθνληαη. Αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο κέηξεζεο (π.ρ. ζύγθξηζε πιεπξηθώλ 

θαηαλνκώλ κε ζεσξεηηθή πξόβιεςε έλαληη κέηξεζεο κηαο ηππηθήο πιεπξηθήο 

θαηαλνκήο), κπνξεί λα απαηηνύληαη πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο πιεξνθνξίεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Παρουσίαση μετρήσεων 

5.1 Σκοπός  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι μετρήσεις που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Έγιναν μετρήσεις για την καταγραφή των 

επιπέδων της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε) και της πυκνότητας της μαγνητικής 

ροής (Β) σε εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχοντας ως στόχο 

να παρατηρήσουμε τα αναπτυσσόμενα επίπεδα πεδίων και να συμπεράνουμε κατά 

πόσο τα χαμηλόσυχνα πεδία συμμορφώνονται στα όρια που ορίζει η Ελληνική 

Νομοθεσία, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3. 

Στα πλαίσια των μετρήσεων διενεργήθηκαν μετρήσεις στην περιοχή του Δήμου 

Τρίπολης, σε πάρκα ΑΠΕ αλλά και σε άλλα σημεία. Ειδικότερα, έγιναν μετρήσεις 

του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου στα Αιολικά Πάρκα "Αρκαδικά 

Μελτέμια" και "Αιολικά Πάρκα Αρκαδίας" στην περιοχή της Βλαχοκερασιάς 

Αρκαδίας, σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή της 124 ΠΒΕ (Αεροπορία). 

Επιπρόσθετα έγιναν μετρήσεις και σε άλλες θέσεις, όπως σε μια γραμμή Μέσης 

Τάσης που τροφοδοτεί τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Τρίπολης και μια ακόμα 

που τροφοδοτεί χωριά της περιοχής, καθώς και στον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης 

Τρίπολης.  

 

5.2 Παρουσίαση του εξοπλισμού μέτρησης ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου 

Για τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν έγινε χρήση οργάνων της εταιρείας Narda και 

συγκεκριμένα με το μοντέλο NardaEFA-300.Το εν λόγω όργανο αποτελείται από ένα 

πεδιόμετρο, έναν αισθητήρα ηλεκτρικού πεδίου και έναν αισθητήρα μαγνητικού 

πεδίου. 

Το πεδιόμετρο του οργάνου αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τις μετρήσεις 

ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Παρακάτω φαίνονται κάποια από τα 

χαρακτηριστικά του: 

Οθόνη φωτιζόμενη LCDDotMatrix 128 x 64 Pixel 

Εσωτερική Μνήμη έως 3600 μετρήσεις 

Μπαταρία 
 5 Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH 

μεγέθους C 

Χρονική 

διάρκεια 

λειτουργίας 

Συνεχείς μετρήσεις 10 ώρες 

Μη συνεχείς 

μετρήσεις 

24 ώρες 
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Θερμοκρασία λειτουργίας 0
o
C - 50

o
C 

Υγρασία λειτουργίας έως 95% 

Διαστάσεις 110 x 200 x 60 mm 

Βάρος 1 kg 

Πίνακας 5.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά πεδιομέτρου NardaEFA-300 [1, 2] 

Επιπρόσθετα έχει ενσωματωμένο ισοτροπικό μετρητή μαγνητικού πεδίου με εύρος 

μέτρησης από 5 Hzέως 32 kHz για τη συχνότητα και από 100 nTέως 32 mT για το 

μαγνητικό πεδίο. Πάνω στο όργανο μπορεί να ενσωματωθεί αισθητήρας για καλύτερη 

και ακριβέστερη μέτρηση των μαγνητικών πεδίων. Το πεδιόμετρο περιέχει λυχνία 

που δηλώνουν ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ), λυχνία που ενημερώνει για 

το επίπεδο της μπαταρίας (CHARGE) και λυχνία που αναβοσβήνει σε περιπτώσεις 

κινδύνου (ALARM). Συγκεκριμένα, η τελευταία λυχνία ανάβει κατά τη διάρκεια της 

ενεργοποίησης του πεδιομέτρου, περίοδο κατά την οποία η συσκευή εκτελεί τεστ, 

καθώς και σε περιπτώσεις πουτα πεδία περνούν ένα κατώφλι. 

 

Εικόνα 5.1: Πεδιόμετρο και Εξωτερικός Αισθητήρας Μαγν. Πεδίου NardaEFA-300 

Για τη μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου χρησιμοποιείται ισοτροπικός εξωτερικός 

αισθητήρας, ο οποίος συνδέεται με το πεδιόμετρο με οπτική ίνα για απομακρυσμένη 

μέτρηση σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρότυπα μετρήσεων. Ο αισθητήρας έχει 

κυβικό σχήμα διαστάσεων 10 x 10 x 10cm καιέχει εύρος μέτρησης από 5 Hzέως 32 

kHz για τη συχνότητα και από 0,5 V/mέως 100kV/m για το ηλεκτρικό πεδίο. Για τη 

διεξαγωγή των μετρήσεων είναι αναγκαία η στήριξη του αισθητήρα με ένα μη 

μεταλλικό τρίποδο ώστε το πεδίο να μένει ανεπηρέαστο. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων 

του NardaEFA-300. 

 Μαγνητικό πεδίο 

Ηλεκτρικό πεδίο Εξωτερικός 

ανιχνευτής 

Εσωτερικός 

ανιχνευτής 

Σύστημα αισθητήρα 
Εξωτερικό 

πηνίο 

Ενσωματωμένο 

πηνίο 

Ηλεκτρόδια- 

πλάκες 

Άξονας μέτρησης Τριαξονικός (Ισοτροπικός) ή Μονοαξονικός 

Ζώνη διέλευσης 

Broadband (+0/-3 

dB) 
5 Hz - 2 kHz, 30 Hz - 2 kHz, 5 Hz - 32 kHz, 30 Hz - 32 KHz 

Band Pass/ 

Band Reject Filter 
15 Hz - 2 kHz (resolution 0.1 Hz) 

Detection 
Ενεργός τιμή (RMS) 

Τιμή κορυφής (Peak Value) 

Εύρος 100nT - 32 mT 100nT - 32 mT 10 V/m - 100 kV/m 

Damage level (Peak) 

Damage Level  
91 mT @ 125 

Hz 
91 mT @ 625 Hz 280 kV/m 

Επίπεδο θορύβου 

Broadband, 30 Hz -  

2kHz   
4 nT 100 nT 0,7 V/m 

Broadband, 5 Hz - 

32 kHz 
10 nT 200 nT 4,5 V/m  

Band Pass, 50 Hz 

400 Hz 
0,8 nT 25 nT 0,14 V/m 

Αβεβαιότητα 

Broadband, 30 Hz -  

2kHz   
 3% @ 40nT   5% @ 1 μT  3% @ 5 V/m 

Broadband, 5 Hz - 

32 kHz 
 3% @ 80nT   8% @ 2 μT  3% @ 40 V/m 

Band Pass, 50 Hz 

έως 400 Hz 
 3% @ 10nT   5% @ 250 nT  3% @ 1 V/m 

Πίνακας 5.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρωνNardaEFA-300 [1, 2] 
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Εικόνα 5.2: Αισθητήρας Ηλεκτρικού Πεδίου NardaEFA-300 - Τρίποδο στήριξης 

 

5.3 Μετρήσεις 

5.3.1 Διαδικασία Μετρήσεων 

Κατά τη διεξαγωγή των μετρήσεων επιλέγονταν κατάλληλα σημεία για τη μέτρηση 

του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ώστε εκεί να βρίσκουμε το μέγιστο πεδίο που 

εμφανίζεται στο χώρο μετρήσεων. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν έχοντας υπόψη τους 

νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού και φυσικά με βάση την εμπειρία. Σε κάθε σημείο 

μέτρησης σημειωνόταν η ενεργός τιμή (RMS) του ηλεκτρικού και του μαγνητικού 

πεδίου. Στις πρώτες μετρήσεις είχαμε φίλτρο BandPass 50 Hz για όλες τις μετρήσεις. 

Στις επόμενες μετρήσεις επιλέξαμε να κάνουμε για κάθε σημείο μετρήσεις των 

πεδίων τόσο με φίλτρο BandPass 50 Hz όσο σε λειτουργία Broadband 5 Hz - 32 kHz, 

προκειμένου να παρατηρούμε κατά πόσο υπερισχύει η συχνότητα των 50 Hz αλλά 

και την συνεισφορά στο συνολικό πεδίο πεδίων διαφορετικής συχνότητας.Κατά τη 

διάρκεια των μετρήσεων ελήφθησαν σοβαρά υπόψη οι οδηγίες των προτύπων του 

ΕΛΟΤ και του ΙΕΕΕ. 

 

Εικόνα 5.3: Οθόνη ΠεδιομέτρουNardaEFA-300 κατά τη διάρκεια των μετρήσεων 



115 
 

 

5.3.2 Μέτρηση σε Γραμμές Μέσης Τάσης 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας κάναμε μετρήσεις και σε γραμμές Μέσης 

Τάσης προκειμένου να διαπιστώσουμε σε ποια επίπεδα κινούνται τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω από εγκαταστάσεις ισχύος.  

5.3.2.1 Μέτρηση σε γραμμή τροφοδότησης χωριών 

Αρχικά έγιναν μετρήσεις σε μια Γραμμή Μέσης Τάσης έξω από την Τρίπολη, η οποία 

τροφοδοτεί την περιοχή της Νεστάνης Μαντινείας. Πολύ κοντά στην περιοχή 

μετρήσεων υπάρχουν δύο μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 40 kWτα 

οποία συνδέονται με το δίκτυο μέσω της γραμμής που μελετήσαμε. Παρακάτω 

παρατίθενται πληροφορίες των συνθηκών μέτρησης. 

 

Περιοχή μέτρησης Περιοχή Αεροδρομίου Πολεμικής 

Αεροπορίας 124 ΠΒΕ 

Γεωγραφικό πλάτος Β 37
ο
31'54.1'' 

Γεωγραφικό μήκος Α 22
ο
24'40.2'' 

Υψόμετρο  679 m 

Ημερομηνία μέτρησης 2/6/2015 

Ώρα μέτρησης 9:00 - 11:00 

Ρεύμα γραμμής 110 Α 

Μήκος γραμμής μεταξύ στύλων 56 m 

Πίνακας 5.3: Συνθήκες μέτρησης 

 

Εικόνα 5.4: Άποψη περιοχής μέτρησης 
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Εικόνα 5.5: Άποψη περιοχής μέτρησης από δορυφόρο 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις που ελήφθησαν μέχρι τη στιγμή που το όργανο 

μέτρησης αποφορτίστηκε. Καταφέραμε να κάνουμε μετρήσεις παράλληλα και κάτω 

από τη γραμμή μέχρι το μέσο (βέλος) και δύο μετρήσεις εγκάρσια στη γραμμή. Οι 

μετρήσεις διενεργήθηκαν με φίλτρο BandPass 50 Hz. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

Παράλληλες μετρήσεις 

1 0 m από το στύλο 19,62 0,173 

2 7 m από το στύλο 28,85 0,196 

3 14 m από το στύλο 36,41 0,205 

4 21 m από το στύλο 33,18 0,196 

5 28 m από το στύλο 32,38 0,202 

Εγκάρσιες μετρήσεις 

6 2 m από το βέλος 79,31 0,168 

7 5 m από το βέλος 93,08 0,118 

Πίνακας 5.4: Αποτελέσματα μετρήσεων 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται σε γραφικές παραστάσεις τα παραπάνω αποτελέσματα: 
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Εικόνα 5.6: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

Εικόνα 5.7: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 
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Εικόνα 5.8: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 5000 V/m 

 

Εικόνα 5.9: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 100 μΤ 

Παρατηρήσεις 

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήσαμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο 

παρουσιάζεται αρκετά μειωμένο κοντά στο στύλο της γραμμής Μέσης Τάσης 

(μέτρηση 1). Πιθανοί λόγοι πέραν του γεγονότος ότι είμαστε στη μέγιστη κάθετη 

απόσταση από τη γραμμή είναι η ύπαρξη αγωγού γείωσης στο στύλο, καθώς και η 

πιθανή ύπαρξη μεταλλικού πλέγματος κάτω από την κολώνα, παράγοντες που 

μειώνουν τα μετρούμενα πεδία. 
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Σύμφωνα με τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, τα πεδία σαν μεγέθη είναι 

αντιστρόφως ανάλογα της απόστασης από την πηγή μέχρι τον αισθητήρα. Για το λόγο 

αυτό και περιμένουμε μεγαλύτερες τιμές στο μέσο της απόστασης των στύλων 

(βέλος) και μικρότερες κάτω από τους στύλους. Τα αποτελέσματα ωστόσο είναι 

μεγαλύτερα στα 14 mαπό το στύλο από ότι στο μέσο. Αυτό δικαιολογείται εν μέρει 

από το γεγονός ότι οι μετρήσεις έγιναν μέσα σε χωράφι, το οποίο είναι γεμάτο 

χορτάρια. Παράλληλα, η Τρίπολη έχει πολλή υγρασία τις πρωινές ώρες, ακόμα και 

κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μιας και βρέχει συνήθως τα απογεύματα. Η 

υγρασία λοιπόν σίγουρα επηρεάζει τις μετρήσεις και μειώνει το μετρούμενο 

ηλεκτρικό πεδίο στο βέλος. 

Όσον αφορά τις εγκάρσιες μετρήσεις, παρατηρούμε μεγαλύτερες μετρούμενες τιμές 

στο ηλεκτρικό πεδίο λόγω ασυμμετρίας των πεδίων των τριών αγωγών. Κάτω από τη 

μεσαία γραμμή μετρούμε μικρότερες τιμές καθώς τα πεδία των αγωγών αθροίζονται 

διανυσματικά και αναιρούνται λόγω συμμετρίας.  

 

5.3.2.2 Μέτρηση σε γραμμή τροφοδότησης Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης 

Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μετρήσεις σε μια γραμμή Μέσης Τάσης η οποία 

τροφοδοτεί κάποιες από τις εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Περιοχής 

Τρίπολης.Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες των συνθηκών μέτρησης. 

Περιοχή μέτρησης Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης 

Γεωγραφικό πλάτος Β 37
ο
30'29.39'' 

Γεωγραφικό μήκος Α 22
ο
24'10.67'' 

Υψόμετρο  650m 

Ημερομηνία μέτρησης 10/6/2015 

Ώρα μέτρησης 12:00 - 13:30 

Μήκος γραμμής μεταξύ στύλων 70m 

Πίνακας 5.5: Συνθήκες μέτρησης 
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Εικόνα 5.10: Άποψη περιοχής μέτρησης 

 

 

Εικόνα 5.11: Άποψη περιοχής μέτρησης από δορυφόρο 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις που κάναμε παράλληλα και κάτω από τη 

γραμμή και εγκάρσια στη γραμμή. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν με φίλτρο BandPass 

50 Hz. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

Παράλληλες μετρήσεις 

1 0 m από το στύλο 17,7 0,141 

2 8,75 m από το στύλο 17,5 0,138 

3 17,5 m από το στύλο 32,5 0,105 

4 26,25 m από το στύλο 38,8 0,139 

5 35 m από το στύλο 34,3 0,138 

6 43,75 m από το στύλο 30,2 0,135 

7 52,5 m από το στύλο 30,8 0,121 

8 61,25 m από το στύλο 26,5 0,145 

9 70 m από το στύλο 21,3 0,126 

Εγκάρσιες μετρήσεις-Ανατολικά 

10 1 m από το βέλος 22,2 0,205 

11 2 m από το βέλος 14,2 0,200 

12 3 m από το στύλο 12,1 0,198 

13 4 m από το στύλο 11,2 0,197 

14 5 m από το στύλο 8,8 0,174 

15 6 m από το στύλο 6,9 0,151 

Εγκάρσιες μετρήσεις-Δυτικά 

16 1 m από το βέλος 21,8 0,215 

17 2 m από το βέλος 14,6 0,205 

18 3 m από το στύλο 11,9 0,201 

19 4 m από το στύλο 11,1 0,199 

20 5 m από το στύλο 9,1 0,182 

21 6 m από το στύλο 7,3 0,156 

Πίνακας 5.6: Αποτελέσματα μετρήσεων 

 

Παρακάτω παρατίθενται σε γραφικές παραστάσεις τα παραπάνω αποτελέσματα: 
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Εικόνα 5.12: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

 

Εικόνα 5.13: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 
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Εικόνα 5.14: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 5000 V/m 

 

 

Εικόνα 5.15: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 100 μΤ 
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Παρατηρήσεις 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι τα μεγέθη των πεδίων είναι 

μεγαλύτερα στις μετρήσεις κοντά στο βέλος ενώ είναι μικρότερα στα άκρα. Αυτό 

οφείλεται στην ύπαρξη αγωγού γείωσης στους στύλους, καθώς και στην πιθανή 

ύπαρξη μεταλλικού πλέγματος κάτω από τις κολώνες, παράγοντες που μειώνουν τα 

μετρούμενα πεδία. Επίσης παρατηρούμε ότι οι τιμές του ηλεκτρικού πεδίου και για 

τις ίδιες αποστάσεις από στύλο διαφέρουν. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μετρήσεις 2, 3 

και 4 έγιναν σε σημεία κοντά στο κτήριο, το οποίο είναι μεταλλικής κατασκευής.  

Όσον αφορά τις εγκάρσιες μετρήσεις, δεν καταφέραμε να πάρουμε μεγαλύτερα 

νούμερα όπως και θα περιμέναμε λόγω ασυμμετρίας, καθώς στα ανατολικά 

πλησιάζαμε το μεταλλικό κτήριο και δυτικά υπόγειο μεταλλικό πλέγμα. Έτσι το 

ηλεκτρικό πεδίο παρέμεινε μικρό. Από την άλλη, το μαγνητικό παρουσίασε 

μεγαλύτερες τιμές στις εγκάρσιες τιμές, καθώς αυτό δεν επηρεάζεται από τα 

γειτονικά στοιχεία του χώρου. 

Συγκρίνοντας τις μετρήσεις αυτές με τις προηγούμενες παρατηρούμε ότι δεν λάβαμε 

μεγαλύτερα νούμερα για τα πεδία στη γραμμή τροφοδοσίας της βιομηχανικής ζώνης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κολώνες της γραμμής που εξετάσαμε ήταν 

τοποθετημένες και οι δύο σε υψώματα 2 μέτρων πάνω από το επίπεδο μετρήσεων. 

Παρατηρήσαμε ότι για λόγους ασφαλείας, μιας και το κτήριο είναι πολύ κοντά στις 

γραμμές, το ύψος των στύλων είναι μεγαλύτερο από το ύψος αυτών που είχαμε στην 

προηγούμενη μέτρηση. Τέλος, το μεταλλικό κτήριο που είχαμε πολύ κοντά στις 

μετρήσεις ήταν άλλος ένας παράγοντας που μείωσε τα μετρούμενα μεγέθη, μόνο 

όμως όσον αφορά το ηλεκτρικό πεδίο. 
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5.3.3 Μέτρηση στον Υποσταθμό Υψηλής Τάσης Τρίπολης 

 
Εικόνα 5.16: Μονογραμμικό σχέδιο του Υποσταθμού  

Περιοχή μέτρησης Οδός Σπάρτης 5 

Γεωγραφικό πλάτος Β 37
ο
30'02.43'' 

Γεωγραφικό μήκος Α 22
ο
22'37.72'' 

Υψόμετρο  655 m 

Ημερομηνία μέτρησης 17/6/2015 
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Ώρα μέτρησης 19:00 - 21:00 

P-20 ΑΘΗΝΑΙΟ 80 MW, 20MVAR, 440A, 155 kV 

P-10 ΑΡΓΟΣ 60 MW, 15 MVAR, 155 kV 

Μ/Σ 225 20,65 kV, 284 A, 10 MW, 1MVAR 

Μ/Σ 215 20,85 kV, 423 A, 15.2 MW, 1MVAR 

Πίνακας 5.7: Συνθήκες μέτρησης 

 

Εικόνα 5.17: Άποψη περιοχής μέτρησης από δορυφόρο 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι μετρήσεις που διενεργήθηκαν σε επιλεγμένα σημεία. 

Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν με φίλτρο BandPass 50 Hz. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

1 
Μεταξύ A/Z 23 και ΜΣ Τάσης 

150kV 
1168 35 

2 
Μεταξύ Α/Ζ 23 και ΜΣ Έντασης 

150kV 
989,2 11 

3 
Κάθετα στις γραμμές, σε 

απόσταση 10m από σημείο 2 
1840 3,74 

4 Κάτω από τους ζυγούς 150 kV 892 3,36 

5 Μεταξύ Α/Ζ 13 και ΜΣΤ 150 kV 1130 30 

6 Μεταξύ Α/Z 13 και ΜΣΕ 150 kV 1638 7,46 

7Α 
Μεταξύ Α/Ζ 16 και P15 150 kV 

2052 2,306 

7Β 732 2,06 

7Γ 2120 1,770 

8 
Μεταξύ Μ/Σ1 40/50 MVA και 

P15 150 kV 
1371 2,54 

9 
Μεταξύ Μ/Σ1 40/50 MVA και 

Μ/Σ ΑΣ 21 kV 
40,1 14,56 

10Α 
Μεταξύ Μ/Σ ΑΣ 21 kV και 

ΜΣΤ,ΜΤΕ 21kV 

345 8,57 

10Β 192 8,87 

10Γ 304 8,01 

11 
Μεταξύ ΜΣ Εξυπηρέτησης 

Σταθμού και P215 
231 13,2 

12 
Μεταξύ Ρ215 και ΜΣΕ και κάτω 

από κύριους ζυγούς 21 kV 
176 16,2 

13 Μεταξύ των Μ/Σ1 και Μ/Σ 2 405 1,14 

(α) 
Μέσα στο Δωμάτιο Ελέγχου 

Υποσταθμού, στην είσοδο 
2,3 0,143 

(β) 
Μέσα στο Δωμάτιο Ελέγχου 

Υποσταθμού, στο γραφείο 
10,3 0,216 

(γ) Στην είσοδο του Υποσταθμού 54,16 1,155 

(δ) 
Δίπλα στον διαχωριστικό τοίχο 

του Υποσταθμού και κάτω από τη 

γραμμή ΥΤ 
76,7 1,88 

(ε) 
Δίπλα στον διαχωριστικό τοίχο 

του Υποσταθμού και σε κάθετη 

απόσταση 5 m από τη γραμμή ΥΤ 
282 1,24 

(στ) 

Δίπλα στον διαχωριστικό τοίχο 

του Υποσταθμού και σε κάθετη 

απόσταση 10 m από τη γραμμή 

ΥΤ 

361,3 1,08 

Πίνακας 5.8: Αποτελέσματα μετρήσεων 
 

Παρακάτω παρατίθενται σε γραφικές παραστάσεις τα παραπάνω αποτελέσματα: 
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Εικόνα 5.18: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

Εικόνα 5.19: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 
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Εικόνα 5.20: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 5000 V/m 

 

Εικόνα 5.21: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου εκπεφρασμένα σε πόσες φορές μικρότερα 

είναι από το όριο 100 μΤ 
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Εικόνα 5.22: Σημεία μέτρησης στον υποσταθμό 
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Εικόνα 5.23: Σημεία μέτρησης στον υποσταθμό 
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Εικόνα 5.24: Σημεία μέτρησης στον υποσταθμό 

Παρατηρήσεις 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα είναι προφανές ότι οι μεγαλύτερη τιμή του 

μαγνητικού πεδίου εμφανίζεται μεταξύ A/Z 23 και ΜΣ Τάσης 150kV (μέτρηση 1). 

Αυτό οφείλεται στον ΜΣ Τάσης, ο οποίος λόγω κατασκευής παράγει υψηλά 

μαγνητικά πεδία. Πρόσθετος παράγοντας το γεγονός ότι η μέτρηση έγινε πολύ κοντά 

στον αγωγό και στον λοιπό εξοπλισμό, καθώς αυτά βρίσκονται κοντά στο έδαφος. 

Έπειτα, η μεγαλύτερη τιμή του μαγνητικού πεδίου παρουσιάζεται όπως αναμένεται 
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από την πλευρά της μέσης τάσης, αμέσως μετά τον Μετασχηματιστή Ισχύος 

(μέτρηση 9) και κοντά στους κύριους ζυγούς 21 kV (μέτρηση 12).  

Από την άλλη, η μεγαλύτερη τιμή του ηλεκτρικού πεδίου εμφανίζεται στην πλευρά 

της υψηλής τάσης, μεταξύ Α/Ζ 16 και P15 150 kV (ασύμμετρη μέτρηση 7Γ).  

Τέλος, παρατηρούμε ότι οι μετρούμενες τιμές μέσα στο δωμάτιο ελέγχου του 

υποσταθμού είναι ευχάριστα χαμηλές. 

 

5.3.4 Μετρήσεις σε Αιολικά Πάρκα στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας 

 

Εικόνα 5.25: Αιολικά Πάρκα στην περιοχή Βλαχοκερασιά Αρκαδίας 

Κατά το μήνα Αύγουστο διενεργήθηκαν μετρήσεις σε Αιολικά Πάρκα κοντά στο 

χωριό Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Συγκεκριμένα έγιναν μετρήσεις στα Πάρκα "Αιολικά 

Πάρκα Αρκαδίας" (ΑΠΑ) και "Αρκαδικά Μελτέμια" (ΑΜ). 

 

5.3.4.1 Συνοπτική περιγραφή "Αιολικά Πάρκα Αρκαδίας" 

Ανεμογεννήτριες 

Το υφιστάμενο Αιολικό Πάρκο συνίσταται από 5 Α/Γ του Γερμανικού Οίκου 

ENERCON GmbH, τύπου Ε-70 Ε4 με ονομαστική ισχύ 2,3 ΜW έκαστη, οριζοντίου 

άξονα, τριών πτερυγίων με δυνατότητα μεταβολής της κλίσης των πτερυγίων καθώς 

και με δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του ρότορα (μεταβλητών 
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στροφών). Η σχεδίαση της ανεμογεννήτριας είναι βελτιωμένη για περιοχές που 

επικρατούν άνεμοι υψηλών ταχυτήτων.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας ENERCON E-70 Ε4 ισχύος 

2,3ΜW, συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εικόνα 5.26: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας ENERCON E-70 Ε4 

Έργα Υποδομής (Υφιστάμενο αιολικό πάρκο) 

Τα βασικά έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του υφιστάμενου αιολικού πάρκου ισχύος 11,5 MW είναι τα εξής: 

 Θεμελιώσεις των Α/Γ με πέδιλο θεμελίωσης ακτίνας 15 m. 
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 Ένας προκατασκευασμένος οικίσκος ελέγχου Α/Π, με εμβαδόν 32 m
2
 περίπου, ο 

οποίος αποτελεί το μοναδικό κτίριο του πάρκου. 

 Διάνοιξη δασικών δρόμων πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας του αιολικού 

πάρκου, συνολικού μήκους 4.762 m. 

 Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση αιολικού πάρκου. 

 Έργα διασύνδεσης Α/Π με το ηλεκτρικό δίκτυο 

Η υποδομή του έργου αφορά κυρίως την οδοποιία (πρόσβασης και εσωτερική), τη 

διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και τη θεμελίωση τους 

και κατά δεύτερο λόγο τον οικίσκο ελέγχου και τα κανάλια όδευσης των καλωδίων 

Μ.Τ..   

Ο σχεδιασμός των έργων υποδομής βασίσθηκε κύρια στην μορφολογία του εδάφους, 

τη διάταξη των ανεμογεννητριών, τις προδιαγραφές της εταιρείας ENERCON για τη 

μεταφορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου τύπου ανεμογεννήτριας και πάντοτε 

με κριτήριο την ασφάλεια αλλά και την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον χώρο.  

Θεμελιώσεις Ανεμογεννητριών-Πλατείες (υφιστάμενου πάρκου) 

Για τις θεμελιώσεις των 5 υφιστάμενων ανεμογεννητριών απαιτήθηκαν εκσκαφές 

περίπου 700m
3
 για κάθε ανεμογεννήτρια. Η εκσκαφή γίνεται σε βάθος 2.5m ενώ το 

κυκλικής μορφής θεμέλιο έχει μέγιστη διάμετρο περίπου 15μ. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν περίπου 300m
3
 οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή του 

θεμελίου. 

Οι πλατείες που εξυπηρετούν τη εγκατάσταση των οχημάτων και των μηχανημάτων 

για τη συναρμολόγηση των ανεμογεννητριών έχουν έκταση ίση με 2.5 στρέμματα 

περίπου (διαστάσεις 50Χ50). Η μελέτη και κατασκευή των πλατειών έγινε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να τοποθετηθούν σε βέλτιστη θέση από άποψη προϊόντων εκσκαφής. 

Έτσι, τηρήθηκε το ισοζύγιο εκσκαφών και επιχώσεων και δεν υπήρξε περίσσια για 

μεταφορά ή έλλειψη για δάνεια.    

Οικίσκοι ελέγχου  

Εγκαταστάθηκε ένας μικρός προκατασκευασμένος οικίσκος, στη θέση Αγριοκερασιά, 

εμβαδού 30m
2
 για τη φιλοξενία του εξοπλισμού Μ.Τ. καθώς και για την αποθήκευση 

ανταλλακτικών. Οι μεταλλικοί αυτοί οικίσκοι, εγκαθίσταται σε κεντρική θέση του 

αιολικού πάρκου και είναι κατάλληλοι να στεγάζουν τον πίνακα μέσης τάσης, το 

σύστημα ελέγχου, εποπτείας και μετρήσεων του αιολικού πάρκου και παρέχουν τις 
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απαραίτητες διευκολύνσεις για την παραμονή των τεχνικών συντήρησης και 

λειτουργίας. 

Οι οικίσκοι περιλαμβάνουν τους εξής χώρους: 

 Χώρος πινάκων μέσης τάσης 

 Πεδίο άφιξης καλωδίων ΜΤ (20 kV) από κάθε ομάδα ανεμογεννητριών 

 Πεδίο αναχώρησης καλωδίων ΜΤ (20 kV) προς το εθνικό σύστημα μεταφοράς. 

 Υποσταθμός ΜΤ/ΧΤ με μετασχηματιστή τύπου λαδιού ενδεικτικής ισχύος 25 

kVA, 20 kV/400 V, χαμηλών απωλειών, για την τροφοδοσία των βοηθητικών 

κυκλωμάτων και καταναλώσεων (για την ηλεκτρική τροφοδότηση των 

εγκαταστάσεων κλιματισμού, φωτισμού και ρευματοδοτών, την τροφοδοσία του 

συστήματος UPS, μορφοτροπέων, φωτιστικών σωμάτων κλπ) 

 Γραφείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του αιολικού 

πάρκου, όπου είναι εγκατεστημένος και ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

του συστήματος SCADA 

 Χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών 

 Μονάδα UPS (UninterruptiblePowerSupply) για την τροφοδοσία των κρίσιμων 

φορτίων (π.χ. μονάδα Η/Υ, σύστημα SCADA, φώτα ασφαλείας κλπ) 

 Πίνακες ΧΤ υπηρεσιών οικίσκου. 

 W.C. 

Επισημαίνεται ότι από το χώρο που είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής του συστήματος SCADA του αιολικού πάρκου είναι δυνατή η μεγίστη 

κατά το δυνατόν οπτική επισκόπηση των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου. Η 

παροχή νερού γίνεται με την βοήθεια δεξαμενής νερού και η αποχέτευση με την 

κατασκευή κατάλληλου σηπτικού βόθρου. 

Στον οικίσκο του κέντρου ελέγχου του αιολικού πάρκου έχει εγκατασταθεί σύστημα 

κλιματισμού, για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού του 

κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή του συστήματος SCADA. 

οδοποιία: 

Για την κατασκευή του υφιστάμενου Α/Π διαμορφώθηκαν δρόμοι για την πρόσβαση 

των οχημάτων μεταφοράς των διαφόρων μερών της Α/Γ (πύργος, πτερύγια, άτρακτος, 
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κ.λ.π.), καθώς και για την πρόσβαση οχημάτων απαραίτητων για την εγκατάσταση 

του Α/Π (γερανοί, εκσκαφείς κλπ).  

 

Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο – Πρόσβαση 

Για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο διανοίχτηκε οδοποιία μήκους 2.271 m. Επίσης, 

η εσωτερική οδοποιία σύνδεσης των ανεμογεννητριών έχει συνολικό μήκος 2.489m. 

Το πλάτος της οδού διανοίχτηκε στα 5m για τις ανάγκες του έργου. Στη διαδρομή 

αυτή υπήρχαν δύο πολύ κλειστές στροφές στις οποίες έγινε βελτίωση και ράμπα 

οπισθοπορείας. 

Το μέσο πλάτος της οδού είναι 5 m, η μέγιστη κλίση 12% και η ακτίνα καμπυλότητας 

30 m. σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ’ Κατηγορίας. 

Η χάραξη ακολουθεί σε γενικές γραμμές την κορυφογραμμή και κύριο μέλημα κατά 

τη μελέτη αλλά και την κατασκευή της οδοποιίας ήταν η τήρηση του ισοζυγίου των 

χωματουργικών. 

Οι ποσότητες που απαιτήθηκαν για την οδοστρωσία των δρόμων και των πλατειών 

προέκυψαν από την διαλογή κατάλληλων υλικών από τα προϊόντα εκσκαφής μετά 

από επεξεργασία από συγκρότημα μικρού σπαστήρα που είχε εγκατασταθεί σε 

επιλεγμένο εργοταξιακό χώρο. 

Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση  Υφιστάμενου αιολικού πάρκου 

Κάθε ανεμογεννήτρια συνδέεται μέσω υποσταθμού 0,4/20 kV με το υπόγειο δίκτυο 

μέσης τάσης του αιολικού πάρκου το οποίο καταλήγει στους κεντρικούς πίνακες 

μέσης τάσης, για κάθε κορυφογραμμή. Ο Υ/Σ αυτός βρίσκεται εντός του πύργου της 

Α/Γ, στο επίπεδο του εδάφους. Η ανεμογεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια στην 

χαμηλή τάση των 400 V A.C. Για να γίνει δυνατή η διασύνδεση της κάθε 

ανεμογεννήτριας με το εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης του Αιολικού Πάρκου 

χρησιμοποιείται υποσταθμός ΧΤ/ΜΤ, που συγκροτείται: 

a. Από ένα τριφασικό μετασχηματιστή τύπου ελαίου, χαμηλών απωλειών και 

ισχύος 2.300 kVA/50 Hz (ομάδα τυλιγμάτων DΥΝ5), που είναι 

εγκατεστημένος σε ειδικό, προστατευμένο και ανεξάρτητο χώρο στο κάτω 

μέρος τον πύργου της Ανεμογεννήτριας. Ο μετασχηματιστής διαθέτει επίσης 

αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας του λαδιού κοντά στον πυρήνα του, 

τύπου Pt 100. Στη πλευρά MT του Μ/Σ υπάρχει 

τριπολικόςασφαλειοαποζεύκτης ισχύος εξαφθοριούχου θείου 

(SF6CircuitBreakers), 
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b. από συγκρότημα πινάκων MT του Υ/Σ ΧΤ/ΜΤ το οποίο συνίσταται από τα 

παρακάτω πεδία -πίνακες: 

(1) Πίνακας εξόδου καλωδίου MT για τον μετασχηματιστή 

ανυψώσεως. Ο πίνακας αυτός προστατεύει τον μετασχηματιστή 

έναντι βραχυκυκλωμάτων με τη χρήση διακόπτη φορτίου μέσης 

τάσης, όπου το διακοπτικό στοιχείο βρίσκεται εντός SF6, 

ονομαστικής έντασης 630 Α, με ικανότητα διακοπής 

βραχυκυκλώματος 16 kA και ονομαστικής τάσης 24 kV, και 

γειωτή ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη 

(2) Πίνακας εισόδου-εξόδου που αποτελεί το σημείο σύνδεσης των 

ακροκιβωτίων των καλωδίων σύνδεσης της προηγούμενης με την 

επόμενη ανεμογεννήτρια. 

(3) Ακροκιβώτια διασύνδεσης των καλωδίων M.T. που συνδέουν την 

Α/Γ μα την προηγούμενη και   την επόμενη αυτής. 

(4) Καλώδια χαμηλής τάσης για την σύνδεση του Μ/Σ με τους 

πίνακες ισχύος της Α/Γ. 

(5) Καλώδια μέσης τάσης που συνδέουν τον πίνακα M.T. με τον Μ/Σ 

ισχύος.  

Στην πλευρά ΧΤ του μετασχηματιστή υπάρχει τετραπολικός διακόπτης φορτίου και 

ασφάλειες ΧΤ κατάλληλων ονομαστικών μεγεθών. Ο μετασχηματιστής βρίσκεται 

εντός μεταλλικής ελαιολεκάνης. 

Στο δάπεδο του ΥΣ  ΧΤ/ΜΤ θα τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός σωλήνων PVC για 

την ασφαλή είσοδο και έξοδο των καλωδίων μέσης τάσης. 

Τέλος αναφέρεται ότι οι Α/Γ προστατεύονται από την πτώση κεραυνών με ειδικά 

αντικεραυνικά συστήματα. 

Η/Μ Εγκαταστάσεις Δικτύου Διασύνδεσης Α/Γ Με Τον Οικίσκο  Ελέγχου Του 

Α/Π 

Το δίκτυο μέσης τάσης 20 kV  συνδέει τους πίνακες μέσης τάσης κάθε Α/Γ με τους 

πίνακες μέσης τάσης εντός του οικίσκου ελέγχου του Α/Π, για κάθε κορυφογραμμή. 

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τριφασικά κυκλώματα διατομής 185 mm
2
 και ένα 

επιπλέον καλώδιο ως εφεδρικό. 
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Το δίκτυο αυτό είναι υπόγειο καθώς, εκτός του κόστους, συγκριτικά με τα εναέρια 

δίκτυα, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

- Εκμηδενίζονται τα πιθανά σφάλματα επί των γραμμών (κεραυνοπληξία, 

σφάλματα μεταξύ γραμμών, πτώσεις κολώνων, φαινόμενα corona, κ.α.), με 

όφελος τόσο στη λειτουργία του Α/Π όσο και του ηλεκτρικού συστήματος 

υψηλής τάσης 

- Περιορίζονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυρίως η οπτική 

όχληση 

Η όδευση του υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης ακολουθεί την όδευση της εσωτερικής 

οδοποιίας σε κάθε κορυφογραμμή, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των εκσκαφών 

και οι συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Γραμμή Διασύνδεσης 

Σκοπός της επενδύτριας εταιρείας είναι η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο, συνολικής εγκ. ισχύος 11.5 MW, στο ΔΕΣΜΗΕ 

(πλέον ΛΑΓΗΕ), Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα 

άρθρα και τις διατάξεις του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.  

Η υφιστάμενη όδευση της εναέριας διασυνδετικής γραμμής Μ.Τ. που συνδέει το 

αιολικό πάρκο με τον υποσταθμό 20/150 kVΔόριζα Ι αποτυπώνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα του Παραρτήματος. 

Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του δικτύου σύνδεσης και των επιμέρους 

συνιστωσών του έχει γίνει σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 και τις 

προδιαγραφές της ΔΕΗ/ΔΜΚΛΔ. 

Οι ανεμογεννήτριες συνδέονται μέσω των μετασχηματιστών ανύψωσης τάσεως που 

έχουν στη βάση τους, στην γραμμή μέσης τάσεως που κατασκευάστηκε μέσα στο 

χώρο του αιολικού σταθμού και καταλήγει στον χώρο μέσης τάσεως του οικίσκου 

ελέγχου.  

Από εκεί, στην συνέχεια, με γραμμή μέσης τάσης 20kV  και μήκους 11 χιλιομέτρων 

περίπου, ξεκινώντας από τους πίνακες Μέσης Τάσης της θέσης Αγριοκερασιά, τύπου 

ACSR και διαστάσεως 3X95 mm
2
 συνδέεται με τον Υποσταθμό Υψηλής/ Μέσης 

Τάσης Δόριζα Ι, ο οποίος κατασκευάστηκε για τη διασύνδεση των συγκεκριμένων 

αιολικών πάρκων. Στον υποσταθμό αυτό γίνεται η μέτρηση της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο μετασχηματισμός της πριν την  έγχυση της στο Δίκτυο 

Μεταφοράς. 
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5.3.4.2 Συνοπτική περιγραφή "Αρκαδικά Μελτέμια" 

Ανεμογεννήτριες 

Το υφιστάμενο Αιολικό Πάρκο συνίσταται από 15 Α/Γ του Γερμανικού Οίκου 

ENERCON GmbH, τύπου Ε-70 Ε4 με ονομαστική ισχύ 2,3 ΜW έκαστη, οριζοντίου 

άξονα, τριών πτερυγίων με δυνατότητα μεταβολής της κλίσης των πτερυγίων καθώς 

και με δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του ρότορα (μεταβλητών 

στροφών). Η σχεδίαση της ανεμογεννήτριας είναι βελτιωμένη για περιοχές που 

επικρατούν άνεμοι υψηλών ταχυτήτων.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας ENERCON E-70 Ε4 ισχύος 

2,3ΜW, συνοψίζονται στον πίνακα (Εικόνα 5.25) 

 

Εικόνα 5.27: Αιολικό Πάρκο "Αρκαδικά Μελτέμια" ισχύος 34,5 MW 

Έργα Υποδομής (Υφιστάμενο αιολικό πάρκο) 

Τα βασικά έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του υφιστάμενου αιολικού πάρκου ισχύος 34,5 MW είναι τα εξής: 

 Θεμελιώσεις των Α/Γ με πέδιλο θεμελίωσης ακτίνας 15 m. 

 Δύο προκατασκευασμένοι οικίσκοι ελέγχου Α/Π, με εμβαδόν 32 m
2
 περίπου, οι 

οποίοι αποτελούν τα μοναδικά κτίρια του πάρκου. 

 Διάνοιξη δασικών δρόμων πρόσβασης και εσωτερικής οδοποιίας του αιολικού 

πάρκου, συνολικού μήκους 6.903 μ. 
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 Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση αιολικού πάρκου. 

 Έργα διασύνδεσης Α/Π με το ηλεκτρικό δίκτυο 

Η υποδομή του έργου αφορά κυρίως την οδοποιία (πρόσβασης και εσωτερική), τη 

διαμόρφωση των πλατειών ανέγερσης των ανεμογεννητριών και τη θεμελίωση τους 

και κατά δεύτερο λόγο τον οικίσκο ελέγχου και τα κανάλια όδευσης των καλωδίων 

Μ.Τ..   

Ο σχεδιασμός των έργων υποδομής βασίσθηκε κύρια στην μορφολογία του εδάφους, 

τη διάταξη των ανεμογεννητριών, τις προδιαγραφές της εταιρείας ENERCON για τη 

μεταφορά και εγκατάσταση του συγκεκριμένου τύπου ανεμογεννήτριας και πάντοτε 

με κριτήριο την ασφάλεια αλλά και την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στον χώρο.  

Θεμελιώσεις Ανεμογεννητριών- Πλατείες (υφιστάμενου πάρκου) 

Για τις θεμελιώσεις των 15 υφιστάμενων ανεμογεννητριών απαιτήθηκαν εκσκαφές 

περίπου 700m
3
 για κάθε ανεμογεννήτρια. Η εκσκαφή γίνεται σε βάθος 2.5m. ενώ το 

κυκλικής μορφής θεμέλιο έχει μέγιστη διάμετρο περίπου 15m. Συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν περίπου 300 m
3
 οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή του 

θεμελίου. 

Οι πλατείες που εξυπηρετούν τη εγκατάσταση των οχημάτων και των μηχανημάτων 

για τη συναρμολόγηση των ανεμογεννητριών έχουν έκταση ίση με 2.5 στρέμματα 

περίπου (διαστάσεις 50Χ50). Η μελέτη και κατασκευή των πλατειών έγινε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να τοποθετηθούν σε βέλτιστη θέση από άποψη προϊόντων εκσκαφής. 

Έτσι, τηρήθηκε το ισοζύγιο εκσκαφών και επιχώσεων και δεν υπήρξε περίσσια για 

μεταφορά ή έλλειψη για δάνεια.    

Οικίσκοι ελέγχου  

Εγκαταστάθηκαν δύο μικροί προκατασκευασμένοι οικίσκοι, στις θέσεις Άνω 

Σπληθάρια και Ασπροβούνι αντίστοιχα, εμβαδού 30m
2
 έκαστος για τη φιλοξενία του 

εξοπλισμού Μ.Τ. καθώς και για την αποθήκευση ανταλλακτικών. Οι μεταλλικοί 

αυτοί οικίσκοι, εγκαθίσταται σε κεντρική θέση του αιολικού πάρκου και είναι 

κατάλληλοι να στεγάζουν τον πίνακα μέσης τάσης, το σύστημα ελέγχου, εποπτείας 

και μετρήσεων του αιολικού πάρκου και παρέχουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις για 

την παραμονή των τεχνικών συντήρησης και λειτουργίας. 

Οι οικίσκοι περιλαμβάνουν τους εξής χώρους: 

 Χώρος πινάκων μέσης τάσης 
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 Πεδίο άφιξης καλωδίων ΜΤ (20 kV) από κάθε ομάδα ανεμογεννητριών 

 Πεδίο αναχώρησης καλωδίων ΜΤ (20 kV) προς το εθνικό σύστημα μεταφοράς. 

 Υποσταθμός ΜΤ/ΧΤ με μετασχηματιστή τύπου λαδιού ενδεικτικής ισχύος 25 

kVA, 20 kV/400 V, χαμηλών απωλειών, για την τροφοδοσία των βοηθητικών 

κυκλωμάτων και καταναλώσεων (για την ηλεκτρική τροφοδότηση των 

εγκαταστάσεων κλιματισμού, φωτισμού και ρευματοδοτών, την τροφοδοσία του 

συστήματος UPS, μορφοτροπέων, φωτιστικών σωμάτων κλπ) 

 Γραφείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του αιολικού 

πάρκου, όπου είναι εγκατεστημένος και ο κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 

του συστήματος SCADA 

 Χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών 

 Μονάδα UPS (UninterruptiblePowerSupply) για την τροφοδοσία των κρίσιμων 

φορτίων (π.χ. μονάδα Η/Υ, σύστημα SCADA, φώτα ασφαλείας κλπ) 

 Πίνακες ΧΤ υπηρεσιών οικίσκου. 

 W.C. 

Επισημαίνεται ότι από το χώρο που είναι εγκατεστημένος ο κεντρικός ηλεκτρονικός 

υπολογιστής του συστήματος SCADA του αιολικού πάρκου είναι δυνατή η μεγίστη 

κατά το δυνατόν οπτική επισκόπηση των ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου. Η 

παροχή νερού γίνεται με την βοήθεια δεξαμενής νερού και η αποχέτευση με την 

κατασκευή κατάλληλου σηπτικού βόθρου. 

Στον οικίσκο του κέντρου ελέγχου του αιολικού πάρκου έχει εγκατασταθεί σύστημα 

κλιματισμού, για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού του 

κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή του συστήματος SCADA. 

οδοποιία: 

Για την κατασκευή του υφιστάμενου Α/Π διαμορφώθηκαν δρόμοι για την πρόσβαση 

των οχημάτων μεταφοράς των διαφόρων μερών της Α/Γ (πύργος, πτερύγια, άτρακτος, 

κ.λ.π.), καθώς και για την πρόσβαση οχημάτων απαραίτητων για την εγκατάσταση 

του Α/Π (γερανοί, εκσκαφείς κλπ).  

Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο – Πρόσβαση 

Για την πρόσβαση στο αιολικό πάρκο διανοίχτηκε οδοποιία μήκους 3.848 m. Επίσης, 

η εσωτερική οδοποιία σύνδεσης των ανεμογεννητριών στις δύο κορυφογραμμές έχει 
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συνολικό μήκος 3.055m. Το πλάτος της οδού διανοίχτηκε στα 5m για τις ανάγκες του 

έργου. Στη διαδρομή αυτή υπήρχαν δύο πολύ κλειστές στροφές στις οποίες έγινε 

βελτίωση και ράμπα οπισθοπορείας. 

Το μέσο πλάτος της οδού είναι 5 m, η μέγιστη κλίση 12% και η ακτίνα καμπυλότητας 

30 m. σύμφωνα με τις προδιαγραφές των δασικών δρόμων Γ’ Κατηγορίας. 

Η χάραξη ακολουθεί σε γενικές γραμμές την κορυφογραμμή και κύριο μέλημα κατά 

τη μελέτη αλλά και την κατασκευή της οδοποιίας ήταν η τήρηση του ισοζυγίου των 

χωματουργικών. 

Οι ποσότητες που απαιτήθηκαν για την οδοστρωσία των δρόμων και των πλατειών 

προέκυψαν από την διαλογή κατάλληλων υλικών από τα προϊόντα εκσκαφής μετά 

από επεξεργασία από συγκρότημα μικρού σπαστήρα που είχε εγκατασταθεί σε 

επιλεγμένο εργοταξιακό χώρο. 

Εσωτερική Η/Μ εγκατάσταση  Υφιστάμενου αιολικού πάρκου 

Κάθε ανεμογεννήτρια συνδέεται μέσω υποσταθμού 0,4/20 kV με το υπόγειο δίκτυο 

μέσης τάσης του αιολικού πάρκου το οποίο καταλήγει στους κεντρικούς πίνακες 

μέσης τάσης, για κάθε κορυφογραμμή. Ο Υ/Σ αυτός βρίσκεται εντός του πύργου της 

Α/Γ, στο επίπεδο του εδάφους. Η ανεμογεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια στην 

χαμηλή τάση των 400 V A.C. Για να γίνει δυνατή η διασύνδεση της κάθε 

ανεμογεννήτριας με το εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης του Αιολικού Πάρκου 

χρησιμοποιείται υποσταθμός ΧΤ/ΜΤ, που συγκροτείται: 

c. Από ένα τριφασικό μετασχηματιστή τύπου ελαίου, χαμηλών απωλειών και 

ισχύος 2.300 kVA/50 Hz (ομάδα τυλιγμάτων DΥΝ5), που είναι 

εγκατεστημένος σε ειδικό, προστατευμένο και ανεξάρτητο χώρο στο κάτω 

μέρος τον πύργου της Ανεμογεννήτριας. Ο μετασχηματιστής διαθέτει επίσης 

αισθητήριο μέτρησης θερμοκρασίας του λαδιού κοντά στον πυρήνα του, 

τύπου Pt 100. Στη πλευρά MT του Μ/Σ υπάρχει 

τριπολικόςασφαλειοαποζεύκτης ισχύος εξαφθοριούχου θείου 

(SF6CircuitBreakers), 

d. από συγκρότημα πινάκων MT του Υ/Σ ΧΤ/ΜΤ το οποίο συνίσταται από τα 

παρακάτω πεδία -πίνακες: 

(1) Πίνακας εξόδου καλωδίου MT για τον μετασχηματιστή 

ανυψώσεως. Ο πίνακας αυτός προστατεύει τον μετασχηματιστή 

έναντι βραχυκυκλωμάτων με τη χρήση διακόπτη φορτίου μέσης 

τάσης, όπου το διακοπτικό στοιχείο βρίσκεται εντός SF6, 
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ονομαστικής έντασης 630 Α, με ικανότητα διακοπής 

βραχυκυκλώματος 16 kA και ονομαστικής τάσης 24 kV, και 

γειωτή ο οποίος είναι μηχανικά μανδαλωμένος με τον αποζεύκτη 

(2) Πίνακας εισόδου-εξόδου που αποτελεί το σημείο σύνδεσης των 

ακροκιβωτίων των καλωδίων σύνδεσης της προηγούμενης με την 

επόμενη ανεμογεννήτρια. 

(3) Ακροκιβώτια διασύνδεσης των καλωδίων M.T. που συνδέουν την 

Α/Γ μα την προηγούμενη και   την επόμενη αυτής. 

(4) Καλώδια χαμηλής τάσης για την σύνδεση του Μ/Σ με τους 

πίνακες ισχύος της Α/Γ. 

(5) Καλώδια μέσης τάσης που συνδέουν τον πίνακα M.T. με τον Μ/Σ 

ισχύος.  

Στην πλευρά ΧΤ του μετασχηματιστή θα υπάρχει τετραπολικός διακόπτης φορτίου 

και ασφάλειες ΧΤ κατάλληλων ονομαστικών μεγεθών. Ο μετασχηματιστής βρίσκεται 

εντός μεταλλικής ελαιολεκάνης. 

Στο δάπεδο του ΥΣ  ΧΤ/ΜΤ έχει τοποθετηθεί κατάλληλος αριθμός σωλήνων PVC 

για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των καλωδίων μέσης τάσης. 

Τέλος αναφέρεται ότι οι Α/Γ προστατεύονται από την πτώση κεραυνών με ειδικά 

αντικεραυνικά συστήματα. 

Η/Μ Εγκαταστάσεις Δικτύου Διασύνδεσης Α/Γ Με Τον Οικίσκο  Ελέγχου Του 

Α/Π 

Το δίκτυο μέσης τάσης 20 kV  συνδέει τους πίνακες μέσης τάσης κάθε Α/Γ με τους 

πίνακες μέσης τάσης εντός του οικίσκου ελέγχου του Α/Π, για κάθε κορυφογραμμή. 

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τριφασικά κυκλώματα διατομής 185 mm
2
 και ένα 

επιπλέον καλώδιο ως εφεδρικό. 

Το δίκτυο αυτό είναι υπόγειο καθώς, εκτός του κόστους, συγκριτικά με τα εναέρια 

δίκτυα, εξασφαλίζονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

- Εκμηδενίζονται τα πιθανά σφάλματα επί των γραμμών (κεραυνοπληξία, 

σφάλματα μεταξύ γραμμών, πτώσεις κολώνων, φαινόμενα corona, κ.α.), με 

όφελος τόσο στη λειτουργία του Α/Π όσο και του ηλεκτρικού συστήματος 

υψηλής τάσης 
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- Περιορίζονται σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κυρίως η οπτική 

όχληση 

Η όδευση του υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης  ακολουθεί την όδευση της 

εσωτερικής οδοποιίας σε κάθε κορυφογραμμή, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των 

εκσκαφών και οι συνεπαγόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Γραμμή Διασύνδεσης 

Σκοπός της επενδύτριας εταιρείας είναι η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο, συνολικής εγκ. ισχύος 34.5 MW, στο ΔΕΣΜΗΕ 

(πλέον ΛΑΓΗΕ), Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα 

άρθρα και τις διατάξεις του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει.  

Η υφιστάμενη όδευση της εναέριας διασυνδετικής γραμμής Μ.Τ. που συνδέει το 

αιολικό πάρκο με τον υποσταθμό 20/150 kVΔόριζα Ι αποτυπώνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα του Παραρτήματος. 

Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του δικτύου σύνδεσης και των επιμέρους 

συνιστωσών του έχει γίνει σύμφωνα με την Οδηγία Διανομής 129 και τις 

προδιαγραφές της ΔΕΗ/ΔΜΚΛΔ. 

Οι ανεμογεννήτριες συνδέονται μέσω των μετασχηματιστών ανύψωσης τάσεως που 

έχουν στη βάση τους, στην γραμμή μέσης τάσεως που κατασκευάστηκε μέσα στο 

χώρο του αιολικού σταθμού και καταλήγει στον χώρο μέσης τάσεως του οικίσκου 

ελέγχου.  

Από εκεί, στην συνέχεια, με γραμμή μέσης τάσης 20kV  και μήκους 9,2 χιλιομέτρων 

περίπου ξεκινώντας από τους πίνακες Μέσης Τάσης της θέσης Ασπροβούνι και 7,4 

χιλιομέτρων ξεκινώντας από τους πίνακες Μέσης Τάσης της θέσης Άνω Σπληθάρια, 

τύπου ACSR και διαστάσεως 3X95 mm
2
 συνδέεται με τον Υποσταθμό Υψηλής/ 

Μέσης Τάσης Δόριζα Ι, ο οποίος κατασκευάστηκε για τη διασύνδεση των 

συγκεκριμένων αιολικών πάρκων. Στον υποσταθμό αυτό γίνεται η μέτρηση της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ο μετασχηματισμός της πριν την  έγχυση της 

στο Δίκτυο Μεταφοράς. 

Φάση λειτουργίας (υφιστάμενη κατάσταση) 

Η λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι σχεδόν αδιάλειπτη (εγγυημένη αναμενόμενη 

διαθεσιμότητα 97% από τον κατασκευαστή της Α/Γ) και η ισχύς παραγωγής εγχέεται 

στο δίκτυο του ΛΑΓΗΕ, όπως περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια. 
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Για την αξιόπιστη και συνεχή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η παρακολούθηση της 

λειτουργίας του Α/Π γίνεται από έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το 

οποίο εκτελεί την παρακολούθηση λειτουργίας, τη συντήρηση ρουτίνας και την 

αποκατάσταση βλαβών. Για τον παραπάνω λόγο απασχολούνται τρία άτομα σχετικών 

ειδικοτήτων 

Επικοινωνία με κέντρο ελέγχου ενέργειας του Α.Δ.Μ.Η.Ε.. 

Το Α/Π έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου 

Ενέργειας του Α.Δ.Μ.Η.Ε. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλο Σύστημα 

εποπτικού Ελέγχου με το οποίο αποστέλλονται (σε 24ωρη βάση) ενδείξεις, σημάνσεις 

και αναλογικά λειτουργικά μεγέθη του Α/Π προς το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας 

(ΚΕΕ) της Δ.Ε.Η. Πιο συγκεκριμένα, έχει εγκατασταθεί Περιφερειακή Μονάδα (RTU 

= Remote Terminal Unit), φερέσυχνο και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Το Α/Π 

έχει την ικανότητα να δέχεται εντολές από το ΚΕΕ του Α.Δ.Μ.Η.Ε., οι οποίες 

καταγράφονται στους κεντρικούς υπολογιστές του για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του Α/Π. 

Από το Α/Π αποστέλλονται οι εξής πληροφορίες: 

 στιγμιαία αποδιδόμενη ενεργός ισχύς του Α/Π (MW) 

 στιγμιαία απορροφώμενη άεργος ισχύς του Α/Π (MVAr) 

 τάση στο ζυγό Μέσης Τάσης του Α/Π ( kV) 

 μέγιστη ικανότητα παραγωγής ισχύος (MW) που μπορεί να αποδώσει το Α/Π 

βάσει των επικρατουσών συνθηκών και της τεχνικής καταστάσεώς του. 

 Κατάσταση διακοπτών ισχύος και αποζευκτών 20  kV του Α/Π 

Συντήρηση ανεμογεννητριών αιολικού πάρκου 

Το πρόγραμμα συντήρησης εκτελείται περιοδικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα και 

διακρίνεται στην συντήρηση των μηχανολογικών μερών της Α/Γ, που φέρουν και την 

μεγαλύτερη κόπωση και πιθανότητα αστοχίας και βλάβης και στην συντήρηση των 

ηλεκτρολογικών μερών. 

Μηχανολογική συντήρηση 

Η μηχανολογική εκτελείται ετησίως σε τρεις κύκλους ως ακολούθως:  

Τρίμηνη μηχανολογική συντήρηση: 
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 Οπτικό έλεγχο μηχανικών μερών 

Εξαμηνιαία μηχανική συντήρηση η οποία περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο συσφίξεων κοχλιών (10 % επί του συνολικού αριθμού) 

 Αλλαγή γράσου για τα ρουλεμάν 

 Γενικό καθαρισμό 

 Έλεγχο για σκουριές ή επισκευή ότι άλλου παρατηρηθεί 

Ετήσια μηχανική συντήρηση η οποία περιλαμβάνει:  

 Έλεγχο λαδιών μειωτήρων για τα σύστημα ρύθμισης της γωνίας πτερυγίων 

(pitchcontrol) 

 Εξονυχιστικό έλεγχο όλων των μεταλλικών μερών και περιστρεφόμενων 

τμημάτων της Α/Γ  

Ηλεκτρολογική συντήρηση 

Η ηλεκτρολογική συντήρηση είναι ετήσια και περιλαμβάνει: 

 Οπτικό έλεγχο όλων των ηλεκτρονικών καρτών. 

 Οπτικό έλεγχο όλων των ηλεκτρολογικών μερών στους ηλεκτρικούς πίνακες. 

 Έλεγχο συσφίξεων όλων των συνδέσεων. 

 

5.3.4.3Μετρήσεις 

Οι μετρήσεις στα εν λόγω Αιολικά Πάρκα έγιναν σε δύο φάσεις. Οι πρώτες μετρήσεις 

που έγιναν στις αρχές Αυγούστου ήταν πολλές και θεωρούμε ότι κάλυψαν πολλά από 

τα σημαντικά σημεία στα οποία σημειώνονται υψηλά επίπεδα πεδίων. Το γεγονός ότι 

η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή οδήγησε σε νέες μετρήσεις στα τέλη Αυγούστου 

όπου και οι ανεμογεννήτριες δούλευαν σε πλήρη ισχύ.Οι μετρήσεις τη δεύτερη φορά 

ήταν σε λιγότερα σημεία, καθώς δεν μας επιτράπηκε η είσοδος στο χώρο των 

διακοπτών Μέσης Τάσης και μέσα στην Ανεμογεννήτρια για λόγους ασφαλείας, 

καθώς, όπως προαναφέραμε, τα πάρκα δούλευαν σε πλήρη ισχύ. 
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Περιοχή μέτρησης Επαρχιακή Οδός Βλαχοκερασιάς-Μάναρη 

Γεωγραφικό πλάτος Β 37
ο
39'30.56'' 

Γεωγραφικό μήκος Α 22
ο
35'36.15'' 

Υψόμετρο  1024 m 

Πρώτη μέτρηση 

Ημερομηνία μέτρησης 4/8/2015 

Ώρα μέτρησης 11:00 - 14:00 

Tαχύτητα 

ανέμου 

ΑΠΑ 3,1 m/s 

ΑΜ 2,7 m/s 

Παραγωγή 

ΑΠΑ 350 kW 

ΑΜ 330 kW 

Α/Γ Μ11 36 kW 

Δεύτερη μέτρηση 

Ημερομηνία μέτρησης 31/8/2015 

Ώρα μέτρησης 10:30 - 12:00 

Tαχύτητα 

ανέμου 

ΑΠΑ 15,3 m/s 

ΑΜ 15,1 m/s 

Παραγωγή 

ΑΠΑ 11 MW 

ΑΜ 13 MW 

Α/Γ Μ11 2,3 MW 

Πίνακας 5.9: Συνθήκες μετρήσεων 

 

 

 

Εικόνα 5.28: Μερική Άποψη Πάρκου "Αρκαδικά Μελτέμια" από δορυφόρο 
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 Εικόνα 5.29: Άποψη μετρήσεων  από δορυφόρο 

 

 Εικόνα 5.30: Άποψη μετρήσεων από δορυφόρο 

1η Σειρά Μετρήσεων: 4/8/2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Broadband (5Hz-2kHz) Bandpass 50Hz 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

1 
Γραμμή Μέσης Τάσης 

από πάρκο ΑΠΑ 
118,6 0,027 118,4 0,025 

2 
Γραμμή Μέσης Τάσης 

από πάρκο ΑΜ 
124 0,023 124 0,022 

3 
Ανάμεσα στις δύο 

γραμμές 
49 0,013 48 0,01 

4 Υπόστεγο 47 0,016 46 0,01 

5 
Κάτω από στύλο 

διπλού κυκλώματος 

Μέσης Τάσης 1 
85 0,057 84 0,053 
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6 
Ανάμεσα σε δύο 

στύλους διπλού 

κυκλώματος ΜΤ 
282 0,082 282 0,074 

7 
Κάτω από στύλο 

διπλού κυκλώματος 

Μέσης Τάσης 2 
181 0,043 181 0,040 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΚΟΥ "ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ" 

Α 

Δίπλα στο Μ/Σ 20/0.4 

kV εσωτερικής 

κατανάλωσης 

οικίσκου 

6 0,194 4 0,173 

Β 
Δίπλα στους 

διακόπτες ΜΤ  
6 0,470 4 0,464 

Γ 
Πίνακας Χειρισμών 

στο γραφείο 
5 1,117 3 0,849 

Δ Γραφείο εργαζομένων 5 0,049 3 0,047 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μ11 ΠΑΡΚΟΥ "ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ" 

8 
1 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
4,2 0,034 0,056 0,026 

9 
5 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
4,2 0,017 0,060 0,015 

10 
10 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
4,1 0,010 0,060 0,007 

ε 
Εσωτερικά, στη βάση 

της Α/Γ, πάνω από 

Μ/Σ 0.7/20 kV 
4,3 1,292 0,464 0,527 

στ 
Εσωτερικά, στη βάση 

της Α/Γ, πίνακες 

ελέγχου 
12,6 6,592 11,7 3,356 

 

11 
Υπόγεια καλώδια 

δίπλα από Α/Γ Μ12  

Ασπροβουνίου 
4,2 0,032 0,066 0,010 

12 
Στύλος όπου τα 

υπόγεια καλώδια 

γίνονται υπέργεια 
52 0,020 51 0,018 

Πίνακας 5.10: Αποτελέσματα 1ης σειράς μετρήσεων 

 

2η Σειρά Μετρήσεων: 31/8/2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Broadband (5Hz-2kHz) Bandpass 50Hz 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

5 
Κάτω από στύλο 

διπλού κυκλώματος 

Μέσης Τάσης 1 
99,4 2,723 99,2 2,722 

6 
Ανάμεσα σε δύο 

στύλους διπλού 

κυκλώματος ΜΤ 
309,8 3,826 308,2 3,812 
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7 
Κάτω από στύλο 

διπλού κυκλώματος 

Μέσης Τάσης 2 
184 3,856 183,1 3,840 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΚΟΥ "ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ" 

γ 
Πίνακας Χειρισμών 

στο γραφείο 
5,6 2,105 3,89 2,056 

δ Γραφείο εργαζομένων 4,2 2,745 0,752 2,735 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Μ11 ΠΑΡΚΟΥ "ΑΡΚΑΔΙΚΑ ΜΕΛΤΕΜΙΑ" 

8 
1 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
27,2 0,613 0,320 0,528 

9 
5 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
5 0,149 0,237 0,058 

10 
10 m μακριά από τη 

βάση της 

Ανεμογεννήτριας 
20 0,094 0,290 0,012 

 

11 
Υπόγεια καλώδια 

δίπλα από Α/Γ 

Μ11Ασπροβουνίου 
11 1,923 1,32 1,880 

Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα 2ης σειράς μετρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρατίθενται σε γραφικές παραστάσεις τα παραπάνω αποτελέσματα: 
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Εικόνα 5.31: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

Εικόνα 5.32: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.33: Άποψη των θέσεων μέτρησης 
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Εικόνα 5.34: Άποψη των θέσεων μέτρησης 
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Παρατηρήσεις 

Τα αποτελέσματα της πρώτης σειράς μετρήσεων παρατηρούμε ότι τα επίπεδα τόσο 

του ηλεκτρικού όσο και του μαγνητικού πεδίου είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Οι μετρήσεις 

της δεύτερης σειράς δίνουν ελαφρώς μεγαλύτερα αλλά καθόλου ανησυχητικά 

αποτελέσματα. 

Σχετικά μεγάλες τιμές παίρνουμε κοντά στους πίνακες χειρισμών του οικίσκου και 

της Ανεμογεννήτριας. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις συχνότητες που καταγράφηκαν εκεί 

είναι διαφορετικές των 50 Hzκαι σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές διατάξεις των 

πινάκων. 

 

5.3.5 Μετρήσεις σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100 kW 

 

Εικόνα 5.35: Άποψη του φωτοβολταϊκού πάρκου 

Παράλληλα με τις μετρήσεις μας σε αιολικά πάρκα, διενεργήσαμε μετρήσεις σε ένα 

φωτοβολταϊκό πάρκο 100kWστην περιοχή του Αεροδρομίου Πολεμικής Αεροπορίας 

Τρίπολης 124 ΠΒΕ. Παρακάτω παρατίθενται οι συνθήκες μέτρησης. 

Περιοχή μέτρησης Περιοχή Αεροδρομίου Πολεμικής 

Αεροπορίας 124 ΠΒΕ 

Γεωγραφικό πλάτος Β 37
ο
52'47.45'' 

Γεωγραφικό μήκος Α 22
ο
40'52.22'' 

Υψόμετρο  646 m 

Ημερομηνία μέτρησης 17/8/2015 

Ώρα μέτρησης 12:00 - 13:00 

Συνολική Παραγωγή Ισχύος 84,595 kW 

Πίνακας 5.12: Συνθήκες μέτρησης 
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Εικόνα 5.36: Άποψη του φωτοβολταϊκού πάρκουαπό δορυφόρο 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις που κάναμε στον οικίσκο του πάρκου, όπου και 

βρίσκονται οι 10 αντιστροφείς του πάρκου, στο υπόγειο καλώδιο, στο ρολόι, καθώς 

και στον Υποσταθμό Διανομής με τον οποίο το πάρκο συνδέεται. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το πάρκο είναι το μόνο που συνδέεται στον εν λόγω υποσταθμό. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

Broadband (5Hz-2kHz) Bandpass 50Hz 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (V/m) 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ (μΤ) 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ 

1 
Στο κέντρο του 

δωματίου 
4,5 0,156 1,5 0,117 

2 
Μπροστά από έναν 

αντιστροφέα 
4,7 4,618 1,8 4,544 

3 
Μπροστά από τον 

πίνακα 
5,2 14,852 2,7 14,825 

 

4 Υπόγειο καλώδιο 4,3 1,223 0,2 1,214 

5 
Κεντρικός πίνακας-

Ρολόι 
7,3 13,523 5,8 13,502 

6 
Υποσταθμός 

Διανομής 
9 0,105 7,9 0,093 

Πίνακας 5.13: Αποτελέσματα μετρήσεων 

 

Παρακάτω παρατίθενται σε γραφικές παραστάσεις τα παραπάνω αποτελέσματα: 
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Εικόνα 5.37: Επίπεδα Ηλεκτρικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

Εικόνα 5.38: Επίπεδα Μαγνητικού Πεδίου στις θέσεις μέτρησης 

 

Παρατηρήσεις 

Οι μετρήσεις που διεξήγαμε στο φωτοβολταϊκό πάρκο έδειξαν ότι η μεγαλύτερη τιμή 

του μαγνητικού πεδίου παρατηρείται μπροστά από τον πίνακα του οικίσκου. Η 

επόμενη σε μέγεθος είναι αυτή μπροστά στον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης. Το 

ηλεκτρικό πεδίο είναι εξαιρετικά χαμηλό, καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται στη 

χαμηλή τάση.  
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Εικόνα 5.39: Άποψη των θέσεων μέτρησης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σσμπεράσματα - Επόμενη μέρα  

6.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων στις ΑΠΕ με τα νομοθετημένα όρια έκθεσης 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, κπνξνύκε 

λα θαηαιήμνπκε ζε πνιιά θαη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

Όζνλ αθνξά ην ειεθηξηθό πεδίν, παξαηεξνύκε όηη ζε θακία από ηηο κεηξήζεηο δελ 

πήξακε ηηκή πνπ λα είλαη θνληά ζην όξην έθζεζεο πνπ ζέηεη ε Ειιεληθή Ννκνζεζία. 

 Σπγθεθξηκέλα: 

 Η αλώηεξε ηηκή πνπ πήξακε ζηα Αηνιηθά Πάξθα ήηαλ αλάκεζα ζε δύν 

ζηύινπο δηπινύ θπθιώκαηνο ΜΤ, ε νπνία κεηαθέξεη ππέξγεηα ηελ 

παξαγόκελε ελέξγεηα ζην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο, θαηά 

ηε δεύηεξε ζεηξά κεηξήζεσλ, δειαδή ζε ζπλζήθεο πιήξνπο παξαγσγήο. Η ελ 

ιόγσ ηηκή σζηόζν είλαη πεξίπνπ 16 θνξέο κηθξόηεξε από ην όξην ησλ 5000 

V/m. 

 Η αλώηεξε ηηκή πνπ πήξακε ζην θσηνβνιηατθό πάξθν είλαη δίπια ζηνλ 

Υπνζηαζκό Δηαλνκήο θαη είλαη εμαηξεηηθά ρακειή, γύξσ ζηηο 555 θνξέο 

κηθξόηεξε ηνπ νξίνπ ησλ 5000 V/m. 

Όζνλ αθνξά ην καγλεηηθό πεδίν, ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε ζε θακία από ηηο 

κεηξήζεηο δελ μεπεξλά ην όξην έθζεζεο πνπ ζέηεη ε Ειιεληθή Ννκνζεζία.  

Σπγθεθξηκέλα: 

 Η αλώηεξε ηηκή πνπ πήξακε ζηα Αηνιηθά Πάξθα ήηαλ ζηε βάζε ηεο Α/Γ, 

όπνπ θαη βξίζθνληαη πίλαθεο ειέγρνπ θαη ν Μεηαζρεκαηηζηήο Ιζρύνο. Η ηηκή 

απηή είλαη σζηόζν πεξίπνπ 15 θνξέο κηθξόηεξε από ην όξην έθζεζεο ησλ 100 

κΤ. 

 Η αλώηεξε ηηκή πνπ πήξακε ζην θσηνβνιηατθό πάξθν είλαη κπξνζηά από ηνλ 

πίλαθα ηνπ νηθίζθνπ. Η ηηκή απηή είλαη πεξίπνπ 7 θνξέο κηθξόηεξε από ην 

όξην ησλ 100 κΤ. 

Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη ηα αλαπηπζζόκελα πεδία ζε εγθαηαζηάζεηο 

ΑΠΕ όρη κόλν δελ μεπεξλνύλ ηα όξηα έθζεζεο γεληθνύ θνηλνύ, αιιά είλαη πνιιέο 

θνξέο κηθξόηεξα από ηα όξηα απηά. 
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6.2 Περιγραυή αποτελεσμάτων μετρήσεων σε άλλες εγκαταστάσεις και στοιτεία 

τοσ Σσστήματος Μεταυοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Σηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απηήο πξαγκαηνπνηήζακε κεηξήζεηο ζε 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνηρεία ηνπ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηα επίπεδα ειεθηξηθνύ θαη καγλεηηθνύ πνπ 

αλαπηύζζνληαη γύξσ από απηά, θαζώο θαη λα ζπζρεηίζνπκε απηά κε ηα επίπεδα ησλ 

πεδίσλ πνπ αλαπηύζζνληαη γύξσ από εγθαηαζηάζεηο ΑΠΕ. 

Παξαηεξώληαο ηα αλαπηπζζόκελα πεδία ζηηο γξακκέο Μέζεο Τάζεο βιέπνπκε όηη νη 

ηηκέο ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ρακειέο.  

 Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά πεδία, νη ηηκέο πνπ πήξακε ηόζν γηα ηε γξακκή πνπ 

ηξνθνδνηεί ρσξηά όζν θαη γηα εθείλε πνπ ηξνθνδνηεί εγθαηαζηάζεηο ζηε 

βηνκεραληθή δώλε Τξίπνιεο αλέξρνληαη ζε δεθάδεο V/m, ηηκέο ηνπιάρηζηνλ 

60 θνξέο κηθξόηεξεο ηνπ νξίνπ ησλ 5000 V/m.  

 Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά πεδία, νη ηηκέο πνπ πήξακε ηόζν γηα ηε γξακκή πνπ 

ηξνθνδνηεί ρσξηά όζν θαη γηα εθείλε πνπ ηξνθνδνηεί εγθαηαζηάζεηο ζηε 

βηνκεραληθή δώλε Τξίπνιεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 θνξέο κηθξόηεξεο ηνπ 

νξίνπ ησλ 100 κΤ. 

Παξαηεξώληαο ηα αλαπηπζζόκελα πεδία Υπνζηαζκό Υςειήο Τάζεο βιέπνπκε όηη νη 

ηηκέο ηνπο δελ μεπεξλνύλ ηα όξηα έθζεζεο. Σπγθεθξηκέλα: 

 Όζνλ αθνξά ηα ειεθηξηθά πεδία, νη ηηκέο πνπ πήξακε πνηθίινπλ από κέηξεζε 

ζε κέηξεζε. Είλαη γεγνλόο όηη πςειόηεξεο ηηκέο εκθαλίζηεθαλ ζηελ πιεπξά 

ηεο Υςειήο Τάζεο θαη ήηαλ ζπγθξηηηθά νη πςειόηεξεο πνπ θαηαγξάςακε θαζ' 

όιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Ωζηόζν, ε κέγηζηε ηηκή πνπ κεηξήζεθε είλαη 

2 θνξέο κηθξόηεξε από ην όξην ησλ 5000 V/m. 

 Όζνλ αθνξά ηα καγλεηηθά πεδία, νη ηηκέο πνπ ζπιιέμακε πνηθίινπλ επίζεο 

από κέηξεζε ζε κέηξεζε. Πνιιέο πςειέο ηηκέο παξνπζηάζηεθαλ ζηε κεξηά 

ηεο κέζεο ηάζεο ήηαλ ζπγθξηηηθά νη πςειόηεξεο πνπ θαηαγξάςακε θαζ' όιε 

ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. Η πςειόηεξε σζηόζν κεηξήζεθε ζηελ πιεπξά 

ηεο Υςειήο Τάζεο, ζε ζέζε πνιύ θνληά ζε Μεηαζρεκαηηζηή Τάζεο. Η ηηκή 

απηή σζηόζν είλαη πεξίπνπ 3 θνξέο κηθξόηεξε από ην όξην ησλ 100 κΤ. 

 

 

6.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων στις ΑΠΕ με αποτελέσματα άλλων μετρήσεων 

 Αθνύ θάλακε όιεο απηέο ηηο κεηξήζεηο, ήξζε ε ώξα λα ηηο ζπγθξίλνπκε κεηαμύ ηνπο, 

κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπκε πνύ εθηηζέκεζα πεξηζζόηεξν ζε αθηηλνβνιίεο θαη θαηά 
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πόζν έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ εθεί πνπ δελ ην 

πεξηκέλακε. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη γξάθεκα πνπ δείρλεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ πνπ βξήθακε ζε θάζε κέηξεζε ζπγθξηλόκελεο ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε 

ην όξην έθζεζεο.  

 

Εικόνα 6.1 Μέγιζηο επίπεδο μαγνηηικού πεδίοσ ανά εγκαηάζηαζη ποσ μεηρήζαμε, 

ζσγκρινόμενα με ηο όριο έκθεζης ηης Ελληνικής Νομοθεζίας  

Σην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνύκε όηη νη ηηκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ 

αλαπηύζζνληαη θάησ από γξακκέο ΜΤ είλαη κηθξόηεξεο ηνπ 1 θαη είλαη ειάρηζηεο. 

Καηά ηα άιια βιέπνπκε όηη νη κέγηζηεο παξαηεξεκέλεο ηηκέο ζε κνλάδεο ΑΠΕ είλαη 

πνιύ κεγαιύηεξεο από απηέο θάησ από γξακκέο ΜΤ. Η κέγηζηε ηηκή ζηνλ 

Υπνζηαζκό ΥΤ ήηαλ ε πςειόηεξε ηηκή πνπ κεηξήζακε. 

Απηό όκσο πνπ είλαη ελζαξξπληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη νη ηηκέο πνπ παξαηεξήζακε 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο κηθξόηεξεο από ην όξην έθζεζεο ησλ 100 κΤ. Αλ ζθεθηεί 

θαλείο ηε λέα νδεγία ηεο Δηεζλνύο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο από κε Ινληίδνπζα 

Αθηηλνβνιία ηνπ 2010 πνπ αλαζεσξεί ην όξην ζηα 200 κΤ, ηόηε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξαηεξήζακε είλαη πιήξσο θαζεζπραζηηθά. 

Είλαη επίζεο άμην ιόγνπ λα εηπσζεί όηη νη κέγηζηεο ηηκέο πνπ πήξακε ζε 

εγθαηαζηάζεηο ΑΠΕ παξαηεξήζεθαλ ζε κεηξήζεηο πνιύ θνληά ζε πίλαθεο θαη ζε 

απνζηάζεηο κηθξόηεξεο ησλ 10 cm, γεγνλόο ην νπνίν δείρλεη όηη ην θνηλό δελ έρεη λα 

θνβεζεί ηίπνηα. Επηπιένλ, νη πίλαθεο απηνί ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε νηθίζθνπο θαη 

εηδηθνύο ρώξνπο, καθξηά από ην γεληθό θνηλό. Εμαίξεζε απνηειεί ε κέηξεζε ζην 

0

20

40

60

80

100

120

Όριο 
έκθεςησ 

Γραμμή ΜΤ 
χωριών 

Γραμμή ΜΤ 
ΒΙ.ΠΕ. 

Υποςταθμόσ 
ΥΤ 

Αιολικά 
Πάρκα 

Φ/Β Πάρκο 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (μΤ) 



164 
 

ξνιόη ηνπ Φσηνβνιηατθνύ Πάξθνπ, ην νπνίν ήηαλ εθηεζεηκέλν εμσηεξηθά ηνπ 

Πάξθνπ θαη ε κέηξεζε πνπ πήξακε ήηαλ πεξίπνπ 14 κΤ. 

Ωζηόζν, αλ παξαηεξήζεη θαλείο απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί από αληίζηνηρεο 

κεηξήζεηο ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο, ηόηε πνιινί κύζνη γύξσ από ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ 

κεγάισλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ιόγσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ ζα 

θαηαξξηθζνύλ. 

 

Εικόνα 6.2 Μέγιζηο επίπεδο μαγνηηικού πεδίοσ ανά εγκαηάζηαζη ποσ μεηρήζαμε, 

ζσγκρινόμενα με ηο όριο έκθεζης ηης Ελληνικής Νομοθεζίας και οικιακές ζσζκεσές ζε 

απόζηαζη μέτρι 3 cm [1] 
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Εικόνα 6.3 Μέγιζηο επίπεδο μαγνηηικού πεδίοσ ανά εγκαηάζηαζη ποσ μεηρήζαμε, 

ζσγκρινόμενα με ηο όριο έκθεζης ηης Ελληνικής Νομοθεζίας και οικιακές ζσζκεσές ζε 

απόζηαζη μέτρι 30 cm [1] 
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Όιεο νη παξαπάλσ κεηξήζεηο δείρλνπλ όηη ηα επίπεδα καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζπίηη 

είλαη πςειά ζε ζρέζε κε ηηο θαηαγξαθείζεο ηηκέο εθηόο νηθηαθνύ πεξηβάιινληνο.  Η 

ζηελή επαθή κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο καο εθζέηεη ζε αθηηλνβνιία πνιιέο θνξέο πάλσ 

από ην όξην. Οη ρξήζηεο απηώλ ησλ ζπζθεπώλ πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη ηεξώληαο 

ηηο αλαγθαίεο απνζηάζεηο. Σηα παξαπάλσ γξαθήκαηα βιέπνπκε όηη ηα επίπεδα ηνπ 

πεδίνπ πέθηνπλ θαηαθόξπθα 30 cm καθξηά, αθνύ ην πεδίν είλαη αληηζηξόθσο 

αλάινγν κε ηελ απόζηαζε. 

Από ηηο παξαπάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο κπνξεί λα θαηαιάβεη όηη πξέπεη λα 

αλαζεσξήζνπκε ζρεηηθά κε ην ηη πξαγκαηηθά βιάπηεη ηελ πγεία καο θαη ηη απιώο δελ 

ηελ επεξεάδεη. Τν Δίθηπν Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη πιεζώξα κεγάισλ 

εγθαηαζηάζεσλ, όπσο κνλάδεο παξαγσγήο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο, Υπνζηαζκνύο ΥΤ 

θαη Κέληξα ΥΥΤ, αιιά θαη ηεξάζηην αξηζκό γξακκώλ κεηαθνξάο θαη ππιώλσλ. Απηό 

πνπ ην θνηλό πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη είλαη όηη ην κέγεζόο ηνπο δελ απνδεηθλύεη 

όηη είλαη θαη επηθίλδπλεο.  

Μηιώληαο εηδηθά γηα ηηο κνλάδεο παξαγσγήο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο, ήξζε ε 

ώξα λα θαηαξξίςνπκε άιινλ έλα κύζν γύξσ από απηέο. Τα επίπεδα πνπ ιάβακε θαηά 

ηηο κεηξήζεηο ήηαλ πνιιέο θνξέο κηθξόηεξα από ηα ειιεληθά θαη δηεζλή όξηα 

έθζεζεο.  

Είλαη ηειηθά απνξίαο άμηνλ πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ κεξηθνί εμαπνιύνπλ ηέηνηα 

πνιεκηθή ελαληίσλ ησλ ΑΠΕ. Καηά ηε γλώκε κνπ, απηό πνπ ηειηθά ηξνκάδεη ην 

θνηλό είλαη ην κέγεζνο ηνπο. Επίζεο, ν θόβνο γηα θάζε θαηλνύξην θαη θαηλνηόκν 

παίδεη θαηαιπηηθό ξόιν. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ νδεγνύλ ηνλ θόζκν λα 

ηηο θαηεγνξεί γηα εθπνκπή αθηηλνβνιίαο, αθόκα θαη γηα δηαηάξαμε ηνπ θιίκαηνο!  

Ήξζε ε ώξα λα πξνρσξήζνπκε, λα αθήζνπκε πίζσ ηνπο θόβνπο καο θαη λα 

αλαπηύμνπκε όζν ην δπλαηόλ γίλεηαη ηαρύηεξα ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Τα 

νξπθηά θαύζηκα εμαληινύληαη θαη παξάιιεια νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο απμάλνληαη. 

Είλαη θαηξόο ινηπόλ λα εθκεηαιιεπηνύκε ηελ αζηείξεπηε πεγή ελέξγεηαο πνπ ιέγεηε 

ήιηνο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θαη απνηειεζκαηηθόηεξα. Οη ΑΠΕ ήξζαλ θαη 

πξόθεηηαη λα εδξαησζνύλ ζην ρώξν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, δίλνληαο άθζνλε 

ελέξγεηα θαη βειηίσζε ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο.   
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6.4 Επόμενη μέρα 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνιιά είλαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ απνθνκίζακε κέζα από ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο κεηξήζεηο. Μέζσ 

ηεο εξγαζίαο απηήο ήξζακε από ηε ζεσξία ησλ ακθηζεάηξσλ ζηελ πξάμε. Μαο 

δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα κπνύκε κέζα ζε εγθαηαζηάζεηο πςειώλ ξεπκάησλ θαη λα 

έξζνπκε ζε επαθή κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαη ηόζν κε ηηο ΑΠΕ, 

όζν θαη κε ην Σύζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο. 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία απηή θαηλνηόκεζε, θαζώο είλαη κηα από ηηο πξώηεο 

πξνζπάζεηεο κέηξεζεο πεδίσλ ζε εγθαηαζηάζεηο ΑΠΕ. Αζρνιήζεθε κε κεηξήζεηο ζε 

εγθαηαζηάζεηο ΑΠΕ θαη ζύγθξηλε ηα απνηειέζκαηα κε αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ζε 

άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο. Έηζη 

θαηάθεξε λα δηαςεύζεη ηνπο κύζνπο, νη νπνίνη άδηθα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γύξσ από 

ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο. 

Μέζα από ηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία δίλεηαη έλαπζκα ζε επίδνμνπο ζπλαδέιθνπο 

λα αζρνιεζνύλ πεξαηηέξσ κε ην ζέκα απηό θαη λα εξεπλήζνπλ άιιεο πιεπξέο ησλ 

κεηξήζεσλ ρακειόζπρλσλ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ. Τέηνηεο κπνξεί λα 

είλαη: 

 Υπνινγηζκόο ησλ αβεβαηνηήησλ ησλ κεηξήζεσλ. Οη αβεβαηόηεηεο γηα ην 

ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν είλαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα πεξίπνπ 10% 

ηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ. Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο αβεβαηόηεηεο. Έηζη, 

δελ αθνινπζνύληαη νξηζκέλα κέηξα αζθαιείαο, απηέο κπνξνύλ εύθνια λα 

απμεζνύλ. 

 Θεσξεηηθόο ππνινγηζκόο ησλ πεδίσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε εγθαηαζηάζεηο 

ΑΠΕ.  

 Δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο πξνζνκνίσζεο πεδίσλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξώλ 

ξεπκάησλ θαη ππνινγηζκόο ησλ πεδίσλ. 

 Ταθηηθή κέηξεζε ρακειόζπρλσλ πεδίσλ ζε κηα εγθαηάζηαζε ΑΠΕ κέζα ζε 

έλα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. 

 Μέηξεζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ DC πεδίσλ ζε κηα θσηνβνιηατθή 

εγθαηάζηαζε. 
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