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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη του μηχανισμού της διάσπασης μικρών 
διακένων αέρα. Ερευνήθηκαν με πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους, μικρά 
διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου και διάκενα στα οποία είχε παρεμβληθεί 
φύλλο στερεού διηλεκτρικού. Σημαντικό μέρος της έρευνας αφιερώθηκε στην 
επίδραση της γείωσης του ενός ηλεκτροδίου στο ρεύμα Corona και στην τάση 
διάσπασης. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση 
διάσπασης.  

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα για τη μέτρηση της τάσης έναρξης Corona, της τάσης 
διάσπασης και της έντασης ρεύματος Corona σε μικρά διάκενα ράβδου-πλάκας με 
την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη ή με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων και σε 
διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μια ράβδο γειωμένη ή με συμμετρική φόρτιση των δύο 
ράβδων. Μοντελοποιήθηκαν οι πειραματικές διατάξεις και έγινε θεωρητική ανάλυση 
και προσομοίωση της κατανομής του πεδίου για τις διαφορετικές θέσεις της γείωσης. 
Η σύγκριση και σύνδεση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με τα πειραματικά 
αποτελέσματα οδήγησε στην διατύπωση εμπειρικών σχέσεων.  

Διερευνήθηκε με τη βοήθεια των πειραματικών αποτελεσμάτων η επίδραση του 
ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των διακένων, παρουσιάστηκε μια 
διαφορετική προσέγγιση στο φαινόμενο της πολικότητας και διατυπώθηκε ένας 
κανόνας στα πλαίσια της αρχής δράσης–αντίδρασης του 3ου νόμου του Νεύτωνα.  

Παράλληλα μελετήθηκαν με πειραματικές και υπολογιστικές μεθόδους, μικρά 
διάκενα ράβδου-πλάκας με παρεμβολή φύλλου στερεού διηλεκτρικού (φαινόμενο 
διαφράγματος). Ερευνήθηκε η επίδραση της γείωσης στο φαινόμενο του 
διαφράγματος και ειδικότερα στην τάση διάσπασης, την ένταση ρεύματος Corona και 
τις απώλειες Corona. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

1) Διάκενα Αέρα, Ράβδος-Πλάκα, Ράβδος-Ράβδος 
2) Κατανομή Ηλεκτρικού Πεδίου 
3) Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου, Συντελεστής Πεδίου 
4) Φαινόμενα Corona 
5) Ηλεκτρική Διάσπαση 
6) Φαινόμενο Πολικότητας 
7) Φαινόμενο Διαφράγματος 
8) Επίδραση της Γείωσης 
9) Επίδραση του Ρεύματος Corona 
10) Φαινόμενο Καθρέπτη 
11) Προσομοίωση Κατανομής Ηλεκτρικού Πεδίου 
12) Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων 
13) Μέθοδος Τυχαίων Διαδρομών 
14) Τεχνική Monte Carlo. 
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ABSTRACT 

 

The scope of this Ph.D. thesis was the study of the Corona and breakdown mechanism 
of air gaps. Small rod-plate and rod-rod air gaps were theoretically and 
experimentally investigated. Rod-plate air gaps with a dielectric barrier were also 
studied. A significant part of this work was dedicated to the influence of the 
grounding of one of the electrodes on the Corona onset voltage, the Corona current, 
and the breakdown voltage. The influence of the corona current on the breakdown 
voltage was also investigated. 

Experiments, concerning the Corona and the breakdown, were carried out on small 
rod-plate air gaps in the three different arrangements with the plate or the rod 
grounded, or with the electrodes symmetrically charged, as well as on small rod-rod 
air gaps in the two different arrangements with one rod grounded or with the two rods 
symmetrically charged. Using air gap models similar to the experimental 
arrangements theoretical and simulation analysis of the field distribution in the gaps 
were carried out. The comparison and the relation between the simulation and the 
experimental results led to the formulation of empirical equations (models).  

The effect of the Corona current on the breakdown voltage of the gaps was 
investigated with the aid of the experimental results, and a different approach to the 
polarity effect was presented. A new principle within the 3rd Law of Newton (Law of 
Action – Reaction), like Lenz’s principle, was also formulated. Rod-plate air gaps 
with one dielectric barrier (barrier effect) were studied parallel with experimental and 
mathematical procedures.  

The influence of the ground effect on the barrier effect, as far as the breakdown 
voltage, the Corona current and the Corona losses are concerned, was also 
investigated.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Υπάρχουσα γνώση από τη βιβλιογραφία. 

Ο αέρας αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συμβατική και 

συμβιβαστική λύση μόνωσης στις εφαρμογές των Υψηλών Τάσεων. Τα διάκενα αέρα 

είναι πολύ συνηθισμένες διατάξεις μόνωσης στις υψηλές αλλά και στις χαμηλότερες 

τάσεις και αποτελούν μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τον σχεδιασμό 

και την διαστασιολόγηση μονωτικών κατασκευών. Η διηλεκτρική συμπεριφορά τους 

και ιδιαίτερα οι τιμές της τάσης έναρξης Corona και διάσπασης και της έντασης 

ρεύματος Corona, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα πολικότητας και του  

διαφράγματος έχουν αρχίσει να διερευνώνται πριν από αρκετές δεκαετίες.  

Έχει διερευνηθεί θεωρητικά και πειραματικά η διηλεκτρική συμπεριφορά των 

διάκενων ράβδου-πλάκας με ή χωρίς διάφραγμα, στα οποία είναι  γειωμένη η πλάκα 

και φορτίζεται με υψηλή τάση η ράβδος, καθώς και των συμμετρικών διακένων 

ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη. Υπάρχουν πολλές αναφορές στη 

βιβλιογραφία σχετικές με τα φαινόμενα Corona και την τάση διάσπασης των 

διακένων αυτών. Αντίθετα, για τις διατάξεις διακένων ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη 

ράβδο ή τις διατάξεις ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση των  δύο ηλεκτρόδιων, 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία μόνο κάποιες απλές αναφορές για ορισμένες ειδικές 

εφαρμογές χωρίς ιδιαίτερη διερεύνηση.  

Υπάρχουν επίσης αναφορές για την ανάλυση του ηλεκτροστατικού πεδίου των 

διακένων με αριθμητικές μεθόδους, κυρίως τη μέθοδο των ισοδύναμων φορτίων και 

τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Δεν υπάρχουν όμως αναφορές σχετικές με 

τη μοντελοποίηση και προσομοίωση του ηλεκτρικού πεδίου των διακένων ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου, με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και τη 

σύνδεση των αποτελεσμάτων με τα πειραματικά αποτελέσματα. Τέλος δεν υπάρχουν 

καθόλου αναφορές για την ανάλυση του φαινομένου του διαφράγματος με 

αριθμητικές μεθόδους και ειδικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.   
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Αντικείμενο της Διατριβής. 

Το αντικείμενο της παρούσης διατριβής είναι η συστηματική μελέτη και διερεύνηση 

της επίδρασης που έχει η γείωση του ενός ηλεκτροδίου στην κατανομή του πεδίου, 

καθώς και στο φαινόμενο Corona και στη διάσπαση των μικρών διακένων ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου, όταν καταπονούνται με συνεχή, κρουστική, ή 

εναλλασσόμενη τάση. Διερευνάται συγκριτικά με τα γνωστά από τη βιβλιογραφία 

αποτελέσματα η διαφοροποίηση που προκαλεί στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου 

και στην διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου-πλάκας η γείωση του 

ηλεκτροδίου της ράβδου και των διακένων ράβδου-ράβδου η συμμετρική φόρτιση 

των δύο ηλεκτροδίων. 

Διερευνάται επίσης η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των 

διακένων και παρουσιάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στο φαινόμενο της 

πολικότητας. Διατυπώνεται και μια αρχή (κανόνας) στα πλαίσια της αρχής Δράσης – 

Αντίδρασης του 3ου Νόμου του Νεύτωνα, παρόμοια με την αρχή του Lenz για την 

ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.  

Γίνεται τέλος μια θεωρητική και πειραματική προσέγγιση στην επίδραση που έχει η  

γείωση του ενός ή του άλλου ηλεκτροδίου στα αποτελέσματα του φαινομένου του 

διαφράγματος σε διάκενα ράβδου-πλάκας και συγκεκριμένα στην τάση διάσπασης 

και την ένταση ρεύματος Corona.  

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας: 

Α. Έγινε θεωρητική ανάλυση και διερευνήθηκε διεξοδικά η επίδραση της γείωσης 

του ενός ηλεκτροδίου στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα. Η 

ανάλυση έγινε με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων  (F.E.M.) και με την 

βοήθεια ειδικού λογισμικού προσομοίωσης και ανάλυσης ηλεκτρικού πεδίου. 

Διαπιστώθηκε ότι για τα διάκενα ράβδου–πλάκας το πεδίο είναι περισσότερο 

ομοιογενές όταν η ράβδος είναι γειωμένη και φορτίζεται η πλάκα (διάκενα γειωμένης 

ράβδου – πλάκας) και λιγότερο ομοιογενές όταν είναι γειωμένη η πλάκα (διάκενα 

ράβδου – γειωμένης πλάκας). Όταν έχουμε συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων το 

αποτέλεσμα βρίσκεται ανάμεσα στα δύο προηγούμενα. Για τα διάκενα ράβδου-

ράβδου το ηλεκτρικό πεδίο είναι περισσότερο ομοιογενές όταν έχουμε συμμετρική 

φόρτιση των ηλεκτροδίων και λιγότερο όταν η μία ράβδος είναι γειωμένη. Τα 

            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 8 



αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι επηρεάζουν άμεσα την διηλεκτρική 

συμπεριφορά των διακένων και παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας 

εργασίας.  

Β. Μελετήθηκε η επίδραση των φορτίων Corona στην κατανομή του ηλεκτρικού 

πεδίου στο διάκενο. Διαπιστώθηκε ότι τα φορτία Corona μειώνουν την ανομοιογένεια 

του πεδίου. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι επηρεάζουν άμεσα 

την τάση διάσπασης των διακένων και παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Δ. 

Γ. Διερευνήθηκε πειραματικά η επίδραση της θέσης της γείωσης στην τάση έναρξης 

Corona, την ένταση ρεύματος Corona και στην τάση διάσπασης των διακένων 

ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. Διαπιστώθηκε ότι η τάση έναρξης Corona και η 

τάση διάσπασης χωρίς Corona είναι μεγαλύτερη όταν το πεδίο είναι περισσότερο 

ομοιογενές (διάκενα γειωμένης ράβδου – πλάκας και ράβδου-ράβδου με συμμετρική 

φόρτιση). Η ένταση Corona είναι μεγαλύτερη στα διάκενα με λιγότερο ομοιογενές 

πεδίο (διάκενα ράβδου – γειωμένης πλάκας και ράβδου-ράβδου με μια ράβδο 

γειωμένη). Το φαινόμενο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί φαινόμενο 

γείωσης, είναι πολύ σημαντικό για όλες τις εφαρμογές των διακένων αέρα και 

ιδιαίτερα για τα ηλεκτροστατικά φίλτρα και τις συσκευές ηλεκτροστατικής βαφής και 

παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Γ.  

Δ. Διερευνήθηκε επίσης πειραματικά η επίδραση της έντασης ρεύματος Corona στην 

τάση διάσπασης των διακένων σε συνδυασμό και με το φαινόμενο της γείωσης. 

Διαπιστώθηκε ότι η ένταση Corona επηρεάζει την τάση διάσπασης, η οποία 

αυξάνεται ανάλογα με την τιμή της έντασης Corona και όταν η ράβδος είναι αρνητική 

ανατρέπει (υπερκαλύπτει) την επίδραση του φαινομένου της γείωσης. Το φαινόμενο 

αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί φαινόμενο ρεύματος Corona. Το φαινόμενο της 

πολικότητας προκύπτει ότι είναι μια ειδική περίπτωση του φαινομένου αυτού. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά για όλες τις εφαρμογές των διακένων αέρα, 

διότι είναι καθοριστικής σημασίας για την διηλεκτρική αντοχή τους και 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Δ. Διαμορφώθηκε και μια νέα ειδική διατύπωση της 

αρχής δράσης-αντίδρασης στα πλαίσια του 3ου Νόμου του Νεύτωνα. 

Ε. Έγινε τέλος πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς (τάση διάσπασης και 

ένταση ρεύματος Corona) μικρών διάκενων ράβδου-πλάκας με την παρεμβολή ενός 
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διαφράγματος, όταν καταπονούνται με συνεχή τάση θετικής και αρνητικής 

πολικότητας. Εξετάστηκαν χωριστά τα διάκενα με γειωμένη την πλάκα και τα 

διάκενα με γειωμένη την ράβδο και μελετήθηκε η επίδραση του φαινομένου της 

γείωσης στο φαινόμενο του διαφράγματος. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση που έχει 

το φαινόμενο του διαφράγματος στο φαινόμενο Corona και αντίστοιχα στις απώλειες 

Corona. Έγινε ανάλυση αντίστοιχων μοντέλων με προσομοίωση, μελετήθηκαν τα 

πειραματικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

και διατυπώθηκαν συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας του φαινομένου του 

διαφράγματος. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι συμβάλουν στην 

συμπλήρωση της υπάρχουσας γνώσης για τα αποτελέσματα του φαινόμενου του 

διαφράγματος στα μικρά διάκενα αέρα και παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Ε.   

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα συμβάλουν στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

εικόνας της μορφής του ηλεκτροστατικού πεδίου και της διηλεκτρικής συμπεριφοράς 

(φαινόμενα Corona και διάσπασης) των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-

ράβδου, με ή χωρίς διάφραγμα, για όλες τις δυνατές περιπτώσεις φόρτισης και 

γείωσης αυτών και ως εκ τούτου είναι χρήσιμα για όλες τις εφαρμογές των διακένων 

αέρα. Παρουσιάζονται και τονίζονται οι μεγάλες διαφορές που εμφανίζονται στην 

κατανομή του πεδίου, στο φαινόμενο Corona και στην τάση διάσπασης στις 

διαφορετικές διατάξεις διακένων με τη ράβδο, ή την πλάκα γειωμένη, ή με 

συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων, όταν καταπονούνται με υψηλές τάσεις.  

Η δομή της παρούσας διατριβής.  

Η παρούσα διατριβή διαρθρώνεται σε κεφάλαια ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική θεωρητική ανάλυση σε συνδυασμό με μια 

εκτεταμένη ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σε ότι αφορά τις εφαρμογές 

και τη διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων αέρα και ιδιαίτερα των διακένων 

ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. Οι αναφορές ομαδοποιούνται ανάλογα με το 

περιεχόμενό τους σ’ αυτές που αναφέρονται: α) Στο φαινόμενο Corona, β) στο 

φαινόμενο της διάσπασης, γ) στο φαινόμενο της πολικότητας, δ) στο φαινόμενο του 

διαφράγματος και ε) στις μεθόδους προσομοίωσης του ηλεκτρικού πεδίου. Γίνεται  

παράλληλα και σχετική αναφορά στο ηλεκτρικό πεδίο των μικρών διακένων, στις 
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μεθόδους επίλυσης του και στα αποτελέσματα της θεωρίας και της ανάλυσης. Τέλος 

περιγράφονται συνοπτικά οι στόχοι της παρούσας διατριβής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς τα χρησιμοποιηθέντα μοντέλα 

ανάλυσης και προσομοίωσης των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, 

καθώς και οι πειραματικές διατάξεις και οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή. Με τη βοήθεια των πειραματικών διατάξεων 

διερευνήθηκε η διηλεκτρική συμπεριφορά (Corona και διάσπαση) των διακένων στο 

εργαστήριο, ενώ τα  μοντέλα σχεδιάστηκαν όμοια με τις πειραματικές διατάξεις και 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την μελέτη της επίδρασης της θέσης της 

γείωσης, των φορτίων Corona και του διαφράγματος στην κατανομή του ηλεκτρικού 

πεδίου στο χώρο των διακένων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται εκτενώς το φαινόμενο της επίδρασης της γείωσης  

στη κατανομή του πεδίου και στη διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της μαθηματικής 

ανάλυσης και κυρίως της  προσομοίωσης και των πειραμάτων. Αναλύεται επίσης το 

φαινόμενο του καθρέπτη (mirror effect) και η μέθοδος τυχαίων διαδρομών (random 

walk) στην ανάλυση  των ηλεκτρικών πεδίων.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η επίδραση του φαινόμενου του ρεύματος 

Corona στην τάση διάσπασης των διακένων σε συνδυασμό με το φαινόμενο της 

γείωσης και η σχέση του με το φαινόμενο της πολικότητας και διατυπώνεται ο 

κανόνας του ρεύματος Corona στα πλαίσια του 3ου Νόμου του Νεύτωνα.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετάται θεωρητικά και με προσομοίωση, με τη Μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων και διερευνάται πειραματικά το φαινόμενο του 

διαφράγματος σε μικρά διάκενα  ράβδου-πλάκας (G<5 cm) με την παρεμβολή ενός 

διαφράγματος σε διαφορετικές θέσεις.  

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της διατριβής, δίνονται συνοπτικά τα βασικά 

συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική εργασία.  

Στο τέλος της παρούσας εργασίας παρατίθεται η χρησιμοποιηθείσα βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο Α 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

1.1 Διάκενα αέρα 

Ο αέρας σαν μονωτικό υλικό είναι ίσως η πιο συμβιβαστική και συμβατική λύση για 

πολλές εφαρμογές. Κατά συνέπεια τα διάκενα αέρα, που είναι και το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας,  αποτελούν μια  από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τον 

σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση μονωτικών κατασκευών.   

                                        

Σφαίρα-σφαίρα.         Πλάκα-πλάκα.          Ράβδος-ράβδος.             Ράβδος-πλάκα. 
Σχήμα 1.1:  Διάκενα αέρα. 

Διάκενα αέρα ανάμεσα σε αγώγιμα ηλεκτρόδια (Σχήμα 1.1) είναι βασικές διατάξεις, 

που χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες στα εργαστήρια Υ.Τ., στις διάφορες 

συσκευές παραγωγής Υψηλών Τάσεων, στους διακόπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και ιδιαίτερα στις γραμμές μεταφοράς και στους υποσταθμούς Υ.Τ. Τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες χρησιμοποιούνται ευρύτατα και στις διατάξεις καθαρισμού του αέρα 

(ηλεκτροστατικά φίλτρα, ιονιστές, κ.α.), ηλεκτροστατικής βαφής, παραγωγής 

όζοντος (Σχήμα 1.2) και πρόσφατα σε συστήματα κατασκευής ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων, στην κατασκευή ηχείων, κ.α. Ως εκ τούτου η διηλεκτρική συμπεριφορά 

του αέρα σε διαφορετικές διατάξεις διακένων είναι μεγάλης σπουδαιότητας.  

Τα πλέον χρησιμοποιούμενα διάκενα σε πειραματικές διατάξεις είναι τα διάκενα 

σφαίρας-σφαίρας, πλάκας-πλάκας, ράβδου-ράβδου ή ακίδας-ακίδας και ράβδου-

πλάκας ή ακίδας-πλάκας. Τα διάκενα αυτά φαίνονται σχηματικά σε φωτογραφίες της 

Σχήματος 1.1. Στις γραμμές μεταφοράς και διανομής χρησιμοποιούνται εκ 

κατασκευής τα διάκενα αγωγού-αγωγού, αγωγού-πυλώνα, αγωγού-κολώνας και 

αγωγού-γης η άλλων επίγειων κατασκευών.  
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γαστήρια Υ.Τ.   Φίλτρα, ιονιστές.    Ηλεκτροστατική βαφή.   Παραγωγή όζοντος. 

                   

  

Ερ

 

(α)                        (β) 

Διακόπτης ισχύος ανοικτή θέση [1]. 

Σχήμα  1.2:  Βασικές εφαρμογές διακένων αέρα. 

Η διηλεκτρική συμ  την κατανομή 

του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο και από τις επικρατούσες συνθήκες πίεσης και 

υν την διηλεκτρική συμπεριφορά ενός διακένου 

αέρα είναι:  

ή και οι τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου  στο διάκενο, 

 με (α) κλειστή και (β) 

περιφορά των διακένων αέρα εξαρτάται κυρίως από

θερμοκρασίας. Η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο επηρεάζεται από την 

γεωμετρία του διακένου, την μορφή της τάσης φόρτισης και την κατανομή των 

φορτίων στο χώρο του διακένου.  

Τα βασικά μεγέθη που περιγράφο

   -η κατανομ

   -η τάση έναρξης Corona (Corona onset voltage),  

   -η ένταση ρεύματος Corona (Corona current) και  

   -η τάση διάσπασης (Breakdown voltage).  
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Τα πιο γνωστά φαινόμενα που επηρεάζουν τις τιμές των παραπάνω μεγεθών και 

σχετίζονται με την διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων είναι: 

   -το φαινόμενο Corona (Corona effects), 

   -το φαινόμενο της πολικότητας (Polarity effect) και 

   -το φαινόμενο του διαφράγματος (Barrier Effect).  

Ανάλυση και βιβλιογραφική αναφορά στα φαινόμενα αυτά γίνεται παρακάτω. 

Πριν από την αναφορά στα βασικά στοιχεία της διηλεκτρικής συμπεριφοράς (Corona 

και διάσπαση) των διακένων αέρα καθώς και των φαινομένων που την επηρεάζουν 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σχετικά σύντομη αναφορά στη θεωρία του  ηλεκτρικού 

πεδίου και τις ιδιότητές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των διακένων (ένταση του 

πεδίου, ανομοιογένεια).  

 

1.2 Το ηλεκτρικό πεδίο 

Η διηλεκτρική συμπεριφορά των μονώσεων όλων των ηλεκτρικών κατασκευών και 

εγκαταστάσεων και κυρίως των διακένων αέρα εξαρτάται σημαντικά από την 

κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο των κατασκευών [1-2]. Ο βαθμός 

ανομοιογένειας του ηλεκτρικού πεδίου επηρεάζει σημαντικά τα φαινόμενα Corona 

και διάσπασης που εμφανίζονται στους χώρους των συσκευών και κυρίως των 

διακένων. Κατά συνέπεια η γνώση του ηλεκτρικού πεδίου είναι απαραίτητη σε ένα 

μεγάλο αριθμό εφαρμογών που αφορούν το σχεδιασμό και τη λειτουργία ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών-ψηφιακών κατασκευών, συσκευών και εγκαταστάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον σχεδιασμό των μονώσεων στις εφαρμογές των υψηλών 

τάσεων είτε αυτές είναι εργαστηριακές ή βιομηχανικές, ή συστημάτων παραγωγής 

και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτροστατικής βαφής, ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων, κλπ. 

Τα βασικά μεγέθη του ηλεκτρικού πεδίου είναι το ηλεκτρικό δυναμικό φ ή η τάση V 

(V) και η ένταση του πεδίου E (V/m). Σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιμη η 

εισαγωγή και του μεγέθους της διηλεκτρικής μετατόπισης ΕεD ⋅=  (C/m2), όπου ε 
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(F/m) είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου στο οποίο αναπτύσσεται το πεδίο, 

καθώς και της ηλεκτρικής ροής  (C) μέσα από την επιφάνεια S (m∫ ⋅=
S

dSDΦ 2).  

Η σχέση μεταξύ της έντασης και του δυναμικού ενός ηλεκτρικού πεδίου είναι:  

→→

−=∇−= Eφή,Egradφ                                                      (1.1) 

Οι βασικές εξισώσεις που περιγράφουν το ηλεκτρικό πεδίο είναι οι εξισώσεις:  

Laplace ή  Poisson:                  και                                           (1.2) z)y,f(x,φ2 =∇

Gauss:                                                                                                       (1.3)           ρ,D =∇
→

όπου ρ (C/m3) η πυκνότητα χωρικού φορτίου.  

Οι συνθήκες Dirichlet για τις οριακές επιφάνειες (τα περιβάλλοντα αγώγιμα στοιχεία) 

στη μελέτη των πεδίων που δημιουργούνται από φορτισμένα ηλεκτρόδια είναι: 

   ή   0V = 0)(D0,
n
V

n ==
∂
∂ ,                                                             (1.4)  

Σχήμα 1.3: Πυκνωτής δύο παράλληλων πλακών που διαμορφώνεται από δύο φύλλα 
διαφορετικών μονωτικών υλικών [2]. 

Πολλές φορές ένα σύστημα μόνωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει 

περισσότερα από ένα φορτισμένα ή γειωμένα ηλεκτρόδια, ή μονωτικά υλικά με 

διαφορετικές διηλεκτρικές ιδιότητες, όπως το διάκενο αέρα με την παρεμβολή  

στερεού μονωτικού διαφράγματος. Η κατανομή του πεδίου σε ένα σύστημα πολλών 

διαφορετικών διηλεκτρικών υλικών μπορεί να μελετηθεί εύκολα με το παράδειγμα 
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ενός επίπεδου πυκνωτή με 2 φύλλα διαφορετικών μονωτικών υλικών 1 και 2, των 

οποίων οι τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς είναι ε1 και ε2 αντίστοιχα. Η ηλεκτρική 

ροή και η διηλεκτρική μετατόπιση είναι η ίδια στα δύο μονωτικά και κατά συνέπεια 

οι τιμές της ένταση του πεδίου στα δύο μονωτικά είναι: Ε1/Ε2 =  ε2/ε1, (Σχήμα 1.3). 

1.2.1 Το ηλεκτρικό πεδίο των διακένων αέρα 

Η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου ενός διακένου αέρα εξαρτάται από την 

γεωμετρία, δηλαδή από το μήκος του διακένου, το είδος της επιφάνειας των 

ηλεκτρόδιων, την ηλεκτρική κατάσταση του διακένου, δηλαδή  την πολικότητα και 

τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης και την πυκνότητα του ηλεκτρικού χωρικού 

φορτίο στο διάκενο. Ειδικά για τα διάκενα ράβδου-πλάκας, ράβδου-ράβδου και 

σφαίρας-σφαίρας η κατανομή του πεδίου εξαρτάται από τη διάμετρο των ράβδων και 

των σφαιρών, το μήκος των ράβδων και από τις διαστάσεις της πλάκας.  

          

     (α) σχηματική διάταξη                    (β) η ένταση του πεδίου στον άξονα του διακένου 
Σχήμα 1.4: Η κατανομή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα διάκενων 
σφαίρας-σφαίρας για διαφορετικές τιμές του λόγου G/R, όπου G το μήκος  του 

διακένου και R η ακτίνα της σφαίρας [3]. 

Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα διάκενων σφαίρας-σφαίρας, χωρίς 

φορτία χώρου, δίνεται στο Σχήμα 1.4 με παράμετρο το λόγο G/R, όπου R είναι η 

ακτίνα της σφαίρας και G η απόσταση των ηλεκτροδίων (μήκος του διακένου). Το 

πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές όσο μεγαλύτερο το μήκος του διακένου και 

μικρότερη η διάμετρος των σφαιρών (Σχήμα 1.4β). Όπως προκύπτει από την 

βιβλιογραφία στα διάκενα ράβδου-πλάκας το πεδίο είναι γενικά πιο ανομοιογενές 

(Σχήμα 1.5), σε σχέση με τα διάκενα πλάκας-πλάκας και σφαίρας-σφαίρας και η 

ανομοιογένεια του αυξάνεται με το μήκος του διακένου και τη μείωση της διαμέτρου 

της ράβδου [1-8].       
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 Για διάκενο ράβδου-πλάκας χωρίς ηλεκτρικά φορτία χώρου, που το ένα ηλεκτρόδιο 

φορτίζεται με συνεχή θετική τάση και το άλλο είναι γειωμένο, η μορφή του 

ηλεκτροστατικού πεδίου και η μεταβολή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του 

άξονα του, φαίνεται στο Σχήμα 1.5. Η δυναμική γραμμή μέγιστης ανομοιομορφίας 

είναι κατά μήκος του άξονα του διακένου. 

 

Σχήμα 1.5: Η κατανομή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα διάκενου 
ράβδου-πλάκας [1]. Ec: η τιμή της έντασης κατά την έναρξη Corona. 

 

Στα ανομοιογενή πεδία (Σχήμα 1.5) μεγάλη σημασία έχει ο συντελεστής 

ανομοιογένειας ή απόδοσης του πεδίου (field factor ή efficiency factor): 

V
GE

E
E

n max

av

max ⋅
==    ,                                                                                          (1.7) 

όπου V η τάση στα άκρα του διακένου, Emax η μέγιστη και GVE av =  η μέση τιμή 

της έντασης του πεδίου στο διάκενο μήκους G.          

Για διάκενο ράβδου-πλάκας είναι γνωστή από την βιβλιογραφία η σχέση 

υπολογισμού του συντελεστή n κατά μήκος του άξονα του διακένου [4,5]: 

r
G4lnr

G2n
⋅

=    ,    αν  G>>r  ,                                                                                (1.8) 

όπου G το μήκος του διακένου και r η ακτίνα της ράβδου. Η διάμετρος της πλάκας 

θεωρείται πολύ μεγάλη (άπειρη). 
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Για διάταξη σφαίρας –σφαίρας ο συντελεστής πεδίου υπολογίζεται από τη σχέση: 

  [ { } 4/]8)1DG()1DG(n 5,02 ++++=                                                                                (1.9) 

  ή            ,D2Gn =        αν     G>>D,             

όπου V (V) είναι η εφαρμοζόμενη τάση, G (cm) είναι το μήκος του διακένου και D 

(cm) η διάμετρος της σφαίρας.  

Η εξίσωση (1.9) μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει με πολύ καλή προσέγγιση και για 

διάκενα ράβδου-ράβδου με ημισφαιρικά άκρα διαμέτρου D.  

Όσο πιο ομοιογενές είναι το ηλεκτρικό πεδίο στο διάκενο τόσο καλύτερη και 

ομαλότερη είναι η συμπεριφορά του.  

Οι διατάξεις  διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου–ράβδου παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στις εφαρμογές, διότι είναι διατάξεις ανομοιογενούς πεδίου και 

εμφανίζουν πιο έντονα φαινόμενα Corona και διαφορετικές τιμές τάσης διάσπασης 

από τα διάκενα αντίστοιχου μήκους ομοιογενούς πεδίου, δηλαδή διάκενα πλάκας-

πλάκας, ή σφαίρας-σφαίρας. 

Στα διάκενα αέρα, όπως και σε κάθε διάταξη μόνωσης, η τάση εφαρμόζεται σε ένα 

από τα δύο ηλεκτρόδια ενώ το άλλο είναι συνήθως γειωμένο. Με τέτοιο τρόπο 

φόρτισης - γείωσης προκύπτει μια διαφοροποιημένη κατανομή του ηλεκτρικού 

πεδίου στο διάκενο, σε σχέση με μια αντίστοιχη διάταξη στην οποίαν τα δύο 

ηλεκτρόδια θα φορτίζονταν συμμετρικά με ίσες και αντίθετες τάσεις. Η 

διαφοροποίηση αυτή προκαλεί και μια διαφοροποίηση στην διηλεκτρική 

συμπεριφορά του διακένου και διερευνάται εκτεταμένα στο κεφάλαιο Γ.  

 Δεν υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία που να διερευνούν την επίδραση της 

γείωσης του ενός ηλεκτροδίου στην διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων. 

Υπάρχει κενό σε ότι αφορά την διαφοροποίηση της συμπεριφοράς ενός διακένου 

ράβδου-πλάκας, όταν γειώνεται η ράβδος και όχι η πλάκα όπως συνηθίζεται στις 

εφαρμογές.  
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1.3 Διηλεκτρική συμπεριφορά διακένων αέρα 

Εφόσον τα διάκενα αέρα αποτελούν βασικές διατάξεις συστημάτων μόνωσης η 

διηλεκτρική αντοχή και γενικότερα η διηλεκτρική συμπεριφορά τους αποτελεί 

πρώτιστο ενδιαφέρον. Τα φαινόμενα Corona, οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, η ένταση 

ρεύματος Corona και η ηλεκτρική διάσπαση των διακένων, καθώς και η επίδρασή  

τους από τα φαινόμενα της πολικότητας (polarity effect) και του διαφράγματος 

(barrier effect) έχουν μελετηθεί και διερευνηθεί από πολλούς ερευνητές τις τελευταίες  

δεκαετίες.  

Πριν αναλυθούν τα φαινόμενα της Corona και της διάσπασης των διακένων θα γίνει 

αναφορά εν συντομία στα βασικά κεφάλαια της κινητικής θεωρίας των αερίων, η 

οποία είναι η βάση για τη μελέτη του φαινομένου του ιονισμού, της Corona και της 

διάσπασης των αερίων. 

1.3.1 Κινητική θεωρία των αερίων 

Οι βασικοί νόμοι των ιδανικών αερίων συνοψίζονται στη σχέση TRVp mol ⋅=⋅ , όπου 

p (N/m2) η πίεση του αερίου, Vmol (m3) ο όγκος ενός γραμμομορίου, R (N.m/oK) η 

παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων  και T (oK) η απόλυτη θερμοκρασία του 

αερίου,  με τις ακόλουθες παραδοχές: 

1. Το αέριο αποτελείται από μόρια σφαιρικά της ίδιας μάζας. 

2. Τα μόρια βρίσκονται σε συνεχή άτακτη κίνηση. 

3. Οι συγκρούσεις μεταξύ των είναι ελαστικές. 

4. Η μέση απόσταση μεταξύ των μορίων είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

διάμετρό τους. 

5. Οι δυνάμεις ανάμεσα στα μόρια και τα τοιχώματα του δοχείου είναι 

αμελητέες. 

Η κατανομή των ταχυτήτων των μορίων ακολουθεί την κατανομή Boltzmann – 

Maxwell, και είναι μη συμμετρική γύρω από την πιθανότερη τιμή της ταχύτητας, η 

οποία δεν είναι ούτε η μέση τιμή ούτε η τιμή RMS, (Σχήμα 1.6). Η σχέση μεταξύ της 
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πιθανότερης ταχύτητας up και της μέσης ταχύτητας ua είναι pa u1,12u ⋅= . Η σχέση 

μεταξύ της πιθανότερης ταχύτητας up και της ταχύτητας RMS ueff είναι 

. Η μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων ενός αερίου είναι peff u1,22u ⋅=

TK23um21 a ⋅⋅=⋅⋅ 2 , όπου m (kg) η μάζα του σωματιδίου, ua (m/s) η μέση 

ταχύτητα του και T (oK) η απόλυτη θερμοκρασία του. 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 1.6: Κατανομή ταχυτήτων σωματιδίων [6]. 

Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές συγκρούσεις ένα σωματίδιο ενός αερίου κινείται με 

σταθερή ταχύτητα ευθυγράμμως. Η μέση απόσταση ανάμεσα σε τέτοιες διαδοχικές 

συγκρούσεις λέγεται μέση ελεύθερη διαδρομή. Το μήκος της μέσης ελεύθερης 

διαδρομή των μορίων εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό τους ανά μονάδα 

όγκου. 

Θεωρώντας τα μόρια ενός αερίου σαν σφαίρες διαμέτρου d, η ενεργός διατομή για 

μια σύγκρουση είναι  πd2, δηλαδή μια σύγκρουση θα γίνει όταν τα κέντρα δύο μορίων 

πλησιάσουν σε απόσταση το πολύ ίση με d. Μια ισοδύναμη περιγραφή των 

συγκρούσεων οποιουδήποτε μορίου είναι να θεωρηθεί ότι το μόριο αυτό έχει 

διάμετρο 2d και ότι όλα τα άλλα μόρια είναι σημειακά σωμάτια. Θεωρώντας λοιπόν  

ένα τυπικό μόριο ισοδύναμης διαμέτρου 2d που κινείται με ταχύτητα u μέσα σ’ ένα 

αέριο ισοδύναμων σημειακών σωματιδίων, το μόριο θα σαρώσει σε χρόνο t έναν 

κύλινδρο διατομής πd2 και μήκους u.t. Αν n είναι ο αριθμός μορίων ανά μονάδα 

όγκου ο κύλινδρος θα περιέχει (πd2.u.t).n σωματίδια. Αφού το μόριο και τα σημειακά 

σωματίδια δεν εξασκούν μεταξύ τους δυνάμεις, αυτός θα είναι και ο αριθμός των 

συγκρούσεων που γίνονται με το μόριο στο χρόνο t. Ο κύλινδρος θα είναι στην 
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πραγματικότητα ένας τεθλασμένος κύλινδρος που ο άξονας του αλλάζει διεύθυνση σε 

κάθε σύγκρουση. 

Η μέση ελεύθερη διαδρομή λ είναι η μέση απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές 

συγκρούσεις. Άρα λ είναι η ολική απόσταση u.t που διανύθηκε στο χρόνο t δια του 

αριθμού των συγκρούσεων που έγιναν στο χρόνο αυτό [2]: 

nπd
1

tunπd
tuλ 22 ⋅

=
⋅⋅⋅

⋅
=                                                                                      (1.10) 

Αν τα σωματίδια δεν έχουν όλα την ίδια διάμετρο, τότε στη Εξίσωση (1.10) η 

διάμετρος d αντικαθίσταται με το άθροισμα των ακτίνων των 2 σφαιρικών 

σωματιδίων που συγκρούονται. 

Η παραπάνω εξίσωση βασίζεται στο Σχήμα ενός σωματιδίου που χτυπά ακίνητους 

στόχους, ή ενός σωματιδίου που κινείται πολύ γρήγορα σε σχέση με τους στόχους. 

Αν το σωματίδιο χτυπά κινούμενους στόχους, η ταχύτητα των σωματιδίων 

μεταβάλλεται και σα συνέπεια  αυτού η μέση ελεύθερη διαδρομή μειώνεται στο [2]:  

nπd 2
1λ

2 ⋅⋅
=                   (1.11) 

 
 

Σχήμα 1.7: Κατανομή των ελευθέρων διαδρομών [6]. 
Ν = αριθμός σωματιδίων ανά μονάδα όγκου του αερίου. 
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Η κατανομή των ελεύθερων διαδρομών των μορίων δίνεται στο Σχήμα 1.7.   

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα που μπορεί να περιέχονται 

σε ένα αέριο. Στην περίπτωση αυτή η ταχύτητα και η κατεύθυνση κίνησης και άρα 

και η μέση ελεύθερη διαδρομή των φορτισμένων σωματιδίων εξαρτώνται κυρίως από 

τα εξωτερικά ηλεκτρικά πεδία που επηρεάζουν το χώρο του αέριου.  

1.3.2  Διέγερση – Ιονισμός από κρούση – Απιονισμός 

Ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο μέσα στο ηλεκτρικό πεδίο ενός διακένου αέρα αποκτά 

πολύ γρήγορα μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη σχετικά κινητική ενέργεια όταν κινηθεί 

ελεύθερα υπό την επήρεια των ηλεκτρικών δυνάμεων. Η ελεύθερη διαδρομή του 

ηλεκτρονίου μέσα στο χώρο ενός αερίου είναι καθοριστικός παράγοντας των 

συνεπειών που μπορεί να έχει η σύγκρουση ενός ηλεκτρονίου με ένα άτομο ή μόριο 

του αερίου. Αν η ελεύθερη διαδρομή του ηλεκτρονίου είναι αρκετά μεγάλη και το 

πεδίο που το επιταχύνει είναι ισχυρό, τότε το ηλεκτρόνιο κατά τη σύγκρουσή του με 

ένα άτομο είναι δυνατόν να προκαλέσει ιονισμό του ατόμου, εφόσον η ενέργειά του 

είναι μεγαλύτερη της απαιτούμενης ενέργειας ιονισμού του συγκεκριμένου ατόμου. 

Αν η ενέργειά του είναι λίγο μικρότερη τότε είναι δυνατόν να προκαλέσει διέγερση 

του ατόμου. Όλα αυτά βέβαια υπολογίζονται με τη βοήθεια των πιθανοτήτων και των 

διαγραμμάτων των Σχημάτων 1.6 και 1.7, σε συνάρτηση πάντα με τους ειδικούς 

πίνακες  των δυναμικών διέγερσης και ιονισμού των διαφόρων αερίων [2].  

Αν λ (m) η ελεύθερη διαδρομή ενός ηλεκτρονίου, Ε (V/m) η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου που κινεί το ηλεκτρόνιο και V (V) το δυναμικό πρώτου ιονισμού των ατόμων 

του αερίου μέσα στο οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο, τότε  για να έχουμε ιονισμό ενός 

ατόμου κατά τη σύγκρουσή του με το ηλεκτρόνιο θα πρέπει [2]:   

V,Eλ >⋅     ή       
E
V

λ >  ,     ή        
λ
V

E >                                                     (1.12) 

Είναι δυνατόν βέβαια ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο να προσαρτάται σε ένα θετικό ιόν, το 

οποίο μετατρέπεται έτσι σε ουδέτερο άτομο. Το φαινόμενο καλείται απιονισμός. 

Είναι επίσης δυνατόν ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο να προσαρτάται σε ένα ουδέτερο 

άτομο ή μόριο, το οποίο γίνεται αρνητικό ιόν. Αυτό συμβαίνει στα ηλεκτραρνητικά  

αέρια όπως το SF6. 
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1.3.3 Ηλεκτρική συμπεριφορά των αερίων. 

Κάτω από κανονικές συνθήκες τα αέρια συμπεριφέρονται σαν μονωτές και η 

αγωγιμότητα την οποία παρουσιάζουν οφείλεται σε εξωτερικά κυρίως αίτια, όπως η 

κοσμική ακτινοβολία. Τα αέρια είναι δυνατόν να μετατραπούν σε αγωγούς με τη 

δημιουργία οχετών εκκενώσεως. Υπάρχουν διάφορες μορφές οχετών εκκενώσεως 

άλλα όλες χαρακτηρίζονται από την παρουσία φορέων ηλεκτρικών φορτίων. Αυτοί οι 

φορείς, που παράγονται από μια εξωτερική πηγή ακτινοβολίας, είναι δυνατόν να 

πολλαπλασιαστούν (δημιουργία στοιβάδων και streamers) κάτω από την επίδραση 

ενός αρκετά υψηλού πεδίου και να προκαλέσουν τη ροή ενός ρεύματος διαρροής. Σε 

μερικές περιπτώσεις, ο εσωτερικός πολλαπλασιασμός των φορέων είναι τέτοιος που η 

εξωτερική πηγή να μην έχει πλέον σημασία. Στην περίπτωση αυτή, η εκκένωση 

λέγεται αυτοσυντηρούμενη. 

1.3.4. Ηλεκτρονικός πολλαπλασιασμός  

Το φαινόμενο του ηλεκτρονικού πολλαπλασιασμού οφείλεται στην αύξηση της 

ενέργειας των αρχικών ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια της κίνησης τους μέσα στο 

επιβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο έως ότου αποκτήσουν την απαιτούμενη ενέργεια για 

να ιονίσουν τα μόρια του αερίου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με τα καινούρια 

ηλεκτρόνια που παράγονται. Δημιουργείται έτσι μια στοιβάδα, η οποία προκαλεί 

γρήγορη αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Εξαιτίας της συνεχούς μεταβολής της 

ενέργειας των ηλεκτρονίων στο σύστημα και της εξάρτησης της ενεργού διατομής 

ιονισμού από την παράμετρο αυτή, το φαινόμενο περιγράφεται από ένα 

μακροσκοπικό συντελεστή α, ο οποίος παριστά τον αριθμό των ζευγών ιόντων – 

ηλεκτρονίων που δημιουργούνται από ένα ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του μέσα στο 

αέριο για μήκος διαδρομής 1 cm. Ο α ονομάζεται πρώτος συντελεστής Townsend [7]. 

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται σχηματικά στο Σχήμα 1.8 και περιγράφεται από τις 

Εξισώσεις (1.13).   

Θεωρούμε ένα στρώμα αερίου πάχους dx και μοναδιαίας επιφάνειας. Αν μέσα σε 

αυτό το στρώμα κινούνται nx ηλεκτρόνια στη διεύθυνση του πεδίου, δημιουργούν  

α.nx.dx. νέα ηλεκτρόνια, δηλαδή dn = α.nx.dx.  Έτσι, αν η απόσταση μεταξύ των 

ηλεκτροδίων είναι d και στην κάθοδο έχουν παραχθεί no ηλεκτρόνια, ο αριθμός nd 

των ηλεκτρονίων τα οποία συλλέγονται από την άνοδο, όπου x=d, θα είναι noeαd. Μια 
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τέτοια ομάδα ηλεκτρονίων, η οποία συνοδεύεται από μια αντίστοιχη ομάδα θετικών 

ιόντων, ονομάζεται ηλεκτρονική στοιβάδα. Από τα προηγούμενα είναι προφανές ότι 

[7] :  

         ή       ad
0 eii ⋅= ad)

i
iln(
0

= ,                                                                          (1.13) 

όπου i είναι η ένταση ρεύματος στην άνοδο και io η ένταση ρεύματος στην κάθοδο 

κατά την έναρξη του φαινομένου. 

Ο συντελεστής α εξαρτάται από την ένταση του  ηλεκτρικού πεδίου Ε, την πίεση p 

και την φύση του αερίου. Έχει αποδειχθεί ότι για ένα συγκεκριμένο αέριο ο λόγος α/p 

εξαρτάται από το λόγο  E/p.  
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Σχήμα 1.8:  Σχηματική παράσταση του πολλαπλασιασμού των ηλεκτρονίων στη 

στοιβάδα [7]. 

1.3.5. Δευτερογενείς διαδικασίες. 

Μελετάται μια πειραματική διάταξη η οποία αποτελείται από δύο παράλληλα επίπεδα 

ηλεκτρόδια σε απόσταση d το ένα από το άλλο (Σχήμα 1.8). Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, όταν το ηλεκτρικό πεδίο είναι αρκετά ισχυρό, θα πρέπει να 
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αναμένεται ηλεκτρονικός πολλαπλασιασμός και δημιουργία στοιβάδων. Για να 

διατηρείται όμως στην άνοδο συνεχώς το ρεύμα που οφείλεται στις στοιβάδες, θα 

πρέπει να εμφανίζονται νέα ηλεκτρόνια στο σύστημα. Οι κυριότερες δευτερογενείς 

διαδικασίες παραγωγής νέων ηλεκτρονίων είναι [7]:  

1. Εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων από την κάθοδο λόγω βομβαρδισμού 

της με θετικά ιόντα (διαδικασία β). 

2. Φωτοϊονισμός των μορίων του αερίου από τα φωτόνια που εκπέμπονται κατά 

την διάρκεια επανασυνδέσεων ιόντων – ηλεκτρονίων (διαδικασία η). 

3. Εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων από την κάθοδο λόγω πρόσπτωσης 

φωτονίων σε αυτήν (διαδικασία δ). 

4. Εκπομπή δευτερογενών ηλεκτρονίων από τη κάθοδο λόγω πρόσπτωσης 

μετασταθών διεγερμένων ατόμων σε αυτή (διαδικασία ε). 

Η συνεισφορά καθενός από τα πιο πάνω φαινόμενα στη διαδικασία του ιονισμού και 

της δημιουργίας των στοιβάδων είναι ισχυρά συνδεδεμένη με τη φύση και την πίεση 

του αερίου. 

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα για κάθε ηλεκτρόνιο που εκπέμπεται από την 

κάθοδο θα πρέπει να φθάνουν στην άνοδο eαd ηλεκτρόνια. Κάθε ηλεκτρόνιο λοιπόν 

δημιουργεί (eαd-1) ζεύγη ηλεκτρονίων - ιόντων κατά τη διάρκεια της διαδρομής του 

από τη κάθοδο προς την άνοδο. Θεωρώντας ενεργή μόνο τη διαδικασία β, τα (eαd-1) 

θετικά ιόντα που φτάνουν στην κάθοδο εξάγουν από αυτή β.(eαd-1) ηλεκτρόνια.  Στη 

γενική περίπτωση, όπου και άλλες διαδικασίες (η, δ, ε) συμμετέχουν στον ιονισμό, ο 

συντελεστής β πρέπει να αντικατασταθεί από τον γ, που είναι ο δεύτερος συντελεστής 

Townsend. Tα γ.(eαd-1) ηλεκτρόνια της δεύτερης γενιάς υφίστανται τις ίδιες 

διαδικασίες με τα αρχικά ηλεκτρόνια. Έτσι η ροή ηλεκτρονίων στην άνοδο που 

οφείλεται στο αρχικό ηλεκτρόνιο είναι: 

m
1)γ(e1

e.........1)(eγ1)γ(ee ad

ad
2ad2adad =

−−
=+−+−+ ,                    (1.14) 

όπου m είναι ο συντελεστής πολλαπλασιασμού της διεργασίας.  
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Είναι προφανές πως όταν το γ(eαd-1) πλησιάζει την μονάδα, το m αυξάνει πολύ πιο 

γρήγορα από το  που είναι ο συντελεστής πολλαπλασιασμού χωρίς δευτερογενείς 

διαδικασίες. Για αρκετά υψηλές τιμές της έντασης του πεδίου το γ(e

αd

)αd −

e
αd-1) γίνεται ίσον 

με 1, οπότε το m γίνεται άπειρο και τότε προκαλείται η διάσπαση. Αυτή η σχέση 

είναι γνωστή σαν «το κριτήριο Townsend». Έτσι μπορεί να παρατηρηθεί ότι ένας 

απλός ιονισμός που οφείλεται σε μια εξωτερική πηγή μπορεί να προκαλέσει ένα 

ισχυρό ρεύμα. Η τιμή βέβαια του ρεύματος αυτού περιορίζεται από το εξωτερικό 

κύκλωμα. Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια κατά την διάσπαση 

(αυτοσυντηρούμενη εκκένωση) ονομάζεται τάση διάσπασης. 

1.3.6. Μηχανισμός τύπου Townsed 

Η διάσπαση που πραγματοποιείται με τον μηχανισμό αυτό απαιτεί τη δημιουργία 

μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών στοιβάδων με διαδόχους. Η διαδικασία αυτή για να 

ολοκληρωθεί απαιτεί ένα σχετικά μεγάλο χρόνο, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 

χρόνο παραμονής των ηλεκτρονίων μέσα στο διάκενο (αργός μηχανισμός). 

Διακρίνονται τρία στάδια εξέλιξης αυτού του μηχανισμού: 

1) Ανάπτυξη της πρώτης στοιβάδας. Εάν η στοιβάδα αυτή δεν είναι αρκετά 

ισχυρή ώστε να δημιουργήσει διαδόχους, μόλις τα φορτία της περισυλλεγούν 

από τα ηλεκτρόδια διακόπτεται κάθε δραστηριότητα.  

2) Στην περίπτωση όμως που η αρχική στοιβάδα είναι αρκετά ισχυρή, τότε λόγω 

δευτερογενών φαινομένων δημιουργούνται μ διάδοχες στοιβάδες 

(μ=γ. ) , οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους από ένα μέσο χρονικό 

διάστημα Τ

1e(

g. Αυτό το διάστημα εξαρτάται από το είδος των δευτερογενών 

διαδικασιών που συμβαίνουν στο διάκενο. Ανάλογα με την τιμή του μ, η 

ακολουθία στοιβάδων μπορεί να οδηγήσει σε μια μη συντηρούμενη εκκένωση 

(μ<1), ή σε μία αυτοσυντηρούμενη εκκένωση μ≥1. 

3) Η συσσώρευση ιόντων μέσα στο διάκενο παραμορφώνει αποφασιστικά το 

επιβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο. Οι διαδικασίες ιονισμού πραγματοποιούνται 

υπό την επίδραση του πεδίου, το οποίο είναι συνάρτηση της θέσης μέσα στο 
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διάκενο. Κατά συνέπεια ο όρος eαd γίνεται , όπου ο συντελεστής μ 

είναι πλέον συνάρτηση του χρόνου: 

∫e
t)dxα(x,

)1γ(eμ(t)
t)dxα(x,

−∫=  

Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο μ είναι δυνατόν να πάρει πολύ 

μεγάλες τιμές οπότε οδηγούμαστε στη διάσπαση. 

Σε περίπτωση ύπαρξης μονωτικού διαφράγματος (Barrier) μεταξύ ανόδου και 

καθόδου, η ανάπτυξη των στοιβάδων περιορίζεται στα τμήματα μεταξύ ανόδου-

διαφράγματος και διαφράγματος-καθόδου και η εξέλιξη της όλης διαδικασίας 

(παραμόρφωση πεδίου, εκκένωση) τροποποιείται σημαντικά. 

 1.3.7.  Μηχανισμός τύπου Streamer  

Ο μηχανισμός τύπου Streamer περιγράφει εκκενώσεις στις οποίες ο χρόνος μέχρι τη 

διάσπαση είναι αρκετά μικρότερος από τον χρόνο του μηχανισμού τύπου Townsed  

και μερικές φορές μικρότερος και από τον χρόνο παραμονής ενός ηλεκτρονίου στο 

διάκενο. 

Οι διαδοχικές στοιβάδες που αναπτύσσονται μέσα σε ένα διάκενο, αφήνουν πίσω 

τους ένα θετικό φορτίο χώρου το οποίο παραμορφώνει το επιβαλλόμενο ηλεκτρικό 

πεδίο. Η συγκέντρωση αυτή απαιτεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 

αντιστοιχεί στο χρόνο ανάπτυξης των διαδοχικών στοιβάδων. Εάν ικανοποιητικό  

φορτίο χώρου δημιουργηθεί από μία και μόνον ισχυρή στοιβάδα, η διάσπαση 

συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα (ο χρόνος συσσώρευσης φορτίων γίνεται ίσος προς τον 

χρόνο ανάπτυξης μιας στοιβάδας). Μια τέτοια στοιβάδα παρουσιάζει 

«δραστηριοποιημένη» κεφαλή και μετατρέπεται σε ένα Streamer, ο οποίος διασχίζει 

το διάκενο και προκαλεί διάσπαση.  

Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο στάδια στη διάσπαση με Streamer: 

1. Ανάπτυξη της στοιβάδας με κρίσιμο μέγεθος. 

2. Ισχυρή παραμόρφωση του εφαρμοζόμενου ηλεκτρικού πεδίου λόγω της 

παρουσίας της στοιβάδας (Σχήμα 1.9), δημιουργία  Streamer και διάσπαση. 
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Το αξονικό πεδίο αυξάνει στην κεφαλή και στην ουρά της στοιβάδας και ελαττώνεται 

στο εσωτερικό της. Η κατανομή αυτή του πεδίου επιτρέπει τη διπολική 

αναπαράσταση του φορτίου χώρου. Η ενίσχυση του πεδίου στην κεφαλή της 

στοιβάδας προκαλεί την δημιουργία δευτερογενών ηλεκτρονικών στοιβάδων κοντά 

στην κεφαλή της αρχικής, η οποία μετατρέπεται σε ένα αρνητικό Streamer, η εξέλιξη 

του οποίου εξαρτάται κυρίως από την δραστηριότητα της κεφαλής του.  

 

Σχήμα 1.9:  Παραμόρφωση του ηλεκτρικού πεδίου λόγω ανάπτυξης της 

στοιβάδας [2]. 

Το πρώτο κριτήριο για την ανάπτυξη του Streamer αναπτύχθηκε από τον Rather : 

 Για την μετατροπή της στοιβάδας σε Streamer θα πρέπει το πεδίο του φορτίου 

χώρου, Es, να είναι περίπου ίσο με το επιβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο Εο (Εs ≈Eo). 

H πιο πάνω συνθήκη εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση [8]: 

e2
ο

)(ax

o q
4πε

eE
c

⋅
⋅

=
Dr

                                                              (1.15) 

όπου rD είναι η ακτίνα ελεύθερης διάχυσης, η οποία καθορίζει και την ακτίνα της 

κεφαλής της ηλεκτρονικής στοιβάδας και qe το φορτίο του ηλεκτρονίου. Η σχέση 
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επιτρέπει τον προσδιορισμό της κρίσιμης απόστασης xc, η οποία είναι απαραίτητο να 

διανυθεί από τα ηλεκτρόνια για να μετασχηματισθεί η στοιβάδα σε Streamer.  

Ισχύει: 

 
e

c2
D u

x4σt4σr ⋅=⋅=         

όπου σ είναι ο συντελεστής ελεύθερης διάχυσης (m2.sec-1) και  

oeoseee E2μ)E(EμEμu ⋅≈+⋅=⋅=  

όπου μe η κινητικότητα των ηλεκτρονίων (m2 .sec-1 .V-1).  

Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων σχέσεων οδηγεί στην έκφραση της ακτίνας 

ελεύθερης διάχυσης συναρτήσει βασικών μεγεθών της ηλεκτρικής εκκένωσης, όπως 

η μέση θερμική ενέργεια των ηλεκτρονίων )KT
2

(U eth =
3  και το επιβαλλόμενο 

ηλεκτρικό πεδίο : 

 
E6e
x8Ur cth2

D ⋅
⋅

=  

 Οι Εξισώσεις (1.13) και (1.14) δίνουν για τον αέρα eV)1,5(Uth = : 

  cc lnx21xα +=⋅

Έτσι ο Raether υιοθέτησε, για την ανάπτυξη streamer μέσα στον αέρα, το κριτήριο: 

                                                                                                         (1.16) 20αxc =

Στο στάδιο αυτό και όταν η εφαρμοζόμενη τάση πλησιάζει την τάση Vs, o streamer 

διασχίζει το διάκενο και παράγει μια ινώδη ηλεκτρική εκκένωση. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση διακένων ανομοιογενούς πεδίου (ράβδος – πλάκα ) σε 

μεγάλες υπερτάσεις οι streamers κατέχουν κυρίαρχη θέση στο μηχανισμό διάσπασης. 

Κατά την διάδοση του streamer  συχνά εμφανίζονται διακλαδώσεις. 
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Και στην περίπτωση ανάπτυξης των streamers, η ύπαρξη μονωτικού διαφράγματος 

μεταξύ ανόδου και καθόδου, διαφοροποιεί σημαντικά την εξέλιξη του φαινομένου, 

διότι δημιουργεί φράγμα και σταματάει την ανάπτυξη των streamers και 

παραμορφώνει το αρχικό πεδίο με τη συσσώρευση φορτίου πάνω στο διάφραγμα.  

Όλοι οι παραπάνω μηχανισμοί οδηγούν και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται 

σαν φαινόμενα Corona, ή μερικές εκκενώσεις. Σε ορισμένες διατάξεις οι μηχανισμοί 

αυτοί οδηγούν κατευθείαν στο φαινόμενο της διάσπασης των διακένων. Η 

διερεύνηση αυτών των δύο φαινόμενων αποτελούν και τον βασικό  στόχο της 

παρούσας διατριβής. 

Θα αναλύσουμε πρώτα το φαινόμενο Corona και στη συνέχεια το φαινόμενο της 

διάσπασης των διακένων, το οποίο έπεται συνήθως της Corona. 

 

1.4  Το φαινόμενο Corona 

 Το φαινόμενο Corona μπορεί να περιγραφεί σαν το φαινόμενο των τοπικών 

διασπάσεων (σπινθήρων) μικρού μήκους και μικρής ενέργειας που παρατηρούνται 

στον αέρα και στην επιφάνεια μονωτικών υλικών μέσα στον χώρο των διακένων σε 

σημεία «ανωμαλίας», δηλαδή αιχμές ή ακμές, όπου η ένταση του πεδίου είναι 

μεγαλύτερη από την διηλεκτρική αντοχή του αέρα (30 KV/cm περίπου), ή του αερίου 

που υπάρχει στο διάκενο [1-12]. Το φαινόμενο Corona μπορεί να οριστεί απλά σαν 

τοπικές εκκενώσεις και σαν τέτοιο ανήκει στην κατηγορία των μερικών εκκενώσεων. 

Ο όρος Corona, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, αναφέρεται σε κάθε 

ανιχνεύσιμο φαινόμενο εκκένωσης σε ένα ανομοιογενές πεδίο. Το φαινόμενο προκαλεί 

αύξηση του ιονισμού στο αέριο, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των ελευθέρων 

ηλεκτρονίων στο διάκενο και την εμφάνιση μιας ανιχνεύσιμης έντασης ρεύματος. Το 

φαινόμενο αυτό γίνεται αισθητό ακουστικά με ήχο τριξίματος και οπτικά όταν 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες (κυρίως απόλυτο σκοτάδι και δευτερευόντως 

υψηλή υγρασία) [13-14].  

Το οπτικό φαινόμενο είναι μια φωτεινή Corona γύρω από μια φορτισμένη ακίδα ή 

ένας φωτεινός σωλήνας γύρω από κάθε αγωγό μιας γραμμής μεταφοράς Υ.Υ.Τ., 
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(Σχήμα 1.10). Η τιμή της τάσης στην οποίαν εμφανίζεται το φαινόμενο Corona 

ονομάζεται τάση έναρξης Corona, είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση και 

εξαρτάται από τη μέγιστη ένταση και την ανομοιογένεια του πεδίου και άρα από τη 

μορφή των ηλεκτροδίων [15] και το μήκος του διακένου, καθώς και από τις συνθήκες 

πίεσης [16] και θερμοκρασίας [17].   

 

(α) Αριστερά με θετική τάση,      (β) Δεξιά με αρνητική τάση 
Σχήμα 1.10: Οπτικά φαινόμενα Corona. [1]. 

Η δράση του φαινομένου Corona είναι ένας από τα σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και συσκευών υψηλών τάσεων. 

Αγωγοί και μονωτές που ενεργοποιούνται σε υψηλές τάσεις χαρακτηρίζονται πολλές 

φορές από έντονη δράση φαινομένων Corona [13]. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί 

απώλειες φορτίων και ενέργειας, παράσιτα στις ασύρματες επικοινωνίες και 

παραγωγή όζοντος [18]. Πολλές φορές μάλιστα οδηγεί σε φυσική καταστροφή των 

μονωτικών υλικών. 

Ένας σημαντικός επιθυμητός στόχος κατά τη σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

υψηλών τάσεων είναι να είναι απαλλαγμένοι από την Corona, όταν εγκαθίστανται και 

ενεργοποιούνται στην τάση λειτουργίας.   

Σε ορισμένες βέβαια εφαρμογές η δράση του φαινομένου Corona είναι επιθυμητή και 

επιδιωκόμενη, μια και είναι η βάση λειτουργίας των συγκεκριμένων εφαρμογών 

(ηλεκτροστατικά φίλτρα, ηλεκτροστατική βαφή, ηλεκτροστατικά ηχεία κ.α.) 

Στα διάκενα δυο ηλεκτροδίων το φαινόμενο Corona προκαλεί ένταση ρεύματος 

διαρροής που ονομάζεται ένταση Corona. Παλμοί τάσης μικρής διάρκειας 

(κρουστική τάση), ή γρήγορα μεταβαλλόμενοι (τάση υψηλής συχνότητας) παράγουν 

         ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 32 



(δημιουργούν) λιγότερο έντονη Corona από ότι παλμοί μεγάλης διάρκειας ή συνεχής 

τάση [19], όπου υπάρχει περισσότερος χρόνος για την ανάπτυξη των στοιβάδων. 

Τα φορτία Corona και η ένταση Corona αλλοιώνουν την μορφή του πεδίου και 

συνήθως μειώνουν τις μέγιστες τιμές της έντασης του πεδίου [1,17]. Είναι γνωστές 

από την βιβλιογραφία οι σχέσεις που δίνουν τις τιμές της έντασης του πεδίου στο 

άκρο φορτισμένης ράβδου ακτίνας r για την έναρξη Corona (corona onset field 

strength), όπως η εμπειρική εξίσωση [1, 5]:  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅=

r
0,3130Ec  (kV/cm) για τάση ac,                                                             (1.17) 

καθώς επίσης και η εμπειρική εξίσωση: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅=

3c r
1122,8E  (kV/cm),                                                                             (1.17α)    

όπου Ec (kV/cm) η ένταση έναρξης Corona στο άκρο ράβδου ακτίνας r (cm), που 

βρίσκεται μόνη στο χώρο μακριά από το γειωμένο περιβάλλον.  

Την ένταση έναρξης Corona στο άκρο ράβδου ακτίνας r την επηρεάζουν επίσης η 

πολικότητα της τάσης (φαινόμενο πολικότητας), η θερμοκρασία και η πίεση 

σύμφωνα με τις σχέσεις [2]: 

rδBδAE ⋅+⋅= +++ , (kV/cm), για τάση θετική,                                             (1.17β) 
 

rδBδAE ⋅+⋅= −−−  ,  (kV/cm), για τάση αρνητική,                                      (1.17γ) 

όπου, θ)(273p2,94δ +⋅= , cmkV39,8έως31Α =+ , dc(+),  

cmkV40,3έως29,4Α =− , dc(-), cmkV8,4έως11,8Β =+ , dc(+),  

cmkV7,3έως9,9Β =− , dc(-), r (cm) είναι η ακτίνα της ράβδου, p (kN/m2) είναι η 

πίεση και  θ (oC) η θερμοκρασία του αέρα.  

Για τα διάκενα ράβδου-πλάκας όμως η ένταση έναρξης Corona επηρεάζεται 

σημαντικά και από την όλη γεωμετρία του διακένου, (Σχήμα 1.11) και συνεπώς δεν 

έχουν εφαρμογή οι παραπάνω σχέσεις, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για το πεδίο μιας 
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φορτισμένης ράβδου στον χώρο. 

 

     
 
        Α. Θετική φόρτιση                                                       Β. αρνητική φόρτιση 

Σχήμα 1.11:  Τάσεις έναρξης θετικής και αρνητικής Corona και τάσεις διάσπασης σαν 
συνάρτηση του μήκους διακένων ράβδου-πλάκας [2].  

Έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι για τον έλεγχο της έντασης έναρξης  Corona. Ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος είναι η εξομάλυνση του πεδίου με τη χρήση ενός μονωτικού 

διαφράγματος ή ενός τρίτου ηλεκτροδίου [19]. 

Η τάση έναρξης Corona όπως και η τάση διάσπασης επηρεάζεται σημαντικά από 

εξωγενείς παράγοντες, όπως ακτίνες laser μεγάλης ισχύος [20] και υπεριώδης 

ακτινοβολία [16, 21]. Επηρεάζεται επίσης από τις συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας 

και υγρασίας [21, 22]. Το φαινόμενο της πολικότητας επηρεάζει επίσης την τάση 

έναρξης Corona [1-3, 23].  

Εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών που παρουσιάζει η μελέτη των φαινομένων 

στις ηλεκτρικές εκκενώσεις τύπου Corona (ανομοιογενές πεδίο, ασθενής εκπομπή 

φωτός, μικρή διάρκεια του φαινομένου), οι πρώτες εργασίες είχαν σαν αντικείμενο 

την συστηματική ταξινόμηση των φαινομένων Corona, παρέχοντας μόνο μια 

φαινομενολογική άποψη. Ο Loeb [24] επιμένει περισσότερο στην ιστορική 

παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών και ασχολείται λιγότερο με την φυσική τους 

επεξεργασία. Ανάλογη είναι και η δουλειά του Nasser [25], η οποία παρά το ότι είναι 

περισσότερο συνθετική δεν είναι πλήρης. Τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στην  

βελτίωση των πειραματικών τεχνικών (υπεργρήγορες κάμερες υψηλής χρονικής 

ανάλυσης, γρήγορη ηλεκτρονική επεξεργασία σημάτων, χωροχρονική 
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φασματοσκοπική ανάλυση του φωτός), έγινε δυνατή μια πιο συστηματική μελέτη των 

φαινομένων που εμφανίζονται σε εκκενώσεις του τύπου Corona.  

Ταυτόχρονα επιχειρήθηκε η ανάπτυξη πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων τα οποία 

περιγράφουν τις ιδιότητες της εκκένωσης Corona.  

Οι εκκενώσεις Corona, στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι φωτεινές εκκενώσεις 

στις οποίες συνυπάρχουν οι δυο θεμελιώδεις μηχανισμοί ηλεκτρικής διάσπασης 

(Townsend  και streamer). 

1.4.1 Θετική Corona σε διάκενα ράβδου – πλάκας 

Οι πληροφορίες που δίνονται παρακάτω αναφέρονται σε εκκενώσεις corona στον 

ατμοσφαιρικό αέρα σε μικρά διάκενα ( από μερικά mm μέχρι μερικά cm), όταν στην 

ράβδο εφαρμόζεται μια θετική συνεχής υψηλή τάση και η πλάκα είναι γειωμένη. 

Μεταξύ της τάσης Vc (τάση έναρξης Corona) και της τάσης διάσπασης Vbr 

παρατηρούνται γενικά τρεις διαφορετικές διεργασίες [1], (Σχήμα 1.12):  

1) Όταν η εφαρμοζόμενη τάση ξεπεράσει την τάση έναρξης Corona, 

εμφανίζονται οι στοιβάδες στο χώρο κοντά στην άνοδο (ράβδο) και 

δημιουργείται ένα νέφος θετικών ιόντων γύρω από τη ράβδο, το οποίο 

επεκτείνει την άνοδο προς την κάθοδο. Δευτερεύουσες στοιβάδες 

δημιουργούνται και κατευθύνονται προς το νέφος θετικών φορτίων. Είναι το 

είδος της Corona που ονομάζεται onset streamers. 

2) Σε λίγο υψηλότερες τιμές τάσης ένα νέφος αρνητικών φορτίων δημιουργούν 

κοντά στην άνοδο μια τέτοια επιφάνεια που οι  onset streamers γίνονται 

πολυπληθείς και μικρού μήκους και δημιουργείται η μορφή glow γύρω από τη 

ράβδο. Εμφανίζεται και ένα ρεύμα Corona σχεδόν συνεχές, που ανιχνεύεται 

πολύ εύκολα.  

3) Σε ακόμα υψηλότερη τάση το νέφος των αρνητικών φορτίων προκαλεί 

έντονους pre-breakdown streamers. Με περαιτέρω αύξηση της τάσης 

προκαλείται ο σπινθήρας διάσπασης. 
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Σχήμα 1.12:  Ανάπτυξη των στοιβάδων  και των streamers σε εκκενώσεις θετικής 

Corona [1]. 

Τα φορτία Corona αλλοιώνουν τη μορφή του ηλεκτρικού και άρα και τις τιμές της  

έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα. Το πεδίο φαίνεται να γίνεται πιο 

ομοιογενές (Σχήμα 1.13). 

 

 
 

Σχήμα1.13:  Η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου εξ αιτίας των φορτίων θετικής Corona 
[2]. 

 

1.4.2 Αρνητική Corona σε διάκενα ράβδου – πλάκας 

Σε ένα διάκενο ράβδου – πλάκας με γειωμένη πλάκα και αρνητική τάση, μεγαλύτερη 

της  τάσης έναρξης Corona στη ράβδο, το ρεύμα έχει τη μορφή κανονικών παλμών 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.14 [1].  
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Σχήμα 1.14:  Ανάπτυξη των στοιβάδων  και των streamers σε εκκενώσεις 

αρνητικής Corona [1]. 
 

1) Όταν η εφαρμοζόμενη τάση ξεπεράσει την τάση έναρξης Corona στην κάθοδο 

εμφανίζεται Corona με την μορφή των Trichel pulses. Η ζώνη ιονισμού δεν 

εκτείνεται πολύ μακριά από τη ράβδο. Η κίνηση των φορτίων των στοιβάδων 

δημιουργεί  παλμικό ρεύμα Corona, που ανιχνεύεται εύκολα.  

2) Με την αύξηση της τάσης η συχνότητα των παλμών Trichel αυξάνεται και 

δημιουργείται μια σταθερή Corona glow, (Σχήμα 1.15).  

3) Σε ακόμα υψηλότερες τιμές τάσης εμφανίζονται οι pre-breakdown streamers, 

οι οποίοι οδηγούν το διάκενο σε διάσπαση.  

                                 
 

Σχήμα 1.15:  Η μεταβολή της συχνότητας των παλμών Trichel συναρτήσει του μήκους 
του διακένου ράβδου-πλάκας και της τάσης [1]. 
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Σχήμα 1.16:  Η μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου εξ αιτίας των φορτίων αρνητικής  
Corona [2]. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω αναλύσεις σχετικά με το φαινόμενο 

Corona αναφέρονται σε διάκενα ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη πλάκα και σε διάκενα 

ράβδου-ράβδου με γειωμένη τη μία ράβδο. Δεν υπάρχουν αναφορές σε διάκενα 

ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη ράβδο και σε διάκενα ράβδου-ράβδου με συμμετρική 

φόρτιση των ηλεκτροδίων. Αυτό το αντικείμενο είναι ένα από τα αντικείμενα της 

παρούσας διατριβής. 

Τα φορτία Corona αλλοιώνουν τη μορφή του ηλεκτρικού και άρα και τις τιμές της  

έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα. (Σχήμα 1.16). Το πεδίο φαίνεται να 

γίνεται πιο ομοιογενές.  

 

1.5 Ηλεκτρική διάσπαση των διακένων 

Το δεύτερο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό φαινόμενο της διηλεκτρικής 

συμπεριφοράς των διακένων και το πιο ενδιαφέρον για τις εφαρμογές των υψηλών 

τάσεων, είναι η διάσπαση των διακένων, η οποία συνήθως έπεται του φαινομένου  

Corona.  

Η τάση διάσπασης είναι η τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης, στην οποίαν το διάκενο 

διασπάται ηλεκτρικά με έντονο σπινθήρα. 

Η τιμή της τάσης διάσπασης εξαρτάται: 
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1) Από την γεωμετρία του διακένου, δηλαδή από το είδος και το σχήμα των 

ηλεκτροδίων του διακένου και το μήκος του.  Είναι μεγαλύτερη για τα 

διάκενα με πιο ομοιογενές πεδίο, όπως τα διάκενα σφαίρας-σφαίρας και 

πλάκας-πλάκας μικρού μήκους [1-4, 26-27].  

2) Από την πολικότητα της τάσης. Η τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερη για 

αρνητική συνεχή τάση απ’ ότι για θετική, σύμφωνα με το φαινόμενο 

πολικότητας, (Σχήμα 1.17) [28]. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για αρνητική 

τάση τα φαινόμενα Corona είναι εντονότερα και άρα τα φορτία περισσότερα 

και η ένταση ρεύματος Corona μεγαλύτερη.    

3) Από το είδος της εφαρμοζόμενης τάσης. Σε εναλλασσόμενη τάση 50 Hz η 

τάση διάσπασης είναι λίγο μεγαλύτερη απ’ ότι για θετική συνεχή τάση, λόγω 

κυρίως της ταλάντωσης των θετικών ιόντων στα μεγάλα διάκενα (Eικόνα 

1.17) [2]. Για μεγαλύτερες συχνότητες παρατηρείται η καμπύλη μορφής U, 

που φαίνεται στα Σχήματα 1.18 και 1.19 [2]. Είναι επίσης μεγαλύτερη για 

κρουστική τάση (κεραυνική και ζεύξεως) [22].  

4) Από τις συνθήκες του αέρα η του αερίου στο διάκενο (πίεση και 

θερμοκρασία), σύμφωνα και με το νόμο του Paschen [29]. Τα φορτία Corona 

επηρεάζουν επίσης την τιμή της τάσης διάσπασης των διακένων [30, 31].   

5) Από εξωγενείς παράγοντες, όπως φλόγα, υπεριώδεις ακτίνες ή ακτίνες laser 

κ.α. [21]. 

Σε πιο ομοιογενή πεδία, όπως τα πεδία των μικρών διακένων με σχετικά μεγάλη 

διάμετρο ηλεκτροδίων, προκαλείται ηλεκτρική διάσπαση πριν εμφανιστούν 

ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona [1-3].   

Σε διάκενα με πιο ανομοιογενές πεδίο, όπως τα διάκενα με μεγαλύτερο μήκος και τα 

διάκενα με μικρότερη διάμετρο ράβδου, τα φαινόμενα Corona εμφανίζονται πριν από 

τη διάσπαση του διακένου και προκαλούν ένα ρεύμα διαρροής, το ρεύμα Corona. Τα 

φορτία Corona αλλοιώνουν το ηλεκτρικό πεδίο του διακένου και  το κάνουν πιο 

ομοιογενές [31].  O χρόνος διάσπασης είναι της τάξης 10-6 έως 10-8 s. 
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Σχήμα 1.17: Τάση διάσπασης για διάκενο αέρα ράβδου- πλάκας, συναρτήσει του 
μήκους του διακένου για dc(+), dc(-) και ac 50 Hz [2].  

Για κρουστική τάση πολύ μικρής διάρκειας μετώπου  η τάση διάσπασης είναι αρκετά 

μεγάλη, λόγω κυρίως της δυσκολίας κάλυψης του συνολικού απαιτούμενου χρόνου 

εξέλιξης του φαινομένου (time lag), ή και του απαιτούμενου για τη διάσπαση 

ηλεκτρικού φορτίου. Υπάρχει μια κρίσιμη διάρκεια μετώπου κρουστικής τάσης, στην 

οποία η τάση διάσπασης είναι ελάχιστη, μικρότερη και από την τάση διάσπασης για 

την περίπτωση φόρτισης με θετική συνεχή τάση. Η κρίσιμη διάρκεια μετώπου δίνεται 

από τη σχέση T  (μs), όπου G το μήκος του διακένου ράβδου-πλάκας [2].  G3540 +=c

 

Σχήμα 1.18 Τάση διάσπασης για διάκενο αέρα πλάκας-πλάκας, μήκους 1 cm, σε 
συνάρτηση με τη συχνότητα της εφαρμοζόμενης τάσης [1].  
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Σχήμα 1.19: Τάση διάσπασης για διάκενο αέρα ράβδου – πλάκας, συναρτήσει της 
διάρκειας μετώπου της κρουστικής τάσης [2]. 

Για τάση μεγάλης διάρκειας μετώπου, λόγω του αργού ρυθμού εφαρμογής της τάσης, 

υπάρχει αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη έντονης Corona, την αλλοίωση του πεδίου 

και κατά συνέπεια αύξηση της τάσης διάσπασης. 

Η τάση διάσπασης, αλλά και η τάση έναρξης Corona και η ένταση ρεύματος Corona 

επηρεάζονται σημαντικά, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου από 

τα φαινόμενα της πολικότητας (Polarity Effect) και του διαφράγματος (Barrier 

Effect). 

Θα πρέπει και εδώ να τονιστεί ότι όλες οι παραπάνω αναλύσεις σχετικά με το διάσπαση 

αναφέρονται σε διάκενα ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη πλάκα και σε διάκενα ράβδου-

ράβδου με γειωμένη τη μία ράβδο. Δεν υπάρχουν αναφορές σε διάκενα ράβδου-πλάκας 

με γειωμένη τη ράβδο και σε διάκενα ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση των 

ηλεκτροδίων.  

 

1.6   Το φαινόμενο της πολικότητας 

Η διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων εξαρτάται σημαντικά  από την πολικότητα 

της εφαρμοζόμενης τάσης, όταν στα διάκενα ράβδου-πλάκας η πλάκα είναι γειωμένη 

και στα διάκενα ράβδου-ράβδου η μία ράβδος είναι γειωμένη.  
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1) Η τάση διάσπασης σε διάκενα ράβδου – γειωμένης πλάκας και ράβδου - 

γειωμένης ράβδου για αρνητική πολικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από την τάση 

διάσπασης για θετική πολικότητα, εκτός από τις πολύ χαμηλές πιέσεις,(Σχήμα 1. 

17) [28, 32, 33]. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται στις περιπτώσεις που η Corona 

προηγείται της τάσης διάσπασης. Παρατηρείται δηλαδή σε διατάξεις με έντονα 

ανομοιογενές πεδίο, όπως διάκενα μεγάλου μήκους με μικρές διαστάσεις 

ηλεκτροδίων και κυρίως στα διάκενα ράβδου-πλάκας και οφείλεται ακριβώς στα 

φορτία Corona που αλλοιώνουν το πεδίο [18, 33].  Είναι μια ειδική περίπτωση του 

φαινομένου της έντασης Corona, όπως αναλύεται και παρουσιάζεται  εκτεταμένα 

στο Κεφάλαιο Δ.  Το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται σημαντικά, όπως θα δούμε στο 

Κεφάλαιο Δ, από τον τρόπο γείωσης του διακένου, δηλαδή από το φαινόμενο της 

γείωσης. Το Σχήμα 1.20 [32] είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εμφάνισης του φαινομένου της πολικότητας σε διάκενα ράβδου-πλάκας, αλλά  

και ράβδου-ράβδου.  

2) Η τάση έναρξης Corona είναι λίγο μεγαλύτερη, μέχρι 25%, στις περιπτώσεις 

διακένων ράβδου - γειωμένης πλάκας όταν η τάση φόρτισης είναι θετική [12, 28, 

33], όπως περιγράφεται και από τις εξισώσεις (1.17α) και (1.17β), (Σχήμα 1.21).  

Η διαφορά εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου και ιδιαίτερα από τη 

διάμετρο της ράβδου [12, 19].  

3) Η ένταση ρεύματος Corona είναι σημαντικά μεγαλύτερη στα διάκενα ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου όταν η τάση φόρτισης είναι αρνητική [19, 23], 

(Σχήμα 1.22), επηρεάζοντας σημαντικά όλα τα συνεπακόλουθα φαινόμενα, όπως 

π.χ. τις απώλειες Corona [23] και το ρυθμό παραγωγής όζοντος [17]. Ακόμα και η 

κατανομή, αλλά και η διαδικασία κατανομής των φορτίων Corona σε επιφάνειες 

μονωτικών υλικών μέσα στα διάκενα είναι διαφορετική για διαφορετική 

πολικότητα της τάσης [34].   

Στο Σχήμα 1.21 εμφανίζονται οι διαφορές στις τιμές της τάσης έναρξης Corona σε 

διάκενα αέρα και SF6 για τάσεις dc(+) και dc(-), σε συνάρτηση με την ακτίνα της 

ράβδου. Το μήκος του διακένου ακίδας πλάκας είναι 20 mm. 
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Σχήμα 1.20: Η επιρροή του φαινομένου της πολικότητας σε διάκενα ράβδου-ράβδου 

γειωμένης πλάκας, με παράμετρο τα μήκη H και D [32]. 

Στο Σχήμα 1.22 δίνονται οι χαρακτηριστικές έντασης ρεύματος Corona – τάσης για 

τάσεις dc(+) και dc(-) και είναι εύκολο να παρατηρηθούν οι  διαφορές στις τιμές της 

τάσης έναρξης Corona και της τάσης διάσπασης, καθώς και της έντασης ρεύματος 

Corona για την ίδια τιμή τάση dc(-)  και dc(+). 

 
 
Σχήμα 1.21: Τάση έναρξης Corona για τον αέρα και το SF6 , σε συνάρτηση με την 

διάμετρο της ράβδου σε διάκενα ράβδου - γειωμένης πλάκας [33]. 

Στο Σχήμα 1.23 εμφανίζονται οι τιμές της τάσης έναρξης Corona και της τάσης 

διάσπασης σε διάκενα αέρα και SF6 για dc(+) και dc(-), σε συνάρτηση με την πίεση 

του αερίου για διαφορετικά μήκη στα διάκενα αέρα και για μήκος 20 mm στο διάκενο 

SF6 .  

Δεν υπάρχουν αναφορές για τον συσχετισμό της έντασης κορόνας με την  τάση 

διάσπασης. Δεν υπάρχουν επίσης αναφορές για την επίδραση που έχει το φαινόμενο της 
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γείωσης στο φαινόμενο της πολικότητας. Τα δύο αυτά θέματα διερευνώνται στην 

παρούσα εργασία στο κεφάλαιο Δ.   

         
 

Σχήμα 1.22: Χαρακτηριστικές έντασης ρεύματος-τάσης διάκενων ράβδου - γειωμένης 
πλάκας σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου για (a) dc(+) και (b) dc(-), με 

παράμετρο το μήκος του διακένου [19]. 
 

     
 
                    (α) Αέριο SF .                                                 (β) Αέρας. 

αρξης Corona 

Στο Σχήμα 1.24 εμφανίζονται οι τιμές της τάσης έναρξης Corona και της τάσης 

υ ακίδας

 

  6
Σχήμα 1.23: Η επιρροή του φαινομένου της πολικότητας στην τάση έν
και την τάση διάσπασης διάκενων ράβδου-γειωμένης πλάκας, συναρτήσει της πίεσης 
του αερίου. Διάμετρος ράβδου 2 mm. Με συνεχή γραμμή η τάση είναι dc(+) και  με 

διακεκομμένη η τάση είναι dc(-) [2]. 

διάσπασης σε διάκενα αέρα ράβδο -πλάκας, -πλάκας και ημισφαιρίου-πλάκας 

για τάσεις dc(+) και dc(-), σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου.  
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               (α) Θετική τάση                                             (β) αρνητική τάση 
 

Σχήμα 1.24: Τάση έναρξης Corona και τάση διάσπασης για διάκενα ράβδου - 
γειωμένης πλάκας, ακίδας - γειωμένης πλάκας και ημισφαιρίου -  γειωμένης        

πλάκας για θετική και αρνητική πολικότητα της τάσης [20]. 
 
 
 
1.7 Το φαινόμενο του διαφράγματος 

1.7.1. Εισαγωγή 

Οι  διατάξεις των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου με την παρεμβολή 

ενός ή περισσοτέρων διαφραγμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 

καταπόνηση με υψηλές τάσεις συνεχείς, εναλλασσόμενες και κρουστικές. 

Με την εισαγωγή του διαφράγματος, ιδιαίτερα  ενός φύλλου μονωτικού διηλεκτρικού 

σε ένα διάκενο, μεταβάλλεται σημαντικά η διηλεκτρική συμπεριφορά και κυρίως η 

τάση διάσπασής του. Το διάκενο χωρίζεται σε 2 τμήματα, το τμήμα ράβδου -

διαφράγματος και το τμήμα διαφράγματος – πλάκας. Τα δύο τμήματα λειτουργούν 

σχετικά ανεξάρτητα και επηρεάζουν συνδυαστικά τη συμπεριφορά του διακένου.  Το 

διάφραγμα φορτίζεται με φορτία τα οποία δημιουργούνται στο τμήμα  ράβδου -

διαφράγματος και το κέντρο του αποκτά τάση, της οποίας η τιμή εξαρτάται από την 

τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης και το ηλεκτρικό πεδίο του διακένου αλλοιώνεται 

σημαντικά (Σχήμα 1.25).   

Το πεδίο γίνεται πιο ομοιογενές και σε ορισμένες  περιπτώσεις το διάκενο λειτουργεί 

σαν διάκενο πλάκας-πλάκας. Η τάση διάσπασης αυξάνεται έως και 300%, ανάλογα 

με το είδος του διακένου, τη μορφή και την πολικότητα της τάσης, αλλά κυρίως με τη 
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θέση του διαφράγματος ή των διαφραγμάτων στο διάκενο. Υπάρχει μια optimum 

θέση του διαφράγματος για την οποίαν η τάση διάσπασης γίνεται μέγιστη. Η θέση 

αυτή είναι συνήθως κοντά στη ράβδο, και είναι διαφορετική ανάλογα με την 

πολικότητα και το είδος της τάσης. Για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις του 

διαφράγματος πολύ κοντά στην πλάκα και πολύ κοντά τη ράβδο, ιδιαίτερα όταν η 

τάση είναι αρνητική, το αποτέλεσμα είναι μικρό ή και αρνητικό και η τάση 

διάσπασης μπορεί να μειώνεται.  

Το φαινόμενο του διαφράγματος άρχισε να διερευνάται παράλληλα  με τη μελέτη της 

διηλεκτρικής αντοχής των διακένων αέρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ανομοιογενούς 

ηλεκτρικού πεδίου (διατάξεις ράβδου-πλάκας και  ράβδου-ράβδου). 

 

                                (α)                                                             (β) 

 φόρτιση του 

Παρατ ρεού  

μονωτικού (χαρτιού ή πρεσπαν) στο διάκενο ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια μιας 

ωτικό 

και τοποθετείται σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις του πεδίου όπως κοντά στην ράβδο 

  

Σχήμα 1.25: (α) Διάκενο ράβδου-πλάκας με διάφραγμα. (β) Η
διαφράγματος. 

ηρήθηκε από πολύ νωρίς (1930) ότι η εισαγωγή ενός λεπτού φύλλου στε

διάταξης έντονα ανομοιογενούς πεδίου επηρεάζει σημαντικά την τάση διάσπασης του 

διακένου ανάλογα με την μορφή της τάσης, τη μορφή και τις διαστάσεις του διακένου 

και  το είδος και το σχήμα του διαφράγματος [35-37]. Το φαινόμενο ονομάστηκε 

φαινόμενο διαφράγματος και από τότε έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές  

Η μεγαλύτερη επίδραση εμφανίζεται όταν το διάφραγμα είναι πολύ καλό μον

για θετική ράβδο αρνητική πλάκα [35-49], στο μέσον για αρνητική ράβδο θετική 

πλάκα (37, 39), και κοντά στη θετική ράβδο για διάκενα ράβδου-ράβδου [ 50-56].     
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Διερευνήθηκε επίσης από κάποιους ερευνητές η επιρροή διαφράγματος 

τοποθετημένου σε θέση παράλληλη προς τον άξονα του διακένου [57]. 

1.7.2 H πρώτη προσπάθεια διερεύνησης του φαινομένου του διαφράγματος.  

Οι πρώτες επιστημονικές πειραματικές εργασίες που μελετάνε το φαινόμενο του 

διαφράγματος σε μικρά και μεσαία διάκενα ράβδου - πλάκας (8, 14 και 50 cm) είναι 

του ERWIN MARX, το 1930 και 1931 [35, 36]. Το διάφραγμα από χαρτί σε διάφορα 

πάχη από  0,05 έως 1,5 mm και πρεσπαν πάχους 3 mm. Η χρησιμοποιηθείσα τάση 

φόρτισης ήταν κρουστική, θετικής και αρνητικής πολικότητας, αλλά και  

εναλλασσόμενη και  συνεχής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    (α) Χωρίς διάφραγμα.                   (β) Με διάφραγμα από χαρτί. 

Σχήμα 1.26: Εκκένωση θετικής ράβδου – αρνητικής πλάκας με κρουστική τάση 54 kV.   
Εικόνα Lichtenberg [35]. 

 

 

 

 

                 
   
 
              

 

               ( α )Χωρίς διάφραγμα.                                   ( β ) Με διάφραγμα από γυαλί. 
Σχήμα 1.27 Εκκένωση αρνητικής ράβδου – θετικής πλάκας με κρουστική τάση 86 kV. 

Μήκος διακένου 7 cm. Εικόνα Lichtenberg [35]. 
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O Marx αναγνώρισε την καθοριστική σημασία της ύπαρξης των φορτίων χώρου, που 

σχετίζονται με την πόλωση και των επιφανειακών φορτίων που διασκορπίζονται στο 

διάφραγμα. Η συμπεριφορά διακένου με συνεχή τάση θετικής και αρνητικής 

πολικότητας μελετήθηκε με τη καινοτόμο και αρκετά  επιτυχημένη για την εποχή 

εκείνη χρήση των εικόνων Lichtenberg  (Σχήματα 1.26 και 1.27). 

Με τη βοήθεια των εικόνων Lichtenberg ο Marx  μελέτησε την επίδραση της 

πολικότητας της τάσης. Διαπίστωσε ότι με θετική τάση δημιουργούνται δενδροειδείς 

και λεπτοί streamers από τη ράβδο προς το διάφραγμα, (Σχήμα 1.26). Οι streamers 

αυτοί δεν διαπερνούν το διάφραγμα, αλλά διασκορπίζουν θετικό φορτίο στην 

επιφάνεια του διαφράγματος που είναι απέναντι από τη ράβδο. Ο Μarx υποστηρίζει 

ότι στην επιφάνεια  του διαφράγματος υπάρχει σχεδόν σταθερό δυναμικό εξαιτίας 

αυτών των φορτίων, ενώ σε νεότερες εργασίες [44, 45] υποστηρίζεται ότι κατά την 

καταπόνηση διακένων ράβδου - διαφράγματος - πλάκας με κρουστικές τάσεις η 

πυκνότητα του φορτίου και άρα και το δυναμικό μεταβάλλεται γραμμικά κατά μήκος 

της ακτίνας της επιφάνειας του διαφράγματος από το κέντρο προς την περιφέρεια. Το 

ηλεκτρικό πεδίο στο τμήμα διαφράγματος - πλάκας  γίνεται σχεδόν ομογενές, 

προσομοιάζοντας το πεδίο πλάκας-πλάκας με συνέπεια να αυξάνεται η  τάση 

διάσπασης. Το ποσοστό αύξησης της τάσης διάσπασης είναι σημαντικό και εξαρτάται 

από τη θέση και το υλικό του διαφράγματος, καθώς και από  το μήκος του διακένου. 

Η βέλτιστη θέση του διαφράγματος είναι κοντά στη ράβδο, αλλά όχι πολύ κοντά ή 

πάνω στη ράβδο και το ποσοστό της αύξησης της τάσης διάσπασης φτάνει το 300%, 

ανάλογα με το μήκος του διακένου, το είδος της τάσης και το είδος του μονωτικού 

διαφράγματος, (Σχήμα1.28α).                               

Όταν όμως η τάση φόρτισης είναι αρνητική η βελτίωση της συμπεριφοράς του 

διακένου, δηλαδή η αύξηση της τάσης διάσπασης, είναι μικρή. Δηλαδή, σύμφωνα με 

τον Marx, η εισαγωγή ενός διαφράγματος σε διάκενο ράβδου - πλάκας που 

καταπονείται με αρνητική τάση δεν επηρεάζει σημαντικά την τάση διάσπασης και 

αυτό οφείλεται στο διαφορετικό μηχανισμό διάσπασης. Οι αρνητικοί streamers 

εξελίσσονται σε πλατιές λωρίδες, (Σχήμα 1.27), σε αντίθεση με τους θετικούς 

streamers. Η διαφορά ερμηνεύεται ότι οφείλεται στη διαφορετική κινητικότητα των 

ηλεκτρονίων και των ιόντων. Τα ηλεκτρόνια κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τα 

ιόντα και διαπερνούν σχετικά εύκολα το διάφραγμα.  
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                                                (α)                                                        (β) 

Σχήμα 1.28: Συνεχής τάση διάσπασης σε συνάρτηση με την απόσταση του 
διαφράγματος από την πλάκα. Διάκενο 9.3 cm. (α) θετική ράβδος – αρνητική πλάκα. 

(β) αρνητική ράβδος – θετική πλάκα [36]. 

Το μέγιστο ποσοστό της αύξησης για την βέλτιστη θέση του διαφράγματος, είναι 

μόνο 10%-25%. Σε κάποιες δε συγκεκριμένες θέσεις του διαφράγματος η τάση 

διάσπασης γίνεται μικρότερη από την τάση διάσπασης του διακένου χωρίς διάφραγμα 

(Σχήμα 1.28β).Το πεδίο στο τμήμα διαφράγματος - πλάκας παραμένει έντονα 

ανομοιογενές και το πεδίο κοντά στη ράβδο παραμένει πολύ ισχυρό. Η έντονη 

ανομοιογένεια του πεδίου επιτρέπει στις εκκενώσεις να διαπερνούν το διάφραγμα, 

χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στο τμήμα ράβδου - διαφράγματος. Στο διάφραγμα 

δεν συγκεντρώνεται πολύ φορτίο και το πεδίο στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος 

παραμένει έντονα ανομοιογενές. Η αρνητική ράβδος παραμένει έντονα πολωμένη και 

μπορεί να εκπέμπει ηλεκτρόνια κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων Corona, πράγμα 

που δεν συμβαίνει με τη θετική ράβδο.  

Όταν όμως το αέριο είναι έντονα ηλεκτραρνητικό (SF6), η διαφορά αυτή των θετικών 

απ’ τους αρνητικούς streamer εξαφανίζεται. Σε τέτοιου είδους αέρια πολλά 

ηλεκτρόνια δεσμεύονται από άτομα, δημιουργώντας αρνητικά ιόντα, τα οποία έχουν 

κινητικότητα αντίστοιχη με τα θετικά ιόντα και η συμπεριφορά του διακένου σε 

θετική και αρνητική τάση δεν διαφέρει σημαντικά.       
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Στο Σχήμα 1.26α εφαρμόζεται στην θετική ράβδο τάση ικανή να διασπάσει το 

διάκενο χωρίς διάφραγμα.  Με την εισαγωγή όμως του διαφράγματος για την ίδια 

τάση, το διάκενο δεν διασπάται (Σχήμα 1.26β).  

Στο Σχήμα 1.27α  η αρνητική τάση στη ράβδο είναι ικανή να διασπάσει το διάκενο 

χωρίς  διάφραγμα. Με την εισαγωγή του διαφράγματος, Σχήμα 1.27β, αντίθετα με ότι 

συμβαίνει με θετική ράβδο, παρατηρείται ότι οι εκκενώσεις εξακολουθούν να 

υπάρχουν και στο τμήμα μεταξύ του διαφράγματος και της πλάκας, χωρίς ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις στο τμήμα ράβδου - διαφράγματος. Δεν συγκεντρώνεται αρκετό 

φορτίο στο διάφραγμα.  Σαν αποτέλεσμα το πεδίο στο τμήμα διαφράγματος – πλάκας 

εξακολουθεί να είναι έντονα ανομοιογενές. Η έντονη αυτή ανομοιογένεια επιτρέπει 

την δημιουργία εκκενώσεων και μετά το διάφραγμα στην τάση αυτή. Η σύγκριση των 

Σχημάτων 1.26 και 1.27 δείχνει την διαφορά αποτελέσματος των θετικών και 

αρνητικών streamers. 

Στο Σχήμα 1.28 φαίνονται τα διαγράμματα της τάσης διάσπασης σε σχέση με τη θέση 

του διαφράγματος για θετική και αρνητική ράβδο με συνεχή τάση. Χωρίς το 

διάφραγμα η τάση διάσπασης με αρνητική ράβδο είναι δύο σχεδόν φορές μεγαλύτερη 

απ’ ότι με θετική ράβδο. Με την είσοδο διαφράγματος και με θετική τάση 

επιτυγχάνεται μια αύξηση της τάσης διάσπασης κατά 2,3 φορές, ενώ με παχύτερο 

χαρτί ο βαθμός προστασίας φτάνει το 300%.  

Όταν το διάφραγμα βρίσκεται πολύ κοντά στην θετική ράβδο, η ποσότητα θετικού 

φορτίου που μεταφέρεται από τη ράβδο στο διάφραγμα  είναι πολύ μικρή (λόγω 

μικρής διαφοράς δυναμικού μεταξύ ράβδου και διαφράγματος) και παραμένει 

διασκορπισμένη σε μια πολύ μικρή περιοχή στο κέντρο του διαφράγματος. Έτσι το 

πεδίο στο τμήμα του διάκενου ανάμεσα στο διάφραγμα και την πλάκα παραμένει 

έντονα ανομοιογενές και διασπάται σε χαμηλή τάση. Καθώς το διάφραγμα 

απομακρύνεται από την ράβδο, το πεδίο στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας γίνεται 

λιγότερο ανομοιογενές, διότι αυξάνεται το φορτίο που μεταφέρεται και 

διασκορπίζεται στην επιφάνεια του διαφράγματος. Έτσι, η τάση διάσπασης 

αυξάνεται. Όταν το διάφραγμα πλησιάσει πολύ στην πλάκα, το πεδίο του τμήματος 

διαφράγματος-πλάκας, το οποίο είναι πλέον σχεδόν ομοιογενές, γίνεται συνεχώς 

εντονότερο, διότι όλο και περισσότερο φορτίο μεταφέρεται από την ράβδο στο χαρτί.  

Το μήκος του τμήματος διαφράγματος-πλάκας γίνεται συνεχώς μικρότερο και η τάση 
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διάσπασής του μειώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η συνολική τάση 

διάσπασης όλου του διακένου. Η εισαγωγή ενός διαφράγματος παχύτερου δεν 

φαίνεται να επηρεάζει ανάλογα το φαινόμενο.  

.  

Σχήμα 1.29:  Κεραυνική κρουστική τάση διάσπασης ράβδου – πλάκας με ή χωρίς 
διάφραγμα από χαρτί [36]. 

     Θετική τάση με διάφραγμα σημεία (ο) ,   χωρίς διάφραγμα  συνεχής μπλε γραμμή. 
Αρνητική τάση με διάφραγμα σημεία (Χ) ,  χωρίς διάφραγμα διακεκομμένη μπλε γραμμή.  
 

Στο Σχήμα 1.29 παρατηρούνται αντίστοιχα φαινόμενα με εφαρμογή κρουστικής 

τάσης. Η θετική τάση διάσπασης εδώ αυξάνεται κατά 100%. Η αποτελεσματικότερη 

θέση του διαφράγματος για την καλύτερη προστασία φαίνεται ότι είναι σχετικά κοντά 

στη θετική ράβδο. Αντίθετα, με αρνητική ράβδο η προστασία που παρέχεται είναι 

μικρότερη (10%) και παρατηρείται όταν το διάφραγμα είναι στο μέσον. 

Ο Marx έκανε και το πείραμα για εναλλασσόμενη τάση σε διάκενο 2 ράβδων με 2 

διαφράγματα σε θέσεις συμμετρικές ως προς το μέσον του διακένου και πέτυχε 

αύξηση 300% στην τάση διάσπασης 

Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι οι τάσεις διάσπασης των διακένων ράβδου - 

πλάκας στις 2 διαφορετικές περιπτώσεις πολικότητας (θετικής και αρνητικής ράβδου) 

με την παρεμβολή διαφράγματος διαφέρουν σχετικά λίγο κατά απόλυτη τιμή. Η μέγιστη 

τάση διάσπασης με το διάφραγμα στην περίπτωση αρνητικής ράβδου είναι κατά 10-

20% μικρότερη από τη μέγιστη τάση διάσπασης στην περίπτωση θετικής ράβδου, ενώ 

χωρίς το διάφραγμα η τάση διάσπασης αρνητικής ράβδου είναι  60%-150% μεγαλύτερη 
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(φαινόμενο πολικότητας). Τα μέγιστα όμως εμφανίζονται σε διαφορετική θέση του 

διαφράγματος, ανάλογα και με το είδος της τάσης. Δηλαδή με την παρεμβολή του 

διαφράγματος μειώνεται σημαντικά και μάλιστα αντιστρέφεται η επίδραση του 

φαινομένου της πολικότητας.  

Η επόμενη σημαντική πειραματική εργασία σχετικά με το φαινόμενο του 

διαφράγματος σε μικρά διάκενα αέρα μήκους μέχρι 10 cm είναι ο εργασία του Roser 

το 1932 [37]. O Roser πειραματίστηκε τοποθετώντας στη θέση του διαφράγματος 

πολλά διαφορετικά υλικά με διαφορετικό πάχος. Τα υλικά αυτά ήταν αρκετά πυκνά, 

ώστε να είναι σχετικά αδιαπέραστα για τους φορείς του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή 

ηλεκτρόνια και θετικά ιόντα. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκαν λεπτά φύλλα 

σκληρού χαρτιού, πρεσπάν, γυαλιού, κ.α. Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας του 

είναι  ότι τόσο το πάχος όσο και το είδος του υλικού του διαφράγματος δεν έχουν 

σημαντική επίδραση στην τάση διάσπασης της διάταξης, με διάτρηση του 

διαφράγματος. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών 

πολύ αργότερα. Σήμερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η επίδραση του πάχους και του 

υλικού του διαφράγματος, με την προϋπόθεση ότι η τάση διάσπασης αυτού δεν 

ξεπερνά κάποια όρια, είναι μη σημαντική σε σύγκριση  με την  επίδραση που έχει ο 

όλος μηχανισμός της διάσπασης, όπως περιγράφεται παραπάνω και ιδιαίτερα το 

φαινόμενο της φόρτισης του διαφράγματος με φορτία μικροδιασπάσεων ή 

ακτινοβόλησης από τη ράβδο. Τα φορτία αυτά διασκορπίζονται στο διάφραγμα  και 

συμβάλλουν στην ομογενοποίηση του πεδίου μεταξύ του διαφράγματος και της 

πλάκας. Η τάση διάσπασης του διακένου ράβδου - πλάκας με διάφραγμα  εξαρτάται 

κυρίως από τη θέση του διαφράγματος στο διάκενο, από τη γεωμετρία του διακένου 

και τη μορφή  της εφαρμοζόμενης τάσης.  

Αντίθετα, σε ομοιογενή πεδία, όπως τα διάκενα πλάκας - πλάκας, η παρεχόμενη 

προστασία από το διάφραγμα δεν αξιολογείται και εξαρτάται κυρίως ποσοτικά από 

την τιμή της τάσης διάσπασης του μονωτικού διαφράγματος, η οποία προστίθεται 

στην τάση διάσπασης του διακένου χωρίς διάφραγμα. Δηλαδή ο μηχανισμός που 

περιγράφει την επίδραση του διαφράγματος στα ανομοιόμορφα διάκενα ράβδου-

πλάκας δεν επηρεάζει τα ομοιόμορφα διάκενα.   

Αύξηση της τάσης διάσπασης παρατηρείται με την εφαρμογή τόσο συνεχών και 

εναλλασσομένων, όσο και κρουστικών τάσεων σε ανομοιογενή πεδία. Ο βαθμός 
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προστασίας σε καταπόνηση της διάταξης με κρουστικές τάσεις είναι σε πολλές 

περιπτώσεις αρκετά μεγαλύτερος του βαθμού προστασίας με συνεχείς τάσεις. Αυτό 

προφανώς συμβαίνει διότι με την εισαγωγή του διαφράγματος το διάκενο ράβδου -

πλάκας χωρίζεται σε δύο τμήματα, το τμήμα  ράβδου-διαφράγματος και το τμήμα  

διαφράγματος-πλάκας. Η διάσπαση κάθε τμήματος χρειάζεται πάροδο νέου στατιστικού 

χρόνου καθυστέρησης (statistical time lag,).Επίσης, ο χρόνος καθυστέρησης 

σχηματισμού (formative time lag) του συνολικού φαινομένου της διάσπασης από την 

ράβδο στην πλάκα, θα πρέπει να είναι αυξημένος εξαιτίας της ύπαρξης του 

διαφράγματος και των επιφανειακών εκκενώσεων που δημιουργούνται πάνω σ’ αυτό. 

Έτσι, ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης στη διάταξη διακένου με διάφραγμα είναι 

μεγαλύτερος από αυτόν στη διάταξη χωρίς διάφραγμα. Ο χρόνος καθυστέρησης (time 

lag) έχει ουσιώδη σημασία για τη διάσπαση με κρουστική τάση μικρής διάρκειας [52]. 

Αυτός πρέπει να είναι ο βασικότερος λόγος για τον αυξημένο βαθμό προστασίας που 

παρέχει το διάφραγμα σε διάκενα που καταπονούνται με κρουστικές τάσεις μικρής 

διάρκειας.  

Για την εξάρτηση της τάσης διάσπασης από τη θέση του διαφράγματος αναφέρεται, 

σε συμφωνία με την εργασία του Marx, ότι η καλύτερη προστασία παρέχεται όταν το 

διάφραγμα βρίσκεται κοντά στην ράβδο, σε διάκενο θετικής ράβδου – αρνητικής 

πλάκας. 

Ο Roser παρουσιάζει ένα μηχανισμό για την περίπτωση θετικής ράβδου – πλάκας με 

διάφραγμα. Θετικά φορτία μεταφέρονται με οχετούς διάσπασης από τη ράβδο στο 

διάφραγμα. Εκεί τα φορτία κατανέμονται με επιφανειακές εκκενώσεις σε ένα μεγάλο 

τμήμα της επιφάνειας του διαφράγματος σχεδόν ομοιόμορφα. Αυτό το φορτίο 

δημιουργεί ένα ισχυρό σχεδόν ομοιογενές πεδίο στο τμήμα  διαφράγματος-πλάκας.  

Η υπόθεση του Roser είναι ότι όλη η διαφορά δυναμικού που υπήρχε μεταξύ ράβδου-

πλάκας μεταφέρεται στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας. Η τάση διάσπασης αυτού του 

τμήματος χαρακτηρίζει και τη τάση διάσπαση της συνολικής διάταξης, όταν το 

διάφραγμα δεν είναι πολύ κοντά σε ένα από τα 2 ηλεκτρόδια .  

Στο Σχήμα 1.30 παρουσιάζονται καμπύλες της τάσης διάσπασης συναρτήσει της 

θέσης του διαφράγματος ενός διακένου ράβδου-πλάκας, σε σύγκριση με την τάση 

διάσπασης  μιας διάταξης πλάκας-πλάκας με διάκενο ίσο με την απόσταση του 

διακένου μεταξύ  διαφράγματος  και πλάκας. Στο σχήμα φαίνεται ότι οι καμπύλες για 
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θετική και αρνητική συνεχή τάση και για θετική κρουστική τάση πλησιάζουν στο 

μεγαλύτερο  τμήμα τους (όταν το διάφραγμα δεν είναι πολύ κοντά στα ηλεκτρόδια) 

την καμπύλη του διακένου πλάκας-πλάκας, έχοντας την ίδια μορφή με αυτήν. 

Όταν όμως το διάφραγμα είναι κοντά στη φορτισμένη ράβδο τότε οι εκκενώσεις 

Corona μεταξύ ράβδου και διαφράγματος είναι πολύ μικρές και το φορτίο που 

διασκορπίζεται στο διάφραγμα είναι μικρό και δεν μπορεί να επηρεάσει σημαντικά 

την ανομοιογένεια του πεδίου, η οποία παραμένει σημαντική. 

 Όταν επίσης το διάφραγμα είναι πολύ κοντά στην πλάκα το τμήμα διαφράγματος - 

πλάκας είναι πολύ μικρό και διασπάται σε σχετικά χαμηλή τάση και έτσι η τάση 

διάσπασης του συνολικού διακένου είναι σχετικά μικρή. Και εδώ υπάρχει συμφωνία 

με τον Marx.  

Στο Σχήμα 1.31 δίνεται η ένταση του ρεύματος  πριν την διάσπαση με συνεχή θετική 

τάση συναρτήσει των διαστάσεων του διαφράγματος. Είναι φανερό ότι όσο 

μικρότερο είναι το διάφραγμα, τόσο λιγότερο θετικό φορτίο συγκρατεί, ενώ το 

υπόλοιπο περνά γύρω από αυτό και καταλήγει στην πλάκα. Μόνο ένα σχετικά μεγάλο 

διάφραγμα έχει την δυνατότητα να σταματήσει σχεδόν όλο το φορτίο πάνω του, 

μειώνοντας στο ελάχιστο το ρεύμα πριν τη διάσπαση. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να 

έχουν σχέση και με τη γεωμετρία της ράβδου.  

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων του Roser επαληθεύτηκαν αργότερα από τους 

Koening και  Lantenschlaeger [38], οι οποίοι πειραματίστηκαν με διάκενα σφαίρας 

μικρής διαμέτρου - πλάκας. Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της διάσπασης είναι 

τυχαία και δεν εξαρτάται από τα μονωτικά χαρακτηριστικά του διαφράγματος. 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μετά την πρώτη διάσπαση οι επόμενες δεν ακολουθούν την 

ίδια διαδρομή και διαπερνούν το διάφραγμα σε άλλη θέση (ανοίγουν άλλη οπή). 

Οι τάσεις διάσπασης για πολλές θέσεις του διαφράγματος είναι μικρότερες από τις 

τάσεις διάσπασης για το ίδιο διάκενο χωρίς διάφραγμα, ιδιαίτερα στη φόρτιση με dc(-). 

Σ’ αυτή την περίπτωση όμως το ρεύμα Corona είναι πολύ μικρότερο, απ’ ότι στην 

διάταξη χωρίς διάφραγμα. Η τάση διάσπασης είναι μικρότερη επειδή δεν υπάρχει η 

επίδραση  της έντασης Corona, όπως θα αναπτυχθεί στα κεφάλαια Δ και Ε. 
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Σχήμα 1.30: Τάση διάσπασης σε διάκενο  ράβδου – πλάκας 10 cm,  συναρτήσει της 
θέσης  επιπέδου μονωτικού διαφράγματος από χαρτί πάχους 0,15 mm, με  συνεχή      
και κρουστική κεραυνική τάση. Σύγκριση με την τάση διάσπασης ομοιόμορφου 
διακένου πλάκας -  πλάκας  αντίστοιχου μήκους και την τάση διάσπασης                    

του διακένου χωρίς διάφραγμα [37]. 
Ι – Συνεχής τάση, ράβδος αρνητική- διακεκομμένη γραμμή, σημεία(x). 

ΙΙ – Συνεχής τάση, ράβδος θετική- συνεχής γραμμή, σημεία (x). 
ΙΙΙ – Κρουστική τάση, ράβδος θετική- συνεχής γραμμή, σημεία (ο). 

 

Σχήμα 1.31:  Ένταση του ρεύματος σε διάκενο ράβδου-πλάκας 7 cm, σε συνάρτηση με 
τις  διαστάσεις του διαφράγματος, σε συγκεκριμένη θέση (4 cm από την πλάκα) [37] . 
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1.7.3 Η χρήση μονωτικών διαφραγμάτων με ανοίγματα  

Ο Roser παρατήρησε ότι το μονωτικό διάφραγμα προσφέρει προστασία ακόμα και αν 

έχει άνοιγμα (οπή) μικρής σχετικά διαμέτρου στο κέντρο. Πειραματίστηκε με συνεχή 

τάση και με το διάφραγμα σε συγκεκριμένη θέση σε διάκενα ράβδου-πλάκας. 

Μεταβάλλοντας τη διάμετρο του ανοίγματος διαπίστωσε ότι η τάση διάσπασης 

μειώνονταν, αλλά παρέμεινε αρκετά υψηλή, μεγαλύτερη από την  τάση διάσπασης 

του διακένου χωρίς διάφραγμα, (Σχήμα 1.32). Είναι προφανές ότι το φορτίο χώρου 

που διασκορπίζεται στο διάφραγμα και επηρεάζει και ομογενοποιεί το ηλεκτρικό 

πεδίο είναι ανάλογο με την παραμένουσα επιφάνεια του διαφράγματος, η οποία 

φυσικά μειώνεται όσο αυξάνεται η διάμετρος του ανοίγματος. Δηλαδή με την 

δημιουργία του ανοίγματος μειώνεται η ικανότητα του διαφράγματος να απορροφά 

ηλεκτρικά φορτία χώρου και κατά συνέπεια λόγω του μειωμένου ηλεκτρικού φορτίου 

και της ύπαρξης της τρύπας μειώνεται η ικανότητά του να διαφοροποιεί την 

κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου, άλλα και της 

κρίσιμης διαδρομής της διάσπασης.  

 

 
Σχήμα 1.32:  Κρουστική κεραυνική τάση διάσπασης διακένου 30 cm με διάφραγμα από 

χαρτί πάχους 5mm με κυκλική οπή στο κέντρο. D: η διάμετρος της οπής [39]. 

Αντίστοιχες διατάξεις διακένων ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα με άνοιγμα στο 

κέντρο διερευνήθηκαν μερικές δεκαετίες αργότερα από τους Wasilenko και Olesz 

[39], οι οποίοι πειραματίστηκαν με κρουστικές και εναλλασσόμενες τάσεις, 

συμπληρώνοντας έτσι την εργασία του Roser. Διαπίστωσαν και αυτοί ότι το 

διάφραγμα βελτιώνει τη διηλεκτρική αντοχή των διακένων ακόμα και όταν έχει οπή 
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στο κέντρο. Όταν η διάμετρος της οπής είναι μικρή η τάση διάσπασης του διακένου 

διαφέρει πολύ λίγο από την αντίστοιχη με διάφραγμα χωρίς οπή. Η ικανότητα 

προστασίας του διαφράγματος μειώνεται με την αύξηση της διαμέτρου της οπής. 

Πειράματα σε διάκενα μήκους 30 cm με ένα διάφραγμα διαμέτρου 45 cm έδειξαν ότι 

η επίδραση του διαφράγματος μειώνεται για οπή με διάμετρο μεγαλύτερη από 8 cm.  

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της εργασίας των Wasilenko και Olesz είναι ότι το υλικό 

και το πάχος του διαφράγματος με οπή επηρεάζει επίσης την τιμή της τάσης 

διάσπασης. Το φαινόμενο αυτό συναρτάται με την διηλεκτρική αντοχή του 

διαφράγματος. Αν το διάφραγμα είναι πολύ καλό μονωτικό, τότε ο σπινθήρας 

δυσκολεύεται να το διαπεράσει και προτιμάει να περάσει από το άνοιγμα με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η τάση διάσπασης [55].  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν ισχύουν όταν η διάσπαση γίνεται με υπερπήδηση. Η 

πειραματική εργασία του Li Mink [40] σε διάκενα μήκους 5 cm οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι μια μικρή οπή στο διάφραγμα μειώνει σημαντικά την τιμή της τάσης 

διάσπασης, η οποία εξαρτάται από την θέση της οπής. Όταν η οπή είναι στο κέντρο η 

τιμή της τάσης διάσπασης μειώνεται σημαντικά και πλησιάζει την αντίστοιχη τιμή 

χωρίς διάφραγμα. 

1.7.4 Διερεύνηση της εξέλιξης και του μηχανισμού της διάσπασης  

Μια σημαντική διερεύνηση της εξέλιξης και του μηχανισμού της διάσπασης σε μικρά 

διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα πραγματοποιήθηκε από τους H.E. Remde 

και H. Boecker το 1972 [41]. Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν  κρουστικές 

ορθογωνικές τάσεις μεγάλης διάρκειας, θετικής και αρνητικής πολικότητας. Το 

διάφραγμα ήταν μονωτικό χαρτί κυκλικής διατομής διαμέτρου  25, 48 ή 50 mm και 

πάχους 2 mm.  

Έγινε λεπτομερής φωτογράφηση της εξέλιξης της διάσπασης του διακένου, 

καταγραφή των τιμών των τάσεων και των εντάσεων ρεύματος κατά τη διάσπαση με 

παλμογράφους και δόθηκαν οι χαρακτηριστικές καμπύλες τάσης – έντασης. 

Διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία διάσπασης με θετική κρουστική τάση περιλαμβάνει 3 

ξεχωριστές φάσεις: α) την διάσπαση του τμήματος ράβδου-διαφράγματος, β) την 

διάσπαση του τμήματος διαφράγματος-πλάκας και γ) το τρύπημα του διαφράγματος.  

         ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 57



Κατά την πρώτη φάση εμφανίζεται σπινθήρας μεταξύ της ράβδου και του 

διαφράγματος, ο οποίος μεταφέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο που διασκορπίζεται με 

επιφανειακές διασπάσεις στην επιφάνεια του  διαφράγματος σχετικά ομοιόμορφα.  Το 

ηλεκτρικό πεδίο στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας ενισχύεται σημαντικά και μετά 

από κάποια τιμή της τάσης δημιουργείται σπινθήρας μεταξύ του διαφράγματος και 

της πλάκας. Τέλος η μεγάλη τάση μεταξύ των 2 πλευρών του διαφράγματος οδηγεί 

στη διάσπαση του μονωτικού διαφράγματος  με διάτρηση.  

                      

Σχήμα 1.33:  Ορθογωνική κρουστική κεραυνική τάση διάσπασης διακένου 6 cm με 
διάφραγμα από χαρτί πάχους 0,2 και 1,2 mm σε διαφορετικές θέσεις [41]. 

Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική η εξέλιξη του φαινόμενου είναι 

διαφορετική. Με την αύξηση της τάσης ακτινοβολούνται ηλεκτρόνια από τη ράβδο 

στο διάφραγμα, όπου διασκορπίζονται πολύ γρήγορα, ενισχύοντας την τάση μεταξύ 

του διαφράγματος και της πλάκας. Το τμήμα διαφράγματος-πλάκας διασπάται, το 

πεδίο του τμήματος μεταξύ της ράβδου και του διαφράγματος ενισχύεται σημαντικά, 

και προκαλείται σπινθήρας μεταξύ του διαφράγματος και της ράβδου. Η τάση 
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ανάμεσα στις 2 επιφάνειες του  διαφράγματος αυξάνεται σημαντικά και το διάφραγμα 

διασπάται με διάτρηση.  

Η ποιοτική αυτή διερεύνηση του μηχανισμού διάσπασης και η όλη  περιγραφή του 

μοντέλου διάσπασης συμφωνεί γενικά με τις μελέτες των Marx και Roser. Οι όποιες 

διαφορές οφείλονται μάλλον στην διαφορετική μορφή της τάσης που 

χρησιμοποίησαν οι  Remde και  Boecker [41]. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος της παραπάνω διερεύνησης ήταν η ικανότητα της 

κρουστικής γεννήτριας για παροχή ηλεκτρικού φορτίου. Οι Remde και Boecker 

πειραματίστηκαν με διαφορετικές τιμές των στοιχείων της γεννήτριας και 

διαπίστωσαν ότι η διάσπαση του διακένου δεν εξαρτάται μόνο από την τιμή της 

τάσης, αλλά και από την τιμή του ρεύματος που μπορεί να δώσει η γεννήτρια.   

Η διάσπαση σε ένα διάκενο θετικής ράβδου – πλάκας με διάφραγμα ακολουθεί τα 

εξής βήματα: 

 α)  Έναρξη εκκένωσης στο διάκενο ράβδου- διαφράγματος.  

 β) Διάσπαση του διακένου ράβδου – διαφράγματος. 

 γ) Ανάπτυξη επιφανειακών εκκενώσεων πάνω στο διάφραγμα. 

 δ) Διάσπαση του τμήματος διαφράγματος –πλάκας. 

 ε) Διάσπαση του διαφράγματος και ολική διάσπαση του διακένου. 

Η διάσπαση σε ένα διάκενο αρνητικής ράβδου – πλάκας με διαφράγματος ακολουθεί 

τα ίδια βήματα με τη διαφορά ότι πρώτα διασπάται το τμήμα διαφράγματος-πλάκας 

και μετά το τμήμα ράβδου-διαφράγματος. 

Η τάση διάσπασης στην περίπτωση της θετικής ράβδου εξαρτάται από το πάχος και 

την ακτίνα του διηλεκτρικού διαφράγματος και γίνεται μέγιστη όταν το διάφραγμα 

είναι  κοντά στην ράβδο. 

 Η τάση διάσπασης στην περίπτωση της αρνητικής ράβδου εξαρτάται από το πάχος 

και την ακτίνα του διηλεκτρικού διαφράγματος, δεν εμφανίζει μέγιστο σε 

συγκεκριμένη θέση και η διάσπαση γίνεται πολύ πιο αργά. Η βασική αιτία μεταφοράς 
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των φορτίων στο διάφραγμα είναι η ακτινοβόλιση ηλεκτρονίων από τη ράβδο. Τα 

παλμογραφήματα στην περίπτωση αυτή είναι πιο απλά και πιο ξεκάθαρα. Υπάρχουν 

3 διαφορετικές περιοχές με δύο σημαντικές αλλαγές, την διάσπαση των διακένων και 

την διάσπαση του διαφράγματος. 

Ο χρόνος διάσπασης εξαρτάται από την ικανότητα παροχής ηλεκτρικού φορτίου και 

ρεύματος της γεννήτριας και από το απαιτούμενο φορτίο στις 2 πλευρές του 

διαφράγματος πριν την διάσπαση. Η διάταξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν μια 

διάταξη προστασίας, επειδή έχει την ικανότητα να απορροφά ενέργεια καθώς 

φορτίζεται με τάση. 

1.7.5. Ποιοτική ανάλυση των φορτίων χώρου 

Νεότεροι ερευνητές χρησιμοποιώντας συσκευές νεότερης τεχνολογίας, διερεύνησαν 

σε βάθος τον μηχανισμό διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας μετρώντας την ένταση 

του πεδίου, τα ηλεκτρικά φορτία και την ένταση ρεύματος Corona. Οι  Hidaka, 

Kouno, και Chiba μέτρησαν με τη βοήθεια συσκευής Pockels την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο του διακένου και κυρίως κοντά στην πίσω επιφάνεια του 

διαφράγματος, απέναντι από την πλάκα, (Σχήμα 1.34). Πειραματίστηκαν με διάκενα 

μήκους 10 έως 50 cm και με τάσεις κρουστικές κεραυνικές και χειρισμών [42-45]. Η 

ράβδος ήταν μπρούτζινη διαμέτρου 6 mm, με κατάληξη κωνικού άκρου 30ο, η πλάκα 

κυκλική διαμέτρου 35 cm και το διάφραγμα ήταν μονωτικό χαρτί πλάτους 50 mm και 

πάχους d =0,05 mm.  

Διαπιστώθηκε ότι η ένταση του πεδίου κατά τη διάσπαση ήταν  μέγιστη στο κέντρο 

του διαφράγματος και μειώνονταν σχεδόν γραμμικά από το κέντρο προς την 

περιφέρεια κατά μήκος της ακτίνας του διαφράγματος, (Σχήμα 1.35).  

Μια αντίστοιχη γραμμική κατανομή  πρέπει να είχε  και το φορτίο και το δυναμικό 

στην επιφάνεια του διαφράγματος. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την 

υπόθεση Marx και Roser περί ομοιόμορφης κατανομής του φορτίου στο διάφραγμα. 

Ίσως αυτή η διαφορά των αποτελεσμάτων να οφείλεται στη διαφορά της μορφής της 

τάσης.   

Διαπιστώθηκε επίσης αυτό που είχαν διαπιστώσει και οι παλιότεροι ερευνητές, ότι 

όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο η τιμή της τάσης διάσπασης είναι πολύ 
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μεγαλύτερη (μέχρι 3 φορές) από την αντίστοιχη τιμή χωρίς διάφραγμα (Σχήματα 

1.36).  

Ο μηχανισμός διάσπασης που περιγράφεται συμφωνεί με τον μηχανισμό των Remde 

– Boecker, για αρνητική ράβδο, δηλαδή: 

α) Τα φορτία λόγω του φαινομένου Corona στην άκρη της ράβδου μεταφέρονται με 

streamers στο διάφραγμα και κατανέμονται σε επιφάνεια κυκλική ακτίνας R, με 

την πυκνότητά τους να μειώνεται ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο του 

διαφράγματος. 

β) Η ποσότητα του φορτίου που μεταφέρεται στο διάφραγμα είναι ανάλογη της 

εφαρμοζόμενης τάσης και εξαρτάται από τη θέση του διαφράγματος. Όσο 

μεγαλύτερη η απόσταση του διαφράγματος από τη ράβδο τόσο μεγαλύτερη η 

τάση μεταξύ της ράβδου και του διαφράγματος και άρα τόσο περισσότερο το 

φορτίο που δεσμεύεται  πάνω στο διάφραγμα. Μεταβάλλεται βέβαια και η 

χωρητικότητα μεταξύ ράβδου και διαφράγματος, αλλά όχι τόσο έντονα όσο η 

μεταβολή της τάσης.  

γ) Το πεδίο μεταξύ διαφράγματος και πλάκας ενισχύεται, φτάνει στην τιμή της 

τάσης διάσπασης  και το τμήμα διαφράγματος-πλάκας διασπάται. 

δ) Το ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο μεταξύ ράβδου και διαφράγματος γίνεται μέγιστο 

με ένταση περίπου ίση με 30 KV/cm στο κέντρο του διαφράγματος. Τότε  το 

διάκενο ράβδου-διαφράγματος διασπάται. 

ε) η τάση του διακένου μεταφέρεται στο διάφραγμα και η ένταση του πεδίου 

μειώνεται απότομα. Το διάφραγμα διασπάται με διάτρηση και έχουμε την 

τελική διάσπαση του διακένου. 

Η τάση διάσπασης του διακένου με την εισαγωγή του διαφράγματος γίνεται 2 έως 3 

φορές μεγαλύτερη, διότι ο streamer που ξεκινάει από την άκρη της ράβδου δεν 

μπορεί να διαπεράσει το διάφραγμα.  Όσο μικρότερο το μήκος του διακένου τόσο 

μικρότερος ο λόγος α/G για μέγιστη τάση διάσπασης, όπου G το μήκος του διακένου 

και α η απόσταση του διαφράγματος από τη ράβδο. 
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Σχήμα 1.34:  Η βασική διάταξη μετρήσεων [44].  
 
 

 
 

Σχήμα 1.35:  Διάκενο ράβδου-πλάκας 7 cm με διάφραγμα σε 2 διαφορετικές θέσεις  
α=3 και 7 cm από τη ράβδο. Τιμές της έντασης του πεδίου σε διαφορετικές θέσεις στην 
πίσω πλευρά του  διαφράγματος, για τις τιμές της τάσης διάσπασης για κρουστικές 

τάσεις  κεραυνικές και ζεύξης [45]. 
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Η τάση διάσπασης του διακένου υπολογίζεται με βάση ένα ποσοτικό μοντέλο του 

φορτίου που συσσωρεύεται πάνω στο διάφραγμα. Οι υπολογιζόμενες τάσεις 

διάσπασης διακένων με διάφραγμα είναι πολύ κοντά στις μετρηθείσες τιμές για 

διάκενα 10-50 cm. Είναι φανερό από τις γραφικές παραστάσεις των Σχημάτων 1.35 

και 1.36, ότι οι τιμές των κεραυνικών κρουστικών τάσεων  διάσπασης είναι 

μεγαλύτερες των αντίστοιχων κρουστικών τάσεων χειρισμών. Αυτό οφείλεται στη 

αρκετά μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και το αρκετά μεγαλύτερο διαθέσιμο φορτίο που 

έχουν οι τάσεις χειρισμών σε σχέση με τις κεραυνικές τάσεις. 

 
Σχήμα 1.36: Υπολογισθείσες και μετρηθείσες τάσεις  διάσπασης του διακένου με το 

διάφραγμα [45]. 
 

1.7.6. Διάσπαση με σπινθήρα γύρω από το διάφραγμα χωρίς διάτρηση 

Νεότεροι ερευνητές στη δεκαετία του 1990 όπως οι Boubaker,  Bruyn P.A., Heeswijk 

R.G και Li Ming πειραματίστηκαν με μια διαφορετική μορφή του φαινόμενου του 

διαφράγματος [46-49, 55-56]. Μελέτησαν την περίπτωση η διάσπαση να γίνεται με 

υπερπήδηση του διάφράγματος και όχι με τη διάτρησή του. Αυτό φυσικά συμβαίνει 

όταν ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις σε ότι αφορά τις διαστάσεις του διαφράγματος 

και κυρίως το πάχος του και τη διηλεκτρική αντοχή του.   

Ο  Boubaker διερεύνησε το φαινόμενο σε διάκενα ράβδου-πλάκας μεσαίου και 

μεγάλου μήκους από 50 μέχρι 200 cm και με τάσεις κρουστικές κεραυνικές και 

διακοπτικές, θετικής και αρνητικής πολικότητας, αλλά και με εναλλασσόμενες 

τάσεις. Είναι ο μόνος που πειραματίστηκε σε τόσο μεγάλα διάκενα με ένα διάφραγμα. 
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Ο Boubaker χρησιμοποίησε διαφράγματα των οποίων οι διαστάσεις ήταν μικρότερες 

σε σχέση με την πλάκα και η διηλεκτρική αντοχή τους μεγάλη προκειμένου να 

διευκολύνει την διάσπαση με υπερπήδηση. 

Ο Li Ming πειραματίστηκε σε μικρά διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου 

μήκους 5 cm όταν καταπονούνται με συνεχείς τάσεις θετικής και αρνητικής 

πολικότητας [55 -56].  

Διαπιστώθηκε ότι ο σπινθήρας με υπερπήδηση πραγματοποιείται με ένα η 

περισσότερα βήματα, ανάλογα με τη μορφή της τάσης, το μήκος του διακένου και τη 

θέση του διαφράγματος. Έτσι όταν η τάση είναι θετική  και το διάφραγμα είναι κοντά 

στη ράβδο ή τη πλάκα η διάσπαση γίνεται με τρία βήματα, άλλως γίνεται με ένα. Με 

αρνητική τάση η διάσπαση γίνεται με ένα βήμα, εκτός αν το μήκος του διάκενου είναι 

μικρότερο από τις διαστάσεις του διαφράγματος.  

Τα αποτελέσματα της εργασίας του Ming είναι ανάλογα και φαίνονται στο Σχήμα 

1.37. 

Ο σπινθήρας χωρίς πολλά βήματα ξεκινάει με streamers από τη άκρη της ράβδου 

κατευθύνεται στην άκρη του διαφράγματος, το οποίο υπερπηδάει και καταλήγει στην 

πλάκα. Ο βηματικός σπινθήρας, όταν η τάση είναι θετική, ξεκινάει πάλι με streamers 

από την άκρη της ράβδου, φτάνει στο διάφραγμα κοντά στο κέντρο, συνεχίζει με 

επιφανειακές εκκενώσεις στην επιφάνεια  προς την άκρη του διαφράγματος και τέλος 

ακολουθoύν streamers από την άκρη του διαφράγματος προς την πλάκα. Όταν όμως η 

τάση είναι αρνητική, ο βηματικός σπινθήρας ξεκινάει με ταυτόχρονους streamers από 

τη ράβδο και την πλάκα, οι οποίοι φτάνουν στις δύο πλευρές του διαφράγματος και 

γεφυρώνονται με επιφανειακές εκκενώσεις πάνω στις δύο επιφάνειες του 

διαφράγματος.  

Σύμφωνα με τον Boubaker oι τιμές της τάσης διάσπασης είναι μεγαλύτερες (μέχρι 

130% για διάκενα 50 cm και 20% για διάκενα 2 m) από τις αντίστοιχες τιμές χωρίς 

διάφραγμα όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο, αλλά όχι πολύ κοντά σ’ αυτή. 

Αντίθετα όταν το διάφραγμα είναι κοντά στην πλάκα τα αποτελέσματα του 

φαινομένου είναι ασήμαντα. Τα αποτελέσματα αυτά  συμφωνούν κατά βάση με τα 

αποτελέσματα του φαινομένου με διάτρηση του διαφράγματος. 
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Σχήμα 1.37: Συνεχής τάση διάσπασης διακένου ράβδο- πλάκας μήκους 50 mm, χωρίς 
διάτρηση του διαφράγματος, σε συνάρτηση της θέσης του διαφράγματος για θετική  και 

αρνητική τάση φόρτισης, (Li Ming)[50]. 

1.7.7 Το φαινόμενο του διαφράγματος σε συμμετρικά διάκενα ράβδου-ράβδου 

Σημαντικά διάκενα για τις εφαρμογές της υψηλής τάσης είναι και τα διάκενα ράβδου-

ράβδου, των οποίων οι τιμές της τάσης διάσπασης διαφέρουν πολύ λίγο από τις 

αντίστοιχες τιμές διακένων ράβδου-πλάκας με το ίδιο μήκος. Ήταν λοιπόν 

αναμενόμενο κάποιοι ερευνητές να διερευνήσουν και το φαινόμενο του 

διαφράγματος σε τέτοια διάκενα.  

Οι Τοπαλής και Σταθόπουλος [52-54] πειραματίστηκαν με τη μέτρηση των τιμών της 

τάσης διάσπασης σε μικρά και μεσαία διάκενα ράβδου-ράβδου με την παρεμβολή 

ενός διαφράγματος από μονωτικό χαρτί πάχους 0,13 έως 0,39 mm σχετικά μεγάλων 

διαστάσεων. Οι χρησιμοποιθείσες τάσεις ήταν κρουστικές κεραυνικές τάσεις μέχρι 

600 kV, αρνητικής πολικότητας για μικρά κυρίως διάκενα (<10 cm) και θετικής 

πολικότητα για μεγάλα διάκενα (10- 40 cm). 
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Τα αποτελέσματα που μπορούν να συγκριθούν με αυτά του Hidaka [45], ο οποίος 

πειραματίστηκε με  διάκενα ίδιου μήκους και με ίδιες τάσεις, δείχνουν ότι οι τιμές της 

τάσης διάσπασης στα διάκενα ράβδου-ράβδου με το διάφραγμα είναι λίγο 

μεγαλύτερες (5%) από τις αντίστοιχες των διακένων ράβδου-πλάκας (Σχήμα 1.38). 

Υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες εργασίες για τις 

διατάξεις με το διάφραγμα πολύ κοντά στη ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης. Για  θετική 

πολικότητα τάσης η τιμή της τάσης διάσπασης δεν μειώνεται σημαντικά, όπως στα 

διάκενα ράβδου-πλάκας.  

Στα μεσαία διάκενα η μέγιστη τιμή της τάσης διάσπασης εμφανίζεται όταν το 

διάφραγμα είναι κοντά στη θετικά φορτισμένη ράβδο σε απόσταση 10%-20% του 

διακένου και παραμένει σχεδόν σταθερή καθώς το διάφραγμα πλησιάζει περισσότερο 

τη ράβδο αυτή (Σχήμα 1.38), ενώ στα διάκενα ράβδου-πλάκας μειώνεται σημαντικά 

(Σχήματα 1.29 και 1.30). Η διαφοροποίηση αυτή πρέπει να οφείλεται στη 

διαφορετική γεωμετρία του διακένου. Στα διάκενα ράβδου-ράβδου το θετικό φορτίο 

που φτάνει στο διάφραγμα δεν διασκορπίζεται σε μεγάλη έκταση της επιφάνειας, 

επειδή  έλκεται από το σχετικά μικρής διαμέτρου γειωμένο ηλεκτρόδιο ράβδου και 

έτσι παραμένει κοντά και γύρω από το κέντρο του διαφράγματος.  

Η τιμή της τάσης διάσπασης είναι  μικρότερη και πλησιάζει την τάση διάσπασης 

χωρίς διάφραγμα όταν το διάφραγμα είναι κοντά στην γειωμένη ράβδο και σε 

ορισμένες περιπτώσεις γίνεται  μικρότερη απ’ αυτήν, (Σχήμα 1.39). Με το φαινόμενο 

του διαφράγματος σε μικρά συμμετρικά διάκενα ράβδου-ράβδου με υπερπήδηση 

χωρίς διάτρηση του διαφράγματος ασχολήθηκε πειραματικά και ο Li Ming λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1994. Οι Li Ming, Mats Leijon and Tord Bengtsson [55] 

πειραματίστηκαν σε διάκενα μήκους 5 cm, με κυλινδρικές ράβδους διαμέτρου 10 

mm, διάφραγμα από πολυεστέρα πάχους 1 mm και τάσεις συνεχείς θετικής και 

αρνητικής πολικότητας. 

 Διαπιστώθηκε ότι η διάσπαση γίνεται με υπερπήδηση, όταν η διάμετρος του 

διαφράγματος δεν ξεπερνά κάποια μέγιστη τιμή, (210 mm), για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση και οι τιμές της τάσης διάσπασης αυξάνονται με την εισαγωγή του 

διαφράγματος. Η optimum θέση του διαφράγματος είναι πάνω σε ένα από τα δύο 

ηλεκτρόδια. Σ’ αυτές τις θέσεις η τιμή της τάσης διάσπασης εμφανίζεται μεγαλύτερη 

μέχρι 200% από την αντίστοιχη τιμή χωρίς διάφραγμα. Η τιμή της τάσης διάσπασης 
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εξαρτάται από την διάμετρο του διαφράγματος, τη θέση του στο διάκενο και τη 

διηλεκτρική του αντοχή. Η αύξηση της τάσης διάσπασης οφείλεται στην επιμήκυνση 

του καναλιού του σπινθήρα, όταν αυτή γίνεται με υπερπήδηση.  Η τάση διάσπασης με 

υπερπήδηση αυξάνεται με τη διάμετρο του διαφράγματος, (Σχήμα 1.40), μέχρι 

κάποια τιμή και μετά παραμένει σταθερή και η διάσπαση γίνεται με διάτρηση του 

διαφράγματος. Η κρίσιμη αυτή τιμή εξαρτάται από τη διηλεκτρική αντοχή του 

διαφράγματος.  

                      
 
Σχήμα 1.38: Τάση διάσπασης μεσαίων διακένων ράβδου-ράβδου, με ένα διάφραγμα 
από μονωτικό χαρτί πάχους 0,39 mm, όταν φορτίζονται με κεραυνική κρουστική     

τάση θετικής πολικότητας [51, 54]. 

 

Σχήμα 1.39: Τάση διάσπασης μεσαίων διακένων ράβδου-ράβδου, με ένα διάφραγμα 
από μονωτικό χαρτί πάχους 0,39 mm, όταν φορτίζονται με κεραυνική κρουστική τάση 
αρνητικής πολικότητας.  Διάμετρος ράβδου 12 mm, ακτίνα άκρου 1 mm, πάχος 
διαφράγματος 0,27 mm, Vo η τάση διάσπασης χωρίς το διάφραγμα [52]. 
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Η ύπαρξη αγώγιμου κομματιού πάνω στο διάφραγμα επηρεάζει ελάχιστα την τάση 

διάσπασης.  

Μια μικρή οπή όμως επιφέρει σημαντική μείωση της τάσης διάσπασης, ανάλογα με 

τη θέση της οπής, διότι ανοίγει συντομότερο δρόμο για τον σπινθήρα μέσα από την 

οπή του  διαφράγματος και όχι γύρω από αυτό. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1.40:  Συνεχής τάση διάσπασης διακένου ράβδου-ράβδου μήκους 50 mm, 
 σε συνάρτηση με τη  θέση του διαφράγματος και παράμετρο τη διάμετρο του 

διαφράγματος.  Με συνεχή γραμμή η θετική τάση, με εστιγμένη γραμμή η αρνητική 
τάση. Η διάσπαση γίνεται με υπερπήδηση, χωρίς  διάτρηση του διαφράγματος [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.41: Μεταβολή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα  διακένου 
ράβδου-ράβδου μήκους 50 mm με φορτισμένο διάφραγμα, διαμέτρου 210 mm,            
για διαφορετικές θέσεις του διαφράγματος και με φορτίο στο  διάφραγμα [56]. 
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1.7.8 Θεωρητική ανάλυση της κατανομής του πεδίου διακένων με διάφραγμα 

Στις εργασίες του Li Ming [56] γίνεται και θεωρητική υπολογιστική ανάλυση της 

μεταβολής του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου με την 

παρεμβολή ενός διαφράγματος, μετά τη φόρτισή του με τα φορτία Corona, (Σχήματα  

1.41 και 1.42). Παρατηρείται ότι μετά τη φόρτιση του διαφράγματος η ένταση του 

πεδίου μειώνεται σημαντικά πάνω στη φορτισμένη ράβδο και πάνω στο διάφραγμα, 

ενώ μεταβάλλεται ελάχιστα πάνω στη γειωμένη ράβδο, ή πλάκα αντίστοιχα. Το πεδίο 

γίνεται πιο ομοιογενές.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Σχήμα 1.42: Μεταβολή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα  διακένου 
ράβδου-πλάκας,  μήκους 50 mm με φορτισμένο διάφραγμα  διαμέτρου 210 mm,         
για διαφορετικές θέσεις του διαφράγματος και με φορτίο στο  διάφραγμα [56]. 

 

Τελευταία άρχισαν να μελετώνται όλα τα φαινόμενα, που σχετίζονται με διηλεκτρική 

συμπεριφορά των μονωτικών, θεωρητικά με τη βοήθεια ειδικών μεθόδων και 

ιδιαίτερα της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων, η οποία μάλιστα αποτελεί τη  

βάση για τη  ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ανάλυσης πεδίων. Μια σύντομη αναφορά 

στις μεθόδους αυτές και ιδιαίτερα στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων γίνεται 

στην παράγραφο 1.8. 

1.7.9 Διάφραγμα παράλληλο προς τον άξονα διακένου ράβδου-ράβδου 

Κάποιοι ερευνητές, όπως ο Abdel Salam [57], πειραματίστηκαν με την τοποθέτηση 

ενός μονωτικού διαφράγματος παράλληλα προς τον άξονα διακένων ράβδου-ράβδου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το διάφραγμα φορτίζεται και επηρεάζει την τάση 
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διάσπασης των διακένων. Ο βαθμός της επίδρασης εξαρτάται από την θέση του 

διαφράγματος και την πολικότητα της τάσης.  

 

1.8  Μέθοδοι επίλυσης ηλεκτρικών πεδίων με προσομοίωση. 

Για την επίλυση των ηλεκτρικών πεδίων χρησιμοποιούνται 2 κυρίως κατηγορίες 

προσεγγιστικών μεθόδων, οι μέθοδοι των πειραματικών αναλόγων και οι αριθμητικές 

μέθοδοι.  

Οι μέθοδοι των πειραματικών αναλόγων χρησιμοποιήθηκαν για δεκαετίες και 

περιλαμβάνουν  

• τη μέθοδο της ηλεκτρολυτικής δεξαμενής,  

• τη μέθοδο του ημιαγώγιμου χαρτιού και  

• τη μέθοδο των βρόχων αντιστάσεων. 

Οι αριθμητικές μέθοδοι  βασίζονται σε πολλές τεχνικές. Οι κυριότερες είναι: 

 Η τεχνική των πεπερασμένων διαφορών.  

 Η τεχνική των πεπερασμένων στοιχείων.  

 Η τεχνική των οριακών στοιχείων.   

 Η τεχνική Monte Carlo. 

Η τεχνική των πεπερασμένων διαφορών [1, 58] μπορεί να εφαρμοστεί σε γραμμικά 

και μη γραμμικά προβλήματα και παρόλο που ανάγεται στην περίοδο του C.F. Gauss 

(1777-1855), παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1892 από τον Boltzmann και  άρχισε να 

χρησιμοποιείται ευρύτερα μετά το 1940. 

Η μέθοδος στηρίζεται στη εφαρμογή της εξίσωσης Laplace ή  Poisson και απαιτεί 

την ύπαρξη οριακών επιφανειών με γνωστές τιμές πεδιακών μεγεθών ( π.χ.  V=0 ή 

Εn=0, συνθήκες Dirichlet) [2, 58]. 

Για την επίλυση του πεδίου χρησιμοποιείται ένα ορθογωνικό ή τριγωνικό δίκτυο 

όπου οι τάσεις των κόμβων συνδέονται με εξισώσεις σειρών Taylor, με παραγώγους 

μέχρι 2ης τάξης.  
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Η μέθοδος εφαρμόζεται και σε περίπτωση ύπαρξης χωρικών φορτίων Poisson. Στην 

απλούστερη περίπτωση εφαρμογής τετραγωνικού δικτύου σε πεδίο 2 διαστάσεων 

(χ,y), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.45, η σχέση των δυναμικών των κόμβων Ε,Ν,W 

και S που περιβάλουν τον κόμβο P προκύπτει: 

Φ(Ε)+Φ(Ν)+Φ(W)+Φ(S)-4Φ(P)+a2.f(P) = 0,                                                       (1.18) 

όπου Φ (V) οι τιμές των δυναμικών των κόμβων, a (m) η πλευρά του τετραγώνου και 

f(P)=ρ/ε για ηλεκτροστατικό πεδίο μέσα σε ένα μέσο με διηλεκτρική σταθερά ε (F/m) 

και χωρική πυκνότητα φορτίων ρ (C/m3) στη θέση του κόμβου P. 

                                 

Σχήμα 1.43: Τετραγωνικό δίκτυο επίλυσης διδιάστατου ηλεκτρικού πεδίου. 

Η τεχνική αυτή δίνει συνήθως μικρή ακρίβεια επειδή χρησιμοποιεί όρους 1ης κυρίως 

τάξης και χρησιμοποιείται σπάνια. 

Η τεχνική των πεπερασμένων στοιχείων [1, 59] στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση της 

ενέργειας του πεδίου. Χρησιμοποιεί την εξίσωση υπολογισμού της ενέργειας του 

πεδίου σε ένα συγκεκριμένο χώρο V, ή σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια Α σε 

διδιάστατα πεδία, που περιορίζεται από όρια με δεδομένες τιμές δυναμικών ή 

φορτίων (Dirichlet ) και χρησιμοποιεί δίκτυο τετράεδρων ή τριγώνων. Η εξίσωση 

ελαχιστοποίησης της ενέργειας προκύπτει, από τη σχέση: 

0
)(
=

Φ∂
∂w                 (1.19) 
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όπου w η ενέργεια του πεδίου και Φ το δυναμικό για όλους τους κόμβους του 

δικτύου. 

                                   

Σχήμα 1.44: Τριγωνικό δίκτυο επίλυσης διδιάστατου ηλεκτρικού πεδίου. 

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις των πεδίων, μπορεί να έχει 

αυξημένη ακρίβεια με τη χρήση στοιχείων υψηλότερης τάξης χωρίς περίπλοκες 

οριακές συνθήκες και να χρησιμοποιεί διηλεκτρικά, στα οποία η αγωγιμότητα 

διαμορφώνει την κατανομή των δυναμικών, με την εισαγωγή μιγαδικών 

διηλεκτρικών σταθερών. 

Η τεχνική Monte Carlo, άρχισε να εφαρμόζεται μετά το 1940, είναι μια μέθοδος με 

πολλές δυνατότητες και μεγάλη δυναμική και στηρίζεται στη δημιουργία και χρήση 

ρουτίνας τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1 [60].  

 

1.9  Βασικά συμπεράσματα του  Κεφαλαίου Α 

1) Τα διάκενα αέρα και ιδιαίτερα τα διάκενα ράβδου-πλάκας (ακίδας-πλάκας) 

και ράβδου-ράβδου (ακίδας-ακίδας) έχουν διερευνηθεί από πολλούς 

ερευνητές και υπάρχουν πολλές αναφορές. Οι αναφορές αφορούν κυρίως 

την πειραματική διερεύνηση της διηλεκτρικής συμπεριφορά μεσαίων και 

μεγάλων διάκενων ράβδου-πλάκας όταν η πλάκα είναι γειωμένη και η 

ράβδος φορτίζεται με συνεχή, κρουστική η εναλλασσόμενη τάση. Έχουν 

μετρηθεί οι τιμές της τάσης έναρξης Corona, της τάσης διάσπασης και της 

έντασης ρεύματος Corona συναρτήσει της τάσης. Υπάρχουν αντίστοιχες 
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αναφορές για τα διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη. Δεν 

υπάρχουν όμως αναφορές για την θεωρητική διερεύνηση των διακένων με 

τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (F.E.M) και δεν έχει διερευνηθεί 

συστηματικά η επίδραση της γείωσης του ενός ηλεκτροδίου στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων. Τα αντικείμενα αυτά διερευνώνται  

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και παρουσιάζονται  στο κεφάλαιο Γ.  

2) Είναι πολύ γνωστό και υπάρχουν πολλές αναφορές στη βιβλιογραφία για το 

φαινόμενο της πολικότητας (polarity effect), δηλαδή το φαινόμενο της 

επίδρασης που έχει η πολικότητα της τάσης στη διηλεκτρική συμπεριφορά 

των διακένων. Έχει παρουσιαστεί  η μεταβολή της τάσης έναρξης Corona 

της έντασης ρεύματος Corona και κυρίως της τάσης διάσπασης με την 

αλλαγή της πολικότητας της συνεχούς ή κρουστική τάσης που εφαρμόζεται 

στη ράβδο. Είναι γνωστό ότι οι τιμές της τάσης διάσπασης αλλά και της 

έντασης ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας με την πλάκα 

γειωμένη, ή ράβδου-ράβδου με την μία ράβδο γειωμένη,  είναι μεγαλύτερες 

όταν η πολικότητα της τάσης που εφαρμόζεται στο διάκενο  είναι αρνητική 

και μικρότερες όταν είναι θετική.  

3) Είναι επίσης γνωστό και υπάρχουν πολλές αναφορές για το φαινόμενο του 

διαφράγματος, δηλαδή για την μεταβολή της τάσης διάσπασης των 

ανομοιόμορφων μεσαίων και μεγάλων διακένων ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου, που καταπονούνται με κρουστική, συνεχή και 

εναλλασσόμενη τάση,  όταν μεταξύ των ηλεκτροδίων παρεμβάλλεται ένα 

φύλλο μονωτικού υλικού.  

 

1.10 Στόχοι της παρούσας διατριβής 

Όπως αναφέρθηκε  παραπάνω  τα διάκενα αέρα αποτελούν απαραίτητες διατάξεις για 

τη διαστασιολόγηση ηλεκτρικών συσκευών, διατάξεων και εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα 

στις εφαρμογές των υψηλών τάσεων. Τα βασικά φαινόμενα τα οποία συνδέονται με 

τα διάκενα αέρα και επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία των ηλεκτρικών διατάξεων 
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είναι τα φαινόμενα Corona, το απορρέον εξ αυτών ηλεκτρικό ρεύμα Corona και οι 

ηλεκτρικές εκκενώσεις ή διασπάσεις.   

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα τρία αυτά φαινόμενα είναι η κατανομή του 

ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο και ιδιαίτερα η μέγιστη τιμή της έντασης του πεδίου 

και ο συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου, η πολικότητα και γενικότερα η μορφή 

της εφαρμοζόμενης τάσης, καθώς και οι συνθήκες που επικρατούν στο διάκενο.  Η 

ανομοιογένεια του πεδίου εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου  και από την 

ηλεκτρική κατάσταση στο χώρο του διακένου (ύπαρξη ηλεκτρικών φορτίων). 

Τα φαινόμενα της Corona και της διάσπασης των διακένων έχουν διερευνηθεί 

πειραματικά για τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις που το διάκενο αναπτύσσεται 

ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια (σφαίρας - σφαίρας, ράβδου - ράβδου και ράβδου - 

πλάκας), εκ των οποίων το ένα είναι γειωμένο και το άλλο φορτίζεται με τάση 

συνεχή, κρουστική, ή εναλλασσόμενη. Ειδικά στα διάκενα ράβδου - πλάκας, το 

σύνολο σχεδόν των πειραματικών εργασιών αναφέρεται στις διατάξεις που το 

ηλεκτρόδιο της πλάκας είναι γειωμένο και η τάση εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο της 

ράβδου. Δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς και συστηματικά οι διατάξεις διακένων με 

συμμετρική φόρτιση, καθώς  και οι διατάξεις διάκενων ράβδου - πλάκας με τη ράβδο 

γειωμένη και την πλάκα υπό τάση.  

Η επίδραση της πολικότητας της εφαρμοζόμενης συνεχούς ή κρουστικής τάσης στα 

διάκενα έχει διερευνηθεί από αρκετούς επιστήμονες με τη μορφή του φαινομένου της 

πολικότητας που αναφέρεται κυρίως σε διάκενα ράβδου-πλάκας με την πλάκα 

γειωμένη και σε διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη.   

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική και σε βάθος διερεύνηση της 

επίδρασης που έχει η γείωση του ενός ηλεκτροδίου και η ύπαρξη ηλεκτρικών 

φορτίων  Corona στη κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα αέρα ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου και κατά συνέπεια στη διηλεκτρική συμπεριφορά τους,  

δηλαδή στις τιμές της τάσης έναρξης Corona, της έντασης ρεύματος Corona και της 

τάσης διάσπασης.  

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα εργασία αποσκοπεί: 
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1) Στη θεωρητική ανάλυση των αρχικών συνθηκών, που επηρεάζουν την 

κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου σε μια διάταξη διάκενου αέρα με το ένα από 

τα δύο ηλεκτρόδια γειωμένα σε σχέση με τη διάταξη με συμμετρική φόρτιση 

των ηλεκτροδίων.  

2) Στην ανάλυση με προσομοίωση της κατανομής του πεδίου στις διαφορετικές 

διατάξεις διακένων αέρα και στη μέτρηση και καταγραφή των διαφορών 

μεταξύ των διαφορετικών διατάξεων με το ένα ηλεκτρόδιο γειωμένο, ή  με 

συμμετρική φόρτιση. Η προσομοίωση έγινε με τη Μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων και τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην ανάλυση διακένων ράβδου-πλάκας χωρίς διάφραγμα, 

αλλά και αντίστοιχων διακένων με ένα μονωτικό διάφραγμα.  

Χρησιμοποιήθηκε και η  μέθοδος των τυχαίων διαδρομών, με τη βοήθεια της 

τεχνικής Monte Carlo και τη χρήση ειδικού λογισμικού, που δημιουργήθηκε 

με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. 

3) Στη ανάλυση με προσομοίωση της επίδρασης των φορτίων χώρου στην 

κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο.  

4) Στην πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της γείωσης του ενός 

ηλεκτροδίου στην διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων, δηλαδή στην 

τάση έναρξης Corona, την ένταση ρεύματος Corona και την τάση διάσπασης 

και στη σύνδεση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με τα αποτελέσματα 

των πειραμάτων.  

5) Στην πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της έντασης ρεύματος Corona 

στην τάση διάσπασης του διακένου και τη σχέση αυτού του φαινομένου με το 

φαινόμενο της πολικότητας.  

6) Στην πειραματική διερεύνηση της διάσπασης μικρών διακένων ράβδου-

πλάκας με την παρεμβολή ενός μονωτικού διαφράγματος σε διαφορετικές 

θέσεις.  
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Κεφάλαιο Β 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

2.1 Αντικείμενο της Διατριβής. 

Όπως αναφέρθηκε το αντικείμενο της παρούσης διατριβής είναι η συστηματική 

μελέτη και διερεύνηση της επίδρασης που έχει η γείωση του ενός ηλεκτροδίου  στο 

φαινόμενο Corona και στη διάσπαση των μικρών διακένων ράβδου - πλάκας και 

ράβδου - ράβδου όταν καταπονούνται με συνεχή, κρουστική, η εναλλασσόμενη τάση. 

Διερευνάται συγκριτικά με τα γνωστά από τη βιβλιογραφία αποτελέσματα η 

διαφοροποίηση που προκαλεί στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου και στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου - πλάκας η γείωση του ηλεκτροδίου 

της ράβδου, ή η συμμετρική φόρτιση των 2 ηλεκτροδίων των διακένων ράβδου - 

ράβδου. Διερευνάται επίσης η επίδραση του ρεύματος Corona  στην τάση διάσπασης 

των διακένων και παράλληλα διερευνάται και η επίδραση της γείωσης της ράβδου 

στο φαινόμενο του διαφράγματος.  

 

2.2 Μοντέλα θεωρητικής ανάλυσης  

 Για την θεωρητική διερεύνηση των διατάξεων διακένων αέρα χρησιμοποιήθηκαν 

μοντέλα αξονοσυμμετρικά. Οι ράβδοι είναι κύλινδροι ακτίνας rr με ημισφαιρικά 

άκρα, μήκους c και οι πλάκες δίσκοι πάχους b με περιφέρειες ημικυκλικής τομής, 

διαμέτρου 2rpl. Tα διαφράγματα είναι δίσκοι πολύ μικρού πάχους, διαμέτρου 

μεγαλύτερης από τη διάμετρο της πλάκας. Τα μοντέλα αυτά φαίνονται σχηματικά 

στην Σχήμα 2.1. Στη διατύπωση και επίλυση των εξισώσεων οριακών συνθηκών η 

ακτίνα της οριακής επιφάνειας R που λαμβάνεται με δυναμικό 0 πρέπει να ληφθεί  

πολύ μεγαλύτερη  από το μήκος του διακένου (R>>G). 

       ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  77



   

G/2 
G/2 

c 

2rr

y 

x rp

rp

R 

Rod 

Plate 

a 

Barrier 

b 

        (α) Διάκενο χωρίς διάφραγμα                      (β) Διάκενο με διάφραγμα 
Σχήμα 2.1: Τα θεωρητικά μοντέλα διακένων ράβδου-πλάκας με και χωρίς διάφραγμα 

[62]. 
 
 

2.3 Μοντέλα προσομοίωσης  

 Τα μοντέλα προσομοίωσης είναι επίσης αξονοσυμμετρικά, σχεδιάστηκαν όμοια με 

τα πειραματικά εργαστηριακά μοντέλα και φαίνονται σχηματικά στα  Σχήματα  2.2, 

2.3 και 2.4 μαζί με το πλέγμα κόμβων που χρησιμοποιείται για την ανάλυση με τη 

Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν τα 

λογισμικά Quickfield της Terra Analysis και PC-Opera της Vector Fields. Η οριακή 

επιφάνεια σχεδιάστηκε σφαιρική και έτσι η ανάλυση περιορίστηκε σε ημικυκλική 

επιφάνεια 2 διαστάσεων, όπως φαίνεται στο Σχήμα  2.2.  

       

            (α) Μοντέλο χωρίς διάφραγμα.                        (β) Μοντέλο με διάφραγμα. 
Σχήμα 2.2: Απλά μοντέλα διακένων ράβδου-πλάκας με και χωρίς διάφραγμα με το 

πλέγμα ανάλυσης σχηματικά, (Quckfield) [63].  
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Η οριακή επιφάνεια χαράχτηκε πολύ μικρή για να μπορέσει να φανεί η όλη διάταξη. 

Στα μοντέλα που αναλύθηκαν η ακτίνα της οριακής επιφάνειας είναι 200 φορές 

μεγαλύτερη από το μήκος των διακένων. 

Σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν μοντέλα διακένου ράβδου-πλάκας με μήκος διακένου 

από 10 μέχρι 100 mm, με διάμετρο ράβδου από 2 έως 14 mm και διάμετρο πλάκας 

από  20 έως 200 mm με περιφέρεια ημικυκλικής τομής.  

 

                     

plate

Rods Rod Spheres 

         Ράβδος-ράβδος.                    Ράβδος-πλάκα.                          Σφαίρα-σφαίρα. 
Σχήμα 2.3: Μοντέλα  διαφόρων διακένων με το πλέγμα ανάλυσης σχηματικά  

(Quckfield) [63]. 

Τα μονωτικά διαφράγματα σχεδιάστηκαν σαν κυκλικοί δίσκοι με διάμετρο από 100 

μέχρι 200 mm και πάχος από  0,2 έως 5 mm.  

          

Ράβδος-ράβδος                                                 Ράβδος-πλάκα 
Σχήμα 2.4: Απλά  μοντέλα  διακένων με το πλέγμα ανάλυσης σχηματικά, (Pc-Opera). 

 

2.4 Πειραματικές διατάξεις  

Τα πειράματα εκτελέστηκαν στο εργαστήριο υψηλών τάσεων του Τ.Ε.Ι Λάρισας (για 

συνεχή και εναλλασσόμενη τάση) και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (για κρουστική τάση).  
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2.4.1 Η γεωμετρία των διακένων αέρα 

Τα ηλεκτρόδια των πειραματικών μοντέλων διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-

ράβδου κατασκευάστηκαν από μπρούτζο. Οι ράβδοι είναι κύλινδροι μήκους 5 cm 

περίπου διαφορετικών διαμέτρων από 2 έως 14 mm και οι πλάκες δίσκοι πάχους 5  

έως 10 mm και διαφορετικών διαμέτρων από 50 έως 150 mm, με περιφέρειες 

ημικυκλικής τομής. 

Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται σε ειδικό ορθογωνικό  πλαίσιο από ξύλο διαστάσεων 

1000 mm Χ 1000 mm,  και στερεώνονται με κυλίνδρους από μπρούτζο και μονωτικό 

υλικό ertalon, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν οριζόντια 

διάκενα μήκους από 10 έως 150 mm,  (Σχήματα 2.5, 2.6, 2.7 και  2.8). 

Το πλαίσιο είναι τοποθετημένο σε ξύλινη βάση και σε ύψος 1000 mm  από το έδαφος 

και σε απόσταση >1000mm από τους τοίχους και την οροφή.  

Οι συνθήκες του χώρου των πειραμάτων διατηρούνται σε κανονικά επίπεδα 

θερμοκρασίας 20ο C ± 3o C και πιέσεως 1 bar ± 0,05 bar. Η υγρασία δεν ξεπερνά το 

40%. 

             

    Διάκενο ράβδου-πλάκας        Διάκενο ράβδου-ράβδου           Το πλαίσιο στήριξης 
Σχήμα 2.5 Φωτογραφίες των  διατάξεων των ηλεκτροδίων χωρίς διάφραγμα [62]. 

Για τη διερεύνηση του φαινομένου του διαφράγματος χρησιμοποιούνται φύλλα 

μονωτικού χαρτιού πρεσπάν, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σαν μονωτικό 

ηλεκτρικών κινητήρων. Κάθε φύλλο διαφράγματος τοποθετείται και στερεώνεται 

σταθερά σε ένα ειδικό μικρότερο πλαίσιο από ξύλο διαστάσεων 300 mm Χ 300 mm 

περίπου και πάχους 20 mm. Το πλαίσιο αυτό τοποθετείται και σταθεροποιείται 

ανάμεσα στα ηλεκτρόδια του διακένου (Σχήμα 2.6). Μετά από κάθε διάσπαση το 

μονωτικό χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm αντικαθίσταται με νέο.   
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Σχήμα 2.6: Φωτογραφίες από τρεις διαφορετικές όψεις διατάξεων διακένων με ένα 
διάφραγμα. 

 
 

        

 
Σχήμα 2.7: Οι πειραματικές διατάξεις διακένων ράβδου-πλάκας με και χωρίς 

διάφραγμα [65]. Vpl: η τάση της πλάκας, Vr: η τάση της ράβδου [64]. 
 
 

                

 
Σχήμα 2.8: Οι πειραματικές διατάξεις διακένων ράβδου- ράβδου με και χωρίς 

διάφραγμα. V1 και V2 οι τάσεις των 2 ράβδων [64]. 
 

Στο Σχήμα 2.9 φαίνονται πιο παραστατικά οι πειραματικές διατάξεις των διακένων 

ράβδου-πλάκας,  ράβδου-ράβδου και σφαίρας-σφαίρας που διερευνήθηκαν. 
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Σχήμα 2.9: Οι διατάξεις των διαφορετικών διάκενων που διερευνήθηκαν [65]. 

2.4.2 Οι διατάξεις  Υψηλής Τάσης 

Η τάση φόρτισης της διάταξης των διακένων λαμβάνεται από ειδικά τροφοδοτικά  

Σ.Τ. και Ε.Τ και κρουστικής τάσης.  

Χρησιμοποιήθηκε ένα τροφοδοτικό συνεχούς τάσης θετικής πολικότητας και ένα με 

αρνητική πολικότητα. Τα τροφοδοτικά παρέχουν τάση έως 100 kV και ένταση έως 10 

mA. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα τροφοδοτικό εναλλασσόμενης τάσης 50 Hz με 

τάση έως 50 kV RMS και έντασης έως 10 mA. Το κάθε τροφοδοτικό περιλαμβάνει 

μια συσκευή χειρισμών και ένα Μ/Σ Υ.Τ. Η συσκευή χειρισμών περιλαμβάνει τους 

διακόπτες on - off, το κομβίο ρύθμισης της τάσης, ένα βολτόμετρο με 2 κλίμακες για 

μέτρηση τάσης από 1 kV έως τη μέγιστη τιμή του οργάνου  (100  ή 50 kV) και ένα 

μικροαμπερόμετρο με 5 κλίμακες για μέτρηση πολύ μικρών εντάσεων (από 0,01 μΑ 

μέχρι 10 mA), (Σχήμα 2.10). H ακρίβεια των οργάνων μέτρησης είναι 1%. Η σύνδεση 

της κάθε  συσκευής με τη διάταξη των διακένων  γίνεται με ένα ειδικό καλώδιο 

υψηλής τάσης και έναν αγωγό επιστροφής. Υπάρχουν βέβαια και οι σχετικοί αγωγοί 

γείωσης οι οποίοι συνδέονται με την θεμελιακή γείωση του εργαστηρίου. Η κάθε 

συσκευή έχει τη δυνατότητα να μετράει το συνολικό ρεύμα, (Σχήμα 2.11α), ή μόνο το 

ρεύμα επιστροφής, (Σχήμα 2.11β), ανάλογα με τις ανάγκες των πειραμάτων.  
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Για την κρουστική τάση χρησιμοποιήθηκε  μια μονοβάθμια γεννήτρια κρουστικής 

τάσης ικανότητας 200 kV του εργαστηρίου Υ.Τ. του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, η οποία έχει τη 

δυνατότητα ρύθμισης της τάσης και διαθέτει βολτόμετρο μέτρησης του μεγίστου της 

τάσης με ακρίβεια 1 kV.   

 

VOLTMETER 

AMMETER 

Σχήμα 2.10: Η συσκευή χειρισμών των τροφοδοτικών συνεχούς και  εναλλασσόμενης 
υψηλής τάσης. 

 

 

AMMETER AMMETER 

(α) Μέτρηση ρεύματος επιστροφής                    (β) Μέτρηση ολικού ρεύματος 
Σχήμα 2.11: Οι συνδεσμολογίες για τη μέτρηση της έντασης του ρεύματος επιστροφής 

(guard, ή του συνολικού ρεύματος διαρροής (ground). 
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2.4.3. Διατάξεις μέτρησης της τάσης έναρξης Corona και της τάσης διάσπασης 

Οι διατάξεις για τη μέτρηση της συνεχούς θετικής ή αρνητικής πολικότητας, ή της 

εναλλασσόμενης τάσης έναρξης Corona και διάσπασης φαίνονται σχηματικά στα 

Σχήματα 2.12 και 2.13. Η τάση του τροφοδοτικού Σ.Τ ή Ε.Τ. αυξάνεται με αργό 

ρυθμό και καταγράφονται οι τιμές της τάσης, όταν η ένδειξη της έντασης ρεύματος 

είναι μεγαλύτερη από κάποια τιμή (>1 μΑ), καθώς και η τάση, κατά την οποίαν το 

διάκενο διασπάται. 

Με τη γεννήτρια κρουστικών τάσεων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος up and down και 

για κάθε περίπτωση έγιναν πολλές δοκιμές  (περισσότερες από 20) και υπολογίστηκε 

η τιμή V50%.   

2.4.4   Διατάξεις  μέτρησης της έντασης ρεύματος Corona 

Στις διατάξεις των μικρών διακένων ράβδου-πλάκας,  ή όταν το ρεύμα Corona είναι 

μεγαλύτερο από 10 μΑ, η μέτρηση του ρεύματος επιστροφής (guard) είναι 

ενδεδειγμένη και δίνει ικανοποιητικά και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, (Σχήμα 2.12).  

 

AMMETER 

Σχήμα 2.12: Σχηματικά η πειραματική διάταξη για διάκενο ράβδου-πλάκας χωρίς 
διάφραγμα με μέτρηση του ρεύματος επιστροφής. 

Αντίθετα στις διατάξεις ράβδου-ράβδου σχετικά μεγάλου μήκους και ιδιαίτερα στις 

διατάξεις διακένων με διάφραγμα είναι απαραίτητη η μέτρηση της συνολικής 

έντασης (επιστροφής + γείωσης), (ground), όπως φαίνεται σχηματικά στο Σχήμα 
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2.13,  διότι το ρεύμα επιστροφής σε πολλές περιπτώσεις ήταν αρκετά μικρότερο 

(διάκενα ράβδου-ράβδου), ή μόνο ένα μέρος (διάκενα με διάφραγμα) του ρεύματος 

Corona.  

 

AMMETER 

Σχήμα 2.13:  Σχηματικά η πειραματική διάταξη για διάκενο ράβδου-πλάκας με ένα 
μονωτικό διάφραγμα για τη μέτρηση του συνολικού ρεύματος. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το ρεύμα της γείωσης, όπως και το ρεύμα επιστροφής, 

δημιουργείται από τα φορτία Corona και κατά συνέπεια επηρεάζει τη τάση 

διάσπασης των διακένων.  

 

2.5 Συμπεράσματα Κεφαλαίου Β 

1) Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά ηλεκτρόδια και ειδικές διατάξεις για 

την δημιουργία και την πειραματική διερεύνηση διακένων ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου χωρίς διάφραγμα, αλλά και αντίστοιχες διατάξεις διακένων με ένα 

διάφραγμα από μονωτικό χαρτί πρεσπάν, πάχους 0,2 mm. 

2) Χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις με δυνατότητα μέτρησης τάσης και έντασης με 

ακρίβεια 1%. 

3) Σχεδιάστηκαν μοντέλα αξονοσυμμετρικά για τη θεωρητική ανάλυση και την 

προσομοίωση του ηλεκτρικού πεδίου των διακένων. Τα μοντέλα ήταν όμοια με τις 

πειραματικές διατάξεις.  
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Κεφάλαιο Γ 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 
 
3.1  Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες που επηρεάζουν την διηλεκτρική συμπεριφορά των μονωτικών 

διατάξεων είναι η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο της διάταξης και 

ιδιαίτερα οι τιμές της μέγιστης έντασης, της μέσης έντασης και του συντελεστή 

ανομοιογένειας του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο.          

Σε κάθε διάταξη μόνωσης και ιδιαίτερα στις διατάξεις διακένων αέρα ανάμεσα σε 2 

ηλεκτρόδια, το ένα ηλεκτρόδιο φορτίζεται με τάση V και το άλλο είναι συνήθως 

γειωμένο. Ειδικά στα διάκενα ράβδου-πλάκας, η ράβδος φορτίζεται με τάση ενώ η 

πλάκα είναι γειωμένη. Στις διατάξεις αυτές παρατηρείται διαφορετική κατανομή του 

ηλεκτρικού πεδίου και διαφορετική διηλεκτρική συμπεριφορά του διακένου σε 

σύγκριση με τις διατάξεις συμμετρικής φόρτισης των ηλεκτροδίων, δηλαδή όταν στο 

ένα ηλεκτρόδιο δίνεται τάση +V/2 και στο άλλο –V/2. Το μέγεθος των διαφορών 

αυτών εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου και ιδιαίτερα στα διάκενα ράβδου-

πλάκας εξαρτάται σημαντικά και από ποιο ηλεκτρόδιο (ράβδος ή πλάκα) είναι 

γειωμένο. Οι διαφορές αυτές στην κατανομή του πεδίου και ιδιαίτερα στην τιμή της 

μέγιστης έντασης του πεδίου, ένταση που εμφανίζεται συνήθως στο άκρο της ράβδου 

στα διάκενα ράβδου-πλάκας και στα διάκενα ράβδου-ράβδου, ή της περιφέρειας της 

σφαίρας στα διάκενα σφαίρας-σφαίρας, επηρεάζει την τάση έναρξης Corona, το 

ρεύμα Corona και την τάση διάσπασης του διακένου. Υπάρχουν πολλές αναφορές 

στην βιβλιογραφία σχετικές με την διηλεκτρική συμπεριφορά διακένων αέρα που 

καταπονούνται με συνεχή, εναλλασσόμενη ή κρουστική τάση, όταν ένα από τα 

ηλεκτρόδια της διάταξης είναι γειωμένο (Σχήμα 3.1 ΙΙ,  ΙV, VI).  

Τα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου έχουν διερευνηθεί διεξοδικά για 

συνεχείς, εναλλασσόμενες και κρουστικές τάσεις. Οι διατάξεις ράβδου-πλάκας που 

έχουν κατ΄ εξοχήν μελετηθεί είναι οι διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, (Σχήμα 3.1, 
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VΙ), ενώ έχουν διερευνηθεί ελάχιστα για ειδικές εφαρμογές και με ειδικά ηλεκτρόδια  

οι διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη, ή με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων [12, 

20, 30]. Υπάρχουν κάποιες ειδικές αναφορές σε διατάξεις αγωγού-ράβδου και 

ράβδου-κυπέλλου με τη ράβδο γειωμένη [22]. Απλές αναφορές χωρίς διερεύνηση για 

διατάξεις ράβδου-πλάκας με συμμετρική φόρτιση υπάρχουν ελάχιστες [1-2, 12, 66, 

68, 69, 32]. 

 

 
 
 

Σχήμα 3.1: Διάκενα αέρα [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά τα συμμετρικά διάκενα  ράβδου-ράβδου, οι διατάξεις με τη μία ράβδο 

γειωμένη, (Σχήμα 3.1, ΙΙ), είναι αυτές που έχουν κατά το πλείστον διερευνηθεί 

θεωρητικά και πειραματικά στην βιβλιογραφία [1-4, 12, 20, 35, 67]. Οι διατάξεις 

ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων, (Σχήμα 3.1, Ι), έχουν 

απλώς αναφερθεί ή μελετηθεί μόνο για ειδικές εφαρμογές, κάτω από ειδικές 

συνθήκες και με ηλεκτρόδια ειδικής γεωμετρίας [1-4, 32, 66].  

Υπάρχουν επίσης κάποιες αναφορές σχετικές με την μικρή επίδραση της γείωσης του 

ενός ηλεκτροδίου σε διάκενα σφαίρας-σφαίρας, (Σχήμα 3.1, ΙΙΙ, IV), τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα για τη 

μέτρηση υψηλών τάσεων σε ειδικές διατάξεις, αλλά και για την διακρίβωση 

συστημάτων μέτρησης υψηλών τάσεων [1-4, 27, 70]. 

Το φαινόμενο της επίδρασης του τρόπου γείωσης στην διηλεκτρική συμπεριφορά των 

διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου δεν έχει διερευνηθεί μέχρι τώρα 
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συστηματικά σε κανένα βιβλίο και καμιά εργασία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

αφορούν πειράματα και αναλύσεις με διαφορετικούς τύπους ηλεκτροδίων και με τη 

χρήση όλων των δυνατών τρόπων γείωσης και φόρτισης (θετική, αρνητική, 

συμμετρική). Ακόμα πιο πέρα δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα 

πειραματικά αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης με προσομοίωση.   

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μια πλήρη και συστηματική μελέτη θεωρητικά, με 

προσομοίωση και με πειράματα της επίδρασης της γείωσης στην κατανομή του 

ηλεκτρικού πεδίου και στην διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου-πλάκας 

και ράβδου-ράβδου και αποδεικνύει ότι το φαινόμενο της γείωσης είναι διαφορετικό 

από τα μέχρι τώρα γνωστά φαινόμενα, όπως της πολικότητας, και επηρεάζει 

σημαντικά την συμπεριφορά των διακένων. Οι διατάξεις  που έχουν μελετηθεί είναι 

τυπικά διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. Τα πειραματικά ηλεκτρόδια 

ράβδου είναι κύλινδροι σχετικά μεγάλου μήκους και μικρής διαμέτρου (2-14 mm) με 

ημισφαιρικό άκρο και οι πλάκες είναι κυκλικοί δίσκοι διαμέτρου 50, 75, 100 και 150 

mm με τομή περιφέρειας ημικυκλικής διατομής. Όλα τα ηλεκτρόδια είναι 

κατασκευασμένα από μπρούτζο. Υψηλή τάση θετικής ή αρνητικής πολικότητας 

εφαρμόζεται στο ένα ηλεκτρόδιο, ενώ το άλλο είναι γειωμένο, ή και τα δύο 

ηλεκτρόδια φορτίζονται συμμετρικά με τάσεις ίσες και αντίθετης πολικότητας. 

Διερευνήθηκε επίσης η συμπεριφορά των διακένων όταν καταπονούνται με 

ημιτονοειδή τάση 50 Hz, ή με  κρουστική τάση. 

Η επίδραση του περιβάλλοντος ελαχιστοποιείται κρατώντας μεγάλες σχετικά 

αποστάσεις ανάμεσα στις πειραματικές διατάξεις ή τα μοντέλα και τα περιβάλλοντα 

γειωμένα στοιχεία [63].   

Στις πλέον συμμετρικές διατάξεις σφαίρας-σφαίρας η επίδραση της γείωσης του ενός 

ηλεκτροδίου στην κατανομή του πεδίου και στις τιμές της τάσης έναρξης Corona και 

διάσπασης είναι σχετικά μικρή, ανάλογα με τη διάμετρο της σφαίρας (D) και το 

μήκος του διακένου (G). Το φαινόμενο της γείωσης είναι τόσο εντονότερο όσο 

μεγαλύτερος είναι ο λόγος G/D, (Σχήμα 1.4, Κεφάλαιο Α).   

Στις συμμετρικές διατάξεις ράβδου-ράβδου η επίδραση της γείωσης του ενός 

ηλεκτροδίου στην κατανομή του πεδίου και στις τιμές της τάσης έναρξης Corona και 

διάσπασης είναι αρκετά σημαντική ανάλογα και με την διάμετρο της ράβδου.  
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Οι διατάξεις ράβδου-ράβδου και σφαίρας-σφαίρας μπορεί από μηχανικής-

κατασκευαστικής πλευράς να είναι συμμετρικές διατάξεις, αλλά όταν η μία ράβδος ή 

η σφαίρα φορτίζεται και η άλλη γειώνεται δεν υπάρχει ηλεκτρική συμμετρία, λόγω 

κυρίως της επίδρασης του γειωμένου περιβάλλοντος.  

Σε μη συμμετρικές όμως διατάξεις, όπως σε διατάξεις ράβδου-πλάκας, η επίδραση 

της γείωσης στην κατανομή του πεδίου είναι σημαντική, όπως σημαντική είναι και η 

επίδραση της στις τιμές της τάσης έναρξης Corona, της έντασης ρεύματος Corona και 

της τάσης διάσπασης και εξαρτάται από την διάμετρο της ράβδου και της πλάκας, 

καθώς και από το μήκος του διακένου. Η επίδραση είναι πολύ έντονη όταν οι 

διάμετροι της ράβδου και της πλάκας είναι μικρές και το μήκος του διακένου σχετικά 

μικρό. Όταν όμως η διάμετρος της πλάκας παίρνει πολύ μεγάλες τιμές η επίδραση της 

γείωσης μειώνεται σημαντικά. Σ’ αυτή την περίπτωση ισχύει και το φαινόμενο του 

καθρέπτη και η διάταξη ράβδου-γειωμένης πλάκας ισοδυναμεί με  διάταξη ράβδου-

ράβδου με διπλάσιο μήκος, η οποία  φορτίζεται  συμμετρικά με διπλάσια τάση.   

 

3.2 Θεωρητική ανάλυση της επίδρασης της γείωσης στην κατανομή 

του πεδίου στα διάκενα 

Η θεωρητική μελέτη των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου βασίζεται 

στις εξισώσεις  Gauss και  Laplace-Poisson, (Εξισώσεις (1.2) και (1.3) του 

Κεφαλαίου Α) και οι διαφορές που προκύπτουν στην κατανομή του πεδίου στο χώρο 

των διακένων αυτών εξ αιτίας του φαινόμενου της γείωσης οφείλονται στις 

διαφορετικές οριακές συνθήκες, οι οποίες περιγράφονται από τις παρακάτω 

Εξισώσεις (3.1 έως 3.15) και αναφέρονται στα Σχήματα 3.2 και 3.3 [71]: 

Διάκενα ράβδου-πλάκας (Σχήμα 3.2): 

 α) Για τις διατάξεις, στις οποίες φορτίζεται η πλάκα με τάση Vpl, ενώ η ράβδος είναι  

γειωμένη ισχύουν οι εξισώσεις [71]:    

Γ∈= U1),(αν,0),( RyxyxV                     και                                                                     (3.1) 

PyxVyxV pl ∈= ),(αν,),( ,                                                                                     (3.2) 
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β) ενώ για τις διατάξεις, στις οποίες φορτίζεται η ράβδος με τάση  Vr και η πλάκα 

είναι  γειωμένη ισχύουν οι εξισώσεις: 

Γ∈= UPy)(x,αν0,y)V(x, ,                 και                                                                        (3.3) 

1r Ry)(x,αν,Vy)V(x, ∈= ,                                                                               (3.4) 

όπου: 

2222 Ryx:y)(x, =+ℜ∈=Γ ,                                                                                  (3.5) 
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V(x,y) είναι η τάση στο σημείο (x,y), a το μήκος της ράβδου, G το μήκος του 

διακένου, rr η ακτίνα της ράβδου, rp η ακτίνα της πλάκας, (η πλάκα έχει τη μορφή 

δίσκου), b το πάχος της πλάκας και R η ακτίνα της οριακής γειωμένης επιφάνειας. Το 

 συμβολίζει το σύνολο των πραγματικών αριθμών. ℜ
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Σχήμα 3.2: Το μοντέλο διακένου  

ράβδου-πλάκας [71]. 
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Σχήμα 3.3: Το μοντέλο διακένου   
ράβδου-ράβδου [71]. 
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Διάκενα ράβδου – ράβδου (Σχήμα 3.3):   

α) Για τις διατάξεις, στις οποίες η μία ράβδος είναι γειωμένη και η άλλη φορτίζεται 

με τάση 2.Vr ισχύουν οι σχέσεις [71]: 

ΓRy)(x,αν0,y)V(x, 1 U∈= ,        και                                                              (3.8) 

2r Ry)(x,αν,V2y)V(x, ∈⋅= ,                                                                                                              (3.9) 

β) ενώ για τις διατάξεις με συμμετρική φόρτιση, δηλαδή η μία ράβδος φορτίζεται με 

τάση +Vr και η άλλη με τάση –Vr ισχύουν οι σχέσεις: 

1r Ry)(x,αν,Vy)V(x, ∈−=                                                                             (3.10) 

2r Ry)(x,αν,Vy)V(x, ∈=                           και                                                                          (3.11)                                                

 ,                                                                                                                       (3.12) Γ∈= y)(x,αν0,y)V(x,

όπου: 
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  ,                                                                                                       (3.15) 2222 Ryx:y)(x, =+ℜ∈=Γ

V(x, y) είναι η τάση στο σημείο (x, y), a το μήκος της ράβδου, G είναι το μήκος του 

διακένου, rr είναι η ακτίνα της ράβδου και R η ακτίνα της οριακής γειωμένης 

επιφάνειας.  

Οι διαφορές μεταξύ των Εξισώσεων (3.1), (3.2) και (3.3), (3.4), καθώς και μεταξύ 

των Εξισώσεων (3.8), (3.9) και (3.10), (3.11), (3.12) είναι σημαντικές και οδηγούν σε 

σημαντικές διαφορές στην κατανομή του πεδίου στα διάκενα.  
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Όλα τα παραπάνω μοντέλα θεωρητικής ανάλυσης είναι άξονοσυμμετρικά και η 

διάμετρος της οριακής επιφάνειας πρέπει να λαμβάνεται πολύ μεγαλύτερη από τις 

διαστάσεις των διατάξεων για καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή R>>L, όπου L = 

max{α+G+b, rp), για διάκενα ράβδου-πλάκας ή L=2α+G, για διάκενα ράβδου-

ράβδου. 

Αντίστοιχες εξισώσεις μπορούν να διατυπωθούν και για τα διάκενα σφαίρας-σφαίρας 

και για οποιαδήποτε άλλα διάκενα.  

 

3.3 Προσομοίωση μοντέλων διακένων χωρίς διάφραγμα 

Προκειμένου να αναλυθούν τα διάκενα με προσομοίωση, σχεδιάστηκαν πολλά 

μοντέλα διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, με διαφορετικές διαστάσεις, 

και σε εφαρμογή των Εξισώσεων Laplace-Poisson και Gauss, {Εξισώσεις (1.1) και 

(1.2)}, καθώς και των οριακών Εξισώσεων, όπως οι: (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), (3.8), 

(3.9), (3.10), (3.11) και (3.12) της παραπάνω παραγράφου, έγινε ανάλυση της 

κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο των διακένων με τη Μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων και τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, όπως το Quickfield της 

Terra analysis και το PC-Opera της Vector Fields. 

Τα μοντέλα που σχεδιάστηκαν και αναλύθηκαν είναι αξονοσυμμετρικά, όμοια με τα 

πειραματικά μοντέλα που μελετήθηκαν στο εργαστήριο και η ακτίνα της οριακής 

επιφάνειας θεωρήθηκε σφαιρική μεγάλων διαστάσεων, (200 φορές μεγαλύτερη από 

τις διαστάσεις των μοντέλων), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του 

περιβάλλοντος στα αποτελέσματα της ανάλυσης. 

3.3.1  Διάκενα ράβδου-πλάκας 

Αναλύθηκαν με προσομοίωση και με τη βοήθεια των ειδικών λογισμικών οι τρεις 

διαφορετικές διατάξεις διακένων ράβδου-πλάκας, (με την πλάκα ή τη ράβδο 

γειωμένη, ή με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων), όπως φαίνονται σχηματικά 

στο πάνω μέρος του Σχήματος 3.4. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε ότι αφορά την 

κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο του διάκενου για τις τρεις 

αυτές διαφορετικές διατάξεις φαίνονται στο κάτω μέρος του ίδιου Σχήματος 3.4.  
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                      Ι.  (pl-gr)                                                    ΙΙ. (Symm)                                                       ΙΙΙ. (r-gr) 
 
 
Σχήμα 3.4:  Η κατανομή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε διάκενο ράβδου-
πλάκας για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις φόρτισης και γείωσης [71]. 
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 Σχήμα  3.5: Η μέγιστη ένταση του 
πεδίουEr και ο συντελεστής πεδίου  
ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 

100 mm, για τις 3 διαφορετικές 
περιπτώσεις  με  την πλάκα             
ή την ράβδο γειωμένη, ή με           
συμμετρική φόρτιση [72]. 
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 Σχήμα 3.6:  Η μέγιστη ένταση του πεδίου 

Er και ο συντελεστής πεδίου ράβδου-
πλάκας, με διαμέτρους 10 και100 mm,  
για τις 3 διαφορετικές περιπτώσεις με   
την πλάκα  ή την ράβδο γειωμένη,          
ή με συμμετρική φόρτιση [73]. 

Μετρήθηκαν επίσης οι τιμές της μέγιστης και της μέσης έντασης του πεδίου και 

υπολογίστηκε και η τιμή του συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου κατά μήκος του 

άξονα κάθε διακένου, όπως ορίζεται στην εξίσωση (1.7) στο Κεφάλαιο Α, ενώ  για 

διάκενα ράβδου-πλάκας, δίνεται προσεγγιστικά από τη εξίσωση (1.8). 
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Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων φαίνονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 

3.5 και 3.6 [72, 73]. Σε όλες τις αναλύσεις η τάση φόρτισης είναι +1 V στις διατάξεις 

ασύμμετρης φόρτισης (με το ένα ηλεκτρόδιο γειωμένο), ενώ στις διατάξεις 

συμμετρικής φόρτισης οι τάσεις είναι +1/2 V στη ράβδο και –1/2 V στην πλάκα, 

αντίστοιχα. Er είναι η ένταση του πεδίου στη ράβδο, r-gr είναι η διάταξη με τη ράβδο 

γειωμένη, pl-gr είναι η διάταξη με την πλάκα γειωμένη και symm ch, ή symm είναι η 

διάταξη με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων.  

Τα χρώματα στο σχήμα 3.4 περιγράφουν την ισχύ του ηλεκτρικού πεδίου. Το μαύρο 

χρώμα σημαίνει πεδίο πολύ ισχυρό, (μεγάλη ένταση) και το μπλε πεδίο ασθενές, 

(σχεδόν μηδενικό με πολύ μικρή ένταση). Τα βέλη παριστάνουν το διάνυσμα της 

έντασης του πεδίου. 

Από τις παραπάνω αναλύσεις και μετρήσεις προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα 

[71]:  

1) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές στη διάταξη με τη ράβδο 

γειωμένη (Σχήμα 3.4, ΙΙΙ) και περισσότερο ανομοιογενές στη διάταξη με την 

πλάκα γειωμένη (Σχήμα 3.4, Ι).  Για τη διάταξη με συμμετρική φόρτιση τα 

αποτελέσματα είναι ανάμεσα στα δύο προηγούμενα.  

2) Η μέγιστη ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη στη διάταξη με την πλάκα  

γειωμένη, όπου το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές και αρκετά 

μικρότερη στη διάταξη με τη ράβδο γειωμένη,  (Σχήμα 3.5). 

3) Ο συντελεστής του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου είναι 

μεγαλύτερος στις διατάξεις με τη πλάκα  γειωμένη, (Σχήματα 3.5 και 3.6).  

4) Το φαινόμενο της γείωσης είναι εντονότερο και οι διαφορές που προκύπτουν 

για τη μέγιστη ένταση του πεδίου μεγαλύτερες στα μεγαλύτερα διάκενα με τη 

μικρότερη διάμετρο ράβδου, (Σχήμα 3.7).  

5) Τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων του αριστερού τμήματος του Σχήματος 

3.7α, (συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου για τις διατάξεις ράβδου-

γειωμένης πλάκας), συμφωνούν σχεδόν απόλυτα με την Εξίσωση (1.8) από τη 

βιβλιογραφία. Αντίστοιχη εξίσωση για τις διατάξεις με την ράβδο γειωμένη 
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δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία. 
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(α) Διατάξεις με την πλάκα γειωμένη 
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(β) Διατάξεις με την ράβδο γειωμένη. 

 
Σχήμα 3.7: Η μεταβολή της τιμής της μέγιστης έντασης πάνω στη ράβδο και του 

συντελεστή του πεδίου, για διάκενα ράβδο- πλάκας με διαφορετικές διαμέτρους  της 
ράβδου. Τάση 1V, διάμετρος πλάκας 100 mm, dr: η διάμετρος της ράβδου. [73]. 

Η πολικότητα της τάσης δεν προκαλεί καμιά διαφοροποίηση στις τιμές της έντασης 

του πεδίου στο διάκενο, αλλά διαφοροποιεί την μορφή του πεδίου, διότι αντιστρέφει 

τη φορά των δυναμικών γραμμών.   

Οι διαφορές των τιμών της έντασης και του συντελεστή του πεδίου για τις 3 

διαφορετικές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες όταν η διάμετρος της ράβδου είναι 

μικρότερη, δηλαδή όταν το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές. Οι διαφορές 

φτάνουν μέχρι 300% για διάκενο 10 cm όταν η διάμετρος της ράβδου είναι 4 mm, 

(Σχήματα 3.5 και 3.6) [71].  

Όταν όμως η διάμετρος της πλάκας είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το μήκος του 

διακένου, τότε η επίδραση της γείωσης μειώνεται σημαντικά, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.8α, παρόλο που σ’ αυτά τα διάκενα το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές 

[72]. Αυτό συμβαίνει διότι με την αύξηση της διαμέτρου της πλάκας η ανομοιογένεια 

του πεδίου αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό στη διάταξη με τη ράβδο γειωμένη απ’ 
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ότι στη διάταξη με την πλάκα γειωμένη, (Σχήμα 3.8α). Οι δύο περιπτώσεις 

συγκλίνουν σημαντικά όταν οι διαστάσεις της πλάκας είναι σχετικά πολύ μεγάλες. 
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(α) Σε συνάρτηση με τη διάμετρο της πλάκας.     (β) Σε συνάρτηση με τη διάμετρο 
          της οριακής επιφάνειας. 

 Σχήμα 3.8: Η μεταβολή της μέγιστης έντασης του πεδίου πάνω στη ράβδο σε  
διάκενα ράβδου-πλάκας. Τάση 1 V, όταν είναι γειωμένο το  ένα ηλεκτρόδιο,            
ή +1/2 V και  –1/2 V για συμμετρική φόρτιση. Διάμετρος ράβδου 10 mm,            
μήκος G=5cm. Η μεσαία γραμμή αναφέρεται στις διατάξεις με συμμετρική       

φόρτιση των ηλεκτροδίων [73]. 

Το φαινόμενο λοιπόν είναι εντονότερο στα διάκενα με μικρή διάμετρο της ράβδου 

και σχετικά μικρή διάμετρο της πλάκας (<200 mm). Και φυσικά το φαινόμενο της 

γείωσης είναι εντονότερο στα διάκενα με μεγαλύτερο μήκος, όπου το πεδίο είναι 

περισσότερο ανομοιογενές. Στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη ο συντελεστής 

πεδίου αυξάνεται συνεχώς σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου σύμφωνα με την 

Εξίσωση (1.8), ενώ στις λιγότερο ανομοιογενείς διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη ο 

συντελεστής εμφανίζει μέγιστη τιμή όταν το μήκος του διακένου είναι περίπου το 

80% της διαμέτρου της πλάκας, (Σχήμα 3.7). 

Συμπερασματικά: 

1) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές στις διατάξεις με τη ράβδο 

γειωμένη και περισσότερο στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, (Σχήματα 

3.5 και 3.6). 

2) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές όσο μεγαλύτερη η διάμετρος 

της ράβδου, (Σχήμα 3.7).  

3) Το φαινόμενο της γείωσης εμφανίζεται εντονότερο όσο αυξάνεται το μήκος 

του διακένου και μειώνεται η διάμετρος της ράβδου. Επηρεάζεται έντονα από 
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τη διάμετρο της πλάκας, (Σχήμα 3.8α) και ελάχιστα από την διάμετρο της 

οριακής γειωμένης επιφάνειας, (Σχήμα 3.8β).   

3.3.2 Διάκενα ράβδου-ράβδου 

Το φαινόμενο της γείωσης εμφανίζεται και στην κατανομή του πεδίου στα διάκενα 

ράβδου-ράβδου, ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη 

ή με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων. Μοντελοποιήθηκαν και αναλύθηκαν οι 

δύο διαφορετικές διατάξεις με την μία ράβδο γειωμένη, όταν η άλλη φορτίζεται με 

τάση 2 V και με συμμετρική φόρτιση των δύο ράβδων, (θετική τάση 1 V στη μία και 

αρνητική τάση -1 V στην άλλη ράβδο), όπως φαίνεται σχηματικά στο πάνω μέρος 

του Σχήματος 3.9 [71, 72]. Η διαφορετική κατανομή του πεδίου στις δύο διατάξεις 

παρουσιάζεται με χρώματα στο κάτω μέρος του Σχήματος 3.9. Μετρήθηκαν οι τιμές 

της μέγιστης και της μέσης έντασης του πεδίου και υπολογίστηκε και η τιμή του 

συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου κατά μήκος του άξονα κάθε διακένου. Ο 

συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου ορίζεται από την Εξίσωση (1.7). 

 

 

 
Συμμετρική φόρτιση          Μία ράβδος γειωμένη 

Σχήμα 3.9: Εικόνες από την ανάλυση των μοντέλων διάκενων 
ράβδου–ράβδου, διάμετρος ράβδου 10 mm [74]. 

 

 

 

 

 

 

Για διάκενα σφαίρας-σφαίρας άρα και για διάκενα ράβδου-ράβδου με ημισφαιρικά 

άκρα, δίνεται προσεγγιστικά από τις σχέσεις: 

4/]}8)1DG{()1DG[( 5,02 ++++=n ,                                                                                     (3.17) 

 ή          2D,Gn =       αν     G>>D,           

όπου G (cm) το μήκος του διακένου και D (cm) η διάμετρος της σφαίρας, ή κατ’ 
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επέκταση και του άκρου της ράβδου. 

Από τις παραπάνω αναλύσεις και μετρήσεις προέκυψαν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 3.10 και 3.11. Τα αποτελέσματα 

αυτά οδηγούν στα  παρακάτω συμπεράσματα [74, 75]:  
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Σχήμα 3.10: Η μέγιστη ένταση του πεδίου και ο συντελεστής πεδίου κατά μήκος του 
άξονα σε διάκενα  ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδων 10 mm και τάση 2 V [74]. 
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                (α) Ένταση πεδίου (Er).                        (β) Συντελεστής πεδίου (n). 
 
Σχήμα 3.11: Η μέγιστη ένταση του πεδίου και ο συντελεστής πεδίου σε διάκενα ράβδου-

ράβδου με διάμετρο ράβδων 4 mm και τάση 2 V [74]. 

1) Το ηλεκτρικό πεδίο είναι πιο ανομοιογενές στις διατάξεις με τη μία ράβδο 

γειωμένη σε σχέση με τις διατάξεις υπό συμμετρική φόρτιση, όπως φαίνεται 

στο κάτω μέρος του Σχήματος 3.9.   

2) Η μέγιστη ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη στη διάταξη με τη μία ράβδο 

γειωμένη, όπου το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές, (έως και 150%), 

(Σχήμα 3.10), σε σχέση με την διάταξη υπό συμμετρική φόρτιση. 

3) Το φαινόμενο της γείωσης είναι εντονότερο στα μεγαλύτερα διάκενα με τη 

μικρότερη διάμετρο ράβδου, (Σχήματα 3.10 και 3.11). Είναι εμφανείς οι 

διαφορές στα διαγράμματα της μέγιστης έντασης (field strength) και του 
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συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου (field factor) κατά μήκος του άξονα 

του διακένου ανάμεσα στις διατάξεις με διαμέτρους ράβδων 10 και 4 mm.  

4) Ο συντελεστής του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου είναι 

μεγαλύτερος  στις διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη. Η διαφορά εξαρτάται 

από το μήκος του διακένου και από τη διάμετρο των ηλεκτροδίων. 

Η πολικότητα της τάσης δεν προκαλεί καμιά διαφοροποίηση στις τιμές της έντασης 

του πεδίου στο διάκενο, αλλά διαφοροποιεί την κατανομή του πεδίου, διότι 

αντιστρέφει τη φορά των δυναμικών γραμμών. 

 

3.4 Πειραματικά αποτελέσματα  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο και 

ειδικά η μέγιστη ένταση του πεδίου και ο συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου 

επηρεάζουν κατά κύριο λόγο τη διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων και συνεπώς 

την τάση έναρξης Corona, την ένταση ρεύματος Corona  και την τάση διάσπασης του 

διακένου. 

Ο όρος Corona όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία αναφέρεται σε κάθε 

ανιχνεύσιμο φαινόμενο εκκένωσης σε ένα ανομοιογενές πεδίο, που προκαλεί αύξηση 

του ιονισμού στο αέριο, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των ελευθέρων 

ηλεκτρονίων στο διάκενο και την εμφάνιση μιας ανιχνεύσιμης έντασης ρεύματος 

(>0,1μΑ). Η τιμή της τάσης στην οποίαν εμφανίζεται το φαινόμενο Corona 

ονομάζεται τάση έναρξης Corona. 

Κατά συνέπεια, εφόσον όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 3.3, η γείωση ενός 

ηλεκτροδίου επηρεάζει σημαντικά την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα 

ράβδου-πλάκας, είναι αναμενόμενο ότι θα επηρεάζει επίσης σημαντικά και την 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων.  

Διερευνήθηκε πειραματικά η επίδραση της γείωσης στις τιμές της τάσης έναρξης 

Corona και της τάσης διάσπασης των μικρών διακένων ράβδου–πλάκας και  ράβδου–

ράβδου κατά την φόρτισή τους με θετική ή αρνητική συνεχή τάση, με 

εναλλασσόμενη τάση 50 Hz, αλλά και με κρουστική κεραυνική τάση 1,2/50 μs [71-
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74]. Διερευνήθηκε επίσης η επίδραση της γείωσης στις τιμές της έντασης ρεύματος 

Corona στα διάκενα [75].  

Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί «φαινόμενο της γείωσης». 

Το φαινόμενο της γείωσης είναι ένα φαινόμενο τελείως διαφορετικό από τα μέχρι 

τώρα γνωστά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο της πολικότητας και εμφανίζεται σε 

θετική, αρνητική, αλλά  και εναλλασσόμενη τάση.  

Είναι φυσικά γνωστό ότι η τάση έναρξης Corona είναι πάντα μικρότερη από την τάση 

διάσπασης των διακένων. Συνήθως προηγείται η Corona και έπεται η διάσπαση. Σε 

σχετικά μικρά όμως διάκενα (<3 cm) είναι δυνατόν να γίνει διάσπαση του διακένου 

χωρίς την εμφάνιση  ανιχνεύσιμων φαινομένων Corona. Αυτό γενικότερα συμβαίνει 

όταν το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές, δηλαδή στα μικρά διάκενα, όταν η 

διάμετρος της ράβδου είναι σχετικά μεγάλη (>8 mm) και της πλάκας σχετικά μικρή 

(<150 mm) και ειδικότερα στα διάκενα ράβδου–πλάκας όταν η ράβδος είναι 

γειωμένη. Το φαινόμενο αυτό αναλύεται πλήρως στις παρακάτω παραγράφους.  

Στο Σχήμα 3.12 φαίνονται οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο 

εργαστήριο υψηλών τάσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, όπου έγιναν και τα πειράματα με 

συνεχή και εναλλασσόμενη τάση. Τα πειράματα με κρουστική τάση 

πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Υ.Τ. του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος στα πλαίσια 

συνεργασίας μας στο πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ. 

 
 

   
Σχήμα 3.12: Οι πειραματικές διατάξεις του 

εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του Τ.Ε.Ι./Λ [75]. 

 
 
 
      
 
    

 

Η πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης επηρεάζει τη μέγιστη τιμή της έντασης του 

πεδίου και άρα και την τιμή της τάσης κατά την έναρξη της Corona ή την διάσπαση 

όταν αυτή γίνεται χωρίς Corona [76]. Η επίδραση εξαρτάται από την γεωμετρία του 

διακένου και ιδιαίτερα από την διάμετρο της ράβδου και της πλάκας.  
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3.4.1 Η επίδραση της γείωσης στα διάκενα ράβδου-πλάκας 

Στα διάκενα ράβδου-πλάκας το φαινόμενο της γείωσης διερευνήθηκε πειραματικά 

κυρίως για τις δύο διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη.  

Οι ράβδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα ήταν μικροί κύλινδροι με 

ημισφαιρικά άκρα διαμέτρου από 2 έως 14 mm, ενώ οι πλάκες ήταν δίσκοι με ομαλή 

περιφέρεια ημικυκλικής τομής, διαμέτρου από 50 έως 150 mm. Το υλικό κατασκευής 

των ηλεκτροδίων είναι μπρούτζος. Τα μήκη των διακένων ήταν σχετικά μικρά από 1 

μέχρι 10 cm.  

Μετά από σχετική επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν 

και παρουσιάζονται τα διαγράμματα των Σχημάτων 3.13 έως 3.23, τα οποία 

αναφέρονται στην επίδραση της γείωσης στις τιμές της τάσης έναρξης Corona και της 

τάσης διάσπασης διακένων ράβδου – πλάκας με διαμέτρους ράβδου 4, 10 και 14 mm 

και πλάκας 100 mm.  
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(α) Διάμετροι 4 και 100 mm.                     (β) Διάμετροι 10 και 100 mm. 
Σχήμα 3.13:  Η επίδραση της γείωσης και της πολικότητας της τάσης στην τάση έναρξης 
Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm και 10 και 100 mm και 
τάση dc. Vc: η τιμή της τάσης έναρξης Corona, r-gr: οι διατάξεις με γειωμένη ράβδο, 
pl-gr: οι διατάξεις με γειωμένη πλάκα, symm: με συμμετρική φόρτιση, r(-): ράβδος 

αρνητική,  r(+): ράβδος θετική  [72]. 

Από την μελέτη αυτών των διαγραμμάτων προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

  1) Οι τιμές της τάσης έναρξης Corona είναι μεγαλύτερες στις διατάξεις με γειωμένη 

τη ράβδο, στις οποίες το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές και αναλογικά 

χαμηλότερες στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, όπου το πεδίο είναι 

περισσότερο ανομοιογενές. Οι διαφορές εξαρτώνται από το μήκος του διακένου 
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και τις διαμέτρους της ράβδου και της πλάκας και φτάνουν έως 120%. Οι τιμές 

αυτές επηρεάζονται ελαφρά και από την πολικότητα της τάσης, (Σχήμα 3.13).  

  2) Οι τιμές της τάσης διάσπασης των  διακένων, όταν αυτή πραγματοποιείται χωρίς 

ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona, (λιγότερο ανομοιογενές πεδίο), είναι μεγαλύτερες 

στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη και αναλογικά μικρότερες στις διατάξεις με 

την πλάκα γειωμένη, όπως συμβαίνει και με την τάση έναρξης Corona. Όμως η 

τάση διάσπασης επηρεάζεται σημαντικά από την ένταση ρεύματος Corona. Όταν 

λοιπόν έντονη Corona προηγείται της διάσπασης, τότε η τιμή της τάσης 

διάσπασης επηρεάζεται από την ένταση Corona και, όπως διερευνάται αναλυτικά 

στο επόμενο Κεφάλαιο Δ, αυξάνεται όταν αυξάνεται η ένταση Corona και για 

αρνητική τάση εμφανίζεται αναλογικά μεγαλύτερη στις διατάξεις με την πλάκα 

γειωμένη, (Σχήμα 3.14). Η τιμή της έντασης ρεύματος Corona επηρεάζεται επίσης 

σημαντικά από το φαινόμενο της γείωσης.   

Η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στα μικρά διάκενα εξαρτάται σημαντικά και 

από τη μορφή της εφαρμοζόμενης τάσης. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται 

παρακάτω χωριστά τα αποτελέσματα για τις διαφορετικές μορφές τάσης και 

συγκεκριμένα για τάση συνεχή αρνητικής πολικότητας, για τάση συνεχή θετικής 

πολικότητας,  για εναλλασσόμενη και για κρουστική τάση.    

Συνεχής τάση  αρνητικής πολικότητας.  

Για αρνητική συνεχή τάση η επίδραση του φαινόμενου της γείωσης στα διάκενα 

ράβδου–πλάκας είναι σημαντική, όπως φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 

3.14, 3.15  και 3.16, όπου συγκρίνονται οι τιμές της τάσης έναρξης Corona και της 

τάσης διάσπασης για τις διαφορετικές περιπτώσεις με τη πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη, 

ή και με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων. 

Στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη, όταν η διάμετρος της ράβδου είναι μεγαλύτερη 

από 8 mm, το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές και δεν παρατηρούνται φαινόμενα 

Corona πριν την διάσπαση για μικρά διάκενα μέχρι 10 cm. Στις περιπτώσεις αυτές η 

τάση διάσπασης συγκρίνεται με την τάση έναρξης Corona των αντίστοιχων 

διατάξεων με την πλάκα γειωμένη. 
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Σχήμα 3.14:  Η επίδραση της γείωσης στην τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας 
με διαμέτρους 10 και 100 mm και τάση dc(-). Η διασταύρωση των καμπύλων για G> 

2,5 cm οφείλεται στην επίδραση του ρεύματος Corona, (Κεφάλαιο Δ)[76]. 
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Σχήμα 3.15:  Η επίδραση της γείωσης στην τάση έναρξης Corona διακένων ράβδου-

πλάκας, διαμέτρων  10 και 100 mm και τάση αρνητική στη ράβδο. [75]. 
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(α)  Τάση έναρξης Corona ή τάση διάσπασης                     (β) Τάση διάσπασης 
Σχήμα 3.16:  Η επίδραση της γείωσης στην τάση έναρξης Corona και στην τάση 

διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 14 και 100 mm και                    
τάση dc(-) [74]. 

Το ρεύμα Corona επηρεάζει το αποτέλεσμα της επίδρασης του φαινομένου της 

γείωσης στην τάση διάσπασης. Το ρεύμα Corona που εμφανίζεται σε μεγαλύτερα 

κυρίως διάκενα (>2 cm) με την πλάκα γειωμένη, αλλοιώνει το ηλεκτρικό πεδίο και το 
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κάνει λιγότερο ανομοιογενές, με αποτέλεσμα η τάση διάσπασης να αυξάνεται, 

(Σχήμα 3.14) και το φαινόμενο της γείωσης να υπερκαλύπτεται από το φαινόμενο της 

έντασης Corona, το οποίο  διερευνάται στο επόμενο Κεφάλαιο Δ.  

Συνεχής τάση θετικής πολικότητας. 

Το φαινόμενο της γείωσης εμφανίζεται επίσης και επηρεάζει την τάση έναρξης 

Corona, (Σχήμα 3.17α) και την τάση διάσπασης, (Σχήματα 3.17 και 3.18) και στις 

περιπτώσεις που η εφαρμοζόμενη συνεχής τάση είναι θετικής πολικότητας.  
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(α) Τάση έναρξης Corona                              (β) Τάση διάσπασης 
Σχήμα 3.17:  Η επίδραση της γείωσης (α) στην τάση έναρξης Corona  και (β) στην 
τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και           

τάση dc(+) [75]. 
 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις και σε σχετικά  μεγάλα διάκενα ( >4-5 cm) η επίδραση του 

ρεύματος Corona (Κεφάλαιο Δ) στην τάση διάσπασης προστίθεται στην επίδραση 

του φαινομένου της γείωσης και το τελευταίο εμφανίζεται ενισχυμένο. Έτσι οι 

διαφορές της τάσης διάσπασης ανάμεσα στις 2 διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα 

ή την ράβδο γειωμένη αυξάνονται μέχρι 150 %, για G=5 cm, (Σχήμα 3.17). 

Στα μικρά και λιγότερο ανομοιόμορφα διάκενα (14-100 mm), δεν εμφανίζεται 

Corona, αλλά κατευθείαν διάσπαση, (Σχήμα 3.18). Σ’ αυτά τα διάκενα η επίδραση 

της γείωσης είναι μικρότερη, επειδή το ηλεκτρικό πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές. 

Επιλέχτηκαν για τα παραπάνω διαγράμματα διατάξεις με σχετικά μεγάλη διάμετρο 

ράβδου (10 και 14 mm), ώστε  να είναι πιο εμφανή τα αποτελέσματα του φαινομένου 

της γείωσης στην τάση διάσπασης και να μην επηρεάζονται σημαντικά από το ρεύμα 

Corona (Κεφάλαιο Δ). 
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Σχήμα 3.18:  Η επίδραση της γείωσης στην τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας 

με διαμέτρους  14 και 100 mm και τάση dc(+) [73]. 
 

Ίδια πολικότητα στο διάκενο. 

Για καλύτερα αποτελέσματα και προκειμένου να καλυφθεί  το ερώτημα αν πρόκειται 

για το φαινόμενο της γείωσης ή το φαινόμενο της πολικότητας, διερευνήθηκε το 

φαινόμενο της γείωσης μεταξύ των δύο διαφορετικών διατάξεων με την ράβδο ή την 

πλάκα γειωμένη, αλλά για τις περιπτώσεις που η ράβδος έχει  την ίδια πολικότητα σε 

σχέση με την πλάκα, (Σχήματα 3.19 και 3.20). Διερευνήθηκε δηλαδή το φαινόμενο 

ανάμεσα στις διατάξεις α) με την πλάκα γειωμένη, όταν η ράβδος είναι θετική και β) 

με τη ράβδο γειωμένη, όταν η πλάκα είναι αρνητική, (Σχήμα 3.19). Στις δύο αυτές 

διατάξεις η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα, Rod(+). Αντίστοιχα 

διερευνήθηκε και η επίδραση του φαινομένου στις διατάξεις που η ράβδος είναι 

αρνητική, Rod(-), σε σχέση με την πλάκα, (Σχήμα 3.20), δηλαδή στις διατάξεις α) με 

την πλάκα γειωμένη και τάση dc(-) και β) με τη ράβδο γειωμένη και τάση dc(+). 

Στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη, όταν η διάμετρος της ράβδου είναι σχετικά 

μεγάλη (>8 mm), το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές και δεν παρατηρούνται 

φαινόμενα Corona πριν την διάσπαση για διάκενα μήκους μέχρι 10 cm. Στις 

περιπτώσεις αυτές η τάση διάσπασης συγκρίνεται με την τάση έναρξης Corona των 

διατάξεων με την πλάκα γειωμένη, (Σχήμα 3.19).  

Όπως ήταν αναμενόμενο οι τιμές της τάσης έναρξης Corona και της τάσης διάσπασης 

είναι αναλογικά μεγαλύτερες στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη, (πιο ομοιογενές 

πεδίο) και μικρότερες στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, (Σχήματα 3.19 και 
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3.20). Οι διαφορές φτάνουν μέχρι 100% για διάκενα μήκους έως 9 cm, (Σχήμα 

3.19α).  
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(α) Τάση έναρξης Corona                                  (β) Τάση διάσπασης 

Σχήμα 3.19: Η επίδραση της γείωσης στις τιμές της τάσης έναρξης Corona και  
της τάσης διάσπασης διακένων ράβδου –πλάκας με διαμέτρους 10 και100 mm, 
όταν η πολικότητα της τάσης της ράβδου σε σύγκριση με την τάση της πλάκας   

είναι θετική, Rod (+) [73].
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       (α) Τάση έναρξης Corona                                  (β) Τάση διάσπασης 
Σχήμα 3.20: Η επίδραση της γείωσης στις τιμές (α) της τάσης έναρξης Corona και (β) 
της τάσης διάσπασης διακένων ράβδου – πλάκας με  διαμέτρους  10 και 100 mm,   
όταν η πολικότητα της ράβδου είναι αρνητική Rod(-) και της πλάκας θετική  [73].

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει θέμα πολικότητας και οι διαφορές οφείλονται 

καθαρά στο φαινόμενο της γείωσης. Γίνεται έτσι απόλυτα κατανοητό ότι το 

φαινόμενο της γείωσης είναι ένα φαινόμενο τελείως διαφορετικό από το φαινόμενο 

της πολικότητας.  

Εναλλασσόμενη τάση. 

Τα αποτελέσματα του φαινομένου της γείωσης στις τιμές της τάσης έναρξης Corona 

και διάσπασης στα διάκενα ράβδου-πλάκας είναι επίσης σημαντικά και στις 

περιπτώσεις που η εφαρμοζόμενη τάση είναι εναλλασσόμενη, όπως είναι 

αναμενόμενο και όπως προκύπτει από τα διαγράμματα του Σχήματος 3.21.    
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Σχήμα 3.21: Η επίδραση της γείωσης στις τιμές της τάσης έναρξης Corona και 

διάσπασης διακένων ράβδου – πλάκας διαμέτρων  10-100 mm, όταν η     
εφαρμοζόμενη τάση είναι ημιτονοειδής 50 Hz [73].

Κρουστική τάση. 

Η επίδραση της γείωσης είναι σημαντική και στις περιπτώσεις που τα διάκενα 

ράβδου-πλάκας καταπονούνται με κρουστικές κεραυνικές τάσεις 1,2/50 μs. 

 Το φαινόμενο παρατηρείται σε σχετικά μικρά μήκη διακένων (<3 cm), (Σχήμα 

3.22α), όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις συνεχούς τάσης. Στα μεγαλύτερα 

διάκενα η επίδραση της έντασης Corona υπερκαλύπτει την επίδραση της γείωσης, 

όπως θα αναπτυχθεί στο Κεφάλαιο Δ. 
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(α) Αρνητική τάση στο διάκενο.                 (β) Ράβδος αρνητική, πλάκα θετική. 
Σχήμα 3.22: Η επίδραση της γείωσης, αλλά και της έντασης Corona  στην τάση 
διάσπασης των διακένων ράβδου–πλάκας διαμέτρων 10-100 mm, για κρουστική      

τάση 1,2/50 μs [77]. 
 

Η επίδραση είναι περισσότερο εμφανής σε λίγο μεγαλύτερα μήκη διακένων (έως και 

4 cm), όταν συγκρίνονται οι διατάξεις που η ράβδος είναι πάντα αρνητική σε σχέση 

με την πλάκα, δηλαδή στις διατάξεις α) με την πλάκα γειωμένη και αρνητική 

κρουστική τάση στη ράβδο {pl-gr, imp (-)} και β) με την ράβδο γειωμένη και θετική 

κρουστική τάση στην πλάκα {r-gr, imp (+)},  (Σχήμα 3.22β). 
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Οι μορφές των καμπυλών, που αναφέρονται στις διατάξεις με γειωμένη την πλάκα, 

στα Σχήματα 3.13 έως 3.22, είναι παρόμοιες με αντίστοιχα διαγράμματα από τη 

βιβλιογραφία, (Σχήματα 1.11, 1.17, 1.20, 1.21, και 1.24). Οι τιμές βέβαια είναι 

διαφορετικές επειδή η γεωμετρία των διατάξεων είναι διαφορετική. Βιβλιογραφικές 

αναφορές για τη διηλεκτρική συμπεριφορά διακένων ράβδου-πλάκας με τη ράβδο 

γειωμένη δεν υπάρχουν. 

Το φαινόμενο της γείωσης είναι πολύ σημαντικό, διότι παίζει καθοριστικό ρόλο στη 

συμπεριφορά των διακένων σε πολλές σημαντικές εφαρμογές, εφόσον επηρεάζει τα 

φαινόμενα της Corona και της διάσπασης. 

3.4.2 Η επίδραση της γεωμετρίας του διακένου στο φαινόμενο της γείωσης   

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου το φαινόμενο της γείωσης 

εξαρτάται από την ανομοιογένεια του πεδίου  και κατά συνέπεια επηρεάζεται από τη 

γεωμετρία του διακένου και κυρίως από τη διάμετρο της ράβδου και της πλάκας.  

Rod-plate air gap 2 cm. Rod's diameter 10 mm. dc(-) 
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 (α) Για διαφορετικές διαμέτρους πλάκας.    (β) Για διαφορετικές διαμέτρους ράβδου. 
                  Διάμετρος ράβδου 10 mm.                     Διάμετρος πλάκας 100 mm. 

Σχήμα 3.23: Η επιρροή της διαμέτρου της πλάκας και της ράβδου στις τιμές της 
έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, της τάσης έναρξης Corona και της τάσης διάσπασης 
διάκενων ράβδου-πλάκας για τις 2 ή 3 διαφορετικές περιπτώσεις γείωσης. Τάση      

dc(-), μήκος διακένου 2 cm, Vc: τάση έναρξης Corona, Vbr: τάση διάσπασης,          Er: 
ένταση πεδίου στη ράβδο, r-gr: διάταξη με γειωμένη ράβδο,                                  pl-gr: 

διάταξη με γειωμένη  πλάκα [72, 73]. 

Από τα διαγράμματα του Σχήματος  3.23,  προκύπτει ότι η επίδραση του φαινομένου 

της γείωσης στην τάση έναρξης Corona στα διάκενα ράβδου–πλάκας εξαρτάται 

σημαντικά από τις διαστάσεις των ηλεκτροδίων. Όσο πιο μικρή η διάμετρος της 

ράβδου τόσο πιο ανομοιογενές το πεδίο και τόσο πιο έντονη η επίδραση του 

φαινομένου της γείωσης στην τάση έναρξης Corona, (Σχήμα 3.23β).  

 r-gr
  pl-gr

Symm
Er

Vc
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Η επιρροή της διαμέτρου της πλάκας είναι διαφορετική. Για μεγαλύτερη διάμετρο 

πλάκας, παρόλο που το πεδίο είναι πιο ανομοιογενές, η επίδραση της γείωσης είναι 

μικρότερη, (Σχήμα 3.23α). Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, όπως φαίνονται στα Σχήματα 3.6 και 3.7. Για τα  διάκενα ράβδου-

πλάκας με γειωμένη τη ράβδο (r-gr), χαράσσεται η καμπύλη της τάσης διάσπασης, 

διότι δεν εμφανίζεται Corona πριν την διάσπαση. 

3.4.3 Η επίδραση της γείωσης στα διάκενα ράβδου-ράβδου 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3 ένα διάκενο ράβδου-ράβδου μπορεί να είναι 

συμμετρικό από γεωμετρικής - κατασκευαστικής πλευράς, αλλά όταν η μία ράβδος 

φορτίζεται και η άλλη είναι γειωμένη δεν είναι ηλεκτρικά συμμετρικό, εξ αιτίας του 

φαινομένου της γείωσης, όπως προκύπτει και από το Σχήμα 3.9 [71-72]. Αυτή η 

ασυμμετρία διαφοροποιεί τη διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων. 

Το φαινόμενο της γείωσης παρουσιάζεται ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις 

με τη μία ράβδο γειωμένη, ή με συμμετρική φόρτιση των δύο ράβδων. Για μικρά 

διάκενα με μήκος μικρότερο από 5 cm, η τάση έναρξης Corona είναι μέχρι και 80% 

και η τάση διάσπασης χωρίς Corona μέχρι 70% χαμηλότερη στις διατάξεις με τη μια 

ράβδο γειωμένη σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις με συμμετρική φόρτιση, 

όπως φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 3.24 και 3.25. Αυτό οφείλεται στις 

διαφορές που προκαλεί το φαινόμενο της γείωσης στην κατανομή του πεδίου και 

ιδιαίτερα στις τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου στα διάκενα, όπως προκύπτει 

από τα αποτελέσματα των Σχημάτων 3.10 και 3.11. Στα μεγαλύτερα διάκενα, η 

επίδραση του φαινόμενου στην τάση διάσπασης δεν μπορεί να παρατηρηθεί 

μεμονωμένα, διότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και θα αναλυθεί στο κεφάλαιο Δ 

επηρεάζεται σημαντικά από την επίδραση του ρεύματος  Corona.  

Το φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει και την συμπεριφορά των διακένων ράβδου-

ράβδου όταν καταπονούνται με κρουστική τάση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.26. Σ' αυτές 

τις περιπτώσεις η επίδραση μπορεί να παρατηρηθεί μόνο ανάμεσα στις δύο διατάξεις 

φόρτισης με θετική και αρνητική κρουστική τάση. Η τάση διάσπασης είναι λίγο 

μεγαλύτερη όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική σύμφωνα με το γνωστό φαινόμενο 

της πολικότητας. Αν όμως δεν υπήρχε το φαινόμενο της γείωσης να αλλοιώνει την 

ηλεκτρική συμμετρία του διακένου το φαινόμενο της πολικότητας δεν θα είχε καμία 
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επίδραση. Δηλαδή σ' αυτές τις περιπτώσεις το φαινόμενο της γείωσης είναι η αιτία που 

προκαλεί την εμφάνιση του φαινόμενου της πολικότητας. 
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Σχήμα 3. 24  Η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στην τάση έναρξης Corona  
διακένων ράβδου-ράβδου, με τάση dc(-) [77]. 
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Σχήμα 3.25  Η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στην τάση διάσπασης των διακένων 
ράβδου-ράβδου. Τάση dc(-) [77]. 
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Σχήμα 3.26: Η επίδραση της πολικότητας της τάσης και της γείωσης στην τάση 
διάσπασης των διακένων ράβδου–γειωμένης ράβδου διαμέτρου 10 mm, για     

κρουστική τάση 1,2/50 [77].  
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3.5 Σύνδεση αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τα πειραματικά 

αποτελέσματα  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε ότι αφορά την μέγιστη ένταση του 

πεδίου στο διάκενο και τον συντελεστή του πεδίου κατά μήκος του άξονα του 

διακένου με τα πειραματικά αποτελέσματα  προκύπτουν σχέσεις οι οποίες μπορούν 

να περιγράψουν (ή και να προβλέψουν) με αρκετή ακρίβεια την διηλεκτρική 

συμπεριφορά των διακένων με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης.  

3.5.1 Σχέση έντασης πεδίου και τάσης έναρξης Corona και διάσπασης 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα  που προκύπτουν από την ανάλυση του πεδίου με 

προσομοίωση με τα πειραματικά αποτελέσματα προκύπτει ότι: 
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                    (α) Τάση dc(-)                                                (β) Τάση dc(+) 
Σχήμα 3.27: Η επίδραση της γείωσης στην τάση έναρξης Corona (Vc) για διάκενα 
ράβδου-πλάκας με διάμετρο ράβδου 4 mm και πλάκας 100 mm, σε σύγκριση με τις 
τιμές της έντασης του πεδίου πάνω στη ράβδο, για διάφορα μήκη διακένου  και για   
τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις φόρτισης με τάση συνεχή θετική και αρνητική.      

Τάση ανάλυσης 1 V [65]. 

1) Όταν το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές (διάταξη με την πλάκα γειωμένη 

στα διάκενα ράβδου-πλάκας, ή με τη μία ράβδο γειωμένη στα διάκενα ράβδου-

ράβδου) και  κατά συνέπεια η μέγιστη τιμή της έντασης του πεδίου στη ράβδο για 

την ίδια τάση φόρτισης είναι μεγαλύτερη, τότε η τιμή της τάσης έναρξης Corona 

είναι μικρότερη, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 3.27. 

2)  Στα σχετικά μικρά διάκενα, ή στα διάκενα με λιγότερο ανομοιογενές πεδίο 

(σχετικά μεγάλη διάμετρο ράβδου) η διάσπαση των διάκενων λαμβάνει χώρα  

πριν εμφανιστούν ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona στο διάκενο. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις και στα διάκενα ράβδου-πλάκας η τάση διάσπασης είναι αναλογικά 
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μεγαλύτερη όταν το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές, δηλαδή στις διατάξεις με 

τη ράβδο γειωμένη, ενώ είναι μικρότερη στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη. 

Στα διάκενα ράβδου-ράβδου είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη με συμμετρική φόρτιση 

και μικρότερη με τη μία ράβδο γειωμένη.  
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Σχήμα 3.28: Η επίδραση της γείωσης στην τιμή της μέγιστης  έντασης του πεδίου (Εr) 
για τις 2 διαφορετικές διατάξεις με τη πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη και αντίστοιχα στην 

τάση έναρξης Corona (Vc) ή διάσπασης (Vbr) σε διάκενα ράβδου-πλάκας με 
διαμέτρους 10 και 100 mm και ο συντελεστής Β της Εξίσωσης (3.18) [65].   

Από τα διαγράμματα του Σχήματος 3.28 προκύπτει ότι στις δύο διαφορετικές 

περιπτώσεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη για ίσες τιμές της έντασης πεδίου 

προκύπτουν ίσες τιμές της τάσης έναρξης Corona, ή της τάσης διάσπασης. Έτσι 

μπορεί να διαμορφωθεί η ακόλουθη εμπειρική σχέση η οποία μπορεί να συνδέει την 

ένταση του πεδίου με την τάση έναρξη  Corona, ή την τάση διάσπασης χωρίς Corona:     

( )grrgrplgrplgrrr EEBVVή,ΔEBΔV −−−− −⋅=−⋅=  ,                                         (3.18) 

όπου ΔV = Vr-gr - Vpl-gr (kV) είναι οι διαφορές στις τιμές της τάσης για τις δύο 

διαφορετικές διατάξεις γείωσης, ΔE = Epl-gr - Er-gr (V/m) είναι οι αντίστοιχες διαφορές 

των τιμών της έντασης του πεδίου και  B=0,1 έως 0,5 kV/(V/m), ανάλογα με την 

γεωμετρία του διακένου. Ο συντελεστής Β εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της 

μέγιστης έντασης του πεδίου στην τάση έναρξης Corona και την τάση διάσπασης και 

κατά συνέπεια είναι ένα μέτρο της επίδρασης του φαινομένου της γείωσης στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά του διακένου. Οι τιμές του Β προκύπτουν από το 

διάγραμμα του Σχήματος 3.28β. 
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Η επίδραση του φαινόμενου στην τάση έναρξης Corona είναι εύκολα μετρήσιμη, 

όταν η διάμετρος της ράβδου είναι σχετικά μικρή (<6 mm), οπότε η έναρξη Corona 

εμφανίζεται πριν από την διάσπαση σε σχετικά μικρά διάκενα (<10 cm). 

Στις διατάξεις γειωμένης ράβδου – πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm δεν 

εμφανίζονται μετρήσιμα φαινόμενα Corona πριν την διάσπαση και γι αυτό στα 

διαγράμματα χαράσσεται η καμπύλη της τάσης διάσπασης. 

3.5.2 Η μέγιστη ένταση του πεδίου κατά την έναρξη Corona και την διάσπαση    

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των πειραμάτων μπορούμε επίσης 

να υπολογίσουμε τις τιμές της έντασης του πεδίου πάνω στη ράβδο 

Πολλαπλασιάζοντας την τιμή της μέγιστης έντασης του πεδίου στη ράβδο, όπως  

προέκυψε από την ανάλυση  με προσομοίωση για τάση 1 V, με την αντίστοιχη τιμή 

της τάσης έναρξης Corona ή της διάσπασης από τις μετρήσεις, προκύπτει η τιμή της 

μέγιστης έντασης του πεδίου στη ράβδο κατά την έναρξη Corona ή την διάσπαση 

χωρίς Corona:  

s
r V

V
EE ⋅=    (kV/cm),                                                                                    (3.19) 

όπου Εr (V/cm) η μέγιστη τιμή της έντασης από την ανάλυση, Vs (=1V) η τιμή της 

τάσης κατά την ανάλυση και  V (kV) η τιμή της τάσης έναρξης Corona ή της 

διάσπασης. 
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     (α) Διάκενα Ράβδου-πλάκας .                      (β) Διάκενα Ράβδου-ράβδου,  
                                                                                     διαμέτρου 10 mm 
Σχήμα 3.29: Η τιμή της έντασης του πεδίου (Εc) κατά την έναρξη της Corona στα 
διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. Διάμετρος πλάκας 100 mm [74]. 
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Διαπιστώνεται, (Σχήμα 3.29), ότι οι τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου για τις 2 

διαφορετικές διατάξεις με τη ράβδο ή την πλάκα γειωμένη, είτε με συμμετρική 

φόρτιση των ηλεκτροδίων είναι περίπου ίδιες για την ίδια γεωμετρία διακένου.  

Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, διότι η έναρξη Corona πρέπει για κάποια 

συγκεκριμένη διάταξη να παρατηρείται σε συγκεκριμένη τιμή της έντασης του 

πεδίου, άσχετα με τον τρόπο γείωσης, (Εξισώσεις 1.17). Δηλαδή το φαινόμενο της 

γείωσης δεν επηρεάζει την τιμή της έντασης του πεδίου, στην οποία παρατηρείται 

έναρξη Corona.  

Οι μικρές διαφορές που εμφανίζονται στο διάγραμμα του Σχήματος 3.29, για τα 

διάκενα με την ίδια διάμετρο ράβδου οφείλονται στον διαφορετικό βαθμό 

ανομοιογένειας του πεδίου στις διαφορετικές διατάξεις, αλλά κυρίως στην ακρίβεια 

των αναλύσεων και των μετρήσεων. Στα διάκενα ράβδου-ράβδου μάλιστα οι 

διαφορές αντιστρέφονται, δηλαδή η ένταση είναι μεγαλύτερη στις διατάξεις με 

γειωμένη τη μια ράβδο [74].  

 
Σχήμα 3.30:  Η τάση (Vc), η ένταση του πεδίου (Εc) και το ελάχιστο μήκος διακένου 

(Gmin) για την έναρξη  Corona σε διάκενα ράβδου – γειωμένης πλάκας σε συνάρτηση 
με την διάμετρο της ράβδου. Τάση dc (-), διάμετρος πλάκας 100 mm [74]. 

Παρατηρείται όμως ότι οι τιμές της τάσης και της έντασης του πεδίου κατά την 

έναρξη Corona μεταβάλλονται με το μήκος του διακένου, τη διάμετρο της ράβδου 

και γενικότερα με το βαθμό ανομοιογένειας του πεδίου στο διάκενο, όπως φαίνεται 

στα διαγράμματα του Σχήματος 3.30.  Όσο περισσότερο ανομοιογενές είναι το πεδίο 

(μικρότερη διάμετρος της ράβδου) τόσο μεγαλύτερη η ένταση του πεδίου κατά την 

έναρξη Corona (Ec), μικρότερη η τάση έναρξης Corona (Vc) και μικρότερο το 

ελάχιστο μήκος διακένου (Gmin) για την έναρξη της Corona.  
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Τα αποτελέσματα των διαγραμμάτων στα Σχήματα 3.29 και 3.30 είναι πολύ 

σημαντικά διότι δίνουν τις τιμές της τάσης, της έντασης πεδίου και του μήκους 

διακένου για την έναρξη Corona σε διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, με 

τον αντίστοιχο τρόπο που οι Εξισώσεις  (1.17) περιγράφουν τις τιμές της έντασης του 

πεδίου για την έναρξη Corona για απλές ράβδους στο χώρο, χωρίς άλλο ηλεκτρόδιο.  

Στο Σχήμα 3.30 οι τιμές της τάσης Vc και του Gmin μετρήθηκαν πειραματικά, ενώ η 

Εc υπολογίστηκε από την Εξίσωση (3.19). 

3.5.3  Σύνδεση της Corona και της διάσπασης με την ανομοιογένεια του πεδίου 

Διερευνήθηκε ο τρόπος σύνδεσης της ανομοιογένειας του πεδίου με τα φαινόμενα 

της Corona και της διάσπασης. Έγινε προσπάθεια διατύπωσης ενός κανόνα που να 

προβλέπει πότε ένα διάκενο ράβδου-πλάκας ή ράβδου-ράβδου θα οδηγηθεί σε 

Corona και πότε σε διάσπαση με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του πεδίου με 

προσομοίωση.  

Βασικός στόχος ήταν να απαντηθεί το ερώτημα αν μπορούν να συνδεθούν τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης με τα φαινόμενα της Corona και της διάσπασης. Αν  

δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που να περιγράφει κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις εμφανίζεται διάσπαση ή Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου. Τέτοιο μοντέλο στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει.  

Χρησιμοποιήθηκε η τιμή της μέσης έντασης του πεδίου κατά τη έναρξη Corona ή την 

διάσπαση, σύμφωνα με τη σχέση GVEav = , διότι από τη σχέση αυτή προκύπτει 

εύκολα και η τιμή της τάσης έναρξης του φαινόμενου από τη σχέση , 

όπου G το μήκος του διακένου. 

GEV ⋅= av

Βέβαια η Eav από μόνη της δεν μπορεί να καθορίσει το φαινόμενο, διότι αυτό 

επηρεάζεται και από τον βαθμό ανομοιογένειας του πεδίου και έτσι το μοντέλο 

συνδέθηκε και με τον συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου, {Εξίσωση ( 1.7)}, ο 

οποίος ορίζεται πολύ εύκολα σε συνάρτηση με την μέγιστη ένταση του πεδίου 

avmax EEn =

En ⋅=

. Αν μάλιστα η ανάλυση του πεδίου γίνεται με τάση 1 V,  τότε η σχέση 

είναι G , όπου n είναι ο συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου (field 

factor, or efficiency factor).  

max
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Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώνουν τις μέχρι τώρα γνώσεις μας για το φαινόμενα 

Corona, όσον αφορά τα μικρά οριζόντια διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου 

και συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο της γείωσης, όπως φαίνεται από τα 

διαγράμματα  των Σχημάτων 3.26, 3.27 και 3.28.  

Είναι γνωστές από την βιβλιογραφία οι σχέσεις που δίνουν τις τιμές της έντασης του 

πεδίου για την έναρξη Corona, όπως οι εμπειρικές Εξισώσεις (1.17):   

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅=

r
0,3130Ec  (kV/cm) για τάση ac, ή 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⋅=

3c r
1122,8E  (kV/cm) , ή 

rδBδAE ⋅+⋅= +++ , (kV/cm), για τάση θετική και                                              
 

rδBδAE ⋅+⋅= −−−  , (kV/cm), για τάση αρνητική,                                                  

όπου, θ)(273p2,94δ +⋅= , cmkV39,8έως31=+Α , για dc(+),  

cmkV40,3έως29,4Α =−  για dc(-), cmkV8,4έως11,8Β =+  για  dc(+),  

cmkV7,3έως9,9Β =− για dc(-),  r (cm) είναι η ακτίνα της ράβδου, p (kN/m2) είναι 

η πίεση και θ (oC) η θερμοκρασία του αέρα.                                                                    

Για τα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου όμως η ένταση έναρξης Corona 

επηρεάζεται σημαντικά από την γενικότερη γεωμετρία του διακένου και όχι μόνον 

από την διάμετρο της ράβδου και συνεπώς δεν έχουν εφαρμογή οι παραπάνω σχέσεις, 

οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για το πεδίο μιας φορτισμένης ράβδου, χωρίς άλλο 

γειωμένο ηλεκτρόδιο. 

Στη παρούσα παράγραφο δεν έγινε διερεύνηση του μηχανισμού διάσπασης των 

διακένων διότι δεν ήταν στους στόχους της εργασίας. Ο μηχανισμός διάσπασης είναι 

γνωστός για τα διάκενα με ομοιογενή και μη ομοιογενή πεδία (Κεφάλαιο Α).  
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Η μέση τιμή της έντασης του πεδίου κατά την Corona και την διάσπαση [76].  

 Η μέση τιμή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου σε ένα 

διάκενο ράβδου-πλάκας κατά την έναρξη Corona ή την διάσπαση, μεταβάλλεται με 

το μήκος του διακένου σύμφωνα με την  σχέση GVEav = , ενώ η τιμή της, όπως και 

η τιμή της τάσης έναρξης Corona και της διάσπασης εξαρτώνται από την γεωμετρία 

του διάκενου, αλλά και από το φαινόμενο της γείωσης.   

Διάκενα ράβδου-πλάκας με διάμετρο πλάκας 100 mm και 3 διαφορετικές διαμέτρους 

ράβδου, 4, 10 και 12 mm, έχουν επιλεγεί για την διερεύνηση του φαινομένου στα 

διαγράμματα του Σχήματος 3.31. Τα αποτελέσματα για μεγαλύτερες διαμέτρους 

πλάκας και για διαμέτρους ράβδου μεταξύ 4 και 12 mm, είναι κάπου ανάμεσα.     
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(α) Αρνητική ράβδος 4 mm, πλάκα 100 mm.  (β) Αρνητική ράβδος 12 mm, πλάκα 100 mm. 
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(γ) Διάκενα ράβδου-ράβδου με διαμέτρους ράβδων 4 και 10 mm. 

Σχήμα 3.31: Η μέση τιμή έντασης του πεδίου κατά την έναρξη Corona και την 
διάσπαση σε διάκενα  ράβδου-πλάκας με διαμέτρους (α) 4 mm και 100 mm,               
(β) 12 mm και 100 mm  και (γ) σε διάκενα  ράβδου-ράβδου με διαμέτρους            

ράβδων 4 mm και 10 mm. Τάση συνεχής [78]. 
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Στα διαγράμματα αυτά ξεχωρίζουν 2 διαφορετικές περιοχές, η αριστερή περιοχή, 

στην οποίαν η διάσπαση γίνεται χωρίς ανιχνεύσιμη Corona και η δεξιά περιοχή, όπου 

η Corona (δεξιά κάτω) εμφανίζεται πριν την διάσπαση (δεξιά πάνω).  

Από τα διαγράμματα του Σχήματος 3.31 προκύπτει ότι το διάκενο διασπάται όταν η 

μέση τιμή της έντασης του πεδίου στο διάκενο είναι μεγαλύτερη από μια 

συγκεκριμένη τιμή Eav1=11 kV/cm. Προκύπτει επίσης ότι το διάκενο διασπάται χωρίς 

ανιχνεύσιμη Corona όταν το μήκος του είναι μικρότερο από 2-3 cm (πιο ομοιογενές 

πεδίο), ανάλογα με τη διάμετρο της ράβδου. Όσο μικρότερη η διάμετρος της ράβδου, 

τόσο πιο ανομοιογενές το πεδίο. Όταν η μέση ένταση του πεδίου είναι μικρότερη από 

την τιμή Eav1=11 kV/cm και φυσικά η μέγιστη ένταση του πεδίου στο διάκενο είναι 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη τιμή Ec έχουμε εμφάνιση ανιχνεύσιμης  Corona. 

Οι διακεκομμένες γραμμές στα Σχήματα 3.31 και 3.32 δίνουν τις τιμές της μέσης 

έντασης του πεδίου για τις οποίες η διάσπαση γίνεται χωρίς ανιχνεύσιμη Corona. Η 

πολικότητα της τάσης και το φαινόμενο της γείωσης επηρεάζουν σημαντικά τα 

αποτελέσματα. 

Η τιμή του συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου κατά την Corona και την 
διάσπαση. 

Η τιμή του συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου κατά μήκος του άξονα του 

διακένου ράβδου-πλάκας αυξάνεται με το μήκος του διακένου, σύμφωνα με την 

Εξίσωση (1.8), ανάλογα και με την γεωμετρία του διακένου.  

Από τα διαγράμματα των Σχημάτων 3.32α και 3.32β  προκύπτει ότι τα διάκενα 

ράβδου-πλάκας διασπώνται χωρίς Corona όταν ο συντελεστής πεδίου κατά μήκος του 

άξονα είναι μικρότερος από μια συγκεκριμένη τιμή n1< 3, έως 4,5, ανάλογα με τη 

διάμετρο της ράβδου. Διαφορετικά και με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση του 

πεδίου στο διάκενο είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη τιμή Ec, φαινόμενα 

Corona εμφανίζονται πριν την διάσπαση. Η πολικότητα της τάσης δεν επηρεάζει 

σημαντικά τα αποτελέσματα. 

Στα διαγράμματα του Σχήματος 3.32 υπάρχουν δύο ξεχωριστές περιοχές. Η κάτω 

περιοχή, στην οποίαν το διάκενο οδηγείται σε διάσπαση χωρίς ανιχνεύσιμα 

φαινόμενα Corona και η πάνω περιοχή, όπου φαινόμενα Corona προηγούνται και 

οδηγούν σε διάσπαση.  
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Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για διάκενα ράβδου-ράβδου φαίνονται στο Σχήμα 

3.32γ. Από τα διαγράμματα του Σχήματος αυτού προκύπτει ότι το διάκενο διασπάται 

χωρίς Corona όταν ο συντελεστής πεδίου κατά μήκος του άξονα είναι μικρότερος από 

μια συγκεκριμένη τιμή n1<3, ανάλογα και με τη διάμετρο της ράβδου. Διαφορετικά 

και με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ένταση του πεδίου στο διάκενο είναι 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη τιμή Ec, φαινόμενα Corona εμφανίζονται πριν την 

διάσπαση [88]. 
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(α) Αρνητική ράβδος 4 mm, πλάκα 100 mm  (β) Αρνητική ράβδος 12 mm, πλάκα 100 mm 
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                      (γ) Διάκενα ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδων 4 ή 10 mm 
  
Σχήμα 3.32:  Ο συντελεστής πεδίου  κατά την έναρξη Corona και την διάσπαση σε διάκενα 
ράβδου-πλάκας με διαμέτρους (α) 4 mm  και 100 mm και (β) 12 mm και 100 mm και (γ) σε 
διάκενα ράβδου-ράβδου με διαμέτρους ράβδων 4 mm και 10 mm. Τάση συνεχής [78]. 

Από τα αποτελέσματα των Σχημάτων 3.31 και 3.32 προκύπτει συνδυασμένα και 

γενικά ό,τι: 

1. Τα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου οδηγούνται σε διάσπαση 

χωρίς φαινόμενα Corona, όταν η μέση τιμή της έντασης του πεδίου είναι  

μεγαλύτερη από 11 kV/cm και η τιμή του συντελεστή πεδίου είναι μικρότερη 

από 3.  
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2. Τα διάκενα διασπώνται μετά από Corona, όταν η μέση τιμή της έντασης του 

πεδίου είναι μεγαλύτερη από 11 kV/cm και η τιμή του συντελεστή πεδίου 

είναι μεγαλύτερη  από 4,5.  

3. Φαινόμενα Corona εμφανίζονται, όταν η μέση τιμή της έντασης του πεδίου 

είναι μικρότερη από 11 kV/cm και η τιμή του συντελεστή πεδίου είναι 

μεγαλύτερη από 4,5.  

Το φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται 

από τα διαγράμματα των Σχημάτων 3.31 και 3.32.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, διότι με την εφαρμογή τους, 

καθίσταται δυνατόν με τη χρήση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και μόνο, να 

γίνει πρόβλεψη κατά πόσο ένα διάκενο ράβδου-πλάκας ή ράβδου-ράβδου, που 

πρόκειται να φορτιστεί με συγκεκριμένη τιμή συνεχούς τάσης, θα οδηγηθεί σε 

διάσπαση ή σε Corona. Αντίστοιχα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στη διεθνή 

βιβλιογραφία.  

 

3.6  Η επίδραση της γείωσης στην τιμή της έντασης ρεύματος 

Corona 

Είναι γνωστό ότι η τιμή της έντασης ρεύματος Corona που προκαλείται στα διάκενα 

αέρα εξ αιτίας του φαινόμενου Corona αυξάνεται με την τιμή της τάσης και 

επηρεάζεται σημαντικά από την ανομοιογένεια του πεδίου και την πολικότητα της 

τάσης, (φαινόμενο πολικότητας). Επειδή όμως η ανομοιογένεια του πεδίου 

επηρεάζεται από το φαινόμενο της γείωσης, προκύπτει σαν συνέπεια ότι και η τιμή 

της έντασης ρεύματος Corona επηρεάζεται επίσης σημαντικά από το φαινόμενο της 

γείωσης στα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. Η ένταση ρεύματος 

Corona εμφανίζει μεγαλύτερες τιμές όταν το πεδίο είναι περισσότερο ανομοιογενές, 

όπως στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη και μικρότερες στα διάκενα με την ράβδο 

γειωμένη ή με συμμετρική φόρτιση.  
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3.6.1  Διάκενα ράβδου-πλάκας 

 Η επίδραση της γείωσης στις τιμές της έντασης ρεύματος Corona στα διάκενα 

ράβδου-πλάκας είναι έντονη και εξαρτάται από την διάμετρο της ράβδου και το 

μήκος του διακένου (δηλαδή από την ανομοιογένεια του πεδίου), καθώς επίσης και 

από την πολικότητα της τάσης, δηλαδή από το φαινόμενο της πολικότητας.  

Από την πειραματική διερεύνηση των διακένων ράβδου-πλάκας, τα αποτελέσματα 

της οποίας φαίνονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 3.33 έως 3.35, προέκυψε ότι η 

ένταση ρεύματος Corona είναι για την ίδια τιμή τάσης αναλογικά μεγαλύτερη α) στις 

διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, στις οποίες το ηλεκτρικό πεδίο είναι πιο 

ανομοιογενές, (Σχήμα 3.33α), β) όταν η πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης είναι 

αρνητική, (Σχήμα 3.34α ) και γ), στα διάκενα με μεγάλο μήκος, δ) με μικρή διάμετρο 

ράβδου και ε) με μεγάλη διάμετρο πλάκας, (Σχήμα 3.35). 
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(α) Η ράβδος θετική σε σχέση με την πλάκα.  (β) Η ράβδος αρνητική σε σχέση με την  

πλάκα. 
 Σχήμα  3.33.  Η ένταση ρεύματος Corona σε συνάρτηση με την τάση για διάκενα 

ράβδου - πλάκας με διαμέτρους 4 και100 mm και μήκος 5 cm, για τις δύο  
διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα (pl-gr) ή την ράβδο (r-gr) γειωμένη [77],        
σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη τάση. Στο (α) οι καμπύλες με διακεκομμένη 
γραμμή παριστάνουν την ένταση του πεδίου  και με  συνεχή την ένταση ρεύματος 
Corona. Με κόκκινο οι διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη και με μπλε οι διατάξεις      

με την πλάκα γειωμένη. 

Το φαινόμενο παρατηρείται  σε θετική και σε αρνητική συνεχή τάση, αλλά και σε 

εναλλασσόμενη. Τα αποτελέσματα είναι πιο ξεκάθαρα όταν η διάμετρος της ράβδου 

είναι μικρή και η πολικότητα της ράβδου είναι ίδια σε σχέση με την πλάκα, όπως στις 

διατάξεις (α) με τη πλάκα γειωμένη και τη ράβδο θετικά φορτισμένη και (β) με την 

ράβδο γειωμένη και την πλάκα αρνητικά φορτισμένη, (Σχήμα 3.33α). Σ΄αυτή την 

περίπτωση η ράβδος είναι πάντα θετική σε σχέση με την πλάκα, δεν υπάρχει 
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φαινόμενο πολικότητας και οι διαφορές στις τιμές της έντασης ρεύματος Corona 

οφείλονται μόνο στο φαινόμενο της γείωσης. Στο Σχήμα 3.33β παρατηρούνται τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για αρνητική ράβδο. 

Είναι επίσης εύκολο να παρατηρηθεί ότι και στις δύο διατάξεις ίσες τιμές έντασης 

ρεύματος Corona αντιστοιχούν σε ίσες τιμές έντασης πεδίου, (Σχήμα 3.33α). Έτσι 

μπορεί να διαμορφωθεί η ακόλουθη εμπειρική σχέση η οποία μπορεί να συνδέει την 

ένταση του πεδίου με την ένταση ρεύματος Corona.:     

 ( )grrgrplgrrgrplrc EEAIIή,ΔEAΔI −−−− −⋅=−⋅= ,          (3.21)  

όπου ΔΙc (μΑ) είναι η διαφορά της έντασης ρεύματος Corona στις δύο διαφορετικές 

διατάξεις με τη ράβδο ή την πλάκα γειωμένη, ΔΕ (V/m) η αντίστοιχη διαφορά της 

έντασης του πεδίου και Α = 2 έως 12 μΑ/(V/m), (Σχήμα 3.34β), ανάλογα με την 

γεωμετρία του διακένου. Ο συντελεστής Α εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της 

μέγιστης έντασης του πεδίου και κατά συνέπεια και του φαινομένου της γείωσης στις 

τιμές της έντασης ρεύματος Corona.  
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Σχήμα 3.34:  Η επίδραση του φαινομένου της γείωσης και της πολικότητας της τάσης 
στις τιμές της έντασης ρεύματος Corona σε διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 

και 100 mm, μήκους 4 cm [77].

Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι η ένταση του πεδίου στη ράβδο, 

στην  οποίαν  οφείλεται κατά κύριο λόγο η ένταση ρεύματος Corona, είναι μικρότερη 

στην διάταξη με τη ράβδο γειωμένη, λόγω ακριβώς του φαινομένου της γείωσης.  
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Οι καμπύλες των Σχημάτων 3.33  έως 3.35, που αναφέρονται στις διατάξεις με την 

πλάκα γειωμένη είναι παρόμοιες με αντίστοιχες καμπύλες από τη βιβλιογραφία, 

(Σχήμα 1.22).  

Η ένταση ρεύματος Corona είναι επίσης μεγαλύτερη (>10%) όταν η εφαρμοζόμενη 

τάση είναι αρνητική εξ αιτίας του φαινομένου της πολικότητας, (Σχήμα 3.34α).   
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Σχήμα 3.35: Η επίδραση της γεωμετρίας του διακένου στην ένταση ρεύματος Corona 
των διακένων ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη. Διάμετρος ράβδου 10 mm, 

διάμετρος πλάκας 100 και 150 mm, μήκος διακένου 3 έως 6 cm.     
 

3.6.2  Διάκενα ράβδου-ράβδου   

Η επίδραση της γείωσης στις τιμές της έντασης ρεύματος Corona στα διάκενα 

ράβδου-ράβδου είναι λιγότερο έντονη και εξαρτάται από την διάμετρο της ράβδου 

και το μήκος του διακένου, (ανομοιογένεια του πεδίου, Σχήμα 3.36).  

Μπορεί να διατυπωθεί η ακόλουθη εμπειρική σχέση μεταξύ της μέγιστης έντασης του 

πεδίου (Er) και της έντασης ρεύματος Corona (Ic) πριν την διάσπαση, όπως προκύπτει 

και από τα διαγράμματα του Σχήματος 3.36:    

( )symmgrrrrsymmgrrrrrc EEAIIή,ΔEAΔI −⋅=−⋅= −−−− ,                           (3.22)  

όπου  ΔΙc (μΑ) είναι η διαφορά των τιμών της έντασης ρεύματος Corona ακριβώς 

πριν την διάσπαση (λίγο πριν τη διάσπαση) στις δύο διαφορετικές διατάξεις με 

συμμετρική φόρτιση ή με τη μία ράβδο γειωμένη,  ΔΕ (V/m) η διαφορά της μέγιστης 
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έντασης του πεδίου για τις 2 διαφορετικές διατάξεις και Αr-r = 0,3 έως 1 μΑ/(V/m), 

(Σχήμα 3.36β), ανάλογα με την γεωμετρία του διακένου.  

Η επίδραση του φαινόμενου της γείωσης εμφανίζεται επίσης σε ένα διάκενο ράβδου-

ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη, όταν αλλάζει η πολικότητα της τάσης. Η ένταση 

ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερη όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική 

(Σχήμα 3.37).  

Οι διαφορές αυτές φαίνεται με μια πρώτη ματιά ότι οφείλονται στο φαινόμενο της 

πολικότητας, αλλά εάν δεν υπήρχε το φαινόμενο της γείωσης το διάκενο ράβδου-

ράβδου θα συμπεριφέρονταν σαν μια πλήρως συμμετρική διάταξη και δεν θα 

προέκυπταν διαφορές όταν θα άλλαζε η πολικότητα. Η τιμή της έντασης ρεύματος 

Corona επηρεάζει αναλογικά και την τάση διάσπασης του διακένου, (Σχήμα 3.37α), η 

οποία γίνεται μεγαλύτερη στην αρνητική πολικότητα, (φαινόμενο ρεύματος Corona, 

Κεφάλαιο Δ).  
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         (α) Ρεύμα Corona και ένταση πεδίου.                      (β) Συντελεστής  Α. 
Σχήμα 3.36: Συσχετισμός της έντασης του πεδίου με την ένταση ρεύματος Corona πριν 
την διάσπαση σε διάκενα ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδων 4 mm, σε συνδυασμό με 
την επίδραση του φαινόμενου της γείωσης και ο συντελεστής Α της Εξίσωσης (3.22). 
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(α)Σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου.           (β) Σε συνάρτηση με την τάση. 
Σχήμα 3.37:Η επίδραση της πολικότητας της τάσης στα διάκενα ράβδου-ράβδου.    
                                      Διάμετρος ράβδου 4 mm [77]. 
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3.7  Το φαινόμενο του καθρέπτη  

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Κεφαλαίου, όταν στα διάκενα 

ράβδου–πλάκας με την πλάκα γειωμένη η διάμετρος της πλάκας είναι σχετικά 

μεγάλη, η κατανομή του πεδίου στο διάκενο είναι περίπου ίδια  με την κατανομή του 

πεδίου στο μισό τμήμα ενός διακένου ράβδου–ράβδου, διπλάσιου μήκους, που 

φορτίζεται συμμετρικά με διπλάσια τάση [69, 72].  

                           

      (α) Διάκενο ράβδου-πλάκας.                                 (β) Διάκενο ράβδου-ράβδου. 
Σχήμα 3.38: Εικόνες από την ανάλυση των μοντέλων ράβδου-πλάκας (πλάκα γειωμένη, 
τάση 1 V στη ράβδο) και ράβδου-ράβδου διπλάσιου μήκους (τάση +1V, και -1 V σε 

συμμετρική φόρτιση) με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 
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Σχήμα 3.39: Το φαινόμενο του καθρέπτη όπως προκύπτει από την ανάλυση με 
προσομοίωση. Διάμετρος ράβδων10 mm και πλάκας 100 mm. R-r, symm,          

διάκενο ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση, R-r, r-gr, διάκενο                      
ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη και R-pl, διάκενο                                    

ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη [70, 79]. 
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Στο Σχήμα 3.38 προκύπτει συγκριτικά η ομοιότητα των πεδίων των διακένων 

ράβδου-πλάκας και του ισοδύναμου ράβδου-ράβδου διπλάσιου μήκους φορτισμένου 

συμμετρικά με διπλάσια τάση.  

Στα διαγράμματα του Σχήματος 3.39 δίνονται γραφικά τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση με προσομοίωση. Προκύπτει ότι οι τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου 

στη φορτισμένη ράβδο των διακένων ράβδου-πλάκας (πλάκα γειωμένη, τάση 1 V στη 

ράβδο, R-pl) και του ισοδύναμου ράβδου-ράβδου διπλάσιου μήκους (τάση 2V, 

συμμετρική φόρτιση, R-r, symm) είναι περίπου ίσες. Για σύγκριση δίνεται και η 

καμπύλη της έντασης του πεδίου για διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο 

γειωμένη (R-r, r-gr). 

Διαγράμματα με τα πειραματικά αποτελέσματα δίνονται στο Σχήμα 3.40. Προκύπτει 

και εδώ ότι η τάση διάσπασης του διακένου έχει την ίδια περίπου τιμή για τις 2 

διατάξεις του διακένου ράβδου-πλάκας και του ισοδύναμου ράβδου-ράβδου. 
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Σχήμα 3.40: Το φαινόμενο του καθρέπτη από τα πειραματικά αποτελέσματα. 
Προκύπτει ότι η τάση διάσπασης διακένου ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10              
και 100 mm, είναι περίπου ίση με το μισό της τάσης διάσπασης διάκενου            

ράβδου-ράβδου με διαμέτρους 10 mm και διπλάσιο μήκος [79]. 

Οι μικρές διαφορές Σχήμα 3.40 οφείλονται στο γεγονός ότι η διάμετρος της πλάκας 

στις πειραματικές διατάξεις είναι σχετικά  μικρή  (100 mm), ενώ στα μοντέλα 

ανάλυσης ήταν πολύ μεγάλη.  
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Προϋπόθεση για την ισχύ του φαινομένου είναι η σχετικά μικρή διάμετρος της 

ράβδου και η πολύ μεγάλη διάμετρος της πλάκας, όπως προκύπτει και από το Σχήμα  

3.41. 
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Σχήμα 3.41: Η επιρροή της διαμέτρου της πλάκας στο φαινόμενο του καθρέπτη. Όσο 
μεγαλύτερη η πλάκα τόσο πιο ξεκάθαρο το φαινόμενο. G είναι το μήκος του διακένου. 

R-r: διάκενο ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη και R-pl: διάκενο ράβδου-
πλάκας με την πλάκα γειωμένη [79].  

 
 
3.8 Μέθοδος τυχαίων διαδρομών με τη χρήση της τεχνικής Monte-
Carlo  

 

Η ανάλυση του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να γίνει και με τη μέθοδο των τυχαίων 

διαδρομών (Random Walk) και τη χρήση της τεχνικής Monte Carlo [80].  

Η μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε σε μεταπτυχιακή εργασία στο Ε.Μ.Π., στα πλαίσια  

αυτής της διδακτορικής διατριβής [81].  

Η τεχνική προσομοίωσης με τη μέθοδο Monte Carlo χρησιμοποιήθηκε πρώτα από 

τους Fermi, Von Newmann και Ulam, για την επίλυση του προβλήματος της 

μεταφοράς των νετρονίων στην ατομική βόμβα. Το όνομα χρησιμοποιήθηκε επειδή η 

μέθοδος στηρίζεται στην επιλογή τυχαίων αριθμών και έτσι συνδέθηκε άμεσα με  τα 

καζίνο στην πόλη του Monte Carlo. Η μέθοδος Monte Carlo μπορεί να θεωρηθεί σαν 

μια πολύ γενική μαθηματική μέθοδος για την επίλυση μιας μεγάλης ποικιλίας 

προβλημάτων, με τη χρήση προσομοίωσης. 

Είναι προφανές ότι η μέθοδος Monte Carlo είναι κυρίως χρήσιμη για προβλήματα 

στατιστικής φύσεως (μη ντετερμινιστικά). Εντούτοις στην πράξη υπάρχουν πολλά 

προβλήματα, τα οποία περιλαμβάνουν τμήματα με καλά ορισμένες μαθηματικές 
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εξισώσεις και άλλα τμήματα στατιστικής φύσης. Η μέθοδος μπορεί να προσφέρει 

επίλυση και στις 2 περιπτώσεις και γι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ δυνατό 

εργαλείο προσομοίωσης.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προβλημάτων όπου η αναλυτική λύση 

είναι δύσκολη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα.  

Ένα καλό παράδειγμα είναι το πρόβλημα του υπολογισμού του δυναμικού σε 

διάφορες θέσεις ενός ηλεκτροστατικού πεδίου. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί 

και με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 

Στη μέθοδο τυχαίων διαδρομών με την τεχνική Monte Carlo οι εξισώσεις Laplace για 

το ηλεκτρικό δυναμικό επιλύονται με αριθμητική προσομοίωση τυχαίων βηματικών 

μετακινήσεων ενός στοιχείου που ξεκινούν από ένα επιλεγμένο σημείο του χώρου, 

στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή του δυναμικού και καταλήγουν σε ένα 

ηλεκτρόδιο ή στην οριακή επιφάνεια.  

 
Σχήμα 3.42: Ένα πεδίο διακένου αέρα με 2 ορθογώνια ηλεκτρόδια. Έχει σχεδιαστεί το 

πλέγμα, η οριακή επιφάνεια και μια τυχαία διαδρομή [81]. 
 

Ο χώρος του πεδίου μεταξύ των ηλεκτροδίων και της οριακής επιφάνειας χωρίζεται 

με ένα καρτεσιανό πλέγμα όπως γίνεται και στη Μέθοδο των Πεπερασμένων 

Διαφορών. Για το υπολογισμό του δυναμικού σε ένα σημείο P χαράσσεται μια τυχαία 
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διαδρομή (random walk) που ξεκινάει από το συγκεκριμένο σημείο και προχωράει 

κατά τυχαία βήματα. Αυτή η διαδρομή μπορεί να καταλήξει είτε στο ηλεκτρόδιο 

τάσης, οπότε παίρνει την τιμή της τάσης του ηλεκτροδίου Vp, είτε στο ηλεκτρόδιο 

γείωσης  ή την οριακή επιφάνεια, οπότε παίρνει τιμή 0, (Σχήμα 3.42). 

Η τυχαία αυτή διαδρομή επαναλαμβάνεται πολλές φορές (n) και η τιμή της 

καταγράφεται κάθε φορά. Μετά από ένα προκαθορισμένο αριθμό διαδρομών η τιμή 

του δυναμικού για την συγκεκριμένη θέση προκύπτει από την εξίσωση: 

 
n

ΣVlimV n
np ∞→=                                                                                              (3. 23) 

Κάθε Vn  ισούται με Vp ή 0, ανάλογα με το αν η αντίστοιχη διαδρομή καταλήγει  σε 

σημείο  τάσης, ή σε γειωμένο σημείο. Ο ρυθμός σύγκλισης της τιμής Vp στην σωστή 

τιμή είναι ανάλογος προς τον αριθμό n . Απαιτούνται λοιπόν πολλές τυχαίες 

διαδρομές και  ένα πυκνό πλέγμα για μια καλή ακρίβεια στο αποτέλεσμα. 

Η τεχνική Monte Carlo έχει συγκεκριμένη χρήση και περιορίζεται σε μονοδιάστατα 

και διδιάστατα προβλήματα, διότι ο απαιτούμενος χρόνος επίλυσης είναι αρκετά 

μεγάλος. Με τις σημερινές όμως δυνατότητες των Η/Υ θα μπορούσε σχετικά εύκολα 

να χρησιμοποιηθεί και για τριδιάστατα προβλήματα. 

3.8.1. Ανάλυση του πεδίου διακένων με τη μέθοδο των τυχαίων διαδρομών 

Το πρόβλημα που μελετήθηκε είναι η ανάλυση του ηλεκτροστατικού πεδίου διακένου 

αέρα μεταξύ 2 ηλεκτροδίων ράβδου-πλάκας με και χωρίς την παρεμβολή λεπτού 

φορτισμένου διαφράγματος [82]. 

Το μοντέλο του πεδίου σχεδιάστηκε διδιάστατο, με γειωμένο το ηλεκτρόδιο της 

πλάκας και  τάση στο ηλεκτρόδιο της ράβδου. Πιο συγκεκριμένα ερευνήθηκε:  

Η μεταβολή της τάσης κατά μήκος του άξονα συμμετρίας ενός μοντέλου διακένου 

ράβδου-πλάκας, με την παρεμβολή ή όχι ενός λεπτού φύλλου διαφράγματος. Η τάση 

της ράβδου και του διαφράγματος είναι  1 V, ενώ η τάση της πλάκας και της οριακής 

επιφάνειας είναι 0. Αυτή η κατάσταση φόρτισης του διαφράγματος εμφανίζεται λίγο 

πριν την διάσπαση του διακένου.  
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Η μεταβολή της τάσης κατά μήκος γραμμής κάθετης προς τον άξονα συμμετρίας ενός 

μοντέλου διακένου ράβδου πλάκας, με την παρεμβολή ή όχι ενός φύλλου 

διαφράγματος φορτισμένου με τάση 1 V.  

Για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής κατασκευάζουμε μοντέλα όπως φαίνονται στα 

Σχήματα 3.43 και 3.44.  

                      

Σχήμα 3.43: Μοντέλο ράβδου-πλάκας 
 

                      

Σχήμα 3.44: Μοντέλο ράβδου-πλάκας με ένα μονωτικό φορτισμένο διάφραγμα [82] 
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Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου ήταν α) ένα ηλεκτρόδιο ράβδου με διαστάσεις   

20Χ80 mm2, με τάση 1 V, β) μία πλάκα 200 mm γειωμένη (τάση 0 V) και ένα 

διάφραγμα με μορφή λεπτής πλάκας 120 mm με τάση 1 V.  

Στο μοντέλο του Σχήματος 3.43 έχουμε ένα διάκενο ράβδου–πλάκας. Το ηλεκτρόδιο 

ράβδου έχει δυναμικό 1 V, και το ηλεκτρόδιο πλάκας δυναμικό 0 V.  

Στο μοντέλο του Σχήματος 3.44 έχουμε ένα διάκενο αέρα ράβδου–πλάκας με την 

παρεμβολή διαφράγματος. Το ηλεκτρόδιο ράβδου και το διάφραγμα έχουν  δυναμικό 

1V, ενώ το ηλεκτρόδιο πλάκας δυναμικό 0 V.  

Η κατάσταση αυτή παρατηρείται όπως αναφέραμε κατά τη φόρτιση του διακένου με 

υψηλή τάση και λίγο πριν την διάσπαση του διακένου. 

Ορίζεται η οριακή επιφάνεια ορθογωνικής διατομής σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις 

από τα ηλεκτρόδια, η οποία έχει δυναμικό V=0, (Συνθήκη Dirichlet). 

Ο χώρος μεταξύ των ηλεκτροδίων και της οριακής επιφάνειας, (χώρος πεδίου), 

χωρίζεται με ένα καρτεσιανό πλέγμα όπως γίνεται και στη μέθοδο των πεπερασμένων 

διαφορών.  

Για το υπολογισμό του δυναμικού σε ένα σημείο P χαράσσεται μια τυχαία διαδρομή 

που ξεκινάει από το συγκεκριμένο σημείο και προχωράει κατά βήματα. Το κάθε βήμα 

είναι μια τυχαία κίνηση σταθερού μήκους 1. 

Υπάρχουν 4 δυνατότητες κίνησης κατά βήματα  Χ+, Χ-, Y+ και Y-. Η επιλογή της 

κίνησης γίνεται κάθε φορά τυχαία και όπως αναφέρθηκε γίνεται κατά βήματα, 

(Σχήμα 3.42).  

Η κάθε επόμενη κίνηση επιλέγεται τυχαία (random) μεταξύ των 4 επιλογών και 

γίνεται κάθε φορά κατά ένα βήμα. Η διαδρομή που διαγράφεται κατ’ αυτόν τον τρόπο 

λέγεται τυχαία διαδρομή ( random walk). Αυτή η διαδρομή μπορεί να καταλήξει είτε 

στο ηλεκτρόδιο ράβδου ή το διάφραγμα (οπότε παίρνει τιμή 1), είτε στο ηλεκτρόδιο 

πλάκας ή την οριακή επιφάνεια (οπότε παίρνει τιμή 0). Αυτή η τυχαία διαδρομή 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές (n) και η τιμή της καταγράφεται κάθε φορά. Μετά 

από ένα προκαθορισμένο αριθμό διαδρομών η τιμή του δυναμικού για την 

συγκεκριμένη θέση προκύπτει από την  Εξίσωση (3.23). 
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Κάθε Vn  ισούται με 1 ή 0, ανάλογα με το αν η αντίστοιχη διαδρομή καταλήγει στη 

ράβδο ή το διάφραγμα, ή την πλάκα ή την οριακή επιφάνεια. Ο ρυθμός σύγκλισης της 

τιμής Vp στην σωστή τιμή είναι ανάλογος προς το n . Απαιτούνται λοιπόν πολλές 

τυχαίες διαδρομές και  ένα πυκνό πλέγμα για μια καλή ακρίβεια στο αποτέλεσμα. 

Στα συγκεκριμένα παραδείγματα έχει ληφθεί η τάση της ράβδου και του 

διαφράγματος  ίση με 1 V για λόγους απλοποίησης του προβλήματος.  

Τα προβλήματα λύθηκαν με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος, το οποίο έγινε σε 

γλώσσα Visual Basic. Η χάραξη της τυχαίας διαδρομής (επιλογής της δυνατότητας 

βηματικής κίνησης ) και της επιλογής  των τυχαίων αριθμών έγινε με 2 διαφορετικούς 

τρόπους. Τα αποτελέσματα ήταν περίπου τα ίδια και στις δύο.  

 
 
Σχήμα 3.45: Το βασικό παράθυρο του λογισμικού για την ανάλυση του πεδίου με τη 
μέθοδο Monte Carlo. Η περίπτωση διακένου ράβδου-πλάκας, με τάση 1V στη ράβδο  
και την πλάκα γειωμένη. 20.000 διαδρομές. Πολλές δοκιμές για 5 διαφορετικά σημεία 

πάνω στον άξονα του πεδίου [82]. 
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Ζητήθηκε από το πρόγραμμα να δοθούν γραφικές παραστάσεις της μεταβολής της 

τιμής του δυναμικού σε κάθε σημείο (με τιμές ανά 100 τυχαίες διαδρομές) για σύνολο 

10.000, 20.000 και 100.000 διαδρομών. Για τις περιπτώσεις των 10.000 και 20.000 

διαδρομών επαναλήφθηκε η μέτρηση 5 έως 10 φορές και δόθηκαν όλες οι γραφικές 

παραστάσεις σε κοινό διάγραμμα για σύγκριση και έλεγχο, (Σχήματα 3.45-3.46). 

Υπήρχε μια απόκλιση στα αποτελέσματα των διαφορετικών δοκιμών (μετρήσεων) 

που ήταν της τάξης του 5-10%. Για την περίπτωση των 100.000 δοκιμών η 

επανάληψη έδωσε μία απόκλιση της τάξης του 2%. Αυτό σημαίνει ότι με τις 100.000 

δοκιμές προκύπτει ένα αρκετά ακριβές αποτέλεσμα. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα συγκεκριμένα μοντέλα με τη συγκεκριμένη 

τεχνική συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη  μέθοδο των 

πεπερασμένων στοιχείων και τη χρήση του ειδικού λογισμικού Quickfield της Terra 

Analysis. Το πρόγραμμα Quickfield έχει τη δυνατότητα να προσομοιώνει και να 

σχεδιάζει (μοντελοποιεί) χωρητικά συστήματα, δηλαδή ηλεκτροστατικά πεδία 

επίπεδα (γραμμές μεταφοράς), ή συμμετρικά ως προς άξονα και να τα αναλύει με τη 

μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, επιλύνοντας τις εξισώσεις του Laplace, του 

Poisson και του Gauss, με τη χρήση των οριακών συνθηκών Dirichlet. 

 

 
 

Σχήμα 3.46: Το αποτελέσματα από την ανάλυση του πεδίου με τη μέθοδο τυχαίων 
διαδρομών και την Τεχνική Monte Carlo. Η περίπτωση διακένου ράβδου-πλάκας. 
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20.000 διαδρομές. Πολλές δοκιμές για 5 διαφορετικά σημεία πάνω στον άξονα του 
πεδίου. a: απόσταση του σημείου αναφοράς από τη ράβδο [82]. 

 

 
 

Σχήμα 3.47 Το βασικό παράθυρο του λογισμικού για την ανάλυση του πεδίου με τη 
μέθοδο τυχαίων διαδρομών και την Τεχνική Monte Carlo. Η περίπτωση διακένου 

ράβδου-πλάκας.100.000 διαδρομές.  Μία δοκιμή για 6 διαφορετικά σημεία            
πάνω στον άξονα του πεδίου [82]. 

 

 
 

Σχήμα 3.48: Το βασικό παράθυρο του λογισμικού για την ανάλυση του πεδίου με τη 
μέθοδο τυχαίων διαδρομών και την Τεχνική Monte Carlo. Η περίπτωση διακένου 
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ράβδου-διαφράγματος -πλάκας. 100.000 διαδρομές. Μία δοκιμή  για 6 διαφορετικά 
σημεία πάνω στον άξονα του πεδίου [82]. 
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Σχήμα 3.49:  Τα αποτελέσματα της μεταβολής της τάσης κατά μήκος του άξονα της 
διάταξης διάκενου ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 200 mm μήκους 200 mm       
με τις 2 μεθόδους για σύγκριση. Τάση ράβδου 1 V, τάση πλάκας και οριακής    

επιφάνειας 0 V [82]. 
 

Διάγραμμα μεταβολής της τάσης κατά μήκος του άξονα διάταξης ράβδου-
πλάκας με διάφραγμα στο μέσον. Τάση ράβδου και διαφράγματος 1 V, 

τάση πλάκας και οριακής επιφάνειας 0 V
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Σχήμα 3.50:  Τα αποτελέσματα  για τη μεταβολή της τάσης κατά μήκος του άξονα της 
διάταξης  διάκενου ράβδου-διαφράγματος-πλάκας με διαμέτρους 10, 120 και 200 mm 
αντίστοιχα, μήκους 200 mm και το διάφραγμα στο μέσον ράβδου-πλάκας, με τις 2 

μεθόδους για σύγκριση [82].  
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Οι αντίστοιχες καμπύλες δίνονται σε κοινό διάγραμμα για σύγκριση. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται οφείλονται κυρίως στα εξής: 

Στη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων μελετήθηκε ένα μοντέλο 3 διαστάσεων με 

άξονα συμμετρίας ενώ στη μέθοδο τυχαίων διαδρομών με την Τεχνική Monte Carlo, 

μελετήθηκαν μοντέλα 2 διαστάσεων. 

Στη τεχνική Monte Carlo έχουμε ένα πλέγμα σχετικά αραιό και σταθερής 

πυκνότητας. Το πλέγμα θα έπρεπε να είναι πιο πυκνό κοντά στο ηλεκτρόδιο τάσης.  

Η οριακή επιφάνεια είναι σχετικά κοντά στα ηλεκτρόδια. Ένα σημαντικό πρόβλημα 

σε όλες τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης πεδίων είναι ο ορισμός των οριακών 

επιφανειών και των οριακών συνθηκών (Dirichlet). Στο συγκεκριμένο μοντέλο 

ορίστηκε οριακή επιφάνεια τετραγωνική  1080Χ1080 mm2, με τάση 0.  

Παρ’ όλες τις παραπάνω παραδοχές, απλοποιήσεις και διαφορές τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης με τη μέθοδο αυτή είναι ικανοποιητικά σύμφωνα με τα διαγράμματα των 

Σχημάτων 3.49 και 3.50. 

 
 

    
                      (α) Έξι διαδρομές                                            (β) Μία διαδρομή 
 
Σχήμα 3.51: Η διαδικασία της μεθόδου τυχαίων διαδρομών από κάποιο σημείο πάνω 
στον άξονα προς την ράβδο, την πλάκα η την οριακή επιφάνεια, όπως αποτυπώθηκε 
από το ειδικό λογισμικό. Φαίνονται 6 τυχαίες διαδρομές με διαφορετικά χρώματα στο 

(α) και 1 διαδρομή στο (β) [82].   

 

         Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 137



 

 

3.9 Βασικά συμπεράσματα του Κεφαλαίου Γ 
 

Μετά από την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου  μπορούμε να διατυπώσουμε τα 

βασικά συμπεράσματα της επίδρασης της γείωσης στα διάκενα ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου. 

1. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης με προσομοίωση προκύπτει ότι η 

κατανομή του πεδίου είναι περισσότερο ομοιόμορφη στις διατάξεις ράβδου-

πλάκας με γειωμένη τη ράβδο. Σαν συνέπεια, στις διατάξεις αυτές οι τιμές της 

μέγιστης έντασης του πεδίου, καθώς και του συντελεστή ανομοιογένειας του 

πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου είναι αναλογικά μικρότερες από 

τις διατάξεις με γειωμένη την πλάκα.  

2. Στα διάκενα ράβδου-ράβδου το πεδίο είναι περισσότερο ομοιογενές στις 

διατάξεις με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων σε σχέση με τις διατάξεις 

με γειωμένη την μια ράβδο. Αντίστοιχα μικρότερες είναι οι τιμές της μέγιστης 

έντασης του πεδίου, καθώς και του συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου 

κατά μήκος του άξονα του διακένου.  

3. Η τάση έναρξης Corona και η τάση διάσπασης χωρίς Corona είναι αναλογικά 

μεγαλύτερες στις διατάξεις με το περισσότερο ομοιογενές πεδίο, δηλαδή στα 

διάκενα ράβδου-πλάκας με τη ράβδο γειωμένη και στα διάκενα ράβδου-

ράβδου με συμμετρική φόρτιση. Η τάση έναρξης Corona και η τάση 

διάσπασης επηρεάζονται ελαφρά και από την πολικότητα της τάσης.  

4. Στα μεγαλύτερα διάκενα η επίδραση της γείωσης στην τάση διάσπασης 

ανατρέπεται από την επίδραση της έντασης Corona, όπως θα αναλυθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο Δ. 

5. Οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona είναι αναλογικά μικρότερες στις 

διατάξεις με πιο ομοιογενές πεδίο, δηλαδή στα διάκενα ράβδου-πλάκας με τη 

ράβδο γειωμένη και στα διάκενα ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση. 

Όμως το ρεύμα Corona επηρεάζεται σημαντικά από την πολικότητα της 
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τάσης. Είναι σχετικά μεγαλύτερη όταν η πολικότητα της ράβδου είναι 

αρνητική σε σχέση με την πλάκα, άσχετα με τον τρόπο γείωσης-φόρτισης του 

διακένου.  

6. To φαινόμενο της επίδρασης της γείωσης στην κατανομή του πεδίου και στη 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων θα μπορούσε να ονομαστεί 

«φαινόμενο γείωσης», (ground effect). 

7. Με τη σύνδεση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων διαμορφώθηκαν σχέσεις (μοντέλα) που συνδέουν την τάση 

έναρξης Corona ή διάσπασης χωρίς Corona και την ένταση ρεύματος Corona 

με την ένταση του πεδίου.   

8. Με τη χρήση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και ιδιαίτερα των τιμών της 

μέσης έντασης του πεδίου και του συντελεστή ανομοιογένειας του πεδίου, 

μπορεί να καθοριστεί αν και σε ποιες τιμές τάσης ένα συγκεκριμένο διάκενο 

οδηγείται σε Corona ή σε διάσπαση.  

9. Με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της διερεύνησης των διακένων ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει ισοδυναμία 

όσον αφορά την κατανομή του πεδίου και την τάση έναρξης Corona ή 

διάσπασης ενός διακένου ράβδου-πλάκας με γειωμένη πλάκα και ενός 

διακένου ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση. Το διάκενο ράβδου-ράβδου 

πρέπει να είναι διπλάσιου μήκους και να φορτίζεται με διπλάσια τάση.  Αυτό 

είναι το φαινόμενο του καθρέπτη (mirror effect). 

10. Η ανάλυση του ηλεκτρικού πεδίου διακένων ράβδου-πλάκας με τη μέθοδο 

των τυχαίων διαδρομών και την Τεχνική Monte Carlo έδωσε αποτελέσματα 

ικανοποιητικά και περίπου ίδια με τα αποτελέσματα της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων.  
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Κεφάλαιο Δ 
 
 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CORONA  
 
 

4.1 Το Φαινόμενο της πολικότητας  

Το φαινόμενο της πολικότητας είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο στις εφαρμογές των 

υψηλών τάσεων, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Α, παράγραφος 1.5. Το φαινόμενο 

αυτό αναφέρεται στην επίδραση που έχει η πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης 

στην διηλεκτρική συμπεριφορά και κυρίως στην τάση διάσπασης των διακένων 

ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη, αλλά και στα διάκενα ράβδου-ράβδου με τη 

μία ράβδο γειωμένη. Το φαινόμενο οφείλεται στη μη συμμετρική επίδραση του 

πεδίου στα φορτία. Η αλλαγή της φοράς της τάσης αλλάζει τη φορά της έντασης του 

πεδίου, αλλάζει την κινητικότητα των φορτίων και επηρεάζει την Corona και την 

διάσπαση. Το φαινόμενο αυτό έχει ερευνηθεί διεξοδικά και υπάρχουν πολλές 

αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Όλες σχεδόν οι αναφορές επικεντρώνονται  σε 

τρία βασικά σημεία (Κεφάλαιο Α, παράγραφος 1.5):  

1) Στην σχετικά μικρή επίδραση της πολικότητας της τάσης (συνεχούς ή 

κρουστικής) στην τάση έναρξης Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας με 

γειωμένη την πλάκα. Η τάση έναρξης Corona είναι ελαφρά μεγαλύτερη όταν 

η πολικότητα είναι θετική (Σχήματα 1.21 - Κεφάλαιο Α, και Σχήμα 3.13 -

Κεφάλαιο Γ) [1, 2, 5, 9]. 

2) Στην επίδραση του φαινομένου στην ένταση ρεύματος Corona, η οποία είναι 

σημαντικά μεγαλύτερη όταν η τάση που εφαρμόζεται στη ράβδο είναι 

αρνητική (Σχήμα 1.22- Κεφάλαιο Α)  [12, 26, 83, 84].  

3) Tέλος και κυρίως στην σημαντική επίδραση του φαινομένου της πολικότητας 

στην τάση διάσπασης, η οποία στα διάκενα ράβδου - γειωμένης πλάκας είναι 

πολύ μεγαλύτερη όταν η ράβδος φορτίζεται με αρνητική τάση, σε σχέση με τη 

θετική φόρτιση, (Σχήμα 1.20- Κεφάλαιο Α) [1-2, 5-9, 32].  
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Το φαινόμενο της πολικότητας εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου και η 

επίδρασή του στην τιμή της τάσης διάσπασης των διατάξεων ράβδου-πλάκας είναι 

τόσο εντονότερη, όσο πιο μικρή είναι η διάμετρος της ράβδου, όσο πιο μεγάλη η 

διάμετρος της πλάκας και όσο μεγαλύτερο το μήκος του διακένου, δηλαδή όσο πιο  

ανομοιογενές είναι το πεδίο του διακένου, (Σχήμα 1.24- Κεφάλαιο Α).  

Στα συμμετρικά εκ κατασκευής διάκενα σφαίρας-σφαίρας και ράβδου-ράβδου τα 

αποτελέσματα είναι λιγότερο έντονα και εξαρτώνται από τη διάμετρο των σφαιρών ή 

των ράβδων και φυσικά από το μήκος του διακένου. 

Υπάρχουν ελάχιστες απλές αναφορές χωρίς ιδιαίτερη διερεύνηση, για την επιρροή 

της έντασης Corona στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα [30, 84], 

καθώς και στην διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων σε ειδικές εφαρμογές [56, 

84].  

Όπως επίσης αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο Α, παρ. 1.5, υπάρχουν ελάχιστες 

αναφορές με απλές παρατηρήσεις στον τρόπο που το ρεύμα Corona επηρεάζει την 

τάση διάσπασης [17], ενώ δεν υπάρχουν καθόλου αναφορές που να συνδέουν τον 

τρόπο γείωσης του διακένου (φαινόμενο γείωσης) με το  φαινόμενο της πολικότητας. 

Δεν υπάρχουν εργασίες που να συσχετίζουν το ρεύμα Corona με την τάση διάσπασης 

στα πλαίσια του  φαινομένου της πολικότητας, αλλά και γενικότερα στις εφαρμογές 

των διακένων αέρα.   

Τα δύο αυτά θέματα θα εξεταστούν στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής, όπου 

διερευνάται η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των μικρών 

διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, με διάμετρο ράβδου από 2 έως 14 mm 

και διάμετρο πλάκας 100 και 150 mm. 

 Στις πρώτες παραγράφους αναλύεται η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στο 

φαινόμενο της πολικότητας, δηλαδή ο τρόπος που η γείωση της πλάκας ή της ράβδου 

επηρεάζει τα αποτελέσματα του φαινομένου της πολικότητας σε διάκενα ράβδου-

πλάκας. Στη συνέχεια αναλύεται η γενικευμένη περίπτωση της επίδρασης της 

έντασης του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης, δηλαδή το φαινόμενο του 

ρεύματος Corona, του οποίου όπως προκύπτει, η πιο σημαντική έκφραση είναι το  

φαινόμενο της πολικότητας.  
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4.2 Η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στο φαινόμενο της 
πολικότητας  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το φαινόμενο της πολικότητας επηρεάζει την τάση 

έναρξης Corona, την τάση διάσπασης, αλλά και την ένταση ρεύματος Corona στα 

διάκενα αέρα. Αυτό είναι γνωστό κυρίως για σχετικά μεγάλα διάκενα ράβδου-πλάκας 

και μόνο για τις διατάξεις που η πλάκα είναι γειωμένη και η ράβδος φορτίζεται με 

υψηλή τάση συνεχή ή κρουστική. Είναι δηλαδή γνωστό για τα διάκενα, στα οποία το 

ηλεκτρικό πεδίο είναι πολύ ανομοιογενές. Σύμφωνα με το φαινόμενο της πολικότητας  

με την αλλαγή της πολικότητας της τάσης που εφαρμόζεται στη ράβδο όταν η πλάκα 

είναι γειωμένη αλλάζει και η τιμή της τάσης διάσπασης  του διακένου. Το φαινόμενο 

έχει διερευνηθεί  για ανομοιογενή διάκενα, (π.χ. μεγάλα διάκενα), (Σχήμα 1.20) [32], 

στα οποία πριν την διάσπαση εμφανίζονται έντονα φαινόμενα Corona και είναι 

γνωστό ότι ταυτόχρονα και ανάλογα με την τάση διάσπασης μεταβάλλεται και η τιμή 

της έντασης ρεύματος Corona. Βασικά προηγείται η μεταβολή (αύξηση) της  έντασης 

ρεύματος Corona και έπεται η μεταβολή (αύξηση) της τάσης διάσπασης.   

Για τις  διατάξεις όμως των διακένων ράβδου-πλάκας, στις οποίες γειώνεται η ράβδος 

και φορτίζεται η πλάκα και στις οποίες το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές, 

(Κεφάλαιο Γ), το φαινόμενο της πολικότητας δεν έχει μέχρι τώρα διερευνηθεί και 

όπως προκύπτει από την παρούσα εργασία τα αποτελέσματα της επίδρασής του στην 

τάση διάσπασης του διακένου είναι διαφορετικά και σε ορισμένες περιπτώσεις 

φαίνεται να είναι αντίθετα απ’ ότι στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη. Θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το φαινόμενο της πολικότητας δεν ισχύει, ή ότι ισχύει 

αντίστροφα. 

Κατά την πειραματική διερεύνηση της επίδρασης της πολικότητας της τάσης  στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου 

προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 

4.1 έως 4.8. 

Οι πειραματικές διατάξεις διακένων φορτίζονται με συνεχή τάση και τα μεν διάκενα 

ράβδου-πλάκας δοκιμάζονται με την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη (r-gr), ενώ 

τα διάκενα ράβδου-ράβδου με την μία ράβδο γειωμένη (r-gr) και θετική ή αρνητική 

φόρτιση, ή με συμμετρική φόρτιση των δύο ράβδων (symm). 
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4.2.1. Η επίδραση στην τάση έναρξης Corona ή την τάση διάσπασης  
 
4.2.1.1 Διάκενα ράβδου-πλάκας 

Στα διαγράμματα των Σχημάτων 4.1 και 4.2 φαίνεται η μικρή επίδραση της 

πολικότητας στην τιμή της τάσης έναρξης Corona των διακένων ράβδου-πλάκας, στα 

οποία  η πλάκα είναι  γειωμένη (pl-gr). Στις διατάξεις αυτές εμφανίζεται το γνωστό 

φαινόμενο της πολικότητας και η τάση έναρξης Corona (Vc) είναι λίγο μεγαλύτερη 

όταν η τάση φόρτισης είναι θετικής πολικότητας (Κεφάλαιο Α, Εξισώσεις (1.17)). 
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Σχήμα 4.1: Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της γείωσης 
στην τάση έναρξης Corona (Vc) ή την τάση διάσπασης (Vbr) σε διάκενα ράβδου-

πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm [85]. 

Όταν όμως στα διάκενα ράβδου-πλάκας γειώνεται η ράβδος (r-gr) η αλλαγή της 

πολικότητας της τάσης εμφανίζεται να έχει αντίθετα αποτελέσματα και η τάση 

έναρξης Corona είναι λίγο μεγαλύτερη όταν η τάση φόρτισης είναι αρνητικής 

πολικότητας. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ανομοιογένεια του πεδίου άρα 

και από τη διάμετρο της ράβδου, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των 

διαγραμμάτων των  Σχημάτων 4.1 και  4.2. 

Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι στα διάκενα ράβδου-πλάκας με 

γειωμένη τη ράβδο η μέγιστη ένταση πεδίου εμφανίζεται στη ράβδο, η οποία 

παρουσιάζει θετική πολικότητα όταν η πλάκα φορτίζεται με αρνητική τάση. Κατά 

συνέπεια και τα φαινόμενα Corona εμφανίζονται πρώτα κοντά στην επιφάνεια της 
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ράβδου, όπου το πεδίο είναι πιο ισχυρό και η ένταση του πεδίου παίρνει τη μέγιστη 

τιμή της. 

Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη ράβδο και διαμέτρους ράβδου από 10 

έως 14 mm και πλάκας 100 mm δεν εμφανίζονται ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona για 

μήκος διακένου μικρότερο από 10 cm, αλλά παρατηρείται κατευθείαν διάσπαση του 

διακένου. Έτσι συγκρίνονται οι τιμές της  τάσης διάσπασης (Vbr) των διατάξεων με 

γειωμένη ράβδο με τις τιμές της τάσης έναρξης Corona (Vc) των διατάξεων με 

γειωμένη την πλάκα (Σχήμα 4.1).  
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Σχήμα 4.2: Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της γείωσης 
στην τάση έναρξης Corona σε διάκενα ράβδου-πλάκας, με διαμέτρους 4 και100 mm 

[85].  
 

Η Corona λοιπόν εμφανίζεται σε υψηλότερη ένταση πεδίου και άρα και μεγαλύτερη 

τάση όταν η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα, δηλαδή όταν με γειωμένη 

πλάκα η εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική, αλλά και όταν με γειωμένη ράβδο η  

εφαρμοζόμενη τάση στην πλάκα είναι αρνητική. Αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με 

το γνωστό από τη βιβλιογραφία φαινόμενο της πολικότητας συνδυασμένο με το 

φαινόμενο της γείωσης.   

Οι μορφές των καμπυλών που αναφέρονται στις διατάξεις με γειωμένη την πλάκα 

στα σχήματα 4.1 και 4.2 είναι παρόμοιες με αντίστοιχα διαγράμματα από τη 

βιβλιογραφία, (Σχήματα 1.21, 1.23 και 1.24). Οι τιμές βέβαια είναι διαφορετικές 

επειδή η γεωμετρία των διατάξεων είναι διαφορετική. Βιβλιογραφικές αναφορές για 
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τη διηλεκτρική συμπεριφορά διακένων ράβδου-πλάκας με τη ράβδο γειωμένη δεν 

υπάρχουν.                     

4.2.1.2. Διάκενα ράβδου-ράβδου 

Το φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει και τα αποτελέσματα του φαινομένου της 

πολικότητας και στα διάκενα ράβδου-ράβδου, διότι όπως αναφέρθηκε τα διάκενα 

ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη μπορεί να είναι από μηχανικής πλευράς 

συμμετρικά, αλλά δεν είναι συμμετρικά από ηλεκτρικής πλευράς, λόγω της γείωσης 

του ενός ηλεκτροδίου (μη συμμετρική φόρτιση).  
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Σχήμα 4.3: Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της γείωσης 

στην τάση έναρξης Corona σε διάκενα ράβδου-ράβδου διαμέτρου 10 mm [75]. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τάσης έναρξης Corona σε διάκενα ράβδου-

ράβδου παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 4.3 και 4.4. Στα μικρά 

διάκενα ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση και μήκος διακένου μικρότερο από 

10 cm δεν παρατηρούνται έντονα φαινόμενα Corona πριν τη διάσπαση. Έτσι στα 

διαγράμματα των Σχημάτων 4.3 και 4.4 συγκρίνονται οι τιμές της τάσης έναρξης 

Corona των διατάξεων με γειωμένη τη μία ράβδο με τις τιμές της τάσης διάσπασης 

για συμμετρική φόρτιση. Και εδώ προκύπτουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες 

εξαρτώνται από τη γεωμετρία του διακένου, όπως προκύπτει από τα διαγράμματα 

των Σχημάτων 4.3. και 4.4.  
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Σχήμα  4.4:  Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της 
γείωσης στην τάση έναρξης Corona σε διάκενα ράβδου-ράβδου διαμέτρου 4 mm [73]. 

 
 
4.2.2 Η επίδραση στην ένταση ρεύματος Corona 

Όπως αναφέρθηκε στην παρ. 4.1 το φαινόμενο της πολικότητας επηρεάζει σημαντικά 

την ένταση ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου. 

Μετρήθηκαν οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona για διάκενα ράβδου-πλάκας και 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 

4.5 και 4.6, στα οποία φαίνεται καθαρά η επίδραση αυτή στα διάκενα ράβδου-πλάκας 

για τις διαφορετικές περιπτώσεις με γειωμένη την πλάκα ή με γειωμένη τη ράβδο, 

δηλαδή το φαινόμενο της πολικότητας σε συνδυασμό με το φαινόμενο της γείωσης.  

Στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη εμφανίζεται το γνωστό φαινόμενο της 

πολικότητας και η ένταση ρεύματος Corona είναι σημαντικά μεγαλύτερη όταν η τάση 

φόρτισης είναι αρνητική.   

Όταν όμως γειώνεται η ράβδος το φαινόμενο της πολικότητας εμφανίζεται σαν να 

έχει αντίθετα αποτελέσματα και η ένταση ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερη όταν η 

εφαρμοζόμενη τάση στο διάκενο, (δηλαδή στην πλάκα), είναι θετική. Στην 

πραγματικότητα το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, διότι το φαινόμενο εμφανίζεται όταν το 

διάκενο έχει την ίδια πολικότητα, δηλαδή αρνητική ράβδο και θετική πλάκα. 

Επηρεάζεται όμως σημαντικά από το φαινόμενο της γείωσης και είναι λιγότερο 

έντονο. Στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές 

και το φαινόμενο της πολικότητας προκαλεί λιγότερο έντονα αποτελέσματα σε σχέση 

με τις διατάξεις με γειωμένη την πλάκα. Όπως έχει αναλυθεί και στο Κεφάλαιο Γ, η  

ένταση ρεύματος Corona είναι σχετικά μικρότερη στις διατάξεις με τη ράβδο 
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γειωμένη (Ir-gr), διότι το πεδίο είναι πιο ομοιογενές, απ’ ότι στις διατάξεις με την 

πλάκα γειωμένη (Ipl-gr). Είναι όμως γενικά μεγαλύτερη όταν η ράβδος είναι αρνητική 

σε σχέση με την πλάκα (Ipl-gr, dc(-) > Ipl-gr, dc(+)).  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φαινόμενα Corona εμφανίζονται πρώτα και 

κυρίως κοντά στην επιφάνεια της ράβδου και είναι περισσότερο έντονα όταν στα 

διάκενα ράβδου - γειωμένης πλάκας η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική και 

λιγότερο όταν στα διάκενα  γειωμένης ράβδου - πλάκας  η  εφαρμοζόμενη τάση  στην 

πλάκα είναι θετική (Σχήμα 4.5α).  
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(α) Ράβδος-πλάκα  (πλάκα ή ράβδος γειωμένη).     (β)Ράβδος- γειωμένη ράβδος. 

Σχήμα  4.5:  Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της 
γείωσης στην ένταση ρεύματος Corona πριν την διάσπαση σε διάκενα ράβδου-πλάκας 
με διαμέτρους 10 και100 mm και ράβδου-ράβδου με διαμέτρους 4 mm. Οι τιμές της 
έντασης ρεύματος Corona για τη διάταξη γειωμένης ράβδου – πλάκας (r-gr) και τάση  

dc(-) είναι αμελητέες [72]. 

Στα διαγράμματα του Σχήματος 4.6 δίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της 

έντασης ρεύματος Corona σε συνάρτηση με την τάση.  

Από τα διαγράμματα του Σχήματος 4.6α προκύπτει ότι η ένταση Corona είναι 

μεγαλύτερη για τη διάταξη με την πλάκα γειωμένη (pl-gr) και τάση dc(-) και 

μικρότερη για τη διάταξη με την ράβδο γειωμένη (r-gr) και τάση dc(+), για όλες τις 

τιμές της τάσης. Για τις διατάξεις pl-gr με dc(+) και r-gr με dc(-) οι τιμές της έντασης 

Corona είναι κάπου ενδιάμεσα σε συμφωνία με τα φαινόμενα της γείωσης και της 

πολικότητας. Οι καμπύλες των διαγραμμάτων αυτών είναι παρόμοιες με αντίστοιχες 

καμπύλες από την βιβλιογραφία, σε ότι αφορά τις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη, 

(Σχήμα 1.22). Για τις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές 

αναφορές.   
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Σχήμα 4.6: Η συνδυασμένη επίδραση του φαινομένου της πολικότητας και της γείωσης 
στην ένταση ρεύματος Corona σε διάκενα ράβδου-πλάκας 4-100 mm και 10-100 mm. 

Vbr, η τιμή της τάσης διάσπασης για τη διάταξη pl-gr, r(+) [75]. 

Το φαινόμενο της γείωσης φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την ένταση ρεύματος 

Corona στα διάκενα και να αλλοιώνει τα αποτελέσματα του φαινόμενου της 

πολικότητας. 
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Σχήμα 4.7:  Η επίδραση του  φαινόμενου της πολικότητας στην ένταση ρεύματος 
Corona σε διάκενα γειωμένης ράβδου-πλάκας, με διάμετρο ράβδου 4 έως 14 mm και 

πλάκας 100 mm. 

Το φαινόμενο εμφανίζεται και στις διατάξεις ράβδου-ράβδου με γειωμένη τη μία 

ράβδο όταν η τάση αλλάζει πολικότητα (Σχήμα 4.5 β). Και εδώ παρατηρείται ότι η 

ένταση ρεύματος Corona είναι σημαντικά μεγαλύτερη όταν η εφαρμοζόμενη τάση 

είναι αρνητική. Και αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στο φαινόμενο της γείωσης, 

διότι αν δεν γειώνονταν το ένα ηλεκτρόδιο το διάκενο θα ήταν πλήρως συμμετρικό 

και η αλλαγή πολικότητας δεν θα επηρέαζε την διηλεκτρική συμπεριφορά του 

διακένου. 
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Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με τη ράβδο γειωμένη το ρεύμα Corona είναι 

μεγαλύτερο όταν η τάση φόρτισης είναι θετικής πολικότητας, (dc(+), ράβδος 

αρνητική) και όταν η διάμετρος της ράβδου είναι μικρότερη, (Σχήμα 4.7).    

 
4.2.3 Η επίδραση στην τάση διάσπασης 

Το φαινόμενο της πολικότητας μελετήθηκε και αναφέρεται κυρίως σαν το φαινόμενο 

που επηρεάζει σημαντικά την τάση διάσπασης στα μεσαία και μεγάλα διάκενα 

ράβδου – γειωμένης πλάκας και ράβδου – γειωμένης ράβδου. Σύμφωνα με το 

φαινόμενο αυτό οι τιμές της τάσης διάσπασης στα διάκενα ράβδου-πλάκας είναι πολύ 

μεγαλύτερες όταν η πλάκα είναι γειωμένη και η ράβδος φορτίζεται με αρνητική 

πολικότητα. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής μετρήθηκαν οι τιμές της τάσης 

διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και 4 και 100 mm 

για τις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη (pl-gr), αλλά και τις διατάξεις με τη ράβδο 

γειωμένη. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται συγκριτικά στα 

διαγράμματα των Σχημάτων 4.8 και 4.9, στα οποία  φαίνεται η σημαντική επίδραση 

της πολικότητας της τάσης στις τιμές της τάσης διάσπασης στα μικρά διάκενα 

ράβδου-πλάκας για τις διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη. 

Φαίνεται δηλαδή η επίδραση του φαινομένου της πολικότητας σε συνδυασμό με την 

επίδραση του φαινομένου της γείωσης.  

Η τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερη όταν η πολικότητα της ράβδου σε σχέση με την 

πλάκα είναι αρνητική. Έτσι ενώ στις διατάξεις με γειωμένη πλάκα αυτό ως γνωστόν 

παρατηρείται όταν η πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης είναι αρνητική, στις 

διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη το φαινόμενο εμφανίζεται όταν η εφαρμοζόμενη 

τάση είναι θετική. Δηλαδή φαίνεται ότι το γνωστό φαινόμενο πολικότητας 

διαφοροποιείται στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη. Στην πραγματικότητα όμως 

είναι το ίδιο, επειδή η πολικότητα του διακένου δεν αλλάζει (ράβδος αρνητική – 

πλάκα θετική). Τα αποτελέσματα όμως στις διατάξεις αυτές είναι λιγότερο έντονα, 

επειδή το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές και η ένταση ρεύματος Corona 

μικρότερη, εξ αιτίας του φαινομένου της γείωσης. Όπως θα αναλυθεί παρακάτω, αυτό 

εμπίπτει στα αποτελέσματα του φαινομένου του ρεύματος Corona.  

Στα διάκενα ράβδου-ράβδου το φαινόμενο της πολικότητας εμφανίζεται στα διάκενα 

μεγαλύτερου μήκους, όπως προέκυψε από πειραματικά αποτελέσματα και 
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παρουσιάζεται στα διαγράμματα του Σχήματος 4.9. Με μήκος διακένου μεγαλύτερο 

από 3 cm η τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερη όταν η πολικότητα της τάσης είναι 

αρνητική και το ίδιο ισχύει και για την ένταση ρεύματος Corona. Και αυτά τα 

συμπεράσματα εμπίπτουν στα αποτελέσματα του φαινομένου του ρεύματος Corona. 
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(a) Διάκενα 10-100 mm.                                   (β)Διάκενα 4-100 mm. 

Σχήμα 4.8:  Η συνδυασμένη επίδραση των φαινομένων της πολικότητας και της 
γείωσης στην τάση διάσπασης των διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 -100  

και 4-100 mm. Τάση dc,r(-)η ράβδος αρνητική, r(+) η ράβδος θετική [72]. 
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Σχήμα 4.9: Η επίδραση του φαινομένου της πολικότητας στην τάση διάσπασης των 

διακένων ράβδου - γειωμένης ράβδου με διάμετρο 4 mm. Τάση dc [74]. 
 
 
 

4.3 Tο φαινόμενο του ρεύματος Corona 
  

Όπως αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο στα διάκενα ράβδου-πλάκας μικρού 

μήκους με σχετικά μεγάλες διαμέτρους της ράβδου, καθώς και στις διατάξεις με τη 

ράβδο γειωμένη, όταν δηλαδή το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές, δεν 

εμφανίζονται ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona πριν την διάσπαση, διότι η μέγιστη 
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ένταση του πεδίου κατά την διάσπαση είναι μικρότερη από την ένταση έναρξης 

Corona, (παρ. 3.5.3. Κεφάλαιο Γ). Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται ότι οι τιμές 

της τάσης διάσπασης είναι σχεδόν ίδιες στη θετική και την αρνητική πολικότητα, 

δηλαδή δεν υπάρχει φαινόμενο πολικότητας, (Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 3.5 ). Σ’ αυτά 

τα μικρά διάκενα εμφανίζεται το φαινόμενο της γείωσης, όπως το περιγράψαμε στο 

κεφάλαιο Γ.   

Στα μεγαλύτερα όμως διάκενα (G>2-5 cm) και σύμφωνα με τα Σχήματα 4.5 και 4.6 

της προηγουμένης παραγράφου, εμφανίζονται φαινόμενα Corona  πριν την διάσπαση. 

Σ΄ αυτά τα διάκενα οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona και της τάσης διάσπασης 

είναι μεγαλύτερες όταν η ράβδος έχει αρνητική πολικότητα σε σχέση με την πλάκα, 

δηλαδή όταν είναι γειωμένη η πλάκα και εφαρμόζεται στο διάκενο αρνητική τάση, ή 

όταν είναι γειωμένη η ράβδος και εφαρμόζεται θετική τάση. Στις διατάξεις με την 

ράβδο γειωμένη και θετική τάση τα αποτελέσματα είναι πιο έντονα, διότι επενεργούν 

αθροιστικά το φαινόμενο της γείωσης και το φαινόμενο της πολικότητας.  

Στις περιπτώσεις που παρατηρείται διάσπαση χωρίς Corona προκύπτει ότι η τάση 

διάσπασης έχει συγκεκριμένη τιμή για κάθε συγκεκριμένη διάταξη ενώ δε συμβαίνει 

το ίδιο στις περιπτώσεις που έντονα φαινόμενα Corona εμφανίζονται πριν την 

διάσπαση. Έτσι π.χ., στο διάκενο ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm 

μήκους 5 cm με τη ράβδο γειωμένη και με αρνητική συνεχή τάση στην πλάκα, η τάση 

διάσπασης που παρατηρείται χωρίς ανιχνεύσιμη Corona είναι 47 έως 48 kV, για όσες 

φορές και αν γίνει δοκιμή. Στο  ίδιο διάκενο με την πλάκα γειωμένη και αρνητική 

τάση στη ράβδο, η τάση διάσπασης (που έπεται έντονης Corona) μπορεί να  παίρνει  

τιμές από 65 μέχρι 78 kV, με τιμές έντασης ρεύματος Corona από 160 μέχρι 280 μΑ. 

Παρατηρείται δηλαδή ότι η ένταση ρεύματος Corona διαφοροποιεί σημαντικά την 

τάση διάσπασης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάζεται στην 

παρούσα διατριβή το ηλεκτρικό ρεύμα Corona που προηγείται της διάσπασης 

αλλοιώνει το ηλεκτρικό πεδίο στο διάκενο και επηρεάζει την τιμή της τάσης 

διάσπασης, η οποία αυξάνεται.  Η επίδραση του ρεύματος Corona στις περισσότερες 

περιπτώσεις ενεργεί αφαιρετικά στην επίδραση της γείωσης, τα αποτελέσματα της 

οποίας φαίνονται να μειώνονται ή να μηδενίζονται  όταν η ένταση Corona είναι μικρή 

και να ανατρέπονται όταν η ένταση είναι σχετικά μεγάλη. Στην πραγματικότητα η 
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επίδραση της γείωσης υπερκαλύπτεται από την επίδραση του ρεύματος Corona, η 

οποία είναι πιο έντονη.  Γενικά στις διατάξεις που το ρεύμα Corona στο διάκενο είναι 

μεγαλύτερο εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερη και η τάση διάσπασης του διακένου. 

Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να ονομαστεί φαινόμενο του ρεύματος Corona  και 

όπως θα αναπτυχθεί είναι ένα φαινόμενο του οποίου μια ειδική περίπτωση είναι και 

το φαινόμενο της πολικότητας.  

Το φαινόμενο παρατηρείται και στα διάκενα ράβδου-ράβδου ανάμεσα στις διατάξεις 

με τη μία ράβδο γειωμένη ή με συμμετρική φόρτιση, αλλά  και ανάμεσα στις 

διατάξεις με τη μια ράβδο γειωμένη και θετική ή αρνητική τάση στην άλλη.   

4.3.1. Η επίδραση του ρεύματος Corona  στην κατανομή του πεδίου 

 

           
Με φορτία.                        Χωρίς φορτία. 

(α)Η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο. 
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(β) Οι τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου στη ράβδο. 

Εικόνα 4.10: Η κατανομή της έντασης  του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος του 
άξονα διακένου ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και100 mm και οι τιμές της 
μέγιστης έντασης του πεδίου στη ράβδο για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με 

και χωρίς φορτία Corona [85]. 

Η εμφάνιση των φορτίων και κατά συνέπεια και της έντασης ρεύματος Corona 

αλλοιώνει τη μορφή του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα, όπως αναφέρθηκε και στο 

Κεφάλαιο Α, παράγραφο 1.4.1. Το πεδίο γίνεται πιο ομοιογενές, (Σχήμα 4.10) και η 

μέγιστη ένταση του πεδίου φαίνεται να μειώνεται σημαντικά.  
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Σε διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm μήκους 6 cm με γειωμένη 

την πλάκα και τάση 90 kV στη ράβδο μειώνεται κατά 60%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

4.10β. Τα φορτία στην ανάλυση είναι στατικά και αντίστοιχα προς την ένταση 

Corona. 

4.3.2. Η επίδραση του ρεύματος Corona στο φαινόμενο της γείωσης  

Όπως  αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Γ, παράγραφο 3.4.1, το φαινόμενο της γείωσης 

επηρεάζει την τάση διάσπασης των σχετικά μικρών διακένων, όταν η διάσπαση 

γίνεται χωρίς έντονα φαινόμενα Corona. Στα μεγαλύτερα διάκενα η τάση διάσπασης 

επηρεάζεται και από το ρεύμα Corona. 

 4.3.2.1 Διάκενα ράβδου-πλάκας 

Σε σχετικά μεγάλα διάκενα ράβδου-πλάκας (>2-5 cm), στα οποία εμφανίζονται 

φαινόμενα Corona και η τιμή της έντασης του ρεύματος Corona πριν τη διάσπαση 

είναι σχετικά μεγάλη, η επίδραση του φαινομένου της γείωσης στην τάση διάσπασης 

μειώνεται. Όταν αυξάνεται η ανομοιομορφία του διακένου, (κυρίως με το μήκος του) 

και μαζί της η ένταση ρεύματος Corona, το φαινόμενο της γείωσης μηδενίζεται και 

φαίνεται να ανατρέπεται. Στην πραγματικότητα υπερκαλύπτεται από την επίδραση 

του ρεύματος Corona. Δηλαδή η τάση διάσπασης εμφανίζεται πλέον μεγαλύτερη στις 

διατάξεις με τη πλάκα γειωμένη, στις οποίες παρατηρούνται πιο έντονα φαινόμενα 

Corona και άρα και μεγαλύτερη ένταση ρεύματος Corona, (Σχήματα 4.11 και 4.12).  

Το φαινόμενο παρατηρείται για θετική και αρνητική τάση, αλλά το μήκος του 

διακένου στο οποίο η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης λαμβάνει 

χώρα εξαρτάται από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης, (Σχήματα 4.11, 4.12 

και 4.13).  

Όταν η πολικότητα είναι αρνητική το ρεύμα Corona είναι μεγαλύτερο και η ανατροπή 

εμφανίζεται όταν το μήκος του διακένου είναι μικρότερο από 3 cm, (Σχήμα 4.11). Για 

τάση θετικής πολικότητας η ανατροπή γίνεται σε μεγαλύτερα διάκενα. Τα 

αποτελέσματα είναι πιο σαφή όταν η ράβδος έχει την ίδια πολικότητα σε σχέση με 

την πλάκα, (Σχήμα 4.12). Το φαινόμενο παρατηρείται και σε εναλλασσόμενη, (Σχήμα 

4.13α) και σε κρουστική τάση, (Σχήμα 4.13β). 
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Σχήμα  4.11:  Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης στα σχετικά 
μεγαλύτερα διάκενα (>3 cm) ράβδου-πλάκας, με διαμέτρους 10 και100 mm και τάση 

dc(-)[78]. 
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    (α) Διάμετροι 10-100, θετική ράβδος.  (β) Διάμετροι 6-100, αρνητική ράβδος. 

Σχήμα  4.12: Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης στα διάκενα  
ράβδου-πλάκας, με διαμέτρους 10-100 και 6-100 mm και ίδια πολικότητα τάσης στη 

ράβδο σε σχέση με την πλάκα [78].  
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                (α) Τάση ac.                                    (β) Τάση κρουστική 1,2/50 μs,αρνητική. 

Σχήμα  4.13: Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης στα μεγαλύτερα 
διάκενα (>8 cm) ράβδου-πλάκας, με διαμέτρους 10 και 100 mm και τάση ac, ή 

κρουστική 1,2/50 μs αρνητικής πολικότητας [78]. 

           Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CORONA 155



4.3.2.2 Διάκενα ράβδου-ράβδου  

Το φαινόμενο παρατηρείται και στα διάκενα ράβδου-ράβδου με συνεχή τάση. Τα 

πειραματικά αποτελέσματα για διάκενα με διάμετρο ράβδων 4 mm φαίνονται στα 

διαγράμματα του Σχήματος 4.14. Η τάση διάσπασης γίνεται μεγαλύτερη για τις 

διατάξεις με την μία ράβδο γειωμένη σε σχέση με τις διατάξεις με συμμετρική 

φόρτιση, όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική και το μήκος διακένου 

μεγαλύτερο από 4 cm. 
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Σχήμα  4.14: Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης στα διάκενα  

ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδων 4 mm και τάση dc(-) [74]. 
 

4.3.3 Το φαινόμενο του ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας 

Το φαινόμενο του ρεύματος Corona παρατηρείται σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

φόρτισης και γείωσης των διακένων ράβδου-πλάκας. Δηλαδή παρατηρείται όταν η 

εφαρμοζόμενη τάση είναι θετικής ή αρνητικής πολικότητας και γειώνεται η ράβδος ή 

η πλάκα. Για κάθε διάταξη όμως τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, επηρεαζόμενα 

από την επίδραση του φαινομένου της γείωσης. 

Η αλλοίωση της κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου που προκύπτει από την εμφάνιση 

του ρεύματος Corona οδηγεί σε αλλαγή της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των 

διακένων. Επειδή το ηλεκτρικό πεδίο του διακένου γίνεται λιγότερο ανομοιογενές και 

η μέγιστη ένταση του πεδίου μικρότερη, (Σχήμα 4.9), η τάση διάσπασης αυξάνεται.  

 Έτσι, ενώ σύμφωνα με το φαινόμενο της γείωσης (Κεφάλαιο Γ) η τάση διάσπασης 

χωρίς Corona είναι μεγαλύτερη στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη, άσχετα με την 

πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης, μετά την εμφάνιση της Corona η τάση 

           Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ CORONA 156 



διάσπασης επηρεάζεται περισσότερο από το ρεύμα Corona και εμφανίζεται να 

παίρνει μεγαλύτερες τιμές στις διατάξεις, στις οποίες έχουμε πιο έντονα φαινόμενα 

Corona, (Σχήματα 4.15 έως 4.24), είτε αυτές είναι με γειωμένη ράβδο, είτε με 

γειωμένη πλάκα. Οι διαφορές στις τιμές της τάσης διάσπασης προκύπτουν πιο 

μεγάλες στις διατάξεις που η ράβδος εμφανίζεται αρνητική σε σχέση με την πλάκα, 

ακόμα και όταν η τάση φόρτισης του διακένου είναι θετική, (Σχήματα 4.15, 4.16). Το 

φαινόμενο βέβαια είναι πιο έντονο όταν το πεδίο στο διάκενο είναι πιο ανομοιογενές, 

δηλαδή όταν: α) η διάμετρος της ράβδου είναι μικρότερη, β) το μήκος του διακένου 

είναι μεγαλύτερο, γ) η διάμετρος της πλάκας είναι μεγαλύτερη και δ) όταν η πλάκα 

είναι γειωμένη και φορτίζεται η ράβδος. 

Τα πιο έντονα αποτελέσματα του φαινομένου εμφανίζονται στις διατάξεις με την 

πλάκα γειωμένη και με αρνητική φόρτιση της ράβδου, όπως ακριβώς προβλέπεται και 

από το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας, (Σχήματα 4.15α). Εμφανίζονται όμως 

αρκετά έντονα και στις περιπτώσεις που έχουμε γειωμένη ράβδο, αλλά θετική 

φόρτιση στην πλάκα, (Σχήματα 4.15β). Δηλαδή είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που 

προκαλείται από το ρεύμα Corona και το οποίο, όπως αναφέρθηκε, θα μπορούσε να 

ονομαστεί το φαινόμενο του ρεύματος Corona. Στα Σχήματα 4.15 και 4.16 δίνονται 

διαγράμματα, στα οποία φαίνεται η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση 

διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και στα Σχήματα 

4.17 έως 4.19 διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm. Σε όλα αυτά τα 

διαγράμματα διαπιστώνεται η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης, 

όταν το μήκος του διακένου είναι μεγαλύτερο από κάποια τιμή και η ένταση του 

ρεύματος Corona παίρνει μεγάλες τιμές, ανάλογα και με τη διάμετρο της ράβδου. 

Στα διαγράμματα του Σχήματος 4.15α παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τάση    

dc(-), από τα οποία προκύπτει ότι το φαινόμενο της γείωσης ανατρέπεται 

(υπερκαλύπτεται) από το ρεύμα Corona όταν το διάκενο έχει μήκος μεγαλύτερο από 

3 cm και η ένταση Corona πριν τη διάσπαση στις διατάξεις με τη πλάκα γειωμένη 

έχει τιμή 120 μΑ. Οι διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη δεν παρουσιάζουν ανιχνεύσιμη 

ποσότητα ρεύματος Corona πριν τη διάσπαση. 

Στα διαγράμματα του Σχήματος 4.15β φαίνονται τα αποτελέσματα για τάση dc(+) και 

είναι περισσότερο διακριτά. Το φαινόμενο της γείωσης ανατρέπεται σε μεγαλύτερο  
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μήκος διακένου (G> 5 cm) με διαφορά έντασης Corona ΔΙ>50 μΑ ανάμεσα στις δύο 

διατάξεις με τη ράβδο ή την πλάκα γειωμένη. 
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 (α) Τάση dc(-).                                  (β) Τάση dc(+). 

Σχήμα 4.15:  Η τάση διάσπασης (V) και η ένταση ρεύματος Corona (I) διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα  

(pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη (r-gr). Τάση dc. Το ρεύμα Corona για τις διατάξεις με τη 
ράβδο γειωμένη και τάση dc(-) είναι αμελητέο [77].  

Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης εμφανίζεται επίσης και 

μάλιστα πιο καθαρά στις διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη για τις 

περιπτώσεις που το διάκενο έχει την ίδια πολικότητα, δηλαδή η ράβδος διατηρεί την 

ίδια πολικότητα, αρνητική ή θετική, σε σχέση με την πλάκα, όπως φαίνεται στα 

διαγράμματα του Σχήματος 4.16. Εδώ η ανατροπή γίνεται σε μήκος διακένου 4 cm 

όταν r(-) και 6 cm όταν r(+) και η διαφορά έντασης ρεύματος Corona ΔΙ>150 μΑ. 
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(α)Ράβδος αρνητική-πλάκα θετική.              (β) Ράβδος θετική-πλάκα αρνητική.  

Σχήμα 4.16:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-
πλάκας, με διαμέτρους 10 και 100 mm για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την 
πλάκα  (pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη(r-gr), αλλά με ίδια πολικότητα στο διάκενο [77].  

Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm η ανατροπή (υπερκάλυψη) 

του φαινομένου της γείωσης από το φαινόμενο του ρεύματος Corona γίνεται πολύ 

νωρίς, διότι στις διατάξεις αυτές εμφανίζεται σημαντικό ρεύμα Corona σε πολύ μικρά  
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μήκη διακένου, ειδικά όταν η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα (G<1 

cm), (Σχήματα 4.17 και 4.18). 
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Σχήμα 4.17:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-

πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με τη πλάκα  
(pl-gr)ή τη ράβδο γειωμένη(r-gr).Τάση dc(+). Η τάση είναι μεγαλύτερη όταν και το 

ρεύμα Corona  είναι μεγαλύτερο [85].   
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Σχήμα 4.18:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-

πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με τη πλάκα  
(pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη (r-gr).Τάση dc(-). Η τάση είναι μεγαλύτερη όταν και το 

ρεύμα Corona  είναι μεγαλύτερο [85].   
 

Όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική η επίδραση του ρεύματος Corona δεν 

ανατρέπει την επίδραση του φαινομένου της γείωσης, αλλά προστίθεται σ΄ αυτήν. 

Έτσι ακόμα και μετά την εμφάνιση έντονων φαινομένων Corona στο διάκενο, η τάση 

διάσπασης παραμένει μεγαλύτερη όταν η ράβδος είναι γειωμένη. Αυτό συμβαίνει 

διότι στη διάταξη με γειωμένη τη ράβδο, η ράβδος έχει αρνητική πολικότητα σε 

σχέση με την πλάκα και η ένταση ρεύματος Corona είναι αναλογικά μεγαλύτερη από 

ότι στη διάταξη με γειωμένη την πλάκα, όπου η ράβδος έχει θετική πολικότητα, 

(πολικότητα εφαρμοζόμενης τάσης), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.17, (Κεφάλαιο Γ, 

παρ. 3.4.1).   
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Στα μικρά διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm και τη  ράβδο θετική 

σε σχέση με την πλάκα, η ένταση Corona είναι μεγαλύτερη στις διατάξεις με την 

πλάκα γειωμένη (pl-gr) και τάση θετικής πολικότητας {dc(+)} στην ράβδο και 

μικρότερη στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη (r-gr) και αρνητική πολικότητα    

{dc(-)} στην πλάκα, επειδή στις τελευταίες το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές 

(φαινόμενο γείωσης). Οι διαφορές της έντασης Corona είναι μεγάλες για μήκος 

διακένου έως 3 cm και εκμηδενίζουν την επίδραση της γείωσης. Μετά τα 3 cm οι 

διαφορές της έντασης Corona μειώνονται, λόγω και της επίδρασης της πολικότητας 

και αυξάνεται η επίδραση του φαινομένου της γείωσης, (Σχήμα 4.19α). Αντίστοιχα 

αποτελέσματα εμφανίζονται στα διάκενα με τη ράβδο αρνητική. 
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(α)Ράβδος θετική.                                        (β) Ράβδος αρνητική. 

Σχήμα 4.19:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την  
πλάκα  (pl-gr),ή τη ράβδο γειωμένη(r-gr), αλλά με ίδια πολικότητα διακένου [85].  

 

4.3.3.1  Διατάξεις με γειωμένη την πλάκα 

Στα διαγράμματα του Σχήματος 4.20  παρουσιάζεται η επίδραση του φαινομένου του 

ρεύματος Corona στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη (pl-gr) και 

τάση αρνητικής ή θετικής πολικότητας στην ράβδο. Τα αποτελέσματα δίνουν  

ακριβώς το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας. Η ένταση ρεύματος  Corona και η 

τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερες όταν η τάση είναι αρνητική. Εδώ δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση εξ αιτίας του φαινομένου της γείωσης, διότι σε όλες τις διατάξεις 

είναι γειωμένη η πλάκα.  

Από τα στοιχεία αυτών των διαγραμμάτων προκύπτει η παρακάτω εμπειρική σχέση 

που συσχετίζει την ένταση ρεύματος Corona πριν την διάσπαση με την τάση 

διάσπασης για τα διάκενα ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη και εκφράζει 
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ποσοτικά την επίδραση του ρεύματος Corona στη τάση διάσπασης των 

συγκεκριμένων διατάξεων  [86]: 

)I(ICVV )dc()dc(grpl)dc()dc( +−−+− −⋅=− ,                                    (4.1) 

όπου Vdc(-) και Vdc(+) (kV) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις διατάξεις με 

αρνητική ή θετική φόρτιση, Idc(-) και Idc(+) (μΑ) είναι οι αντίστοιχες τιμές της έντασης 

ρεύματος Corona και Cpl-gr = 0,04-0,11 kV/μΑ. Οι τιμές του Cpl-gr εξαρτώνται από την 

γεωμετρία του διακένου, (διάμετρος ράβδου και μήκος διακένου) και εκφράζουν το 

μέτρο της επίδρασης του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης. 
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(α) Διάκενα με διαμέτρους 10-100 mm     (β) Διάκενα με διαμέτρους 4-100 mm              

Σχήμα 4.20: Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και 4 και100 mm για τις διατάξεις με τη πλάκα        

γειωμένη (pl-gr), για θετική και αρνητική πολικότητα της τάσης στη ράβδο.                
Το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας [85]. 
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 (α) Διάμετροι 4 και 100.                       (β) Διάμετροι 10 και 100 

Σχήμα 4.21: Οι τιμές του συντελεστή Cpl-gr της Εξίσωσης (4.1) για διάκενα ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και 4 και 100 mm για τις διατάξεις με την    

πλάκα γειωμένη (pl-gr). 

Στο σχήμα 4.21 δίνεται με διαγράμματα η μεταβολή του συντελεστή Cpl-gr σε 

συνάρτηση με το μήκος του διακένου για διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
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και 100 mm και 4 και 100 mm. Προκύπτει ότι οι συντελεστές μεταβάλλονται περίπου 

γραμμικά με το μήκος του διακένου. 

4.3.3.2 Διατάξεις με γειωμένη τη ράβδο 

Από τα διαγράμματα των Σχημάτων 4.22 και 4.23 προκύπτει η επίδραση του 

ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των διακένων ράβδου-πλάκας όταν είναι 

γειωμένη η ράβδος, (r-gr). Στις διατάξεις αυτές οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona 

και της τάσης διάσπασης είναι μεγαλύτερες, όταν η εφαρμοζόμενη στο διάκενο (στην 

πλάκα) τάση είναι θετική, διότι τότε η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα. 

Εδώ, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 4.3.3., φαίνεται να αντιστρέφεται το γνωστό 

φαινόμενο της πολικότητας, ενώ δεν υπάρχει καμία επιρροή από το φαινόμενο της 

γείωσης, διότι σε όλες τις διατάξεις είναι γειωμένη η ράβδος. 
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Σχήμα 4.22:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 10 και100 mm για τις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη (r-gr),   
για θετική και αρνητική πολικότητα της τάσης στη πλάκα.Το ρεύμα Corona για τις 

διατάξεις με αρνητική φόρτιση είναι αμελητέο (<1 μA). 
 

Από τα στοιχεία αυτών των διαγραμμάτων μπορεί να διαμορφωθεί η παρακάτω 

εμπειρική σχέση που συνδέει την ένταση ρεύματος Corona πριν την διάσπαση με την 

τάση διάσπασης για τα διάκενα ράβδου-πλάκας με τη ράβδο γειωμένη: 

)I.(ICVV )dc()dc(grr)dc()dc( −+−−+ −=−                              (4.2) 

όπου Vdc(-) και Vdc(+) (kV) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις διατάξεις με 

αρνητική ή θετική φόρτιση, Idc(-) και Idc(+) (μΑ)  είναι οι αντίστοιχες τιμές της έντασης 
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ρεύματος Corona με αρνητική ή θετική φόρτιση και Cr-gr = 0,04 έως 0,1 (kV/μΑ). Οι 

τιμές του Cr-gr εξαρτώνται από την γεωμετρία του διακένου (διάμετρος ράβδου και 

μήκος διακένου) και εκφράζουν το μέτρο της επίδρασης του ρεύματος Corona στην 

τάση διάσπασης.  

Οι τιμές του συντελεστή C είναι διαφορετικές στις Εξισώσεις (4.1) και (4.2) διότι 

αναφέρονται σε διατάξεις με διαφορετικό βαθμό ανομοιογένειας του ηλεκτρικού τους 

πεδίου. Στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη το πεδίο είναι πιο ανομοιογενές και ο 

συντελεστής C παίρνει μεγαλύτερες τιμές. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

Gap length (cm)

Br
ea

kd
ow

n 
vo

lta
ge

( k
V)

0

100

200

300

400

500

C
or

on
a 

cu
rr

en
t (
μΑ

)

I, dc(+)

I, dc(-)

V, dc(-)

V, dc(+)

 
Σχήμα 4.23:  Η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm, για τις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη (r-gr),   

για θετική και αρνητική πολικότητα της τάσης στη πλάκα [78].  

 

4.3.3.3. Διατάξεις με τάση ίδιας πολικότητας (θετικής ή αρνητικής) 

Από τα διαγράμματα των παραπάνω Σχημάτων 4.15, 4.17 και 4.18 προκύπτει η 

επίδραση που έχει η ένταση ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης του διακένου για 

τάση συνεχή θετικής ή αρνητικής πολικότητας στις 2 διαφορετικές διατάξεις με την 

πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη.  

Η επίδραση είναι πιο εμφανής όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική, επειδή τα 

φαινόμενα Corona είναι πιο έντονα και η ένταση ρεύματος Corona μεγαλύτερη. Τα 

αποτελέσματα επηρεάζονται από το φαινόμενο της γείωσης, (Σχήματα 4.15 και 4.19), 

αλλά και από την διάμετρο της ράβδου, (ανομοιογένεια του πεδίου), (Σχήματα 4.15 

και 4.17). 
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Στα διάκενα με γειωμένη τη ράβδο και θετική τάση φόρτισης (θετική ράβδο), όπου η 

ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα, τα φαινόμενα Corona είναι έντονα και 

το φαινόμενο του ρεύματος Corona δρα αθροιστικά προς το φαινόμενο της γείωσης  

και το ενισχύει, (Σχήμα 4.17).   

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να διαμορφωθεί η παρακάτω εμπειρική 

σχέση που συνδέει την ένταση ρεύματος Corona με την τάση διάσπασης στα διάκενα 

ράβδου-πλάκας με τη ράβδο ή την πλάκα γειωμένη, ανάλογα με την πολικότητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης. Σ’ αυτές τις διατάξεις η τάση διάσπασης εξαρτάται από την 

ένταση ρεύματος Corona, αλλά και από το φαινόμενο της γείωσης [71]: 

( )grrgrplgrrgrplgrrgrpl EEB)I(IDVV −−−−−− −⋅±−⋅=−  ,                                        (4.3) 

όπου Vpl-gr και Vr-gr (kV) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις διατάξεις με την 

πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη αντίστοιχα, Ipl-gr και Ir-gr (μΑ)  είναι οι αντίστοιχες τιμές 

της έντασης ρεύματος Corona για τις διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη, 

Epl-gr και Er-gr (V/m) είναι οι αντίστοιχες τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου, που 

προκύπτουν από τη ανάλυση (Κεφάλαιο Γ, παρ. 3.3.1) για τις διατάξεις με την πλάκα 

ή τη ράβδο γειωμένη, D = 0,1 – 0,7 (kV/μΑ) και Β = 0,1–0,5 (kV/(V/m)), (Εξίσωση 

(3.18). Οι τιμές των Β και D εξαρτώνται από την γεωμετρία του διακένου και 

ιδιαίτερα από την διάμετρο της ράβδου, (Σχήμα 4.24).    
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r-pl, 4-100, dc(-)
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    (α) Διάκενα με διαμέτρους 10-100 mm.           (β) Διάκενα με διαμέτρους 4-100 mm.              
Σχήμα 4.24: Οι τιμές των συντελεστών B και D της Εξίσωσης (4.3) σε συνάρτηση με το 

μήκος του διακένου.      
 

Ο συντελεστής Β εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της μέγιστης έντασης του πεδίου 

και κατά συνέπεια του φαινομένου της γείωσης, ενώ ο συντελεστής D εκφράζει 
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ποσοτικά την επίδραση της έντασης ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης του 

διακένου.  

Στο Σχήμα 4.24 δίνονται με διαγράμματα η μεταβολή των συντελεστών Β και D σε 

συνάρτηση με το μήκος του διακένου για διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 

και 100 mm και 4 και 100 mm. Προκύπτει ότι οι συντελεστές μεταβάλλονται περίπου 

γραμμικά με το μήκος του διακένου. 

4.3.3.4. Διατάξεις με ίδια πολικότητα διακένου 

Το φαινόμενο του ρεύματος Corona είναι πιο έντονο και πιο ξεκάθαρο στα διάκενα 

ράβδου-πλάκας ανάμεσα στις διατάξεις με τη ράβδο ή την πλάκα γειωμένη όταν η 

ράβδος έχει την ίδια πολικότητα σε σχέση με την πλάκα, όπως προκύπτει από τα 

διαγράμματα των Σχημάτων 4.16 και 4.19. Όταν η ράβδος είναι θετική σε σχέση με 

την πλάκα, δηλαδή πλάκα γειωμένη με τάση dc(+) ή ράβδος γειωμένη με τάση  dc(-), 

το φαινόμενο είναι περισσότερο εμφανές, διότι παρατηρείται σε μεγαλύτερο μήκος 

διακένου και η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης είναι πιο έντονη 

(Σχήμα 4.16β). Θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια εμπειρική σχέση ίδια με την 

Εξίσωση (4.3), η οποία να συνδέει την τάση διάσπασης με την ένταση ρεύματος 

Corona και  την ένταση του πεδίου. Στη σχέση αυτή λαμβάνεται υπόψη η επίδραση 

της πολικότητας της τάσης, αλλά και του φαινομένου της γείωσης στην τάση 

διάσπασης [71].   

α) για αρνητική ράβδο και θετική πλάκα: 

( )grrgrpl)dc(gr,r)dc(gr,pl)dc(gr,r)dc(,grpl EEB)I(IDVV −−+−−−+−−− −⋅−−⋅=− ,        ( 4.4) 

β) για θετική ράβδο και αρνητική πλάκα: 

( )grrgrpl)dc(gr,r)dc(gr,pl)dc(gr,r)dc(gr,pl EEB)I(IDVV −−−−+−−−+− −⋅+−⋅=− ,     (4.5) 

όπου Vpl-gr και Vr-gr (kV) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις διατάξεις με την 

πλάκα η τη ράβδο γειωμένη αντίστοιχα, Ipl-gr και Ir-gr (μΑ) είναι οι αντίστοιχες τιμές 

της έντασης ρεύματος Corona για τις διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη, 

Epl-gr και Er-gr (V/m) είναι οι αντίστοιχες τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου, που 

προκύπτουν από τη ανάλυση, (Κεφάλαιο Β, παρ. 2.3.1) για τις διατάξεις με την 
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πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη, D = 0,05 – 0,3 (kV/μΑ) και Β = 0,1–0,5 (kV/(V/m), 

(Εξίσωση (3.18), με τις τιμές των D και Β να εξαρτώνται από την γεωμετρία του 

διακένου. Οι τιμές του συντελεστή D στις Εξισώσεις (4.4) και (4.5), όπως και στην  

Εξίσωση (4.3) προκύπτουν από την παρακάτω εξίσωση: 

                                                                                          (4.6)                 ΔE)/ΔIB(ΔVD ⋅±=

Ο συντελεστής Β εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της μέγιστης έντασης του πεδίου 

και κατά συνέπεια του φαινομένου της γείωσης στην τάση διάσπασης του διακένου, 

ενώ ο συντελεστής D εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της έντασης ρεύματος Corona 

στην τάση διάσπασης του διακένου. Στο σχήμα 4.25 δίνονται με διαγράμματα η 

μεταβολή των συντελεστών Β και D σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου για 

διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm. Προκύπτει ότι οι συντελεστές 

μεταβάλλονται περίπου γραμμικά με το μήκος του διακένου. 
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Σχήμα 4.25:  Οι τιμές των  συντελεστών Β και D της Εξίσωσης (4.5) σε συνάρτηση με 
το μήκος διακένου ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 4 και 100 mm.Τάση ράβδου 

αρνητική.      

 

4.3.4 Το φαινόμενο του ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-ράβδου 

Στα διάκενα ράβδου-ράβδου οι διαφορές στην διηλεκτρική συμπεριφορά, (τάση 

έναρξης Corona, ένταση ρεύματος Corona και τάση διάσπασης) εμφανίζονται 

ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη ή με συμμετρική 

φόρτιση των ράβδων (Κεφάλαιο Γ, παρ. 3.4.3), αλλά και ανάμεσα στις δύο 
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διαφορετικές διατάξεις με γειωμένη τη μια ράβδο και με θετική ή αρνητική τάση 

στην άλλη.      

4.3.4.1 Διατάξεις με γείωση ή με συμμετρική φόρτιση. 

Η επίδραση του φαινομένου του ρεύματος Corona στην τιμή της τάσης διάσπασης 

εμφανίζεται ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη ή με 

συμμετρική φόρτιση σαν συνέπεια της επιρροής των φορτίων Corona στην κατανομή 

και την ομοιογένεια του πεδίου.  

Έτσι, ενώ σύμφωνα με το φαινόμενο της γείωσης η τάση διάσπασης χωρίς Corona 

είναι μεγαλύτερη, στις διατάξεις με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων (V(+) στο 

ένα και V(-) στο άλλο), μετά την αύξηση του ρεύματος Corona η τάση διάσπασης 

γίνεται μεγαλύτερη στις διατάξεις με τη μια ράβδο γειωμένη, στις οποίες η ένταση 

Corona είναι σημαντικά μεγαλύτερη, (Σχήματα 4.26 και 4.27) [71, 72]. 

r-r 4 mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6

Gap length (cm)

Br
ea

kd
ow

n 
vo

lta
ge

 (k
V)

0

40

80

120

160

200

C
or

on
a 

cu
rre

nt
 (μ

Α)

 
Σχήμα 4.26:  Η ανατροπή (υπερκαλύψη) του φαινομένου της γείωσης από το φαινόμενο 
του ρεύματος Corona σε διάκενα ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδων 4 mm. Στις 
διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη η τάση είναι dc(-). R-gr: οι διατάξεις με                
τη μία ράβδο γειωμένη, Symm: οι διατάξεις με συμμετρική φόρτιση των       

ηλεκτροδίων [85]. 

Όταν δηλαδή η διάσπαση γίνεται μετά την έναρξη φαινομένων Corona, η επίδραση 

του φαινομένου της γείωσης μειώνεται και όταν η τιμή της έντασης ρεύματος Corona 

αυξάνεται σημαντικά το φαινόμενο της γείωσης υπερκαλύπτεται από το φαινόμενο 

του ρεύματος Corona, που είναι πιο έντονο. Οι τιμές της τάσης διάσπασης 

εξαρτώνται πάντα από την γεωμετρία του διακένου. 
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Οι διαφορές των τιμών της τάσης διάσπασης για τις 2 διαφορετικές διατάξεις είναι  

πιο μεγάλες όταν και οι αντίστοιχες διαφορές της έντασης ρεύματος Corona για τις 

διατάξεις αυτές είναι μεγαλύτερες. Οι μεγαλύτερες τιμές έντασης Corona και τάσης 

διάσπασης εμφανίζονται στις διατάξεις ράβδου - γειωμένης ράβδου με αρνητική 

τάση. Οι διαφορές βέβαια εξαρτώνται και από τη διάμετρο της ράβδου. 

Το φαινόμενο παρατηρείται για θετική και αρνητική τάση, αλλά το μήκος στο οποίο 

η υπερκάλυψη λαμβάνει χώρα είναι διαφορετικό ανάλογα με την πολικότητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης. Όταν η πολικότητα της τάσης στα διάκενα ράβδου - 

γειωμένης ράβδου είναι αρνητική το ρεύμα Corona είναι μεγαλύτερο και η 

υπερκάλυψη εμφανίζεται όταν το μήκος του διακένου είναι μικρότερο από 4 cm, 

(σχήμα 4.26), ενώ για θετική πολικότητα η υπερκάλυψη εμφανίζεται στα 6 cm, 

(Σχήμα 4.27) 
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Σχήμα  4.27:  Η ανατροπή (υπερκάλυψη) του φαινομένου της γείωσης από το 

φαινόμενο του ρεύματος Corona σε διάκενα ράβδου-ράβδου με διάμετρο 10 mm.        
r-gr: οι διατάξεις με τη μία ράβδο γειωμένη και  dc(-), Symm: Οι διατάξεις με 
συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων. Οι τιμές της έντασης Corona για τις             

διατάξεις με συμμετρική φόρτιση είναι αμελητέες [86]. 

Μια εμπειρική σχέση μεταξύ της τάσης διάσπασης, της έντασης ρεύματος Corona και 

της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου θα μπορούσε να διαμορφωθεί για τις διατάξεις με 

τη μία ράβδο γειωμένη σε σχέση με εκείνες με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων 

ως ακολούθως: 

( )SymmgrrSymmgrrSymmgrr EEL)I(IKVV −⋅−−⋅=− −−− ,                                 (4.7) 

όπου VSymm και Vr-gr (kV) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις διατάξεις με  

συμμετρική φόρτιση ή τη μία ράβδο γειωμένη αντίστοιχα,  ISymm και Ir-gr (μΑ)  είναι 
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οι αντίστοιχες τιμές της έντασης ρεύματος Corona, ESymm και Er-gr (V/m) είναι οι 

αντίστοιχες τιμές της μέγιστης έντασης του πεδίου που προκύπτουν από τη ανάλυση 

(Κεφάλαιο Γ, παρ. 3.4.2),  K = 0,25 έως 0,4 (kV/μΑ) και L = 0,1 έως 0,5 kV/(V/m).  

Οι τιμές των K και L εξαρτώνται από την γεωμετρία του διακένου. Ο συντελεστής L 

εκφράζει ποσοτικά την επίδραση της μέγιστης έντασης του πεδίου και κατά συνέπεια 

του φαινομένου της γείωσης, ενώ ο συντελεστής K την επίδραση της έντασης 

ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης του διακένου.  
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(α) Με διάμετρο ράβδων  4  mm. 
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(β) Με διάμετρο ράβδων 10 mm. 
Σχήμα 4.28:Οι συντελεστές Κ και L της Εξίσωσης (4.7), για διάκενα ράβδου-ράβδου. 

 

Στο Σχήμα 4.28 δίνονται με διαγράμματα η μεταβολή των συντελεστών K και L σε 

συνάρτηση με το μήκος του διακένου για διάκενα ράβδου-ράβδου με διαμέτρους 4 

και 10 mm. Προκύπτει ότι συντελεστές μεταβάλλονται περίπου γραμμικά με το 

μήκος του διακένου. 
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4.3.4.2 Διατάξεις με γειωμένη ράβδο και θετική ή αρνητική τάση 

Στα διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη το φαινόμενο του ρεύματος 

Corona παρατηρείται και ανάμεσα στις διατάξεις με θετική ή αρνητική φόρτιση, όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα του Σχήματος 4.29. Αυτό είναι το γνωστό φαινόμενο της 

πολικότητας, το οποίο, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο Γ, σ΄ αυτές τις 

διατάξεις προκύπτει σαν συνέπεια του φαινόμενου της γείωσης. Διότι αν δεν υπήρχε 

η ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου λόγω της γείωσης του ενός ηλεκτροδίου το 

διάκενο ράβδου-ράβδου θα ήταν πλήρως συμμετρικό (γεωμετρικά και ηλεκτρικά) και 

δεν θα εμφανίζονταν το φαινόμενο της πολικότητας. 
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Σχήμα  4.29:Η επίδραση  του φαινομένου του ρεύματος Corona  σε διάκενο ράβδου- 
ράβδου με τη μια ράβδο γειωμένη. Διάμετρος ράβδου 4mm. Το γνωστό φαινόμενο της 

πολικότητας.  

Μια εμπειρική σχέση μεταξύ της έντασης ρεύματος Corona και της τάσης διάσπασης 

θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως ακολούθως για τις διατάξεις αυτές: 

                             ( ) ( ) )I(ICVV )()(rr +−−+− −⋅=− ,                                               (4.8) 

όπου V(+) και V(-) (kV) είναι αντίστοιχα η θετική και η αρνητική τάση διάσπασης 

διακένων ράβδου-ράβδου με μία ράβδο γειωμένη, I(+) και I(-) (μΑ) οι αντίστοιχες 

τιμές της έντασης ρεύματος Corona πριν την διάσπαση και Cr-r = 0,06 έως 0,1 

(kV/μΑ), ανάλογα με την γεωμετρία του διακένου, (Σχήμα 4.30).  
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Ο συντελεστής Cr-r εκφράζει την επίδραση της έντασης ρεύματος Corona στην τάση 

διάσπασης των διακένων ράβδου – γειωμένης ράβδου. Από το Σχήμα 4.30 προκύπτει 

ότι ο συντελεστής αυτός μεταβάλλεται περίπου γραμμικά με το διάκενο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας, που 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία για τα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου θα 

μπορούσε  να ενταχθεί σε ένα γενικότερο φαινόμενο  το φαινόμενο του ρεύματος 

Corona  και να θεωρηθεί σαν η σημαντικότερη μορφή εκδήλωσης αυτού. 
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Σχήμα  4.30: Ο  συντελεστής Cr-r της Εξίσωσης (4.8). 

 

4.4 Η αρχή Δράσης - Αντίδρασης  

Το φαινόμενο του ρεύματος Corona θα μπορούσε να διατυπωθεί και σαν μια ειδική 

έκφραση της αρχής Δράσης-Αντίδρασης του 3ου Νόμου του Νεύτωνα, παρόμοια με 

την διατύπωση του κανόνα του Lenz για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1) η ανομοιογένεια του πεδίου είναι η βασική αιτία των 

φαινομένων Corona, 2) το ρεύμα Corona αλλοιώνει το ηλεκτρικό πεδίο του διακένου 

και το κάνει πιο ομοιογενές και 3) το ρεύμα Corona επηρεάζει ανάλογα την τάση 

διάσπασης των διακένων, μπορεί να διατυπωθεί μια νέα αρχή (κανόνας) ως 

ακολούθως:  

«Η ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα που καταπονούνται με υψηλές 

τάσεις προκαλεί τα φαινόμενα Corona. Το εμφανιζόμενο ρεύμα Corona προσπαθώντας 

να αντιδράσει στην αιτία (ανομοιογένεια του πεδίου) που το προκαλεί, αλλοιώνει τη 
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μορφή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο. Το πεδίο γίνεται λιγότερο ανομοιογενές, με 

συνέπεια να αλλάζει η διηλεκτρική συμπεριφορά του διακένου και να αυξάνεται η τιμή 

της τάσης διάσπασης του».  

Η παραπάνω διατύπωση θα μπορούσε ίσως, μετά από εκτεταμένη διερεύνηση, να 

γενικευτεί για όλα τα μονωτικά υλικά ως εξής: 

«Η ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου στα μονωτικά υλικά που καταπονούνται με 

υψηλές τάσεις προκαλεί τις μερικές εκκενώσεις (και το φαινόμενο Corona). Το 

εμφανιζόμενο ρεύμα διαρροής (π.χ. ρεύμα Corona) προσπαθώντας να αντιδράσει στην 

αιτία (ανομοιογένεια του πεδίου) που το προκαλεί, αλλοιώνει τη μορφή του  ηλεκτρικού 

πεδίου στο μονωτικό. Το πεδίο γίνεται λιγότερο ανομοιογενές, με συνέπεια να αλλάζει η 

διηλεκτρική συμπεριφορά του μονωτικού και να αυξάνεται η τιμή της τάσης διάσπασής 

του».  

4.4.1  Σχέση τάσης έναρξης Corona και τάσης διάσπασης διακένων 

Μια άλλη απλή ενεργειακή διατύπωση σχετική με το φαινόμενο του ρεύματος 

Corona θα μπορούσε μετά από περαιτέρω συστηματική διερεύνηση να είναι και η 

εξής: 

«Με την κατανάλωση της ενέργειας του φαινομένου Corona αναστέλλεται η διάσπαση 

των διακένων». 

Αυτή η διατύπωση φαίνεται ότι περιγράφει επακριβώς και την σχετικά απότομη 

αύξηση της τάσης διάσπασης των διακένων μετά την εμφάνιση της Corona, όπως 

φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 4.32 έως 4.35. Μπορεί και εδώ να 

διατυπωθεί μια εμπειρική σχέση μεταξύ της τάσης έναρξης Corona και της τάσης 

διάσπασης σε συνάρτηση με την ένταση ρεύματος Corona: 

  ,                                                                                                  (4.9) ccbr IMVV ⋅=−

όπου Vbr (kV) η τάση διάσπασης, Vc (kV) η τάση έναρξης Corona, Ic (μΑ) η τιμή της 

έντασης ρεύματος Corona πριν τη διάσπαση και Μ= 0,01 έως 0,1 (kV/μΑ). Η τιμή 

του Μ εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου (διάμετρος ηλεκτροδίων, μήκος 

διακένου), αλλά  και τον τρόπο γείωσης του διακένου (φαινόμενο γείωσης) και  

μεταβάλλεται περίπου γραμμικά με το μήκος του διακένου, (Σχήμα 4.31).  
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Σχήμα 4.31: Ο συντελεστής Μ της Εξίσωσης (4.9), για διάκενα ράβδου-πλάκας με 

διαμέτρους 10 και 100 mm και τάση dc(-). 
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Σχήμα 4.32: Η τάση έναρξης Corona (Vc),η ένταση ρεύματος Corona πριν τη 
διάσπαση (Ic) και η τάση διάσπασης (Vbr) διακένων ράβδου-πλάκας με        

διαμέτρους 4 και 100 mm με την πλάκα γειωμένη.Τάση dc(-).  

Ο συντελεστής Μ εκφράζει το μέτρο της επίδρασης της έντασης Corona στην τάση 

διάσπασης ενός διακένου και είναι ο βασικότερος συντελεστής που περιγράφει το 

φαινόμενο του ρεύματος Corona. Οι μορφές των καμπυλών, που αναφέρονται στις 

διατάξεις με γειωμένη τη ράβδο, στα σχήματα 4.32 έως 4.35, σε ότι αφορά την τάση 

έναρξης Corona και την τάση διάσπασης διατάξεων ράβδου-γειωμένης πλάκας ή 

ράβδου-γειωμένης ράβδου, είναι παρόμοιες με αντίστοιχα διαγράμματα από τη 

βιβλιογραφία, (Σχήματα 1.11, 1.17, 1.20, 1.21 και 1.24). Οι τιμές βέβαια είναι 

διαφορετικές επειδή η γεωμετρία των διατάξεων είναι διαφορετική. Βιβλιογραφικές 

αναφορές για τη διηλεκτρική συμπεριφορά διακένων ράβδου-πλάκας με τη ράβδο 

γειωμένη, ή ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση δεν υπάρχουν. 
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Σχήμα 4.33: Η τάση έναρξης Corona (Vc), η ένταση ρεύματος Corona (Ic) πριν τη 

διάσπαση (Ic) και η τάση διάσπασης (Vbr) διακένων ράβδου-πλάκας με        
διαμέτρους 4 και 100 mm με τη ράβδο γειωμένη.  
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Σχήμα 4.34: Η τάση έναρξης Corona (Vc),η ένταση ρεύματος Corona πριν την 

διάσπαση (Ic) και η τάση διάσπασης (Vbr) διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και 100 mm και την πλάκα γειωμένη. Τάση dc.  
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Σχήμα 4.35: Η τάση έναρξης Corona (Vc), η ένταση ρεύματος Corona πριν την 

διάσπαση (Ic) και η τάση διάσπασης (Vbr) διακένων ράβδου-ράβδου διαμέτρου 4 mm. 
Τάση dc(-).  
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4.5 Βασικά συμπεράσματα του Κεφαλαίου Δ 

Το φαινόμενο της πολικότητας είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο στις εφαρμογές των 

υψηλών τάσεων και αναφέρεται κυρίως στην επίδραση που έχει η πολικότητα της 

τάσης στην τάση διάσπασης των διακένων ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη, 

αλλά και στα διάκενα ράβδου-ράβδου με τη μία ράβδο γειωμένη. Αναφέρεται 

δευτερευόντως και στην επίδραση της πολικότητας της τάσης στις τιμές της τάσης 

έναρξης Corona των παραπάνω διακένων. Το φαινόμενο αυτό έχει ερευνηθεί από 

πολλούς ερευνητές και υπάρχουν πολλές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Υπάρχουν επίσης και κάποιες ελάχιστες αναφορές για τον τρόπο που το φαινόμενο 

της πολικότητας επηρεάζει την ένταση ρεύματος Corona. Δεν έχει όμως διερευνηθεί 

αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ του ρεύματος Corona και της τάσης 

διάσπασης των διακένων και δεν υπάρχουν καθόλου  αναφορές που να συνδέουν το  

φαινόμενο της πολικότητας με το φαινόμενο της γείωσης.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε και αναλύθηκε η επίδραση του φαινομένου της 

γείωσης πάνω στο φαινόμενο της πολικότητας και στη συνέχεια η γενικευμένη 

περίπτωση της επίδρασης της έντασης του ρεύματος  Corona στην τάση διάσπασης 

διάκενων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου με διάμετρο ράβδου από 4 έως 10 mm 

και διάμετρο πλάκας 100 και 150 mm.  

Μετά από την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου  μπορούμε να διατυπώσουμε τα 

βασικά συμπεράσματα της επίδρασης του ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου. 

1. Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με την πλάκα γειωμένη η τάση έναρξης Corona 

είναι μεγαλύτερη όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική, ενώ η τάση 

διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερες για αρνητική 

τάση. Αυτό είναι το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας. Οι διαφορές 

εξαρτώνται από την γεωμετρία του διακένου.  

2. Στα διάκενα όμως ράβδου-πλάκας με τη ράβδο γειωμένη η τάση έναρξης 

Corona είναι μεγαλύτερη όταν η  εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική (θετική 

ράβδος), ενώ η τάση διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona είναι 

μεγαλύτερες για θετική τάση (αρνητική ράβδο). Το γνωστό φαινόμενο της 
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πολικότητας δείχνει να αντιστρέφεται. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

αλλαγή, διότι η μεγαλύτερη τάση έναρξης Corona εμφανίζεται και πάλι όταν 

η πολικότητα της ράβδου είναι θετική και η μεγαλύτερη ένταση Corona και  

τάση διάσπασης όταν η ράβδος είναι αρνητική. Στις διατάξεις όμως με τη 

ράβδο γειωμένη τα αποτελέσματα του φαινομένου της πολικότητας είναι 

λιγότερο έντονα, διότι το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές. Δηλαδή το 

φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει το φαινόμενο της πολικότητας. Οι διαφορές 

που προκύπτουν εξαρτώνται πάντα από την γεωμετρία του διακένου. 

3. Σε όλες τις περιπτώσεις η τάση έναρξης Corona είναι μεγαλύτερη όταν η τάση 

της ράβδου είναι θετική σε σχέση με την πλάκα, ενώ η τάση διάσπασης και η 

ένταση ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερες όταν η ράβδος είναι αρνητική σε 

σχέση με την πλάκα, ανεξάρτητα από την πολικότητα της εφαρμοζόμενης τάσης 

και τον τρόπο γείωσης του διακένου. Οι μεγαλύτερες βέβαια τιμές της τάσης 

διάσπασης παρατηρούνται στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με γειωμένη την 

πλάκα και αρνητική τάση στη ράβδο. Σ’ αυτές τις διατάξεις το ηλεκτρικό 

πεδίο είναι πολύ πιο ανομοιογενές, η μέγιστη ένταση του πεδίου στη ράβδο 

μεγαλύτερη και κατά συνέπεια και η ένταση ρεύματος Corona πολύ 

μεγαλύτερη, επηρεαζόμενη και από το φαινόμενο της πολικότητας.   

4. Στις διατάξεις διακένων που εμφανίζονται έντονα φαινόμενα Corona πριν την 

διάσπαση το φαινόμενο της γείωσης ανατρέπεται (υπερκαλύπτεται), ή 

επαυξάνεται υπό την επίδραση του φαινόμενου του ρεύματος Corona. Η τάση 

διάσπασης γίνεται μεγαλύτερη για τις διατάξεις που η ένταση ρεύματος 

Corona είναι μεγαλύτερη. Οι διαφορές εξαρτώνται από τη γεωμετρία του 

διακένου και από την πολικότητα της τάσης. Σε πολλές περιπτώσεις 

προκύπτει ότι η επίδραση του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης είναι 

μεγαλύτερη από την επίδραση της γείωσης. Αυτό το φαινόμενο της επίδρασης 

του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των διακένων θα μπορούσε να 

ονομαστεί “φαινόμενο του ρεύματος Corona”. 

5. Διαμορφώθηκαν πολλές εμπειρικές σχέσεις (μοντέλα) μεταξύ της έντασης 

ρεύματος Corona και της τάσης διάσπασης. Όλες αυτές οι σχέσεις θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν στην παρακάτω σχέση, η οποία  λαμβάνει υπόψη 

και την επίδραση του φαινομένου της γείωσης:    
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( )212121 EEB)I(IAVV −⋅−⋅=− m , 

όπου 1 και 2 οι δύο διαφορετικές καταστάσεις του διακένου, V (kV) η τάση 

διάσπασης, Ι (μΑ) η αντίστοιχη ένταση ρεύματος Corona πριν την διάσπαση 

και E (V/m) η μέγιστη ένταση του πεδίου στο διάκενο για την συγκεκριμένη 

διάταξη. Οι τιμές των συντελεστών Α και Β, οι οποίοι φαίνεται να 

μεταβάλλονται  γραμμικά με το μήκος του διακένου και να εξαρτώνται από 

την πολικότητα της τάσης, εκφράζουν ο μεν Α το μέτρο της επίδρασης της 

έντασης ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης του διακένου, ο δε Β το 

μέτρο της επίδρασης του φαινομένου της γείωσης στην τάση διάσπασης.   

6. Το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας στην τάση διάσπασης των διακένων 

είναι μια ειδική εκδήλωση (εφαρμογή) του φαινομένου του ρεύματος Corona.  

7. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η σημαντική αύξηση της τάσης 

διάσπασης μετά την αύξηση της έντασης ρεύματος Corona. Η τάση 

διάσπασης είναι τόσο μεγαλύτερη από την τάση έναρξης Corona, όσο 

μεγαλύτερη είναι η ένταση ρεύματος Corona στο διάκενο. Για την περίπτωση 

αυτή ισχύει η σχέση: 

ccbr IMVV ⋅=−   , 

όπου Vbr (kV) η τάση διάσπασης, Vc  (kV) η τάση έναρξης Corona,  Ic (μΑ) η 

τιμή της έντασης ρεύματος Corona πριν τη διάσπαση και Μ= 0,01 έως 0,1 

(kV/μΑ), με την τιμή του Μ να εξαρτάται από τη γεωμετρία (διάμετρος 

ηλεκτροδίων, μήκος διακένου), αλλά  και τον τρόπο γείωσης του διακένου 

(φαινόμενο γείωσης).  

7. Το φαινόμενο του ρεύματος Corona θα μπορούσε να διατυπωθεί και σαν μια 

ειδική έκφραση της αρχής Δράσης-Αντίδρασης του 3ου Νόμου του Νεύτωνα, 

παρόμοια με την διατύπωση του κανόνα του Lenz, ως εξής: «Η ανομοιογένεια 

του ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα που καταπονούνται με υψηλές τάσεις 

προκαλεί τα φαινόμενα Corona. Το εμφανιζόμενο ρεύμα Corona 

προσπαθώντας να αντιδράσει στην αιτία (ανομοιογένεια πεδίου) που το 

προκαλεί, αλλοιώνει τη μορφή του ηλεκτρικού πεδίου. Το πεδίο γίνεται λιγότερο 
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ανομοιογενές και μεταβάλλεται η διηλεκτρική συμπεριφορά του διακένου με 

συνέπεια να αυξάνεται η τάση διάσπασης του».  

8.  Θα μπορούσε ίσως, μετά από συστηματική και ολοκληρωμένη διερεύνηση, να 

διατυπωθεί μια αντίστοιχη πιο γενική αρχή για όλα τα μονωτικά υλικά, ως 

εξής: «Η ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου στα μονωτικά υλικά που 

καταπονούνται με υψηλές τάσεις προκαλεί τις μερικές εκκενώσεις (και τα 

φαινόμενα Corona).Το εμφανιζόμενο ρεύμα διαρροής (π.χ. ρεύμα Corona) 

προσπαθώντας να αντιδράσει στην αιτία (ανομοιογένεια του πεδίου) που το 

προκαλεί, αλλοιώνει τη μορφή του ηλεκτρικού πεδίου. Το πεδίο γίνεται λιγότερο 

ανομοιογενές και μεταβάλλεται η διηλεκτρική συμπεριφορά του μονωτικού με 

συνέπεια να αυξάνεται η τάση διάσπασής του».  

9. Μια άλλη απλή ενεργειακή διατύπωση σχετική με το φαινόμενο του ρεύματος 

Corona θα μπορούσε, μετά από συστηματική και ολοκληρωμένη διερεύνηση, 

να είναι και η εξής: «Με την κατανάλωση της ενέργειας του φαινομένου 

Corona αναστέλλεται η διάσπαση των διακένων».  
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 Κεφάλαιο Ε 
 
 

ΤΟ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  
 
 

 
5.1 Εισαγωγή στο φαινόμενο του διαφράγματος (barrier effect)  
 

Το φαινόμενο του διαφράγματος (barrier effect) είναι ένα πολύ γνωστό φαινόμενο 

στις εφαρμογές των υψηλών τάσεων, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Α, 

παράγραφος 1.7. Αναφέρεται στην επίδραση που έχει η παρεμβολή ενός λεπτού 

μονωτικού φύλλου (διάφραγμα) ανάμεσα στα ηλεκτρόδια του διακένου στις τιμές της 

τάσης διάσπασης του διακένου.  

Έχουν διερευνηθεί στην διεθνή βιβλιογραφία, κατ’ εξοχήν οι διατάξεις μεσαίων και 

μεγάλων διακένων ράβδου - γειωμένης πλάκας [35-50] και ράβδου - γειωμένης 

ράβδου [51-56] με ένα διάφραγμα κάθετο προς τον άξονα του διακένου, όταν αυτά 

καταπονούνται με κρουστική και συνεχή τάση κυρίως αρνητικής πολικότητας. 

Διερευνήθηκαν από ορισμένους ερευνητές και διατάξεις ράβδου - γειωμένης ράβδου 

με 2 διαφράγματα κάθετα προς τον άξονα [35], αλλά και  διατάξεις με το διάφραγμα 

παράλληλο προς τον άξονα του διακένου [57].  

Τα βασικά συμπεράσματα όλων των εργασιών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 

1.7 του Κεφαλαίου Α, μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

1. Όταν μεταξύ των ηλεκτροδίων ενός διακένου ράβδου-πλάκας τοποθετηθεί 

διάφραγμα από λεπτό μονωτικό διηλεκτρικό, τότε η διηλεκτρική συμπεριφορά 

του διακένου μεταβάλλεται. Το διάκενο χωρίζεται σε 2 τμήματα, το τμήμα 

ράβδου-διαφράγματος και το τμήμα διαφράγματος-πλάκας. Τα δύο τμήματα 

λειτουργούν σχετικά ανεξάρτητα και επηρεάζουν συνδυαστικά τη 

συμπεριφορά του διακένου. Το διάφραγμα φορτίζεται με φορτία τα οποία 

δημιουργούνται στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος και το κέντρο του αποκτά 

τάση, της οποίας η τιμή εξαρτάται από την τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης. Η 

φόρτιση του διαφράγματος γίνεται είτε με ακτινοβόληση, όταν η ράβδος είναι 
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αρνητική, είτε με διασπάσεις στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος, όταν η 

ράβδος είναι θετικά φορτισμένη.  

2. Η κατανομή της τάσης πάνω στο διάφραγμα είναι σταθερή (Marx, Roser [35-

37]), ή γραμμικά μεταβαλλόμενη ακτινικά από το κέντρο προς την περιφέρεια 

(Hidaka, [44, 45]). Η τιμή της μέγιστης τάσης στο κέντρο του διαφράγματος 

(σημείο πάνω στον άξονα του διακένου) είναι ίση με την τιμή της τάσης της 

ράβδου.  

3. Η τάση διάσπασης του διακένου μεταβάλλεται και ανάλογα με τη θέση του 

διαφράγματος και την πολικότητα της τάσης αυξάνεται ή μειώνεται. Η τάση 

διάσπασης στα διάκενα ράβδου-πλάκας αυξάνεται όταν το διάφραγμα είναι 

κοντά στη ράβδο και μειώνεται όταν το διάφραγμα είναι κοντά στην πλάκα, ή 

πολύ κοντά στη ράβδο. Η αύξηση της τιμής της τάσης είναι πολύ μεγάλη 

(200%), όταν η ράβδος φορτίζεται με θετική τάση και αρκετά μικρότερη 20%, 

όταν η ράβδος είναι αρνητική.   

4. Τα αποτελέσματα του φαινομένου του διαφράγματος εξαρτώνται από τη 

γεωμετρία του διακένου και από την πολικότητα και τη μορφή της τάσης.  

Δεν υπάρχουν αναφορές για την θεωρητική διερεύνηση της κατανομής του 

ηλεκτρικού πεδίου των διακένων με φορτισμένο διάφραγμα με τη Μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων (F.E.M) και δεν έχει διερευνηθεί η επιρροή της θέσης 

γείωσης (γείωση του ενός ή του άλλου ηλεκτροδίου ή συμμετρική φόρτιση) στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων ράβδου-πλάκας, (φαινόμενο γείωσης, 

Κεφάλαιο Γ).  

Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για την μέτρηση  της έντασης ρεύματος Corona στα 

διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα. Δεν υπάρχουν όμως αναφορές για την 

επιρροή του φαινομένου του διαφράγματος στις τιμές της έντασης ρεύματος Corona, 

η οποία όπως θα φανεί παρακάτω είναι σημαντική.  

Και φυσικά δεν υπάρχει μελέτη σύνδεσης της τάσης διάσπασης των διακένων με το 

ρεύμα Corona, (φαινόμενο ρεύματος Corona, Κεφάλαιο Δ).  
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Τα αντικείμενα αυτά διερευνώνται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και 

παρουσιάζονται  στο κεφάλαιο αυτό. 

 

5.2 Η επίδραση της γείωσης στο φαινόμενο του διαφράγματος 

5.2.1 Θεωρία 

Η θεωρητική μελέτη των διακένων ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα βασίζεται στις 

εξισώσεις Gauss και Laplace-Poisson, (Εξισώσεις (1.2) και (1.3) του Κεφαλαίου Α), 

όπως και για τα διάκενα χωρίς διάφραγμα, (Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 3.2) και οι 

διαφορές που προκύπτουν στην κατανομή του πεδίου στο χώρο των διακένων αυτών 

εξ αιτίας του φαινομένου της γείωσης οφείλονται στις διαφορετικές οριακές 

συνθήκες, οι οποίες περιγράφονται από τις παρακάτω Εξισώσεις (5.1) έως (5.13) και 

αναφέρονται στο Σχήμα 5.1. Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με διάφραγμα δεν ισχύει η 

γραμμικότητα των εξισώσεων με τον ίδιο τρόπο που ισχύει στα διάκενα χωρίς 

διάφραγμα, διότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη θέση και τον τρόπο φόρτισης 

του διαφράγματος. 

α) Για τις διατάξεις, στις οποίες η πλάκα έχει τάση Vpl, η τάση στο διάφραγμα 

μεταβάλλεται γραμμικά, το κέντρο του διαφράγματος έχει τάση Vb0, το άκρο 

(περιφέρεια) του διαφράγματος έχει τάση Vb1, ενώ η ράβδος και η οριακή επιφάνεια 

είναι  γειωμένες, ισχύουν οι εξισώσεις:    

ΓRy)(x,αν0,y)V(x, 1 U∈= ,                                                                  (5.1)  
 

Py)(x,αν,Vy)V(x, pl ∈=  ,                                                                                                                            (5.2)                            

 

Sy)(x,αν,KyVy)V(x, 10b ∈⋅+= ,                                                                                                             (5.3) 
               

0VV bopl ≥≥         (όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο), 
 

β) Για τις διατάξεις, στις οποίες φορτίζεται η ράβδος με τάση Vr, το κέντρο του 

διαφράγματος έχει τάση Vb0, το άκρο (περιφέρεια) του διαφράγματος έχει τάση Vb1 

και η πλάκα και η οριακή επιφάνεια είναι  γειωμένες, ισχύουν οι εξισώσεις: 

 ΓPy)(x,αν0,y)V(x, U∈= ,                                                                                                       (5.4) 
 

1r Ry)(x,αν,Vy)V(x, ∈= ,                                                                                      (5.5) 

           ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 181



                 

Sy)(x,ανK),y(1Vy)V(x, 0b ∈⋅−=   και                                                                                          (5.6) 
                  

1V 0b ≤    (όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο), 

όπου: 

2222 Ryx:y)(x,Γ =+ℜ∈= ,                                                                                 (5.7) 
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bb0

b1b0

rV
VVK
⋅
−

=  ,                                                                                                     (5.11) 

 

bb0

b0b1
1 rV

VV
K

⋅
−

=  ,                                                                                                    (5.12) 

 
 ,                                                                                                        (5.13) VV0 0b ≤≤
 
V είναι η εφαρμοζόμενη τάση, V(x,y) είναι η τάση στο σημείο (x,y), Vb0 η τάση στο 

κέντρο του διαφράγματος πάνω στον άξονα του διακένου, Vb1 η τάση στο άκρο του 

διαφράγματος (περιφέρεια), c το μήκος της ράβδου, G το μήκος του διακένου, α η 

απόσταση από τη ράβδο στο διάφραγμα, rr η ακτίνα της ράβδου, rpl η ακτίνα της 

πλάκας, rb η ακτίνα του διαφράγματος, (η πλάκα και το διάφραγμα έχουν τη μορφή 

δίσκου), b το πάχος της πλάκας (το πάχος του διαφράγματος θεωρείται αμελητέο) και 

R η ακτίνα της οριακής γειωμένης επιφάνειας. Το ℜ  συμβολίζει το σύνολο των 

πραγματικών αριθμών. 

Οι διαφορές μεταξύ των Εξισώσεων (5.1), (5.2), (5.3) (γειωμένη ράβδος) και (5.4), 

(5.5), (5.6) (γειωμένη πλάκα) είναι σημαντικές και οδηγούν σε σημαντικές διαφορές 

στην κατανομή του πεδίου στα διάκενα. 

           ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 182 



 Όλα τα παραπάνω μοντέλα θεωρητικής ανάλυσης είναι άξονοσυμμετρικά και η 

διάμετρος της οριακής επιφάνειας πρέπει να λαμβάνεται πολύ μεγαλύτερη από τις 

διαστάσεις των μοντέλων για καλύτερα αποτελέσματα (R>>G).  

Σύμφωνα με τις γνωστές θεωρίες για τη λειτουργία του φαινομένου του 

διαφράγματος, (Κεφάλαιο Α, παράγραφος 1.7) και όπως αναφέρθηκε παραπάνω στα 

διάκενα ράβδου - γειωμένης πλάκας με την παρεμβολή διαφράγματος, το διάκενο 

χωρίζεται σε δύο τμήματα και το διάφραγμα φορτίζεται με φορτία τα οποία 

δημιουργούνται στο πεδίο του τμήματος  ράβδου-διαφράγματος, (Σχήμα  5.2). Πρέπει 

βέβαια να τονιστεί ότι με την εισαγωγή του διαφράγματος στο πεδίο του διακένου και 

πριν την εμφάνιση των φορτίων Corona που φορτίζουν το διάφραγμα, προκαλείται 

μια αρχική κατανομή φορτίων στο διάφραγμα. Η κατανομή αυτή, που δεν μεταβάλει 

το συνολικό φορτίο του διαφράγματος, εξαρτάται από την ισχύ του ηλεκτρικού 

πεδίου στη θέση του διαφράγματος και επηρεάζει ελάχιστα την κατανομή του πεδίου 

στο διάκενο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.4α, καθώς και την διηλεκτρική 

συμπεριφορά του διακένου.    

 

G/2 
G/2 

c 

2rr
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x rpl

rpl
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Rod 

Plate 

a 

Barrier 

b 

 
Σχήμα 5.1: Το μοντέλο θεωρητικής ανάλυσης διακένου ράβδου-πλάκας με ένα 

διάφραγμα. 

Όταν στο διάκενο εφαρμόζεται θετική τάση η φόρτιση του διαφράγματος γίνεται με 

μικροδιασπάσεις από τη ράβδο προς το διάφραγμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 
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τάση στο κέντρο τουλάχιστον του διαφράγματος να παίρνει στιγμιαία (κατά την 

διάσπαση) τιμή που πλησιάζει την τιμή της τάσης της ράβδου. Δηλαδή για θετική 

τάση ισχύει στιγμιαία ότι r0b VV ≈ . Το φορτίο που φτάνει στο διάφραγμα με τις 

μικροδιασπάσεις κατανέμεται πολύ γρήγορα στην επιφάνεια με επιφανειακές κυρίως 

μικροδιασπάσεις και η τιμή της έντασης του πεδίου στο διάφραγμα μειώνεται 

σημαντικά και μπορεί στιγμιαία να πάρει τιμή μηδέν (Ε=0),  οπότε εξομαλύνεται και 

το πεδίο στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας μέχρι την επόμενη μικροδιάσπαση. Το 

πεδίο στο τμήμα μεταξύ του διαφράγματος και της πλάκας ενισχύεται πολύ και όταν 

η τιμή της έντασης ξεπεράσει κάποια όρια (30 kV/cm) προκαλείται η διάσπαση του 

τμήματος διαφράγματος-πλάκας και στη συνέχεια όλου του διακένου. 

      

 
 

                  (α) Αρνητική τάση στη ράβδο.               (β) Θετική τάση στη ράβδο. 

Σχήμα 5.2: Η κίνηση των φορτίων στο διάκενο ράβδου-πλάκας και η φόρτιση του 
διαφράγματος [88]. 

Όταν όμως η τάση φόρτισης του διακένου ράβδου-γειωμένης πλάκας είναι αρνητική, 

τα φαινόμενα Corona είναι πολύ έντονα και το διάφραγμα φορτίζεται συνήθως με τα 

φορτία Corona (ακτινοβόληση) που ξεκινούν από τη περιοχή της ράβδου και ως εκ 

τούτου η τάση του διαφράγματος είναι μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή από την τάση 

της ράβδου. Το βασικό κριτήριο που καθορίζει την τιμή της τάσης στο κέντρο της 

ράβδου σ’ αυτή την περίπτωση είναι Εn≥0. Δηλαδή η κάθετη συνιστώσα της έντασης 

του πεδίου στο κέντρο του διαφράγματος δεν μπορεί να παίρνει αρνητικές τιμές σε 

σχέση με την ένταση του πεδίου στη ράβδο. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να 

υπάρχει συνεχής κίνηση φορτίων από τη ράβδο στο διάφραγμα και προκύπτει σαν 

συνέπεια της ύπαρξης των φορτίων χώρου (φορτία Corona), τα οποία αλλοιώνουν τη 

μορφή του πεδίου έτσι ώστε η ένταση του πεδίου στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος 

να μην παίρνει αρνητικές τιμές. Όταν γίνεται εκκένωση υπάρχει στιγμιαία σε όλο το 
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μήκος ράβδου-διαφράγματος ίδιο δυναμικό και μηδενική ένταση πεδίου. Όταν όμως 

το φορτίο που μεταφέρεται στο διάφραγμα με την εκκένωση διασκορπιστεί στην 

επιφάνεια του διαφράγματος, το πεδίο του τμήματος ράβδου-πλάκας γίνεται πάλι 

ανομοιογενές.   

Στα διάκενα με τη ράβδο γειωμένη τα αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. 

Ξεκινάνε πάλι από τη ράβδο προς το διάφραγμα και στη συνέχεια από την πλάκα 

(ανάλογα και με τη γεωμετρία της πλάκας) και καθορίζονται από την πολικότητα της 

τάσης της ράβδου σε σχέση με την πλάκα. Επειδή στις διατάξεις αυτές το πεδίο είναι 

λιγότερο ανομοιογενές τα φαινόμενα είναι λιγότερο έντονα και πρέπει να χρειάζεται 

υψηλότερη τιμή τάσης για να εξελιχθούν.  

5.2.2 Αποτελέσματα ανάλυσης με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων (FEM) 

 Η μελέτη του φαινομένου του διαφράγματος με τη μέθοδο των πεπερασμένων 

στοιχείων έγινε με τη βοήθεια του ειδικού λογισμικού Quickfield και με τον 

σχεδιασμό ειδικών μοντέλων. Τα μοντέλα που αναλύθηκαν ήταν παρόμοια με τα 

πειραματικά μοντέλα από εργασίες της βιβλιογραφίας, αλλά και με τα πειραματικά 

μοντέλα των πειραμάτων της επόμενης παραγράφου [88]. Ένα τυπικό μοντέλο 

φαίνεται σχηματικά με το πλέγμα κόμβων της ανάλυσης στο Σχήμα 5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrier 

Plate 

Mesh 

Rod 

                                    
Σχήμα 5.3: Το μοντέλο ανάλυσης με το πλέγμα κόμβων της μεθόδου πεπερασμένων 

στοιχείων και η πειραματική διάταξη [88]. 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ηλεκτροστατικού πεδίου προέκυψαν οι 

εικόνες της κατανομής του πεδίου σε διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα, 

φορτισμένο με τάση ίση ή μικρότερη της τάσης της ράβδου, ή χωρίς καθόλου επί 

πλέον φορτίο. Στο Σχήμα 5.4 φαίνονται τα αποτελέσματα αυτά για διάκενο ράβδου - 

γειωμένης πλάκας με ένα διάφραγμα κάθετο προς τον άξονά του στο μέσον του 

διακένου, για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις α) χωρίς φορτίο στο διάφραγμα, β) με 
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τάση στο κέντρο του διαφράγματος ίση με τη μισή τάση της ράβδου και γραμμική 

μείωση κατά μήκος της ακτίνας του δίσκου του διαφράγματος και γ) με τάση στο 

κέντρο του διαφράγματος ίση με την τάση της ράβδου και γραμμική μείωση κατά 

μήκος της ακτίνας του δίσκου του διαφράγματος. 

 

             
 Χωρίς φορτίο στο Διάφραγμα.  Τάση V/2 στο Διάφραγμα.     Τάση V στο Διάφραγμα. 

Σχήμα 5.4: Η κατανομή της έντασης του πεδίου σε διάκενα ράβδου - γειωμένης πλάκας 
με ένα διάφραγμα στο μέσον της απόστασης ράβδου-πλάκας, για τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις φόρτισης του διαφράγματος. V η τάση της ράβδου [89]. 

Στις εικόνες του Σχήματος 5.5, φαίνεται καθαρά η επιρροή της τάσης του 

διαφράγματος στην κατανομή του πεδίου. Με τη φόρτιση του διαφράγματος 

παρεμβάλλεται μεταξύ της ράβδου και της πλάκας μια δεύτερη πλάκα φορτισμένη 

και έτσι το πεδίο του διακένου αλλοιώνεται σημαντικά. Το φορτισμένο διάφραγμα 

αποτελεί ένα φράγμα στην κίνηση των φορτίων Corona και αυτό στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ειδικά όταν η πλάκα είναι γειωμένη και η ράβδος είναι αρνητική, 

μειώνει και την ένταση ρεύματος Corona στο διάκενο, όπως προκύπτει από τα 

πειράματα στην αμέσως επόμενη παράγραφο. 

Στα Σχήματα 5.5α και 5.5β παρουσιάζονται σε σύγκριση η κατανομή του πεδίου σε 

διάκενο ράβδου-πλάκας για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη 

ράβδο γειωμένη.  

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι στην πραγματική κατάσταση λειτουργίας του 

φαινομένου, στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου 

επηρεάζεται σημαντικά από την ύπαρξη και την κίνηση των φορτίων Corona. Το 

πεδίο είναι πιο ομοιόμορφο και η ένταση του πεδίου δεν παίρνει αρνητικές ή 

μηδενικές τιμές σε κανένα σημείο. Η μεταβολή της τάσης και της έντασης του πεδίου 

πρέπει να ακολουθεί μια τέτοια καμπύλη ώστε οι τιμές τους να μειώνονται από τη 

ράβδο προς το διάφραγμα. Αντίθετα η κατανομή του πεδίου στο τμήμα 
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διαφράγματος-πλάκας των Σχημάτων 5.4 και 5.5 δίνει την πραγματική κατανομή, 

επειδή δεν αλλοιώνεται από φορτία Corona και δεν επηρεάζεται από το τμήμα 

ράβδου-διαφράγματος, διότι από τη στιγμή της φόρτισης του διαφράγματος 

λειτουργεί ανεξάρτητα, όπως θα αναπτυχθεί στην παράγραφο 5.5.  

                
Η πλάκα είναι γειωμένη.                            Η ράβδος είναι γειωμένη. 

α) Το διάφραγμα στο μέσο του άξονα του διακένου. 

 

               

               
Η πλάκα είναι γειωμένη.                               Η ράβδος είναι γειωμένη. 

β) Το διάφραγμα κοντά στη ράβδο. 

Σχήμα 5.5: Η κατανομή της έντασης του πεδίου σε διάκενα ράβδου-πλάκας με την 
πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη και ένα διάφραγμα φορτισμένο. Η τάση στο κέντρο του 
διαφράγματος είναι ίση με την τάση της ράβδου και μειώνεται γραμμικά κατά μήκος 

της ακτίνας από το κέντρο προς την περιφέρεια [88, 90]. 

Και στις δύο αναλύσεις η τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι ίση με την τάση 

της ράβδου (V ή 0), και μεταβάλλεται γραμμικά κατά μήκος της ακτίνας του 

διαφράγματος, έτσι ώστε στην άκρη του διαφράγματος η τάση να είναι ίση με την 

τάση που είχε πριν τη φόρτισή του. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο διατάξεις είναι 
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μεγάλες και οδηγούν και σε διαφορετική συμπεριφορά του διακένου, όπως προκύπτει 

από τα πειραματικά αποτελέσματα της επομένης παραγράφου. Δηλαδή το φαινόμενο 

της γείωσης, (Κεφάλαιο Γ), επηρεάζει και το φαινόμενο του διαφράγματος. 

5.2.3 Πειραματικά αποτελέσματα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το φαινόμενο του διαφράγματος επηρεάζει την τιμή της 

τάσης διάσπασης στα διάκενα αέρα. Αυτό είναι γνωστό κυρίως για μεσαία και 

μεγάλα διάκενα ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου και κυρίως για τις διατάξεις 

ράβδου - γειωμένης πλάκας ή ράβδου - γειωμένης ράβδου. Είναι δηλαδή γνωστό για 

τα διάκενα, στα οποία το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολύ ανομοιογενές.  

Για τις  διατάξεις όμως των διακένων ράβδου-πλάκας, στις οποίες γειώνεται η ράβδος 

και φορτίζεται η πλάκα, όπου το πεδίο είναι λιγότερο ανομοιογενές (Κεφάλαιο Γ), το 

φαινόμενο του διαφράγματος δεν έχει μέχρι τώρα διερευνηθεί και όπως προκύπτει 

από την παρούσα εργασία  τα αποτελέσματα της επίδρασής του στην τάση διάσπασης 

του διακένου είναι διαφορετικά απ’ ότι στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη.  Όταν 

είναι γειωμένη η πλάκα (pl-gr), τότε Vpl =0 και Vr=V, δηλαδή η τάση εφαρμόζεται 

στη ράβδο. Όταν είναι γειωμένη η ράβδος (r-gr) τότε Vr =0 και Vpl=V, δηλαδή η 

τάση εφαρμόζεται στην πλάκα.  

Κατά την πειραματική διερεύνηση της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων 

ράβδου-πλάκας μήκους 5 cm με ένα διάφραγμα σε 6 διαφορετικές θέσεις 

τοποθετημένο κάθετα προς τον άξονα του διακένου, (Σχήμα  5.6α ), προέκυψαν τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 5.7 έως 5.10.  

 

      
 (α) Ράβδος-πλάκα με διάφραγμα               (β) Ράβδος-ράβδος με διάφραγμα 

Σχήμα 5.6: Σχηματικά η πειραματική διάταξη διακένου ράβδου-πλάκας με ένα 
διάφραγμα μέσα σε ειδικό μονωτικό πλαίσιο. Οι τάσεις Vr, Vpl,, V1, και V2 μπορεί να 

παίρνουν τιμές 0, αν το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο είναι γειωμένο [88]. 
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Η χρησιμοποιηθείσα πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα διάφραγμα ράβδου-

πλάκας με διάμετρο ράβδου 10 mm και πλάκας 100 mm, μήκους από 2 μέχρι 5 cm. 

Στο χώρο του διακένου κάθετα προς τον άξονα παρεμβάλλεται ένα μονωτικό επίπεδο 

φύλλο πρεσπάν πάχους 0,2 mm,  διαστάσεων 200mmΧ200mm, το οποίο τοποθετείται 

σε διαφορετικές θέσεις σε απόσταση a από τη ράβδο, όπου a=0, 1, 2, 3, 4 και 5 cm. 

Διερευνάται δηλαδή και η περίπτωση το διάφραγμα να εφάπτεται στη ράβδο ή την 

πλάκα. Επιλέχτηκε διάφραγμα μικρού πάχους (0,2 mm) και μικρής τάσης διάσπασης 

(περίπου 3 kV), έτσι ώστε η διηλεκτρική αντοχή του να μην επηρεάζει σημαντικά τη 

διηλεκτρική αντοχή του διακένου συνολικά και να είναι περισσότερο σημαντική και 

εμφανής η επίδραση της φόρτισης  του διαφράγματος.              
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R-pl, 10-100 mm, 5 cm, r(-)
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(α) Τάση ράβδου θετική.                         (β) Τάση ράβδου αρνητική.                                     

R-pl, 10-100 mm, 5-cm, pl-gr
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R-pl, 10-100 mm, 5 cm, r-gr

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4
Distance from rod to barrier (cm)

B
re

ak
do

w
n 

vo
lta

ge
 (k

V
)

Vbr (+), r-gr
Vbr (-), r-gr

Vbr (-), r-gr, ΧΔ
Vbr (+), r-gr, ΧΔ

 
      (γ) Η πλάκα είναι γειωμένη.                          (δ) Η ράβδος είναι γειωμένη.                         

Σχήμα 5.7: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm 
μήκους 5 cm με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον 
άξονα του διακένου σε 5 διαφορετικές θέσεις, καθώς και η τάση διάσπασης του 
διακένου χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.) για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με            
την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο  γειωμένη (r-gr) και τάση dc(+) και dc(-). 
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Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Η τάση διάσπασης εξαρτάται από τη θέση του διαφράγματος στο διάκενο και 

είναι μεγαλύτερη όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο (περίπου 1 cm 

από τη ράβδο).  

2. Η μέγιστη τάση διάσπασης στα διάκενα με το διάφραγμα είναι μεγαλύτερη 

για τις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη (r-gr), όταν η τάση φόρτισης είναι 

αρνητική, dc(-). Όταν όμως η τάση είναι θετική, dc(+), τότε οι διαφορές είναι 

πολύ μικρές.  

3. Στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη η μέγιστη τάση διάσπασης είναι πολύ 

μεγαλύτερη για τάση αρνητική, dc(-) και μικρότερη για τάση θετική, dc(+). 

Αυτό δεν συμβαίνει στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη.  

4. Στις διατάξεις με τη πλάκα γειωμένη, (Σχήμα 5.7γ), τα αποτελέσματα της 

επίδρασης του διαφράγματος στην τάση διάσπασης συμφωνούν με τα γνωστά 

αποτελέσματα του φαινομένου του διαφράγματος, όπως αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία. Το κέρδος, όσον αφορά την τάση διάσπασης (αύξηση της τιμής 

της σε σχέση με το διάκενο χωρίς διάφραγμα), είναι πολύ μεγάλο (200%) για 

τις διατάξεις στις οποίες η εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική, dc(+), (Σχήμα  

5.7γ), δηλαδή η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα. Είναι όμως 

σημαντικά μικρότερο (20%) στις διατάξεις στις οποίες η τάση στη ράβδο είναι 

αρνητική dc(-). Η μέγιστη τιμή της τάσης διάσπασης εμφανίζεται όταν το 

διάφραγμα είναι πολύ κοντά στη ράβδο και δεν διαφοροποιείται σημαντικά με 

την αλλαγή της πολικότητας της εφαρμοζόμενης τάσης. Δηλαδή μπορεί το 

κέρδος τάσης να είναι σημαντικά μεγαλύτερο όταν η τάση είναι θετικής 

πολικότητας, αλλά οι απόλυτες τιμές της τάσης διάσπασης δεν εξαρτώνται 

σημαντικά από την πολικότητα της τάσης. Αυτό το αποτέλεσμα συναρτάται 

με  το φαινόμενο του ρεύματος Corona (Κεφάλαιο Δ), το οποίο στα διάκενα 

χωρίς διάφραγμα δημιουργεί τις μεγάλες διαφορές στις τιμές της τάσης 

διάσπασης, ανάμεσα στις διατάξεις που φορτίζονται με dc(-) και dc(+).   

5. Στις διατάξεις με την ράβδο γειωμένη (Σχήμα  5.7δ) τα αποτελέσματα είναι 

διαφοροποιημένα και το μεγαλύτερο κέρδος (250%) εμφανίζεται όταν η 

εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική, dc(-), ενώ το μικρότερο (10%), όταν η 
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εφαρμοζόμενη τάση είναι θετική, dc(+). Εδώ τα αποτελέσματα φαίνονται να 

είναι διαφορετικά (αντίστροφα) από τα γνωστά αποτελέσματα του 

φαινομένου του διαφράγματος. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει 

διαφορά, διότι και σ’ αυτές τις διατάξεις το μεγαλύτερο κέρδος εμφανίζεται 

όταν η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα.  

6. Μια γενική διατύπωση που να καλύπτει τα αποτελέσματα όλων των 

διατάξεων με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη είναι η εξής: «ανεξάρτητα από 

τον τρόπο γείωσης του διακένου, όταν η ράβδος είναι θετική, r(+), σε σχέση με 

την πλάκα, (Σχήμα  5.7 γ), η μέγιστη αύξηση της τάσης διάσπασης (το κέρδος) 

με την παρεμβολή του διαφράγματος είναι πολύ μεγάλη (200-250%), ενώ όταν η 

ράβδος είναι αρνητική, r(-), σε σχέση με την πλάκα, (Σχήμα  5.7β), η μέγιστη 

αύξηση της τάσης διάσπασης με την παρεμβολή του διαφράγματος είναι μικρή 

(10-20%)».  

7. Σε απόλυτες τιμές η μέγιστη τάση διάσπασης, η οποία όπως αναφέρθηκε 

παρατηρείται όταν το διάφραγμα είναι περίπου σε απόσταση 1 cm (20% του 

μήκους του διακένου) από τη ράβδο στις χρησιμοποιηθείσες πειραματικές 

διατάξεις, παίρνει τιμές από 90 μέχρι 110 kV, με μέση τιμή 95 kV περίπου, σε 

όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Είναι μεγαλύτερη στη διάταξη με τη ράβδο 

γειωμένη και αρνητική τάση στην πλάκα και μικρότερη στη διάταξη με τη 

ράβδο γειωμένη και θετική τάση στην πλάκα.  

8. Η ελάχιστη τάση διάσπασης παρατηρείται, όταν το διάφραγμα είναι πολύ 

κοντά στην πλάκα και κυμαίνεται από 50 έως 65 kV. Η μικρότερη τιμή της 

παρατηρείται στη διάταξη με την πλάκα γειωμένη και θετική φόρτιση της 

ράβδου και η μεγαλύτερη στη διάταξη με την πλάκα γειωμένη και αρνητική 

φόρτιση της ράβδου. 

9. Η  τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερη για τις διατάξεις με γειωμένη ράβδο σε 

σχέση με τις διατάξεις με γειωμένη πλάκα για τις περισσότερες θέσεις του 

διαφράγματος. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα στις 

διατάξεις με την ίδια πολικότητα διακένου (ράβδος θετική - πλάκα αρνητική, 

ή ράβδος αρνητική - πλάκα θετική, Σχήματα 5.7α και 5.7β).  
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10. Οι καμπύλες μεταβολής της τιμής της τάσης διάσπασης συναρτήσει της θέσης 

του διαφράγματος, έχουν μια ομαλή μορφή και παρουσιάζουν μέγιστο όταν το 

διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο και ελάχιστο όταν το διάφραγμα είναι 

κοντά στην πλάκα.  

11. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και για τα διάκενα μήκους 4, 3 και 2 

cm με ένα διάφραγμα σε 4, 3, η 2 διαφορετικές θέσεις αντίστοιχα, όπως 

προκύπτει από τα διαγράμματα των  Σχημάτων  5.8, 5.9 και 5.10. 

Και σ΄ αυτές τις διατάξεις η μεγαλύτερη τάση διάσπασης παρατηρείται όταν το 

διάφραγμα είναι πολύ κοντά στη ράβδο.  
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         (α) Τάση ράβδου θετική.                                   (β) Τάση ράβδου αρνητική.                                     
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 (γ) Η πλάκα είναι γειωμένη.                          (δ) Η ράβδος είναι γειωμένη.                                     

Σχήμα 5.8: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και100 mm, 
μήκους 4 cm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον 
άξονα του διακένου σε 4 διαφορετικές  θέσεις, καθώς και η τάση διάσπασης του 
διακένου χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με           
την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο  γειωμένη (r-gr) και τάση dc(+) και dc(-).  

Το κέρδος, όσον αφορά την αύξηση της τάσης διάσπασης είναι μεγαλύτερο, όταν η 

ράβδος είναι θετική r(+), σε σχέση με την πλάκα. Η μέγιστη αύξηση της τάσης 

διάσπασης με την παρεμβολή του διαφράγματος μειώνεται όσο μικραίνει το μήκος 
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του διάκενου. Στις διατάξεις που η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα το 

ποσοστό αύξησης της τάσης διάσπασης είναι μικρότερο αλλά αυξάνεται όσο 

μειώνεται το μήκος του διακένου.  
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R-B-pl, 10-100 mm, 3 cm, r(-)
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               (α) Τάση ράβδου θετική.                          (β) Τάση ράβδου αρνητική.                                     

R-B-pl, 10-100 mm, 3 cm, pl-gr
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 (γ) Η πλάκα είναι γειωμένη.                          (δ) Η ράβδος είναι γειωμένη.                                     

Σχήμα 5.9: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκα με διαμέτρους 10 και 100 mm 
μήκους 3 cm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον 
άξονα του διακένου σε 3 διαφορετικές θέσεις, καθώς και η τάση διάσπασης του 
διακένου χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με           
την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη (r-gr) και τάση dc(+) και dc(-).  

Διερευνήθηκε ιδιαίτερα η συμπεριφορά των διακένων με ένα διάφραγμα σε 

απόσταση 0 και 1 cm από τη ράβδο και τα συγκριτικά αποτελέσματα για τα διάκενα 

μήκους 2, 3, 4 και 5 cm παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 5.11 και 

5.12, σε σύγκριση πάντα με τα αποτελέσματα για τις αντίστοιχες διατάξεις χωρίς 

διάφραγμα. 

Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1) Η τάση διάσπασης αυξάνεται σχεδόν γραμμικά με το μήκος του διακένου, 

στις διατάξεις με και χωρίς διάφραγμα,  
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2) Στις διατάξεις με το διάφραγμα η τάση διάσπασης είναι μεγαλύτερη όταν η 

ράβδος είναι γειωμένη και η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική, (Σχήμα 

5.11).  

3) Το κέρδος τάσης, δηλαδή η ποσοστιαία διαφορά της τάσης διάσπασης 

ανάμεσα στις διατάξεις με και χωρίς διάφραγμα, είναι μεγαλύτερο στα 

μεγαλύτερα διάκενα και κυρίως στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη και τάση 

dc(-). 

4) Γενικά το κέρδος τάσης είναι πολύ μεγαλύτερο (έως 250%) όταν η ράβδος 

είναι θετική σε σχέση με την πλάκα (r-gr - dc(-) και pl-gr - dc(+)), ενώ είναι 

πολύ μικρότερο (<50%) όταν η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα 

(r-gr - dc(+) και pl-gr- dc(-)). 
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                           (α) Τάση ράβδου θετική.                                  (β) Τάση ράβδου αρνητική.        
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R-pl, 10-100, 2 cm, r-gr
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          (γ) Η πλάκα είναι γειωμένη.                             (δ) Η ράβδος είναι γειωμένη.                                     

Σχήμα 5.10: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 
mm μήκους 2 cm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς 
τον άξονα του διακένου σε 3 διαφορετικές θέσεις, καθώς και η τάση διάσπασης του 
διακένου χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.),για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την 

πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο γειωμένη (r-gr) και τάση dc(+) και dc(-). 
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(α) Η πλάκα είναι γειωμένη.                      (β) Η  ράβδος είναι  γειωμένη. 
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                  (γ) Η ράβδος αρνητική.                            (δ) Η  ράβδος θετική. 
Σχήμα 5.11: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 
mm, με ένα διάφραγμα πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον άξονα του διακένου 
σε απόσταση 1 cm από τη ράβδο, καθώς και η τάση διάσπασης των διακένων χωρίς    
το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη ράβδο 

γειωμένη, σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου. Τάση dc(+) και dc(-).  
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(α) Η πλάκα είναι  γειωμένη.                  (β)Η ράβδος είναι  γειωμένη. 
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(γ) Η ράβδος θετική.                                   (δ) Η ράβδος αρνητική. 

Σχήμα 5.12: Η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 
mm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον άξονα του 
διακένου σε επαφή με τη ράβδο (α=0), καθώς και η τάση διάσπασης των διακένων 
χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη 
ράβδο γειωμένη, σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου. Τάση dc(+) και dc(-).  
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5) Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, στο γεγονός ότι στα διάκενα 

χωρίς διάφραγμα η τάση διάσπασης είναι πολύ μεγαλύτερη στις διατάξεις με 

αρνητική ράβδο εξ αιτίας της επίδρασης του ρεύματος Corona και μικρότερη 

στις διατάξεις με θετική ράβδο, (Κεφάλαιο Γ). Στα διάκενα με το διάφραγμα 

το ρεύμα Corona μειώνεται  σημαντικά και γίνεται σχεδόν αμελητέο ιδιαίτερα 

στις διατάξεις που η ράβδος είναι αρνητική. Έτσι η επίδραση του ρεύματος 

Corona μειώνεται σημαντικά. 

 

5.3 Το ρεύμα Corona και το φαινόμενο του διαφράγματος 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο η παρεμβολή του 

διαφράγματος δημιουργεί ένα φράγμα στην κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων Corona 

και κατά συνέπεια επηρεάζει την ένταση ρεύματος Corona στο διάκενο. Μετρήθηκε η 

ένταση ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm 

με ή χωρίς διάφραγμα και τα αποτελέσματα φαίνονται στα διαγράμματα των 

Σχημάτων 5.13 έως 5.16. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

διερεύνηση αυτή εκτίθενται παρακάτω.  

Στα διάκενα ράβδου-πλάκας μήκους 5 cm διαπιστώνεται ότι (Σχήματα 5.13 και 5,14):  

1) Η ένταση ρεύματος Corona  στις διατάξεις χωρίς διάφραγμα είναι πολύ 

μεγάλη όταν η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα. Έτσι στη  

διάταξη pl-gr με dc(-) η ένταση ξεπερνάει τα 400 μΑ και στη διάταξη r-gr με 

dc(+) ξεπερνάει τα 150 μΑ. Στις ίδιες διατάξεις με αρνητική ράβδο είναι 

επίσης μεγάλη και η τάση διάσπασης, σε συμφωνία με το φαινόμενο του 

ρεύματος Corona (Κεφάλαιο  Δ), (Σχήματα  5.7,  5.8, 5.9, 5.10).  

2) Οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona είναι αμελητέες στις διατάξεις που το 

διάφραγμα είναι μακριά από το ηλεκτρόδιο υπό τάση, δηλαδή α) με την πλάκα 

γειωμένη όταν το διάφραγμα απέχει λιγότερο από 3 cm από την ράβδο,  β) με 

τη ράβδο γειωμένη όταν το διάφραγμα απέχει περισσότερο από 2 cm από την 

ράβδο, (Σχήμα  5.13). Είναι επίσης αμελητέα στις διατάξεις με γειωμένη τη 

ράβδο και τάση dc(+), (Σχήμα  5.14).  
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(α) Η πλάκα είναι γειωμένη.                         (β) Η ράβδος είναι γειωμένη. 

Σχήμα 5.13:Η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και 100 mm, μήκους 5 cm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm    
κάθετο προς τον άξονα του διακένου σε 4 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση 

ρεύματος Corona χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις     
με την πλάκα (r-gr) ή τη ράβδο (pl-gr) γειωμένη, σε συνάρτηση με  την τάση. Στις 
διατάξεις με α=4 η ένταση είναι μηδενική. Στις διατάξεις r-gr, dc(+) Χ.Δ ή με α=3      

η ένταση είναι επίσης μηδενική.  

3) Για την ίδια τιμή τάσης η ένταση ρεύματος Corona στα διάκενα με το 

διάφραγμα είναι πολύ μικρότερη μέχρι αμελητέα σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη ένταση στα διάκενα χωρίς διάφραγμα, (Σχήμα  5.13).  

4) Η ένταση ρεύματος Corona στα διάκενα με διάφραγμα εξαρτάται από τη θέση 

του διαφράγματος στο διάκενο και είναι μεγαλύτερη (420 μΑ) όταν το 

διάφραγμα εφάπτεται στη πλάκα στη διάταξη με τη πλάκα γειωμένη και τάση 

dc(-) στην ράβδο και μάλιστα λίγο μεγαλύτερη από  την αντίστοιχη  διάταξη 

χωρίς διάφραγμα. Αυτό δικαιολογείται, διότι τοποθετώντας το διάφραγμα 

πάνω στην πλάκα είναι σαν να αυξάνουμε την επιφάνεια της πλάκας και το 

πεδίο να γίνεται περισσότερο ανομοιογενές. Για την ίδια διάταξη και τάση 

dc(+) η ένταση Corona είναι αρκετά μικρότερη (10-100 μΑ), όταν το 

διάφραγμα είναι κοντά, ή σε επαφή με τη ράβδο. Και αυτό πρέπει να 

θεωρείται φυσιολογικό, διότι με την τοποθέτηση του διαφράγματος πάνω στη 

ράβδο είναι σαν να αυξάνεται η επιφάνεια της ράβδου και το πεδίο γίνεται 

λιγότερο ανομοιογενές. Για τις υπόλοιπες διατάξεις η ένταση ρεύματος 

Corona είναι σχετικά μικρή (<10 μΑ).  
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Σχήμα 5.14: Η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και 100 mm, μήκους 5 cm, με ένα διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm   
κάθετο προς τον άξονα του διακένου σε 6 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση 
ρεύματος Corona χωρίς διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις        
με την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο (r-gr) γειωμένη. Στις διατάξεις με γειωμένη        
ράβδο Χ.Δ. και τάση dc(-) η ένταση ρεύματος Corona είναι αμελητέα.  

Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και για τα διάκενα μήκους 4 cm με ένα 

διάφραγμα σε 5 διαφορετικές θέσεις, όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.15: 

1) Η ένταση ρεύματος Corona  είναι πολύ μεγάλη στις διατάξεις χωρίς 

διάφραγμα όταν η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα {pl-gr dc(-), 

300 μΑ) και r-gr dc(+), 140 μΑ}, ( Κεφάλαιο Γ). Αυτό δικαιολογεί και τη 

μεγάλη τάση διάσπασης στα διάκενα αυτά, σύμφωνα με το φαινόμενο του 

ρεύματος Corona (Κεφάλαιο Δ).  

2) Η ένταση ρεύματος Corona  εξαρτάται και από τη θέση του διαφράγματος στο 

διάκενο και είναι μεγαλύτερη (330 μΑ) όταν το διάφραγμα εφάπτεται στη 

πλάκα στη διάταξη με τη πλάκα γειωμένη και dc(-) στην ράβδο. Είναι επίσης 

σχετικά μεγάλη (10 έως 20 μΑ), όταν το διάφραγμα είναι κοντά ή σε επαφή με 

τη ράβδο στη διάταξη με την πλάκα γειωμένη και dc(+) στην ράβδο. Τέλος 

παρατηρήθηκε ένταση Corona 50 έως 100 μΑ όταν η ράβδος είναι γειωμένη, 

η τάση dc(-) και το α =1 ή 2 και όταν η πλάκα είναι γειωμένη, η τάση  dc(+), 

και το διάφραγμα πολύ κοντά στην πλάκα. Για τις υπόλοιπες διατάξεις η 

ένταση Corona είναι μικρή (<5 μΑ). Σύμφωνα με το φαινόμενο του ρεύματος 

Corona εξηγούνται και οι αντίστοιχες διαφορές στις τιμές της τάσης 

διάσπασης στο Σχήμα 5.1. Η τιμή της τάσης διάσπασης είναι μεγαλύτερη όταν 

και η τιμή της έντασης ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερη. Θα μπορούσε να 

διατυπωθεί και εδώ μια εμπειρική εξίσωση αντίστοιχη με τη Εξίσωση (4.6). 
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Αντίστοιχα αποτελέσματα για τα διάκενα μήκους 3 και 2 cm φαίνονται στα 

διαγράμματα των Σχημάτων 5.16 και 5.17. 
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Σχήμα 5.15: Η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και100 mm μήκους 4 cm, με ένα διάφραγμα πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς  τον 
άξονα του διακένου σε 5 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση ρεύματος Corona  
χωρίς διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα                 

ή τη ράβδο γειωμένη.  
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Σχήμα 5.16: Η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και 100 mm μήκους 3 cm, με ένα διάφραγμα πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον 
άξονα του διακένου σε 4 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση ρεύματος Corona χωρίς  
διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα (pl-gr) ή τη 

ράβδο γειωμένη (r-gr).  
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Σχήμα 5.17: Η ένταση ρεύματος Corona διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 
και 100 mm, μήκους 2 cm με ένα διάφραγμα πρεσπάν πάχους 0,2 mm κάθετο προς τον 
άξονα του διακένου σε 3 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση ρεύματος Corona χωρίς  
διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα (pl-gr) ή τη 

ράβδο γειωμένη (r-gr).  
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5.4 Συσχετισμός της τάσης διάσπασης και της έντασης Corona 

Ο συσχετισμός των τιμών της τάσης διάσπασης και της έντασης ρεύματος Corona, ο 

οποίος προκύπτει σαν συνέπεια του φαινόμενου του ρεύματος Corona (Κεφάλαιο Γ),  

φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 5.18, 5.19 και 5.20 και ισχύει για τις 

διατάξεις με την πλάκα  γειωμένη, αλλά και τις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη. 

Όταν η ένταση ρεύματος Corona είναι μεγάλη, αντίστοιχα μεγάλη προκύπτει και η 

τάση διάσπασης. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τη θέση του διαφράγματος στο 

διάκενο και είναι διαφορετικά για τις διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη 

ράβδο γειωμένη. 

R-b-pl, 10-100 mm, r-gr, dc(-)

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 Χ.Δ.

Distance f rom rod to barrier (cm)

B
re

ak
do

w
n 

vo
lta

ge
 (

K
V)

, 
   

C
or

on
a 

cu
rre

nt
 (μ

Α
)

Vbr (-), r-gr

Ibr(-), r-gr

     

 R-pl, 10-100 mm, pl-gr, dc(+)
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(a) Η ράβδος είναι γειωμένη.                       (β) Η πλάκα είναι γειωμένη. 

Σχήμα 5.18: Η ένταση ρεύματος Corona και η τάση διάσπασης διακένων ράβδου-
πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm μήκους 5 cm, με ένα διάφραγμα πρεσπάν πάχους 
0,2 mm κάθετο προς τον άξονα του διακένου σε 6 διάφορες θέσεις, καθώς και η ένταση 
ρεύματος Corona χωρίς το διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με 

την πλάκα (pl-gr) ή τη ράβδο (r-gr) γειωμένη.  
 

Όπως φαίνεται και από τα διαγράμματα του Σχήματος 5.18, στις περισσότερες 

περιπτώσεις  η τάση διάσπασης φαίνεται να αυξάνεται όταν και η ένταση ρεύματος 

Corona αυξάνεται, πράγμα που συμφωνεί με το φαινόμενο του ρεύματος Corona, 

όπως αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο Δ.  

Διερευνήθηκε και η μεταβολή της έντασης ρεύματος Corona πριν τη διάσπαση σε 

συσχετισμό με την τάση διάσπασης διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 

100 mm διαφορετικού μήκους (5, 4, 3 και 2 cm), με ένα διάφραγμα σε απόσταση 0 ή 

1 cm από τη ράβδο και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα διαγράμματα των 

Σχημάτων 5.19 και 5.20, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα για τις αντίστοιχες 

διατάξεις χωρίς διάφραγμα. Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 
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1) Η ένταση ρεύματος Corona αυξάνεται με το μήκος του διακένου, στις 

διατάξεις με και χωρίς διάφραγμα.   

2) Η ένταση ρεύματος  Corona είναι πολύ μικρότερη και γίνεται αμελητέα στις 

διατάξεις με το διάφραγμα ιδιαίτερα όταν η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση 

με την πλάκα, αντίθετα με ότι συμβαίνει στις διατάξεις χωρίς διάφραγμα.     

3) Το κέρδος ρεύματος Corona, δηλαδή η ποσοστιαία μείωση της έντασης 

ρεύματος Corona ανάμεσα στις δύο διατάξεις με και χωρίς διάφραγμα, είναι 

μεγαλύτερη στα μεγαλύτερα διάκενα και κυρίως όταν η ράβδος είναι 

αρνητική σε σχέση με την πλάκα.  

4) Το κέρδος ρεύματος Corona είναι πολύ μεγάλο (μείωση μεγαλύτερη από 

90%) στις διατάξεις στις οποίες η ράβδος είναι αρνητική σε σχέση με την 

πλάκα, δηλαδή στις διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη και τάση θετική, (r-gr, 

dc(+)) και στις διατάξεις με την πλάκα γειωμένη και τάση αρνητική, (pl-gr,  

dc(-)). 

5) Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η διαφορά ισχύος Corona ανάμεσα στις δύο 

διατάξεις με και χωρίς διάφραγμα. Η ισχύς Corona πριν την διάσπαση 

μειώνεται μέχρι 30 φορές στις διατάξεις που η ράβδος είναι αρνητική.  

6) Αντίθετα στις διατάξεις, στις οποίες η ράβδος έχει θετική πολικότητα σε 

σχέση με την πλάκα, ενώ χωρίς διάφραγμα το ρεύμα Corona είναι σχεδόν 

μηδενικό, με την χρήση του διαφράγματος παίρνει, πριν την διάσπαση τιμές 

από 1 έως  60 μΑ. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι, όπως διαπιστώθηκε 

πειραματικά και οι τιμές της τάσης διάσπασης των διακένων με το διάφραγμα 

είναι πολύ μεγαλύτερες από τα διάκενα χωρίς διάφραγμα, (Σχήμα 5.19γ). 

Προκύπτει ότι οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona επηρεάζουν και τις τιμές 

της τάσης διάσπασης, οι οποίες σ’ αυτές τις διατάξεις είναι πολύ μεγαλύτερες, 

(Σχήμα  5.19), σύμφωνα με το φαινόμενο του ρεύματος Corona και την 

Εξίσωση (5.14). Για την ίδια τιμή τάσης όμως η ένταση Corona είναι 

μικρότερη στα διάκενα με το διάφραγμα, (Σχήμα 5.13). 
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(α) Τάση dc(+)                                                  (β) Τάση dc(-) 
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              (γ) Η ράβδος είναι θετική.                    (δ) Η ράβδος  είναι αρνητική. 

Σχήμα 5.19: Οι τιμές της τάσης διάσπασης και της  έντασης ρεύματος Corona 
διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm με ένα διάφραγμα σε 
απόσταση 1 cm από τη ράβδο (α=1cm), αλλά και χωρίς διάφραγμα (Χ.Δ.),                 
για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη,                    

σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου. 

Ειδικότερα:  

• Στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm μήκους 2 έως 5 

cm, με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη, στις οποίες  η ράβδος έχει αρνητική 

πολικότητα σε σχέση με την πλάκα, το κέρδος τάσης, δηλαδή η αύξηση της 

τάσης  διάσπασης με την εισαγωγή ενός διαφράγματος, είναι μικρή (<30%), 

αλλά το κέρδος ρεύματος Corona και ισχύος Corona, δηλαδή η μείωση του 

ρεύματος Corona και αντίστοιχα της ισχύος Corona (P=V.I), είναι πολύ 

μεγάλη (μείωση έως 97%).  

• Διαφορετικά και αντίθετα ίσως αποτελέσματα παρατηρούνται στις ίδιες 

διατάξεις όταν η ράβδος έχει θετική πολικότητα σε σχέση με τη πλάκα. Το 

κέρδος τάσης είναι πολύ μεγάλο (60 έως 250%), ενώ και το ρεύμα Corona 

είναι σημαντικά μεγαλύτερο πριν την διάσπαση. Παρατηρείται δηλαδή και 
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πάλι αυτό που αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο Δ, (φαινόμενο ρεύματος 

Corona), ότι με την κατανάλωση ενέργειας Corona αυξάνεται η τάση 

διάσπασης. Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι αν συγκριθούν οι διατάξεις με και 

χωρίς διάφραγμα για ίδια τιμή τάσης, τότε η ένταση Corona είναι πολύ 

μικρότερη στα διάκενα με διάφραγμα. Δηλαδή, όταν γίνεται αναφορά στην 

ίδια τάση, η εισαγωγή του διαφράγματος προκαλεί μείωση της έντασης 

Corona και αντίστοιχα της ισχύος Corona.  

• Η παρεμβολή του διαφράγματος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος μείωσης 

των απωλειών Corona στα διάκενα.  
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           (γ) Η ράβδος αρνητική.                                  (δ) Η ράβδος θετική.   

                                                                  
Σχήμα 5.20: Οι τιμές της τάσης διάσπασης και της  έντασης ρεύματος Corona 
διακένων ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm, με ένα διάφραγμα σε       
επαφή με τη ράβδο (α=0 ), καθώς και τιμές της τάσης διάσπασης  χωρίς        
διάφραγμα (Χ.Δ.), για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα                           

ή τη ράβδο γειωμένη, σε συνάρτηση με το μήκος του διακένου.                                 
Τάση dc(+) και dc(-).  

• Σύμφωνα με το φαινόμενο του ρεύματος Corona εξηγούνται και οι 

αντίστοιχες διαφορές στις τιμές της τάσης διάσπασης στα Σχήματα 5.7 έως 

5.10. Η τιμή της τάσης διάσπασης είναι γενικά μεγαλύτερη όταν και η τιμή 
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της έντασης ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερη. Ισχύει δηλαδή και εδώ μια 

εμπειρική εξίσωση  αντίστοιχη με την Εξίσωση (4.6): 

     ,                                                           (5.14) )I(IDVV grplgrrgrplgrr −−−− −⋅=−

όπου Vpl-gr και Vr-gr (kV/cm) είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης για τις 

διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη αντίστοιχα, για την ίδια θέση του 

διαφράγματος και Ipl-gr και Ir-gr (μΑ) είναι οι αντίστοιχες τιμές της έντασης 

ρεύματος Corona για τις διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη. Οι 

τιμές του συντελεστή D εξαρτώνται από την γεωμετρία του διακένου, δηλαδή 

το μήκος του και τη διάμετρο των ηλεκτροδίων, από τη θέση του 

διαφράγματος στο διάκενο, από το είδος και την πολικότητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης και γενικά από την κατανομή του πεδίου στο διάκενο. 

Η τιμή του είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί, διότι απαιτείται ανάλυση του 

πεδίου με το διάφραγμα φορτισμένο σε πολλές θέσεις και με διαφορετικές 

τάσης φόρτισης. 

 

5.5  Σύνδεση των αναλυτικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 

Η φόρτιση του διαφράγματος στα διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα 

αλλοιώνει την κατανομή του πεδίου στο διάκενο. Το πεδίο γίνεται λιγότερο 

ανομοιογενές ιδιαίτερα στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας, (Σχήμα 5.4). 

Παρατηρούνται σημαντικές διαφορές για τις 2  διαφορετικές περιπτώσεις γείωσης, 

δηλαδή με την πλάκα ή την ράβδο γειωμένη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.5. 

Προκύπτει ότι το πεδίο τουλάχιστον στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας είναι πιο 

ομοιογενές στη διάταξη με τη ράβδο γειωμένη.  Όταν το φορτισμένο διάφραγμα είναι 

κοντά στην πλάκα επηρεάζει περισσότερο το τμήμα ράβδου-διαφράγματος, ενώ όταν 

είναι κοντά στην πλάκα επηρεάζει περισσότερο το τμήμα διαφράγματος-πλάκας.                                       

Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση επηρεάζεται έντονα από τα φορτία στο διάφραγμα, ανάλογα και με τη θέση 

του διαφράγματος στο διάκενο. Η ένταση του πεδίου στο διάφραγμα και η μέση 

ένταση του πεδίου στο διάκενο αυξάνονται σημαντικά, ενώ η μέγιστη ένταση του 

πεδίου στη ράβδο και η μέση ένταση του πεδίου στο πρώτο τμήμα μεταξύ της ράβδου 

και του διαφράγματος μειώνονται σημαντικά. Η μέση ένταση του πεδίου στο τμήμα 
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διαφράγματος - πλάκας, αυξάνεται με έντονο ρυθμό καθώς το φορτισμένο διάφραγμα 

πλησιάζει την πλάκα. Η ανάλυση με προσομοίωση έγινε με την παραδοχή ότι το 

πεδίο είναι ηλεκτροστατικό με ή χωρίς φορτία χώρου στο τμήμα ράβδου-

διαφράγματος. Τα φορτία χώρου (φορτία Corona) στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος 

αλλοιώνουν την κατανομή του πεδίου στο τμήμα αυτό. Μετά τη φόρτιση του 

διαφράγματος τα φορτία αυτά, όπως και η τάση της ράβδου, δεν επηρεάζουν το πεδίο 

στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας, η συμπεριφορά του οποίου καθορίζει κατά κύριο 

λόγο τη διάσπαση του διακένου.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας, στα διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα 

διάφραγμα, μετά τη φόρτιση του διαφράγματος, η τάση στο κέντρο τουλάχιστον του 

διαφράγματος είναι κάθε φορά ίση με την τάση της ράβδου. Δηλαδή στις διατάξεις με 

γειωμένη την πλάκα η τιμή της τάσης στο κέντρο του διαφράγματος πρέπει να είναι  

ίση με την εφαρμοζόμενη τάση στη ράβδο και κατ’ αντιστοιχία στις διατάξεις με 

γειωμένη τη ράβδο θα πρέπει να είναι πάντα μηδέν. Όπως θα φανεί παρακάτω αυτό 

δεν ισχύει πάντα. Μπορεί μάλιστα να διατυπωθεί και η άποψη ότι «λίγο πριν τη 

διάσπαση η τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι μικρότερη από την τάση της 

ράβδου (διατάξεις γειωμένης πλάκας), ή διάφορη του μηδενός (διατάξεις γειωμένης 

ράβδου)».  

5.5.1 Προσομοίωση με βάση πειραματικά αποτελέσματα 

Στα διάκενα ράβδου-πλάκας με διάφραγμα η κατανομή του πεδίου στο διάκενο 

εξαρτάται εκτός των άλλων και από τη θέση του διαφράγματος στο διάκενο. Οι τιμές 

της έντασης του πεδίου κατά μήκος του διακένου μεταβάλλονται με τον τρόπο που 

φαίνεται στα διαγράμματα των Σχημάτων 5.21. Τα μοντέλα είναι διάκενα ράβδου-

πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm μήκους 5 cm, με ένα μονωτικό διάφραγμα 

διαμέτρου 100 mm και πάχους 0,2 mm σε 4 διαφορετικές θέσεις, δηλ. σε απόσταση 

α=1, 2, 3 ή 4 cm από τη ράβδο [87-90].  

Οι τιμές της τάσης στη ράβδο ή στην πλάκα είναι οι τιμές διάσπασης που προέκυψαν 

από σχετικά πειράματα και όπως φαίνεται από το Σχήμα 5.7 είναι διαφορετικές για 

τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή την ράβδο γειωμένη.  

 Έτσι  προκύπτουν και αντίστοιχες διαφορές στην κατανομή του πεδίου κατά μήκος 

του άξονα του διακένου. Στο Σχήμα 5.21 η τιμή της τάσης στο κέντρο του 
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διαφράγματος είναι κάθε φορά ίση με την τάση της ράβδου και μεταβάλλεται 

γραμμικά κατά μήκος της ακτίνας του διαφράγματος από το κέντρο προς την 

περιφέρεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργασιών Hidaka [44-45]. Η τιμή της 

τάσης στην περιφέρεια λαμβάνεται ίση με την τάση που θα υπήρχε αν το διάφραγμα 

δεν είχε φορτίο. Προκύπτει, ότι σε ορισμένες διατάξεις, κυρίως όταν το διάφραγμα 

είναι κοντά στην πλάκα, η τιμή της έντασης του πεδίου είναι σημαντικά μεγαλύτερη 

από την αναμενόμενη τιμή της έντασης κατά την διάσπαση (≈30 kV/cm), 

(περιπτώσεις χωρίς προσαρμοσμένες τιμές).  

Αν η τάση στο διάφραγμα ήταν σταθερή και ίση με την τάση στη ράβδο {εργασίες 

Marx και Roser [35-37]}, η τιμή της έντασης του πεδίου θα προέκυπτε ακόμα 

μεγαλύτερη. Αυτός είναι ο λόγος που υιοθετήθηκε η λύση Hidaka.  
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(α) Γειωμένη πλάκα.                                    (β) Γειωμένη ράβδος. 
 

Σχήμα 5.21: Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα διακένων ράβδου-πλάκας 
με διαμέτρους  10 και 100 mm, με ένα διάφραγμα μήκους 5 cm σε 4 διαφορετικές 
θέσεις κατά την διάσπαση, για τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη 
ράβδο γειωμένη, χωρίς φορτία χώρου (ρ=0). Το διάφραγμα είναι φορτισμένη και        
η τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι ίση με την τάση της ράβδου. Vpl, Vr  
και Vb είναι οι τιμές της τάσης στην πλάκα, στη ράβδο και στο κέντρο του 
διαφράγματος αντίστοιχα. a: απόσταση ράβδου-διαφράγματος σε cm [91]. 

Στο Σχήμα 5.22 έγινε προσαρμογή των τιμών της τάσης του διαφράγματος 

(μικρότερες τιμές στο κέντρο και γραμμική μεταβολή ακτινικά) έτσι ώστε οι τιμές της 

έντασης του πεδίου  να είναι πολύ κοντά στις αναμενόμενες τιμές για τη διάσπαση.  

Όπως φαίνεται στα διάκενα με το διάφραγμα μακριά από τη ράβδο η τάση στο 

κέντρο του διαφράγματος πρέπει να είναι αρκετά διαφορετική από την τάση της 
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ράβδου. Εδώ η κατανομή του πεδίου είναι διαφορετική τουλάχιστον στο τμήμα 

μεταξύ του διαφράγματος και της πλάκας. Οι τιμές της εφαρμοζόμενης τάσης στη 

ράβδο ή την πλάκα είναι οι τιμές της τάσης διάσπασης των αντίστοιχων διατάξεων, 

όπως προκύπτουν από τα πειραματικά αποτελέσματα.  

Στο Σχήμα  5.23 φαίνεται καθαρά πως και πόσο εξαρτάται η κατανομή του πεδίου 

κατά μήκος του άξονα του διακένου από την τιμή της τάσης στο κέντρο του 

διαφράγματος, σε διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα σε απόσταση 3 cm από 

τη ράβδο. Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν και για τις διατάξεις με την ράβδο 

γειωμένη. 
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(α) Γειωμένη πλάκα.                                  (β) Γειωμένη ράβδος. 

Σχήμα 5.22: Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα διακένων ράβδου-πλάκας 
με διαμέτρους  10 και 100 mm μήκους 5 cm, με ένα διάφραγμα σε 4 διαφορετικές 
θέσεις  κατά την διάσπαση, για τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη   
ράβδο γειωμένη, χωρίς φορτία χώρου (ρ=0). Το διάφραγμα είναι φορτισμένο. Η     
τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι μικρότερη ή ίση με την τάση της ράβδου 

(προσαρμοσμένες τιμές).Vpl, Vr και Vb είναι οι τιμές της τάσης στην πλάκα, 
 στη ράβδο και στο κέντρο του διαφράγματος αντίστοιχα.  

 α: απόσταση ράβδου – διαφράγματος σε cm.  

Συμπεραίνεται ότι η επικρατούσα άποψη ότι η τάση στο κέντρο του διαφράγματος 

κατά την διάσπαση είναι ίση με την τάση στη ράβδο δεν ισχύει για διάκενα ράβδου-

πλάκας με διαμέτρους 10 και 100 mm και φόρτιση με συνεχή τάση. Ισχύει συνήθως 

όταν το διάφραγμα είναι πολύ κοντά στη ράβδο, ή ισχύει περιστασιακά τη στιγμή που  

το διάφραγμα φορτίζεται με μικροδιασπάσεις. Αν ίσχυε και στις περιπτώσεις που το 

διάφραγμα είναι κοντά στην πλάκα, τότε η διάσπαση του τμήματος διαφράγματος-

πλάκας θα γινόταν με ένταση πεδίου πολύ μεγαλύτερη από 40 kV/cm, που για συνεχή 

τάση σε αντίστοιχο διάκενο πλάκας- πλάκας δεν είναι λογικό. Αυτό προκύπτει και 

από την ανάλυση σχετικών από τη βιβλιογραφία διακένων στην επόμενη παράγραφο. 
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Όπως αναφέρθηκε τα φορτία χώρου στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος (φορτία 

Corona) αλλοιώνουν τη μορφή του πεδίου στο τμήμα αυτό και μεταβάλλουν 

σημαντικά τις τιμές της έντασης. Διερευνήθηκε με προσομοίωση η επίδραση που 

έχουν τα φορτία χώρου στην κατανομή του πεδίου στο διάκενο. Από την ανάλυση 

προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο Σχήμα 5.24. Προκύπτει ότι το πεδίο 

γίνεται πιο ομοιογενές και η ένταση του πεδίου δεν παίρνει αρνητικές, ούτε μηδενικές 

τιμές στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος, όπως στα σχήματα 5.21 και 5.22.   

Από την ανάλυση (Σχήματα 5.21, 522 και 5.24) προέκυψε ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στην κατανομή του πεδίου για τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα 

ή την ράβδο γειωμένη. Οι διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι η τάση της ράβδου 

είναι διαφορετική (V ή 0) και αντίστοιχα διαφορετική είναι η φόρτιση και το 

δυναμικό του διαφράγματος. Προκύπτει και πάλι ότι το φαινόμενο της γείωσης 

επηρεάζει τη κατανομή του πεδίου των διάκενων με διάφραγμα. 
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Σχήμα  5.23: Μεταβολή της έντασης του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου 
ράβδου-πλάκας με διαμέτρους 10 και100 mm μήκους 5 cm με ένα διάφραγμα σε 
απόσταση 3 cm από τη ράβδο για διαφορετικές τιμές τάσης Vb  στο κέντρο του 
διαφράγματος. Η τάση της ράβδου είναι η τάση διάσπασης του διακένου,                      

70 KV  [66]. 

Επειδή το τμήμα του διακένου μεταξύ του διαφράγματος και της πλάκας είναι αυτό 

που παίζει καθοριστικό ρόλο στην διάσπαση του διακένου, διερευνήθηκε η επίδραση 

που έχει η κατάσταση του τμήματος ράβδου-διαφράγματος στην κατανομή του 

πεδίου στο τμήμα διαφράγματος-πλάκας.  
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R-pl with barrier, pl-gr, Vb<Vr, with space charge
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(α) Γειωμένη πλάκα                                  (β) Γειωμένη ράβδος 

Σχήμα 5.24:Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα διακένων ράβδου-πλάκας 
με διαμέτρους  10 και 100, μήκους 5 cm, με ένα λεπτό διάφραγμα σε 4 διαφορετικές 
θέσεις κατά την διάσπαση για τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις με την πλάκα ή τη ράβδο 
γειωμένη και με φορτία χώρου στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος. Το διάφραγμα είναι 
φορτισμένο. Η τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι διαφορετική από την τάση της 
ράβδου (προσαρμοσμένες τιμές).Vr και Vb είναι οι τιμές της τάσης στην πλάκα, στη 

ράβδο και στο κέντρο του διαφράγματος αντίστοιχα. 
  α: απόσταση ράβδου-διαφράγματος σε cm. 

R-pl, with barrier, pl-gr, dc(+), α=2 cm

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 53 45 48 50
Distance from the rod (mm)

Fi
el

d 
st

re
ng

th
 (k

V
/c

m
)

Vr=80 kV, Vb=60 kV, space charge
Vr=80 kV, Vb=60 kV, no space charge
Vr=0, Vb=60 kv, no space charge

r-pl with barrier, pl-gr, dc(+), α=3 cm 

-60

-40
-20

0

20

40
60

80

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Distance f rom rod (mm)

fie
ld

 s
tre

ng
th

 (
kV

/c
m

)

Vr=70 kV, Vb=50 kV, no space charge
Vr=0, Vb=50 kV, no space charge
Vr=70 kV, Vb=50 kV, space charge

 

(α) α=20 mm                                              (β) α=30 mm 
Σχήμα 5.25:Η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα διακένων ράβδου-

γειωμένης πλάκα με διαμέτρους 10 και 100 μήκους 5 cm, για 2 διαφορετικές θέσεις 
του διαφράγματος και για 2 διαφορετικές τιμές τάσης στη ράβδο (V και 0), με ή χωρίς 
φορτία χώρου στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος.  Το διάφραγμα είναι φορτισμένο. 

   α: απόσταση ράβδου – διαφράγματος [ 88].  

Προέκυψε ότι όταν το διάφραγμα φορτιστεί κανονικά, όπως περιγράφεται 

παραπάνω, η κατανομή του πεδίου στο χώρο μεταξύ διαφράγματος και πλάκας δεν 

επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την τάση της ράβδου και γενικά από την 

ηλεκτρική κατάσταση στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος. Ακόμα και αν η ράβδος 
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έχει τάση 0 και δεν υπάρχουν φορτία χώρου το πεδίο μεταξύ διαφράγματος και 

πλάκας δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου, (Σχήμα  5.25). 

5.5.2 Μοντελοποίηση - ανάλυση διατάξεων διακένων από σχετική εργασία  

Με την χρήση των πειραματικών αποτελεσμάτων εργασιών του Hidaka [44-45], 

αναλύθηκαν μοντέλα διακένων ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα και έγινε σύγκριση 

των αποτελεσμάτων με  αυτά των αντιστοίχων εργασιών [93-96].  

Στις αναφερόμενες εργασίες  μετρήθηκε η κατανομή της έντασης του πεδίου στην 

πίσω πλευρά του διαφράγματος (προς την πλάκα) κατά την διάσπαση με κρουστική 

τάση κεραυνική ή διακοπτική ενός διακένου ράβδου - γειωμένης πλάκας με ένα 

διάφραγμα.  

Κατά την ανάλυση του ηλεκτροστατικού πεδίου έγινε προσπάθεια ώστε η αντίστοιχη 

κατανομή να είναι περίπου ίδια με την κατανομή των σχετικών εργασιών. Σαν 

μεταβλητή για την προσπάθεια αυτή χρησιμοποιήθηκε η τάση φόρτισης του 

διαφράγματος.  

Έγιναν διάφορες δοκιμές προσομοίωσης με φόρτιση του διαφράγματος με τάση 

(δυναμικό), ή με ηλεκτρικό φορτίο. Σε όλες τις περιπτώσεις διερευνήθηκαν οι 

δυνατότητες να είναι η τιμή της τάσης στο κέντρο του διαφράγματος κοντά στην 

τάση της ράβδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν η τάση του κέντρου του 

διαφράγματος είναι ίδια με την τάση της ράβδου, η κατανομή του πεδίου δεν 

συμφωνεί με την κατανομή που εμφανίζεται στις αντίστοιχες εργασίες. Το πεδίο της 

προσομοίωσης εμφανίζεται πιο ισχυρό απ΄ όσο μετρήθηκε στις εργασίες. Αν όμως η 

τάση στο κέντρο του διαφράγματος είναι μικρότερη από την τάση στη ράβδο, τότε τα 

αποτελέσματα συγκλίνουν σημαντικά.  

Τα συγκριτικά αποτελέσματα παρατίθενται στο Σχήμα 5.26. Το μήκος του διακένου 

είναι 100 mm και η διάμετρος του διαφράγματος 400 mm. Το διάφραγμα 

τοποθετείται στο διάκενο παράλληλα προς την πλάκα σε απόσταση a από την πλάκα.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων από την αντίστοιχη εργασία. Αυτό αποδεικνύει ότι η ανάλυση με τη 

μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων είναι ακριβής και αποτελεσματική, αλλά με την 
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προϋπόθεση ότι η τάση στο κέντρο του διαφράγματος δεν είναι ίση με την τάση της 

ράβδου. Προκύπτει δηλαδή αυτό που αναφέρθηκε και στις προηγούμενες 

παραγράφους, ότι η τάση στο κέντρο του διαφράγματος πρέπει να είναι μικρότερη ή 

γενικά διαφορετική από την τάση της ράβδου. 

Στο Σχήμα 5.27 παρουσιάζεται η κατανομή της έντασης του πεδίου σε διάκενα 

ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα σε απόσταση 30 mm και 70 mm από τη ράβδο 

[97].  

Rod-plate with a barrier at distance a f rom the rod. 
Switching impulse v oltage
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Rod-plate with a barrier at distance a f rom the rod. 
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linearly  charged at a=70 mm.

E (V/m) f rom ref erent work, breakdown v oltage 168 kV,
barrier linearly  charged at a=30 mm. 

 
 
Σχήμα 5.26: Διάκενα ράβδου-πλάκας μήκους 10 cm με ένα διάφραγμα (barrier) σε 

απόσταση a από τη ράβδο. Η κατανομή της έντασης του πεδίου σε απόσταση 5 mm από 
την πίσω πλευρά του διαφράγματος (απέναντι από την πλάκα). Η μέτρηση γίνεται κατά 
μήκος ακτίνας από το κέντρο του διαφράγματος προς την περιφέρεια.  Σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της ανάλυσης (συνεχείς γραμμές) [95] με τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων από τις εργασίες του Hidaka (δείκτες) [45].  

Έγιναν επίσης συγκριτικές εργασίες με την χρήση στοιχείων  άλλων εργασιών Mαrx 

[35,36], Roser [37], Li Ming [55, 56], κ.α. και προέκυψαν αντίστοιχα αποτελέσματα, 

τα οποία δικαιολογούν τα παραπάνω συμπεράσματα. 
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(α) a=30 mm.                                                           (β) a=70 mm. 
Σχήμα 5.27: Κατανομή της έντασης του πεδίου σε διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα 

διάφραγμα φορτισμένο γραμμικά [96]. Τα στοιχεία είναι από τις εργασίες του Hidaka. 
[45]. a: η απόσταση μεταξύ ράβδου και διαφράγματος.   

Διερευνήθηκε επίσης και ο τρόπος που μεταβάλλεται η ένταση του πεδίου στη ράβδο 

στην μπροστινή επιφάνεια του διαφράγματος (απέναντι από τη ράβδο), στην πίσω 

επιφάνεια του διαφράγματος και πάνω στην πλάκα κατά μήκος του άξονα του 

διακένου, όταν μεταβάλλεται η θέση του διαφράγματος, ή όταν μεταβάλλεται η τάση 

στο διάφραγμα. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και δεν παρατίθενται. 

 

5.7  Βασικά συμπεράσματα του Κεφαλαίου Ε 

1. Δεν υπάρχουν αναφορές για την θεωρητική διερεύνηση της κατανομής του 

ηλεκτρικού πεδίου των μικρών διακένων ράβδου-πλάκας με φορτισμένο 

διάφραγμα με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (F.E.M) και δεν έχει 

διερευνηθεί η επίδραση της γείωσης του ενός ή του άλλου ηλεκτροδίου στην 

διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων, (φαινόμενο γείωσης, Κεφάλαιο Γ). 

Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για την μέτρηση της έντασης ρεύματος Corona 

στα διάκενα ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα. Και δεν υπάρχουν αναφορές 

για την επίδραση του φαινομένου του διαφράγματος στις τιμές της έντασης 

ρεύματος Corona σε συνδυασμό με το φαινόμενο της γείωσης, η οποία είναι 

σημαντική. Και φυσικά δεν υπάρχει μελέτη σύνδεσης της τάσης διάσπασης 

των διακένων με το ρεύμα Corona (φαινόμενο ρεύματος Corona, Κεφ. Δ).   
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2. Σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση, υπάρχουν διαφορές στις οριακές 

συνθήκες ενός διακένου ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα φορτισμένο 

ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη. 

Αυτές οι διαφορές οδηγούν σε διαφορετική κατανομή του πεδίου και 

διαφορετική διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων.  

3. Διερευνήθηκαν πειραματικά μικρά διάκενα ράβδου-πλάκας μήκους 2 έως 5 

cm, με διάμετρο ράβδου 10 mm και διάμετρο πλάκας 100 mm. 

Χρησιμοποιήθηκε διάφραγμα από χαρτί πρεσπάν πάχους 0,2 mm σε πολλές 

διαφορετικές θέσεις. Οι τάσεις ήταν συνεχείς θετικής και αρνητικής 

πολικότητας. Μελετήθηκαν οι διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη 

ράβδο γειωμένη, ώστε να φανεί η επίδραση της γείωσης στο φαινόμενο του 

διαφράγματος.  

4. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων, οι τιμές της τάσης διάσπασης 

αυξάνονται σημαντικά, όταν το διάφραγμα είναι κοντά στη ράβδο. 

Αυξάνονται λιγότερο όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική και πολύ 

περισσότερο όταν είναι θετική. Σε απόλυτες τιμές όμως η διαφορά είναι 

σχετικά μικρή. Τα αποτελέσματα είναι εντονότερα στις διατάξεις με τη ράβδο 

γειωμένη, λόγω του φαινομένου της γείωσης, (Κεφάλαιο Γ) και οι διαφορές 

είναι σημαντικές όταν η τάση είναι θετική. Γενικά το φαινόμενο είναι πιο 

έντονο όταν η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα. 

5. Οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona στα διάκενα ράβδου-πλάκας 

ελαττώνονται σημαντικά με την παρεμβολή του διαφράγματος, κυρίως στις 

διατάξεις με αρνητική ράβδο και φαίνεται ότι υπάρχει συσχετισμός της 

έντασης ρεύματος Corona με την τάση διάσπασης, πράγμα που συμφωνεί με 

το φαινόμενο ρεύματος Corona, (Κεφάλαιο Δ). 

6. Το κέρδος τάσης, δηλαδή η αύξηση της τιμής της τάσης διάσπασης μεταξύ 

των διατάξεων με και χωρίς διάφραγμα είναι πολύ μεγαλύτερο στις διατάξεις 

που η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα (μέχρι 250%), άσχετα αν 

είναι γειωμένη η πλάκα ή η ράβδος.  

7. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στα διάκενα χωρίς διάφραγμα η τάση 

διάσπασης με αρνητική ράβδο είναι πολύ μεγαλύτερη, επειδή και η ένταση 
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ρεύματος Corona είναι πολύ μεγαλύτερη (φαινόμενο ρεύματος Corona). Με 

την παρεμβολή όμως του διαφράγματος, οι τιμές της έντασης ρεύματος 

Corona μειώνονται με αποτέλεσμα οι τιμές της τάσης διάσπασης να μην 

αυξάνονται σημαντικά. Αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με 

το φαινόμενο του ρεύματος Corona.  

8. Το κέρδος σε ότι αφορά την μείωση της έντασης ρεύματος Corona είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις (κυρίως στις διατάξεις με αρνητική ράβδο) πολύ 

μεγάλο. Το διάφραγμα από τη στιγμή που αρχίζει και φορτίζεται και να 

αποκτά τάση ανάλογη με την τάση της ράβδου, μειώνει την ανομοιογένεια  

του ηλεκτρικού πεδίου στο τμήμα ράβδου-διαφράγματος με αποτέλεσμα να 

δυσκολεύεται πολύ η κίνηση των φορτίων Corona από τη ράβδο προς το 

διάφραγμα. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις με τη ράβδο γειωμένη. Οι τιμές 

όμως της έντασης Corona σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι σχετικά μικρές (<80 

μΑ) και στα πολύ μικρά διάκενα (<4 cm) είναι αμελητέες.  

9. Συνδυάζοντας την μεταβολή της τάσης διάσπασης και τη μεταβολή της 

έντασης ρεύματος Corona που προκαλεί η εισαγωγή του διαφράγματος σε ένα 

διάκενο, προκύπτει ότι η εισαγωγή του διαφράγματος, παρόλο που αυξάνει 

την τάση διάσπασης, μειώνει σημαντικά την ισχύ της Corona κατά την 

διάσπαση στις περισσότερες διατάξεις και όταν γίνεται αναφορά στην ίδια 

τιμή τάσης, σε όλες τις διατάξεις. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

για τις περισσότερες  εφαρμογές των διακένων.   

10. Με την προσομοίωση και ανάλυση διακένων με ένα διάφραγμα και τη χρήση 

των πειραματικών αποτελεσμάτων σε ότι τάση διάσπασης προέκυψε ότι η 

τάση στο κέντρο του διαφράγματος κατά την στιγμή της διάσπασης πρέπει να 

είναι περίπου ίση με την τάση της ράβδου μόνο όταν το διάφραγμα είναι πολύ 

κοντά στη ράβδο. Στις άλλες θέσεις η τάση στο διάφραγμα πρέπει να είναι 

αρκετά διαφορετική από την τάση της ράβδου.      

11. Στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη ράβδο παρατηρείται, όπως 

αναφέρθηκε, ότι με την εισαγωγή του διαφράγματος αυξάνεται σημαντικά η 

τάση διάσπασης και ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική ένταση ρεύματος 

Corona πριν την διάσπαση, ιδιαίτερα όταν η εφαρμοζόμενη τάση είναι 
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αρνητική. Συμπεραίνεται ότι οι διατάξεις αυτές είναι κατάλληλες για εφαρμογές 

στις οποίες απαιτείται αυξημένη τάση διάσπασης αλλά και σημαντική ένταση 

corona.  
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Κεφάλαιο ΣΤ 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής  

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς 

των διακένων αέρα όταν καταπονούνται με υψηλές τάσεις, συνεχείς, εναλλασσόμενες 

ή κρουστικές. Η εργασία εστιάστηκε στη συστηματική διερεύνηση της επίδρασης  

που έχει ο διαφορετικός τρόπος γείωσης - φόρτισης του διακένου (γείωση του ενός ή 

του άλλου ηλεκτροδίου, ή συμμετρική φόρτιση των δύο ηλεκτροδίων), καθώς και το 

ηλεκτρικό ρεύμα Corona στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου και στη διηλεκτρική 

συμπεριφορά των μικρών διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, καθώς και 

στο φαινόμενο του διαφράγματος.   

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε αναλυτικά η σχετική  βιβλιογραφία 

που αφορά τα διάκενα αέρα και τα φαινόμενα Corona, διάσπασης, πολικότητας και 

διαφράγματος. Έγινε περιγραφή των χρησιμοποιηθέντων μοντέλων και διατάξεων 

ανάλυσης και πειραμάτων και παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων προσομοίωσης και των πειραματικών αποτελεσμάτων σε διαγραμματική 

μορφή. Έγιναν συγκρίσεις των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με τα  

πειραματικά αποτελέσματα και διατυπώθηκαν συμπεράσματα, διαμορφώθηκαν 

μοντέλα σε μορφή εξισώσεων, προτάθηκαν νέα στοιχεία και ονομασίες φαινομένων, 

όπως το φαινόμενο της γείωσης και το φαινόμενο του ρεύματος Corona και 

διατυπώθηκε ένας κανόνας στα πλαίσια της αρχής Δράσης–Αντίδρασης (3ος  Νόμος 

Νεύτωνα). Έγινε επίσης σύγκριση των αναλυτικών αποτελεσμάτων της εργασίας με 

σχετικά αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία και προέκυψαν συμπεράσματα για τη 

συμπεριφορά των διακένων ράβδου-πλάκας με ένα διάφραγμα. 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι έχουν διερευνηθεί από πολλούς 
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ερευνητές οι διατάξεις διακένων αέρα, κυρίως ράβδου-πλάκας, ράβδου-ράβδου και 

σφαίρας-σφαίρας, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως με το ένα ηλεκτρόδιο 

γειωμένο, ενώ φορτίζεται με τάση το άλλο. Ειδικά τα διάκενα ράβδου-πλάκας 

χρησιμοποιούνται και έχουν διερευνηθεί οι διατάξεις με την πλάκα γειωμένη. 

Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για ειδικές εφαρμογές σε διατάξεις ράβδου-πλάκας με 

τη ράβδο γειωμένη και σε διατάξεις ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση των 

ράβδων. Δεν είχε γίνει μέχρι τώρα συστηματική διερεύνηση των διακένων αέρα με 

όλους τους δυνατούς τρόπους γείωσης και φόρτισης, ώστε να διαπιστωθούν οι 

διαφορές που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται με το ένα ηλεκτρόδιο γειωμένο, ή 

με συμμετρική φόρτιση των ηλεκτροδίων. Ειδικά για τα διάκενα ράβδου-πλάκας δεν 

μελετήθηκαν συστηματικά οι διαφορές που εμφανίζονται στη διηλεκτρική 

συμπεριφορά τους οι δύο διαφορετικές διατάξεις με την πλάκα ή τη ράβδο γειωμένη.  

Διαπιστώθηκε τέλος ότι το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας που επηρεάζει την 

τάση έναρξης Corona και την τάση διάσπασης, καθώς και την ένταση ρεύματος 

Corona δεν είχε διερευνηθεί για τις διατάξεις με γειωμένη τη ράβδο στα διάκενα 

ράβδου-πλάκας.  

Ο καλός σχεδιασμός των μοντέλων ανάλυσης  σε συμφωνία με τις  πειραματικές 

διατάξεις, η επαλήθευση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με τη χρήση δύο 

ειδικών λογισμικών και την ανάλυση μεγάλου πλήθους διατάξεων και η σημαντική 

σύγκλιση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

συνέβαλαν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της εκπόνησης της διατριβής και στην 

επαλήθευση των αρχικών παρατηρήσεων και υποθέσεων, κυρίως σε ότι αφορά το 

φαινόμενο της γείωσης και το φαινόμενο του ρεύματος Corona.  

 

6.2 Τα βασικά συμπεράσματα της διατριβής 

Διερευνήθηκαν με προσομοίωση και πειραματικά διάκενα ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου μικρού μήκους έως 10 cm με διαμέτρους ράβδου από 2 έως 12 mm 

και πλάκας από 50 έως 150 mm.  

Τα βασικά συμπεράσματα της συνδυασμένης μελέτης των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης και των πειραματικών αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάζονται στα 
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κεφάλαια Γ, Δ και Ε αναφέρονται σε τρία κυρίως σημεία: 

I. Στην επίδραση που έχει η γείωση του ενός ηλεκτροδίου των διακένων στην 

κατανομή του πεδίου και στην τάση έναρξης Corona, στην τάση διάσπασης και 

στην ένταση ρεύματος Corona  των διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-

ράβδου. 

II. Στην επίδραση που έχει η ένταση ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των 

διακένων. 

III. Στην επίδραση που έχει η γείωση της ράβδου στο φαινόμενο του διαφράγματος 

σε διάκενα ράβδου-πλάκας.  

Δευτερευόντως διερευνήθηκαν και το φαινόμενο του καθρέπτη, δηλαδή η ισοδυναμία 

διακένων ράβδου-πλάκας και ράβδου-ράβδου, η ανάλυση του ηλεκτρικού πεδίου με 

τη μέθοδο των τυχαίων διαδρομών σε συνδυασμό με τη Τεχνική Monte Carlo και η 

δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης της συμπεριφοράς ενός διακένου υπό τάση, όταν 

είναι γνωστή η κατανομή του πεδίου κατά μήκος του άξονα του διακένου.  

Τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας αυτής είναι: 

1) Η γείωση του ενός ηλεκτροδίου στις διατάξεις διακένων ράβδου-ράβδου και 

ιδιαίτερα στις διατάξεις ράβδου-πλάκας, όπως προέκυψε από την ανάλυση με 

προσομοίωση, διαφοροποιεί την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στο διάκενο 

και επηρεάζει σημαντικά την διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων. Αυτό είναι 

το φαινόμενο της γείωσης και η επίδρασή του στα διάκενα είναι η εξής: 

1.1) Στις μη συμμετρικές διατάξεις διακένων ράβδου-πλάκας το πεδίο 

εμφανίζεται λιγότερο ανομοιογενές όταν η ράβδος είναι γειωμένη και η 

πλάκα φορτίζεται με τάση και περισσότερο ανομοιογενές όταν η πλάκα 

είναι γειωμένη και η ράβδος υπό τάση. Οι διαφορές στις αντίστοιχες τιμές 

της μέγιστης έντασης του πεδίου και του συντελεστή ανομοιογένειας του 

πεδίου ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις είναι μεγάλες και 

εξαρτώνται από τη γεωμετρία του διακένου και κυρίως από το μήκος του 

και τη διάμετρο της ράβδου. Όταν τα ηλεκτρόδια φορτίζονται συμμετρικά 

με τάσεις ίσες και αντίθετης πολικότητας τα αποτελέσματα είναι ανάμεσα 
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στα αποτελέσματα των δύο προηγουμένων διατάξεων.  

1.2) Στις συμμετρικές διατάξεις διακένων ράβδου-ράβδου το πεδίο είναι 

λιγότερο ανομοιογενές όταν οι δύο ράβδοι φορτίζονται συμμετρικά με ίσες 

και αντίθετης πολικότητας τάσεις και  περισσότερο ανομοιογενές όταν η μία 

ράβδος είναι γειωμένη και η άλλη ράβδος φορτίζεται. Οι διαφορές στις 

αντίστοιχες τιμές της μέγιστη έντασης του πεδίου και του συντελεστή 

ανομοιογένειας του πεδίου ανάμεσα στις δύο διαφορετικές διατάξεις είναι 

σημαντικές και η τιμή τους εξαρτάται από τη γεωμετρία του διακένου και 

κυρίως από το μήκος του και τη διάμετρο των ράβδων.  

2)  Η διηλεκτρική συμπεριφορά των διακένων, δηλαδή η Corona  και η διάσπαση, οι 

τιμές των οποίων είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι εξαρτώνται από την 

ανομοιογένεια του ηλεκτρικού πεδίου και κυρίως από τη μέγιστη τιμή της 

έντασης του πεδίου, επηρεάζονται ανάλογα και από το φαινόμενο της γείωσης.  

2.1) Οι τιμές της  τάσης έναρξης Corona είναι μεγαλύτερες στις διατάξεις με το 

λιγότερο ανομοιογενές πεδίο, δηλαδή στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με 

γειωμένη ράβδο και στις διατάξεις ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση. 

Στις άλλες διατάξεις, δηλαδή ράβδου-γειωμένης πλάκας και ράβδου-

γειωμένης ράβδου, οι τιμές της τάσης έναρξης Corona  είναι σχετικά 

μικρότερες. Το μέγεθος των διαφορών εξαρτάται από την γεωμετρία του 

διακένου.  

2.2) Στις διατάξεις διακένων με λιγότερο ανομοιογενές πεδίο, δηλαδή σε διάκενα 

μικρού μήκους και κυρίως σε διάκενα γειωμένης ράβδου – πλάκας, καθώς 

και ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση, η διάσπαση εμφανίζεται χωρίς 

ανιχνεύσιμα φαινόμενα Corona. Αυτό συμβαίνει όταν η μέση ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι μεγαλύτερη κάποιας συγκεκριμένης τιμής (>11 

kV/cm) και ο συντελεστής ανομοιογένειας του πεδίου είναι μικρότερος από 

κάποια συγκεκριμένη τιμή (<3).  

2.3)  Σ΄αυτές τις διατάξεις που η διάσπαση εμφανίζεται χωρίς φαινόμενα 

Corona, οι τιμές της τάσης διάσπασης είναι μεγαλύτερες όταν το πεδίο είναι 

λιγότερο ανομοιογενές, δηλαδή στα διάκενα ράβδου-πλάκας με γειωμένη 

ράβδο και στα διάκενα ράβδου-ράβδου με συμμετρική φόρτιση. Στις άλλες 
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διατάξεις, δηλαδή ράβδου-γειωμένης πλάκας και ράβδου-γειωμένης ράβδου, 

οι τιμές της τάσης διάσπασης είναι σχετικά μικρότερες. Το μέγεθος των 

διαφορών εξαρτάται από την γεωμετρία του διακένου.  

2.4)  Οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona, που είναι επακόλουθο της 

εμφάνισης των φαινομένων Corona, είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις 

διατάξεις με το περισσότερο ανομοιογενές πεδίο, δηλαδή στις διατάξεις 

ράβδου-γειωμένης πλάκας και ράβδου-γειωμένης ράβδου. Στις άλλες 

διατάξεις, δηλαδή ράβδου-πλάκας με γειωμένη ράβδο και ράβδου-ράβδου 

με συμμετρική φόρτιση, οι τιμές της έντασης ρεύματος Corona είναι 

σχετικά μικρότερες για την ίδια τιμή εφαρμοζόμενης τάσης. Και φυσικά το 

μέγεθος των διαφορών εξαρτάται από την γεωμετρία του διακένου, αλλά και 

την πολικότητα της τάσης.  

2.5) Το φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει και το φαινόμενο του διαφράγματος. 

Οι τιμές της τάσης διάσπασης των μικρών διακένων ράβδου-πλάκας με ένα 

διάφραγμα και τη ράβδο γειωμένη είναι λίγο μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες τιμές ίδιων διακένων με την πλάκα γειωμένη, όταν η 

εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητικής πολικότητας, dc(-). Για τάση θετικής 

πολικότητας, dc(+), οι διαφορές είναι αμελητέες. Γενικά η τάση διάσπασης 

είναι μεγαλύτερη όταν η ράβδος είναι θετική σε σχέση με την πλάκα. Και σ’ 

αυτές τις διατάξεις το μέγεθος των διαφορών εξαρτάται από την γεωμετρία 

του διακένου. 

2.6) Με βάση τα αποτελέσματα της επίδρασης του φαινομένου της γείωσης, 

διαμορφώθηκαν σχέσεις (μοντέλα) μεταξύ της μέγιστης έντασης του πεδίου 

και της τάσης έναρξης Corona, της τάσης διάσπασης και της έντασης 

ρεύματος Corona ενός διακένου, όπως:.  

( )grrgrplgrplgrrr EEBVV ή,ΔEBΔV −−−− −⋅=−⋅=  και           (6.1) 

( )grrgrplgrrgrplrc EEAII ή,ΔEAΔI −−−− −⋅=−⋅=                 (6.2) 

2.7) Σύμφωνα με το γνωστό φαινόμενο της πολικότητας στα διάκενα ράβδου-

πλάκας με την πλάκα γειωμένη η τάση έναρξης Corona είναι μεγαλύτερη 

όταν η  τάση είναι θετική, ενώ  η τάση διάσπασης και  η ένταση ρεύματος 
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Corona είναι μεγαλύτερες για αρνητική τάση. Το μέγεθος των διαφορών 

εξαρτάται από την γεωμετρία του διακένου. Στα διάκενα ράβδου-πλάκας 

όμως με τη ράβδο γειωμένη η τάση έναρξης corona είναι μεγαλύτερη όταν η  

εφαρμοζόμενη τάση είναι αρνητική, ενώ η τάση διάσπασης και  η ένταση 

ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερες για θετική τάση. Το γνωστό φαινόμενο 

της πολικότητας δείχνει να μην ισχύει, ή και να αντιστρέφεται. Στην 

πραγματικότητα ισχύει, αν διατυπωθεί με μια πιο γενική μορφή, ως εξής: «η 

τάση διάσπασης των διακένων ράβδου-πλάκας είναι μεγαλύτερη όταν η τάση 

της ράβδου είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα». Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

στις διατάξεις με γειωμένη τη ράβδο και τάση dc(+), τα αποτελέσματα του 

φαινομένου της πολικότητας είναι λιγότερο έντονα, διότι το πεδίο είναι 

λιγότερο ανομοιογενές εξ αιτίας του φαινομένου της γείωσης. Δηλαδή το 

φαινόμενο της γείωσης επηρεάζει το φαινόμενο της πολικότητας. Το 

μέγεθος των παραπάνω διαφορών εξαρτάται από την γεωμετρία του 

διακένου. 

2.8) Σε όλες  τις περιπτώσεις η τάση έναρξης Corona είναι μεγαλύτερη όταν η 

τάση της ράβδου είναι θετική σε σχέση με την πλάκα, ενώ η τάση 

διάσπασης και η ένταση ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερες όταν η ράβδος 

είναι αρνητική σε σχέση με την πλάκα, ανεξάρτητα από την πολικότητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης. Βέβαια οι μεγαλύτερες τιμές της τάσης διάσπασης 

παρατηρούνται στις διατάξεις ράβδου-πλάκας με γειωμένη τη πλάκα 

(περισσότερο ανομοιογενές πεδίο) και αρνητική τάση στη ράβδο.  

3) Τα φορτία Corona στο χώρο ενός διακένου αλλοιώνουν τη μορφή του πεδίου στο 

διάκενο και το κάνουν λιγότερο ανομοιογενές, με συνέπεια να επηρεάζεται και η 

τάση διάσπασης του διακένου. Όταν στα διάκενα εμφανίζονται φαινόμενα Corona 

πριν τη διάσπαση, η τάση διάσπασης επηρεάζεται και η τιμή της αυξάνεται 

ανάλογα με την τιμή της έντασης ρεύματος Corona. Αυτό προτείνεται να 

ονομαστεί «φαινόμενο του  ρεύματος  Corona». Το φαινόμενο αυτό είναι συνήθως 

πολύ έντονο και επηρεάζει την τάση διάσπασης των διακένων περισσότερο από 

το φαινόμενο της γείωσης. 

 4) Διαμορφώθηκε μια εμπειρική σχέση μεταξύ της έντασης ρεύματος Corona και της 

τάσης διάσπασης. Η σχέση, η οποία λαμβάνει υπόψη και την επιρροή του 
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φαινομένου της γείωσης, είναι η:  

( )212121 EEA)I(IBVV −⋅−⋅=− m ,                                               (6.3) 

όπου 1 και 2 οι δύο διαφορετικές καταστάσεις του διακένου, V (kV) η τάση 

διάσπασης, Ι (μΑ)  η ένταση ρεύματος Corona πριν την διάσπαση και E (V/m) η 

μέγιστη ένταση του πεδίου στο διάκενο, όπως προκύπτει από την ανάλυση με 

προσομοίωση.    

5) To φαινόμενο του ρεύματος Corona είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, του οποίου 

η βασικότερη μορφή εκδήλωσης είναι το φαινόμενο της πολικότητας. Μια άλλη 

εκδήλωση του φαινομένου είναι η απότομη αύξηση της τάσης διάσπασης μετά 

την εμφάνιση των φαινομένων Corona στα διάκενα.  

6) Στις διατάξεις διακένων που εμφανίζονται έντονα φαινόμενα Corona πριν την 

διάσπαση το φαινόμενο του ρεύματος Corona δρα αφαιρετικά ή προσθετικά (σε 

ορισμένες περιπτώσεις) προς το φαινόμενο της γείωσης, το οποίο φαίνεται να 

ανατρέπεται (υπερκαλύπτεται), ή να ενισχύεται. Η τάση διάσπασης προκύπτει 

μεγαλύτερη για τις διατάξεις που η ένταση ρεύματος Corona είναι μεγαλύτερη. Οι 

διαφορές εξαρτώνται από τη γεωμετρία του διακένου και από την πολικότητα της 

τάσης.  

7)  Το φαινόμενο του ρεύματος Corona θα μπορούσε να διατυπωθεί και σαν μια 

ειδική έκφραση της αρχής Δράσης-Αντίδρασης του 3ου Νόμου του Νεύτωνα, 

παρόμοια με την διατύπωση του κανόνα Lenz, ως εξής: «Η ανομοιογένεια του 

ηλεκτρικού πεδίου στα διάκενα που καταπονούνται με υψηλές τάσεις προκαλεί τα 

φαινόμενα Corona. Το εμφανιζόμενο ρεύμα Corona προσπαθώντας να αντιδράσει 

στην αιτία που το προκαλεί (ανομοιογένεια πεδίου), αλλοιώνει τη μορφή του  

ηλεκτρικού πεδίου. Το πεδίο γίνεται λιγότερο ανομοιογενές με συνέπεια να αυξάνεται η 

τάση διάσπασής του» 

8) Μια άλλη ενεργειακή διατύπωση σχετική με το φαινόμενο της γείωσης θα 

μπορούσε μετά από περαιτέρω έρευνα να είναι και η εξής: «Με την κατανάλωση 

της ενέργειας του φαινομένου Corona αναστέλλεται η διάσπαση των διακένων». 
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9) Το φαινόμενο του διαφράγματος επηρεάζει σημαντικά εκτός από την τάση 

διάσπασης των διακένων και την ένταση ρεύματος Corona, η οποία με την 

παρεμβολή του διαφράγματος μειώνεται σημαντικά στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τουλάχιστον για την ίδια τιμή της τάσης. Αντίστοιχη μείωση 

προκύπτει και για τις απώλειες Corona. Η εισαγωγή δηλαδή του διαφράγματος σε 

ένα διάκενο ράβδου-πλάκας, παρόλο που αυξάνει την τάση διάσπασης, μειώνει 

σημαντικά την ισχύ της Corona, τουλάχιστον για την ίδια τιμή τάσης. Προέκυψε 

επίσης ότι το φαινόμενο του διαφράγματος επηρεάζεται από το φαινόμενο της 

γείωσης και το φαινόμενο του ρεύματος Corona.  

 

6.3 Πρωτοτυπία της διατριβής 

Πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής είναι:  

1. Το φαινόμενο της επίδρασης της γείωσης στα διάκενα ράβδου-πλάκας και 

ράβδου-ράβδου και στα φαινόμενα της πολικότητας και του διαφράγματος.  

2. Το φαινόμενο της επίδρασης του ρεύματος Corona και η σχέση του με το 

φαινόμενο της πολικότητας. 

3. Η διατύπωση του κανόνα του ρεύματος Corona, στα πλαίσια του 3ου Νόμου 

του Νεύτωνα (αρχή Δράσης – Αντίδρασης).  

4. Η θεωρητική ανάλυση και η ανάλυση με προσομοίωση και τη Μέθοδο των 

Πεπερασμένων Στοιχείων του ηλεκτρικού πεδίου των διακένων ράβδου-

πλάκας και ράβδου-ράβδου με και χωρίς διάφραγμα, σε συνδυασμό με το 

φαινόμενο της γείωσης και το φαινόμενο του ρεύματος Corona. 

5. Η σύνδεση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τα πειραματικά 

αποτελέσματα. 

 

6.4  Συμβολή της διατριβής  

Η συμβολή της παρούσας διατριβής αναφέρεται σε πέντε βασικά θέματα.  
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1. Στην συμπλήρωση της γνώσης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων 

αέρα με και χωρίς διάφραγμα, με την συστηματική διερεύνηση του 

φαινομένου της επίδρασης της γείωσης του ενός ηλεκτροδίου στην κατανομή 

του ηλεκτρικού πεδίου, στην τάση έναρξης Corona, στο ρεύμα Corona και 

στην τάση διάσπασης.   

2. Στην διαμόρφωση μιας γενικότερης θεώρησης του φαινομένου της 

πολικότητας και της σχέσης ρεύματος Corona και τάσης διάσπασης. Στην 

διαπίστωση ότι το φαινόμενο της πολικότητας φαίνεται να είναι μια ειδική 

εκδήλωση (η πιο σημαντική) ενός γενικότερου φαινομένου, του φαινομένου 

της επίδρασης του ρεύματος Corona στην τάση διάσπασης των διακένων. Το 

φαινόμενο αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί «φαινόμενο του ρεύματος 

Corona» είναι και η αιτία που προκαλεί την απότομη  αύξηση της τάσης  

διάσπασης των διακένων μετά την εμφάνιση των φαινομένων Corona (αλλαγή 

της κλίσης της καμπύλης τάση – μήκος διακένου). 

3. Στην διαμόρφωση εμπειρικών σχέσεων σύνδεσης της ανομοιογένειας του 

πεδίου (αποτελέσματα προσομοίωσης) και της τάσης έναρξης Corona, της 

τάσης διάσπασης και της έντασης ρεύματος Corona των διακένων 

(πειραματικά αποτελέσματα).  

4. Στην διερεύνηση της επίδρασης του φαινομένου του διαφράγματος στην 

ένταση ρεύματος Corona και στις απώλειες Corona, καθώς και στη σύνδεση 

των φαινομένων της γείωσης και του ρεύματος Corona με το φαινόμενο του 

διαφράγματος.  

5. Τέλος η παρούσα διατριβή συνέβαλε και στην διατύπωση ενός κανόνα στα 

πλαίσια του 3ου νόμου του Νεύτωνα (Δράση-Αντίδραση), παρόμοιου με τον 

κανόνα του Lenz για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. 

 

6.5  Επέκταση της διατριβής  

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω διερεύνηση των 

φαινομένων της γείωσης και του ρεύματος Corona σε διάκενα άλλων εξειδικευμένων 
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εφαρμογών, όπως διάκενα αγωγού–μπάρας (ταινίας), αγωγού–πλάκας, πολλών 

ράβδων ή ακίδων και μιας πλάκας, ράβδων και κινούμενης πλάκας, κ.α., που έχουν 

άμεση εφαρμογή σε εγκαταστάσεις γραμμών μεταφοράς, συσκευών ιονισμού, 

ηλεκτροστατικών φίλτρων, ηλεκτροστατικής βαφής κ.α. Θα μπορούσε επίσης να 

αποτελέσει βάση για περαιτέρω διερεύνηση του φαινόμενου του διαφράγματος με 

ένα ή και περισσότερα διαφράγματα, ή της διερεύνησης σύνθετων μονωτικών 

διατάξεων γενικότερα.  

Τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τη διερεύνηση της μείωσης των 

απωλειών Corona  με ειδικές διατάξεις,  (γείωση κατάλληλου ηλεκτροδίου σε μη 

συμμετρικά διάκενα όπως τα διάκενα ράβδου-πλάκας, συμμετρική φόρτιση σε 

συμμετρικά διάκενα, όπως τα διάκενα ράβδου-ράβδου, παρεμβολή διαφράγματος σε 

ορισμένες θέσεις διακένου, κ.α.), ή γενικότερα για τη διερεύνηση της 

βελτιστοποίησης της διηλεκτρικής συμπεριφοράς (Corona και διάσπαση) των 

διακένων. 

Δίνεται βέβαια και το κίνητρο για μια γενικότερη διατύπωση και θεωρητική 

διερεύνηση και ίσως και απόδειξη της πρότασης του κανόνα του ρεύματος Corona 

στα πλαίσια του 3ου Νόμου του Νεύτωνα και την πιθανή μετεξέλιξή του σε θεώρημα.   

 Όλες αυτές οι προτεινόμενες εργασίες θα μπορούσαν να μελετηθούν καταρχήν 

θεωρητικά ή με μοντελοποίηση - προσομοίωση και στη συνέχεια να επαληθευτούν 

πειραματικά. Θα είναι ευχής έργο τα πειράματα υψηλών τάσεων να μεταφερθούν 

από τα πολύ ακριβά, δύσχρηστα και επικίνδυνα εργαστήρια Υ.Τ. στα πολύ 

οικονομικά, ασφαλή και αποδοτικά εργαστήρια Η/Υ. Πρέπει όμως πρώτα να γίνουν 

τα απαραίτητα βήματα σύνδεσης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης με τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Έτσι ακριβώς ξεκίνησε και η παρούσα διατριβή. 
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