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Περίληψη 
 
Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η συµβολή στη µελέτη των 

καθοδικών αλεξικεραύνων χωρίς διάκενα. Τα καθοδικά αλεξικέραυνα εγκαθίστανται 

µεταξύ φάσης και γης και χρησιµοποιούνται για την προστασία εγκαταστάσεων από 

υπερτάσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, γίνονται προσοµοιώσεις σε γραµµές 

υψηλής τάσης και υπολογίζονται η πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων και 

η βελτίωση της κεραυνικής συµπεριφοράς των γραµµών µετά την εγκατάσταση 

καθοδικών αλεξικεραύνων. Προτείνεται µέθοδος για την επιλογή των παραµέτρων 

της γραµµής, µε στόχο την µείωση των κεραυνικών σφαλµάτων, ενώ, επιπρόσθετα, 

αναπτύσσεται τεχνητό νευρωνικό δίκτυο για τον υπολογισµό της πιθανότητας 

καταστροφής των αλεξικεραύνων. Πραγµατοποιούνται µετρήσεις του ρεύµατος 

διαρροής σε αλεξικέραυνα µέσης τάσης υπό κανονικές συνθήκες, υπό τεχνητή βροχή 

και µετά από καταπόνηση µε κρουστικές τάσεις. Τα πειράµατα διεξήχθησαν στα 

Εργαστήρια Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ και του Κ∆ΕΠ/∆ΕΗ. Μετράται, επίσης, το 

ηλεκτρικό πεδίο σε διάφορες θέσεις γύρω από αλεξικέραυνο µέσης τάσης, ενώ οι 

ληφθείσες µετρήσεις του πεδίου συγκρίνονται µε προσοµοιώσεις µε χρήση της 

διδιάστατης και τριδιάστατης έκδοσης του λογισµικού PC Opera. Προτείνονται, 

ακόµα, αλλαγές στη γεωµετρία της µη γραµµικής αντίστασης, µε στόχο τη βελτίωση 

της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. 

Τέλος, εφαρµόζονται τρεις µέθοδοι βελτιστοποίησης (Downhill simplex, Powell, 

γενετικός αλγόριθµος) για τον υπολογισµό των τιµών των παραµέτρων σε τρία 

κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων, µε στόχο της µείωση της 

απόκλισης της υπολογιζόµενης από κάθε µοντέλο και της δοθείσης από τον 

κατασκευαστή τιµής της παραµένουσας τάσης. 
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Summary 
 

Subject of the current Phd Thesis is a contribution to the study of the metal oxide 

gapless surge arresters. Surge arresters are installed between phase and earth and 

protect the electrical installations against overvoltages. Simulations were performed 

for high voltage transmission lines, in order to compute the arresters failure 

probability and the lightning performance of the lines after arresters installation. A 

method for the lines parameters selection is proposed, in order to reduce the lightning 

failures. An artificial neural network is, also, developed for the computation of the 

arresters failure probability. Leakage current measurements for medium voltage surge 

arresters were performed for normal conditions, for artificial rain conditions and after 

injection of impulse voltages. The experiments were carried out in the High Voltage 

Laboratories of the NTUA and KDEP/DEH (Hellenic Power Corporation). The 

electric field around a medium voltage surge arrester was also measured, and the 

recorded results were compared to simulation results, obtained using the 2d- and 3d- 

editions of PC Opera. Furthermore, design changes of the varistor geometry are 

proposed, in order to improve the voltage distribution along the varistor. Finally, three 

different optimization methods (Downhill simplex, Powell, genetic algorithm) are 

applied for the adjustment of the parameters values of surge arrester circuit models, in 

a way that the error between the manufacturer’s measured residual voltage and the 

simulation results of each model is reduced.  

 

 

 

 

Key words: overvoltages, surge arresters, lightning protection, artificial neural 

networks, diagnostic tests, leakage current, electric field, voltage distribution, circuit 

models, genetic algorithm 
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 Πρόλογος 
 

Η επαρκής προστασία των γραµµών µεταφοράς υψηλής τάσης, και εν γένει των 

εγκαταστάσεων υψηλής τάσης, είναι ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς εξασφαλίζεται έτσι η 

απρόσκοπτη και ασφαλής παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Για την προστασία των 

εγκαταστάσεων έναντι κεραυνικών υπερτάσεων χρησιµοποιούνται, κατά κύριο λόγο, 

αγωγοί προστασίας, και επιπρόσθετα καθοδικά αλεξικέραυνα (χρησιµοποιούνται  επίσης 

οι όροι απαγωγείς υπερτάσεων ή αποχετευτές  υπερτάσεων – στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιείται ο όρος καθοδικά αλεξικέραυνα), γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

surge arresters ή surge diverters.  

 Το αντικείµενο που πραγµατεύεται η διδακτορική διατριβή αφορά στη µελέτη της 

λειτουργίας και χρήσης καθοδικών αλεξικεραύνων χωρίς διάκενα, µέσης και υψηλής 

τάσης: η εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων κατάλληλων προδιαγραφών για τη 

µείωση του αριθµού των κεραυνικών σφαλµάτων, ο σχεδιασµός τους για την σωστή και 

αποδοτική λειτουργία τους, καθώς και ο έλεγχος της επαρκούς λειτουργίας τους, 

αποτελούν θέµατα αιχµής, που η διεθνής επιστηµονική κοινότητα,  βιοµηχανίες και 

εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, πραγµατεύονται µε έντονο ενδιαφέρον.  

Γίνεται µελέτη της κεραυνικής συµπεριφοράς γραµµών µεταφοράς, µετά την 

εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων, µε υπολογισµό του συνολικού αριθµού 

σφαλµάτων, στον οποίο συµπεριλαµβάνονται και οι αστοχίες των αλεξικεραύνων. 

Εξετάζονται, επίσης, κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων και δοκιµάζονται 

κατάλληλοι αλγόριθµοι για τον υπολογισµό των παραµέτρων κάθε κυκλωµατικού 

µοντέλου, ώστε να µειώνεται το σφάλµα µεταξύ της παραµένουσας τάσης, που 

υπολογίζει κάθε µοντέλο, και αυτής που έχει µετρηθεί από τον κατασκευαστή (και 

δίνεται σε τεχνικά φυλλάδια). Στο πειραµατικό µέρος, έγινε µέτρηση του ολικού 

ρεύµατος διαρροής και υπολογισµός της ωµικής συνιστώσας αυτού σε αλεξικέραυνα 

µέσης τάσης, υπό κανονικές συνθήκες, υπό τεχνητή βροχή και µετά από καταπόνηση µε 

κρουστικές τάσεις. Τέλος, λήφθηκαν µετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου γύρω 

από ένα καθοδικό αλεξικέραυνο µέσης τάσης, µε χρήση δύο κατάλληλων πεδιοµέτρων, 
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και έγινε σύγκριση µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων µε τη διδιάστατη και τριδιάστατη 

έκδοση του λογισµικού PC Opera. 

Αναλυτικά: 

Στο Κεφάλαιο 1, µε τίτλο «Καθοδικά αλεξικέραυνα µέσης και υψηλής τάσης», 

παρουσιάζεται η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας των καθοδικών αλεξικεραύνων, µε και 

χωρίς διάκενα, που χρησιµοποιούνται για την προστασία εγκαταστάσεων µέσης και 

υψηλής τάσης από υπερτάσεις. Αναλύεται η αρχή λειτουργίας των δύο τύπων 

αλεξικεραύνων, τα κατασκευαστικά τους στοιχεία, ο συνοδευτικός εξοπλισµός, τα 

χαρακτηριστικά τους µεγέθη, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους.  

Στο Κεφάλαιο 2, µε τίτλο «Αντικεραυνική προστασία γραµµών µεταφοράς µε καθοδικά 

αλεξικέραυνα», γίνεται υπολογισµός της πιθανότητας καταστροφής των αλεξικεραύνων 

για διάφορες περιπτώσεις, και καταδεικνύεται ο ρόλος της τιµής της αντίστασης γείωσης, 

ανάλογα µε το σηµείο πτώσης του κεραυνού (πλήγµα σε φάση ή αγωγό προστασίας). 

Μελετάται, επίσης, η κεραυνική συµπεριφορά γραµµών µεταφοράς υψηλών τάσεων πριν 

και µετά την εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων, ενώ προτείνεται µεθοδολογία για 

την επιλογή των παραµέτρων της γραµµής, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

κεραυνικών σφαλµάτων. 

Στο Κεφάλαιο 3, µε τίτλο «∆ιαγνωστικές δοκιµές σε καθοδικά αλεξικέραυνα», 

εξετάζονται οι διάφορες διαγνωστικές µέθοδοι για καθοδικά αλεξικέραυνα χωρίς 

διάκενα,  που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των αλεξικεραύνων, τόσο κατά τη φάση 

σχεδιασµού και κατασκευής τους, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. 

Παρουσιάζονται οι δοκιµές (τύπου, σειράς και on-line), όπως προβλέπονται από τα 

Πρότυπα IEC 60000-4 και IEC 60099-5 αντίστοιχα, καθώς και διαγνωστικές δοκιµές 

προτεινόµενες από άλλους ερευνητές. Πραγµατοποιούνται µετρήσεις του ρεύµατος 

διαρροής σε δοκίµια µέσης τάσης υπό κανονικές συνθήκες, υπό συνθήκες βροχής και 

ύστερα από καταπόνηση µε κρουστικές τάσεις, τα αποτελέσµατα των οποίων 

αξιολογούνται για την εκτίµηση της κατάστασης των δοκιµίων. Οι µετρήσεις έγιναν στα 

Εργαστήρια Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ και του Κ∆ΕΠ/∆ΕΗ. 

Στο Κεφάλαιο 4, µε τίτλο «Κατανοµή ηλεκτρικού πεδίου και δυναµικού σε καθοδικά 

αλεξικέραυνα», εξετάζεται, θεωρητικά, µε χρήση της διδιάστατης και τριδιάστατης 

έκδοσης του υπολογιστικού προγράµµατος PC Opera, και πειραµατικά, η µεταβολή του 
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ηλεκτρικού πεδίου σε θέσεις  γύρω από ένα καθοδικό αλεξικέραυνο µέσης τάσης και η 

κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. Τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων συγκρίνονται µε µετρήσεις του ηλεκτρικού πεδίου, 

οπότε και καταδεικνύεται ότι, µεγαλύτερη ακρίβεια υπολογισµών επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση της τριδιάστατης έκδοσης του λογισµικού απ’ ό,τι µε τη διδιάστατη. Εξετάζεται, 

επίσης, και η περίπτωση αλεξικεραύνων µε σπασµένο πτερύγιο ή ρύπανση στην 

επιφάνεια της εξωτερικής µόνωσης, ενώ προτείνονται αλλαγές στη γεωµετρία της µη 

γραµµικής αντίστασης, µε σκοπό την επίτευξη, όσο το δυνατόν, πιο οµοιόµορφης 

κατανοµής της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. 

Στο Κεφάλαιο 5, µε τίτλο «Κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων», 

εξετάζονται τρία ευρέως χρησιµοποιούµενα κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών 

αλεξικεραύνων χωρίς διάκενα, και συγκρίνεται η υπολογιζόµενη, από κάθε µοντέλο, τιµή 

της παραµένουσας τάσης για ορισµένο επίπεδο κρουστικού ρεύµατος, µε την αντίστοιχη, 

που δίνεται από τον κατασκευαστή για συγκεκριµένα δοκίµια. Με στόχο τη µείωση της 

απόκλισης µεταξύ της υπολογιζόµενης και της αναφερόµενης από τον κατασκευαστή 

παραµένουσας τάσης, εφαρµόζονται τρεις µέθοδοι βελτιστοποίησης (downhill simplex, 

Powell, γενετικός αλγόριθµος) και διαπιστώνεται ότι, ο γενετικός αλγόριθµος δίνει πιο 

ακριβή αποτελέσµατα, σε σχέση µε τις άλλες δύο µεθόδους. Επιπλέον, ο γενετικός 

αλγόριθµος τροποποιήθηκε, έτσι ώστε να υπολογίζει εκείνες τις τιµές των παραµέτρων 

κάθε µοντέλου, που ελαχιστοποιούν της απόκλιση µεταξύ της υπολογιζόµενης και της 

δοθείσης από τον κατασκευαστή παραµένουσας τάσης, ταυτόχρονα για όλα τα επίπεδα 

ρεύµατος που δίνονται από τον κατασκευαστή. Εκτός από τη µέγιστη τιµή της 

παραµένουσας τάσης, ελέγχεται, µε περαιτέρω τροποποίηση του γενετικού αλγορίθµου, 

και η απορροφώµενη από το αλεξικέραυνο ενέργεια κατά τη διέλευση δι’ αυτού 

κρουστικού ρεύµατος. 

Στο Κεφάλαιο 6, µε τίτλο «Συµβολή – Πρωτοτυπία της ∆ιατριβής», παρουσιάζονται η 

συνεισφορά της διατριβής στα σχετικά, µε τα καθοδικά αλεξικέραυνα θέµατα, και 

παρατίθενται τα σηµεία εκείνα µε τα οποία η εργασία, είτε συµβάλλει στην πρόοδο της 

επιστήµης, είτε/και αποτελούν στοιχεία επιστηµονικής πρωτοτυπίας. 
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Κεφάλαιο 1 

Καθοδικά αλεξικέραυνα µέσης και υψηλής τάσης 

 

1.1 Εισαγωγή 
Τα καθοδικά αλεξικέραυνα χρησιµοποιούνται για την προστασία των γραµµών 

µεταφοράς και διανοµής και των υποσταθµών από υπερτάσεις. Τα καθοδικά 

αλεξικέραυνα µπορούν να χαρακτηρισθούν σαν διακόπτες, οι οποίοι κλείνουν 

στιγµιαίως σε περίπτωση υπέρτασης και δηµιουργούν µια αγώγιµη δίοδο προς τη γη, 

διοχετεύοντας την υπέρταση µακριά από τις προς προστασία συσκευές. Βασικές, 

λοιπόν, ιδιότητες ενός καθοδικού αλεξικέραυνου είναι [1, 2]: 

 να µην άγει κατά την κανονική τάση λειτουργίας  

 να αρχίσει να άγει µόλις εµφανισθεί µια υπέρταση µεγαλύτερη από µια 

προκαθορισµένη τιµή, και 

 να διακόπτει αµέσως τη λειτουργία του µόλις παρέλθει η υπέρταση. 

 

1.2 Είδη καθοδικών αλεξικέραυνων 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι καθοδικών αλεξικέραυνων (µε ή χωρίς διάκενα), τα οποία 

λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο: παρουσιάζουν, δηλαδή µεγάλη αντίσταση, της τάξης 

των ΜΩ, σε κανονική λειτουργία, ενώ σε περίπτωση υπέρτασης η αντίσταση 

µειώνεται σε µερικά Ω. Παλαιότερα, αλεξικέραυνα µε διάκενα σε σειρά µε µη 

γραµµικές αντιστάσεις ήταν ευρέως διαδεδοµένα, σήµερα, όµως, δίνουν τη θέση τους 

σε αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα, τα οποία αποτελούνται από µη γραµµικές 

αντιστάσεις µεταλλικών οξειδίων [2-4]. 

 
1.2.1 Καθοδικά αλεξικέραυνα µε διάκενα 

Αυτού του τύπου τα καθοδικά αλεξικέραυνα αποτελούνται από έναν πολλαπλό 

σπινθηριστή σε σειρά µε µια µη γραµµική αντίσταση, περικλειόµενα σε κατάλληλο 

µονωτικό περίβληµα (συνήθως πορσελάνη) (Σχήµα 1.1). Τα καθοδικά αλεξικέραυνα 

είναι µόνιµα συνδεδεµένα στο δίκτυο και, έτσι, καταπονούνται συνεχώς από την τάση 

κανονικής λειτουργίας του δικτύου.  
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Σχήµα 1.1 Καθοδικό αλεξικέραυνο µε διάκενα 

Τα διάκενα του σπινθηριστή πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν πιο οµοιογενές πεδίο, 

προκειµένου η τάση διάσπασής τους να είναι ανεξάρτητη από την κλίση του µετώπου 

της κρουστικής τάσης. Για αυτό το λόγο, κάθε διάκενο αποτελείται από δίσκους, 

µεγάλης σχετικά επιφάνειας, σε µικρή απόσταση µεταξύ τους [5]. Σκοπός της µη 

γραµµικής αντίστασης είναι ο περιορισµός του ρεύµατος του σφάλµατος σε τέτοια 

όρια, που να επιτρέπουν την οριστική διακοπή του κατά την πρώτη επόµενη 

µετάβαση του ρεύµατος από το µηδέν [3]. Οι µη γραµµικές αντιστάσεις στα 

αλεξικέραυνα µε διάκενα είναι συνήθως από ανθρακοπυρίτιο (SiC), ενώ η 

χαρακτηριστική τάσεως – ρεύµατος (V-I), είναι της µορφής: 

aUkI ⋅=  (1.1) 

όπου k και α είναι συντελεστές, εξαρτώµενοι κυρίως από το υλικό της αντίστασης. Ο 

συντελεστής α είναι δείκτης του βαθµού της µη γραµµικότητας της αντίστασης και 

πρέπει να έχει όσο το δυνατό πιο µεγάλη τιµή (για ανθρακοπυρίτιο ισχύει α=4-5 [3]). 

Υπάρχουν δύο τύποι διακένων: τα συµβατικά ή παθητικά διάκενα και τα ενεργητικά 

διάκενα [1].  

Μια διάταξη µε παθητικά διάκενα αποτελείται από ηλεκτρόδια, χωρισµένα µε 

τεµάχια στεατίτου, σε σειρά µε τη µη γραµµική αντίσταση. Στα διάκενα υπάρχει, 

επίσης, µία διάταξη προϊοντισµού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται συγκεκριµένη 
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στάθµη τάσης διάσπασης (χωρίς δηλαδή µεγάλη διασπορά) και χαµηλή στάθµη 

προστασίας. Λόγω της ύπαρξης παράσιτων χωρητικοτήτων, η κατανοµή της 

επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος των διακένων δεν είναι οµοιόµορφη µε 

αποτέλεσµα η τάση, στα επί µέρους διάκενα, να µειώνεται καθώς αποµακρυνόµαστε 

από την πλευρά υψηλής τάσης [3]. Για την επίτευξη πιο οµοιόµορφης κατανοµής 

συνδέονται παράλληλα µε τα διάκενα µη γραµµικές αντιστάσεις και πυκνωτές 

κατανοµής τάσης [1].  

Μια διάταξη µε ενεργητικά διάκενα, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως στην υψηλή 

τάση, αποτελείται από ηλεκτρόδια στερεωµένα πάνω σε µονωτικούς δίσκους, ενώ 

δύο σωληνοειδή, πάνω και κάτω από το σπινθηριστή δηµιουργούν µαγνητικό πεδίο, 

προκαλώντας την επιµήκυνση και διακοπή του ηλεκτρικού τόξου. Η κατεύθυνση του 

µαγνητικού πεδίου συµπίπτει µε το διαµήκη άξονα του αλεξικεραύνου. (Σχήµα 1.2) 

[3]. 

ηλ
εκ
τρ
όδ
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µετακίνησης 

ηλεκτρικού τόξου

µονωτικός 
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µαγνητικό πεδίο

 

Σχήµα 1.2 ∆ιάταξη ενεργητικών διακένων [3] 

 

Κατά την εµφάνιση µιας υπέρτασης, ο σπινθηριστής διασπάται, αρχικά, στη θέση του 

ελαχίστου διακένου. Λόγω του µαγνητικού πεδίου, το ηλεκτρικό τόξο µετακινείται 

προς την κατεύθυνση του αυξανοµένου διακένου µεταξύ των ελασµάτων, µε το 

τελικό µήκος του τόξου να είναι 50-100 φορές µεγαλύτερο από το αρχικό [3]. Στα 

Σχήµατα 1.3 (α) και (β) παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του αλεξικεραύνου µε 
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ενεργητικά διάκενα, κατά τη διέλευση του ρεύµατος της κύριας εκκένωσης και του 

ακολούθου ρεύµατος αντιστοίχως [1, 3]. 
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        (α)                            (β) 

Σχήµα 1.3 Αρχή λειτουργίας αλεξικεραύνου µε ενεργητικά διάκενα (α) κατά τη διάρκεια 
του κρουστικού ρεύµατος και (β) κατά τη διάρκεια του ακολούθου ρεύµατος [1, 3] 

 

Ένα κρουστικό ρεύµα, λόγω της ταχύτητας µεταβολής του, οδεύει µέσω των µη 

γραµµικών αντιστάσεων, που είναι συνδεµένες παράλληλα µε τα πηνία, ενώ το 

ηλεκτρικό τόξο στους σπινθηριστές έχει ελάχιστο µήκος. Μετά τη δίοδο του 

κρουστικού ρεύµατος, το επόµενο ρεύµα ρέει µέσω των πηνίων, καθώς έχει 

µικρότερη τιµή και ταχύτητα µεταβολής σε σχέση µε το κρουστικό ρεύµα, οπότε 

δηµιουργείται ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο, που προκαλεί την επιµήκυνση και σβέση 

του τόξου [3].  

Στο Σχήµα 1.4 παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας του αλεξικέραυνου µε διάκενα, 

όταν φθάσει σε αυτό µια υπέρταση. Όταν εµφανισθεί µια υπέρταση αναµενόµενου 

εύρους Vm  µεγαλύτερη από την τάση διάσπασης των διακένων Vδ, αυτά διασπώνται 

και το ρεύµα της υπέρτασης ρέει προς τη γη. Η εµφανιζόµενη στα άκρα του 
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αλεξικεραύνου τάση παρουσιάζεται µε δύο µέγιστα, ένα Vδ, ίσο µε την τάση 

διάσπασης των διακένων (εξαρτώµενη από την κλίση του µετώπου της κρουστικής 

τάσης) και ένα Vπ, ίσο µε την πτώση τάσης που προκύπτει από τη ροή του ρεύµατος 

µέσα στο αλεξικέραυνο (εξαρτώµενη από την ένταση του ρεύµατος που ρέει µέσα 

στο αλεξικέραυνο). Όταν παρέλθει η υπέρταση, το ακόλουθο ρεύµα περιορίζεται από 

τις µη γραµµικές αντιστάσεις, ώστε µόλις η τιµή του γίνει µηδενική να διακόπτεται 

[1-5]. 

Υπέρταση χωρίς το 
αλεξικέραυνο

Υπέρταση µε το 
αλεξικέραυνο

Χρόνος

Vm

Vδ Vπ

Τά
ση

 

Σχήµα 1.4: Αρχή λειτουργίας αλεξικέραυνου [5] 

Τα χαρακτηριστικά µεγέθη των αλεξικέραυνων µε διάκενα είναι [1, 3, 6]: 

 Ονοµαστική τάση: Είναι η µέγιστη ενδεικνύµενη τιµή της τάσης στη συχνότητα 

λειτουργίας του αλεξικέραυνου (50Hz), υπό την οποία το αλεξικέραυνο µπορεί να 

διακόψει το ακόλουθο ρεύµα, µετά από µία διάσπασή του. 

 Παραµένουσα τάση: Είναι η µέγιστη τιµή της τάσης, η οποία εµφανίζεται κατά 

µήκος του αλεξικεραύνου, όταν αυτό διαρρέεται από κρουστικό ρεύµα 

συγκεκριµένης κυµατοµορφής. 

 Ακόλουθο ρεύµα: Είναι το ρεύµα που διαρρέει το αλεξικέραυνο µετά την πάροδο 

της υπέρτασης, παρεχόµενο από το δίκτυο. 

 Κρουστική τάση διάσπασης: Είναι η µέγιστη τιµή, την οποία αποκτά µια 

κρουστική τάση, δεδοµένης κυµατοµορφής, που προκαλεί διάσπαση του 

αλεξικεραύνου, κατά το χρονικό διάστηµα της επιβολής της στο αλεξικέραυνο. 

 Ρεύµα εκφόρτισης: Το κρουστικό ρεύµα που διέρχεται από το αλεξικέραυνο. 
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1.2.2 Καθοδικά αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα 

Τα τελευταία χρόνια, τα αλεξικέραυνα µε διάκενα αντικαθίστανται µε αυτά χωρίς 

διάκενα, αποτελούµενα από µη γραµµικές αντιστάσεις από µεταλλικά οξείδια (metal 

oxide varistors), οι οποίες κατά 90% συνίστανται από οξείδιο του ψευδαργύρου 

(ZnO) και 10% από προσµίξεις άλλων οξειδίων, όπως Bi2O3, MnO, Cr3O3 και Sb2O3. 

Η χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος (V-I) παρουσιάζει πιο έντονη µη γραµµικότητα, 

σε σύγκριση µε αυτή του ανθρακούχου πυριτίου (SiC). Στο Σχήµα 1.5 φαίνεται η V-I 

χαρακτηριστική ενός καθοδικού αλεξικεραύνου χωρίς διάκενα, που χρησιµοποιείται 

σε συστήµατα των 420kV, και σηµειώνονται τα χαρακτηριστικά του µεγέθη. 

 
Σχήµα 1.5 Χαρακτηριστική τάσεως – ρεύµατος ενός αλεξικεραύνου χωρίς διάκενα [8] 

 
Σε τάση κανονικής λειτουργίας το αλεξικέραυνο διαρρέεται από ένα πολύ µικρό 

ρεύµα (κάτω του 1mA) και συµπεριφέρεται ως µονωτής. Σε περίπτωση υπέρτασης, το 

αλεξικέραυνο συµπεριφέρεται ως αγωγός, διοχετεύοντας το ρεύµα προς της γη, ενώ η 

παραµένουσα τάση στα άκρα του είναι αρκετά χαµηλή, ώστε να µην τίθεται σε 

κίνδυνο ο υπό προστασία εξοπλισµός. 

Στο Σχήµα 1.6 φαίνεται η τοµή ενός αλεξικέραυνου, βασικά στοιχεία του οποίου 

είναι η µη γραµµική αντίσταση (βαρίστορ) από µεταλλικά οξείδια, το µονωτικό 

περίβληµα από πολυµερές υλικό, ένα ενδιάµεσο υαλώδες υλικό και τα ηλεκτρόδια 

σύνδεσης µε την υψηλή τάση και τη γη. Εξαιτίας παράσιτων χωρητικοτήτων η 

κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης δεν είναι οµοιόµορφη, 

µε αποτέλεσµα το τµήµα που είναι εγγύτερα στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης να 

καταπονείται περισσότερο. Για την επίτευξη πιο οµοιόµορφης κατανοµής 

τοποθετούνται τοροειδή (Σχήµα 1.7 (α), (β)). 
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Σχήµα 1.6: Τοµή αλεξικέραυνου χωρίς διάκενα [10] 

  

 
                                  (α)                       (β) 

Σχήµα 1.7: Αλεξικέραυνα (α) 400kV και (β)150kV µε τοροειδή [7] 

Πλεονέκτηµα των καθοδικών αλεξικέραυνων χωρίς διάκενα είναι η πιο απλή και 

µικρότερη σε µέγεθος, σε σχέση µε τα αλεξικέραυνα µε διάκενα, κατασκευή τους, 

καθώς και  η έντονα µη γραµµική σχέση τάσης-ρεύµατος, για µια ευρεία περιοχή 

τιµών του εγχεόµενου ρεύµατος. Το κύριο µειονέκτηµά τους είναι η συνεχής ροή 

ρεύµατος βιοµηχανικής συχνότητας πολύ µικρής τιµής και κατά συνέπεια η απώλεια 

ισχύος. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά µεγέθη ενός αλεξικεραύνου χωρίς διάκενα είναι [7-9]: 
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 Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας (maximum continuous operating 

voltage-Uc): Είναι η µέγιστη ενδεικνύµενη τιµή της τάσης που µπορεί να 

εφαρµόζεται διαρκώς στα άκρα του αλεξικέραυνου. Η µέγιστη τάση συνεχούς 

λειτουργίας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την κανονική τάση του δικτύου [Uc 

= (1.05-1.1)U]. 

 Ονοµαστική τάση (rated voltage-Ur): Είναι η µέγιστη ενδεικνύµενη τιµή της 

τάσης στα άκρα του αλεξικέραυνου, για την οποία το αλεξικέραυνο συνεχίζει να 

λειτουργεί σωστά για προσωρινές υπερτάσεις (10-100sec). Η ονοµαστική τάση 

είναι 1.25 φορές η µέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας (Ur = 1.25Uc). 

 Παραµένουσα τάση (residual voltage-Ures): Είναι η τάση στα άκρα του 

αλεξικέραυνου, όταν αυτό διαρρέεται από κρουστικό ρεύµα συγκεκριµένης 

κυµατοµορφής. 

 Ρεύµα εκφόρτισης (discharge current): Είναι το κρουστικό ρεύµα που 

διέρχεται από το αλεξικέραυνο. 

 Ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (nominal discharge current-In): Είναι η 

µέγιστη τιµή ενός κεραυνικού ρεύµατος που χρησιµοποιείται για την 

κατηγοριοποίηση του αλεξικεραύνου. 

 Κεραυνική στάθµη προστασίας (lightning impulse protective level): Είναι η 

παραµένουσα τάση στα άκρα του αλεξικέραυνου, όταν διέρχεται δι’ αυτού το 

ονοµαστικό ρεύµα εκφορτίσεως. 

 Ενέργεια αντοχής (thermal energy absorption capability): Είναι η µέγιστη 

τιµή της ενέργειας που µπορεί να απορροφήσει το αλεξικέραυνο, χωρίς να χάσει 

τη θερµική του σταθερότητα, δηλαδή την ικανότητά του να επανέρχεται στη 

θερµοκρασία που έχει υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 

 

Τα αλεξικέραυνα, που χρησιµοποιούνται για την προστασία των γραµµών υψηλής και 

µέσης τάσης, καθώς και των µετασχηµατιστών, τόσο για απευθείας όσο και για 

επαγόµενα κεραυνικά πλήγµατα, εγκαθίστανται µεταξύ φάσης και γης (Σχήµα 1.8), 

και είναι ιδιαίτερα αναγκαία στην περίπτωση υψηλών αντιστάσεων γείωσης.  
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Σχήµα 1.8: Τρόποι τοποθέτησης αλεξικέραυνων σε πυλώνες γραµµών µεταφοράς [8] 

(α) το αλεξικέραυνο συνδέεται απ’ ευθείας στη φάση και µέσω αγωγού στον πυλώνα (περίπτωση 
κατακορύφων µονωτήρων) 

(β) ) το αλεξικέραυνο συνδέεται απ’ ευθείας στη φάση ακριβώς στη θέση του µονωτήρα και µέσω αγωγού 
στον πυλώνα 

(γ) ) το αλεξικέραυνο συνδέεται απ’ ευθείας στη φάση και µέσω αγωγού στον πυλώνα (περίπτωση 
οριζόντιων µονωτήρων) 

(δ) το αλεξικέραυνο συνδέεται απ’ ευθείας στον πυλώνα και µέσω αγωγού στη φάση 
 

Επιπρόσθετος προαιρετικός εξοπλισµός, που συνοδεύει τα καθοδικά αλεξικέραυνα 

χωρίς διάκενα είναι ο µετρητής υπερτάσεων, ο µετρητής ρεύµατος διαρροής και η 

συσκευή αποσύνδεσης. Οι µετρητές υπερτάσεων (Σχήµα 1.9) συνδέονται εν σειρά µε 



Κεφάλαιο 1: Καθοδικά αλεξικέραυνα µέσης και υψηλής τάσης 

 10

το αλεξικέραυνο και καταγράφουν – µε ηλεκτροµηχανικό ή ηλεκτρονικό τρόπο – τις 

ενεργοποιήσεις του αλεξικεραύνου. 

 

 

Σχήµα 1.9: Μετρητής Υπερτάσεων [7] 

Ο µετρητής του ρεύµατος διαρροής (Σχήµα 1.10) συνδέεται σε σειρά µε το 

αλεξικέραυνο και µετράει το ολικό ρεύµα διαρροής. Η ένδειξη αυτή ωστόσο δεν έχει 

µεγάλη πρακτική αξία, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι η ωµική συνιστώσα του 

ρεύµατος διαρροής. 

σύνδεση µε το αλεξικέραυνο

µετρητής 
υπερτάσεων

µέτρηση 
ολικού ρεύµατος 

διαρροής

σύνδεση µε γη

 

Σχήµα 1.10: Μετρητής ρεύµατος διαρροής σε συνδυασµό µε µετρητή υπερτάσεων [8] 

 

Η συσκευή αποσύνδεσης (Σχήµα 1.11) αποσυνδέει το αλεξικέραυνο από τη γραµµή 

σε περίπτωση καταστροφής του: ένας εκρηκτικός µηχανισµός ενεργοποιείται από την 
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παραγόµενη θερµότητα, λόγω της ροής του ρεύµατος σφάλµατος βιοµηχανικής 

συχνότητας προς γη και αποσυνδέει το ηλεκτρόδιο γης από το αλεξικέραυνο. Μετά 

την αποσύνδεση, η γραµµή µένει απροστάτευτη από υπερτάσεις. 

 

Σχήµα 1.11: Συσκευή αποσύνδεσης [8] 

 

Τα αλεξικέραυνα έχουν µεγάλη σηµασία για την καλή λειτουργία του συστήµατος 

µεταφοράς και διανοµής, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να 

λειτουργούν αξιόπιστα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες, όσο και σε µεταβατικά 

φαινόµενα. Οι πιο συνηθισµένες αστοχίες σε αλεξικέραυνα όλων των τύπων είναι 

[11]: 

 Εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό του αλεξικέραυνου 

 Μερικές εκκενώσεις στο εσωτερικό, εξαιτίας κακής επαφής µεταξύ των δίσκων 

της µη γραµµικής αντίστασης 

 Καταστροφή ή ρύπανση του εξωτερικού περιβλήµατος 

 Μηχανικές – θερµικές καταπονήσεις και καταστροφή ή αλλοίωση της 

χαρακτηριστικής τάσης-ρεύµατος (V-I) µετά από διέλευση ισχυρού ρεύµατος. 

 
Είναι φανερό ότι, απαιτείται συχνή οπτική επιθεώρηση και διεξαγωγή κατάλληλων 

δοκιµών για τον έλεγχο της κατάστασης των αλεξικέραυνων, εάν δηλαδή µπορούν να 

λειτουργούν και προστατεύουν αποτελεσµατικά τη γραµµή σε περίπτωση υπέρτασης.  
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Κεφάλαιο 2 
Αντικεραυνική προστασία γραµµών µεταφοράς  

µε καθοδικά αλεξικέραυνα 
 

2.1 Κεραυνικά πλήγµατα στις γραµµές µεταφοράς 
Υπάρχουν τρεις βασικοί µηχανισµοί µε τους οποίους ένας κεραυνός µπορεί να 

δηµιουργήσει υπέρταση σε µια γραµµή µεταφοράς που είναι οι εξής [1]: 

 από  πλήγµα κεραυνού σε αγωγό φάσεως 

 από πλήγµα σε αγωγό προστασίας  

 εξ επαγωγής, εξαιτίας κεραυνού που πλήττει το έδαφος κοντά στη γραµµή. 

 

2.1.1 Άµεσο κεραυνικό πλήγµα επί του αγωγού φάσης 

Στην περίπτωση που ένας κεραυνός πλήξει απευθείας έναν αγωγό φάσης, τότε λόγω 

της πολύ µικρής διάρκειας του ρεύµατος του κεραυνού i(t), το ρεύµα αυτό 

συµπεριφέρεται ως οδεύον κύµα. Έναντι του επιπίπτοντος κύµατος του ρεύµατος του 

κεραυνού, η γραµµή εµφανίζεται µε την κυµατική αντίστασή της Ζ. Το αποτέλεσµα 

της πτώσης του κεραυνού στη γραµµή είναι διαφορετικό, ανάλογα µε το σηµείο 

πτώσης του κεραυνού. Εάν ο κεραυνός επιπέσει στο άκρο της γραµµής, παράλληλα 

µε το οδεύον κύµα του ρεύµατος, δηµιουργείται και ένα οδεύον κύµα τάσης ίσο µε 

)(tiZ ⋅ . Εάν ο κεραυνός επιπέσει στο µέσο µιας γραµµής, τότε το συνολικό ρεύµα i(t) 

του κεραυνού διαµοιράζεται σε δύο ίσα µέρη, δηµιουργώντας αντίστοιχα κύµατα 

τάσης )2/)(( tiZ ⋅  (Σχήµα 2.1) [2].  
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u1 u2u1'

u1'’

 
Σχήµα 2.1: Άµεσο κεραυνικό πλήγµα επί του αγωγού φάσης 

 

Στον πρώτο πυλώνα που θα συναντήσει το διαδιδόµενο προς µία κατεύθυνση κύµα, 

το δυναµικό του αγωγού φάσης θα αρχίσει να αυξάνει σύµφωνα µε την κυµατοµορφή 

της τάσης µέχρις ότου επέλθει (εάν επέλθει) διάσπαση της µόνωσης µεταξύ αγωγού 

φάσης και πυλώνα. Έτσι, το κύµα που θα συνεχίσει την πορεία του µετά τον πρώτο 

πυλώνα θα είναι ένα πλήρες κύµα, εάν δεν έχουµε διάσπαση της µόνωσης, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση θα έχουµε ένα αποκοµµένο κύµα. Εάν λάβει κανείς υπόψη τις 

αποστάσεις µεταξύ των αγωγών φάσεων και των µεταλλικών στοιχείων του πυλώνα, 

προκύπτει ότι υπάρχει για κάθε ονοµαστική τάση δικτύου και για κάθε Ζ µια κρίσιµη 

τιµή του ρεύµατος κορυφής του κεραυνού, κάτω από την οποία δεν λαµβάνει χώρα 

διάσπαση της µόνωσης της γραµµής όταν αυτή προσβάλλεται απ’ ευθείας πάνω σε 

αγωγό φάσης από κεραυνό [3]. 

 

2.1.2 Ανάστροφη διάσπαση 

Υπάρχουν δύο ενδεχόµενα δηµιουργίας ανάστροφης διάσπασης: είτε εάν προσβληθεί 

απ’ ευθείας ένας πυλώνας ή ένας αγωγός προστασίας από κεραυνό, οπότε 

ανυψώνεται το δυναµικό του πυλώνα (Σχήµα 2.2), είτε εάν, αφού προσβληθεί µια 

φάση από κεραυνό και διασπασθεί η µόνωση της, ανυψωθεί το δυναµικό του πυλώνα, 

οπότε, ενδεχοµένως, σηµειώνεται ανάστροφη διάσπαση µεταξύ πυλώνα και µιας 

υγιούς, µέχρι τότε φάσης [3]. Και στις δύο περιπτώσεις η ροή του ρεύµατος προς τη 

γη µέσω της µεταλλικής κατασκευής του πυλώνα προκαλεί µία ανύψωση του 

δυναµικού των ανωτέρων µεταλλικών µερών του πυλώνα. Η σχετική τάση που 
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εµφανίζεται κατά µήκος της αλύσσου του µονωτήρα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 

την εµπέδηση του πυλώνα και του συστήµατος γείωσης.  

u1u2

u3

 
Σχήµα 2.2: Κεραυνικό πλήγµα επί του αγωγού προστασίας 

 

2.1.3 Επαγόµενο κεραυνικό πλήγµα 

Στην περίπτωση πτώσης του κεραυνού κοντά στη γραµµή, η γραµµή και το έδαφος 

δρουν ως ένα πυκνωτής που είναι φορτισµένος µε θετικό φορτίο, µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση υπερτάσεων (επαγόµενο κεραυνικό πλήγµα). 

Καθώς ο οδηγός οχετός του κεραυνού κατέρχεται προς το έδαφος, κοντά σε µια 

γραµµή, φορτίο Φ, µε πρόσηµο αντίθετο από αυτό του οχετού, συσσωρεύεται στην 

περιοχή της γραµµής που πρόσκειται στον οχετό. Εάν ο οχετός δεν πλήξει τη γραµµή, 

αλλά ένα σηµείο Μ του εδάφους σε απόσταση δ από τον άξονα xx΄ της γραµµής 

(Σχήµα 2.3), τότε µε την απότοµη εξουδετέρωση του φορτίου που θα συµβεί, θα 

πάψει να υπάρχει ο λόγος συσσώρευσης του φορτίου Φ και αυτό θα διαχυθεί µε τη 

µορφή δύο αντίθετων κυµάτων ρεύµατος Ι προς τις αποµακρυσµένες περιοχές της 

γραµµής από όπου είχε προηγούµενα προέλθει. Κάθε ένα από τα ρεύµατα 

πολλαπλασιαζόµενο µε την κυµατική αντίσταση της γραµµής, δίνει µία τάση V=Z·I. 

Επειδή το επαγόµενο φορτίο Φ είναι πάντοτε σηµαντικά µικρότερο από το φορτίο του 

κεραυνού, η επαγόµενη υπέρταση δεν είναι αρκετά µεγάλη ώστε να προκαλέσει 

πρόβληµα στη γραµµή. Πάντως, για γραµµές διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης, η 

υπέρταση αυτού του τύπου µπορεί να είναι επικίνδυνη για τη µόνωση της γραµµής 

[4]. 
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Φ
ΙΙ

δ

Μ

αγωγός

 
Σχήµα 2.3: Επαγόµενο κεραυνικό πλήγµα 

 

2.2 Γραµµή µεταφοράς µε αγωγούς προστασίας – 

Ηλεκτρογεωµετρικό µοντέλο 
Εφόσον οι αγωγοί προστασίας έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα, κάθε ατµοσφαιρική 

εκκένωση µε τιµή ρεύµατος πάνω από συγκεκριµένο όριο, προσβάλλει τους αγωγούς 

προστασίας, ενώ κεραυνοί µικρότερης έντασης, προσβάλλουν τις φάσεις, πλην όµως 

η προκύπτουσα υπέρταση δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει σφάλµα πάνω στην 

γραµµή. Εποµένως, πρέπει να υπολογισθεί η ανύψωση δυναµικού του αγωγού 

προστασίας, ώστε να καθοριστούν οι αποστάσεις µεταξύ των αγωγών προστασίας και 

των φάσεων και, ακόµη, να υπολογισθεί η ανύψωση δυναµικού των γειτονικών 

πύργων, ώστε να καθορισθεί η µόνωση µεταξύ αυτών και των φάσεων [4]. 

Επειδή η ανύψωση του δυναµικού του πύργου µπορεί να διατηρηθεί σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα, αν είναι µικρή η αντίσταση γείωσης του πύργου, έχει κανείς δύο 

εναλλακτικές λύσεις κατά τη σχεδίαση µίας γραµµής µεταφοράς: είτε καλές γειώσεις 

και σχετικά χαµηλή µόνωση στη γραµµή, είτε µέτριες γειώσεις, αλλά και σχετικά 

υψηλή µόνωση στη γραµµή. 

Βασικές παράµετροι της σχεδίασης µιας γραµµής µεταφοράς, όσον αφορά τη µόνωσή 

της, είναι το διάκενο αέρα ανάµεσα στις φάσεις και τους πύργους, το µήκος 

ερπυσµού των µονωτήρων, το διάκενο αέρα µεταξύ φάσεων και αγωγών προστασίας 

και, τέλος, το διάκενο αέρα µεταξύ διαφορετικών φάσεων. 

Ανάλογα µε το εκάστοτε ελεγχόµενο είδος διηλεκτρικής καταπόνησης, για κάθε µία 

από τις παραπάνω παραµέτρους, προκύπτει µία ελάχιστη τιµή. Η σωστή σχεδίαση της 

µόνωσης µιας γραµµής µεταφοράς απαιτεί για κάθε παράµετρο να ληφθεί η µέγιστη 

από τις ελάχιστες τιµές που προκύπτουν για την ίδια παράµετρο, όταν εξετάζονται 

χωριστά τα διάφορα είδη καταπονήσεων. 
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Η ηλεκτρογεωµετρική µέθοδος για τον καθορισµό της θέσης των αγωγών προστασίας 

βασίζεται στην έννοια της απόστασης διάσπασης (striking distance) και διατυπώθηκε 

από τον Whitehead [5]. Η µέθοδος στηρίζεται στο γεγονός πως η θέση που θα πλήξει 

ο κεραυνός αποφασίζεται µόνο την στιγµή που η κεφαλή του κατερχόµενου οχετού 

πλησιάζει την γη σε απόσταση διάσπασης. Ως απόστασης διάσπασης ορίζεται το 

µήκος διακένου που διασπάται υπό την τάση (ως προς γη) της κεφαλής του οχετού. 

Επειδή αυτή η τάση εξαρτάται από το φορτίο του οχετού, είναι προφανές ότι η 

απόσταση διασπάσεως είναι τόσο µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερο είναι το φορτίο του 

κεραυνού. Για την εκτίµηση της απόστασης διασπάσεως, γίνεται δεκτό πως η µέση 

απαιτούµενη τάση διασπάσεως είναι 4.5-5 kV/cm. 

Σχηµατίζοντας το περίγραµµα της απόστασης διάσπασης (rs) γύρω από τους αγωγούς 

προστασίας, αγωγούς φάσεων και γης, διαγράφοντας κύκλους µε κέντρο τους 

αγωγούς και ακτίνα ίση µε την απόσταση διασπάσεως rs, όπως δείχνει το Σχήµα 2.4, 

γίνεται φανερό πως µόνο ένας κεραυνός του οποίου η κεφαλή διαπερνά το τόξο ΒΓ 

θα πλήξει τον αγωγό φάσης, ενώ αν διαπεράσει το τόξο ΑΒ θα πλήξει τον αγωγό 

προστασίας και αν διαπεράσει τη γραµµή Γ∆ θα πλήξει το έδαφος. Η απόσταση 

διασπάσεως προς γη (rsg), η οποία οριοθετεί τη γραµµή Γ∆, λαµβάνεται, γενικά, 

διαφορετική από την απόσταση διασπάσεως προς τους αγωγούς φάσεων και 

προστασίας (rs). Οι δυο αποστάσεις rsg και rs συνδέονται µε την σχέση  

sgsg

s

kr
r 1

=
  (2.1) 

 

που είναι ανάλογη προς την σχέση καθορισµού του συντελεστή διακένου. Το ksg 

κυµαίνεται από 0.65 για γραµµές υπερυψηλής τάσης µέχρι 1 για γραµµές χαµηλής 

σχετικά τάσης. Το Σχήµα 2.4 έχει σχεδιαστεί για ksg=1, δηλαδή η απόσταση 

διασπάσεως ως προς γη (rsg) είναι ίση µε την απόσταση διασπάσεως ως προς τους 

αγωγούς φάσης και προστασίας (rs). 

Είναι προφανές από το Σχήµα 2.4, πως όσο το rs αυξάνει, πράγµα που συµβαίνει όταν 

το φορτίο του κεραυνού αυξάνει, το εκτεθειµένο περίγραµµα του τόξου ΒΓ, για 

ορισµένη θέση του αγωγού προστασίας, µικραίνει και πέραν από ορισµένη τιµή του 

rs, που συµβαίνει για κεραυνούς µε φορτίο µεγαλύτερης ορισµένης τιµής, το ΒΓ 

µηδενίζεται. 
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Σχήµα 2.4: Τοποθέτηση του αγωγού προστασίας µε βάση την απόσταση διάσπασης [5] 

 

Επειδή το φορτίο του κεραυνού συνδέεται άµεσα µε το ρεύµα του Iο, έχουν 

διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές σχέσεις της µορφής: 
b
os aIr =  (2.2) 

όπου α και b σταθερές εξαρτώµενες από το σηµείο κατάληξης του οχετού. 

Αν και υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία πολλές εκδοχές του ηλεκτρογεωµετρικού 

µοντέλου όπου η κάθε µία από αυτές χρησιµοποιεί διαφορετικές τιµές για τις 

σταθερές α και b (Πίνακας 2.1), όλες λαµβάνουν υπόψη τους τις ακόλουθες τρεις 

παραδοχές: 

 οι οχετοί πλησιάζουν κάθετα τη γη, 

 ο οδηγός οχετός αναπτύσσεται ανεπηρέαστος από την παρουσία γειωµένων 

αντικειµένων έως ότου φτάσει σε απόσταση ανάµεσα στην κεφαλή του και στο 

γειωµένο αντικείµενο και 

 η απόσταση rs σχετίζεται µε το ρεύµα  Iο του κεραυνού. 
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Πίνακας 2.1 Υπολογιζόµενη απόσταση διάσπασης από γη και από αγωγούς προστασίας 
και φάσης διαφόρων ερευνητών 

Μοντέλο Απόσταση 
διάσπασης από γη 

Απόσταση διάσπασης 
από αγωγούς  

Armstrong, Whitehead (1968) 
ssg rr 9.0=  8.0

07.6 Irs =  
Brown, Whitehead (1973) 

ssg rr 9.0=  75.0
01.7 Irs =  

Gilman, Whitehead (1973) 
ssg rr =  8.0

06Irs =  
Love (1973) 

ssg rr =  65.0
010Irs =  

Whitehead (1974) 
ssg rr =  67.0

05.8 Irs =  
IEEE WG (1985) 

ssg rr =  65.0
08Irs =  

 

Κεραυνοί µε Iο µεγαλύτερο από την τιµή για την οποία το µήκος του τόξου ΒΓ (βλ. 

Σχήµα 2.4, τα σηµεία Β’’ και Γ’’ ταυτίζονται) µηδενίζεται, δεν µπορούν, κατά την πιο 

πάνω θεωρία, να πλήξουν τους αγωγούς των φάσεων. Κεραυνοί εξ άλλου, µε 

Iο=Iκρίσιµο τέτοιοι ώστε: 

µκρ V<ΖΙ )(
2
1

0
  (2.3)

 

όπου Vµ η τάση µονώσεως της γραµµής και Ζο η κυµατική της αντίσταση, είναι 

ακίνδυνοι για τη γραµµή, έστω και αν πλήξουν τον αγωγό µιας φάσης. Η απόσταση 

διασπάσεως rsc που αντιστοιχεί στο κρίσιµο ρεύµα Iκρ καλείται κρίσιµη. 

Βραχυκυκλώµατα από κεραυνούς που οφείλονται σε ατελή θωράκιση µπορούν, 

λοιπόν, να συµβούν σε µια γραµµή, µόνο για τιµές του κεραυνικού ρεύµατος µεταξύ 

δυο ορίων, του κρίσιµου ρεύµατος και του ρεύµατος για το οποίο το µήκος του τόξου 

ΒΓ µηδενίζεται. 

 

2.3 Προστασία γραµµών µεταφοράς µε καθοδικά αλεξικέραυνα - 

Υπολογισµός πιθανότητας καταστροφής καθοδικών αλεξικέραυνων 

σε γραµµή υψηλής τάσης  

Για γραµµές που προστατεύονται από αγωγό γης η ανάστροφη διάσπαση είναι η 

κύρια αιτία σφαλµάτων και διακοπών, ιδίως στους πυλώνες µε υψηλή αντίσταση 

γείωσης. Η πιθανότητα διάσπασης σε αυτές τις περιπτώσεις µειώνεται µε την 

τοποθέτηση καθοδικών αλεξικεραύνων σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους πυλώνες 

(η περίπτωση αυτή είναι ιδιαιτέρα ακριβή λύση, για αυτό τα αλεξικέραυνα 

εγκαθίστανται ανά ορισµένο βήµα πυλώνων ανάλογα µε την αντίσταση γείωσης). 
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Αστοχία ενός καθοδικού αλεξικεραύνου µπορεί να προκληθεί από πλήγµα στον 

αγωγό φάσης, αλλά η πιθανότητα να συµβεί κάτι τέτοιο είναι µικρή. Έτσι, η 

κεραυνοπληξία στον αγωγό προστασίας είναι ο κύριος παράγοντας για τον 

υπολογισµό του αριθµού σφαλµάτων του αλεξικεραύνου. Τα καθοδικά αλεξικέραυνα, 

που τοποθετούνται παράλληλα στους µονωτήρες (µεταξύ φάσης και γης), αυξάνουν 

το «κρίσιµο» ρεύµα πάνω από το οποίο συµβαίνει διάσπαση της µόνωσης, οπότε 

µειώνουν έτσι τον αριθµό σφαλµάτων της γραµµής. 

Όταν ο κεραυνός πλήξει τον πυλώνα ή τον αγωγό προστασίας (Σχήµα 2.5), τότε το 

συνολικό ρεύµα του κεραυνού, το οποίο συµπεριφέρεται σαν οδεύον κύµα, 

διαµοιράζεται προς τις δύο κατευθύνσεις επί του αγωγού προστασίας (u1 και u2), ένα 

µέρος οδηγείται προς τη γη µέσω του πυλώνα (u3) και ένα µέρος περνάει µέσω του 

αλεξικεραύνου που άγει (κατά την αντίστροφη φορά, δηλαδή από τη γη προς τη 

φάση), το οποίο διαµοιράζεται και αυτό προς τις δύο κατευθύνσεις επί της γραµµής 

(u4 και u5). Όταν το οδεύον κύµα u5 συναντήσει τον επόµενο πυλώνα, ένα µέρος του 

(u6) θα διοχετευθεί µέσω του αλεξικεραύνου προς τη γης, ενώ το υπόλοιπο (u7) 

συνεχίζει να οδεύει κατά µήκος της γραµµής. Τα οδεύοντα στον αγωγό φάσης 

κύµατα είναι δυνατόν να προκαλέσουν διάσπαση στους επόµενους πυλώνες, για αυτό 

είναι απαραίτητη η εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων σε όσο το δυνατό πιο 

πυκνό βήµα, ειδικά σε περιοχές µε υψηλή αντίσταση γείωσης και κεραυνική στάθµη. 
u1u2

u4

u3

u5u7

u6

u8

u9

u10

 
Σχήµα 2.5: Κεραυνικό πλήγµα σε πυλώνα σε γραµµή µε καθοδικά αλεξικέραυνα 
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Η εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων σε όλους τις πυλώνες και σε όλες τις 

φάσεις παρέχει την πιο αποτελεσµατική προστασία στη γραµµή (µηδενίζοντας 

πρακτικά την πιθανότητα σφάλµατος της γραµµής, παραµένει, όµως, η πιθανότητα 

καταστροφής κάποιου αλεξικέραυνου), µε το κόστος, όµως, να είναι µεγάλο και την 

επένδυση ως εκ τούτου υπέρογκη και ανέφικτη. Οι Zanetta και Perreira στο [6] 

προσοµοιώνουν γραµµές του συστήµατος µεταφοράς της Βραζιλίας µε χρήση του 

υπολογιστικού πακέτου ΕMTP/ATP και υπολογίζουν, µε τη χρήση της αλγοριθµικής 

διαδικασίας του Σχήµατος 2.6, τον αριθµό των σφαλµάτων της γραµµής για την 

τοποθέτηση αλεξικέραυνων σε µία, δύο και σε όλες τις φάσεις, για διάφορες τιµές της 

αντίστασης γείωσης των πυλώνων. Εξετάζουν, επίσης, την επιρροή της κανονικής 

τάσης βιοµηχανικής συχνότητας του δικτύου στον αριθµό των σφαλµάτων, η οποία 

δε φαίνεται να είναι σηµαντική. Στην ίδια εργασία, παρουσιάζεται µια µεθοδολογία 

(Σχήµα 2.6) για τον υπολογισµό της πιθανότητας καταστροφής ενός αλεξικεραύνου, 

ανάλογα µε τη θέση του κεραυνικού πλήγµατος. Τις ίδιες σχέσεις χρησιµοποιούν και 

οι οµάδες των Montanes [7] και Νakada [8] για γραµµές διανοµής µέσης τάσης.  
 

 
Σχήµα 2.6: Αλγοριθµική διαδικασία για τον υπολογισµό σφαλµάτων γραµµής [6] 

 

Στο [9] εξετάζεται η εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων σε γραµµές υψηλής 

τάσης του συστήµατος µεταφοράς της Αργεντινής, µε επιλογή τόσο του τύπου όσο 
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και του βήµατος τοποθέτησης των αλεξικεραύνων, σε συνάρτηση µε την κεραυνική 

δραστηριότητα της περιοχής και την αντίσταση γείωσης των πυλώνων. Οι 

προσοµοιώσεις γίνονται στο ΕΜΤΡ, ενώ χρησιµοποιείται το κυκλωµατικό µοντέλο 

καθοδικού αλεξικεραύνου της ΙΕΕΕ [10]. Η εξεταζόµενη γραµµή χωρίζεται σε έξι 

περιοχές ανάλογα µε την αντίσταση γείωσης και υπολογίζονται η απορροφούµενη 

ενέργεια, το ρεύµα του αλεξικεραύνου και η πιθανότητα αστοχίας του. Γίνεται επίσης 

ανάλυση ευαισθησίας συναρτήσει των χαρακτηριστικών του αλεξικεραύνου και του 

χρόνου ηµίσεως εύρους του κεραυνού. Στο [11] υπολογίζεται η πιθανότητα 

καταστροφής των αλεξικεραύνων για µια γραµµή των 138kV στη Βραζιλία, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες εκκενώσεις που έπονται της κύριας κεραυνικής 

εκκένωσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι φάσεις που βρίσκονται ψηλότερα είναι 

πιο ευάλωτες σε κεραυνικά πλήγµατα, γι’ αυτό και θα πρέπει να προστατεύονται µε 

αλεξικέραυνα µε µεγαλύτερη ενέργεια αντοχής. 

Ο Torres στη διδακτορική του διατριβή [12], εξετάζει την κεραυνική συµπεριφορά 

γραµµών του συστήµατος διανοµής µέσης τάσης και µεταφοράς υψηλής τάσης του 

Μεξικού πριν και µετά την εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων. Υπολογίζει, 

επίσης, την απορροφούµενη από τα αλεξικέραυνα ενέργειας, το διερχόµενο από τα 

αλεξικέραυνα ρεύµα συναρτήσει της αντίστασης γείωσης των πυλώνων. Στο [13] 

εξετάζεται η επίδραση που έχει η τοποθέτηση αγωγού προστασίας σε συνδυασµό µε 

καθοδικά αλεξικέραυνα σε γραµµές διανοµής µέσης τάσης. ∆ιαπιστώνεται επίσης η 

επίδραση δέντρων ή άλλων αντικειµένων κοντά στη γραµµή, η παρουσία των οποίων 

µειώνει µεν τα απευθείας πλήγµατα, αυξάνει δε τα επαγόµενα.  

Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την επίδραση του χρόνου ηµίσεως εύρους 

στην πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων σε γραµµές µεταφοράς. [14-19]. 

Κάνοντας το διαχωρισµό µεταξύ θερινών και χειµερινών κεραυνών υπολογίζεται η 

πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνων τοποθετηµένων σε γραµµές µεταφοράς ή 

άλλες εγκαταστάσεις υψηλής τάσης (ανεµογεννήτριες, υποσταθµούς κλπ), 

πιθανότητα η οποία είναι αυξηµένη τους χειµερινούς µήνες καθώς ο χρόνος ηµίσεως 

εύρους είναι σηµαντικά µεγαλύτερος. 

 Στο [20] αναπτύσσεται λογισµικό για τη µελέτη της κεραυνικής συµπεριφοράς 

γραµµών των 63kV και 90kV, µε και χωρίς αγωγούς προστασίας, για γραµµές του 

γαλλικού συστήµατος, και καταδεικνύεται ότι για την καλύτερη προστασία των 

γραµµών απαιτείται συνδυασµός αγωγών προστασίας και καθοδικών αλεξικεραύνων. 

Στο [21] προτείνεται µια µέθοδος για τη βέλτιστη επιλογή της θέσης των καθοδικών 
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αλεξικεραύνων σε ένα σύστηµα. Υπολογίζονται οι µέγιστες τιµές των τάσεων σε 

κάθε κόµβο και προκύπτει η κατανοµή των υπερτάσεων για κάθε κόµβο. Καθώς είναι 

η γνωστή η καµπύλη της διηλεκτρικής αντοχής της µόνωσης του δικτύου, 

υπολογίζεται η πιθανότητα αστοχίας κάθε κόµβου και για όλο το σύστηµα, µε χρήση 

συντελεστών βαρύτητας ανάλογα µε το κόστος αντικατάστασης σε περίπτωση 

καταστροφής (π.χ. µετασχηµατιστές, καλώδια, πίνακες κλπ) και προτείνεται η 

βέλτιστη θέση εγκατάστασης των αλεξικεραύνων, για την οποία ελαχιστοποιούνται 

τα συνολικά σφάλµατα του δικτύου. Η ίδια διαδικασία χρησιµοποιείται και στο [22], 

µε εφαρµογή σε δίκτυο διανοµής µέσης τάσης και έµφαση στα επαγόµενα κεραυνικά 

πλήγµατα. 

Οµάδα Μηχανικών από τα Πανεπιστήµια της Ρώµης και της Μπολόνια, έχουν 

ασχοληθεί µε τις επαγόµενες υπερτάσεις σε γραµµές µεταφοράς και διανοµής [23-

25]. Πέρα από τη θεωρητική και πειραµατική µελέτη του φαινοµένου, έχουν 

αναπτύξει το υπολογιστικό πρόγραµµα LIOV (σε περιβάλλον Matlab, Simulink) για 

τον υπολογισµό επαγόµενων υπερτάσεων. 

Το συχνότερα χρησιµοποιούµενο λογισµικό για την προσοµοίωση γραµµών σε 

µεταβατικά φαινόµενα (εσωτερικές και εξωτερικές υπερτάσεις) είναι το ΕΜΤΡ, το 

οποίο έχει χρησιµοποιηθεί από πλειάδα ερευνητών [26-35]. Το PSCAD [16-17, 36] 

και το Simulink [27, 37] είναι επίσης κατάλληλα για τη µελέτη της κεραυνικής 

συµπεριφοράς συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε αντίθεση µε τις προσοµοιώσεις και τις υπολογιστικές τεχνικές µε τη χρήση 

υπολογιστικών πακέτων, η πειραµατική παρατήρηση είναι πιο επίπονη και 

κοστοβόρα. Ο Carlos Τ. Mata [38] και οι συνεργάτες του από το Πανεπιστήµιο της 

Φλόριντα κατασκεύασαν µια διάταξη γραµµής διανοµής 20kV (18 πυλώνων και 

µήκους 829m), τοποθέτησαν αλεξικέραυνα ανά τρεις πυλώνες και µέτρησαν το ρεύµα 

που άγουν τα αλεξικέραυνα ανάλογα µε τη θέση πτώσης του κεραυνού. Τα 

αλεξικέραυνα που ήταν πιο κοντά στο σηµείο του κεραυνικού πλήγµατος υπέστησαν 

τις σηµαντικότερες καταπονήσεις, έχοντας µεγαλύτερες πιθανότητες καταστροφής 

(Σχήµα 2.7). Οι Short και Ammon στο [39] εξέτασαν σε πραγµατικές γραµµές των 

13kV τον αριθµό των σφαλµάτων σε σχέση µε το βήµα τοποθέτησης των 

αλεξικέραυνων στη γραµµή. Οι µετρήσεις, για τις οποίες χρησιµοποιήθηκαν µετρητές 

κεραυνών, οπτικοί και µαγνητικοί αισθητήρες και ειδικές κάµερες καταγραφής 

κεραυνών, πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις γραµµές των 13kV, όπου το βήµα 

τοποθέτησης των αλεξικέραυνων ήταν 40m, 200m και 400m. 
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Σχήµα 2.7: Μετρηθείσες κυµατοµορφές ρεύµατος σε γραµµές µέσης τάσης [38] 

 

2.4 Μεθοδολογία υπολογισµού πιθανότητας καταστροφής καθοδικών 

αλεξικεραύνων 
Σύµφωνα µε το ηλεκτρογεωµετρικό µοντέλο του Σχήµατος 2.8, µε εφαρµογή των 

σχέσεων του ΙΕΕΕ [10] για τον υπολογισµό των αποστάσεων διάσπασης, ισχύουν οι 

ακόλουθες εξισώσεις: 
222 )( cg ryyx =−+
   (2.4)

 

222 )()( cl ryydx =−+−
 (2.5)

 

cg rr ⋅= β
  (2.6)

  

όπου το β είναι ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας για τη διαφορετική έλξη µεταξύ 

αγωγού φάσης και γης και είναι ίσος µε [10]: 

)43log(168.036.0 sgr−+=β    (2.7) 
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Για δεδοµένο µέγιστο κεραυνικό ρεύµα Ip, η πιθανότητα ο κεραυνός να χτυπήσει 

αγωγό φάσης είναι [7]: 

X
X

Ih l
pA =)(                    (2.8) 

ενώ για αγωγό προστασίας είναι: 

X
XX

Ih l
pB

−
=)(        (2.9) 

όπου τα X και Xl φαίνονται στο Σχήµα 2.8 και βρίσκονται κατά την επίλυση των 

ανωτέρω εξισώσεων για δεδοµένο Ip. 

rc

rc

X
Xl

αγωγός 
προστασίας

φάση

rg

 
Σχήµα 2.8: Ηλεκτρογεωµετρικό µοντέλο [7] 

 

H απορροφούµενη από το αλεξικέραυνο ενέργεια δίνεται από τη σχέση: 

∫ ⋅=
t

to

dttituE )()(
  (2.10) 

όπου: u(t) είναι η παραµένουσα τάση του αλεξικέραυνου σε kV και 

i(t) είναι το ρεύµα που διέρχεται µέσα από το αλεξικέραυνο σε kA 
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Όταν η απορροφούµενη ενέργεια ξεπεράσει την ενέργεια αντοχής του 

αλεξικεραύνου, τότε σηµειώνεται σφάλµα, δηλαδή καταστροφή του αλεξικεραύνου, 

καθώς δεν µπορεί να επανέλθει στην αρχική κατάσταση λειτουργίας του. 

 

Οι πιθανότητες, ο κεραυνός να πλήξει τη φάση ή τον αγωγό γης και να προκαλέσει 

καταστροφή του αλεξικέραυνου, δίνονται από τις σχέσεις [6-8]: 

tt
T TI

pPApA dTTgdIIhIfP
r tA

)()()(
)(

∫ ∫
∞ ∞













⋅=
  (2.11)

 

και 

tt
T TI

pPBpB dTTgdIIhIfP
r tB

)()()(
)(

∫ ∫
∞ ∞













⋅=
  (2.12)

 

όπου PA η πιθανότητα αστοχίας του αλεξικέραυνου, όταν ο κεραυνός πλήξει 

αγωγό φάσης 

PB η πιθανότητα αστοχίας του αλεξικέραυνου, όταν ο κεραυνός πλήξει 

αγωγό γης 

IA(Tt) το ελάχιστο κεραυνικό ρεύµα που απαιτείται για την καταστροφή του 

αλεξικεραύνου, όταν ο κεραυνός πλήξει αγωγό φάσης 

IB(Tt) το ελάχιστο κεραυνικό ρεύµα που απαιτείται για την καταστροφή του 

αλεξικεραύνου, όταν ο κεραυνός πλήξει αγωγό προστασίας 

f(IP) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τη µέγιστη τιµή του 

κεραυνικού ρεύµατος  

g(Tt) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για το χρόνο ηµίσεoς εύρους  

 

Η συνολική πιθανότητα καταστροφής του αλεξικέραυνου είναι το άθροισµα των δύο 

ανωτέρω πιθανοτήτων, δηλαδή 

BA PPP +=    (2.13) 

Για τον υπολογισµό αυτής πιθανότητας αστοχίας του αλεξικέραυνου για ένα εύρος 

κεραυνικών ρευµάτων, έχει αναπτυχθεί κατάλληλος αλγόριθµος, το λογικό 

διάγραµµα του οποίου φαίνεται σχηµατικά στο Σχήµα 2.9. Για το σκοπό αυτό πρέπει 

να υπολογιστεί το ελάχιστο κεραυνικό (κρίσιµο) ρεύµα, για το οποίο η ενέργεια, που 

απορροφάται από το αλεξικέραυνο είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια αντοχής του. 

Είναι προφανές ότι το κρίσιµο αυτό ρεύµα εξαρτάται, για δεδοµένη αντίσταση 



Κεφάλαιο 2: Αντικεραυνική προστασία γραµµών µεταφοράς µε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 27

γείωσης, από χρόνο ηµίσεως εύρους, οπότε για κάθε Tt η τιµή του κρίσιµου ρεύµατος 

είναι διαφορετική µειούµενη καθώς αυξάνεται ο χρόνος ηµίσεος εύρους, καθώς λόγω 

της µεγαλύτερης διάρκειας του κρουστικού κεραυνικού ρεύµατος, απορροφάται και 

περισσότερη ενέργεια από το αλεξικέραυνο. 

T=Tmin
Ip=Iinitial

Προσοµοίωση στο  Simulink
Ip

Tr=2µsec
Tt=Tµsec

Εa = Ενέργεια  αλεξικέραυνου

Ea > Emax

Isg = Ip

ΝΑΙ

Υπολογισµός της πιθανότητας ενός 
πλήγµατος µε Ip>=Isg να παραχθεί 
και να πλήξει επίσης τον αγωγό 

γείωσης

∑
∞

=

⋅==
sgn II

NgNtBi IhIfTTP )()()(

T < Tmax

∑ ⋅=
max

min

)()(
T

T
BiB TPTgP

OΧΙ

Τ  = Τ + ∆Τ

Ιp = Ip + ∆ I

ΝΑΙ

OΧΙ

 
Σχήµα 2.9: Λογικό διάγραµµα αλγόριθµου 

 

Ο αριθµός των σφαλµάτων των καθοδικών αλεξικεραύνων ΑΤ τής γραµµής δίνεται 

από τη σχέση [6-8, 11]: 

TLT PlNA ⋅⋅=                  (2.14) 

όπου ΝL ο αριθµός των κεραυνών που πλήττουν τη γραµµή ανά 100km ανά έτος.   

         l το µήκος της γραµµής 

Τα σφάλµατα λόγω απευθείας κεραυνοπληξίας NSF υπολογίζονται σύµφωνα µε την 

τεχνική που βασίζεται στο ηλεκτρογεωµετρικό µοντέλο. Τα NSF σχετίζονται µε το 
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ελάχιστο ρεύµα Imin, το οποίο απαιτείται για να προκληθεί διάσπαση αυτής µόνωσης, 

και υπολογίζονται από την Σχέση [9]: 

∫
⋅⋅

=
max

,

)(
10

2 I

I
ppC

g
SF

sfc

dIIfD
lN

N               (2.15) 

όπου: 

Ng είναι η πυκνότητα των κεραυνών ανά έτος και km2  

l είναι το µήκος αυτής γραµµής σε km, 

f(Ip) είναι η συνάρτηση πυκνότητας αυτής πιθανότητας του ρεύµατος  

Ι είναι το κεραυνικό ρεύµα σε kA, 

Imax είναι το µέγιστο κεραυνικό ρεύµα σε kA, 

Ic,sf  είναι η κρίσιµη τιµή του κεραυνικού ρεύµατος για το οποίο συµβαίνει σφάλµα 

 

Τα σφάλµατα λόγω ανάστροφης διάσπασης ΝBF υπολογίζονται για µια γραµµή 

µεταφοράς υψηλής τάσης από την εξίσωση [40]: 
 

∫
∞

=
bfcI

ppLBF dIIfNN
,

)(               (2.16) 

όπου Ιc,bf  είναι το κρίσιµο ρεύµα για να σηµειωθεί ανάστροφη διάσπαση.  

 

H εγκατάσταση των καθοδικών αλεξικεραύνων αυξάνει το κρίσιµο ρεύµα που 

απαιτείται είτε για σφάλµα από απ’ευθείας πλήγµα, είτε από ανάστροφη διάσπαση, 

καθώς µέρος του κεραυνικού ρεύµατος διοχετεύεται µέσω του αλεξικεραύνου προς 

γη. Έτσι, για απευθείας κεραυνικό πλήγµα στη φάση το κρίσιµο ρεύµα για να συµβεί 

διάσπαση της µόνωσης δεν εξαρτάται µόνο από τη στάθµη µόνωσης και την 

κυµατική αντίσταση της γραµµής, αλλά και από την αντίσταση γείωσης των πυλώνων 

και τη χαρακτηριστική V-I του αλεξικεραύνων. Το κρίσιµο ρεύµα για απ’ευθείας 

πλήγµα (Ιc,sf) και ανάστροφη διάσπαση (Ιc,bf) για κάθε αντίσταση γείωσης 

υπολογίζεται ως η τιµή του εγχεόµενου ρεύµατος στον αγωγό φάσης ή προστασίας 

αντίστοιχα για οποίο η τάση µεταξύ φάσης και πυλώνα ξεπερνά τη στάθµη µόνωσης 

της γραµµής. 
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2.5 Υπολογισµός πιθανότητας καταστροφής αλεξικεραύνων 

εγκατεστηµένων σε γραµµές υψηλής τάσης  

Η περιγραφείσα στην προηγούµενη παράγραφο µέθοδος εφαρµόζεται σε γραµµές 

υψηλής τάσης των 150kV (Σχήµα 2.10), για τον υπολογισµό της πιθανότητας 

καταστροφής των αλεξικεράυνων, πραγµατοποιώντας ανάλυση ευαισθησίας για τα 

εξής µεγέθη: 

 Αντίσταση γείωσης  

 Ενέργεια αντοχής αλεξικεραύνων  

 Βήµα τοποθέτησης αλεξικεραύνων 

A(7.00, 21.14)m
B(0.00, 21.14)m

Γ(-7.00, 21.14)m
∆(4.80, 23.75)m
Ε(-4.80, 23.75)m

Α

∆Ε

Γ Β

 
Σχήµα 2.10: Πυλώνας των 150kV του Ελληνικού συστήµατος µεταφοράς  

 

Στον Πίνακα 2.2 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των αλεξικεραύνων, που 

χρησιµοποιήθηκαν στις προσοµοιώσεις. 
 

Πίνακας 2.2 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά αλεξικεραύνων 

 
Στον Πίνακα 2.3 φαίνεται η υπολογισθείσα πιθανότητα καταστροφής των 

αλεξικεραύνων σε µια γραµµή των 150kV για τρεις περιπτώσεις: 

 Περίπτωση 1 (P1): Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε πυλώνα 

 Περίπτωση 2 (Ρ2): Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες 

 Περίπτωση 3 (Ρ3): Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας  92 kV 106 kV 114 kV  
Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα 10 kA 10 kA 10 kA 

5 kA 312 kV 325 kV 330 kV 
10 kA 328 kV 342 kV 350 kV 

 
Παραµένουσα τάση 

20 kA 359 kV 374 kV 390 kV 
Ενέργεια αντοχής 400 kJ 700kJ 1150kJ 
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Η αντίστασης γείωσης των πυλώνων κυµαίνεται από 5Ω έως 140Ω, ενώ εξετάζονται 

τρία επίπεδα για την ενέργεια αντοχής των αλεξικεραύνων 400kJ, 700kJ και 1150kJ.  

Στα Σχήµατα 2.11–3.13 παρουσιάζονται οι πιθανότητες καταστροφής αλεξικεραύνων 

για κάθε περίπτωση (ανά ένα, δύο και τρεις πυλώνες) και για τα τρία επίπεδα της 

ενέργειας αντοχής των αλεξικεραύνων. 
 

Πίνακας 2.3 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνου (P1: αλεξικέραυνα 
εγκατεστηµένα σε κάθε πυλώνα, Ρ2: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες, 

Ρ3:  Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες) 
 για ενέργεια αντοχής 400kJ, 700kJ και 1150kJ 

R (Ω) 400kJ 700kJ 1150kJ 
 P1(%) P2(%) P3(%) P1(%) P2(%) P3(%) P1(%) P2(%) P3(%) 
5 1.62 1.71 2.00 1.12 1.18 1.38 0.41 0.58 0.63 
10 1.65 1.82 2.03 1.24 1.35 1.41 0.55 0.69 0.8 
15 1.67 1.89 2.02 1.38 1.47 1.56 0.7 0.92 1.01 
20 2.04 2.61 2.77 1.57 1.67 2.00 0.78 0.98 1.07 
25 2.50 3.04 3.211 1.84 1.94 2.24 0.89 1.06 1.14 
30 2.85 3.42 3.57 2.05 2.14 2.46 0.94 1.16 1.23 
35 2.97 3.53 3.64 2.25 2.31 2.67 1.02 1.28 1.35 
40 3.61 4.23 4.32 2.59 2.64 3.04 1.17 1.36 1.41 
45 3.72 4.35 4.42 2.7 2.78 3.17 1.34 1.50 1.53 
50 3.97 4.49 4.58 2.75 2.86 3.22 1.41 1.55 1.64 
55 4.2 4.53 4.76 2.99 3.05 3.33 1.50 1.63 1.74 
60 4.25 4.65 5.01 3.12 3.18 3.43 1.54 1.79 1.92 
65 4.38 4.79 5.17 3.38 3.65 3.81 1.71 1.94 2.1 
70 4.41 4.93 5.43 3.54 3.89 3.96 1.82 1.99 2.17 
75 4.58 5.03 5.58 3.75 4.00 4.12 1.91 2.17 2.35 
80 4.72 5.23 5.63 3.97 4.26 4.40 1.97 2.32 2.42 
85 4.82 5.24 5.75 4.15 4.39 4.51 2.1 2.41 2.54 
90 5.31 5.74 5.92 4.44 4.58 4.80 2.22 2.53 2.61 
95 5.62 6.04 6.28 4.85 5.04 5.21 2.27 2.67 2.88 
100 5.86 6.26 6.69 4.91 5.24 5.44 2.34 2.75 2.92 
110 6.26 6.64 7.00 5.23 5.54 5.70 2.52 2.82 3.08 
120 6.59 6.95 7.22 5.35 5.64 5.79 2.74 3.02 3.12 
130 6.89 7.15 7.43 5.44 5.75 5.80 2.88 3.12 3.22 
140 7.05 7.31 7.64 5.68 5.89 5.93 2.95 3.25 3.44 
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Σχήµα 2.11 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνου συναρτήσει της αντίστασης 
γείωσης για ενέργεια αντοχής 400kJ (P1: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε 
πυλώνα, Ρ2: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες, Ρ3:  Αλεξικέραυνα 

εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες) 
 

 

0 20 40 60 80 100 120 140
1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

R (Ohm)

A
rre

st
er

s 
fa

ilu
re

 p
ro

ba
bi

lit
y 

(%
)

 

 

P1
P2
P3

 
Σχήµα 2.12 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνου συναρτήσει της αντίστασης 
γείωσης για ενέργεια αντοχής 700kJ (P1: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε 
πυλώνα, Ρ2: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες, Ρ3: Αλεξικέραυνα 

εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες) 
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Σχήµα 2.13 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνου συναρτήσει της αντίστασης 
γείωσης για ενέργεια αντοχής 1150kJ (P1: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε 
πυλώνα, Ρ2: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες, Ρ3: Αλεξικέραυνα 

εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες) 
 

Στο Σχήµα 2.14 παρουσιάζονται σε κοινό διάγραµµα οι πιθανότητες καταστροφής 

αλεξικεραύνων για απευθείας πλήγµα (ΡΑ) και πλήγµα στον αγωγό προστασίας (ΡΒ) 

για βήµα τοποθέτησης ανά ένα πυλώνα, και για τα τρία επίπεδα της ενέργειας 

αντοχής. Για πολύ χαµηλές αντιστάσεις γείωσης των πυλώνων κυριαρχεί η 

καταστροφή των αλεξικεραύνων λόγω κεραυνοπληξίας στη φάση, καθώς το 

αλεξικέραυνο απορροφά περισσότερη ενέργεια. Προστατεύεται µε αυτόν τον τρόπο η 

γραµµή και ο εξοπλισµός της, αλλά υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί το 

αλεξικέραυνο, το οποίο επίσης αποτελεί µέρος του εξοπλισµού της γραµµής, µε 

αποτέλεσµα αυτό να µην προστατεύει πλέον τη γραµµή (οπότε θα έχουµε αύξηση 

των σφαλµάτων εάν δεν αντικατασταθεί / επιδιορθωθεί). Έτσι κατά την επιλογή της 

αντίστασης γείωσης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο η ενέργεια αντοχής των 

αλεξικεραύνων, όσο και η στάθµη µόνωσης. Για χαµηλές τιµές αντίστασης γείωσης η 

γραµµή προστατεύεται (σχεδόν) πλήρως, αλλά ενδέχεται να συµβεί αστοχία του 

αλεξικεραύνου. Σε µεγάλες τιµές αντίστασης, το αλεξικέραυνο θα διοχετεύσει µικρό 

µέρος του κεραυνού στη γη, µε αποτέλεσµα η αναπτυσσόµενη τάση να ξεπερνάει τη 

στάθµη µόνωσης. 
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Σχήµα 2.14 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνου όταν ο κεραυνός πλήξει τον 

αγωγό φάσης (ΡΑ) ή τον αγωγό προστασίας (ΡΒ) συναρτήσει της αντίστασης γείωσης, 
για ενέργεια αντοχής 400kJ, 700kJ και 1150kJ 

 

Στα Σχήµατα 2.15 και 2.16 παρουσιάζονται τρισδιάστατα γραφήµατα της 

πιθανότητας καταστροφής αλεξικεραύνων συναρτήσει της αντίστασης γείωσης, της 

ενέργειας αντοχής του αλεξικεραύνου και του βήµατος τοποθέτησής τους. 
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Σχήµα 2.15 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνων, εγκατεστηµένων σε κάθε 

πυλώνα, συναρτήσει της αντίστασης γείωσης και της ενέργειας αντοχής 
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Σχήµα 2.16 Πιθανότητα καταστροφής αλεξικεραύνων, µε ενέργεια αντοχής 700kJ, 

συναρτήσει της αντίστασης γείωσης και του βήµατος εγκατάστασής τους 
 

 

2.6 Υπολογισµός πιθανότητας καταστροφής αλεξικεραύνων και 

συνολικού αριθµού κεραυνικών σφαλµάτων σε γραµµές µεταφοράς 

υψηλής τάσης του Ελληνικού Συστήµατος 
Στους Πίνακες 2.4 και 2.5 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γραµµών µεταφοράς 

υψηλής τάσης απλού κυκλώµατος του Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

οι οποίες προστατεύονται µόνο από αγωγούς γης (δεν υπάρχουν εγκατεστηµένα 

καθοδικά αλεξικέραυνα). Η τάση µεταφοράς των γραµµών είναι 150kV, η διατοµή 

των αγωγών 336.4 (ACSR MCM) και η στάθµη µόνωσης 750kV.  Με χρήση των 

µεθοδολογιών της Παραγράφου 2.4 υπολογίστηκε η κεραυνική συµπεριφορά των 

γραµµών µετά την εγκατάσταση καθοδικών αλεξικεραύνων, εξετάζοντας τρεις 

περιπτώσεις: 

 Περίπτωση 1: Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε πυλώνα 

 Περίπτωση 2: Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες 

 Περίπτωση 3: Αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες 

Αναλυτικά, σκοπός των προσοµοιώσεων, που έγιναν µε συνδυασµένη χρήση των 

προγραµµάτων Simulink και Matlab, είναι: 

 η εκτίµηση της µείωσης των κεραυνικών σφαλµάτων µετά την εγκατάσταση 

καθοδικών αλεξικεραύνων 
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 ο υπολογισµός αστοχίας των ίδιων των αλεξικεραύνων (λόγω απορρόφησης 

ενέργειας µεγαλύτερης από αυτή που αντέχουν) 

 η µελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών των αλεξικεραύνων και το 

βέλτιστο βήµα τοποθέτησής τους  

 

Πίνακας 2.4 Κατασκευστικά χαρακτηριστικά των υπό ανάλυση γραµµών [41] 

No Γραµµή Μήκος 
(km)  

Αριθµός 
πύργων 

1 Άργος ΙΙ-Άστρος 30 85 
2 Άκτιο-Αργοστόλι 81 224 
3 Ηγουµενίτσα-Σαγιάδα 18 44 
4 Ιωάννινα-Καλπάκι 28 86 
5 Μεγαλόπολη-Σπάρτη 64 173 
6 Πύργος-Μεγαλόπολη ΙΙ 70 179 

 

Πίνακας 2.5 Χαρακτηριστικά των υπό ανάλυση γραµµών [41] 

 
No 

 
Γραµµή Περιοχή Πύργοι Αντίσταση 

Γείωσης (Ω) 

Κεραυνική 
στάθµη  

 
I 1-23 4.2 23.1 
II 24-61 8.1 21.2 

 
1 

 
Άργος ΙΙ-Άστρος 

III 62-85 60.4 21.7 
I 1 - 55 4.8 34.1 
II 56 - 137 64.9 36.2 

 
2 

 
Άκτιο-Αργοστόλι 

III 138 - 224 126.3 28.6 
Ι 1-29 57.5 41.4 3 Ηγουµενίτσα-Σαγιάδα 
ΙΙ 30-44 14.9 27.3 
Ι 1-40 4.2 37.8 4 Ιωάννινα-Καλπάκι 
ΙΙ 41-86 25.8 34.2 
I 1 - 45 5.1 34.1 
II 46 - 75 39.7 32.5 

 
5 Μεγαλόπολη-Σπάρτη 

III 76 - 173 11.2 33.7 
I 1 - 66 6.2 30.6 
II 67 - 124 10.8 21.2 

 
6 Πύργος-Μεγαλόπολη ΙΙ 

III 125 - 179 14.5 26.4 
 

Στον Πίνακα 2.6 παρουσιάζονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των καθοδικών 

αλεξικεραύνων, που χρησιµοποιήθηκαν στις προσοµοιώσεις, όπως αυτά 

προδιαγράφονται από τη ∆.Ε.Η, για το σύστηµα των 150kV. 
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Πίνακας 2.6 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά καθοδικών αλεξικεραύνων 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας  114 kV  
Ονοµαστική τάση 144 kV  
Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα 10 kA 

5 kA 330 kV   
10 kA 350 kV  

 
Παραµένουσα τάση 

20 kA 390 kV   
Ενέργεια αντοχής 8 kJ/kV 

 
 
Στο Σχήµα 2.17 παρουσιάζεται η πιθανότητα καταστροφής των καθοδικών 

αλεξικεραύνων συναρτήσει της αντίστασης γείωσης για κάθε µία περίπτωση (P1, P2, 

P3). Από τη Σχέση 2.15 η συνολική πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων 

είναι το άθροισµα της πιθανότητας από πλήγµα στη φάση και της πιθανότητας από 

πλήγµα στον αγωγό γείωσης. ∆εδοµένου ότι τα ρεύµατα που καταφέρνουν να 

παρακάµψουν τον αγωγό προστασίας και να φθάσουν στη φάση δεν έχουν µεγάλη 

τιµή, κύριος παράγοντας για τον υπολογισµό του αριθµού σφαλµάτων είναι τα 

πλήγµατα στον αγωγό γης. Στο Σχήµα 2.18 παρουσιάζεται η πιθανότητα και για τις 

δύο περιοχές της γραµµής Ηγουµενίτσας – Σαγιάδας συναρτήσει του βήµατος 

τοποθέτησης των αλεξικεραύνων.  
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Σχήµα 2.17 Πιθανότητα αστοχίας αλεξικεραύνου για κάθε περίπτωση 
 συναρτήσει της αντίστασης γείωσης (P1: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα σε κάθε 
πυλώνα, Ρ2: αλεξικέραυνα εγκατεστηµένα ανά δύο πυλώνες, Ρ3: Αλεξικέραυνα 

εγκατεστηµένα ανά τρεις πυλώνες) 
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Σχήµα 2.18 Πιθανότητα αστοχίας αλεξικεραύνου για την γραµµή Ηγουµενίτσα-Σαγιάδα 
συναρτήσει της απόστασης µεταξύ γειτονικών αλεξικεραύνων 

 

Η εγκατάσταση των καθοδικών αλεξικεραύνων αυξάνει την τιµή του κρίσιµου 

ρεύµατος, που απαιτείται για την εκδήλωση σφάλµατος µόνωσης είτε από πλήγµα σε 

αγωγό φάσης, είτε από ανάστροφη διάσπαση. Παρ’ όλ’ αυτά, η πιθανότητα 

εκδήλωσης σφάλµατος δεν εξαλείφεται, αλλά εξαρτάται από το κεραυνικό επίπεδο, 

την αντίσταση γείωσης, την ενέργεια αντοχής των αλεξικεραύνων και το βήµα 

τοποθέτησής τους. Επιλογή αλεξικεραύνων µε µικρή ενέργεια αντοχής, θα µειώσει 

µεν τα σφάλµατα διάσπασης της µόνωσης της γραµµής, θα αυξήσει όµως των αριθµό 

των αστοχιών των αλεξικεραύνων, άρα και το συνολικό αριθµό των σφαλµάτων.  

Στα Σχήµατα 2.19 και 2.20 παρουσιάζονται τα εκτιµώµενα κεραυνικά σφάλµατα µετά 

την εγκατάσταση των αλεξικεραύνων για τις γραµµές του Πίνακα 2.4, χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι αστοχίες των αλεξικεραύνων, για κάθε περιοχή χωριστά και 

κάθε γραµµή συνολικά, αντίστοιχα. 
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Σχήµα 2.19 Σφάλµατα από απευθείας πλήγµα και ανάστροφη διάσπαση για κάθε 
περιοχή των γραµµών 
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Σχήµα 2.20 Σφάλµατα από απευθείας πλήγµα και ανάστροφη διάσπαση για κάθε 
γραµµή συνολικά 

 
Ωστόσο, οι αστοχίες των αλεξικεραύνων (καταστροφή τους όταν η ενέργεια που 

διέρχεται από αυτά ξεπεράσει την ενέργεια αντοχής των) θα πρέπει, σε αντίθεση µε 

την έως τώρα πρακτική, να συµπεριληφθούν στα συνολικά κεραυνικά σφάλµατα, 

δεδοµένου ότι, τα αλεξικέραυνα αποτελούν µέρος του εξοπλισµού της γραµµής και 

µετά την καταστροφή τους απαιτείται αποσύνδεση της γραµµής για την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους. Στα Σχήµατα 2.21 και 2.22 παρουσιάζονται τα 

εκτιµώµενα κεραυνικά σφάλµατα µετά την εγκατάσταση των αλεξικεραύνων για τις 

γραµµές του Πίνακα 2.5, συνεκτιµώντας τις αστοχίες των αλεξικεραύνων, για κάθε 

περιοχή χωριστά και κάθε γραµµή συνολικά, αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, 

αναθεωρείται η έως τώρα πρακτική υπολογισµού της βελτίωσης της κεραυνικής 
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συµπεριφοράς µετά την εγκατάσταση αλεξικεραύνων, όπου απλώς υπολογίζονταν η 

µείωση των σφαλµάτων µόνωσης κάθε γραµµής, χωρίς να γίνεται συνυπολογισµός 

και των κατεστραµµένων αλεξικεραύνων.  
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Σχήµα 2.21 Συνολικά κεραυνικά σφάλµατα (συµπεριλαµβανοµένων των αστοχιών των 
αλεξικεραύνων) για κάθε περιοχή των γραµµών 
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Σχήµα 2.22 Συνολικά κεραυνικά  σφάλµατα (συµπεριλαµβανοµένων των αστοχιών των 
αλεξικεραύνων) για κάθε γραµµή συνολικά 

 
Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζεται για κάθε εξεταζόµενη γραµµή ο συνολικός αριθµός 

των σφαλµάτων χωρίς αλεξικέραυνα και µε εγκατεστηµένα αλεξικέραυνα.  
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Πίνακας 2.7 Κεραυνικά σφάλµατα πριν και µετά την εγκατάσταση αλεξικεραύνων 

  Συνολικά κεραυνικά σφάλµατα 

Γραµµή Περιοχή Χωρίς 
αλεξικέραυνα 

Αλεξικέραυνα  
σε κάθε 
πυλώνα 

Αλεξικέραυνα  
ανά δύο 
πυλώνες 

Αλεξικέραυνα  
ανά τρεις 
πυλώνες 

I 0.226 0.039 0.068 0.085 
II 0.383 0.073 0.125 0.159 
III 0.920 0.280 0.524 0.598 

 
Άργος ΙΙ - Άστρος 

Συνολικά 1.529 0.392 0.717 0.842 
I 0.440 0.191 0.258 0.312 
II 2.575 1.731 2.160 2.344 
III 3.521 2.270 2.640 3.146 

 

Άκτιο-Αργοστόλι 

Συνολικά 6.536 4.192 5.058 5.802 
Ι 2.104 0.645 1.432 1.618 
ΙΙ 0.601 0.107 0.295 0.347 

Ηγουµενίτσα-
Σαγιάδα 

Συνολικά 2.705 0.752 1.727 1.965 
Ι 0.412 0.096 0.228 0.314 
ΙΙ 1.084 0.477 0.793 0.820 

 
Ιωάννινα-Καλπάκι 

Συνολικά 1.496 0.573 1.021 1.134 
I 0.383 0.185 0.234 0.297 
II 0.789 0.397 0.684 0.726 
III 2.026 0.694 1.119 1.544 

 
Μεγαλόπολη-

Σπάρτη 

Συνολικά 3.198 1.276 2.037 2.567 
I 0.723 0.232 0.348 0.417 
II 1.140 0.297 0.393 0.461 
III 1.627 0.376 0.533 0.648 

 
Πύργος-

Μεγαλόπολη ΙΙ 

Συνολικά 3.490 0.905 1.274 1.526 
 

2.7 Σχεδίαση γραµµών µεταφοράς υψηλής τάσης για την 

ελαχιστοποίηση των κεραυνικών σφαλµάτων 
Από την ανάλυση των παραγράφων 2.4 – 2.6 φαίνεται ότι η κεραυνική συµπεριφορά 

της γραµµής επηρεάζεται από την κεραυνική στάθµη της περιοχής, τη στάθµη 

µόνωσης της γραµµής, την αντίσταση γείωσης των πυλώνων, και στην περίπτωση 

που υπάρχουν εγκατεστηµένα καθοδικά αλεξικέραυνα, την ενέργεια αντοχής και το 

βήµα τοποθέτησης αυτών (ανά πόσους πυλώνες). ∆εδοµένου ότι, η στάθµη µόνωσης 

αποτελεί τυποποιηµένο χαρακτηριστικό, που δύσκολα αναθεωρείται, αλλά και 

αδύνατο να βελτιωθεί σε υφιστάµενες γραµµές, καθώς απαιτείται µεγάλος φόρτος 

εργασιών, αναδιαµόρφωση του πυλώνα και των µονωτήρων), η µείωση της 

αντίστασης γείωσης (εάν υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες) και η εφαρµογή 

καθοδικών αλεξικεραύνων, αποτελούν, ίσως, την πλέον εφικτή και αποτελεσµατική 

λύση για τη µείωση των σφαλµάτων. Η µείωση της αντίστασης γείωσης σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα και η τοποθέτηση καθοδικών αλεξικεραύνων σε όλους τους πυλώνες, 
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σχεδόν θα εξάλειφε τα σφάλµατα, τα οφειλόµενα σε κεραυνικές υπερτάσεις, δεν 

είναι, ωστόσο, η ορθότερη, από οικονοµικής θεώρησης, επιλογή. Για το σκοπό αυτό, 

προτείνεται αλγοριθµική διαδικασία για την επιλογή του συνδυασµού εκείνου των 

παραµέτρων, ήτοι αντίσταση γείωσης πυλώνων, ενέργεια αντοχής αλεξικεραύνων και 

βήµα τοποθέτησης αυτών, οι οποίες, µε το µικρότερο κόστος, µειώνουν τον αριθµό 

των σφαλµάτων.  

Η υπό ανάλυση γραµµή µεταφοράς χωρίζεται σε Ν περιοχές λόγω των διαφορετικών 

τοπολογικών συνθηκών και διαφορετικών τιµών αντίστασης γείωσης πύργων που 

επικρατούν σε κάθε µία από αυτές. ∆εδοµένου, ότι η στάθµη µόνωσης αποτελεί 

θεµελιώδες µέγεθος, που δύσκολα αναθεωρείται, για κάθε µία περιοχή χωριστά, 

υπολογίζονται κατάλληλες τιµές για την αντίσταση γείωσης των πύργων, το βήµα 

τοποθέτησης των αλεξικεραύνων και την ενέργεια αντοχής αυτών. Ένας δείκτης 

απόδοσης ορίζεται για κάθε µία περιοχή της υπό εξέτασης γραµµής µεταφοράς, έτσι 

ώστε να συσχετιστεί το ετήσιο κόστος των συνολικών σφαλµάτων µε το συνολικό 

κόστος επένδυσης των εξεταζοµένων παραµέτρων, για κάθε µία περιοχή [42]: 

arrRiTiii ggNkJ ++= )(                          (2.19) 

όπου είναι: 

i = 1..N   ο αριθµός των περιοχών 

Ji             ο δείκτης απόδοσης κόστους για την i περιοχή 

)(⋅ik        το ετήσιο συνολικό κόστος, λόγω των σφαλµάτων που σηµειώνονται 

gRi   η ισοδύναµη ετήσια επένδυση, για τη βελτίωση της αντίστασης γείωσης για 

την περιοχή i 

garr   η ισοδύναµη ετήσια επένδυση, για την εγκατάσταση καθοδικών   

αλεξικεραύνων για την περιοχή i. 

H ισοδύναµη ετήσια επένδυση (ΕΑV) ενός ποσού Χ για n χρόνια δίνεται από τη 

σχέση: 

]))1(1/[( nrrXEAV −+−⋅=               (2.20) 

όπου r το επιτόκιο αναγωγής. 

Οι κατασκευαστικές παράµετροι (αντίσταση γείωσης πύργων, ενέργεια αντοχής και 

βήµα τοποθέτησης των αλεξικεραύνων), για κάθε µία περιοχή, συγκροτούν ένα 

διάνυσµα στήλης x: 

[ ] [ ]TNNN
T

N IIIEEERRRxxxx ,...,,,,...,,,,...,,,...,, 21212121 ==                            (2.21) 
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Η βέλτιστη επιλογή των xi τιµών ελαχιστοποιεί το σύνολο των N δεικτών απόδοσης 

κόστους, που ορίζονται στην (2.21), δηλαδή: 

 
[ ]NIERiIER

JJJJ
iiiiii

...minmin 21,,,,
=             (2.22) 

 

Ο προσδιορισµός των τιµών των παραµέτρων, που ελαχιστοποιούν την αντικειµενική 

συνάρτηση, υλοποιείται µε συνδυασµό δύο γνωστών και ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενων αλγοριθµικών µεθόδων, της µεθόδου απότοµης καθόδου 

(steepest descent) και της γενικευµένης µεθόδου Newton [43-46]. Η πρώτη µέθοδος 

χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της διαδικασίας, ώστε να 

παρέχεται στην µέθοδο Newton µια καλή αρχική εκτίµηση του ελαχίστου. Το βήµα 

προσαύξησης (incremental step) κάθε µεθόδου είναι: 

)(
)()()(

)()( j
jjjT

jjT
j xJ

xJxHxJ
xJxJs ∇
∇∇

∇∇
−=               (2.23) 

για τον αλγόριθµο  απότοµης καθόδου και 

)()(1 jjj xJxHs ∇−= −                (2.24) 

για τη µέθοδο Newton, όπου  VJ(xj) και Η(xj), η κλίση και ο Εσσιανός (Hessian) 

πίνακας της J στο σηµείο xj. Στην τροποποιηµένη συνδυασµένη µέθοδο το βήµα 

προσαύξησης δίνεται από τη σχέση: 
jjj sx **λ=∆                  (2.25) 

όπου 







>∇−

<∇
=

0)(
0)(

* jjTj

jjTj
j

sxJάs
sxJάs

s
νε

νε
               (2.26) 

και  0<λj≤1, έτσι ώστε 

)()( **
jjjj xJsxJ <+ λ                 (2.27) 

Για να ικανοποιείται η προηγούµενη ανισότητα τίθεται αρχικά: 

[ ] 











= 1,
)/()(

1min 2/1
**

1,
jTjjTj

j

xxss
λ                (2.28) 

 

Εάν το γινόµενο  λj,1sj ικανοποιεί την (2.29) τότε το επόµενο βήµα είναι ο 

υπολογισµός των λj+1 και sj+1. Εάν η (2.29) δεν ικανοποιείται τότε εφαρµόζεται 
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κυβική παρεµβολή (cubic interopotation) µεταξύ J(xj) και J(xj+λ λj,1sj) για την εύρεση 

της επόµενης τιµής της παραµέτρου λj.  

Η µετάβαση από τον αλγόριθµο απότοµης καθόδου (2.23) στην διαδικασία Newton 

(2.24) γίνεται όταν η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης αλλάζει λιγότερο από 10%, 

για τέσσερις συνεχείς επαναλήψεις, ενώ η διαδικασία σταµατά όταν ικανοποιηθεί η 

τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης αλλάζει λιγότερο από ένα δοθέν όριο, για πάνω 

από δέκα διαδοχικές επαναλήψεις. 

  
Ορισµός αρχικών 

παραµέτρων  xo και δείκτη 
επαναλήψεων j = 0,  λ0,0=0

Ορισµός  j=j+1

Υπολογισµός  sj από την (2.23) Υπολογισµός  sj από την (2.24)

Εύρεση του  s*
j 

από την (2.26)

Επιλογή του λj,1 
από την (2.28)

J(xj+λj,isj
*)< J(xj) ?

Εφάρµοσε κυβική παρεµβολή 
για τον υπολογισµό του  λj,i+1

Ανανέωσε τις παραµέτρους 
του διανύσµατος xj+1=xj+λj,isj

*

Αλλάζει η τιµή της 
αντικειµενικής 
συνάρτησης 
λιγότερο από 

10%?

τερµατισµός
Ικανοποιείται το 

κριτήριο 
σύγκλισης?

ναι όχι

ναι

όχι

όχι ναι

 
Σχήµα 2.23 Λογικό διάγραµµα µεθόδου βελτιστοποίησης [45] 
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Ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε εφαρµόσθηκε για τις γραµµές του Πίνακα 2.4. Στον 

Πίνακα 2.8 παρουσιάζονται οι προκύπτουσες τιµές των παραµέτρων της γραµµής και 

τα κεραυνικά σφάλµατα µετά την εφαρµογή της µεθόδου. 
 

Πίνακας 2.8 Παράµετροι και εκτιµώµενα κεραυνικά σφάλµατα 
 µετά την εφαρµογή της µεθόδου 

Γραµµή Περιοχή 
Αρχικά 

κεραυνικά 
σφάλµατα 

Κεραυνικά 
σφάλµατα µετά 
την εφαρµογή 
της µεθόδου 

Αντίσταση 
γείωσης 

Ενέργεια 
αλεξικεραύνων 

(kJ) 

Βήµα 
τοποθέτησης 
αλεξικεραύνων 

I 0.226 0.091 4.2 600 3 
II 0.383 0.196 7.4 900 3 
III 0.920 0.487 48.4 900 2 

 
Άργος ΙΙ - 
Άστρος 

Συνολικά 1.529 0.774  
I 0.440 0.298 4.2 900 2 
II 2.575 1.463 42.4 900 3 
III 3.521 2.342 94.2 1150 2 

 
Άκτιο-

Αργοστόλι 

Συνολικά 6.536 4.103  
Ι 2.104 1.023 36.5 1150 3 
ΙΙ 0.601 0.248 10.3 600 2 

 
Ηγουµενίτσα-

Σαγιάδα 
Συνολικά 2.705 1.271  

Ι 0.412 0.271 4.2 600 2 
ΙΙ 1.084 0.382 17.8 900 3 

 
Ιωάννινα-
Καλπάκι 

Συνολικά 1.496 0.653  
I 0.383 0.268 5.1 600 2 
II 0.789 0.337 28.3 900 2 
III 2.026 0.844 6.7 900 3 

 
Μεγαλόπολη-

Σπάρτη 

Συνολικά 3.198 1.449  
I 0.723 0.372 6.2 600 3 
II 1.140 0.437 9.4 900 3 
III 1.627 0.492 10.2 900 3 

 
Πύργος-

Μεγαλόπολη 
ΙΙ 

Συνολικά 3.490 1.301  
 

0

1
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3

4
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Σχήµα 2.24 Σφάλµατα πριν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου βελτιστοποίησης 
χωριστά για κάθε περιοχή των γραµµών 
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Αρχικές µετά την εφαρµογή της µεθόδου

Σχήµα 2.25 Σφάλµατα πριν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου βελτιστοποίησης 
 για κάθε γραµµή 

 

2.8 Χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου για τον υπολογισµό της 

πιθανότητας καταταστροφής αλεξικεραύνων 
2.8.1 Εισαγωγή 

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται ευρύτατα για πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς συστηµάτων, µε βάση πραγµατικά στοιχεία των εισόδων και εξόδων 

του συστήµατος, τα οποία και έχουν χρησιµοποιηθεί για την εκπαίδευση του 

νευρωνικού δικτύου. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα µιµούνται την κατανεµηµένη 

λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου και αποτελούνται από ένα µεγάλο αριθµό µη 

γραµµικών επεξεργαστών ειδικού τύπου (τεχνητούς νευρώνες), οι οποίοι ελέγχονται 

από προσαρµοζόµενες παραµέτρους και είναι ικανοί να µαθαίνουν, να γενικεύουν και 

να ανταποκρίνονται σε νέα ερεθίσµατα. Κάθε νευρωνικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από 

µία κατάσταση, ένα σύνολο εισόδων µε βάρη που προέρχονται από άλλους νευρώνες 

και µία εξίσωση, η οποία περιγράφει τη δυναµική λειτουργία του νευρωνικού 

δικτύου. Τα βάρη ανανεώνονται µέσω µίας διαδικασίας µάθησης (εκπαίδευσης), η 

οποία πραγµατοποιείται µε την ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης κόστους 

(σφάλµατος). Οι βέλτιστες τιµές των βαρών αποθηκεύονται (ως δυνάµεις των 

διασυνδέσεων µεταξύ των νευρονίων) και χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας για την οποία προορίζεται το νευρωνικό δίκτυο [46]. 

Ανάλογα µε το πλήθος των στρωµάτων και των συνδέσεων ανάµεσα στους νευρώνες, 

τα νευρωνικά δίκτυα διακρίνονται σε µονοστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα 

προσωτροφοδότησης, σε πολυστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα προσωτροφοδότησης 
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και σε αναδροµικά νευρωνικά δίκτυα (ανατροφοδότησης). Όσον αφορά στη 

διαδικασία µάθησης των νευρωνικών δικτύων, που αναφέρεται στη διεργασία 

επίτευξης επιθυµητής συµπεριφοράς µέσω ανανέωσης της τιµής των συναπτικών 

βαρών (συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων), διακρίνεται σε επιβλεπόµενη (ενεργή), 

ενισχυτική και µη επιβλεπόµενη (αυτό-οργανούµενη) µάθηση. 

 

2.8.2 Το µοντέλο µάθησης Q 

Η ενισχυτική µάθηση Q [47-50] χρησιµοποιεί µία µονάδα µνήµης για τα ζεύγη 

κατάστασης s και δράσης α, σε αντίθεση µε την ενισχυτική µάθηση προσαρµοστικής 

ευρετικής, η οποία χρειάζεται δύο βασικές µονάδες µνήµης, µία για την συνάρτηση 

αποτίµησης και µια για την πολιτική. Στόχος της συνάρτησης Q είναι η εκτίµηση των 

τιµών της συνάρτησης κόστους µιας βέλτιστης πολιτικής. Η τιµή V(s) της 

συνάρτησης αξιολόγησης µιας κατάστασης s µπορεί να ορισθεί ως η τιµή Q(s,δ) του 

καλύτερου ζεύγους «κατάσταση-δράση», δηλαδή: 

( ) max ( , )V s Q s α=                 (2.29) 

Η βέλτιστη πολιτική είναι: 

}{( ) ( ) max ( , )s V s Qs aπ δ= =                (2.30) 

Το µοντέλο µάθησης Q µπορεί να υλοποιηθεί µε ένα νευρωνικό δίκτυο, το οποίο 

ονοµάζουµε Q-νευρωνικό δίκτυο.  

∆ιάνυσµα 
(κατάσταση) 
εισόδου

∆ράση

Τιµή Q

 
Σχήµα 2.26: Ένα νευρωνικό δίκτυο υλοποίησης της µάθησης Q [46] 

Ένας πράκτορας (πράκτορας: η διαδικασία που υλοποιεί τον αλγόριθµο µάθησης του 

Q νευρωνικού δικτύου), επαναληπτικά, υπολογίζει της τιµές της συνάρτησης Q. Σε 

κάθε επανάληψη του αλγόριθµου ο πράκτορας παρατηρεί την παρούσα κατάσταση s, 

επιλέγει µία δράση α, εκτελεί αυτή την δράση α και έπειτα παρατηρεί την ανταµοιβή 

r=r(s,α) και την νέα κατάσταση s’=δ(s,α). Στην συνέχεια ενηµερώνει την 

αναµενόµενη τιµή της συνάρτησης Q, που συµβολίζεται µε Q’, σύµφωνα µε τον 

κανόνα εκπαίδευσης: 
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'( , ) (1 ) '( , ) ( max '( , ')Q s a Q s r Q sα α α γ α← − + +          (2.31) 

όπου [0,1)α ∈ είναι η παράµετρος του ρυθµού µάθησης 

Ο αλγόριθµος µάθησης του Q-νευρωνικού δικτύου είναι ο ακόλουθος: 

 
Για όλες τις καταστάσεις s στο S και για όλες τις δράσεις α στο Α αρχικοποίησε την 

Q(s,α) σε αυθαίρετη τιµή.  

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (για κάθε προσπάθεια) 

                          Αρχικοποίησε την παρούσα κατάσταση s 

                        ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ (για κάθε βήµα) 

                                                     Παρατήρησε την παρούσα κατάσταση s 

                                                     ∆ιάλεξε µία δράση α ακολουθώντας µια πολιτική π 

                                                     Εκτέλεσε τη δράση α 

                                                     Λάβε µια άµεση ανταµοιβή r 

                                                     Παρατήρησε τη νέα κατάσταση s’ 

                                                    Ανανέωσε την Q(s,α) σύµφωνα µε την εξίσωση (2.31) 

                                                    's s←  

                          ΜΕΧΡΙ η s να είναι τελική κατάσταση 

 

Το µοντέλο, το οποίο δηµιουργήθηκε κατά τα πρότυπα της ενισχυτικής µάθησης, έχει 

τη µορφή που φαίνεται στο Σχήµα 2.27. 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟΕίσοδοι 

Έξοδος 
εκπαίδευσης 

Σφάλµα 

Ενισχυτικό Σήµα (R)

Ρυθµός µάθησης (lr)

Συνάρτηση Q

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΡΥΘΜΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πραγµατική τιµή

 

Σχήµα 2.27: ∆οµή συστήµατος προσαρµογής ρυθµού µάθησης [51] 
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Η συνάρτηση εκπαίδευσης, που χρησιµοποιείται βασίζεται, στον κανόνα της πιο 

απότοµης κλίσης. Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της φουρνιάς προτύπων (batch 

training), δηλαδή η ανανέωση των βαρών γίνεται, αφού παρουσιαστούν στο δίκτυο 

όλα τα διατιθέµενα παραδείγµατα εκπαίδευσης. Για την εφαρµογή της µάθησης Q 

στο συγκεκριµένο νευρωνικό δίκτυο καθορίζουµε τις ακόλουθες παραµέτρους : 

 Ως δράσεις (α) ορίζουµε τις µεταβολές του ρυθµού µάθησης 

 Ως καταστάσεις (s,s’) του συστήµατος ορίζουµε τις περιπτώσεις που το σφάλµα 

αυξήθηκε, µειώθηκε ή παρέµεινε σταθερό 

 Το σήµα ανταµοιβής (r) ορίζεται ανάλογα µε τη µείωση του σφάλµατος που 

επιτεύχθηκε µε επιλογή κάποιας δράσης α όπως περιγράφεται ακόλουθα : 

Το επίπεδο της ανταµοιβής ή της τιµωρίας καθορίζεται από το περιβάλλον ανάλογα 

µε την διαφορά του σφάλµατος των δύο εποχών και εποµένως, διαχωρίζουµε τις 

ακόλουθες πέντε κατηγορίες (Πίνακας 2.10) του σήµατος ενίσχυσης : 

 

Πίνακας 2.10 Κατηγορίες του σήµατος ενίσχυσης [51] 

∆ιαφορά  
σφάλµατος 

Ποσοστό  
Μεταβολής

Ενισχυτικό  
Σήµα 

0 0 0 
<0 >Χ Μεγάλο θετικό 
<0 <Χ Μικρό θετικό 
>0 >Χ Μεγάλο αρνητικό
>0 <Χ Μικρό αρνητικό 

 
 
Η µορφή του ενισχυτικού σήµατος Reinf (Reinforcement) δίνεται από τη σχέση : 















Χ>ΠΜ>∆Σ∆Σ⋅−

Χ<ΠΜ>∆Σ∆Σ⋅−

Χ<ΠΜ<∆Σ∆Σ⋅

Χ>ΠΜ<∆Σ∆Σ⋅

=∆Σ

=

και

και

και

και

0,30

0,20

0,20

0,30
0,0

infRe             (2.32) 

όπου  

Reinf το ενισχυτικό σήµα  

∆Σ η διαφορά σφάλµατος  

ΠΜ το ποσοστό µεταβολής 
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2.8.3 Ανάπτυξη του µοντέλου 

Ο ρυθµός µάθησης του νευρωνικού δικτύου µεταβάλλεται χρησιµοποιώντας µία 

βέλτιστη πολιτική µέσω ενισχυτικής µάθησης (Q-learning). Ανάλογα µε το 

παρουσιαζόµενο στην έξοδο σφάλµα εκπαίδευσης, µεταβάλλεται δυναµικά ο ρυθµός 

µάθησης, οδηγώντας σε πιο γρήγορη σύγκλιση, σε αντίθεση µε άλλα συστήµατα που 

είτε χρησιµοποιούν σταθερούς ρυθµούς µάθησης, είτε τους µεταβάλλουν στατικά 

(χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους το σφάλµα εκπαίδευσης όπως γίνεται στο 

αναπτυχθέν νευρωνικό δίκτυο). Το νευρωνικό δίκτυο που αναπτύχθηκε 

χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της πιθανότητας καταστροφής των 

αλεξικεραύνων σε γραµµή των 150kV. Στο Σχήµα 2.28 φαίνονται οι είσοδοι και η 

έξοδος του τεχνητού νευρωνικού δικτύου. Είσοδοι του νευρωνικού είναι η αντίσταση 

γείωσης πυλώνων, η ενέργεια αντοχής αλεξικεράυνων και το βήµα τοποθέτησης των 

αλεξικέραυνων, ενώ έξοδος είναι η πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων. 

Τεχνητό 
Νευρωνικό 
∆ίκτυο

Αντίσταση 
γείωσης

Ενέργεια 
αντοχής 

αλεξικεραύνων

Βήµα 
τοποθέτησης 
αλεξικεραύνων

Πιθανότητα 
καταστροφής 
αλεξικεραύνων

 
Σχήµα 2.28 Είσοδοι και έξοδος του τεχνητού νευρωνικού δικτύου 

 
Ελλείψει πραγµατικών στοιχείων δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων από 

αποτελέσµατα προσοµοιώσεων µε τις µεθόδους των προηγούµενων παραγράφων, 

που χρησιµοποιήθηκαν σαν είσοδοι για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου. Η 

τιµή της αντίστασης γείωσης κυµαίνεται από 1Ω έως 140Ω, η ενέργεια αντοχής από 

400kJ έως 1300kJ, και βήµα τοποθέτησης των αλεξικεραύνων ανά ένα, δύο και τρεις 

πυλώνες. Έξοδος του νευρωνικού είναι η πιθανότητα αστοχίας του αλεξικεραύνου. 

Εξετάζοντας όλους τους συνδυασµούς µεταξύ των τριών µεταβλητών εισόδου του 

νευρωνικού, προκύπτουν τα δεδοµένα εκπαίδευσης του δικτύου. Στον Πίνακα 2.11 

φαίνεται για διάφορες περιπτώσεις η πιθανότητα καταστροφής του αλεξικεραύνου 

που προκύπτει από την προσοµοίωση της γραµµής και αυτής που προκύπτει από το 

νευρωνικό δίκτυο. 
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Πίνακας 2.11Αποτελέσµατα νευρωνικού δικτύου 
Πιθανότητα καταστροφής 

αλεξικεραύνων 
R (Ω) Ενέργεια 

αντοχής 
(kJ) 

Βήµα 
τοποθέτησης 
αλεξικεραύνων Συµβατική 

µέθοδος 
Νευρωνικό 
δίκτυο 

7 550 2 1.52 1.61 
42 950 3 2.56 2.49 
58 450 1 4.08 4.17 
74 1120 3 2.64 2.75 
88 700 2 4.37 4.48 

112 650 2 5.32 5.26 
132 450 1 7.36 7.45 

 

Το νευρωνικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό για την πρόβλεψη της 

κεραυνικής συµπεριφοράς της γραµµής. Το αναπτυχθέν δίκτυο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί εισάγοντας πραγµατικά δεδοµένα εκπαίδευσης (αλλάζοντας στο 

πρόγραµµα µόνο τους πίνακες εισαγωγής δεδοµένων).  

 

2.9 Συµπεράσµατα 
Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής µελετάται η βελτίωση της κεραυνικής 

συµπεριφοράς γραµµών µεταφοράς υψηλής τάσης µετά την εγκατάσταση καθοδικών 

αλεξικεραύνων. Υπολογίζεται η πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων, 

χωριστά για κεραυνικό πλήγµα σε αγωγό φάσης και για πλήγµα σε αγωγό 

προστασίας, και καταδεικνύεται ότι, η πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων, 

λόγω πλήγµατος σε αγωγό φάσεως, είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης 

γείωσης, σε αντίθεση µε την αντίστοιχη πιθανότητα για την περίπτωση πλήγµατος σε 

αγωγό προστασίας. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για 

εγκαταστάσεις, στις οποίες δεν υπάρχουν αγωγοί προστασίας: χαµηλές τιµές της 

αντίστασης γείωσης προστατεύουν την εγκατάσταση από την ανάπτυξη υπερτάσεων 

µεγάλων τιµών (που ξεπερνούν τη στάθµη µόνωσης), ενδέχεται, ωστόσο, να 

οδηγήσουν σε καταστροφή των αλεξικεραύνων, εξαιτίας διέλευσης από αυτά 

µεγάλου ρεύµατος. Προτείνεται, επίσης, τα σφάλµατα των αλεξικεραύνων να 

συµπεριλαµβάνονται στα κεραυνικά σφάλµατα της γραµµής, δεδοµένου ότι τα 

αλεξικέραυνα αποτελούν µέρος του εξοπλισµού της γραµµής και, µετά την 

καταστροφή τους, απαιτείται αφαίρεση τους, προς αποκατάσταση ή επιδιόρθωση 

τους, ενέργεια που απαιτεί την απενεργοποίηση της γραµµής. Υπολογίζεται µε 

κατάλληλη µέθοδο ο αριθµός των κεραυνικών σφαλµάτων σε γραµµές του Ελληνικού 

Συστήµατος, µε διαφορετικά τοπολογικά χαρακτηριστικά και αντιστάσεις γείωσης 



Κεφάλαιο 2: Αντικεραυνική προστασία γραµµών µεταφοράς µε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 51

των πυλώνων, ενώ για την πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας ως προς την αντίσταση γείωσης των 

πυλώνων, το βήµα τοποθέτησης των αλεξικεραύνων (ανά πόσους πυλώνες 

εγκαθίστανται τα αλεξικέραυνα) και την ενέργεια αντοχής των αλεξικεραύνων. 

Παρουσιάζεται µεθοδολογία για την επιλογή των κατάλληλων παραµέτρων µιας 

γραµµής (αντίσταση γείωσης πυλώνων, ενέργεια αντοχής αλεξικεραύνων, βήµα 

τοποθέτησης αλεξικεραύνων) ώστε να ελαχιστοποιούνται τα κεραυνικά σφάλµατα µε 

το µικρότερο δυνατό κόστος. Τέλος, χρησιµοποιείται τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο µάθησης Q, για τον υπολογισµό της πιθανότητας 

καταστροφής των αλεξικεραύνων. Αν και η εκπαίδευση του νευρωνικού έγινε µε 

αποτελέσµατα προσοµοιώσεων, ωστόσο είναι κατάλληλο και έτοιµο για χρήση µε 

πραγµατικά δεδοµένα εισόδου, δίνοντας αξιόπιστες εκτιµήσεις.  
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Κεφάλαιο 3 
 ∆ιαγνωστικές δοκιµές σε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 

3.1 Εισαγωγή 
Τα καθοδικά αλεξικέραυνα έχουν µεγάλη σηµασία για την καλή λειτουργία του 

συστήµατος µεταφοράς και διανοµής, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και 

να λειτουργούν αξιόπιστα, τόσο υπό κανονικές συνθήκες, όσο και σε µεταβατικά 

φαινόµενα. Οι πιο συνηθισµένες αστοχίες σε αλεξικέραυνα όλων των τύπων είναι [1]:  

 Εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό του αλεξικεραύνου 

 Μερικές εκκενώσεις στο εσωτερικό, εξαιτίας κακής επαφής µεταξύ των δίσκων της 

µη γραµµικής αντίστασης   

 Καταστροφή ή ρύπανση του εξωτερικού περιβλήµατος 

 Μηχανικές – θερµικές καταπονήσεις και καταστροφή της µη γραµµικής αντίστασης 

µετά από διέλευση ισχυρού κεραυνικού ρεύµατος 

 Αλλοίωση της χαρακτηριστικής τάσης-ρεύµατος της µη γραµµικής αντίστασης 

προϊόντος του χρόνου 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.1 Καινούριο και κατεστραµµένο καθοδικό αλεξικέραυνο [2] 

 

Είναι φανερό ότι απαιτείται συχνή οπτική επιθεώρηση και διεξαγωγή κατάλληλων δοκιµών 

για τον έλεγχο της κατάστασης των καθοδικών αλεξικεραύνων, κατά πόσον, δηλαδή, 

µπορούν να λειτουργούν και να προστατεύουν αποτελεσµατικά τη γραµµή σε περίπτωση 

υπέρτασης. 
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3.2 Το Πρότυπο IEC 60099-4  
 Στο Πρότυπο IEC 60099-4 [3] παρουσιάζονται µερικές από τις πιο συνηθισµένες 

εργαστηριακές δοκιµές σε αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα, οι οποίες διακρίνονται σε δοκιµές 

σειράς και σε δοκιµές τύπου. Οι δοκιµές σειράς δεν είναι καταστρεπτικές και γίνονται σε 

όλα ανεξαιρέτως τα δοκίµια, όπου ελέγχεται κυρίως η συµπεριφορά του αλεξικεραύνου σε 

συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Οι δοκιµές τύπου χαρακτηρίζονται ως καταστρεπτικές, 

γιατί παρά την επιτυχή διεξαγωγή τους µπορεί να γίνουν αιτία µελλοντικών βλαβών.  

 
3.2.1 ∆οκιµές σειράς 

3.2.1.1 Μέτρηση της τάσης αναφοράς 

Απαιτείται µέτρηση της τάσης αναφοράς, που ορίζεται ως η µέγιστη τιµής της τάσης 

βιοµηχανικής συχνότητας που επικρατεί στα άκρα του αλεξικεραύνου, όταν διέρχεται δι’ 

αυτού το ρεύµα αναφοράς. Το ρεύµα αναφοράς καθορίζεται από τον κατασκευαστή και 

κυµαίνεται από 0.5mA έως 10mA. 

 
3.2.1.2 ∆οκιµή παραµένουσας τάσης 

Μετράται η παραµένουσα τάση κατά την έγχυση στο καθοδικό αλεξικέραυνο κεραυνικών 

κρουστικών ρευµάτων 0.01 έως 2 φορές την τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος του 

αλεξικεραύνου. 

 

3.2.1.3 ∆οκιµή µερικών εκκενώσεων 

Αυξάνεται η εφαρµοζόµενη τάση ως την τιµή της ονοµαστικής τάσης (rated voltage) του 

δοκιµίου, διατηρείται σταθερή για 2 ως 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια µειώνεται έως 

1.05 φορές την τιµή της µέγιστης τάσης συνεχούς λειτουργίας του αλεξικεραύνου. Η 

µετρούµενη τιµή για την εσωτερική µερική εκκένωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 pC.   

 

3.2.2 ∆οκιµές τύπου 

3.2.2.1 ∆οκιµή αντοχής µόνωσης αλεξικεραύνου 

Ελέγχεται η αντοχή της εξωτερικής µόνωσης του αλεξικεραύνου σε διάφορες 

κυµατοµορφές τάσης (κρουστική, εναλλασσόµένη). Η επιφάνεια της µόνωσης πρέπει να 

καθαριστεί πριν τη διεξαγωγή της δοκιµής. Κατά τη δοκιµή αντοχής µε κρουστική τάση 

(κεραυνικής ή χειρισµών) εφαρµόζονται δεκαπέντε διαδοχικές κρουστικές τάσεις, θετικής 

και αρνητικής πολικότητας, στο αλεξικέραυνο. Η τάση δοκιµής είναι 1.3 φορές µεγαλύτερη 

της τάσης προστασίας για κεραυνικές κρουστικές τάσεις και 1.25 για κρουστικές τάσεις 
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χειρισµών (οι οποίες προβλέπονται για αλεξικέραυνα ονοµαστικής τάσης πάνω από 

200kV). Το δοκίµιο θεωρείται ότι έχει περάσει τη δοκιµή αν δεν σηµειωθούν διασπάσεις 

της µόνωσης. Στη δοκιµή µε εναλλασσόµενη τάση βιοµηχανικής συχνότητας εφαρµόζεται 

τάση για ένα λεπτό µε µέγιστη τιµή ίση µε την τάση προστασίας του αλεξικεράυνου 

πολλαπλασσιασµένη επί ένα συντελεστή (0.88 για αλεξικέραυνα µε ονοµαστικό ρεύµα 

1.5kA, 2.5kA και 5kΑ και 1.06 για αλεξικέραυνα µε ονοµαστικό ρεύµα 10kA και 20kA). 

Αλεξικέραυνα τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση, δοκιµάζονται, επιπλέον, και  

υπό συνθήκες τεχνητής βροχής, ενώ όσα προορίζονται για εσωτερική χρήση µόνο υπό 

ξηρές συνθήκες. 

 

3.2.2.2 Έλεγχος παραµένουσας τάσης 

Σκοπός της δοκιµής είναι η µέτρηση της µέγιστης τιµής της παραµένουσας τάσης για 

συγκεκριµένα επίπεδα ρεύµατος και κυµατοµορφές. Η παραµένουσα τάση είναι το πλέον 

καθοριστικό µέγεθος για την επιλογής της καταλληλότητας ενός αλεξικεραύνου για 

συγκεκριµένες εφαρµογές. Χρησιµοποιείται γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων και 

µετρώνται οι κυµατοµορφές του ρεύµατος και της παραµένουσας τάσης, εγχέοντας 

κρουστικά ρεύµατα 0.01 έως 2 φορές την τιµή του ονοµαστικού ρεύµατος του 

αλεξικεραύνου. 

 
3.2.2.3 Μέτρηση µερικών εκκενώσεων 

Αυξάνεται η εφαρµοζόµενη τάση ως την τιµή της ονοµαστικής τάσης (rated voltage) του 

δοκιµίου, διατηρείται σε αυτή την τιµή για 2 ως 10s και στη συνέχεια µειώνεται έως 1.05 

φορές την τιµή της µέγιστης τάσης συνεχούς λειτουργίας του αλεξικεραύνου. Η 

µετρούµενη τιµή για την εσωτερική µερική εκκένωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 pC.   

 
3.2.2.4 ∆οκιµή αντοχής σε κρουστικό ρεύµα µακράς διαρκείας 

Εφαρµόζεται κρουστικό ρεύµα 18 φορές στο δοκίµιο, σε έξι οµάδες των τριών εγχύσεων 

κρουστικού ρεύµατος. Το χρονικό διάστηµα εφαρµογής µεταξύ δυο διαδοχικών εγχύσεων 

κρουστικού ρεύµατος είναι 50-60s και µεταξύ των οµάδων τέτοιο, ώστε το δοκίµιο να 

επανέλθει, στο µεσοδιάστηµα, στην αρχική θερµοκρασία περιβάλλοντος (Σχήµα 3.2).  
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χρόνος

6 οµάδες των 3 εγχύσεων κρουστικού ρεύµατος = 18 εγχύσεις κρουστικού ρεύµατος

50 – 60 sec Χρονικό διάστηµα για να 
επανέλθει το δοκίµιο στη 

θερµοκρασία περιβάλλοντος  
Σχήµα 3.2 ∆οκιµή αντοχής σε κρουστικό ρεύµα µακράς διαρκείας [4] 

 

Μετά το πέρας της δοκιµής, πραγµατοποιείται, και πάλιν, η δοκιµή παραµένουσας τάσης, 

τα αποτελέσµατα της οποίας δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 5%, σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα, πριν τη δοκιµή αντοχής σε κρουστικό ρεύµα µακράς διαρκείας. 

 

3.2.2.5 ∆οκιµή κύκλου λειτουργίας 

Η δοκιµή περιλαµβάνει την καταπόνηση του αλεξικεραύνου µε κρουστικά ρεύµατα 

διαφόρων κυµατοµορφών, ενώ στο δοκίµιο εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση 

βιοµηχανικής συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο προσοµοιώνονται συνθήκες ανάλογες µε τις 

επικρατούσες κατά τη λειτουργία του αλεξικεραύνου στο δίκτυο. Κριτήριο για την επιτυχή 

κατάληξη της δοκιµής είναι να µην υπάρξει θερµική διάσπαση, να µπορεί να επανέλθει το 

αλεξικέραυνο, δηλαδή, σε κατάσταση θερµικής ισορροπίας. 

 

3.2.2.6 ∆οκιµή βραχυκύκλωσης 

Στο δοκίµιο εγχέεται ρεύµα βιοµηχανικής συχνότητας, προκειµένου να ελεγχθεί η αντοχή 

του εξωτερικού µονωτικού περιβλήµατος σε ρεύµατα βραχυκύκλωσης. ∆εν θα πρέπει να 

παρατηρηθεί θρυµµατισµός της µόνωσης ή µη αυτοσβεννύµενοι, εντός 2min, σπινθήρες.  

 

3.2.2.7 Έλεγχος µηχανικής αντοχής  

Ο έλεγχος της µηχανικής αντοχής πραγµατοποιείται για να διαπιστωθεί κατά πόσον το 

αλεξικέραυνο αντέχει σε µηχανικές καταπονήσεις. Στο αλεξικέραυνο εφαρµόζεται φορτίο 

(δύναµη) κάθετα στο διαµήκη άξονά του, η οποία αυξάνεται σταδιακά µέχρι τη µεγίστη 

τιµή της, µέσα σε χρονικό διάστηµα 30-90s, και διατηρείται στην τιµή αυτή για 60-90s. 

Κατά τη διάρκεια αυτή µετράται η απόκλιση από την αρχική θέση του δοκιµίου, ενώ στη 

συνέχεια το φορτίο µηδενίζεται σταδιακά και καταγράφεται η παραµένουσα απόκλιση. 

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υπάρξουν εµφανείς µηχανικές βλάβες στο αλεξικέραυνο. 
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3.2.2.8 Περιβαλλοντικές δοκιµές  και δοκιµή στεγανοποίησης 

Εξετάζεται κατά πόσο οι περιβαλλοντικές επιδράσεις (θερµοκρασία, ρύπανση, κ.λ.π.) 

επηρεάζουν τη στεγανότητα της εξωτερικής µόνωσης και τα εξωτερικά µέρη του 

αλεξικεραύνου. 

 

3.3 Το Πρότυπο IEC 60099-5  
Στο Πρότυπο IEC 60099-5 [5] παρουσιάζονται µερικές από τις πιο συνηθισµένες 

διαγνωστικές on-line µεθόδους για καθοδικά αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα, τα οποία 

βρίσκονται σε λειτουργία. 

 

3.3.1 Ρεύµα διαρροής των µη γραµµικών αντιστάσεων οξειδίου του ψευδαργύρου 

Το ρεύµα διαρροής αποτελείται από µία χωρητική και µία ωµική συνιστώσα, µε την πρώτη 

να έχει αρκετά µεγαλύτερη τιµή από τη δεύτερη, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.3. 

 

 
Σχήµα 3.3: Τυπικό ρεύµα διαρροής ενός αλεξικέραυνου σε συνθήκες εργαστηρίου [5] 

 

Η τιµή του συνολικού ρεύµατος διαρροής καθορίζεται κυρίως από τη χωρητική συνιστώσα, 

καθώς η αντίστοιχη ωµική είναι κατά πολλές τάξεις µικρότερη. Χρειάζεται εποµένως µία 

αρκετά µεγάλη αύξηση του ωµικού ρεύµατος προκειµένου να εµφανιστεί µία σηµαντική 

αλλαγή στο επίπεδο του συνολικού ρεύµατος διαρροής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι το συνολικό ρεύµα διαρροής δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως 

διαγνωστικό µέσο για την κατάσταση ενός αλεξικέραυνου. 

Το χωρητικό ρεύµα διαρροής οφείλεται κυρίως στην τιµή της επιτρεπτότητας της µη 

γραµµικής αντίστασης του καθοδικού αλεξικεράυνου, στις παράσιτες χωρητικότητες και 

στους πυκνωτές κατανοµής (εάν υπάρχουν). Η ειδική χωρητικότητα (specific capacitance) 
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της µη γραµµικής αντίστασης του αλεξικεραύνου κυµαίνεται από 60 pF.kV/cm2 ως 150 

pF.kV/cm2 (ονοµαστικής τάσης του αλεξικεραύνου) και το χωρητικό ρεύµα διαρροής 

κυµαίνεται από 0.2 mA ως 3 mA υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. ∆εν υπάρχει κάτι το 

οποίο να αποδεικνύει ότι µία επιδείνωση της κατάστασης του αλεξικέραυνου θα 

προκαλούσε σηµαντική αύξηση στο χωρητικό ρεύµα διαρροής, µε αποτέλεσµα να 

θεωρείται απίθανο οι µετρήσεις της χωρητικής συνιστώσας να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την κατάσταση ενός αλεξικεραύνου.  

Αντιθέτως, το ωµικό ρεύµα διαρροής αποτελεί έναν ευαίσθητο δείκτη αλλαγών της 

χαρακτηριστικής τάσης-ρεύµατος των µη γραµµικών αντιστάσεων και µπορεί να 

αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο στον εντοπισµό αλλαγών της κατάστασης ενός 

αλεξικεραύνου.  

Επιπλέον, η µη γραµµική χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος ενός αλεξικεραύνου προκαλεί 

αρµονικές στο ρεύµα διαρροής, όταν στο αλεξικέραυνο εφαρµόζεται µία ηµιτονοειδής 

τάση. Η παρουσία των αρµονικών εξαρτάται από το µέγεθος του ωµικού ρεύµατος και το 

βαθµό της µη γραµµικότητας, η οποία είναι συνάρτηση της τάσης και της θερµοκρασίας. Οι 

αρµονικές εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένδειξη του ωµικού ρεύµατος. Η 

παρουσία αρµονικών στην τάση αποτελεί επίσης πηγή αρµονικών, γεγονός το οποίο 

ενδέχεται να επηρεάσει τη µέτρηση αρµονικών στο ρεύµα διαρροής. Τα χωρητικά αρµονικά 

ρεύµατα που παράγονται από τις αρµονικές της τάσης είναι δυνατόν να είναι της ίδιας 

τάξης µεγέθους µε αυτά που δηµιουργούνται από τη µη γραµµική αντίσταση του 

αλεξικεραύνου.   

 

3.3.2 Μέτρηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής  

Μέθοδος Α: Απευθείας µέτρηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής. Η µέθοδος αυτή 

χωρίζεται στις παρακάτω τέσσερις υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο αποµόνωσης της 

ωµικής συνιστώσας του ρεύµατος διαρροής. 

 

Α1. Με χρήση ενός σήµατος τάσης ως αναφορά: Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην χρήση 

της τάσης κατά µήκος του αλεξικέραυνου ως σήµατος αναφοράς. Με τη βοήθεια ενός 

παλµογράφου καταγράφεται απευθείας η τάση και το ολικό ρεύµα διαρροής όταν η τάση 

βρίσκεται στη µέγιστη τιµή της. Η παρουσία αρµονικών τάσης µπορεί να µειώσει την 

ακρίβεια της µεθόδου. Σηµαντικό, τέλος, µειονέκτηµα για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αλεξικεραύνου αποτελεί η ανάγκη για ένα σήµα 

αναφοράς. 
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Α2. Αντιστάθµιση της χωρητικής συνιστώσας µε χρήση σήµατος αναφοράς: Η βασική 

αρχή της µεθόδου είναι η χρήση µίας γέφυρας υψηλής τάσης, η οποία ρυθµίζεται ώστε να 

αντισταθµίζει τη χωρητική συνιστώσα του ρεύµατος διαρροής. Η γέφυρα βρίσκεται σε 

ισορροπία όταν η τάση είναι µηδενική και η χωρητική συνιστώσα του ρεύµατος διαρροής 

είναι στη µέγιστη τιµή της. ∆εδοµένου ότι η χωρητικότητα του αλεξικεραύνου εξαρτάται 

από την τάση (ειδικότερα αυξάνει µε την τάση), ενώ η χωρητικότητα της γέφυρας 

παραµένει σταθερή, το ρεύµα που αποµένει αναπαριστά όχι µόνο την ωµική συνιστώσα, 

αλλά και ένα µέρος του χωρητικού ρεύµατος. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα 

3.4. Η µέθοδος αυτή, τέλος, παρουσιάζει τα ίδια προβλήµατα στην ακρίβεια και 

µειονεκτήµατα στην εφαρµογή της on-line µε την προηγούµενη µέθοδο. 

 

 
Σχήµα 3.4: Ρεύµα που αποµένει µετά την αντιστάθµιση του χωρητικού ρεύµατος [5] 

 

Α3. Αντιστάθµιση της χωρητικής συνιστώσας χωρίς σήµα αναφοράς: Ένα σήµα 

αναφοράς θεµελιώδους συχνότητας δηµιουργείται τεχνητά από πληροφορίες απορρέουσες 

από το ρεύµα διαρροής. Με τη σωστή ρύθµιση του πλάτους και της γωνίας φάσης, το σήµα 

αναφοράς µπορεί να αντισταθµίσει τη χωρητική συνιστώσα του ρεύµατος διαρροής. Η 

µέθοδος αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για on-line δοκιµές. Ένα σηµαντικό πρόβληµα 

αποτελεί, και εδώ, η παρουσία αρµονικών τάσης. Τέλος, µεταβολές της φάσης των τάσεων 

και των ρευµάτων ενδέχεται να µειώσουν την ακρίβεια όπως και στις δύο προαναφερθείσες 

µεθόδους. 

 

Α4. Χωρητική αντιστάθµιση συνδυάζοντας το ρεύµα διαρροής των τριών φάσεων: Η 

µέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι, το άθροισµα των χωρητικών συνιστωσών του ρεύµατος 

διαρροής κάθε φάσης είναι µηδέν. Το ρεύµα που προκύπτει αποτελείται από τις αρµονικές 
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των ωµικών ρευµάτων των τριών αλεξικεραύνων µιας και οι θεµελιώδεις συνιστώσες 

µηδενίζονται, αν έχουν το ίδιο πλάτος. Αν υπάρξει κάποια αύξηση της ωµικής συνιστώσας 

σε οποιοδήποτε από τα τρία αλεξικέραυνα, αυτή θα εµφανιστεί στο συνολικό ρεύµα καθώς 

τα χωρητικά ρεύµατα δεν θα µεταβληθούν. Σηµαντικό επίσης πλεονέκτηµα αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει η ανάγκη για ένα σήµα αναφοράς. Για on-line δοκιµές, το 

κυριότερο µειονέκτηµα είναι η ανάγκη για τέλεια συµµετρία η οποία θα εξασφαλίσει την 

ισότητα των χωρητικών ρευµάτων, ενώ και η παρουσία αρµονικών τάσης επηρεάζει την 

ακρίβεια της µεθόδου. 

 

Μέθοδος Β: Έµµεσος καθορισµός του ωµικού µέρους µέσω της αρµονικής ανάλυσης 

του ρεύµατος διαρροής. 

B1. Ανάλυση της τρίτης αρµονικής: Η µέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι οι αρµονικές 

δηµιουργούνται στο ρεύµα διαρροής από την µη γραµµική χαρακτηριστική τάσης-ρεύµατος 

του βαρίστορ του αλεξικεραύνου. ∆εν χρειάζεται τάση αναφοράς, καθώς θεωρούµε ότι όλες 

οι αρµονικές προέρχονται από το µη γραµµικό ωµικό ρεύµα. Το περιεχόµενο των 

αρµονικών εξαρτάται από το πλάτος του ωµικού ρεύµατος, το βαθµό της µη γραµµικότητας 

της χαρακτηριστικής τάσης-ρεύµατος, την τάση και τη θερµοκρασία του αλεξικεραύνου. 

Επιπλέον, η τρίτη αρµονική είναι αυτή η οποία χρησιµοποιείται συνήθως για διαγνωστικές 

µετρήσεις, καθώς αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του ωµικού ρεύµατος. Η συγκεκριµένη 

µέθοδος µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί για on-line µετρήσεις, µε το κυριότερο ωστόσο 

πρόβληµα να είναι η ευαισθησία των αρµονικών στην τάση, αφού οι αρµονικές της τάσης 

µπορεί να δηµιουργήσουν χωρητικά αρµονικά ρεύµατα τα οποία µπορούν να συγκριθούν σε 

µέγεθος µε τα αρµονικά ρεύµατα που προέρχονται από το βαρίστορ του αλεξικεραύνου.  

 

Β2. Ανάλυση της τρίτης αρµονικής µε αντιστάθµιση των αρµονικών τάσης: Βασίζεται 

στην ίδια αρχή µε την προηγούµενη, η ευαισθησία όµως των αρµονικών στην τάση 

περιορίζεται µε τη χρήση ενός σήµατος ρεύµατος που αντισταθµίζει την τρίτη αρµονική στο 

αλεξικέραυνο του χωρητικού ρεύµατος και το οποίο προέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο 

στη βάση του αλεξικεραύνου.  

 

Β3. Ανάλυση της πρώτης αρµονικής: Η θεµελιώδης συνιστώσα του ωµικού ρεύµατος 

λαµβάνεται µε χρήση κατάλληλων φίλτρων. Χρησιµοποιώντας έτσι µόνο τις θεµελιώδεις 

συνιστώσες τάσης και ρεύµατος, εξουδετερώνεται πρακτικά η επιρροή της τάσης στις 

αρµονικές κατά τη διάρκεια των on-line µετρήσεων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται η 
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εξάρτηση της ακρίβειας της µεθόδου από τις µεταβολές φάσης στις τάσεις και στα ρεύµατα. 

Η κυριότερη, τέλος δυσκολία της παραπάνω τεχνικής είναι η ανάγκη να πάρουµε ένα σήµα 

τάσης π.χ. από το δευτερεύον ενός µετασχηµατιστή. 

 

3.4 ∆ιαγνωστικές δοκιµές προτεινόµενες από άλλους ερευνητές 
Εκτός από τις διαγνωστικές µεθόδους που περιγράφονται στα δύο Πρότυπα [3, 4] έχουν 

εξεταστεί και διάφορες άλλες δοκιµές είτε on-line είτε off-line οι οποίες παρουσιάζονται 

παρακάτω. Στο [6] παρουσιάζεται και αποτιµάται η αποτελεσµατικότητα µιας σειράς 

δοκιµών για τον έλεγχο της κατάστασης αλεξικεραύνων σε λειτουργία. Η µεταβολή της 

τάσης αναφοράς, που είναι η τάση στα άκρα του αλεξικεραύνου όταν αυτό διαρρέεται από 

το ρεύµα αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται από τον κατασκευαστή (συνήθως 1mA), λόγω της 

καταπόνησης του αλεξικεραύνου µπορεί να είναι είτε αρνητική είτε θετική είτε ακόµα και 

µηδενική. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το πώς καθορίζεται το ρεύµα 

αναφοράς σε σχέση µε σηµείο διάσπασης του αλεξικέραυνου. Κατά αυτό τον τρόπο, η 

µέθοδος δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της αλλαγής της χαρακτηριστικής V-I και δεν 

πρέπει να χρησιµοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς. 

 Η  µέτρηση της θερµοκρασίας της µη γραµµικής αντίστασης αποτελεί, επίσης, κριτήριο για 

την ικανότητα ή όχι απορρόφησης ενέργειας από το αλεξικέραυνο και κατ’ επέκταση για τη 

σταθερή λειτουργία του. Η θερµότητα που παράγεται στη µη γραµµική αντίσταση (Ρ)  και η 

θερµότητα που απάγεται προς το περιβάλλον (Η) είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας και 

αναπαρίστανται από τις καµπύλες Ρ και Η του Σχήµατος 3.5. Το σηµείο Α της τοµής των 

δύο καµπυλών που αντιστοιχεί σε θερµοκρασία tA παριστάνει µια κατάσταση ευσταθούς 

ισορροπίας, όπου, όση θερµότητα παράγεται, απάγεται προς το περιβάλλον. Το σηµείο Β 

αντιστοιχεί στο όριο θερµικής σταθερότητας, το οποίο εάν ξεπεραστεί η παραγόµενη 

θερµότητα ξεπερνά την ικανότητα απαγωγής και επέρχεται θερµική διάσπαση. Η διαφορά 

της θερµοκρασίας tA και tB  καθορίζει την ενέργεια που µπορεί να απορροφήσει το 

αλεξικέραυνο χωρίς να ξεπεράσει το όριο θερµικής σταθερότητας. Σε περίπτωση 

καταπόνησης της µη γραµµικής αντίστασης η καµπύλη Ρ µετακινείται προς τα πάνω (Ρ’), 

µε αποτέλεσµα το σηµείο ευσταθούς ισορροπίας να µετακινείται προς τα δεξιά (Α’) και το 

σηµείο θερµικής σταθερότητας προς τα αριστερά (Β’), µειώνοντας έτσι τη διαφορά tB – tA, 

οπότε και την ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του αλεξικεραύνου. 
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καµπύλη Η: απαγόµενη θερµότητα 

καµπύλη Ρ: παραγόµενη θερµότητα 
(καινούριο αλεξικέραυνο) 

καµπύλη Ρ’: παραγόµενη θερµότητα 
(καταπονηµένο αλεξικέραυνο) 

θερµοκρασία

θε
ρµ
ότ
ητ
α

 
Σχήµα 3.5: ∆ιάγραµµα θερµικής ισορροπίας 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για την µέτρηση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό ενός 

αλεξικέραυνου, στην πλειοψηφία των οποίων µεταφέρονται οι πληροφορίες µέσω οπτικών 

ινών στον παραλήπτη, χωρίς να είναι πρακτικές εκτός εργαστηρίου. Αντιθέτως, στο [6] 

προτείνεται µέθοδος, η οποία επιτρέπει την εξ αποστάσεως µέτρηση της θερµοκρασίας 

µέσω παθητικών δεκτών τοποθετηµένων απευθείας µέσα στη στήλη. Η µέθοδος αυτή 

βασίζεται σε αισθητήρες θερµοκρασίας ασύρµατων, παθητικών, επιφανειακών, ακουστικών 

κυµάτων (wireless passive surface acoustic wave (SAW) temperature sensors), οι οποίοι δεν 

απαιτούν παροχή ενέργειας (Σχήµα 3.6). 

 
Σχήµα 3.6: Αισθητήρες θερµοκρασίας [7] 

Μία παρόµοια µέθοδο µε την παραπάνω εφάρµοσε και ο K.L. Chrzan στο [8]. Ειδικότερα, 

υπολόγισε τη θερµοκρασία στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό αλεξικέραυνων 

βασιζόµενος στη µέτρηση µε υπέρυθρες και τοποθετώντας δύο µικροσκοπικούς αισθητήρες 

στη βάση και στην κορυφή της στήλης του βαρίστορ. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποίησε 

νέα βαρίστορ όπως επίσης και βαρίστορ τα οποία είχαν καταπονηθεί σε συνθήκες υγρασίας. 

Οι H.Zhu και M.R. Raghuveer στο [9] εφαρµόζουν µία ηµιτονοειδή τάση σε ένα 

αλεξικέραυνο και υπολογίζουν την τρίτη αρµονική του ωµικού ρεύµατος διαρροής. 
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Καταλήγουν, έτσι, στην πεποίθηση ότι, το πλάτος τόσο του ωµικού ρεύµατος όσο και της 

τρίτης αρµονικής του δεν εξαρτάται µόνο από το αρµονικό περιεχόµενο της τάσης αλλά και 

από την γωνία φάσης της. Επιβεβαιώνουν, επίσης, την άποψη ότι, η χρήση της τρίτης 

αρµονικής ως δείκτη της κατάστασης του αλεξικεραύνου µπορεί να αποδειχθεί 

λανθασµένη, αν η τάση κατά µήκος του δεν είναι καθαρό ηµίτονο και δεν ληφθεί υπόψη και 

η επιρροή των αρµονικών της τάσης αυτής. 

Στο [10] παρουσιάζεται ένας νέος αλγόριθµος για on-line δοκιµές σε αλεξικέραυνα 

βασιζόµενος σε ένα βελτιωµένο ισοδύναµο µοντέλο για αλεξικέραυνα οξειδίου του 

ψευδαργύρου. Οι περισσότεροι αλγόριθµοι βασίζονται σε ένα απλουστευµένο µοντέλο που 

αποτελείται από έναν πυκνωτή συνδεδεµένο παράλληλα µε µία µη γραµµική αντίσταση. 

Παρά την ευρεία χρήση τους, οι αλγόριθµοι αυτοί παρουσιάζουν µία έλλειψη καθώς 

δείχνουν µία διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης της γραµµής και του ωµικού ρεύµατος αλλά 

και ένα φαινόµενο υστέρησης στα χαρακτηριστικά της καµπύλης V-Ι. Το ισοδύναµο 

µοντέλο βελτιώνεται µε την τοποθέτηση ενός ακόµα πυκνωτή σε σειρά µε τη µη γραµµική 

αντίσταση και µε βάση αυτή τη βελτίωση επιτυγχάνεται η δηµιουργία ενός νέου 

αλγορίθµου. Ελέγχεται τέλος η ακρίβεια του αλγορίθµου για τα δύο παραπάνω µοντέλα, 

όπου και διαφαίνεται καθαρά η υπεροχή του βελτιωµένου έναντι του απλουστευµένου 

µοντέλου. 

Στο [11] παρουσιάζεται αλγόριθµος κατάλληλος για τη διάγνωση βλαβών βασισµένος σε 

τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης. Οι ερευνητές προκαλούν σε αλεξικέραυνα τις πιο 

συνηθισµένες βλάβες, που παρουσιάζονται σε αυτά, και µελετούν τις συνέπειές τους στη 

θερµική απεικόνισή τους. Καταλήγουν έτσι στον ισχυρισµό ότι, η θερµική απεικόνιση 

αποτελεί µια επαρκή µέθοδο εντοπισµού βλαβών των αλεξικεραύνων, καθώς οποιαδήποτε 

βλάβη έχει αντίκτυπο στη θερµοκρασία τους, το οποίο αποτυπώνεται καθαρά στη θερµική 

απεικόνιση. Κατά αυτόν τον τρόπο, προχωρούν στην ανάπτυξη ενός αλγορίθµου διάγνωσης 

βλαβών µε µέσα τεχνητών νευρωνικών δικτύων, ο οποίος αναλύει τις θερµικές απεικονίσεις 

και αντιλαµβάνεται τυχόν ανωµαλίες σε αυτές. Νευρωνικό δίκτυο χρησιµοποιήθηκε και στο 

[12], έχοντας ως εισόδους τα αποτελέσµατα της θερµοαπεικόνισης, µετρήσεις του ρεύµατος 

διαρροής και µετρήσεις ραδιοπαρεµβολών τάσης. 

Στο [13] παρουσιάζονται διαγνωστικές δοκιµές, βάσει των µονωτικών ιδιοτήτων της µη 

γραµµικής αντίστασης, µετρώντας την αγωγιµότητα και την τάση επιστροφής. Μια 

βηµατική τάση µεγέθου Vo εφαρµοζεται στο δοκίµιο, και µε την παρέλευση χρόνου tp 

µηδενίζεται. Από τη µέτρηση του ρεύµατος πόλωσης (polarization current) ip και  
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αποπόλωσης (depolarization current) id υπολογίζεται η αγωγιµότητα της µη γραµµικής 

αντίστασης (Σχήµα 3.7).  

Vo

tptd

ip

id

τάση

χρόνος

χρόνος
ρεύµα

 
Σχήµα 3.7: Κυµατοµορφές ρευµάτων πόλωσης και αποπόλωσης [13] 

 
Όσο αφορά την τάση επιστροφής (return voltage) το αλεξικέραυνο φορτίζεται µε συνεχή 

τάση Vc (αρκετά µικρότερη από την ονοµαστική του τάση), στη συνέχεια εκφορτίζεται για 

χρόνο td και µετράται η µέγιστη τιµή της τάσης ανοικτοκυκλώµατος Vrmax (η τάση 

επιστροφής), ο χρόνος µέχρι τη µέγιστη τιµή της τάσης επιστροφής (CTC) και η κλίση της 

καµπύλης της τάσης επιστροφής (Σχήµα 3.8).  

tc td

CTC

Vrmax Vr(t)

χρόνος

τάση

Vc

 
Σχήµα 3.8 ∆οκιµή παραµένουσας τάσης (return voltage) [13] 
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Προκαλώντας τεχνητή γήρανση µε εφαρµογή κρουστικού ρεύµατος έως και 4 φορές το 

ονοµαστικό, µετρώνται τα ανωτέρω µεγέθη. Μετά την καταπόνηση του αλεξικεραύνου η 

τάση επιστροφής µειώνεται, ενώ η αγωγιµότητα κατά τη δοκιµή πόλωσης αυξάνει. 

Ο K.L. Wong στο [14] χρησιµοποίησε µια διάταξη µέτρησης ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων 

για την ανίχνευση ανωµαλιών τόσο στην εξωτερική επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό του 

αλεξικεραύνου. Με µια κεραία κατέγραψε ηλεκτροµαγνητικούς παλµούς προερχόµενους 

από ένα αλεξικέραυνο στην τάση λειτουργίας του. Τοποθέτησε τα δείγµατα σε απόσταση 

τεσσάρων µέτρων από την κεραία, η οποία βρισκόταν µέσα σε ένα ανηχωικό θάλαµο 

συνδεδεµένη µε έναν προενισχυτή και µε έναν ψηφιακό παλµογράφο, στον οποίο 

λαµβάνονταν τα καταγραφόµενα σήµατα. Για την µελέτη του αυτή χρησιµοποίησε τόσο 

καινούργια όσο και καταπονηµένα αλεξικέραυνα, τα οποία υπέβαλλε και σε τεχνητή 

ρύπανση µε µείγµα καολίνης, νερού και χλωριούχου νατρίου. Ο ερευνητής κατέληξε στον 

συµπέρασµα ότι µε την µέτρηση της ηλεκτροµαγνητικής εκποµπής είναι δυνατόν να 

ανιχνευτούν πιθανές ζηµιές σε ένα αλεξικέραυνο, καθώς στις θέσεις ανωµαλίας 

εκδηλώνονται µερικές εκκενώσεις, οι οποίες µπορούν να καταγραφούν σαν 

ηλεκτροµαγνητικά σήµατα. Η τεχνητή ρύπανση επίσης  αυξάνει το µέγεθος των 

καταγραφόµενων σηµάτων. Η µέθοδος δύναται, συνεπώς, να αποτελέσει χρήσιµο 

διαγνωστικό εργαλείο για την κατάσταση ενός αλεξικέραυνο, µε σηµαντικό µειονέκτηµα να 

είναι η ευαισθησία της δοκιµής σε παρεµβολές. 

 

Σχήµα 3.9: ∆ιάταξη καταγραφής ηλεκτροµαγνητικών παλµών µε κεραία [14] 

 
Στο [15] δοκιµάστηκαν πέντε τύποι αλεξικέραυνων υπό συνθήκες νέφους άλατος και 

συγκρίθηκαν οι απώλειες ενέργειας του καθενός. Τα αλεξικέραυνα τοποθετήθηκαν σε ένα 

θάλαµο ρύπανσης και εφαρµόστηκαν σε αυτά 1280 συνολικά ώρες ρύπανση µε χλωριούχο 

νάτριο σε εννέα κύκλους των 120 ωρών µε ενδιάµεσα διαλείµµατα των 48 ωρών. Ένα 

σύστηµα απόκτησης πληροφοριών χρησιµοποιήθηκε για την καταγραφή του ρεύµατος 

διαρροής και της τάσης και τον υπολογισµό της απώλειας ενέργειας. 
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Οι Ι.Α.D. Giriantari και T.R. Blackburn στο [16] παρατήρησαν τις επιφανειακές 

εκφορτίσεις αλεξικέραυνων σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και τεχνητής ρύπανσης. 

Χρησιµοποίησαν δύο αλεξικέραυνα. Στο πρώτο εφάρµοσαν µία τάση σε συνθήκες υψηλής 

υγρασίας για οκτώ συνεχόµενες µέρες και κάθε πέντε λεπτά καταγράφονταν οι 

επιφανειακές εκφορτίσεις και το επιφανειακό ρεύµα διαρροής. Το δεύτερο αλεξικέραυνο 

βυθίστηκε σε ένα µείγµα τεχνητής ρύπανσης από καολίν και χλωριούχο νάτριο, αφέθηκε να 

στεγνώσει και εφαρµόστηκαν σε αυτό οι ίδιες τεχνικές. Και τα δύο αλεξικέραυνα 

παρουσίασαν από την πρώτη στιγµή επιφανειακές εκφορτίσεις, µε αυτές του δευτέρου να 

είναι µεγαλύτερες ενώ η χαρακτηριστική του συνολικού ρεύµατος διαρροής δεν άλλαξε 

ιδιαίτερα µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να ειπωθεί κάτι µε βεβαιότητα για την 

κατάσταση της επιφάνειας µε βάση το ρεύµα διαρροής.  

Οι S. Shirakawa et al στο [17] περιγράφουν µία µέθοδο µέτρησης του ρεύµατος διαρροής 

ενός αλεξικεραύνου χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσύνδεσή του καλωδίου γείωσης, µε 

χρήση αµπεροτσιµπίδας. Στη µετρητική διάταξη του Σχήµατος 3.10 το ρεύµα διαρροής 

διέρχεται από ένα φίλτρο το οποίο αποµονώνει την τρίτη αρµονική, στη συνέχεια ένας 

ενισχυτής την ενισχύει και τελικά εξάγεται η τιµή του ωµικού ρεύµατος διαρροής σε ένα 

αµπερόµετρο. Το συνολικό ρεύµα διαρροής ενισχύεται και µετρείται µε ένα αµπερόµετρο 

χωρίς να περάσει από το φίλτρο. Καθίσταται έτσι δυνατή η ταυτόχρονη µέτρηση τόσο του 

συνολικού όσο και του ωµικού ρεύµατος διαρροής, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

αποσύνδεση του καλωδίου γείωσης. 

ολικό ρεύµα 
διαρροής

ωµικό ρεύµα 
διαρροής

ενισχυτής

ενισχυτής

ζωνοπερατό 
φίλτρο

αγωγός γης

καθοδικό 
αλεξικέραυνο

µετρητής εκκενώσεων

αµπεροτσιµπίδα

µονωµένο άκρο 
σύνδεσης 

µε αγωγό γης

αγωγός φάσης (ac)

 
Σχήµα 3.10: ∆ιάταξη για την µέτρηση του ρεύµατος διαρροής [17] 

 

Οι Bok-Hee Lee και Sung-Man Kang στο [18] περιγράφουν έναν τρόπο υπολογισµού του 

ωµικού ρεύµατος διαρροής µέσω µίας συσκευής, η οποία βασίζεται στην µέθοδο 

πρόσθεσης χρονικής καθυστέρησης (time-delay addition method). Ειδικότερα, 
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µεταβάλλοντας την φάση της κυµατοµορφής του συνολικού ρεύµατος διαρροής κατά 90 

µοίρες και προσθέτοντας την νέα κυµατοµορφή στην ήδη υπάρχουσα, το µέγιστο ωµικό 

ρεύµα αντιστοιχεί στην αρχική µετρηθείσα κυµατοµορφή του ολικού ρεύµατος τη στιγµή 

του µεγίστου του αθροίσµατος των δύο κυµατοµορφών (Σχήµα 3.11). 

 
Σχήµα 3.11: (1) εφαρµοζόµενη τάση, (2) µετρούµενο ρεύµα, (3) το ρεύµα µε µετάθεση φάσης 

90ο, (4) άθροισµα κυµατοµορφών (2) και (3), (5) χωρητικό ρεύµα, (6) ωµικό ρεύµα [18] 
 
Η συσκευή, η οποία περιγράφεται, αποτελείται από δύο βασικά µέρη (Σχήµα 3.11): Το 

πρώτο µέρος αποτελείται από έναν υπερευαίσθητο ανιχνευτή ρεύµατος διαρροής, έναν 

ενισχυτή και από ένα βαθυπερατό φίλτρο το οποίο εξουδετερώνει τους θορύβους µε υψηλή 

συχνότητα. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από έναν A/D µετατροπέα  που µετατρέπει τα 

αναλογικά σήµατα σε ψηφιακά και από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο 

αποθηκεύονται τα δεδοµένα. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να υπολογιστεί µε 

ακρίβεια το ωµικό ρεύµα διαρροής χωρίς να είναι αναγκαία η αφαίρεση του εξεταζόµενου 

αλεξικέραυνου από το σύστηµα.  

 
Σχήµα 3.12: Μετρητική διάταξη των B-H. Lee και S-M. Kang [18] 
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3.5  Μέτρηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής σε αλεξικέραυνα µέσης 

τάσης 
Με τη συνδεσµολογία του Σχήµατος 3.13  καταγράφεται η κυµατοµορφή του συνολικού 

ρεύµατος διαρροής και εξάγεται εν συνεχεία η ωµική συνιστώσα του. Πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις σε δύο ίδια δοκίµια µε εφαρµογή τάσης 12kV, 13.2kV και 16.5kV, που 

αντιστοιχούν στην τάση κανονικής λειτουργίας, στη µέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας 

(Uc) και στην ονοµαστική τάση (Ur). Μέσω ενός αυτοµετασχηµατιστή τροφοδοτείται ο 

µετασχηµατιστής µε λόγο 220/100kV, στη έξοδο του οποίου συνδέεται το προς εξέταση 

αλεξικέραυνο. Η τάση στα άκρα του αλεξικεραύνου χρησιµοποιείται σαν σήµα αναφοράς, 

και µετράται σε ψηφιακό παλµογράφο, αφού πρώτα υποβιβαστεί µε χρήση χωρητικού 

καταµεριστή. Στο ηλεκτρόδιο γείωσης του δοκιµίου, εν σειρά µε τον αγωγό γείωσης, 

συνδέεται αντίσταση µέτρησης 10Ω, απαλλαγµένη από αυτεπαγωγές, και η τάση στα άκρα 

της µετράται στο δεύτερο κανάλι του παλµογράφου. Στιγµιότυπα των κυµατοµορφών που 

λαµβάνονται στον ψηφιακό παλµογράφο αποθηκεύονται σε δισκέτα και µεταφέρονται σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου γίνεται η επεξεργασία των κυµατοµορφών µεχρήση του 

Μatlab. 

V
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Σχήµα 3.13: Κύκλωµα για τη µέτρηση του ρεύµατος διαρροής (1. Αυτοµετασχηµατιστής 
(230V/0…230V) ενσωµατοµένος στην τράπεζα χειρισµών MesswardlerBau Gmbh Bamberg, 

2. Ψηφιακό βολτόµετρο, 3. Μετασχηµατιστής (220V/100kV, MesswardlerBau Gmbh 
Bamberg), 4. Χωρητικος καταµεριστής ( CH=1200 pF , CL=485 nF), 5. Καθοδικό 

αλεξικέραυνο, 6. Ωµική αντίσταση 10Ω, 7. Ψηφιακός παλµογράφος) 
 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τη ηλεκτρικά και µηχανικά χαρακτηριστικά των δύο 

όµοιων εξεταζοµένων αλεξικεραύνων (1ο αλεξικέραυνο, 2ο αλεξικέραυνο), ενώ στο Σχήµα 

3.13 φαίνεται φωτογραφία του ενός εξ αυτών. 
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Πίνακας 3.1: Ηλεκτρικά και Μηχανικά χαρακτηριστικά του εξεταζοµένου αλεξικεραύνου 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας 13.2 kV 
Ονοµαστική τάση 16.5 kV 

5 kA 78.19 kV 
10 kA 82.99 kV 

 
Παραµένουσα τάση 

 
8/20µs 

20 kA 91.87 kV 
Μόνωση Silicon rubber 

 

 
Σχήµα 3.14: Το προς µέτρηση καθοδικό αλεξικέραυνο  

 

Mε χρήση του Matlab έγινε επεξεργασία των κυµατοµορφών, τάσης και ρεύµατος, και 

υπολογίστηκε η γωνία µεταξύ του συνολικού ρεύµατος διαρροής (Ιtotal) και του χωρητικού 

του µέρους (Ιc), και ακολούθως η ωµική συνιστώσα του ρεύµατος διαρροής.  

Η µέτρηση επαναλήφθηκε υπό τεχνητή βροχή. Η διαδικασία έλαβε χώρα στο εργαστήριο 

Υψηλών Τάσεων του Κ∆ΕΠ σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60-1 [14]. Το αλεξικέραυνο 

ψεκάζεται µε νερό συγκεκριµένης αγωγιµότητας και θερµοκρασίας, το οποίο πέφτει στο 

δοκίµιο µε την µορφή σταγόνων µε τρόπο τέτοιο ώστε η κάθετη και η οριζόντια πλευρά του 

να δέχονται την ίδια ποσότητα νερού. Αρχικά, καθαρίζεται η εξωτερική επιφάνεια του 

δοκιµίου και καθορίζεται τόσο η θερµοκρασία όσο και η ειδική αντίσταση του νερού. Η 

θερµοκρασία πρέπει να είναι ίση µε αυτήν του περιβάλλοντος (± 15 oC) ενώ η τιµή της 

ειδικής αντίστασης του νερού ίση µε (100± 15) Ωm. Επίσης, ο µέσος ρυθµός ψεκασµού, 

τόσο για το οριζόντιο, όσο και για το κατακόρυφο µέρος του αλεξικέραυνου, κυµαίνεται 

µεταξύ 0.5 και 2.5 mm/min, ενώ η διάρκεια ψεκασµού φθάνει τα 15min. 

Τέλος, επαναλήφθηκε η µέτρηση µετά από καταπόνηση των δοκιµίων µε κρουστική τάση 

στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π. Αρχικά, εφαρµόσθηκαν 20 κρουστικές 
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τάσεις 1.2/50µs των 20 kV. Οι 20 επιβολές κρουστικής τάσης αποτελούνται από τέσσερις 

οµάδες των πέντε κρουστικών τάσεων, ενώ τα διαλείµµατα µεταξύ διαδοχικών επιβολών 

κρουστικής τάσης είναι ίσα µε 50-60s. Το διάλειµµα, τέλος, µεταξύ διαδοχικών οµάδων 

ήταν ίσο µε 25-30 min. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για κρουστικές τάσεις των 40kV 

και των 90kV. 

Συνολικά, εξετάζονται, λοιπόν, οι εξής περιπτώσεις: 

Περίπτωση 1: Μέτρηση µε καινούρια δείγµατα 

Περίπτωση 2: Μέτρηση υπό τεχνητή βροχή 

Περίπτωση 3: Μέτρηση µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 20kV 

Περίπτωση 4: Μέτρηση µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 40kV 

Περίπτωση 5: Μέτρηση µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 90kV 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κυµατοµορφές µε εφαρµοζόµενη τάση ίση µε 12 

kV και συγκεντρωτικά οι µέσοι όροι για το ωµικό ρεύµα διαρροής από τις µετρήσεις του 

συνολικού ρεύµατος διαρροής σε όλες τις περιπτώσεις. Να σηµειωθεί ότι η ποιότητα των 

µετρήσεων επηρεάζεται από το σύστηµα γείωσης, την παρουσία συσκευών µε έντονο 

ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και τη γενικότερη διάταξη του µετρητικού συστήµατος. Οι 

µετρήσεις υπό κανονικές συνθήκες (Σχήµα 3.15(α)) έγιναν χειµώνα, µετά από βροχόπτωση, 

µε συνέπεια τη µείωση της αντίστασης γείωσης, ενώ χρησιµοποιήθηκαν θωρακισµένα 

καλώδια και η µετρητική διάταξη ήταν τοποθετηµένη στον κλωβό Faraday του 

Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ. Οι µετρήσεις του Σχήµατος 3.15(β) έγιναν σε 

διαφορετικό εργαστήριο (Κ∆ΕΠ/∆ΕΗ), όπου δεν χρησιµοποιήθηκαν θωρακισµένα 

καλώδια, ενώ η µετρητική διάταξη δεν υπήρχε η δυνατότητα να είναι σε θωρακισµένο 

θάλαµο. Στο Σχήµα 3.15(γ) η αντίσταση γείωσης είναι µεγαλύτερη και χρησιµοποιούνται 

απλά καλώδια.  

 

    

                      (α)                                            (β)                                           (γ) 

Σχήµα 3.15 Κυµατοµορφές εφαρµοζόµενης τάσης και ρεύµατος διαρροής (α) υπό κανονικές 
συνθήκες, (β) υπό τεχνητή βροχή (γ) µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 40kV 
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Πίνακας 3.2: Ωµικό ρεύµα διαρροής για το 1ο αλεξικέραυνο  

Τάση Υπό 
κανονικές 
συνθήκες 

Υπό 
τεχνητή 
βροχή 

Καταπόνηση 
µε 20 kV 

Καταπόνηση 
µε 40 kV 

Καταπόνηση 
µε 90 kV 

12 kV 0.078 mA 0.145 mA 0.880 mA 0.588 mA 0.766 mA 
13.2 kV 0.125 mA 0.167 mA 0.688 mA 0.754 mA 0.479 mA 
16.5 kV 0.140 mA 0.172 mA 0.925 mA 0.623 mA 0.744 mA 

 

Πίνακας 3.3: Ωµικό ρεύµα διαρροής για το 2ο αλεξικέραυνο  

Τάση Υπό 
κανονικές 
συνθήκες 

Υπό 
τεχνητή 
βροχή 

Καταπόνηση 
µε 20 kV 

Καταπόνηση 
µε 40 kV 

Καταπόνηση 
µε 90 kV 

12 kV 0.105 mA 0.240 mA 0.866 mA 0.862 mA 0.860 mA 
13.2 kV 0.125 mA 0.163 mA 0.769 mA 0.724 mA 0.666 mA 
16.5 kV 0.151 mA 0.195 mA 0.906 mA 0.760 mA 1.010 mA 

 
Στους Πίνακες 3.2 και 3.3 παρατίθενται οι υπολογισθείσες τιµές της ωµικής συνιστώσας 

του ρεύµατος διαρροής κάθε δοκιµίου για τις τρεις εξεταζόµενες περιπτώσεις (τεχνητή 

βροχή, καταπόνηση µε κρουστική τάση). Στην περίπτωση της τεχνητής βροχής και της 

καταπόνησης µε κρουστική τάση, το ρεύµα διαρροής δεν παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση 

από την εφαρµοζόµενη τάση, εφ’ όσον αυτή κινείται σε µικρό εύρος τιµών. Αύξηση του 

ωµικού ρεύµατος διαρροής της τάξης του 40%-100% παρατηρείται κατά τη µέτρηση υπό 

τεχνητή βροχή, ενώ µετά την καταπόνηση του αλεξικεράυνου µε κρουστική τάση το ωµικό 

ρεύµα διαρροής αυξάνεται έως 10 φορές. Στα Σχήµατα 3.16 και 3.17 φαίνεται η 

εκατοστιαία αύξηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής µετά τα δοκιµή τεχνητής βροχής και 

µετά από την καταπόνηση µε κρουστική τάση, σε σχέση µε το ρεύµα κατά τη µέτρηση υπό 

κανονικές συνθήκες, σύµφωνα µε τη Σχέση (3.1): 

1,

1,,(%)
R

RiR

I
II

ύ
−

=Α ξηση                               (3.1) 

όπου 1,RI  το ωµικό ρεύµα διαρροής για την πρώτη περίπτωση (δοκιµή υπό κανονικές 

συνθήκες) και iRI , το ωµικό ρεύµα διαρροής για την περίπτωση i (i=2 υπό τεχνητή βροχή, 

i=3 µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 20kV, i=4 µετά από καταπόνηση µε 

κρουστική τάση 40kV, i=5 µετά από καταπόνηση µε κρουστική τάση 90kV). 
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Σχήµα 3.16: Εκατοστιαία αύξηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής για το 1ο  αλεξικέραυνο σε 

σχέση µε την αρχική µέτρηση 
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Σχήµα 3.17: Εκατοστιαία αύξηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής για το 2ο  αλεξικέραυνο σε 
σχέση µε την αρχική µέτρηση 

 

3.6 Συµπεράσµατα 
H καταλληλότητα και η αξιοπιστία της µέτρησης του ωµικού ρεύµατος διαρροής µε χρήση 

σήµατος τάσης αναφοράς χαρακτηρίζεται από το Πρότυπο IEC 60099-5 ως µέτριας (αλλά 

αποδεκτής) αξιοπιστίας για on line διαγνωστικές δοκιµές, ενώ η πολυπλοκότητα και ο 

βαθµός δυσκολίας της εκτέλεσής της θεωρείται υψηλός. Στην εργασία καταδεικνύεται ότι:  
 
α) η αύξηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής δεν σηµαίνει, απαραιτήτως, βλάβη 

(επισκευάσιµη ή µη) του αλεξικεραύνου, αλλά µπορεί να οφείλεται σε άλλα, µη 

καταστρεπτικά, αίτια. Εποµένως, µια µεµονωµένη µέτρηση του ρεύµατος διαρροής δεν 

δίνει πληροφορία σηµαντικής διαγνωστικής αξίας, αλλά απαιτείται, είτε συνεχής (οn line) 
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µέτρηση του ρεύµατος, είτε µέτρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα και σύγκριση των 

µετρήσεων,  

β) πέρα από τη δυσκολία σύνδεσης και εκτέλεσης σε συνδεµένα στο δίκτυο αλεξικέραυνα, 

η µέτρηση σε δύο διαφορετικά εργαστήρια έδειξε ότι, η ποιότητα των µετρήσεων 

επηρεάζεται έντονα από τη γείωση, τη διάταξη και συνδεσµολογία της δοκιµής, την 

ποιότητα του σήµατος αναφοράς, τις παρεµβολές από τον περιβάλλοντα χώρο και την 

τοποθέτηση ή όχι του µετρητικού εξοπλισµού σε κλωβό. Είναι φανερό, η ποιότητα των 

µετρήσεων επηρεάζεται πολύ πιο έντονα σε on-line δοκιµές, όπου υπάρχουν αρκετές 

παρεµβολές, το σύστηµα γείωσης ενδεχοµένως να έχει υψηλή τιµή αντίστασης, ενώ δεν 

είναι εύκολη η ηλεκτροµαγνητική θωράκιση της διάταξης. Για την περαιτέρω διερεύνηση 

της µέτρησης του ωµικού ρεύµατος διαρροής χρήσιµη είναι η διεξαγωγή πειραµάτων σε 

εγκατεστηµένα στο δίκτυο αλεξικέραυνα, καθώς και σε καταπονηµένα µε κρουστικά 

ρεύµατα ή κατεστραµµένα δοκίµια. 
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Κεφάλαιο 4 
Κατανοµή ηλεκτρικού πεδίου και δυναµικού 

σε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 
 
4.1 Εισαγωγή 
Η µελέτη του ηλεκτρικού πεδίου, γύρω από ένα καθοδικό αλεξικέραυνο χωρίς διάκενα, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική και χρήσιµη καθώς:. 

 Η γνώση του ηλεκτρικού πεδίου που αναπτύσσεται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον 

περιβάλλοντα χώρο του αλεξικέραυνου είναι απαραίτητη, προκειµένου κατά τη 

σχεδίαση να αποφεύγονται µεγάλες τιµές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, οι οποίες 

µπορεί να οδηγήσουν στη εµφάνιση, αρχικά, µερικών εκκενώσεων και τελικά σε 

υπερπήδηση ή και διάτρηση της µόνωσης του αλεξικεραύνου.  

 Η τιµή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, που βρίσκεται τοποθετηµένο 

το καθοδικό αλεξικέραυνο. Ανάλογα µε την περιοχή τοποθέτησης των αλεξικέραυνων, 

είναι δυνατόν στην επιφάνειά τους να εµφανιστεί υγρασία ή θαλάσσια άλµη ή 

ακαθαρσίες, που αιωρούνται στην ατµόσφαιρα, ή συνδυασµός των ανωτέρω, οι οποίες 

µε την σειρά τους µεταβάλλουν την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου και την κατανοµή 

του δυναµικού. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η επίδραση των ανωτέρω 

συνθηκών ρύπανσης στο ηλεκτρικό πεδίο κατά τη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου 

τύπου αλεξικέραυνου, 

 Η τιµή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου µεταβάλλεται, όταν το αλεξικέραυνο 

παρουσιάσει  κάποια αλλαγή στη γεωµετρία του (σπάσιµο πτερυγίου ή κάποια 

διάτρηση).  

Εξίσου σηµαντική για το σχεδιασµό ενός αλεξικέραυνου είναι και η µελέτη της κατανοµής 

της επιβαλλόµενης τάσης, καθώς: 
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 Η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης σχετίζεται άµεσα µε την καταπόνηση, που 

υφίσταται το αλεξικέραυνου κατά τη λειτουργία του, καθώς τα τµήµατα της µη 

γραµµικής αντίστασης που βρίσκονται εγγύτερα του ηλεκτροδίου υψηλής τάσης 

καταπονούνται περισσότερο. 

 Η προσπάθεια για οµοιοόµορφη κατανοµή του δυναµικού, συνεπάγεται βέλτιστη 

αξιοποίηση των υλικών και συνεπώς µείωση του κόστους. 

 
 
4.2 To Πρότυπο ΙEC 60099-4  

4.2.1 Μοντελοποίηση καθοδικού αλεξικεραύνου 

Η κατανοµή του δυναµικού κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης σε καθοδικά 

αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα, επηρεάζεται από [1]:  

 τις τιµές της ωµικής αντίστασης και της χωρητικότητας της µη γραµµικής αντίστασης 

 τις παράσιτες χωρητικότητες προς γη και άλλα µεταλλικά αντικείµενα 

 τις συνοριακές συνθήκες (εφαρµοζόµενη τάση, τάση σε άλλες συσκευές πλησίον του 

αλεξικεραύνου, απόσταση από αγωγούς φέροντες τάση) 

Η ανοµοιοµορφία στην κατανοµή της µειώνει τη διάρκεια ζωής του αλεξικέραυνου, καθώς 

το τµήµα της µη γραµµικής αντίστασης που είναι πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο της υψηλής 

τάσης καταπονείται περισσότερο, πράγµα που είναι εντονότερο όσο αυξάνει το ύψος του 

αλεξικέραυνου. Η κατανοµή της τάσης µπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά µε χρήση 

κατάλληλων υπολογιστικών προγραµµάτων, τα αποτελέσµατα των οποίων εξαρτώνται από 

το σχεδιασµό της διάταξης, τον καθορισµό των ιδιοτήτων των υλικών και τις συνοριακές 

συνθήκες. Λόγω της πολυπλοκότητας στις εγκαταστάσεις καθοδικών αλεξικεραύνων, συχνά 

απαιτούνται απλοποιήσεις και παραδοχές στο σχεδιασµό της γεωµετρίας των αλεξικεραύνων 

και τον καθορισµό των συνοριακών συνθηκών, για τη διευκόλυνση της προσοµοίωσης και 

την ταχύτερη εξαγωγή των αποτελεσµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των 

παράσιτων χωρητικοτήτων στην κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης του αλεξικεραύνου, προτείνεται διαδικασία για  την σχεδίαση ενός γεωµετρικά 

συµµετρικού καθοδικού αλεξικεραύνου χωρίς διάκενα [1]: 
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 Η µη γραµµική αντίσταση πρέπει να αναπαρίστανται µε τις πραγµατικές διαστάσεις  και 

τη διηλεκτρική της σταθερά. Μια “ισοδύναµη” µη γραµµική αντίσταση µεγαλύτερης 

διαµέτρου δίνει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη καταπόνηση.  

 Η εξωτερική µόνωση του αλεξικεραύνου µπορεί να αναπαρασταθεί από έναν κύλινδρο ο 

οποίος έχει εσωτερική διάµετρο και πάχος ίσα µε αυτά του δοκιµίου. Επίσης η 

διηλεκτρική σταθερά του περιβλήµατος θα πρέπει να προσεγγίζει αυτή του πραγµατικού, 

δηλαδή, της πορσελάνης ή ενός πολυµερούς.  

 Το ενδιάµεσο υαλώδες υλικό µεταξύ του µονωτικού περιβλήµατος και της µη γραµµικής 

αντίστασης  πρέπει να αναπαρασταθεί µε τις πραγµατικές του διαστάσεις και τη 

διηλεκτρική σταθερά. 

 Τα ηλεκτρόδια µπορούν να αναπαρασταθούν µε κυλίνδρους οι οποίοι έχουν διαµέτρους 

ίσους µε τους µέγιστους εξωτερικούς διαµέτρους των πραγµατικών ηλεκτροδίων και 

ύψη ίσα µε τα πραγµατικά ύψη των ηλεκτροδίων. 

 Τα τοροειδή  που τοποθετούνται στα καθοδικά αλεξικέραυνα για να βελτιώσουν την 

κατανοµή της τάσης κατά µήκος την µη γραµµικής αντίστασης, µπορούν να 

αναπαρασταθούν µε τις πραγµατικές τους διαστάσεις. Αγνοώντας τα µεταλλικά µέρη 

που στηρίζουν τα τοροειδή, είναι πιθανόν να προκύψει µεγαλύτερη από την πραγµατική 

καταπόνηση του αλεξικεραύνου.  

 O αγωγός υψηλής τάσης πρέπει να αναπαρασταθεί από έναν κυλινδρικό αγωγό µε 

διάµετρο όχι µεγαλύτερη αυτής του πραγµατικού αγωγού.  

 

4.2.2 Μοντελοποίηση των οριακών συνθηκών 
Για εγκαταστάσεις καθοδικών αλεξικεραύνων σε τριφασικά συστήµατα οι οριακές συνθήκες 

καθορίζονται από τις αποστάσεις από γειωµένα αντικείµενα και αγωγούς υπό τάση. Η 

διαδικασία υπολογισµού µπορεί να απλοποιηθεί µε την µετατροπή της πραγµατικής 

τριφασικής, τριδιάστατης διάταξης σε µια ισοδύναµη µονοφασική και συµµετρική ως προς 

έναν άξονα διδιάστατη απεικόνιση, η οποία µπορεί να επιλυθεί µε χρήση κατάλληλων 

λογισµικών. Η ισοδύναµη συµµετρική διάταξη προκύπτει µε την µοντελοποίηση του 
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αλεξικέραυνου στο κέντρο ενός γειωµένου κυλίνδρου, µε ακτίνα η οποία καθορίζεται από 

την ελάχιστη απόσταση µεταξύ φάσης και γης (minimum phase-to-earth clearance), όπως 

αυτή συνίσταται από τον κατασκευαστή και ύψος 1.5 φορές µεγαλύτερο από το συνολικό 

ύψος του αλεξικεραύνου. 

 
Σχήµα 4.1 Εγκατάστασεις αλεξικεραύνων σε τριφασικό και µονοφασικό σύστηµα [1] 

 
Η διαδικασία υπολογισµού και η ακρίβεια των αποτελεσµάτων εξαρτάται από τον τρόπο της 

αναπαράστασης της µη γραµµικής αντίστασης και τις ιδιότητες των υλικών. Στην περίπτωση 

που η µη γραµµική αντίσταση αναπαρίσταται µόνο από την χωρητικότητά της, προκύπτουν 

αποτελέσµατα που αντιστοιχούν σε µικρότερες καταπονήσεις σε σχέση µε την 

πραγµατικότητα. Εάν ληφθεί υπόψη και η ωµική συµπεριφορά της µη γραµµικής 

αντίστασης, επιτυγχάνεται µια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της καταπόνησης της µη 

γραµµικής αντίστασης. Στο Σχήµα 4.2 παρουσιάζεται το ισοδύναµο κύκλωµα ενός 

αλεξικέραυνου, το οποίο µπορεί να επιλυθεί µε κατάλληλο πρόγραµµα, για τον υπολογισµό 

της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. Οι παράσιτες 

χωρητικότητες ως προς γη δίνονται από τη σχέση (4.1): 

x

xMOxxxMOxx
xe V

CVVCVV
C ,1,1

,

)()( −+ −−−
=                 (4.1) 

όπου    Vx  η τάση του κόµβου x (x=1, 2, 3, …..,n-1)  

CMO, x  η χωρητικότητα ενός τµήµατος x της µη γραµµικής αντίστασης 

Ce, x η παράσιτη χωρητικότητα ως προς γη του κόµβου x 

 n  ο αριθµός των τµηµάτων της µη γραµµικής αντίστασης 
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Σχήµα 4.2 Απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα καθοδικού αλεξικέραυνου[1] 

 
4.3 Μελέτη του ηλεκτρικού πεδίου και της κατανοµής του δυναµικού σε 

καθοδικά αλεξικέραυνα από διάφορους ερευνητές 

Ο R.Karthik στο [2] χρησιµοποιεί τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων για τον 

υπολογισµό της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης σε καθοδικά αλεξικέραυνα υψηλής τάσης µε και χωρίς τοροειδή, 

χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο ANSYS 7-1. Στα Σχήµατα 4.3 έως 4.6 φαίνεται η 

κατανοµή του δυναµικού για αλεξικέραυνα των 220kV και 380kV. 

 
Σχήµα 4.3 Κατανοµή τάσης σε αλεξικέραυνο 220kV χωρίς τοροειδή [2] 
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Σχήµα 4.4 Κατανοµή τάσης σε αλεξικέραυνο 220kV µε τοροειδή [2] 

  
Σχήµα 4.5 Κατανοµή τάσης σε αλεξικέραυνο 380kV  χωρίς τοροειδή [2] 

   
Σχήµα 4.6 Κατανοµή τάσης σε αλεξικέραυνο 380kV µε τοροειδή [2] 

 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι, τα τµήµατα της µη γραµµικής αντίστασης, που 

είναι πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης, υφίστανται µεγαλύτερη καταπόνηση, η οποία 

οδηγεί σε γήρανση και υποβάθµιση της ποιότητας των δίσκων του βαρίστορ. Η χρήση των 

τοροειδών, που είναι περισσότερο αναγκαία για αλεξικέραυνα µε ονοµαστική τάση άνω των 

110kV, βελτιώνει την κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης, κάνοντάς την πιο οµοιόµορφη.  
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Στο [3] εξετάζεται η επίδραση στρώµατος ρύπανσης πάχους 1.5mm στην επιφάνεια των 

αλεξικεραύνων στην κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου και του δυναµικού, µε χρήση του 

υπολογιστικού προγράµµατος Femlab. Στα Σχήµατα 4.7 (α) και (β) δίνονται η γεωµετρία και 

κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του εξεταζoµένου στο [3] αλεξικεραύνου των 15kV. 

 
Σχήµα 4.7 (α)  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και (β) γεωµετρία του αλεξικεραύνου [3] 

Το µονωτικό περίβληµα του αλεξικεραύνου είναι από υλικό EPDM (Ethylene Propylene 

Diene Monomer) µε διηλεκτρική σταθερά εr=3.9. Η µη γραµµική αντίσταση αποτελείται από 

τρία τµήµατα συνδεµένα σε σειρά, ενώ µεταξύ µόνωσης και βαρίστορ υπάρχει υαλώδης ίνα 

(glass fibre) µε εr=4.6. Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, παρουσιάζονται στα 

Σχήµατα 4.8 και 4.9. 

 
Σχήµα 4.8: Κατανοµή τάσης (α) χωρίς ρύπανση και (β) παρουσία ρύπανσης 

 ( αγωγιµότητα στρώµατος ρύπανσης σ=70µS )[3] 
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Στο Σχήµα 4.9 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων, για την κατανοµή της 

επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, για τρεις διαφορετικές 

τιµές αγωγιµότητας σ του στρώµατος ρύπανσης (σ1=1nS, σ2=20µS, σ3=70µS) 

 
Σχήµα 4.9: Κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης για καθαρό 

µονωτικό περίβληµα και για παρουσία στρώµατος ρύπανσης επί του µονωτικού περιβλήµατος 
(σ1=1nS, σ2=20µS, σ3=70µS) [3] 

 

Η επίδραση της ρύπανσης στην κατανοµή του πεδίου και του δυναµικού έχει µελετηθεί και  

στο [4] για διάφορες τιµές αγωγιµότητας της ρύπανσης, µε χρήση της τριδιάστατης έκδοσης 

του υπολογιστικού προγράµµατος PC Opera (Σχήµα 4.10).  

 
Σχήµα 4.10 Αλεξικέραυνο µε ρύπανση στη µόνωσή του [4] 

 

Στο Σχήµα 4.11 παρουσιάζεται η κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης σε καθαρό µονωτικό περίβληµα, σε περίβληµα µε οµοιόµορφη ρύπανση (εr =18, 

σ=20µS) και σε περίβληµα µε ανοµοιόµορφη ρύπανση. Το οµοιόµορφο στρώµα ρύπανσης 
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προσοµοιώνεται από µια ενιαία επιφανειακή ειδική αντίσταση κατά µήκος του µονωτήρα, 

ενώ το µη οµοιόµορφο στρώµα ρύπανσης προσοµοιώνεται θεωρώντας διάφορες ειδικές 

αντιστάσεις στις επιµέρους περιοχές της επιφάνειας του αλεξικεραύνου ((α) 0ο<φ<90ο εr=18, 

σ=20µS, (β) 0ο<φ<90ο εr=18, σ=20µS, 180ο<φ<270ο εr =650, σ=70µS). 

 
Σχήµα 4.11: Κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης για καθαρό 

µονωτικό περίβληµα και για περιπτώσεις οµοιόµορφης και ανοµοιόµορφης ρύπανσης του 
µονωτικού περιβλήµατος [4] 

 

Στο Σχήµα 4.12 φαίνεται το ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το αλεξικέραυνο σε απόσταση 75mm 

από το άξονα του δοκιµίου και ύψος 220mm [4]. Οι τιµές του πεδίου είναι αυξηµένες στην 

περίπτωση ύπαρξης στρώµατος ρύπανσης στην εξωτερική επιφάνεια του µονωτικού, 

ανάλογες µε την αγωγιµότητα του στρώµατος ρύπανσης. 

 

Σχήµα 4.12: Ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το αλεξικέραυνο για καθαρό µονωτικό περίβληµα και 
για περιπτώσεις οµοιόµορφης και ανοµοιόµορφης ρύπανσης του µονωτικού περιβλήµατος [4] 
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Η ίδια ερευνητική οµάδα [4], µε χρήση της τριδιάστατης έκδοσης του υπολογιστικού 

προγράµµατος PC Opera εξέτασε την κατανοµή δυναµικού και πεδίου σε δοκίµια µε 

σπασµένα πτερύγια της εξωτερικής µόνωσης (Σχήµα 4.13) [5]. 

 

Σχήµα 4.13 Αλεξικέραυνα µε σπασµένα πτερύγια [5] 

Στο Σχήµα 4.14 παρουσιάζεται η µεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από το 

αλεξικέραυνο για ύψος 346mm και σε απόσταση 20mm από τον άξονα του δοκιµίου. 

 
Σχήµα 4.14 Μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από το αλεξικέραυνο [5] 

 
Στο [6] προτείνεται η ενσωµάτωση των αλεξικέραυνων στο εσωτερικό των µονωτήρων 

διέλευσης των µετασχηµατιστών, µε χρήση λαδιού ως µονωτικό µέσο (Σχήµα 4.15).  H 

πεδιακή ανάλυση κατά τη σχεδίαση του προτεινοµένου αλεξικεραύνου είναι απαραίτητη, 

προκειµένου να  αποφευχθούν υψηλές τιµές του πεδίου µέσα και έξω από το δοκίµιο, που 

µπορεί να οδηγήσουν σε µελλοντικά σφάλµατα και αστοχίες. Στο Σχήµα 4.16 παρουσιάζεται 
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οι δυναµικές γραµµές στο εσωτερικό ενός τέτοιου αλεξικεράυνου, όπως προκύπτουν από 

την ανάλυση µε χρήση του υπολογιστικού προγράµµατος COSMOL.  

 

Σχήµα 4.15 Τοµή καθοδικών αλεξικεραύνων ((α) µέσης τάσης και (β) υψηλής τάσης)             
ενσωµατωµένων σε µονωτήρες[6] 

 

Σχήµα 4.16 Το ηλεκτρικό πεδίο και οι ισοδυναµικές γραµµές σε καθοδικό αλεξικέραυνο µέσης 
τάσης ενσωµατωµένο σε µονωτήρα µε µονωτικό έλαιο στο εσωτερικό [6] 

 

Στο [7] εξετάζεται η επίδραση της θέσης και των διαστάσεων των τοροειδών στην κατανοµή 

του ηλεκτρικού πεδίου µε εφαρµογή της µεθόδου SCSM (surface charge simulation 

method). Οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι η βέλτιστη κατανοµή της τάσης κατά µήκος του 

αλεξικεραύνου, επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των τοροειδών στο 75%-86% του ύψους 

των αλεξικεραύνου (θεωρώντας το σηµείο µηδέν στη βάση του αλεξικεραύνου). Στο [8] 
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επιχειρείται ο υπολογισµός της τάσης κατά µήκος αλεξικεραύνων υψηλής τάσης, µε χρήση 

ενός συνδυασµού µιας παραλλαγής της µεθόδου ισοδυνάµων φορτίων και κυκλωµατικής 

επίλυσης. ∆ηµιουργείται ένα ηλεκτρικό ισοδύναµο κύκλωµα  µε τη µέθοδο των ισοδυνάµων 

φορτίων, το οποίο στη συνέχεια επιλύεται µε Kirchoff. Ωστόσο, πρόκειται για χρονοβόρα 

µέθοδο, δύσκολα εφαρµόσιµη, καθώς απαιτείται προσδιορισµός των φορτίων σε διάφορες 

θέσεις και µεγάλος αριθµός πράξεων µε πίνακες, όχι µε κάποια αυτοµατοποιηµένη 

διαδικασία (όπως στα διάφορα υπολογιστικά πακέτα) αλλά προγραµµατισµένα από το 

χρήστη. 
 

4.4 Υπολογισµός της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης και του 

ηλεκτρικού πεδίου µε χρήση της διδιάστατης έκδοσης του PC Opera 
4.4.1 Σχεδιασµός του δοκιµίου στη διδιάστατη έκδοση του PC Opera 

Στο Σχήµα 4.17 φαίνεται το προς µελέτη δοκίµιο, τα χαρακτηριστικά του οποίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.  

 
Σχήµα 4.17 Το προς µελέτη καθοδικό αλεξικέραυνο 

 
Πίνακας 4.1 Χαρακτηριστικά του προς µελέτη καθοδικού αλεξικεραύνου 

Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας 13.2 kV 
Ονοµαστική τάση 16.5 kV 

5 kA 78.19 kV 
10 kA 82.99 kV 

 
Παραµένουσα τάση 

 
8/20µs 

20 kA 91.87 kV 
Μόνωση Silicon rubber 
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Αγνοώντας την ασυµµετρία που παρουσιάζουν τα ηλεκτρόδια του υπό µελέτη καθοδικού 

αλεξικεραύνου γίνεται ο σχεδιασµός και η προσοµοίωση του δοκιµίου στις δύο διαστάσεις 

µε χρήση του λογισµικού 2d PC Opera. Στο Σχήµα 4.18 φαίνεται η τοµή ενός καθοδικού 

αλεξικεραύνου χωρίς διάκενα. Βασικά µέρη του αλεξικεραύνου είναι: 

 τα  ηλεκτρόδια υψηλής τάσης και γης 

 η στήλη της µη γραµµικής αντίστασης  

 ένα ενδιάµεσο υαλώδες υλικό 

 η εξωτερική µόνωση  

1

1

23

4

 

Σχήµα 4.18 Τοµή ενός καθοδικού αλεξικεραύνου  χωρίς διάκενα                                               
(1. ηλεκτρόδια, 2. µη γραµµική αντίσταση, 3. ενδιάµεσο υαλώδες υλικό, 4. µόνωση) 

 

Το αλεξικέραυνο του Σχήµατος 4.17 προσοµοιώθηκε στη διδιάστατη έκδοση του λογισµικού 

PC Opera (Σχήµα 4.19). Κατά τη σχεδίαση, το δοκίµιο χωρίζεται σε περιοχές, που 

αντιστοιχούν στα διάφορα κατασκευαστικά τµήµατα του αλεξικεραύνου και στην περιοχή 

γύρω από αυτό. Οι περιοχές 1 έως 7 είναι το εξωτερικό περίβληµα από πολυµερές µονωτικό 

υλικό µε διηλεκτρική σταθερά εr = 3,9, ενώ οι περιοχές 12 και 13 (Σχήµα 4.20) είναι ο αέρας 

που περιβάλλει το αλεξικέραυνο µε εr = 1.Η περιοχή 8 του Σχήµατος 4.19, όπου φαίνεται το 

σχεδιασµένο στο 2d PC Opera δοκίµιο, αντιστοιχεί στη µη γραµµική αντίσταση µε 

διηλεκτρική σταθερά ίση µε 100. Η περιοχή 9 αντιστοιχεί στο ενδιάµεσο υαλώδες υλικό 

(glass fiber) που περιβάλλει τη µη γραµµική αντίσταση µε διηλεκτρική σταθερά ίση µε 

εr=4.6. Οι περιοχές 10 και 11 είναι τα ηλεκτρόδια του καθοδικού αλεξικεραύνου αντίστοιχα 
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για τα οποία τέθηκε εr = 1000 και σ = 106 S/m. Στο ηλεκτρόδιο 11 εφαρµόζεται η υψηλή 

τάση, ενώ στο ηλεκτρόδιο 10  εφαρµόζεται µηδενικό δυναµικό.  

 

Σχήµα 4.19  Το καθοδικό αλεξικέραυνο σχεδιασµένο στη διδιάστατη έκδοση του PC Opera 

Το αλεξικέραυνο τοποθετήθηκε στο κέντρο ενός ορθογωνίου, το µήκος του οποίου είναι 

αρκετές φορές µεγαλύτερο από την ακτίνα του αλεξικέραυνου (Σχήµα 4.19).  

 
Σχήµα 4.20  Το καθοδικό αλεξικέραυνο σχεδιασµένο στη διδιάστατη έκδοση του PC Opera 

και οι δύο οριζόµενες ορθογωνικές περιοχές 

 
Ο ορισµός της συγκεκριµένης ορθογωνικής διάταξης είναι απαραίτητος, καθώς ορίζει το 

εξωτερικό όριο στο πρόβληµα. Στην περίµετρο του ορθογωνίου θεωρείται ότι το δυναµικό 

και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι µηδενικά (άπειρη γη). Το µέγεθος του ορθογωνίου 
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(Σχήµα 4.20, 10mx10m) αποδείχτηκε ότι είναι ικανοποιητικό, καθώς µε δοκιµές βρέθηκε ότι 

µεγαλύτερο µέγεθος ορθογωνίου δεν αυξάνει σηµαντικά την ακρίβεια των υπολογισµών.  

Κατά τη σχεδίαση του πλέγµατος, κρίθηκε αναγκαία η πύκνωση του πλέγµατος στην 

περιοχή κοντά στο αλεξικέραυνο,  γι’ αυτό και ορίστηκε, επιπλέον, µια πιο µικρή ορθογώνια 

περιοχή αέρα (Σχήµα 4.21, η περιοχή 12, 2.5m x 2.5m), µε σκοπό την επίτευξη µεγαλύτερης 

ακρίβειας στα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Στο Σχήµα 4.20 φαίνεται το πλέγµα που 

δηµιουργήθηκε για τη λύση του προβλήµατος. Συνολικά δηµιουργήθηκαν 60212 στοιχεία 

και 120925 κόµβοι. Είναι φανερό από το Σχήµα 4.21 ότι, κοντά στο αλεξικέραυνο, στην 

περιοχή που ορίστηκε από το µικρό ορθογώνιο, όπου και, κυρίως, ενδιαφέρει η κατανοµή 

του πεδίου και του δυναµικού, το πλέγµα είναι αρκετά πυκνό ώστε να επιτευχθεί 

µεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισµούς. 

 

Σχήµα 4.21 Το πλέγµα που δηµιουργείται πριν την έναρξη της προσοµοίωσης (2d PC Opera) 

 

Στα Σχήµατα 4.22-4.24 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων για την 

κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης και του ηλεκτρικού πεδίου για εφαρµοζόµενη τάση 

12kV βιοµηχανικής συχνότητας.  
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Σχήµα 4.22 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου 

για ύψη 13cm, 21cm και 29cm από τη βάση του δοκιµίου (2d PC-Opera) 
 

To ηλεκτρικό πεδίο είναι πιο ισχυρό κοντά στο αλεξικέραυνο, ενώ µειώνεται µε γρήγορο 

ρυθµό, καθώς αποµακρυνόµαστε από αυτό. 

  
Σχήµα 4.23 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης  (2d 

PC-Opera) 

 
Η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης δεν είναι 

οµοιόµορφη, λόγω των παράσιτων χωρητικοτήτων ως προς γη και ως προς τον αγωγό 

υψηλής τάσης, µε αποτέλεσµα τα τµήµατα της µη γραµµικής αντίστασης που είναι πιο κοντά 

στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης να καταπονούνται περισσότερο. 
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Σχήµα 4.24 Το ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο (2d PC Opera) 

 
4.4.2 Αλλαγές στη γεωµετρία της µη γραµµικής αντίστασης 

H µελέτη της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατά το σχεδιασµό ενός καθοδικού 

αλεξικεραύνου, καθώς  η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης σχετίζεται άµεσα µε την 

καταπόνηση, που υφίσταται το αλεξικέραυνο κατά τη λειτουργία του. Όπως φάνηκε στην 

ανάλυση της προηγούµενης παραγράφου, η κατανοµή κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης δεν είναι οµοιόµορφη, λόγω των παράσιτων χωρητικοτήτων, µε τα τµήµατα της 

µη γραµµικής αντίστασης που βρίσκονται πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης να 

καταπονούνται περισσότερο. Η προσπάθεια ισοκατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης οδηγεί 

σε βέλτιστη αξιοποίηση των υλικών και συνεπώς σε µείωση του κόστους. Με στόχο, λοιπόν, 

την επίτευξη πιο οµοιόµορφης κατανοµής της τάσης, δοκιµάστηκαν αλλαγές στη γεωµετρία 

και τις διαστάσεις της µη γραµµικής αντίστασης. Στις επόµενες παραγράφους 

παρουσιάζονται οι διάφορες περιπτώσεις και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις 

προσοµοιώσεις στη διδιάστατη έκδοση του PC Opera. 
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4.4.2.1 Αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο το µήκος του 

αλεξικεραύνου 

Στα Σχήµατα 4.25 έως 4.28 φαίνεται η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης και του 

ηλεκτρικού πεδίου, όπως προέκυψαν µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής 

αντίστασης οµοιόµορφα καθ’ όλο το µήκος του δοκιµίου. Οι περιοχές 1 έως 7 αντιστοιχούν 

στην εξωτερική µόνωση του δοκιµίου, η περιοχή 12 στο υαλώδες περίβληµα, η περιοχή 13 

στη µη γραµµική αντίσταση και οι περιοχές  8 και 9 στα ηλεκτρόδια. 

 

Σχήµα 4.25 Μοντέλο καθοδικού αλεξικέραυνου µε αύξηση                                                     
της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο το µήκος της (2d PC Opera) 

 

 
Σχήµα 4.26 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου για ύψη 

13cm, 21cm και 29cm από τη βάση του δοκιµίου, µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη 
γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο το µήκος της (2d PC Opera) 
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Σχήµα 4.27 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, 

µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο το µήκος της              
(2d PC-Opera) 

 
Η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης του 

αλεξικεραύνου γίνεται πιο οµοιόµορφη, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.27. Στο Σχήµα 4.37 

παρουσιάζεται σε κοινό διάγραµµα η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης, για όλες τις 

εξεταζόµενες περιπτώσεις. 

 
Σχήµα 4.28 Το ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο, µετά την αύξηση της 

διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο το µήκος της (2d PC Opera) 
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4.4.2.2  Αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο 

γης 

Η διάµετρος της µη γραµµικής αντίστασης του καθοδικού αλεξικεραύνου έχει µεταβλητό 

µήκος το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο του ύψους, δηλαδή η διάµετρος της µη 

γραµµικής αντίστασης είναι πιο µεγάλη κοντά στο ηλεκτρόδιο γης. (Σχήµα 4.29). Οι 

περιοχές 1 έως 7 αντιστοιχούν στην εξωτερική µόνωση του δοκιµίου, η περιοχή 11 στο 

υαλώδες περίβληµα, η περιοχή 10 στη µη γραµµική αντίσταση και οι περιοχές  8 και 9 στα 

ηλεκτρόδια. 

 

Σχήµα 4.29 Μοντέλο καθοδικού αλεξικέραυνου µε αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής 
αντίσταση πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης (2d PC Opera) 

 
Η κατανοµή του δυναµικού και του ηλεκτρικού πεδίου που προκύπτουν από την 

προσοµοίωση µε τη διδιάστατη έκδοση του PC Opera παρουσιάζονται στα Σχήµατα 4.30 

έως 4.32. Η κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης γίνεται πιο 

έντονα ανοµοιόµορφη. 
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Σχήµα 4.30 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου, για ύψη 

13cm, 21cm και 29cm από τη βάση του δοκιµίου, µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη 
γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης (2d PC Opera) 

 

Σχήµα 4.31 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης (V) κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, 
µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης (2d 

PC Opera) 

 

Σχήµα 4.32 Το ηλεκτρικό πεδίο (V/m) γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο, µετά την αύξηση 
της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης (2d PC Opera) 
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4.4.2.3  Αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίσταση πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο 

υψηλής τάσης 

Η διάµετρος της µη γραµµικής αντίστασης του καθοδικού αλεξικεραύνου έχει µεταβλητό 

µήκος το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο του ύψους, δηλαδή η διάµετρος της µη 

γραµµικής αντίστασης είναι µεγαλύτερη κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (Σχήµα 4.33). 

Οι περιοχές 1 έως 7 αντιστοιχούν στην εξωτερική µόνωση του δοκιµίου, η περιοχή 11 στο 

υαλώδες περίβληµα, η περιοχή 10 στη µη γραµµική αντίσταση και οι περιοχές  8 και 9 στα 

ηλεκτρόδια. 

 

Σχήµα 4.33 Μοντέλο καθοδικού αλεξικέραυνου µετά τη αύξηση της διαµέτρου της µη 
γραµµικής αντίσταση πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (2d PC Opera) 

 
Η κατανοµή του δυναµικού και του ηλεκτρικού πεδίου που προκύπτουν από την διδιάστατη 

προσοµοίωση µε τη διδιάστατη έκδοση του PC Opera παρουσιάζονται στα Σχήµατα 4.34 

έως 4.36. Η κατανοµή του επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης 

γίνεται σχεδόν οµοιόµορφη.  
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 Σχήµα 4.34 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου, για ύψη 
13cm, 21cm και 29cm από τη βάση το δοκιµίου, µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη 

γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (2d PC Opera) 

 

Σχήµα 4.35 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης (V) κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, 
µετά την αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής 

τάσης (2d PC Opera) 

 

Σχήµα 4.36 Το ηλεκτρικό πεδίο (V/m)  γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο, µετά την αύξηση 
της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (2d PC-

Opera) 
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Στο Σχήµα 4.37 παρουσιάζεται σε κοινό διάγραµµα η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης 

κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις που εξετάστηκαν: 

για το πραγµατικό δοκίµιο και για τις περιπτώσεις µεταβολής (οµοιόµορφης και 

ανοµοιόµορφης) της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης. Η οµοιόµορφη αύξηση της 

διαµέτρου καθ’ όλο το µήκος του αλεξικεραύνου και η αύξηση της διαµέτρου πιο κοντά στο 

ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (το οποίο άλλωστε καταπονείται και περισσότερο) οδηγεί σε πιο 

οµοιόµορφη κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης, ενώ η αύξηση της διαµέτρου της µη 

γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης φαίνεται να οδηγεί σε ακόµα πιο 

ανοµοιόµορφη κατανοµή της τάσης. Η προσοµοίωση και ανάλυση των διαφόρων 

σχεδιασµάτων είναι απαραίτητη κατά τη µελέτη και σχεδίαση νέων αλεξικεραύνων, 

προκειµένου να γίνει µια εκτίµηση της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου και της βελτίωσης 

(ή µη) της κατανοµής της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. 
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Σχήµα 4.37 Σύγκριση της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 
αντίστασης, για τις εξετασθείσες περιπτώσεις των παραγράφων 4.4.1-4.4.2 

 

4.4.3 Αλεξικέραυνο µε ρύπανση στην εξωτερική του µόνωση 

Με τον όρο ρύπανση προσδιορίζεται η επικάθηση ακαθαρσιών που αιωρούνται στην 

ατµόσφαιρα ή θαλάσσιας άλµης (καθαλάτωση) στην επιφάνεια των µονωτικών. Η ρύπανση 

στην επιφάνεια ενός µονωτικού υλικού µπορεί να είναι είτε θαλάσσια, η οποία οφείλεται στο 

γεγονός ότι το µονωτικό βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή και οι άνεµοι προκαλούν 

καθαλατώσεις στην επιφάνεια του, είτε βιοµηχανική, η οποία προέρχεται από τα στερεά 
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κατάλοιπα των βιοµηχανιών, που απορρίπτονται στην ατµόσφαιρα. Η συνύπαρξη ρύπανσης 

(θαλάσσιας, βιοµηχανικής ή συνδυασµού των προαναφερθεισών) και δροσιάς, οµίχλης ή 

σιγανής βροχής αποτελεί δυσµενέστατη συνθήκη λειτουργίας των µονωτικών υλικών και 

µπορεί να υποβιβάσει τη µονωτική τους ικανότητα σε µεγάλο βαθµό, προκαλώντας αύξηση 

της θερµοκρασίας, των ηλεκτροχηµικών προϊόντων ηλεκτρόλυσης και των ηλεκτρικών 

µερικών εκκενώσεων. Οι παραπάνω επιπτώσεις καθορίζουν τόσο τα υλικά από τα οποία 

κατασκευάζονται οι διάφορες ηλεκτροτεχνικές κατασκευές, όσο και το σχεδιασµό τους, 

ειδικά του εξοπλισµού, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο, εκτεθειµένος 

σε ρύπανση. Στην εξωτερική µόνωση του καθοδικού αλεξικεραύνου τοποθετείται ένα 

οµοιόµορφο στρώµα ρύπανσης (Σχήµα 4.38), µε διηλεκτρική σταθερά εr=20 και 

αγωγιµότητα σ=10S/m. Οι περιοχές 1 έως 7 αντιστοιχούν στην εξωτερική µόνωση του 

δοκιµίου, η περιοχή 9 στο υαλώδες περίβληµα, η περιοχή 8 στη µη γραµµική αντίσταση και 

οι περιοχές  10 και 11 στα ηλεκτρόδια.  

 

Σχήµα 4.38 Μοντέλο του υπό µελέτη καθοδικού αλεξικεραύνου, µε ρύπανση στην εξωτερική 
του µόνωση (2d PC Opera) 

 
Στα Σχήµατα 4.39 έως 4.41 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων για 

εφαρµοζόµενη τάση 12kV βιοµηχανικής συχνότητας. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω 
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από το καθοδικό αλεξικέραυνο είναι µεγαλύτερη αυτής του αρχικού (καθαρού) δοκιµίου, 

λόγω της έντονης ρύπανσης που συγκεντρώνεται στα πτερύγια του. Οι τιµές της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι ιδιαίτερα αυξηµένες κοντά στα πτερύγια του καθοδικού 

αλεξικεραύνου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης µερικών εκκενώσεων 

στην επιφάνεια των πτερυγίων.  

 

Σχήµα 4.39 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου, για ύψη 
13cm, 21cm και 29cm από τη βάση του δοκιµίου, για την περίπτωση παρουσίας ρύπανσης στη 

µόνωση του αλεξικεραύνου (2d PC Opera) 

 

Σχήµα 4.40 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης (V) κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, 
για την περίπτωση παρουσίας ρύπανσης στη µόνωση του αλεξικεραύνου (2d PC Opera) 

 
Η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης στο ρυπασµένο αλεξικέραυνο τείνει να γίνει πιο 

οµοιόµορφη σε σχέση µε την αντίστοιχη κατανοµή στο καθαρό. Αν και η επιδίωξη για 

οµοιόµορφη κατανοµή φαίνεται να ικανοποιείται µε την επικάθηση ρύπανσης, η ταυτόχρονη 

αύξηση των απωλειών ισχύος και η υποβάθµιση της µονωτικής ικανότητας του 

περιβλήµατος, καθιστά, προφανώς, ανεπιθύµητη την ύπαρξη ρύπανσης. 
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Σχήµα 4.41 Το ηλεκτρικό πεδίο (V/m) γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο, για την περίπτωση 
παρουσίας ρύπανσης στη µόνωση του αλεξικεραύνου (2d PC Opera) 

 

4.4.4 Αλεξικέραυνο µε σπασµένο πτερύγιο 

Εξετάζεται η περίπτωση κατά την οποία το δεύτερο κατά σειρά πτερύγιο (ξεκινώντας την 

αρίθµηση από το ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης) σπάσει (Σχήµα 4.42). Στα Σχήµατα 4.43 έως 

4.45 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. Οι περιοχές 1 έως 6 και η 

περιοχή 11 αντιστοιχούν στην εξωτερική µόνωση του δοκιµίου, η περιοχή 8 στο υαλώδες 

περίβληµα, η περιοχή 7 στη µη γραµµική αντίσταση και οι περιοχές  9 και 10 στα 

ηλεκτρόδια. 

 

Σχήµα 4.42 Μοντέλο του υπό µελέτη καθοδικού αλεξικεραύνου, µε σπασµένο ένα πτερύγιο     
(2d PC Opera) 
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Σχήµα 4.43 Η κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) ακτινικά του αλεξικεραύνου, για ύψη 

13cm, 21cm και 29cm από τη βάση του, µε σπασµένο πτερύγιο, καθοδικού αλεξικεραύνου (2d 
PC Opera) 

 

Σχήµα 4.44 Το ηλεκτρικό πεδίο (V/m) γύρω από το, µε σπασµένο πτερύγιο, καθοδικό 
αλεξικέραυνο (2d PC Opera) 

 
Σχήµα 4.45 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης (V) κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, 

σε καθοδικό αλεξικέραυνο µε σπασµένο πτερύγιο (2d PC Opera) 
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4.4.5 Πίνακες σύγκρισης αποτελεσµάτων 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιµές του ηλεκτρικού πεδίου για 

διάφορες θέσεις ακτινικά (σε διάφορες αποστάσεις R) και καθ’ ύψος (h) γύρω από το 

αλεξικέραυνο, όπως αυτές προέκυψαν από τις προσοµοιώσεις µε τη διδιάστατη έκδοση του 

PC Opera. Στα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων διαφάνηκε η επίδραση των γεωµετρικών 

χαρακτηριστικών τόσο στην κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης, όσο και στην ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου. H µελέτη του ηλεκτρικού πεδίου µέσα και γύρω από το καθοδικό 

αλεξικέραυνο και της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης είναι απαραίτητες κατά το 

σχεδιασµό των αλεξικεραύνων, προκειµένου να αποφεύγονται σηµεία µεγάλης αύξησης του 

πεδίου, όπου καταπονούνται τα διάφορα µέρη του δοκιµίου, γηράσκουν γρηγορότερα και 

µπορεί να οδηγήσουν σε αστοχίες, και να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφη 

κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. 

Πίνακας 4.2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου για ύψος 13cm από τη βάση του δοκιµίου                  
για τις εξετασθείσες περιπτώσεις 

h=13cm Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) – 2d PC-Opera 

R(m) Πραγµατικό 
αλεξικέραυνο 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
καθ’ όλο το 
µήκος του 
βαρίστορ 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
βαρίστορ πιο 
κοντά στο 

ηλεκτρόδιο γης 

Αύξηση της διαµέτρου 
του βαρίστορ πιο 

κοντά στο ηλεκτρόδιο 
υψηλής τάσης 

Αλεξικέραυνο µε 
ρύπανση στη 

µόνωση 

Αλεξικέραυνο 
µε σπασµένο 
πτερύγιο 

0.5 3041.7 3435.7 3229.7 2808.2 4893.1 3014.3 
0.8 1414.2 1571.5 1490.6 1319.8 2184.7 1403.2 
1.1 796.5 880.0 836.8 746.1 1210.5 790.4 
1.4 506 557.8 531 474.9 763.3 502.2 
1.7 348.5 383.6 365.5 327.3 523.7 345.9 
2 254.1 279.5 266.4 238.8 381 252.3 

 

Πίνακας 4.3 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου για ύψος 21cm από τη βάση του δοκιµίου                        
για τις εξετασθείσες περιπτώσεις 

h=21cm Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) – 2d PC-Opera 

R(m) Πραγµατικό 
αλεξικέραυνο 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
καθ’ όλο το 
µήκος του 
βαρίστορ 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
βαρίστορ πιο 
κοντά στο 

ηλεκτρόδιο γης 

Αύξηση της διαµέτρου 
του βαρίστορ πιο 

κοντά στο ηλεκτρόδιο 
υψηλής τάσης 

Αλεξικέραυνο µε 
ρύπανση στη 

µόνωση 

Αλεξικέραυνο µε 
σπασµένο 
πτερύγιο 

0.5 3544 3962.9 3750.6 3294 5715.5 3509.8 
0.8 1518.8 1680.8 1597.7 1422.3 2343.6 1506.6 
1.1 828.7 913.8 870.2 778 1258.6 822.8 
1.4 519 571.2 544.4 487.6 782.1 515.1 
1.7 354.6 390 371.8 333.4 532.5 352 
2 257.4 282.9 269.8 242 385.6 255.5 
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Πίνακας 4.4: Ένταση ηλεκτρικού πεδίου για ύψος 29cm από τη βάση του δοκιµίου                
για τις εξετασθείσες περιπτώσεις 

h=29cm Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) – 2d PC-Opera 

R(m) Πραγµατικό 
αλεξικέραυνο 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
καθ’όλο το 
µήκος του 
βαρίστορ 

Αύξηση της 
διαµέτρου του 
βαρίστορ πιο 
κοντά στο 

ηλεκτρόδιο γης 

Αύξηση της διαµέτρου 
του βαρίστορ πιο 

κοντά στο ηλεκτρόδιο 
υψηλής τάσης 

Αλεξικέραυνο 
µε ρύπανση 
στη µόνωση 

Αλεξικέραυνο µε 
σπασµένο 
πτερύγιο 

0.5 3984 4408.6 4199 3732.4 6379 3945.9 
0.8 1603.5 1766.3 1684.1 1506.1 2465.4 1590.6 
1.1 854.6 939.8 896.18 803.3 1295 848.1 
1.4 529 581.4 554.6 497.6 796.3 525.1 
1.7 359.4 394.8 376.6 338.1 539 356.7 
2 259. 9 285.4 272.3 244.5 389.2 258 

 

Στα Σχήµατα 4.46-4.48 παρουσιάζονται σε κοινό διάγραµµα για κάθε ύψος, το 

υπολογιζόµενο µε το 2d PC Opera ηλεκτρικό πεδίο συναρτήσει της απόστασης από το 

αλεξικέραυνο. Το ηλεκτρικό πεδίο σε όλες τις περιπτώσεις αυξάνεται πιο κοντά στο 

ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης και µειώνεται όσο αποµακρυνόµαστε από το δοκίµιο, ενώ 

παρουσιάζει σαφώς µεγαλύτερη τιµή στην περίπτωση παρουσίας ρύπανσης στην εξωτερική 

µόνωσης του αλεξικεραύνου. 
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Σχήµα 4.46 Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) συναρτήσει της απόστασης για ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.47 Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) συναρτήσει της απόστασης για ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.48 Ηλεκτρικό πεδίο (V/m) συναρτήσει της απόστασης για ύψος 29cm 

 
Στο Σχήµα 4.49 παρουσιάζεται η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη 

γραµµικής αντίστασης του αλεξικεραύνου για όλες τις εξετασθείσες περιπτώσεις. Στην 

περίπτωση της οµοιόµορφης αύξησης της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης καθ’ όλο 

το ύψος του δοκιµίου και στην περίπτωση της αύξησης της διαµέτρου πιο κοντά στο 

ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης, η κατανοµή της τάσης καθίσταται πιο οµοιόµορφη, σε αντίθεση 

µε την αύξηση της διαµέτρου πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης. Στην περίπτωση παρουσίας 

επιφανειακού στρώµατος ρύπανσης στο εξωτερικό µονωτικό περίβληµα του καθοδικού 
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αλεξικεραύνου η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου παρουσιάζεται αυξηµένη, ενώ η κατανοµή 

της επιβαλλόµενης τάσης γίνεται πιο οµοιόµορφη. Αυτό δε σηµαίνει, βέβαια, ότι είναι 

επιθυµητή η παρουσία ρύπανσης, αφού αυξάνει την τιµή του ηλεκτρικού πεδίου, οπότε το 

µονωτικό περίβληµα καταπονείται περισσότερο. 
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Σχήµα 4.49 Σύγκριση της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 
αντίστασης για τις εξετασθείσες περιπτώσεις των παραγράφων 4.4.1-4.4.3 

 
4.5 Υπολογισµός της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης και του 

ηλεκτρικού πεδίου µε τη χρήση της τριδιάστατης έκδοσης του PC Opera 

Οι διδιάστατες προσοµοιώσεις εκµεταλλεύονται την αξονική συµµετρία, που παρουσιάζει το 

αλεξικέραυνο, είναι, όµως, αδύνατο να συµπεριληφθούν οι ασυµµετρίες των ηλεκτροδίων 

του αλεξικεραύνου καθώς και µη συµµετρικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται µε το 

αλεξικέραυνο, όπως ο αγωγός, και επηρεάζουν τόσο την κατανοµή του δυναµικού, όσο και 

την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Για το λόγο αυτό το δοκίµιο µοντελοποιείται στην 

τριδιάστατη έκδοση του PC Opera. Το δοκίµιο σχεδιάστηκε λεπτοµερώς έχοντας ως σκοπό 

την, όσο πιο πιστή γίνεται, αναπαράσταση του πραγµατικού καθοδικού αλεξικεραύνου 

(Σχήµα 4.50).   
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Σχήµα 4.50 Το µοντέλο του καθοδικού αλεξικεραύνου σχεδιασµένο στην τριδιάστατη έκδoση 
του PC Opera 

 
Στα µέρη που απαρτίζουν το τριδιάστατο µοντέλο δόθηκαν τα ίδια ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά όπως και στο διδιάστατο. Η µη γραµµική αντίσταση (βαρίστορ), το 

υαλώδες περίβληµα (glass fiber), τα πτερύγια από πολυµερές µονωτικό υλικό και ο αέρας 

έχουν διηλεκτρική σταθερα εr 100, 4.6, 3.9 και 1 αντίστοιχα. Τα ηλεκτρόδια υψηλής τάσης 

και γης του καθοδικού αλεξικεραύνου έχουν διηλεκτρική σταθερα 1000 και αγωγιµότητα 

σ=106 S/m.  

Το αλεξικέραυνο περιβάλλεται από µια κυβική περιοχή αέρα, διαστάσεων 10mx10mx10m, 

στα όρια της οποίας το δυναµικό και το ηλεκτρικό πεδίο είναι µηδενικά (Σχήµα 4.51). 

 
Σχήµα 4.51 Η κυβική περιοχή γύρω από το καθοδικό αλεξικεραύνο (3d PC Opera) 
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Στο Σχήµα 4.52 φαίνεται το πλέγµα που δηµιουργήθηκε για τη λύση του προβλήµατος. 

Συνολικά δηµιουργήθηκαν 1323551 στοιχεία και 226167 κόµβοι. Το πλέγµα σχεδιάσθηκε 

τόσο πυκνό µε σκοπό την επίτευξη µέγιστης ακρίβειας στα αποτελέσµατα των 

προσοµοιώσεων. Όπως και στο διδιάστατο µοντέλο έτσι και στο τριδιάστατο, το πλέγµα 

ορίστηκε αρκετά πυκνότερο στις περιοχές κοντά στο αλεξικέραυνο. 

 

Σχήµα 4.52 Το πλέγµα που δηµιουργήθηκε πριν την έναρξη της προσοµοίωσης (3d PC Opera) 

H κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου και της τάσης που προκύπτουν από τις προσοµοιώσεις 

µε την τριδιάστατη έκδοση του PC Opera παρουσιάζονται στα Σχήµατα 4.53 έως 4.57. 

 
Σχήµα 4.53 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης (V) κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης 

(3d PC-Opera) 
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Σχήµα 4.54 Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) γύρω από το καθοδικό αλεξικέραυνο        

(3d PC-Opera) 

 
Σχήµα 4.55 Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) στο οριζόντιο επίπεδο, σε ύψος 13cm            

από τη βάση του αλεξικεραύνου   

 
Σχήµα 4.56 Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) στο οριζόντιο επίπεδο, σε ύψος 21cm        

από τη βάση του αλεξικεραύνου   
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Σχήµα 4.57 Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V/m) στο οριζόντιο επίπεδο, σε ύψος 29cm       

από τη βάση του αλεξικεραύνου   
 

Στο Σχήµα 4.58 παρουσιάζεται η κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη 

γραµµικής αντίστασης, όπως υπολογίσθηκε µε τη χρήση της διδιάστατης και της 

τριδιάστατης έκδοσης του PC Opera. Οι δύο καµπύλες δεν παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση 

µεταξύ τους, χωρίς όµως να ταυτίζονται. Ο χρόνος προσοµοίωσης είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερος στην τριδιάστατη προσοµοίωση, εποµένως, για µια πρώτη προσέγγιση µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί η διδιάστατη προσοµοίωση. Εάν, όµως, απαιτούνται πιο ακριβείς 

υπολογισµοί, η τριδιάστατη προσοµοίωση είναι η ενδεικνυόµενη µέθοδος.  
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4.58 Κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης, όπως 
προκύπτει από τις διδιάστατες και τριδιάστατες προσοµοιώσεις 
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4.6.Μέτρηση ηλεκτρικού πεδίου γύρω από το αλεξικέραυνο 

4.6.1.Πειραµατική διάταξη 

Στο Σχήµα 4.59 παρουσιάζεται η διάταξη για τη µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από 

το αλεξικέραυνο.  
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Σχήµα 4.59 Η πειραµατική διάταξη των οργάνων για την διεξαγωγή των µετρήσεων                 
(1. Αυτοµετασχηµατιστής  (230/0...230V), 2. Ψηφιακό Βολτόµετρο, 3.  Μετασχηµατιστής µε 
λόγο 220V/100kV, 4. Καθοδικό αλεξικέραυνο (βλ. Πίνακα 4.1), 5. Αισθητήρας πεδιοµέτρου 
(Narda EFA-300, EHP-50B), 6. Οπτική ίνα, 7.Πεδιόµετρο (Narda EFA-300 ή ΡΜΜ 8053)) 

 

Για τη µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά διακριβωµένα 

πεδιόµετρα: το Narda EFA-300 (Σχήµα 4.60) και το ΡΜΜ 8053Α (Σχήµα 4.61).  

              
         Σχήµα 4.60 Πεδιόµετρο NARDA       Σχήµα 4.61  Πεδιόµετρο PMM 
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Οι αισθητήρες των πεδιοµέτρων µετακινήθηκαν σε καθορισµένες θέσεις στο χώρο, κατά 

µήκος 5 διαφορετικών αξόνων στο οριζόντιο επίπεδο και σε διαφορετικά ύψη (Σχήµα 4.62) 
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                                      (α)                                                              (β) 

Σχήµα 4.62 Θέσεις µέτρησης του πεδίου στο χώρο (α) ηµιεπίπεδα µέτρησης, (β) κάτοψη 
ηµιεπιπέδων µέτρησης 

 
4.6.2 Αποτελέσµατα µετρήσεων 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι µετρήσεις της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (Ε-V/m) που 

έχουν ληφθεί στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ για κάθε ένα από τα πέντε 

ηµιεπίπεδα (Σχήµα 4.62). Στους Πίνακες 4.5 - 4.19 συµπεριλαµβάνονται, επίσης, η τιµή της 

αβεβαιότητας κάθε µέτρησης (u(%)) και οι τιµές της έντασης ηλεκτρικού πεδίου, όπως 

αυτές έχουν προκύψει από τις προσοµοιώσεις (2d και 3d) και οι αντίστοιχες σχετικές 

αποκλίσεις. Για τον υπολογισµό των σχετικών αποκλίσεων θεωρούνται ως τιµές αναφοράς 

οι µετρούµενες τιµές του ηλεκτρικού πεδίου, όπως αυτές προέκυψαν µε τη χρήση των δύο 

πεδιοµέτρων.  
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Πίνακας 4.5 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 1 και ύψος h=13cm 

h=13cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3803 5.11% 4256 9.24% 3041.7 -20.02 % -28.53 % 3449 -9.31 % -18.96 %  
0.8 1663 5.02% 1947 9.42% 1414.2 -14.96 % -27.37 % 1520.8 -8.55 % -21.89 % 
1.1 909.5 4.77% 981.5 9.16% 796.5 -12.43 % -18.85 % 879.2 -3.33 % -10.42 % 
1.4 537.7 4.82% 562.8 9.06% 506 -5.90 % -10.10 % 563.6 3.47 % 0.14 % 
1.7 331 5.01% 349.7 9.42% 348.5 5.28 % -0.35 % 330.7 -0.10 %  -7.78 % 
2 214.5 4.90% 220.5 9.31% 254.1 18.46 % 15.24 % 198.6 -7.41 % -9.93 % 
 
 

Πίνακας 4.6 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 1 και ύψος h=21cm 

h=21cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3987 5.11% 4696 9.64% 3544 -11.11 % -24.53 % 3653.2 -8.37 % -22.21 % 
0.8 1681 4.81% 2031 9.54% 1518.8 -9.65 % -25.22 % 1669.18 1.08% -16.34 
1.1 924.2 4.97% 1017 9.08% 828.7 -10.34 % -18.52 % 899 -2.74 % -11.62 % 
1.4 554.3 5.02% 591.3 9.21% 519 -6.37 % -12.23 % 579.3 4.51% -2.03% 
1.7 340.3 4.82% 355.9 9.24% 354.6 4.20 % -0.37 % 337.7 -0.76 % -5.11 % 
2 221.5 4.93% 235.3 9.47% 257.4 16.20 % 9.38 % 208.9 -5.71 % -11.24 % 

 
 

Πίνακας 4.7 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 1 και ύψος h=29cm 

h=29cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 4050 4.95% 4759 9.17% 3984 -1.63 % -16.28 % 4159.4 -2.70 % -12.60 % 
0.8 1740 5.09% 2080 9.23% 1603.5 -7.84 % -22.91 % 1977.5 13.00 % -4.93 % 
1.1 960.3 4.75% 1082 9.55% 854.6 -11.01 % -21.02 % 1006.4 4.80 % -6.99 % 
1.4 566.1 4.79% 619.5 9.44% 529.1 -6.54 % -14.60 % 588.3 3.92 % -5.04 % 
1.7 342.4 4.95% 383.8 9.20% 359.4 4.95 % -6.37 % 369.5 7.93 % -3.72 % 
2 224.4 5.01% 253.2 9.31% 259.9 15.82 % 2.64 % 228.5 1.84 % -9.75 % 
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Πίνακας 4.8 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 2 και ύψος h=13cm 

h=13cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3739 5.04% 4276 9.89% 3041.7 -18.65 % -28.87 % 3942.3 5.44% -7.80% 
0.8 1646 4.86% 1833 9.66% 1414.2 -14.08 % -22.85 % 1604.5 -2.52 % -12.46 % 
1.1 844.3 4.97% 935.7 9.35% 796.5 -5.67 % -14.88 % 808.7 -4.21 % -13.57 % 
1.4 493.6 5.04% 534.2 9.44% 506 2.50 % -5.29 % 472 -4.37 % -11.64 % 
1.7 304.9 5.15% 328.8 9.48% 348.5 14.30 % 5.99 % 307.5 0.85 % -9.22 % 
2 200.9 5.28% 216.2 9.55% 254.1 26.48 % 17.53 % 209.5 4.29 % -3.09 % 
 
 

Πίνακας 4.9 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 2 και ύψος h=21cm 

h=21cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E1
* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 

0.5 3991 5.03% 4468 9.51% 3544 -11.20 % -20.68 % 4087.6 2.42% -8.51% 
0.8 1702 4.92% 1912 9.44% 1518.8 -10.76 % -20.57 % 1659.1 -2.52 % -13.23 % 
1.1 905.2 5.15% 995.8 9.24% 828.7 -8.76 % -16.78 % 932.5 2.67 % -6.36 % 
1.4 534.7 4.91% 572.6 9.23% 519 -2.94 % -9.36 % 506.3 -5.30 % -11.57 % 
1.7 330.9 4.91% 347.5 9.07% 354.6 7.16 % 2.04 % 324.2 -2.82 % -6.70 % 
2 216.2 4.80% 229.7 9.10% 257.4 19.05 % 12.05 % 217 0.36 % -5.54 % 
 
 

Πίνακας 4.10 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 2 και ύψος h=29cm 

h=29cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 4129 4.90% 4659 9.44% 3984 3.51 % -14.49 % 4176.2 -1.14 % -10.36 % 
0.8 1771 5.14% 2067 9.69% 1603.5 -9.46 % -22.42 % 1873.5 5.79 % -9.36 % 
1.1 911 4.94% 1086 9.35% 854.6 -6.19 % -21.31 % 993.3 9.04 % -8.53 % 
1.4 540.5 5.06% 632.4 9.40% 529.1 -2.12 % -16.34 % 589.5 9.07 % -6.78 % 
1.7 336.2 5.02% 390.4 9.53% 359.4 6.89 % -7.95 % 377.4 12.26 % -3.33 % 
2 221.5 5.03% 250.9 9.42% 259.9 17.33 % 3.58 % 223.9 1.07 % -10.77 % 
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Πίνακας 4.11 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 3 και ύψος h=13cm 

h=13cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3726 5.02% 4139 9.46% 3041.7 -18.37 % -26.51 % 3529.3 -5.28 % -14.73 % 
0.8 1625 5.07% 1839 9.88% 1414.2 -12.99 % -17.59 % 1466.5 -9.77 % -14.54 % 
1.1 825.5 5.28% 936.9 9.55% 796.5 -3.52 % -14.99 % 798.9 -3.22 % -14.73 % 
1.4 489.1 4.85% 544.5 9.65% 506 3.45 % -7.08 % 467.6 -4.40 % -14.12 % 
1.7 300.9 4.82% 332.6 9.78% 348.5 -15.82 % 4.78 % 309.4 2.82 % -6.98 % 
2 195.2 5.12% 217.6 9.45% 254.1 30.17 % 16.77 % 197.9 1.38 % -9.05 % 
 
 

Πίνακας 4.12 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 3 και ύψος h=21cm 

h=21cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3835 5.08% 4421 9.38% 3544 -7.59 % -19.84 % 4108.3 7.13 % -7.07 % 
0.8 1651 4.81% 1879 9.50% 1518.8 -8.01 % -19.17 % 1583.3 -4.11 % -15.74 % 
1.1 859.1 5.24% 986.2 9.15% 828.7 -3.54 % -15.97 % 843.1 -1.87 % -14.51 % 
1.4 510.4 5.17% 569.2 9.69% 519 1.67 % -8.82 % 495.2 -2.99 % -12.99 % 
1.7 316.9 4.97% 352.8 9.31% 354.6 11.90 % 0.51 % 318.7 0.57 % -9.67 % 
2 206.5 4.92% 229.6 9.53% 257.4 24.64 % 12.10 % 214.8 4.04 % -6.43 % 
 
 

Πίνακας 4.13 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 3 και ύψος h=29cm 

h=29cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3981 4.84% 4586 9.57% 3984 0.08 % -13.13 % 4184.9 -5.12 % -8.75 % 
0.8 1653 4.76% 2046 9.19% 1603.5 -2.99 % -21.63 % 1774.9 7.37 % -13.25 % 
1.1 869.9 4.91% 1054 9.66% 854.6 -1.76 % -18.92 % 854.9 -1.72 % -18.89 % 
1.4 523.1 5.08% 632.1 9.55% 529.1 1.14 % -16.30 % 500.7 -4.28 % -20.79 % 
1.7 323.5 5.02% 393.2 9.33% 359.4 11.08 % -8.61 % 358.3 10.74 % -8.89 % 
2 213.5 4.69% 257.4 9.24% 259.9 21.73 % 0.97 % 232.7 8.99 % -9.60 % 
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Πίνακας 4.14 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 4 και ύψος h=13cm 

h=13cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3432 5.24% 3483 9.82% 3041.7 -11.37 % -14.20 % 3285.9 -4.26 % -7.31 % 
0.8 1548.1 5.35% 1563 9.66% 1414.2 -8.65 % -9.52 % 1504.7 -2.80 % -3.73 % 
1.1 795.1 5.12% 832.7 9.22% 796.5 0.17 % -4.35 % 784.5 -1.33 % -5.79 % 
1.4 465.9 4.95% 470.6 9.91% 506 8.60 % 7.51 % 493.7 5.97 % 4.91 % 
1.7 284.5 4.79% 298.7 9.42% 348.5 22.49 % 16.67 % 291.3 2.37 % -2.49 % 
2 184.7 4.85% 188.9 9.24% 254.1 37.57 % 34.52 % 197.3 6.84 % 4.47 % 
 
 

Πίνακας 4.15 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 4 και ύψος h=21cm 

h=21cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3663 5.06% 3545 9.86% 3544 -3.24% -1.75% 3628 -0.96% 2.34 % 
0.8 1595 5.27% 1610 9.49% 1518.8 -4.78 % -5.67 % 1528.4 -4.18 % -5.07 % 
1.1 826.9 5.33% 855.1 9.21% 828.7 0.22 % -3.09 % 818.4 -1.39 % -4.64 % 
1.4 483.2 5.01% 506.4 9.77% 519 7.41 % 2.49 % 507.8 4.06 % 0.71 % 
1.7 301.3 4.72% 308.8 9.40% 354.6 17.69 % 14.83 % 322.7 7.12 % 4.51 % 
2 192.5 4.98% 205.9 9.19% 257.4 33.70 % 25.00 % 201.5 4.69 % -2.12 % 
 
 

Πίνακας 4.16 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 4 και ύψος h=29cm 

h=29cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3798 5.19% 3845 9.67% 3984 4.90 % 3.62 % 3975.1 4.66 % 3.38 % 
0.8 1601 4.98% 1653 9.93% 1603.5 0.16 % -2.99 % 1597.5 -0.22 % -3.36 % 
1.1 839.7 5.03% 859.9 9.47% 854.6 1.77 % -0.62 % 830.9 -1.05 % -3.37 % 
1.4 501.1 4.95% 547.5 9.64% 529.1 5.58 % -3.37 % 525.8 4.92 % -3.96 % 
1.7 310 5.09% 338.7 9.35% 359.4 15.92 % 6.10 % 331.7 7.02 % -2.05 % 
2 203 4.69% 208.1 9.26% 259.9 28.02 % 24.89 % 206.9 1.91 % -0.59 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 4:Κατανοµή ηλεκτρικού πεδίου και δυναµικού σε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 121

Πίνακας 4.17 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 5 και ύψος h=13cm 

h=13cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3551 5.09% 3637 9.77% 3041.7 -14.34 % -16.37 % 3234.2 -8.92 % -11.08 % 
0.8 1584.1 5.14% 1593 9.62% 1414.2 -10.73 % -11.20 % 1478.8 -6.65 % -7.17 % 
1.1 807.4 5.50% 818.7 9.23% 796.5 -1.36 % -2.72 % 825 2.18 % 0.77 % 
1.4 478.8 4.91% 490.7 9.82% 506 5.67 % 3.11 % 455.4 -4.89 % -7.19 % 
1.7 293.4 5.12% 306.3 9.41% 348.5 18.78 % 13.77 % 317.1 8.08 % 3.53 % 
2 190 4.78% 191.5 9.23% 254.1 33.74 % 32.69 % 194.7 2.45 % 1.65 % 
 
 

Πίνακας 4.18 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 5 και ύψος h=21cm 

h=21cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E u E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3619 5.03% 3689 9.74% 3544 -2.07% -3.93% 3406 -5.89% -7.67% 
0.8 1585 5.31% 1606 9.89% 1518.8 -7.90% -5.42% 1594.4 3.31% 0.72% 
1.1 840.1 5.14% 850.3 9.18% 828.7 -2.73% -2.54% 842.9 1.06% -0.87% 
1.4 494.5 5.22% 501.7 9.78% 519 4.68% 3.45% 479 -3.38% -4.52% 
1.7 303.2 4.90% 310.8 9.39% 354.6 16.95% 14.09% 321.8 6.13% 3.54% 
2 201 4.84% 212.7 9.42% 257.4 28.05% 21.01% 204.5 1.75% -3.86% 
 
 

Πίνακας 4.19 Ηλεκτρικό πεδίο (Ε(V/m) για το ηµιεπίπεδο 5 και ύψος h=29cm 

h=29cm Μετρήσεις µε 
NARDA 

Μετρήσεις µε 
PMM 

2d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 2d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

3d 
Opera 

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
ΝARDA   

Σχετική 
απόκλιση 3d 
Opera από 

µετρήσεις µε 
PMM   

R(m) E U E* u* E2d σNarda-2d σPMM-2d E3d σNarda-3d σPMM-3d 
0.5 3681 5.38% 3762 9.83% 3984 8.23 % 5.90 % 3642.6 -1.04 % -3.17 % 
0.8 1649 4.91% 1681 9.71% 1603.5 -1.17 % -4.61% 1601.6 -2.87 % -4.72% 
1.1 851.9 5.25% 891 9.21% 854.6 1.51 % -4.08% 864.2 2.65 % -3.01% 
1.4 495.8 5.14% 503.2 9.78% 529.1 6.92 % 5.14% 508.4 2.75 % 1.03 % 
1.7 304.3 5.03% 317.4 9.40% 359.4 18.09 % 13.23% 327.4 7.60 % 3.15% 
2 202.6 5.28% 218.1 9.24% 259.9 28.28 % 19.17% 209.3 3.28 % -4.03% 

 
 
Στα Σχήµατα 4.63-4.77 παρουσιάζονται σε κοινές γραφικές παραστάσεις τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα και τα προκύπτοντα από την διδιάστατη και την τριδιάστατη προσοµοίωση 

για όλα τα ηµιεπίπεδα, τα ύψη και τις αποστάσεις για εφαρµοζόµενη τάση 12kV.  

 



Κεφάλαιο 4:Κατανοµή ηλεκτρικού πεδίου και δυναµικού σε καθοδικά αλεξικέραυνα 

 122

0

1000

2000

3000

4000

5000

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
απόσταση (m)

E 
(V

/m
)

Narda PMM 2d Opera 3d Opera
 

Σχήµα 4.63 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 1 και ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.64 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 1 και ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.65 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 1 και ύψος 29cm 
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Σχήµα 4.66 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 2 και ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.67 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 2 και ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.68 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 2 και ύψος 29cm 
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Σχήµα 4.69 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 3 και ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.70 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 3 και ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.71 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 3 και ύψος 29cm 
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Σχήµα 4.72 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 4 και ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.73 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 4 και ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.74 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 4 και ύψος 29cm 
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Σχήµα 4.75 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 5 και ύψος 13cm 
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Σχήµα 4.76 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 5 και ύψος 21cm 
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Σχήµα 4.77 Ένταση του πεδίου συναρτήσει της απόστασης από το αλεξικέραυνο για το 
ηµιεπίπεδο 5 και ύψος 29cm 
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4.7 Συµπεράσµατα 
 
Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιούνται µετρήσεις του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από ένα 

καθοδικό αλεξικέραυνο χωρίς διάκενα µέσης τάσης, οι οποίες και συγκρίνονται µε 

αποτελέσµατα προσοµοιώσεων µε τη διδιάστατη και τριδιάστατη έκδοση του λογισµικού PC 

OPERA. H διαφορά στα αποτελέσµατα των µετρήσεων µε τα δύο πεδιόµετρα, οφείλεται 

κυρίως στην αβεβαιότητα των µετρήσεων. Για το λόγο αυτό υπολογίσθηκαν οι αβεβαιότητες 

στη µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου τόσο για τη σύγκριση των πειραµατικών 

αποτελεσµάτων µεταξύ τους, όσο και µε αυτά των προσοµοιώσεων. Οι διδιάστατες 

προσοµοιώσεις, πιο απλές στο σχεδιασµό και πιο εύκολες στην εκτέλεσή τους, 

εκµεταλλεύονται την αξονική συµµετρία που παρουσιάζει το αλεξικέραυνο, είναι, όµως, 

αδύνατο να συµπεριλάβουν τις ασυµµετρίες των ηλεκτροδίων του αλεξικεραύνου, καθώς 

και µη συµµετρικά στοιχεία, τα οποία συνδεόµενα µε το δοκίµιο, επηρεάζουν την κατανοµή 

της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του δυναµικού. Καταδεικνύεται ότι, η προσοµοίωση 

σε τριδιάστατη µορφή του αλεξικεραύνου δίνει σαφώς καλύτερη εικόνα για την κατανοµή 

του ηλεκτρικού πεδίου, µειώνοντας την απόκλιση µεταξύ πειραµατικών τιµών και 

προσοµοιώσεων. Με τον τρόπο αυτό, τη σύγκριση, δηλαδή, µεταξύ πειραµατικών 

αποτελεσµάτων και των αποτελεσµάτων των διδιάστατων και τριδιάστατων 

προσοµοιώσεων, ελέγχεται κατά πόσον τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων είναι 

αξιόπιστα και µπορούν να αποδώσουν επαρκώς την κατανοµή τόσο του ηλεκτρικού πεδίου, 

όσο και της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος του αλεξικεραύνου. Η απόκλιση µεταξύ των 

πειραµατικών τιµών και αυτών που προκύπτουν από τις προσοµοιώσεις οφείλεται σε: 

 ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές από τον περιβάλλοντα χώρο του εργαστηρίου 

 σχεδιασµό του διδιάστατου και του τριδιάστατου µοντέλου του αλεξικέραυνου στο PC 

OPERA  

 αβεβαιότητα τύπου Α των µετρήσεων 

 αβεβαιότητα τύπου Β των οργάνων  

 µεταλλικά γειωµένα αντικείµενα στον περιβάλλοντα χώρο του εργαστηρίου (ακόµα και 

παρουσία διερχόµενων ανθρώπων) που επηρεάζουν την µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου 

 διακύµανση τάσης 
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Μελετήθηκε, επίσης, η αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου σε περίπτωση ρύπανσης στην 

εξωτερική µόνωση του δοκιµίου, η παρουσία της οποίας κάνει πιο οµοιόµορφη την 

κατανοµή της τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης – ωστόσο, η ταυτόχρονη 

αύξηση των απωλειών ισχύος και η υποβάθµιση της µονωτικής ικανότητας του 

περιβλήµατος, καθιστά, προφανώς, ανεπιθύµητη την ύπαρξη ρύπανσης. Προτείνονται, 

τέλος, σχεδιαστικές αλλαγές στη γεωµετρία της µη γραµµικής αντίστασης για την επίτευξη 

ισοκατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης, προς αποφυγή της χρήσης τοροειδών εξοµάλυνσης. 

Η αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης είτε καθ’ όλο το µήκος αυτής, είτε 

εγγύτερα στο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης βελτιώνει την κατανοµή της τάσης, σε αντίθεση µε 

την αύξηση της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης πιο κοντά στο ηλεκτρόδιο γης, που 

καθιστά την κατανοµή της τάσης πιο ανοµοιόµορφη. 
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Κεφάλαιο 5 

Κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων 
 

5.1 Εισαγωγικά 
Σε περίπτωση προσοµοιώσεων εσωτερικών υπερτάσεων τα αλεξικέραυνα µπορούν να 

παρασταθούν µόνο µε τη µη γραµµική V-I χαρακτηριστική τους, ωστόσο στην 

περίπτωση κεραυνικών ρευµάτων, που έχουν πιο µικρούς χρόνους σε σχέση µε τις 

εσωτερικές υπερτάσεις, τα αλεξικέραυνα παρουσιάζουν δυναµική συµπεριφορά, καθώς η 

κυµατοµορφή της παραµένουσας τάσης παρουσιάζει έντονη εξάρτηση από το χρόνο 

µετώπου του εγχεόµενου κεραυνικού ρεύµατος. Συγκεκριµένα, η παραµένουσα τάση στα 

άκρα του αλεξικεραύνου [1-3]: 

 αυξάνει όσο ο χρόνος µετώπου του ρεύµατος µειώνεται  

 φθάνει το µέγιστό της πριν το µέγιστο του κεραυνικού ρεύµατος.  

Τα δύο παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αφορούν καθοδικά αλεξικέραυνα µε διάκενα, τα 

οποία παριστάνονται κυκλωµατικά απλώς ως µία µη γραµµική αντίσταση. Υπάρχει, 

λοιπόν, η ανάγκη κυκλωµατικής αναπαράστασης του αλεξικεραύνου, που να 

προσοµοιώνει την εξάρτηση της παραµένουσας τάσης από τα χαρακτηριστικά του 

ρεύµατος. Η δυναµική συµπεριφορά του αλεξικεραύνου είναι πιο έντονη για χρόνους 

µετώπου του ρεύµατος µικρότερους από 8µs. Η παραµένουσα τάση για ένα δεδοµένο 

µέγιστο ρεύµατος αυξάνεται κατά 6% περίπου καθώς ο χρόνος µετώπου µειώνεται από 

8µsec σε 1.3µs [3].  

Για χρόνους µετώπου µικρότερους από 4µs εµφανίζονται στην κυµατοµορφή της 

παραµένουσας τάσης αιχµές, που µερικές φορές ξεπερνούν τη µέγιστη τιµή της 

παραµένουσας τάσης του αλεξικεραύνου. Το µέγεθος αυτών των ανεπιθύµητων αιχµών 

επηρεάζεται από τις παράσιτες αυτεπαγωγές, που συνήθως προέρχονται από βρόχους που 

δηµιουργούνται στη διάταξη µέτρησης [3].  
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5.2 Φυσικό µοντέλο 
Στο Σχήµα 5.1 παρουσιάζεται το φυσικό µοντέλο [1, 2] (physical model), το οποίο, όµως, 

δεν µπορεί να αποδώσει επαρκώς την αναµενόµενη, σύµφωνα µε τις πειραµατικές 

µετρήσεις [1-3], εξάρτηση της παραµένουσας τάσης από την κυµατοµορφή του 

εγχεοµένου ρεύµατος. 

C

L

RB

Ao RL

 
Σχήµα 5.1 Φυσικό κυκλωµατικό µοντέλο καθοδικού αλεξικεραύνου 

 
Το πηνίο L παριστάνει την αυτεπαγωγή των αγώγιµων τµηµάτων του αλεξιεκεραύνου, 

ενώ ο πυκνωτής C τη χωρητικότητα της µη γραµµικής αντίστασης. Για µικρά ρεύµατα η 

µη γραµµική αντίσταση παρουσιάζει υψηλή τιµή (της ταξης των ΜΩ) και για µεγάλες 

τιµές κρουστικού ρεύµατος παρουσιάζει χαµηλή τιµή (µερικά Ω), προκειµένου να 

οδηγήσει την υπέρταση στη γη. 

 
5.3 Μοντέλο ΙΕΕΕ [3] 
Η µη γραµµική αντίσταση του αλεξικεραύνου αναπαρίσταται µε δύο µη γραµµικές 

αντιστάσεις Α0 και Α1, οι οποίες διαχωρίζονται από ένα φίλτρο R-L.  

Lo L1

C
Ro R1

Ao A1

 

Σχήµα 5.2: Κυκλωµατικό µοντέλο καθοδικού αλεξικεραύνου, της ΙΕΕΕ [3] 
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Για υπερτάσεις µε µεγάλο χρόνο ανόδου, το φίλτρο έχει πολύ µικρή αντίσταση και τα 

δύο µη γραµµικά στοιχεία του µοντέλου είναι παράλληλα. Για υπερτάσεις µε γρήγορο 

χρόνο ανόδου, η αντίσταση του φίλτρου αυξάνει σηµαντικά, µε αποτέλεσµα το 

περισσότερο ρεύµα να περνά από την Α0. Καθώς η χαρακτηριστική της Α0 βρίσκεται πιο 

πάνω από αυτή της Α1, το µοντέλο δίνει µεγαλύτερη τάση, γεγονός που αντιστοιχεί στη 

δυναµική συµπεριφορά του αλεξικεραύνου.  

 
Σχήµα 5.3: Χαρακτηριστική τάσης – ρεύµατος (V-I) για τις µη γραµµικές αντιστάσεις [3] 

 

Οι χαρακτηριστικές τάσης  ρεύµατος για τις µη γραµµικές αντιστάσεις Αο και Α1 

λαµβάνονται από τις καµπύλες του Σχήµατος 5.3 ή από τον Πίνακα 5.1 [3]. 

 

Πίνακας 5.1 Χαρακτηριστικές τάσης – ρεύµατος (V-I)  

για τις δυο µη γραµµικές αντιστάσεις Αο και Α1 του κυκλωµατικού µοντέλου της ΙΕΕΕ [3] 

Καµπύλη Αο Καµπύλη Α1 
Ι (kA) V (αµ) Ι (kA) V (αµ)
0.01 1.40 0.1 1.23 
0.1 1.54 1 1.36 
1 1.68 2 1.43 
2 1.74 4 1.48 
4 1.80 6 1.50 
6 1.82 8 1.53 
8 1.87 10 1.55 
10 1.90 12 1.56 
12 1.93 14 1.58 
14 1.97 16 1.59 
16 2.00 18 1.60 
18 2.05 20 1.61 
20 2.10 
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Η επαγωγή Lο αναπαριστά την επαγωγή που σχετίζεται µε τα µαγνητικά πεδία πολύ 

κοντά στο αλεξικέραυνο. Η αντίσταση Rο χρησιµοποιείται για να σταθεροποιεί τη 

µαθηµατική επεξεργασία όταν το µοντέλο αναλύεται σε πρόγραµµα υπολογιστή. Η 

χωρητικότητα C αναπαριστά την χωρητικότητα µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων του 

αλεξικεραύνου. Η ερευνητική οµάδα του ΙΕΕΕ εξέτασε την περίπτωση δύο µη 

γραµµικών αντιστάσεων, ωστόσο θα µπορούσαν να προστεθούν περισσότερες, 

χωριζόµενες πάντα από φίλτρα. Για τον υπολογισµό των παραµέτρων χρησιµοποιούνται 

οι παρακάτω σχέσεις: 

ndL /151 =  µH  (5.1) 

ndR /651 =  Ω         (5.2) 

ndLo /2.0=  µΗ  (5.3) 

ndRo /100=  Ω  (5.4) 

dnC /100= pF  (5.5) 

όπου d είναι το ύψος του αλεξικεραύνου σε m και n είναι ο αριθµός των παράλληλων 

στηλών του βαρίστορ.  

Η σύγκριση πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα αποτελέσµατα του µοντέλου, δείχνουν 

ότι οι παραπάνω σχέσεις δεν δίνουν πάντα τις ορθότερες τιµές στις παραµέτρους του 

κυκλώµατος. Παρ’ όλα αυτά, αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για την 

προσέγγιση του κυκλωµατικού µοντέλου. Προκειµένου, ωστόσο, να βελτιωθεί η 

ακρίβεια των προβλέψεων του µοντέλου και να µειωθεί η απόκλιση µεταξύ 

πειραµατικών και θεωρητικών τιµών προσοµοίωσης, είναι αναγκαία η χρήση 

κατάλληλων µεθόδων για τον προσδιορισµό των παραµέτρων.  

 

5.4 Μοντέλο Pinceti-Giannettoni [4] 
Το µοντέλο που πρότειναν οι P.Pinceti και Μ.Giannettoni συνιστά απλοποίηση του 

κυκλώµατος του ΙΕΕΕ [3], όπου ο υπολογισµός των χαρακτηριστικών τάσης ρεύµατος 

των µη γραµµικών αντιστάσεων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο, για τον υπολογισµό όµως των 

τιµών των παραµέτρων του κυκλώµατος χρησιµοποιούνται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

του δοκιµίου [4, 5]. Το µοντέλο των Pinceti-Giannettoni φαίνεται στο Σχήµα 5.4. 
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Ro

Lo L1

Ao A1

 
Σχήµα 5.4: Κυκλωµατικό µοντέλο καθοδικού αλεξικεραύνου, των Pinceti-Giannettoni [4] 
 

Σε σύγκριση µε το µοντέλο του ΙΕΕΕ η χωρητικότητα C έχει αφαιρεθεί και οι δύο 

αντιστάσεις Ro και R1 έχουν αντικατασταθεί µε µία αντίσταση R τιµής 1ΜΩ. Για τον 

προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τάσεως – ρεύµατος των µη γραµµικών αντιστάσεων 

χρησιµοποιούνται οι καµπύλες που δίνονται στο [3]. Για τον υπολογισµό των επαγωγών 

L1 και Lο εφαρµόζονται οι παρακάτω σχέσεις: 

n
r

rTr V
V

VV
L ⋅

−
⋅=

20/8

20/8/1
1

2

4
1    (5.6) 

n
r

rTr
o V

V
VV

L ⋅
−

⋅=
20/8

20/8/1 2

12
1     (5.7) 

όπου Vn είναι η ονοµαστική τάση του αλεξικεραύνου 

         
2/1, TrV είναι η παραµένουσα τάση για κεραυνικό ρεύµα 1/Τ2 µs, 10kA 

         Vr,8/20 είναι η παραµένουσα τάση για κεραυνικό ρεύµα 8/20 µs, 10kA 

H παραπάνω διαδικασία δε λαµβάνει υπόψη της τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

αλεξικεραύνου, παρά µόνο τα ηλεκτρικά δεδοµένα που δίνονται από τον κατασκευαστή.  

 

5.5 Μοντέλο Fernandez-Diaz [6] 
Το µοντέλο των Fernandez-Diaz [6] αποτελεί και αυτό απλοποίηση του µοντέλου της 

ΙΕΕΕ [3], συνίσταται δε για κεραυνικά ρεύµατα µε χρόνο µετώπου τουλάχιστον 8µs [2, 

6]. Μεταξύ των µη γραµµικών αντιστάσεων Αο και Α1 παρεµβάλλεται µόνο ένα πηνίο L1, 

ενώ τα Ro και Lo απαλείφονται. Η αντίσταση R και η χωρητικότητα C έχουν τον ίδιο 

σκοπό όπως και στο µοντέλο της ΙΕΕΕ. Για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών 

τάσεως – ρεύµατος (V-I) χρησιµοποιούνται καµπύλες παρόµοιες µε αυτές της ΙΕΕΕ, µε 

την επισήµανση ότι ο λόγος γ του ρεύµατος Io προς το ρεύµα Ι1 παραµένει σταθερός 
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(περίπου 0.02 συνήθως) για όλο το εύρος των τάσεων. Για τον υπολογισµό της επαγωγής 

L1 θεωρούνται, για το κύκλωµα του Σχήµατος 5.5, δύο µη γραµµικές αντιστάσεις 

ονοµαστικής τάσης 1kV µε ονοµαστικά ρεύµατα 5kA και 10kA, ενώ ο λόγος γ είναι 

0.02. Στον Πίνακα 5.2 φαίνονται οι µέγιστες παραµένουσες τάσεις για 5 kA και 10 kA. 

Ro
Ao A1

C

Lo

 

Σχήµα 5.5: Κυκλωµατικό µοντέλο καθοδικού αλεξικεραύνου, των Fernandez-Diaz [6] 

 

Πίνακας 5.2 Μέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης για µη γραµµικές αντιστάσεις 
ονοµαστικής τάσης 1kV και ονοµαστικού ρεύµατος εκφόρτισης 5 kA και 10 kA [6] 

Μέγιστη παραµένουσα 
 τάση (kV) 

8/20µs κεραυνικό  
ρεύµα (A) 

5kA 10kA I Io I1 
2.87 2.73 1500 30 1470 
3.07 2.90 3000 60 2940 
3.27 3.07 5000 100 4900 
3.60 3.33 10000 200 9800 
4.27 3.77 20000 400 19600 
5.30 4.53 40000 800 39200 

 

Μετά από αρκετές προσοµοιώσεις για 5kA και 10kA και για διάφορους χρόνους 

µετώπου, µε διαφορετική κάθε φορά τιµή L1, υπολογίστηκε, για τις δύο µη γραµµικές 

αντιστάσεις ονοµαστικής τάσης 1kV, η ποσοστιαία αύξηση της παραµένουσας τάσης: 

100
20/8,

20/8,, ⋅
−

=∆
In

InTIn

V
VV

U   (5.8) 

όπου VIn,T η παραµένουσα τάση του αλεξικεραύνου για το ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης 

(In) µε χρόνο µετώπου Τ και VIn,8/20 η παραµένουσα τάση για το ονοµαστικό ρεύµα 

εκφόρτισης (In) της τυπικής µορφής 8/20µs. Μετά από πλήθος δοκιµών προέκυψαν οι 

καµπύλες των Σχηµάτων 5.6 και 5.7. 
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Σχήµα 5.6 Ποσοστιαία αύξηση της παραµένουσας τάσης (Σχέση 5.8) συναρτήσει της 

επαγωγής L1 και του χρόνου µετώπου του εγχεοµένου ρεύµατος, για τις δύο µη γραµµικές 
αντιστάσεις ονοµαστικής τάσης 1kV, για ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (a) 5kA και (β) 

10kA [6] 
 
Η παραπάνω ανάλυση επεκτείνεται για ένα κανονικό αλεξικέραυνο, µε τη χρήση του 

πολλαπλασιαστικού παράγοντα 

kVIn

completeIn

V

V
n

1,20/8,

,20/8,
=    (5.9) 

όπου VIn,8/20,complete η παραµένουσα τάση του κανονικού αλεξικεραύνου για το 

ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (In) της µορφής 8/20µs και VIn,8/20,1kV η παραµένουσα 

τάση του βαρίστορ ονοµαστικής τάσης 1kV για το ονοµαστικό ρεύµα εκφόρτισης (In) της 

µορφής 8/20µs (Πίνακας 5.2). 

Συνοπτικά, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του κατασκευαστή, ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: 

 Με το λόγο γ=Ιο/Ι1 ίσο µε 0.02 υπολογίζονται οι V-I χαρακτηριστικές των Αο και Α1, 

µε βάση τις τιµές της παραµένουσας τάσης που δίνει ο κατασκευαστής για τα 

διάφορα κρουστικά ρεύµατα. 

 Με χρήση της (5.8) υπολογίζεται η ποσοστιαία µεταβολή της παραµένουσας τάσης 

∆V για το ονοµαστικό ρεύµα του αλεξικεραύνου. 

 Με γνωστά τα ∆V και Τ, από τα Σχήµατα 5.6 (α) και (β) βρίσκεται η τιµή της L1 

 Υπολογίζεται το n από της Σχέση (5.9) 

 Υπολογίζεται το L1’ από τη Σχέση   

             1
'
1 LnL ⋅=    (5.10) 

 Η χωρητικότητα είναι: 

            
d

Co
100

=   (5.11) 
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 Η τιµή της αντίστασης R είναι 1ΜΩ. 

 
Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι σχέσεις υπολογισµού των 

παραµέτρων κάθε κυκλωµατικού µοντέλου. 

 
Πίνακας 5.3 Συνοπτικός πίνακας για τον υπολογισµός των παραµέτρων κάθε µοντέλου 

 IEEE Pinceti-Giannettoni Fernandez-Diaz 
Ro (100 d)/n Ω 1 MΩ 1 MΩ 
R1 (65 d)/n Ω - - 

Lo (0.2 d)/n µΗ n
r

rTr V
V

VV
⋅

−
⋅

)20/8(

)20/8()/1( 2

12
1

* ′
oLn ** 

L1 (15 d)/n µΗ n
r

rTr V
V

VV
⋅

−
⋅

)20/8(

)20/8()/1( 2

4
1

* - 

C (100 n)/d pF - 100/d pF 
* Vn η ονοµαστική τάση του αλεξικεραύνου, Vr(8/20) η παραµένουσα τάση για κρουστικό ρεύµα  8/20 
10 kA, Vr(1/T2) η παραµένουσα τάση για κρουστικό ρεύµα 1/T2 10 kA  
** n συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση (5.9) [6]  

 
5.6 Εκτίµηση των παραµέτρων των ισοδύναµων κυκλωµατικών 

µοντέλων των καθοδικών αλεξικεραύνων 
Για τον υπολογισµό των παραµέτρων του κυκλωµατικού µοντέλων έχουν προταθεί 

µέθοδοι βελτιστοποίησης, έτσι ώστε η διαφορά µεταξύ της µετρούµενης παραµένουσας 

τάσης και αυτής του µοντέλου να είναι η ελάχιστη. Οι αρχικές τιµές των παραµέτρων 

υπολογίζονται µε τις σχέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στις προηγούµενες 

παραγράφους για τα αντίστοιχα µοντέλα. Στη συνέχεια, εφαρµόζονται κατάλληλες 

επαναληπτικές διαδικασίες, όπου µε δοκιµές και έλεγχο της διαφοράς µετρούµενης και 

υπολογισθείσας παραµένουσας τάσης, υπολογίζονται οι τιµές των παραµέτρων κάθε 

µοντέλου, ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφορά µεταξύ µετρηθείσας και υπολογισθείσας 

παραµένουσας τάσης. Ο B.Abdelhafd στο [7] χρησιµοποιεί γενετικό αλγόριθµο σε 

συνδυασµό µε διεπαφή στο ATP-EMTP για τη βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων των 

µοντέλων που εξετάζει. Η παραµένουσα τάση κάθε κυκλωµατικού µοντέλου µπορεί να 

προβλεφθεί µε ακρίβεια εάν γίνει σωστή επιλογή των τιµών των παραµέτρων του 

κυκλώµατος. Oι Η.J.Li, S.Birlasekaran και S.S.Choi στο [8] χρησιµοποιούν τη µέθοδο 

DFP (Davidon-Fletcher-Powell) για να ελαχιστοποιήσουν την απόκλιση µεταξύ 
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πειραµατικών τιµών και τιµών που προκύπτουν από τις προσοµοιώσεις. Αρχικοποιούν 

τις παραµέτρους κάθε εξεταζοµένου µοντέλου και κατόπιν συγκρίσεων µεταξύ 

προβλεπόµενης και µετρούµενης παραµένουσας τάσης, εξάγουν, µέσω του αλγορίθµου 

βελτιστοποίησης, τις τιµές εκείνες των παραµέτρων των ισοδύναµων κυκλωµατικών 

µοντέλων, για τις οποίες ελαχιστοποιείται η απόκλιση. ∆εν παρατηρείται κάποια σχέση 

που να προβλέπει ποιο µοντέλο θα δώσει µικρότερο σφάλµα (θετικό ή αρνητικό), αλλά 

εξαρτάται κάθε φορά από τις αρχικές τιµές των παραµέτρων, που θα δοθούν στο 

µοντέλο, και το είδος της κυµατορµορφής.  

Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και στο [4], όπως φαίνεται στα Σχήµατα 5.7 και 5.8. Για 

το µοντέλο ΙΕΕΕ προκύπτουν διαφορές στα σφάλµατα από δοκίµιο σε δοκίµιο (τα 

σφάλµατα για το δοκίµιο Νο 4 είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε τα υπόλοιπα), ενώ υπάρχει 

επίσης εξάρτηση από τη µέγιστη τιµή και τους χρόνους του εγχυόµενου κρουστικού 

ρεύµατος. 

 
Σχήµα 5.7 Εκατοστιαίες σχετικές αποκλίσεις για την υπολογιζόµενη παραµένουσα τάση 
(συγκρινόµενη µε αυτή του κατασκευαστή) για το ΙΕΕΕ µοντέλο για διάφορους τύπους 

αλεξικεραύνων και εγχυόµενα κρουστικά ρεύµατα [4] 

 
Σχήµα 5.8 Εκατοστιαίες σχετικές αποκλίσεις για την υπολογιζόµενη παραµένουσα τάση 

(συγκρινόµενη µε αυτή του κατασκευαστή) για το µοντέλο Pinceti-Gianettoni  για 
διάφορους τύπους αλεξικεραύνων και εγχυόµενα κρουστικά ρεύµατα [4] 
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Στο [9] για το ίδιο δοκίµιο σε άλλες περιπτώσεις το ΙΕΕΕ µοντέλο δίνει καλύτερες 

προσεγγίσεις από το Pinceti-Gianettoni, ενώ σε άλλες περιπτώσεις συµβαίνει το 

αντίθετο, µε το σφάλµα να είναι θετικό ή αρνητικό. Επίσης για το ίδιο µοντέλο 

παρουσιάζονται διαφορές στο εκατοστιαίο σχετικό σφάλµα, ανάλογα µε τη µέγιστη τιµή 

του ρεύµατος (για παράδειγµα για το ΙΕΕΕ µοντέλο και για κυµατορµορφή 8/20µs στα 

10kA το σφάλµα είναι –0.027%, ενώ για 20kA 6.826%). 

Στο [10] χρησιµοποιείται η µέθοδος της πρώτης αρµονικής, όπου µε επαναληπτική 

διαδικασία υπολογίζονται οι τιµές των στοιχείων του κυκλώµατος. Στο [11] οι ερευνητές 

εξετάζουν τη σύνδεση ενός διακένου εν σειρά µε ένα καθοδικό αλεξικέραυνο µη 

γραµµικής αντίστασης, για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας αυτού του συνδυασµού, 

όσον αφορά τη µείωση της καταπόνησης που υφίσταται το βαρίστορ. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε το κυκλωµατικό µοντέλο του ΙΕΕΕ [3] και µοντέλα διακένων 

διαφόρων ερευνητικών οµάδων (Demenik et al, Kushner et al) [12], ενώ τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα.  

Στο [13] εφαρµόζεται η µέθοδος Levenberg-Marquardt (LM) για τον υπολογισµό των 

βέλτιστων παραµέτρων του µοντέλου ΙΕΕΕ. Εξετάζονται τέσσερα διαφορετικά 

αλεξικέραυνα για διάφορες κυµατοµορφές κρουστικού ρεύµατος, µε χρήση των 

διαφορικών εξισώσεων, που περιγράφουν κάθε κυκλωµατικό µοντέλο. Οι κυµατοµορφές 

της τάσης συγκρίνονται µε αντίστοιχες µετρηθείσες, καταδεικνύοντας την βελτίωση των 

αποτελεσµάτων µετά την εφαρµογή της µεθόδου, ενώ, παράλληλα, συγκρίνεται η 

µετρηθείσα ενέργεια, που απορροφήθηκε από ένα αλεξικέραυνο, µε τιµές που 

προκύπτουν από την προσοµοίωση των µοντέλων. Η απορροφώµενη, από το 

αλεξικέραυνο, ενέργεια, που είναι συνάρτηση της κυµατοµορφής της παραµένουσας 

τάσης, είναι σηµαντικό µέγεθος για τον υπολογισµό της πιθανότητας καταστροφής των 

αλεξικεραύνων. 

Το ΕΜΤΡ αποτελεί (όπως και στην προσοµοίωση των γραµµών µεταφοράς) το ευρύτατα 

χρησιµοποιούµενο πρόγραµµα προσοµοίωσης [14, 15]. Στο [16, 17] δίνονται οδηγίες για 

τη µεταγραφή και προσοµοίωση του µοντέλου στο ΕΜΤΡ. Το PSCAD [13] και το 

PSPICE [17] έχουν χρησιµοποιηθεί επίσης για κυκλωµατική προσέγγιση των 

αλεξικεραύνων. 
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5.7 Εφαρµογή µεθόδων βελτιστοποίησης για τον υπολογισµό των 

παραµέτρων των µοντέλων των καθοδικών αλεξικεραύνων 
5.7.1 Γενικά  

Η παραµένουσα τάση που προκύπτει από τον προσοµοίωση κάθε µοντέλου θα πρέπει να 

αντιστοιχεί (σε µορφή και τιµές των χαρακτηριστικών µεγεθών) µε αυτήν του 

κατασκευαστή, ή ληφθείσες κυµατοµορφές από µετρήσεις. Η µέγιστη τιµή της 

παραµένουσας τάσης είναι η πρώτη (και ίσως σηµαντικότερη) παράµετρος που 

ελέγχεται. Άλλωστε στα τεχνικά φυλλάδια, µε τα ηλεκτρικά και µηχανικά 

χαρακτηριστικά των αλεξικεραύνων, που δίνουν οι κατασκευαστές, συνήθως δίνεται 

µόνο η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης για διάφορες κυµατοµορφές κρουστικού 

ρεύµατος. Στην περίπτωση που ελέγχεται µόνο η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης, 

σκοπός της εφαρµογής των διαφόρων αλγοριθµικών διαδικασιών βελτιστοποίησης είναι 

η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης: 

m

mc

V
VxV

e
−

=
)(

          (5.12) 

όπου: 

Vc(x) η υπολογιζόµενη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης 

x=[x1,x2,…xn]Τ διάνυσµα περιέχον τις παραµέτρους κάθε µοντέλου 

Vm η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης που µετράται από τον κατασκευαστή 

Σκοπός της εφαρµογής των επαναληπτικών διαδικασιών βελτιστοποίησης είναι ο 

καθορισµός των παραµέτρων xi, για τις οποίες ελαχιστοποιούνται η (5.12). Στην 

παρούσα διατριβή εξετάζονται τρεις µέθοδοι, δύο κλασσικοί αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης (Downhill simplex, Powell)  και µία µέθοδος τεχνητής νοηµοσύνης 

(γενετικός αλγόριθµος). Οι δύο πρώτες µέθοδοι είναι ευρέως χρησιµοποιούµενες σε 

προβλήµατα βελτιστοποίησης, ενώ η τρίτη µέθοδος είναι τροποποίηση του αλγορίθµου 

που παρουσιάζεται στο [18], ο οποίος έχει δώσε λύσεις σε πλήθος αντίστοιχων 

εφαρµογών. 
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5.7.2 Η µέθοδος Downhill simplex 

H Downhill simplex (ή µέθοδος Nelder-Mead ή µέθοδος Αmoeba) [18], είναι µία 

µέθοδος βελτιστοποίησης, εξέλιξη και βελτίωση της κλασσικής αλγοριθµικής µεθόδου 

Simplex, για τον προσδιορισµό των τιµών των παραµέτρων που ελαχιστοποιούν µια 

δοθείσα συνάρτηση (objective function). Στο Ν-διάστατο χώρο, σχηµατίζεται ένα 

πολύεδρο Ν+1 σηµείων (για παράδειγµα για Ν=1 ένα ευθύγραµµο τµήµα, Ν=2 ένα 

τρίγωνο κ.ο.κ.). Οι επαναληπτικές διαδικασίες της µεθόδου είναι (Σχήµα 5.9):  

 ανάκλαση (reflection) 

 επέκταση  (expansion) 

 συστολή (contraction)  

 πολλαπλή συστολή (multiple contraction) 

Xh

αρχική  simplex

Xl

πολλαπλή συστολή

Xh

συστολή

Xh
Xg

ανάκλαση

Xgεπέκταση

 
Σχήµα 5.9 Μέθοδος Downhill simplex 

 

Για την έναρξη του αλγορίθµου απαιτούνται Ν+1 σηµεία. Έχοντας ορίσει ένα αρχικό 

σηµείο xο, τα υπόλοιπα Ν σηµεία προκύπτουν από τη σχέση: 

ioi exx ⋅+= λ           (5.13) 
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όπου ei είναι N µοναδιαία διανύσµατα και λ µία σταθερά. Για κάθε ένα από τα αρχικά 

σηµεία υπολογίζεται η τιµή που παίρνει η συνάρτηση και προσδιορίζονται τα σηµεία xl, 

που είναι το σηµείο για το οποίο η τιµή της αντικειµεντικής συνάρτησης γίνεται 

ελάχιστη, xh1, το σηµείο για το οποίο η τιµή της συνάρτησης γίνεται µέγιστη και xh2 το 

σηµείο για το οποίο η συνάρτηση παίρνει τη δεύτερη µεγαλύτερη τιµή. Υπολογίζεται 

επίσης το κεντροειδές σηµείο (centroid point) xg, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το σηµείο 

x1. 

Η διαδικασία της ανάκλασης (reflection) περιλαµβάνει την µετακίνηση του χειρότερου 

σηµείου, του σηµείου δηλαδή για το οποίο η αντικειµενική συνάρτηση έχει τη µέγιστη 

τιµή, αντιδιαµετρικά σε σχέση µε την αρχική του θέση (Σχήµα 5.9), σύµφωνα µε τη 

σχέση: 

1)1( hgr xxx ⋅−+= αα         (5.13) 

όπου α ο συντελεστής ανάκλασης. To σηµείο xr αντικαθιστά το xh εάν f(xl)<f(xr),f(x1h) 

Αν αυτό το σηµείο είναι καλύτερο από το προηγούµενο (καλύτερο) σηµείο τότε 

προσπαθεί να επεκτείνει τη simplex προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτή η διαδικασία 

λέγεται επέκταση (expansion), και διέπεται από την εξίσωση: 

r)1( xxx ge ⋅+−= γγ         (5.14) 

όπου γ ο συντελστής επέκτασης. Το σηµείο xe αντικαθιστά το xh εάν f(xe)<f(xl). 

Σε διαφορετική περίπτωση, η Downhill simplex συστέλλεται προς µία µόνο κατεύθυνση, 

ξεκινώντας από το χειρότερο σηµείο. στο υψηλότερο σηµείο, όπως φαίνεται στο Σχήµα 

5.9. H συστολή (contraction) ορίζεται από τη σχέση: 

οββ xxx gc ⋅+−= 11)1(         (5.15) 

όπου β1 ο συντελεστής συστολής και xo το σηµείο xh1 ή xr για το οποίο προκύπτει η 

µικρότερη τιµής της αντικειµενικής συνάρτησης. Το σηµείο xc αντικαθιστά το x1 εάν 

f(xc)<f(xo). 

Εάν το νέο σηµείο δεν είναι καλύτερο, τότε έχουµε πολλαπλή συστολή (multiple 

contraction) προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις (όχι µόνο στην ευθεία που περνάει από 

το χειρότερο σηµείο): 

ιββ xxx li ⋅+−= 22 )1(         (5.16) 
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όπου β2 είναι ο συντελεστής πολλαπλής συστολής και xi αναπαριστά όλα τα σηµεία κατά 

την πολλαπλή συστολή, εκτός του xl. 

 

5.7.3 H µέθοδος Powell  

H µέθοδος Powell ανήκει στην ίδια οικογένεια αλγορίθµων βελτιστοποίησης µε τη 

µέθοδο downhill simplex, που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Για 

πρόβληµα βελτιστοποίησης δύο διαστάσεων, η (ανυσµατική) κατεύθυνση, κατά µήκος 

της οποίας γίνεται η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης, σε κάθε επανάληψη, προκύπτει ως 

η «µέση» (average) ανυσµατική κατεύθυνση, ενώνοντας το αρχικό σηµείο µε το 

προκύπτον νέο σηµείο από κάθε επανάληψη [19]. Στο Σχήµα 5.10 φαίνεται η διαδικασία 

εύρεσης των βέλτιστων τιµών των παραµέτρων, που ελαχιστοποιούν µια δοθείσα 

αντικειµενική συνάρτηση, για πρόβληµα δύο διαστάσεων. 

 
Σχήµα 5.10 Εύρεση της βέλτιστης λύσης µε τη µέθοδο Powell 

 

Έστω Χο το αρχικό σηµείο, τα στοιχεία του οποίου υπολογίζονται µε τις διαδικασίες που 

περιγράφονται στις παραγράφους 5.2 έως 5.4 για κάθε µοντέλο, και Εk={0,…,0,1k, 

0,….,0} για k-1, 2, 3…n, είναι το σύνολο των διανυσµάτων βάσης. Αρχικοποιώντας 

Uk=Ek, χρησιµοποιούµε τα αντίστροφα των διανυσµάτων για το σχηµατισµό του πίνακα 

U=[U1’,U2’,….,Un’]. (Για παράδειγµα για k=2 U1=[1 0], U2=[0 1] και U=[1 0;0 1].) Τα 

βήµατα του αλγορίθµου είναι: 
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 Τίθεται i=0 

 Τίθεται Ρο=Χi 

 Για k=1, 2, 3,….,n υπολογίζεται η τιµή του συντελεστή γ=γk που ελαχιστοποιεί την 

συνάρτηση f(Pk-1+γUk) και τίθεται Pk=Pk-1+γkUk 

 Τίθεται Uj=Uj+1 για j=1, 2, 3,…,n-1 και τίθεται Un=Pn-Po 

 Τίθεται i=i+1 

 Υπολογίζεται η τιµή του συντελεστή γ=γmin που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση 

f(Po+γUn) και τίθεται Χi=Ρο+γminUn 

 Επαναλαµβάνονται τα παραπάνω βήµατα, έως ότου επιτευχθεί σύγκλιση.  

 

5.7.4 Ο Γενετικός Αλγόριθµος  

Ένας απλός γενετικός αλγόριθµος βασίζεται στις διαδικασίες της αναπαραγωγής, της 

διασταύρωσης (crossover) και της µετάλλαξης (mutation) για την επίτευξη του ολικού ή 

µερικώς-ολικού βέλτιστου [20, 21].  

Ο γενετικός αλγόριθµος αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια του Matlab. Ο ίδιος γενετικός 

αλγόριθµος παράγει εξαιρετικά αποτελέσµατα σε αρκετά προβλήµατα βελτιστοποίησης 

[22]. Έχει χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των παραµέτρων α) της πολυστρωµατικής 

δοµής εδάφους [23], β) του τόξου σε ρυπασµένους µονωτήρες [24] και γ) του ρεύµατος 

ηλεκτροστατικής εκφόρτισης [25]. Η λειτουργία του γενετικού αλγορίθµου στηρίζεται σε 

πέντε βασικά βήµατα, τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

1ο βήµα 

Ο αρχικός πληθυσµός Ps δηµιουργείται τυχαία από µία γεννήτρια αριθµών. Κάθε µέλος 

του αρχικού πληθυσµού αναπαριστάται µε συµβολοσειρές, ισάριθµες µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του προβλήµατος, αποτελούµενες από δυαδικά ψηφία ‘0’ και ‘1’. 

2ο βήµα 

Πραγµατοποιείται η αξιολόγηση (evaluation), δηλαδή ο υπολογισµός της 

καταλληλότητας κάθε µέλους του πληθυσµού (πιθανή λύση), µέσω µίας συνάρτησης 

ποιότητας. Η συνάρτηση καταλληλότητας δέχεται ως είσοδο ένα µέλος του πληθυσµού 

και επιστρέφει έναν αριθµό που υποδηλώνει το πόσο κατάλληλο είναι. Συνήθως, το 

πεδίο τιµών της συνάρτησης καταλληλότητας παίρνει τιµές εντός του διαστήµατος [0, 1], 

όπου η τιµή 1 υποδηλώνει ότι το συγκεκριµένο µέλος του πληθυσµού ικανοποιεί όλες τις 
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προϋποθέσεις του προβλήµατος και αποτελεί αποδεκτή λύση, ενώ η τιµή 0 υποδηλώνει 

την πλήρη απόκλιση του συγκεκριµένου µέλους του πληθυσµού από κάποια αποδεκτή 

λύση. 

3ο βήµα 

Εφαρµόζεται η διαδικασία της φυσικής επιλογής (selection) για τα Ν µέλη του 

πληθυσµού, µε κριτήριο το µεγαλύτερο βαθµό καταλληλότητας. 

4ο βήµα 

Πραγµατοποιείται η διαδικασία της αναπαραγωγής µέσω της διασταύρωσης 

(crossover).Συγκεκριµένα, από τον ενδιάµεσο πληθυσµό γίνεται τυχαία επιλογή των 

λύσεων ανά δύο, και έτσι δηµιουργούνται οι λύσεις-γονείς. Στη συνέχεια, εφαρµόζεται 

στους γονείς ο τελεστής διασταύρωσης µε µια πιθανότητα Pc. Η  διασταύρωση 

ανασυνδυάζει τις συµβολοσειρές (γενετικό υλικό) των γονέων δηµιουργώντας τέσσερις 

απογόνους που κληρονοµούν χαρακτηριστικά και των δύο γονέων δηλαδή σχηµατίζει 

Ps/2 ζευγάρια από αυτά τα µέλη του πληθυσµού, που θεωρούνται γονείς για την 

αναπαραγωγή, στην οποία ανταλλάσσουν Νp τµήµατα του γενετικού τους υλικού. 

5ο βήµα 

Πραγµατοποιείται η διαδικασία της µετάλλαξης (mutation). Η διασταύρωση, αν 

καιαποτελεί το βασικό µηχανισµό αναζήτησης νέων λύσεων, δεν είναι σε θέση 

ναπαράγει πληροφορία που δεν υπάρχει ήδη µέσα στον πληθυσµό. Ο τελεστής 

τηςµετάλλαξης καλύπτει αυτή την ανάγκη εισάγοντας νέα πληροφορία στους απογόνους. 

Η µετάλλαξη πραγµατοποιείται µε τυχαία αλλαγή των ψηφίων της συµβολοσειράς 

(δηλαδή αν περιέχει 0 γίνεται 1 ή το 1 γίνεται 0). Αν και είναι δυνατό η µετάλλαξη να 

προκαλέσει απώλεια µερικού εν δυνάµει χρήσιµου γενετικού υλικού, συνολικά, όµως, 

βοηθάει στην καλύτερη και ταχύτερη σύγκλιση του αλγορίθµου στη βέλτιστη λύση. Με 

τις παραπάνω λειτουργίες δηµιουργείται η επόµενη γενιά µε έναν νέο πληθυσµό. Εφ’ 

όσον οι επαναλήψεις της αναπαραγωγής υπό τη διαδικασία της διασταύρωσης, της 

µετάλλαξης και της φυσικής επιλογής συνεχιστούν, ο γενετικός αλγόριθµος µπορεί να 

βρει το ελάχιστο (ή το µέγιστο) της αντικειµενικής συνάρτησης. Το κριτήριο 

τερµατισµού πληρούται, εάν, είτε η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης στον πληθυσµό 

Ps µελών δεν βελτιώνεται περαιτέρω (ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση), δηλ. e<error, 
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είτε ο αριθµός των επαναλήψεων είναι µεγαλύτερος από έναν µέγιστο αριθµό 

επαναλήψεων Νmax.  

Η λειτουργία του γενετικού αλγορίθµου, που έχει αναπτυχθεί, περιγράφεται στο 

ακόλουθο διάγραµµα ροής, όπως αυτό φαίνεται στο Σχήµα 5.11. 

Αρχή

Εισαγωγή των αρχικών παραµέτρων 
κάθε µοντέλου

i=1

Επιλογή αρχικού πληθυσµού

Εκτίµηση (Evaluation)

Επιλογή (Selection)

∆ιασταύρωση (Crossover)

Μετάλλαξη (Mutation)

Ελαχιστοποίηση 
αντικειµενικής συνάρτησης

i=i+1

Αποθήκευση 
τιµών

Τέλος

i>Nmax
e<error

όχι

ναι

 
Σχήµα 5.11 Λογικό διάγραµµα του γενετικού αλγορίθµου 

5.7.5 Επίλυση µοντέλων και εφαρµογή των µεθόδων 

Στόχος είναι ο υπολογισµός των τιµών των παραµέτρων κάθε ισοδύναµου κυκλωµατικού 

µοντέλου των καθοδικών αλεξικεραύνων, ώστε η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης 

για συγκεκριµένη κυµατοµορφή εγχυόµενου κρουστικού ρεύµατος, που θα προκύπτει 

από την προσοµοίωση να είναι πλησίον της µετρούµενης από τον κατασκευάστη. Θα 

πρέπει δηλαδή να ελαχιστοποιείται η συνάρτηση: 
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m

mc

V
VxVe −

=
)(       (5.17) 

όπου: 

Vc η υπολογιζόµενη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης. 

Vm η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης που δίνεται στο φύλλο του κατασκευαστή 

x διάνυσµα που περιέχει τις παραµέτρους κάθε κυκλώµατος: 

Για το µοντέλο IEEE  

[ ] [ ]TT CLLRRxxxxxx ,,,,,,,, 101054321 ==         (5.18) 

Για το µοντέλο Pianceti–Gianettoni  

[ ] [ ]TT LLRxxxx 100321 ,,,, ==         (5.19) 

Για το µοντέλο Fernandes–Diaz  

[ ] [ ]Too
T CLRxxxx ,,,, 321 ==         (5.20) 

Η εφαρµογή των τριών µεθόδων, που παρουσιάστηκαν στις παραγράφους 5.7.2 έως 

5.7.4, θα καθορίσουν τις τιµές των παραµέτρων κάθε κυκλώµατος που θα 

ελαχιστοποιήσουν την (5.17). Για την προσοµοίωση κάθε κυκλώµατος και την εφαρµογή 

της επαναληπτικής µεθόδου βελτιστοποίησης χρησιµοποιείται η Matlab, λύνοντας τις 

διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν κάθε κυκλωµατικό µοντέλο. Αναλυτικά: 

Για το µοντέλο IEEE: 

Lo L1

C
Ro R1

Ao A1

I

ILo

IRo Ic

IL1

IR1

IAo

IAo

V

 
Σχήµα 5.12 Κύκλωµα για το µοντέλο ΙΕΕΕ 

Lo
Lo

o

o II
dt

dI
R
L

−=⋅       (5.21) 

11
1

1

1
LA

L II
dt

dI
R
L

−=⋅       (5.22) 

1AAo
Ao III

dt
dV

C −−=       (5.23) 
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dt
dI

LVV Lo
oAo +=       (5.24) 

baIV AoAo +=       (5.25) 

BAIV AA += 11       (5.26) 

Για το µοντέλο Pinceti-Giannettoni: 

Ro

Lo L1

Ao A1

I

IRo

ILo IA1

IAo
V

 
Σχήµα 5.13 Κύκλωµα για το µοντέλο Pinceti-Giannettoni 

LoRo III +=                 (5.27) 

VV
dt

dI
L Ao

Lo
o =+        (5.28) 

1AAoLo III +=        (5.29 

1
1

1 A
A

Ao V
dt

dI
LV +=        (5.30)  

oLo RIIV ⋅−= )(       (5.31) 

baIV AoAo +=       (5.32) 

BAIV AA += 11       (5.33) 

Για το µοντέλο Fernandez-Diaz: 

Ro
Ao A1

C

L1
I

V IAoIRo

ILo

Ic

 
Σχήµα 5.14 Κύκλωµα για το µοντέλο Fernandez-Diaz 
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1AAoRC IIIII +++=       (5.34) 

1AAo
o

III
R
V

dt
dVC −−=+       (5.35) 

AoA
A VV

dt
dIL −= 1

1
1       (5.36) 

a
bVI Ao

−
=        (5.37) 

oRo RIV ⋅=        (5.38) 

baIV AoAo +=       (5.39) 

BAIV AA += 11                (5.40) 

  
 
5.8 Εφαρµογή των µεθόδων σε καθοδικά αλεξικέραυνα  
Οι µέθοδοι που περιγράφηκαν στην παράγραφο 5.7 εφαρµόζονται σε δύο καθοδικά 

αλεξικέραυνα. Στους επόµενους Πίνακες (5.4 – 5.38)  παρουσιάζονται: 

 τα χαρακτηριστικά των δοκιµίων, όπως δίνονται στα φυλλάδια του κατασκευαστή 

(Πίνακας 5.4) 

 οι αρχικές τιµές των παραµέτρων για κάθε µοντέλο, όπως  αυτές προκύπτουν από τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 5.3 – 5.5 [3, 4, 6] 

 οι τιµές των παραµέτρων που προκύπτουν µετά από την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

βελτιστοποίησης 

 η µέγιστη τιµή τις παραµένουσας τάσης µε τις αρχικές τιµές των παραµέτρων  

 η µέγιστη τιµή τις παραµένουσας τάσης µε τις τιµές των παραµέτρων που 

προκύπτουν από κάθε µέθοδο βελτιστοποίησης 

 οι σχετικές εκατοστιαίες αποκλίσεις που προκύπτουν από κάθε µέθοδο 

βελτιστοποίησης 
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Πίνακας 5.4 Χαρακτηριστικά των εξεταζοµένων καθοδικών αλεξικεραύνων  

 ∆οκίµιο Νο1 ∆οκίµιο Νο2 
MCOV 12 kV 29 kV 
Ονοµαστική τάση 15 kV 36.3 kV 
Ονοµαστικό κρουστικό ρεύµα 10 kA 10 kA 

5 kA 36.72 kV 88.74 kV 
10 kA 38.88 kV 93.96 kV 

Παραµένουσα τάση για 
κεραυνικό ρεύµα 8/20µs 

20 kA 43.37 kV 104.81 kV 
Ύψος 183 mm 340 mm 
Μόνωση Silicon rubber Silicon rubber 

 

5.8.1 ∆οκίµιο Νο 1 (αλεξικέραυνο µε ονοµαστική τάση 15kV) 

5.8.1.1 Εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

Στους Πίνακες 5.5-5.7 φαίνονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου downhill 

simplex, δηλαδή οι τιµές των παραµέτρων κάθε µοντέλου µετά την εφαρµογής της 

µεθόδου (χωριστά για τα 5kA, 10kA και 20kA). Στον Πίνακα 5.8 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά οι τιµές της παραµένουσας τάσης κάθε κυκλωµατικού µοντέλου για κάθε 

επίπεδο ρεύµατος, χρησιµοποιώντας τις αρχικές τιµές των παραµέτρων (όπως αυτές 

υπολογίζονται από τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 5.3 – 5.5 [3, 4, 

6]) και τις τιµές των παραµέτρων που προκύπτουν µετά την εφαρµογή της downhill 

simplex. H σχετική απόκλιση της, υπολογιζόµενης από κάθε µοντέλο, παραµένουσας 

τάσης από την τιµή του κατασκευαστή, θεωρώντας ως σωστή την τιµή της 

παραµένουσας τάσης του κατασκευαστή, µειώνεται σηµαντικά. Έτσι, βελτιώνεται η 

αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα κάθε µοντέλου. Στο Σχήµα 5.15 παρουσιάζεται η 

παραµένουσα τάση του κατασκευαστή και κάθε µοντέλου (µε τις παραµέτρους που 

προκύπτουν από τη Downhill simplex) συναρτήσει του ρεύµατος. 

 

Πίνακας 5.5 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 
5 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 18.30 Ω 10.71 Ω 1 ΜΩ 0.952 MΩ 1 ΜΩ 1.320 ΜΩ
R1 11.895 Ω 15.44 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.132 µΗ 0.049 µΗ 0.291 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 1.390 µΗ 0.148 µΗ 0.342 µΗ 0.349 µΗ 0.071 µΗ 
C 546.45 pF 239.14 pF - - 546.45 pF 769.02 pF
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Πίνακας 5.6 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 
10 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 18.30 Ω 8.22 Ω 1 ΜΩ 0.984 ΜΩ 1 ΜΩ 0.911 ΜΩ
R1 11.895 Ω 13.29 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 2.804 µΗ 0.049 µΗ 1.280 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 3.224 µΗ 0.148 µΗ 0.312 µΗ 0.349 µΗ 0.062 µΗ 
C 546.45 pF 1014.3 pF - - 546.45 pF 298.04 pF

 
Πίνακας 5.7 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 
20 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 18.30 Ω 50.68 Ω 1 ΜΩ 1.025 ΜΩ 1 ΜΩ 1.207 ΜΩ
R1 11.895 Ω 0.953 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.090 µH 0.049 µΗ 1.357 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 7.742 µΗ 0.148 µΗ 0.242 µΗ 0.349 µΗ 0.551 µΗ 
C 546.45 pF 1195 pF - - 546.45 pF 798.15 pF

 
Πίνακας 5.8 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), 
πριν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 
αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 
αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 36.87 0.41 34.72 -5.45 36.30 -1.14 36.27 -1.23 37 0.76 
10kA 39.34 1.18 38.58 -0.77 38.06 -2.11 38.45 -1.10 39.5 1.59 38.51 -0.95 
20kA 39.38 -9.20 41.86 -3.48 44.63 2.91 44.01 1.48 39.75 -8.35 43.08 -0.67 

 

1o ∆οκίµιο - µέθοδος Downhill simplex
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Σχήµα 5.15 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, 
 µε χρήση των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 
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5.8.1.2 Εφαρµογή της µεθόδου Powell 

Στους Πίνακες 5.9 – 5.12 και στο Σχήµα 5.16 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα (αρχικές τιµές των παραµέτρων κάθε µοντέλου και τιµές που προκύπτουν 

από την εφαρµογή της µεθόδου βελτιστοποίησης, και η τιµής της παραµένουσας τάσης 

που προκύπτει κάθε φορά) για την εφαρµογή της µεθόδου Powell. 
 

Πίνακας 5.9 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

5 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες

Ro 18.30 Ω 25.79 Ω 1 ΜΩ 1.304 ΜΩ 1 ΜΩ 1.196 ΜΩ
R1 11.895 Ω 19.94 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.132 µΗ 0.049 µΗ 0.072 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 1.252 µΗ 0.148 µΗ 1.971 µΗ 0.349 µΗ 0.065 µΗ 
C 546.45 pF 754.17 pF - - 546.45 pF 863.22 pF

 
Πίνακας 5.10 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 

κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 
10 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 18.30 Ω 32.41 Ω 1 ΜΩ 0.948 ΜΩ 1 ΜΩ 1 ΜΩ 
R1 11.895 Ω 3.58 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.012 µΗ 0.049 µΗ 0.084 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 4.791 µΗ 0.148 µΗ 1.57 µΗ 0.349 µΗ 0.187 µΗ 
C 546.45 pF 389.38 pF - - 546.45 pF 968.33 pF

 
Πίνακας 5.11 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 

κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 
20 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 18.30 Ω 28.39 Ω 1 ΜΩ 1.050 ΜΩ 1 ΜΩ 1.299 ΜΩ
R1 11.895 Ω 53.82 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.058 µΗ 0.049 µΗ 0.122 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 6.908 µΗ 0.148 µΗ 1.327 µΗ 0.349 µΗ 0.436 µΗ 
C 546.45 pF 1146.2 pF - - 546.45 pF 1450.4 pF

 
Πίνακας 5.12 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), 

πριν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 
 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 36.83 0.29 34.72 -5.45 36.40 -0.87 36.27 -1.23 36.97 0.68 
10kA 39.34 1.18 38.69 -0.48 38.06 -2.11 38.66 -0.56 39.50 1.59 38.85 -0.08 
20kA 39.38 -9.20 42.18 -2.74 44.63 2.91 43.45 0.18 39.75 -8.35 43.17 -0.46 
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1o ∆οκίµιο-µέθοδος Powell
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Σχήµα 5.16  Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος,  
µε χρήση των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

 

5.8.1.3 Εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

Στους Πίνακες 5.13 – 5.16 και στο Σχήµα 5.17 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα (αρχικές τιµές των παραµέτρων κάθε µοντέλου και τιµές που προκύπτουν 

από την εφαρµογή της µεθόδου βελτιστοποίησης, και η τιµή της παραµένουσας τάσης 

που προκύπτει κάθε φορά)  για την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου. Ο γενετικός 

αλγόριθµος σχεδόν µηδενίζει  το σφάλµα, µε τις προβλεπόµενες από κάθε µοντέλο 

µέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης να ταυτίζονται σχεδόν µε τις αντίστοιχες 

µετρηθείσες από τον κατασκευαστή τιµές. 

 

Πίνακας 5.13 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

5 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες

Ro 18.30 Ω 98.12 Ω 1 ΜΩ 0.873 ΜΩ 1 ΜΩ 0.639 ΜΩ
R1 11.895 Ω 22.74 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.103 µΗ 0.049 µΗ 0.012 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 1.210 µΗ 0.148 µΗ 0.229 µΗ 0.349 µΗ 1.812 µΗ 
C 546.45 pF 1154.7 pF - - 546.45 pF 2347.3 pF
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Πίνακας 5.14 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

10 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες

Ro 18.30 Ω 25.43 Ω 1 ΜΩ 0.895 ΜΩ 1 ΜΩ 1.465 ΜΩ
R1 11.895 Ω 17.85 Ω - - - - 
Lo 0.0366 µΗ 0.278 µΗ 0.049 µΗ 0.376 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 1.017 µΗ 0.148 µΗ 0.0435 µΗ 0.349 µΗ 1.371 µΗ 
C 546.45 pF 967.21 pF - - 546.45 pF 675.50 pF

 
Πίνακας 5.15 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 

κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
20 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 
Ro 18.30 Ω 42.97 Ω 1 ΜΩ 0.753 ΜΩ 1 ΜΩ 1.072 ΜΩ 
R1 11.895 Ω 55.49 Ω - - - - 
Lo 0.0366µΗ 0.019 µΗ 0.049 µΗ 0.692 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 31.24 µΗ 0.148 µΗ 0.037 µΗ 0.349 µΗ 1.811 µΗ 
C 546.45 pF 1587.1 pF - - 546.45 pF 2601.3 pF 

 
Πίνακας 5.16 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), 

πριν και µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 36.72 0.00 34.72 -5.45 36.72 0.00 36.27 -1.23 36.74 0.05 
10kA 39.34 1.18 38.88 0.00 38.06 -2.11 38.88 0.00 39.50 1.59 38.88 0.00 
20kA 39.38 -9.20 43.42 0.12 44.63 2.91 43.37 0.00 39.75 -8.35 43.39 0.05 

 

1o ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος
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Σχήµα 5.17  Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος,  
µε χρήση των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

 



Κεφάλαιο 5: Κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων 
 

 
 

155

Στα Σχήµατα 5.18 έως 5.20 παρουσιάζονται σε ραβδογράµµατα, οι υπολογιζόµενες από 

κάθε µοντέλο τιµές της παραµένουσας τάσης, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη τιµή του 

κατασκευαστή, χρησιµοποιώντας τις αρχικές τιµές των παραµέτρων, καθώς και αυτές 

που προκύπτουν µε την εφαρµογή κάθε µεθόδου βελτιστοποίησης.  
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Σχήµα 5.18  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

 

1o ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.19  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 
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1o ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.20  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 20kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

 

Με εφαρµογή των αναφερθεισών µεθόδων βελτιστοποίησης, η υπολογιζόµενη από κάθε 

µοντέλο µέγιστη τιµής της παραµένουσας τάσης πλησιάζει τη µετρούµενη από τον 

κατασκευαστή τιµή, και, έτσι, καθιστά τα κυκλωµατικά µοντέλα πιο αξιόπιστα στις 

προβλέψεις τους. Είναι φανερό, ωστόσο, ότι, η χρήση των παραµέτρων από την 

εφαρµογή του  γενετικού αλγορίθµου αντιστοιχεί στις πιο ακριβείς προβλέψεις, σε σχέση 

µε τις δύο άλλες µεθόδους, µε τη σχετική απόκλιση σχεδόν να µηδενίζεται.  

 

5.8.2 ∆οκίµιο Νο2 (αλεξικέραυνο µε ονοµαστική τάση 36.3kV) 

Στους κάτωθι πίνακες και σχήµατα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το δεύτερο 

δοκίµιο. 

 

5.8.2.1 Εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

Πίνακας 5.17 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

5 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 

Ro 34 Ω 38.42 Ω 1MΩ 1.057MΩ 1 MΩ  0.850 MΩ
R1 22.1Ω 17.86 Ω - - - - 
Lo 0.068µΗ 0.192 µΗ 0.119 µΗ 0.533µΗ - - 
L1 5.1µΗ 7.944 µΗ 0.358 µΗ 1.952µΗ 0.756 µΗ 0.258 µΗ 
C 294.11pF 198.77 pF - - 294.11 pF 749.27 pF 
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Πίνακας 5.18 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

10 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 

Ro 34 Ω 42.97 Ω 1 MΩ 0.749 MΩ 1 MΩ  1.027 MΩ
R1 22.10 Ω 30.25 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.092 µΗ 0.119 µΗ 1.031 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 3.071 µΗ 0.358 µΗ 1.128 µΗ 0.756 µΗ 0.317 µΗ 
C 294.11 pF 158.17 pF - - 294.11 pF 728.29 pF 

 
Πίνακας 5.19 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 

20 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές Βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες

Ro 34 Ω 26.72 Ω 1 MΩ 1.015 MΩ 1 MΩ 1.340 MΩ
R1 22.10 Ω 14.76 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.216 µΗ 0.119 µΗ 0.7330 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 4.056 µΗ 0.358 µΗ 2.041 µΗ 0.756 µΗ 0.766 µΗ 
C 294.11 pF 390.19 pF - - 294.11 pF 494.58 pF

 
Πίνακας 5.20  Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres),  
πριν και µετά την εφαρµογή  της µεθόδου Downhill simplex 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71  -4.54 86.91  -2.06 86.41 -2.62 87.69 -1.18 96.54 8.78 90.20 1.64 
10kA 97.83 4.11 95.06 1.17 89.86 -4.36 91.27 -2.86 99.55 5.94 95.88 2.04 
20kA 107.21 2.29 105.72 0.86 96.75 -8.33 102.84 -1.87 102.23 -2.46 103.05 -1.68 

 

2o ∆οκίµιο - µέθοδος Downhill simplex
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Σχήµα 5.21 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, 
 µε χρήση των παραµέτρων, µετά  την εφαρµογή της µεθόδου Downhill simplex 
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5.8.2.2 Εφαρµογή της µεθόδου Powell 

Πίνακας 5.21 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

5 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 

Ro 34 Ω 28.70 Ω 1 MΩ 0.902 MΩ 1 MΩ  1.149 MΩ
R1 22.10 Ω 54.27 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.024 µΗ 0.119 µΗ 0.012 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 8.235 µΗ 0.358 µΗ 2.751 µΗ 0.756 µΗ 0.177 µΗ 
C 294.11 pF 321.88 pF - - 294.11 pF 349.01 pF 

  

Πίνακας 5.22 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

10 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 

Ro 34 Ω 48.92 Ω 1 MΩ 1.236 MΩ 1 MΩ  0.762 MΩ
R1 22.10 Ω 10.04 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.127 µΗ 0.119 µΗ 0.331 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 4.261 µΗ 0.358 µΗ 3.028 µΗ 0.756 µΗ 0.246 µΗ 
C 294.11 pF 402.38 pF - - 294.11 pF 655.70 pF 

 

Πίνακας 5.23 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

20 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες

Ro 34 Ω 52.27 Ω 1MΩ 0.940 MΩ 1 MΩ 1.265 MΩ
R1 22.1Ω 17.51 Ω - - - - 
Lo 0.068µΗ 0.315 µΗ 0.119 µΗ 1.722 µΗ - - 
L1 5.1µΗ 4.875 µΗ 0.358 µΗ 0.874 µΗ 0.756 µΗ 0.877 µΗ 
C 294.11pF 397.88 pF - - 294.11 pF 258.55 pF

 

Πίνακας 5.24 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), 
πριν και µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71 -4.54 87.65 -1.23 86.41 -2.62 88.21 -0.59 96.54 8.78 89.52 0.87 
10kA 97.83 4.11 94.40 0.46 89.86 -4.36 95.72  1.39 99.55 5.94 94.82 0.91 
20kA 107.21 2.29 105.31 0.47 96.75 -8.33 103.50 -1.24 102.23 -2.46 106.17 1.29 
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2o ∆οκίµιο - µέθοδος Powell
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Σχήµα 5.22 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, 
µε χρήση των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή της µεθόδου Powell 

 

5.8.2.3 Εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

Πίνακας 5.25 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 5 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
5 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες
Ro 34 Ω 18.09 Ω 1 MΩ 1.423 MΩ 1 MΩ 0.639 MΩ
R1 22.10 Ω 42.87 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.011 µΗ 0.119 µΗ 0.009 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 6.620 µΗ 0.358 µΗ 3.051 µΗ 0.756 µΗ 0.165 µΗ 
C 294.11 pF 182.91 pF - - 294.11 pF 981.04 pF

  

Πίνακας 5.26 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
10 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 
Ro 34 Ω 38.51 Ω 1 MΩ 1.042 MΩ 1 MΩ  0.610 MΩ
R1 22.10 Ω 25.98 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.392 µΗ 0.119 µΗ 2.599 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 2.449 µΗ 0.358 µΗ 0.274 µΗ 0.756 µΗ 0.229 µΗ 
C 294.11 pF 421.76 pF - - 294.11 pF 794.58 pF 
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Πίνακας 5.27 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, για εγχεόµενο 
κρουστικό ρεύµα 20 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
20 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες Αρχικές βέλτιστες 
Ro 34 Ω 65.27 Ω 1 MΩ 0.873 MΩ 1 MΩ  1.340 MΩ
R1 22.10 Ω 24.32 Ω - - - - 
Lo 0.068 µΗ 0.170 µΗ 0.119 µΗ 1.051 µΗ - - 
L1 5.1 µΗ 3.295 µΗ 0.358 µΗ 1.817 µΗ 0.756 µΗ 1.022 µΗ 
C 294.11 pF 517.91 pF - - 294.11 pF 895.58 pF 

 

Πίνακας 5.28 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), 
πριν και µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71  -4.54 88.74 0.00 86.41 -2.62 88.74 0.00 96.54 8.78 88.74 0.00 
10kA 97.83 4.11 93.96 0.00 89.86 -4.36 93.96 0.00 99.55 5.94 93.96 0.00 
20kA 107.21 2.29 104.81 0.00 96.75 -8.33 104.81 0.00 102.23 -2.46 104.86 0.04 

 
 

2o ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος
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Σχήµα 5.23 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, 
µε χρήση των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
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2ο ∆οκίµιο - 5kA
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Σχήµα 5.23  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

 

2o ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.24  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 

 

2ο ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.25  Παραµένουσα τάση ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 20kA, 
 για τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και τις τιµές µετά την εφαρµογή κάθε µεθόδου 
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Όπως και για το 1ο δοκίµιο, η χρήση των παραµέτρων που προκύπτουν από την 

εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου δίνει τα αποτελέσµατα µε τη µικρότερη απόκλιση, 

σε σχέση µε την τιµή του κατασκευαστή για όλα τα µοντέλα και για οποιοδήποτε επίπεδο 

εγχεοµένου ρεύµατος. 

 
5.9 Ανάπτυξη γενετικού αλγορίθµου για την επίλυση ταυτόχρονα και 

των τριών επιπέδων κρουστικού ρεύµατος 
5.9.1 ∆οκίµιο Νο 1 (αλεξικέραυνο µε ονοµαστική τάση 15kV) 

Από τα αποτελέσµατα των προηγουµένων παραγράφων προκύπτει ότι, η χρήση των 

παραµέτρων που υπολογίζονται µε την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου για κάθε 

µοντέλο οδηγεί σε υπολογισµό της παραµένουσας τάσης µε τις µικρότερες αποκλίσεις, 

σε σύγκριση µε τις τιµές του κατασκευαστή για συγκεκριµένο επίπεδο ρεύµατος. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα του γενετικού αλγορίθµου είναι ότι δεν εξαρτάται από τις 

αρχικές τιµές των παραµέτρων και, επιπλέον, δεν «εγκλωβίζεται» σε τοπικά ακρότατα, 

εξετάζοντας τις βέλτιστες τιµές όλου του εύρους των τιµών που έχει οριστεί.  

Στους υπολογισµούς που προηγήθηκαν (βλ. παράγραφος 5.8) οι αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης εφαρµόστηκαν σε κάθε µοντέλο ξεχωριστά για κάθε επίπεδο 

κεραυνικού ρεύµατος (5kA, 10kA, 20kA). Στους Πίνακες 5.29-5.31 παρουσιάζονται οι 

υπολογιζόµενες για κάθε µοντέλο µέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης και οι 

εκατοστιαίες αποκλίσεις για τα τρία επίπεδα ρεύµατος, πριν και µετά την εφαρµογή του 

γενετικού αλγορίθµου για κάθε ένα επίπεδο ρεύµατος, συγκρινόµενη µε την τιµή του 

κατασκευαστή (χρησιµοποιούνται, κάθε φορά, οι βέλτιστες τιµές των Πινάκων 5.13 – 

5.15).   

Πίνακας 5.29 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 
του γενετικού αλγορίθµου για 5kA (από Πίνακα 5.13) 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 36.72 0.00 34.72 -5.45 36.72 0.00 36.27 -1.23 36.74 0.05 
10kA 39.34 1.18 37.02 -4.78 38.06 -2.11 37.89 -2.55 39.50 1.59 37.96 -2.37 
20kA 39.38 -9.20 40.38 -6.89 44.63 2.91 42.49 -2.03 39.75 -8.35 40.03 -7.70 
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Πίνακας 5.30 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 
του γενετικού αλγορίθµου για 10kA (από Πίνακα 5.14) 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 
 Vres 

(kV) 
απόκλιση 

(%) 
Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 37.12 1.09 34.72 -5.45 35.56 -3.16 36.27 -1.23 37.15 1.17 
10kA 39.34 1.18 38.88 0.00 38.06 -2.11 38.88 0.00 39.50 1.59 38.88 0.00 
20kA 39.38   -9.20 41.80   -3.62 44.63 2.91 42.95 -0.97 39.75 -8.35 40.82 -5.88 

 
Πίνακας 5.31 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 

του γενετικού αλγορίθµου για 20kA (από Πίνακα 5.15) 
 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 37.81 2.97 34.72 -5.45 35.84 -2.40 36.27 -1.23 32.94 -10.29 
10kA 39.34 1.18 38.28 -1.54 38.06 -2.11 39.27 1.00 39.50 1.59 41.79 7.48 
20kA 39.38 -9.20 43.42 0.12 44.63 2.91 43.37 0.00 39.75 -8.35 43.39 0.05 

 

Όπως παρατηρείται, η παραµένουσα τάση µε τις τιµές που προκύπτουν από το γενετικό 

αλγόριθµο χωριστά για κάθε επίπεδο ρεύµατος, παρουσιάζει σχεδόν µηδενική απόκλιση 

για το επίπεδο του ρεύµατος για το οποίο «έτρεξε» ο αλγόριθµος, χωρίς απαραιτήτως να 

βελτιώνει την πρόβλεψη για τα δύο άλλα επίπεδα ρεύµατος. Βελτιώνεται,  εποµένως, η 

πρόβλεψη του κάθε µοντέλου για ένα επίπεδο ρεύµατος κάθε φορά, µε το ενδεχόµενο, 

βέβαια, τα αποτελέσµατα της παραµένουσας τάσης να «χειροτερέψουν» για τα άλλα δύο 

επίπεδα ρεύµατος (Σχήµατα 5.27 – 5.29) 

1o ∆οκίµιο - 5kA
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Σχήµα 5.27 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 
µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 

την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 
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1ο ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.28 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 

µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 
την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 

 

1o ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.29 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 
µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 20kA, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 

την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 
 

Για την εύρεση των τιµών που ελαχιστοποιούν το σφάλµα και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος (όπως αυτά δίνονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή) 

τροποποιήθηκε ο αρχικός γενετικός αλγόριθµος, ώστε να ελαχιστοποιεί τα σχετικά 

σφάλµατα ταυτόχρονα και για τρία ρεύµατα. Θα πρέπει, δηλαδή, να ελαχιστοποιείται η 

συνάρτηση: 
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όπου: 

Vc η υπολογιζόµενη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης για κάθε επίπεδο ρεύµατος 

Vm η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης που δίνεται από τον κατασκευαστή 

x διάνυσµα που περιέχει τις παραµέτρους κάθε κυκλώµατος. 

 

 Τα αποτελέσµατα για κάθε µοντέλο παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.32-5.33. 

 
Πίνακας 5.32 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, µετά την 
εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 

5, 10, 20 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 

Ro 18.30 Ω 87.42Ω 1 ΜΩ 0.724 MΩ 1 ΜΩ 1.122 MΩ 
R1 11.895 Ω 14.50Ω - - - - 
Lo 0.0366µΗ 0.204 µΗ 0.049 µΗ 0.709 µΗ - - 
L1 2.745 µΗ 4.731 µΗ 0.148 µΗ 0.987 µΗ 0.349 µΗ 1.068 µΗ 
C 546.45 pF 1445.9 pF - - 546.45 pF 674.93 pF 

 

Πίνακας 5.33 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 
του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 38.15 3.89 37.84 3.05 34.72 -5.45 35.67 -2.86 36.27 -1.23 36.98 0.70 
10kA 39.34 1.18 39.08 0.51 38.06 -2.11 38.82 -0.15 39.5 1.59 38.37 -1.31 
20kA 39.38 -9.20 41.12 -5.19 44.63 2.91 43.41 0.09 39.75 -8.35 42.41 -2.21 

 

Στα Σχήµατα 5.30 έως 5.32 συγκρίνονται οι προβλέψεις κάθε µοντέλου µε τις τιµές των 

παραµέτρων από τον τροποποιηµένο αλγόριθµο για κάθε επίπεδο εγχεοµένου ρεύµατος, 

σε σχέση µε τις τιµές του κατασκεαυστή και αυτές που προκύπτουν µε τις αρχικές τιµές 

των παραµέτρων.  
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1o ∆οκίµιο - 5kA
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Σχήµα 5.30  Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 
1o ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.31  Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 

1o ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.32  Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 
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1o ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος
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Σχήµα 5.33 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, µε χρήση των παραµέτρων, µετά 
την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 

 

Στο Σχήµα 5.34 παρουσιάζεται για όλα τα µοντέλα και επίπεδα ρεύµατος η σχετική 

απόκλιση από την τιµή του κατασκευαστή, χρησιµοποιώντας τις αρχικές τιµές των 

παραµέτρων κάθε µοντέλου [3, 4, 6] και τις προκύπτουσες µε τον τροποποιηµένο 

γενετικό αλγόριθµο. 

1ο ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος και για τα τρια επίπεδα ρεύµατος
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Fernandez (αρχικές τιµές) Fernandez (Πιν. 5.32)

Σχήµα 5.34 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση για κάθε µοντέλο και για κάθε επίπεδο 
ρεύµατος µε χρήση των αρχικών παραµέτρων και αυτών που προκύπτουν, µετά την 
εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 
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Το σφάλµα της παραµένουσας τάσης, που προβλέπει κάθε µοντέλο, µε τις προκύπτουσες 

από την εφαρµογή του τροποποιηµένου γενετικού αλγορίθµου τιµές των παραµέτρων 

κάθε κυκλωµατικού µοντέλου, µειώνεται ταυτόχρονα, χωρίς να µηδενίζεται, και για τα 

τρία εξεταζόµενα επίπεδα εγχεόµενου ρεύµατος. Με την εφαρµογή του τροποποιηµένου 

γενετικού αλγορίθµου εξασφαλίζεται για κάθε µοντέλο, ότι τούτο, ανεξαρτήτως του 

ρεύµατος, θα προβλέπει, µε τις νέες τιµές των παραµέτρων, την παραµένουσα τάση µε 

επαρκή ακρίβεια. Με τον τρόπο αυτό κάθε κυκλωµατικό µοντέλο καθίσταται πιο 

αξιόπιστο, όχι µόνο για ένα επίπεδο ρεύµατος, αλλά για ένα εύρος τιµών ρευµάτων. 

 
5.9.2 ∆οκίµιο Νο2 (αλεξικέραυνο µε ονοµαστική τάση 36.3kV) 

Πίνακας 5.34 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 
του γενετικού αλγορίθµου για 5kA (από Πίνακα 5.25) 

 IEEE Pinceti Fernandez 
αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 
 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71  -4.54 88.74 0.00  86.41 -2.62  88.74 0.00  96.54 8.78  88.74 0.00  
10kA 97.83 4.11 99.82 6.23  89.86 -4.36  99.55 6.62  99.55 5.94  93.23 -1.80  
20kA 107.21 2.29  110.47 5.40  96.75 -7.69 108.96 3.95 102.23 -2.46  97.55 -6.92  

 
Πίνακας 5.35 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 

του γενετικού αλγορίθµου για 10kA (από Πίνακα 5.26) 
 IEEE Pinceti Fernandez 

αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 
παράµετροι 

 
Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71  -4.54  83.92 -5.43  86.41 -2.62  91.27 2.89  96.54 8.78  89.83 1.22  
10kA 97.83 4.11  93.96 0.00  89.86 -4.36  39.96 0.00  99.55 5.94  93.96 0  
20kA 107.21 2.29  105.21 0.38  96.75 -7.69 107.35 2.42  102.23 -2.46  99.09 -5.45  

 
Πίνακας 5.36 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 

του γενετικού αλγορίθµου για 20kA (από Πίνακα 5.27) 
 IEEE Pinceti Fernandez 

αρχικές παράµετροι βέλτιστες 
παράµετροι 

αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι  
Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71  -4.54  83.12 -6.33  86.41 -2.62  93.37 5.20  96.54 8.78  96.77 9.04  
10kA 97.83 4.11  95.02 1.12  89.86 -4.36  100.42 6.43  99.55 5.94  100.60 7.06  
20kA 107.21 2.29  104.4 0.00  96.75 -7.69  104.81 0.00  102.23 -2.46  104.86 0.04  
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2ο ∆οκίµιο - 5kA
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Σχήµα 5.35 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 

µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 
την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 

 

2ο ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.36 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 

µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kΑ, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 
την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 

 

2o ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.37 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση προβλεπόµενης παραµένουσας τάσης κάθε 
µοντέλου για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 20kΑ, µε χρήση των τιµών των παραµέτρων, µετά 

την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου (Γ.Α.) 
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Πίνακας 5.37 Αρχικές και βέλτιστες τιµές των παραµέτρων ανά µοντέλο, µετά την 
εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 

20 kA IEEE Pinceti Fernandez 
  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες Αρχικές βέλτιστες

Ro 34 Ω 41.58Ω 1 MΩ 1.277MΩ 1 MΩ 1.068MΩ 
R1 22.10 Ω 18.23Ω - - -  
Lo 0.068 µΗ 0.112µΗ 0.119 µΗ 1.894µΗ -  
L1 5.1 µΗ 4.376µΗ 0.358 µΗ 1.052µΗ 0.756 µΗ 0.776 µΗ 
C 294.11 pF 237.42pF - - 294.11 pF 658.55pF 

 
Πίνακας 5.38 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres), πριν και µετά την εφαρµογή 

του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 
 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

5kA 84.71 -4.54  85.74 -3.38  86.41 -2.62  88.57 -0.19  96.54 8.78  94.08 6.01  
10kA 97.83 4.11  95.21 1.33  89.86 -4.36  94.17 0.22  99.55 5.94  99.10 5.47  
20kA 107.21 2.29  106.15 1.27  96.75 -8.33  105.40 0.56  102.23 -2.46  102.82 -1.89  
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Σχήµα 5.38  Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 5kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 
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2o ∆οκίµιο - 10kA
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Σχήµα 5.39  Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 10kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και  για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 
2o ∆οκίµιο - 20kA
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Σχήµα 5.40 Παραµένουσα τάση για εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα 20kA, µε χρήση των τιµών 
των παραµέτρων, µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα 

ρεύµατος ταυτόχρονα 

2o ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος
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Σχήµα 5.41 Παραµένουσα τάση συναρτήσει του ρεύµατος, µε χρήση των παραµέτρων, µετά 
την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 
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2ο ∆οκίµιο - γενετικός αλγόριθµος και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος
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Pinceti (Πιν. 5.32) Fernandez (αρχικές τιµές) Fernandez (Πιν. 5.32)

Σχήµα 5.42 Εκατοστιαία σχετική απόκλιση για κάθε µοντέλο και για κάθε επίπεδο 
ρεύµατος µε χρήση των αρχικών παραµέτρων και αυτών που προκύπτουν, µετά την 
εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου και για τα τρία επίπεδα ρεύµατος ταυτόχρονα 

 

5.10 Ανάπτυξη γενετικού αλγορίθµου για τον έλεγχο της παραµένουσας 

τάσης και της απορροφώµενης ενέργειας καθοδικών αλεξικεραύνων 
Η τιµή της παραµένουσας τάσης των καθοδικών αλεξικεραύνων είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας για την αποφυγή διάσπασης της µόνωσης σε µια γραµµή, είτε από 

κεραυνοπληξία σε αγωγό φάσης είτε σε αγωγό προσασίας. Ο ακριβής υπολογισµός της 

παραµένουσας τάσης συνεισφέρει στη διεξαγωγή πιο αξιόπιστων µελετών της 

κεραυνικής συµπεριφοράς συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, όσο αφορά την  

πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης µεγαλύτερης από την στάθµη µόνωσης της γραµµής. 

Κυκλωµατικά µοντέλα που προβλέπουν µε µικρό σφάλµα την παραµένουσα τάση του 

κατασκευαστή, δίνουν πιο αξιόπιστες εκτιµήσεις κατά τους θεωρητικούς υπολογισµούς 

της κεραυνικής συµπεριφοράς µιας εγκατάστασης υψηλής τάσης. 

Ωστόσο, η θεώρηση ότι, η καταστροφή των αλεξικεραύνων, λόγω απορρόφησης 

ενέργειας µεγαλύτερης από την ενέργεια αντοχής τους, συνυπολογίζεται στα κεραυνικά 

σφάλµατα, καθιστά την απορροφούµενη από το αλεξικέραυνο ενέργεια κρίσιµη 

παράµετρο, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο για τον υπολογισµό της πιθανότητας 

καταστροφής των αλεξικεραύνων. Για το σκοπό αυτό ο γενετικός αλγόριθµος, ο οποίος 

δίνει καλύτερα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τις άλλες δύο µεθοδολογίες, όπως φαίνεται 
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στους Πίνακες των παραγράφων 5.8.1 και 5.8.2, τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να 

περιλαµβάνει και την απορροφώµενη ενέργεια, µε την αντικειµενική συνάρτηση που 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί να παίρνει τη µορφή: 

m

mc

m

mc

E
EE

V
VxVe −

+
−

=
)(       (5.42) 

όπου: 

Vc η υπολογιζόµενη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης. 

Vm η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης που δίνεται στο φύλλο του κατασκευαστή 

Εc η υπολογιζόµενη απορροφώµενη ενέργεια  

Εm η µετρούµενη απορροφώµενη ενέργεια 

x διάνυσµα που περιέχει τις παραµέτρους κάθε κυκλώµατος: 

Στο [13] παρουσιάζονται µετρήσεις της ενέργειας σε καθοδικά αλεξικέραυνα. Στον 

Πίνακα 5.39 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του αλεξικεραύνου, για το οποίο θα 

εφαρµοσθεί ο γενετικός αλγόριθµος. 

Πίνακας 5.39 Χαρακτηριστικά αλεξικεράυνου 
Ονοµαστική τάση (kV) 7.5 kV 
Παραµένουσα τάση (10kA, 8/20µs) 20.908 kV 
Ύψος 0.0458 m 
Ενέργεια (10kA, 8/20µs) 6.71 kJ 

 
Πίνακας 5.40 Αρχικές και βέλτιστες τιµές ανά µοντέλο, για εγχεόµενο κρουστικό ρεύµα 

 10 kA (8/20µs), µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
10 kA IEEE Pinceti Fernandez 

  αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες αρχικές βέλτιστες 
Ro 4.58 Ω 2.34 Ω 1 ΜΩ 1.43 ΜΩ 1 ΜΩ  ΜΩ 
R1 2.978 Ω 10.65 Ω - - - - 
Lo 0.009 µΗ 0.0123 µΗ 0.018 µΗ  0.126 µΗ - - 
L1 0.687 µΗ 0.445 µΗ 0.054 µΗ 0.026 µΗ 0.482 µΗ 1.318 µΗ 
C 2183.4 pF 1987.4pF - - 2183.4 pF 1709. 8 pF

 
Πίνακας 5.41 Μέγιστες τιµές της παραµένουσας τάσης (Vres) 
πριν και µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου  

 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες 

παράµετροι 

 Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

Vres 
(kV) 

απόκλιση 
(%) 

10kA 21.63 3.45% 21.24 1.59% 20.22 -3.29% 21.16 1.20% 19.84 -5.10% 20.52 -1.85% 
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Πίνακας 5.42 Απορροφώµενη ενέργεια (E) 

πριν και µετά την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου 
 IEEE Pinceti Fernandez 
 αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι αρχικές παράµετροι βέλτιστες παράµετροι 

 E (kJ) απόκλιση E (kJ) απόκλιση E (kJ) απόκλιση E (kJ) απόκλιση E (kJ) απόκλιση E (kJ) απόκλιση 

10kA 7.1  5.81% 6.85 2.08% 6.34 -5.51% 6.48 -3.42% 6.38 -4.91% 6.49 -3.27% 
 

Με την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη µείωση της 

σχετικής απόκλισης τόσο για τη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης, όσο και για την 

ενέργεια απορρόφησης του αλεξικεραύνου, καθιστώντας το κάθε µοντέλο πιο ακριβές 

και αξιόπιστο. 

 
5.11 Σύγκριση αποτελεσµάτων γενετικού αλγορίθµου µε αποτελέσµατα 

άλλων ερευνητών 
Στο [8] χρησιµοποιείται κατάλληλη µεθοδολογία για τον υπολογισµό των παραµέτρων 

εκείνων (κάθε µοντέλου) που µειώνουν την απόκλιση µεταξύ θεωρητικών και 

µετρούµενων τιµών της µέγιστης τιµής και της κλίσης της παραµένουσας τάσης και της 

απορροφούµενης από το αλεξικέραυνο ενέργειας. Στους Πίνακες 5.43 έως 5.50 

παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι τιµές των παραµέτρων και τα αποτελέσµατα κάθε 

εξεταζόµενου µοντέλου (για δύο δοκίµια A και Β [3, 8]) όπως δίνονται στο [8] και από 

την εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου.  

Πίνακας 5.43 ∆οκίµιο Α [3, 8]: τιµές των παραµέτρων για το µοντέλο ΙΕΕΕ 
 Αρχικές τιµές [8] Βέλτιστες τιµές  

µε τη µέθοδο του [8] 
Βέλτιστες τιµές  

µε το γενετικό αλγόριθµο 
Ro 10 Ω 4.15 Ω 19.92 Ω 
Lo 1x10-10 H 5.07x10-10 H 0.84x10-10 H 
R1 10 Ω 7.11 Ω 12.45 Ω 
L1 1x10-10 H 1.26x10-10 H 1.98x10-10 H 
C 1x10-20 F 3.12x10-14 F 4.57x10-14 F 

 
Πίνακας 5.44 ∆οκίµιο Α [3, 8]: αποτελέσµατα  για το µοντέλο ΙΕΕΕ 

 Μετρήσεις [8] Αποτελέσµατα 
από [8] 

απόκλιση Αποτελέσµατα 
γενετικού αλγορίθµου 

απόκλιση 

Ενέργεια 0.69 kJ 0.68 kJ -1.44% 0.694 kJ 0.58% 
Κλίση 141.6 kV/µs 137.7 kV/µs -2.75% 139.1 kV/µs -1.76% 
Παραµένουσα τάση 7.558 kV 7.512 kV -0.60% 7.568 kV 0.38% 

 
 

 



Κεφάλαιο 5: Κυκλωµατικά µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων 
 

 
 

175

 
Πίνακας 5.45 ∆οκίµιο Α [3, 8]: τιµές των παραµέτρων για το µοντέλο Pinceti-Gianettoni 

 Αρχικές τιµές [8] Βέλτιστες τιµές  
µε τη µέθοδο του [8] 

Βέλτιστες τιµές  
µε το γενετικό αλγόριθµο 

Ro 1000 Ω 917.1 Ω 871.3Ω 
Lo 1x10-10 H 5.51x10-9 H 8.44x10-9 H 
L1 1x10-10 H 1.36x10-7 H 0.62x10-7 H 

 
Πίνακας 5.46 ∆οκίµιο Α [3, 8]: αποτελέσµατα για το µοντέλο Pinceti-Gianettoni 

 Μετρησείς [8] Αποτελέσµατα 
από [8] 

απόκλιση Αποτελέσµατα 
γενετικού αλγορίθµου 

απόκλιση 

Ενέργεια 0.69 kJ 0.65 kJ -5.79% 0.670kJ -2.89% 
Κλίση 141.6 kV/µs 131.3 kV/µs -7.27% 135.9kV/µs -4.02% 
Παραµένουσα τάση 7.558 kV 7.663 kV 1.40% 7.627kV 0.92% 

 
Πίνακας 5.47 ∆οκίµιο Β [3, 8]: τιµές των παραµέτρων για το µοντέλο ΙΕΕΕ 

 Αρχικές τιµές [8] Βέλτιστες τιµές  
µε τη µέθοδο του [8] 

Βέλτιστες τιµές µε το 
γενετικό αλγόριθµο 

Ro 10 Ω 94.11 Ω 152.29Ω 
Lo 1x10-10 H 5.11x10-10 H 8.34x10-10 H 
R1 10 Ω 0.23 Ω 9.27 Ω 
L1 1x10-10 H 5.91x10-10 H 7.24x10-10 H 
C 1x10-20 F 2.15x10-14 F 6.27x10-14 F 

 
Πίνακας 5.48 ∆οκίµιο Β [3, 8]: αποτελέσµατα  για το µοντέλο ΙΕΕΕ 

 Μετρήσεις [8] Αποτελέσµατα 
από [8] 

απόκλιση Αποτελέσµατα 
γενετικού αλγορίθµου 

απόκλιση 

Ενέργεια 19.6 kJ 19.5 kJ -0.51% 19.66kJ 0.71% 
Κλίση 36 kV/µs 29 kV/µs -19.4% 33.1kV/µs -8.05% 
Παραµένουσα τάση 51 kV 51.153 kV 0.30% 50.904kV -0.18% 

 
Πίνακας 5.49 ∆οκίµιο Β [3, 8]: τιµές των παραµέτρων για το µοντέλο Pinceti-Gianettoni 

 Αρχικές τιµές [8] Βέλτιστες τιµές 
 µε τη µέθοδο του [8] 

Βέλτιστες τιµές  
µε το γενετικό αλγόριθµο 

Ro 1000 Ω 416.2 Ω 744.3Ω 
Lo 1x10-10 H 2.23x10-7 H 0.94x10-7 H 
L1 1x10-10 H 4.66x10-7 H 8.25x10-7 H 

 
Πίνακας 5.50 ∆οκίµιο Β [3, 8]: αποτελέσµατα για το µοντέλο Pinceti-Gianettoni 

 Μετρήσεις [8] Αποτελέσµατα 
από [8] 

απόκλιση Αποτελέσµατα 
γενετικού αλγορίθµου 

απόκλιση 

Ενέργεια 19.6 kJ 19.3 kJ -1.53% 19.71kJ 0.56% 
Κλίση 36 kV/µs 36.3 kV/µs 0.83% 36.2kV/µs 0.27% 
Παραµένουσα τάση 51 kV 50.439 kV -1.10% 51.227kV 0.44% 
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Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι, ο γενετικός αλγόριθµος δίνει καλύτερες εκτιµήσεις 

για τα τρία µεγέθη και προσεγγίζει επαρκέστατα µε υψηλή ακρίβεια τις πραγµατικές 

(µετρηθείσες) τιµές. 

 

5.12 Συµπεράσµατα 
Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής εξετάστηκαν τα τρία ευρέως χρησιµοποιούµενα 

µοντέλα καθοδικών αλεξικεραύνων χωρίς διάκενα (IEEE, Pinceti-Gianettoni, Fernandez-

Diaz). Η µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης για δεδοµένη κυµατοµορφή κρουστικού 

ρεύµατος εξαρτάται από τις τιµές των παραµέτρων κάθε µοντέλου. Αρχικά, για τον 

προσδιορισµό των παραµέτρων κάθε κυκλωµατικού µοντέλου ακολουθήθηκαν οι 

διαδικασίες που προβλέπονται στα [1-3], για δύο διαφορετικά δοκίµια. Η παραµένουσα 

τάση, που προκύπτει από κάθε µοντέλο και για κάθε επίπεδο κεραυνικού ρεύµατος 

συγκρίνεται µε αυτή που δίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. Με 

στόχο τη µείωση της απόκλισης µεταξύ µετρούµενης και υπολογιζόµενης τιµής της 

παραµένουσας τάσης εφαρµόστηκαν τρεις µέθοδοι βελτιστοποίησης (Downhill simplex, 

Powell, γενετικός αλγόριθµος) ώστε να προσδιοριστούν οι τιµές των παραµέτρων κάθε 

κυκλώµατος που ελαχιστοποιούν την απόκλιση µεταξύ της παραµένουσας τάσης που 

δίνεται από τον κατασκευαστή και αυτής που προκύπτει από τις προσοµοιώσεις.   

Από τα αποτελέσµατα, προκύπτει ότι, ο γενετικός αλγόριθµος που αναπτύχθηκε 

παρουσιάζει τις µικρότερες αποκλίσεις. Σηµαντικό πλεονέκτηµα του γενετικού 

αλγορίθµου είναι ότι δεν εξαρτάται από τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και δεν 

«εγκλωβίζεται» σε τοπικά ακρότατα, εξετάζοντας τις βέλτιστες τιµές όλου του εύρους 

των τιµών που έχει οριστεί. Η παραµένουσα τάση που δίνει κάθε µοντέλο για κάθε 

επίπεδο ρεύµατος µε τις νέες τιµές των παραµέτρων, που προκύπτουν από το γενετικό 

αλγόριθµο, σχεδόν ταυτίζεται µε τα δεδοµένα του κατασκευαστή (η απόκλιση από τις 

τιµές του κατασκευαστή µε τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους είναι κάτω του 0.12%), 

γεγονός που συνιστά σηµαντική βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µοντέλων. 

Εποµένως, δεν υπάρχει ανάγκη για πρόταση νέου µοντέλου, αλλά όπως αποδεικνύεται η 

βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων ενός από τα υπάρχοντα µοντέλα δίνει παραπάνω από 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  
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Στους υπολογισµούς που προηγήθηκαν οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης εφαρµόστηκαν 

σε κάθε µοντέλο ξεχωριστά για κάθε επίπεδο κεραυνικού ρεύµατος (5kA, 10kA, 20kA). 

Οι βέλτιστες τιµές, ωστόσο, που προκύπτουν για κάθε επίπεδο ρεύµατος, δεν µηδενίζουν 

την αντικειµενική συνάρτηση (Σχέση 5.17) για τα άλλα επίπεδα εγχεόµενου κεραυνικού 

ρεύµατος. Για την εύρεση των τιµών που ελαχιστοποιούν το σφάλµα και για τα τρία 

επίπεδα ρεύµατος (όπως αυτά δίνονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

κατασκευαστή) τροποποιήθηκε ο αρχικός γενετικός αλγόριθµος, ώστε να ελαχιστοποιεί 

τα σχετικά σφάλµατα ταυτόχρονα και για τρία ρεύµατα. Τα µοντέλα µε τις νέες τιµές των 

παραµέτρων τους δίνουν πιο ακριβή αποτελέσµατα για ένα εύρος τιµών (και όχι για 

συγκεκριµένο επίπεδο ρεύµατος όπως γινόταν έως τώρα) και είναι πιο χρήσιµα και 

αποτελεσµατικά για εφαρµογές που µεταβάλλεται το εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα.  

Πέρα από την παραµένουσα τάση, για τον έλεγχο και της κυµατοµορφής της 

παραµένουσας τάσης ελέγχεται µέσω του γενετικού αλγορίθµου και η ενέργεια που 

απορροφάται από το αλεξικέραυνο, καθώς  η απορροφούµενη ενέργεια είναι ο πλέον 

καθοριστικός παράγων για τον υπολογισµό της πιθανότητας σφάλµατος των 

αλεξικεραύνων. 
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Κεφάλαιο 6 

Συµβολή – Πρωτοτυπία της ∆ιατριβής 

Η χρήση καθοδικών αλεξικεραύνων, για τη βελτίωση της κεραυνικής συµπεριφοράς 

εγκαταστάσεων υψηλής τάσης, η ανάπτυξη κυκλωµατικών µοντέλων, για την επιτυχή 

προσοµοίωση της συµπεριφοράς των αλεξικεραύνων, καθώς και ο έλεγχος της σωστής 

λειτουργίας τους είναι θέµατα, τα οποία η διεθνής επιστηµονική κοινότητα, αλλά και 

εταιρείες παραγωγής και µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, πραγµατεύονται µε έντονο 

ενδιαφέρον. Η παρούσα διατριβή ασχολήθηκε µε τις επιµέρους αυτές πτυχές της 

µελέτης, χρήσης και λειτουργίας των καθοδικών αλεξικεραύνων (εφαρµογές σε γραµµές 

µεταφοράς, κυκλωµατική προσέγγιση, πειραµατικές µετρήσεις) σε εγκαταστάσεις 

υψηλής τάσης, και συνεισφέρει στην εξέλιξη του επιπέδου γνώσεων στα, σχετικά µε τα 

καθοδικά αλεξικέραυνα, θέµατα. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ιδιαίτερα εκείνα σηµεία, 

µε τα οποία η παρούσα εργασία, είτε συµβάλλει στην πρόοδο της επιστήµης, είτε/και 

αποτελούν στοιχεία επιστηµονικής πρωτοτυπίας. 

 Υπολογισµός πιθανότητας καταστροφής αλεξικεραύνων 

Στο λογισµικό Matlab αναπτύχθηκε κατάλληλη µέθοδος, για τον υπολογισµό της 

πιθανότητας καταστροφής καθοδικών αλεξικεραύνων, εγκατεστηµένων σε γραµµές 

µεταφοράς υψηλής τάσης, µε ανάλυση ευαισθησίας ως προς την αντίσταση γείωσης 

των πυλώνων, το βήµα τοποθέτησης των αλεξικεραύνων και την ενέργεια αντοχής 

αυτών. Η µέθοδος υπολογίζει την πιθανότητα καταστροφής, χωριστά: α) για 

κεραυνικό πλήγµα σε αγωγό φάσης και β) για πλήγµα σε αγωγό προστασίας, και 

καταδεικνύει ότι, η πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων, λόγω πλήγµατος 

σε αγωγό φάσεως, είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης γείωσης, σε αντίθεση 

µε την αντίστοιχη πιθανότητα για την περίπτωση πλήγµατος σε αγωγό προστασίας. Η 

παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για εγκαταστάσεις, στις οποίες δεν 

υπάρχουν αγωγοί προστασίας: χαµηλές τιµές της αντίστασης γείωσης προστατεύουν 

την εγκατάσταση από την ανάπτυξη υπερτάσεων µεγάλων τιµών (που ξεπερνούν τη 

στάθµη µόνωσης), ενδέχεται, ωστόσο, να οδηγήσουν σε καταστροφή των 

αλεξικεραύνων, εξαιτίας διέλευσης από αυτά µεγάλου ρεύµατος. Προτείνεται, τέλος, 
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τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, για τον υπολογισµό της πιθανότητας αστοχίας 

αλεξικεραύνων εγκατεστηµένων σε γραµµές: µε εφαρµογή του µοντέλου µάθησης Q, 

το νευρωνικό δίκτυο δέχεται ως εισόδους την αντίσταση γείωσης των πυλώνων, το 

βήµα τοποθέτησης των αλεξικεραύνων και την ενέργεια αντοχής αυτών και δίνει ως 

έξοδο την πιθανότητα αστοχίας. Για την εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου, 

χρησιµοποιήθηκαν, ως είσοδοι, αποτελέσµατα προσοµοιώσεων. Τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής του νευρωνικού δικτύου δείχνουν ότι, το νευρωνικό δίκτυο 

υπολογίζει µε µεγάλη ακρίβεια την πιθανότητα καταστροφής των αλεξικεραύνων, 

και, µάλιστα, µε πολύ καλή σύγκλιση προς τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων. 

 Βελτίωση κεραυνικής συµπεριφοράς γραµµών µεταφοράς  

Έγιναν προσοµοιώσεις σε γραµµές µεταφοράς του Ελληνικού Συστήµατος, για τις 

οποίες εκτιµάται ο συνολικός αριθµός σφαλµάτων, µετά την εγκατάσταση καθοδικών 

αλεξικεράυνων, µε βήµα τοποθέτησης ένα, δύο ή τρία ανοίγµατα πυλώνων. Κάθε 

γραµµή χωρίσθηκε σε επί µέρους περιοχές, ανάλογα µε την αντίσταση γείωσης των 

πυλώνων. Για τους υπολογισµούς επιλέχθηκαν τα αλεξικέραυνα που χρησιµοποιεί η 

∆ΕΗ για την προστασία των υποσταθµών. Για πρώτη φορά, στα συνολικά σφάλµατα 

συµπεριλαµβάνονται και οι αστοχίες των αλεξικεραύνων (γεγονός που έγινε δεκτό 

κατά την κρίση αντίστοιχης δηµοσίευσης [1] του συγγραφέα της παρούσης 

διατριβής), δεδοµένου ότι, τα αλεξικέραυνα αποτελούν µέρος του εξοπλισµού της 

γραµµής και, µετά την καταστροφή τους, απαιτείται αφαίρεσή τους, προς 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους, προϋποθέτουσα αποσύνδεση της γραµµής. Οι ως 

άνω απαιτούµενες ενέργειες είναι παράγοντες που δηµιουργούν θετική ή αποθετική, 

κατά περίπτωση, ζηµία, επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της γραµµής, και, 

τελικά, της ηλεκτρικής επιχείρησης.  

Προτείνεται νέα µεθοδολογία για την επιλογή των παραµέτρων της γραµµής 

(αντίσταση γείωσης, ενέργεια αντοχής αλεξικεραύνων, βήµα τοποθέτησής τους), µε 

στόχο την ελαχιστοποίηση των κεραυνικών σφαλµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των 

αστοχιών των αλεξικεραύνων), µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Το πρόγραµµα είναι 

ευέλικτο, ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιλέξει τα µεγέθη που θέλει να µεταβάλει. 

Για την επαλήθευση της µεθόδου, ο αλγόριθµος, που αναπτύχθηκε, εφαρµόσθηκε σε 
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γραµµές µεταφοράς του Ελληνικού Συστήµατος, µε αποτέλεσµα σηµαντική µείωση 

του συνολικού αριθµού των κεραυνικών σφαλµάτων  [2]. 

 Μέτρηση του ρεύµατος διαρροής καθοδικών αλεξικεραύνων 

Πραγµατοποιήθηκε µέτρηση του ρεύµατος διαρροής καθοδικών αλεξικεραύνων µέσης 

τάσης υπό κανονικές συνθήκες, υπό συνθήκες τεχνητής βροχής και ύστερα από 

καταπόνηση µε κρουστικές τάσεις. H καταλληλότητα και η αξιοπιστία της µέτρησης του 

ωµικού ρεύµατος διαρροής µε χρήση σήµατος τάσης αναφοράς χαρακτηρίζεται από το 

Πρότυπο IEC 6099-5 ως µέτριας (αλλά αποδεκτής) αξιοπιστίας για on line διαγνωστικές 

δοκιµές, ενώ η πολυπλοκότητα και ο βαθµός δυσκολίας της εκτέλεσής της θεωρείται 

υψηλός. Στην εργασία καταδεικνύεται ότι, α) η αύξηση του ωµικού ρεύµατος διαρροής 

δε σηµαίνει απαραιτήτως βλάβη (επισκευάσιµη ή µη) του αλεξικεραύνου, αλλά µπορεί 

να οφείλεται σε άλλα, µη καταστρεπτικά, αίτια. Εποµένως, µια µεµονωµένη µέτρηση του 

ρεύµατος διαρροής δεν δίνει πληροφορία σηµαντικής διαγνωστικής αξίας, αλλά 

απαιτείται, είτε συνεχής (on line) µέτρηση του ρεύµατος, είτε µέτρηση σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα και σύγκριση των µετρήσεων. β) πέρα από τη δυσκολία σύνδεσης και 

εκτέλεσης σε συνδεµένα στο δίκτυο αλεξικέραυνα, η µέτρηση σε δύο διαφορετικά 

εργαστήρια (Εργαστήρια Υψηλών Τάσεων ΕΜΠ και Κ∆ΕΠ/∆ΕΗ) έδειξε ότι, η ποιότητα 

των µετρήσεων επηρεάζεται έντονα από τη γείωση, τη διάταξη και συνδεσµολογία της 

δοκιµής, την ποιότητα του σήµατος αναφοράς, τις παρεµβολές από τον περιβάλλοντα 

χώρο και την τοποθέτηση ή όχι του µετρητικού εξοπλισµού σε κλωβό. Είναι φανερό, ότι, 

η ποιότητα των µετρήσεων επηρεάζεται πολύ πιο έντονα σε on-line δοκιµές, όπου 

υπάρχουν αρκετές παρεµβολές, το σύστηµα γείωσης ενδεχοµένως να έχει υψηλή 

αντίσταση, ενώ δεν είναι εύκολη η ηλεκτροµαγνητική θωράκιση της διάταξης. Η 

επανάληψη των µετρήσεων, ανά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, και η σύγκριση 

των τιµών κάθε νέας µέτρησης µε τις προηγούµενες κρίνεται απαραίτητη, για να 

επιβεβαιωθεί η αιτία της αύξησης του ρεύµατος διαρροής και αποφασισθεί, κατά 

περίπτωση, η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση του αλεξικεραύνου. Τα αποτελέσµατα και 

η αξιολόγηση των µετρήσεων περιλαµβάνονται σε σχετική δηµοσίευση [3] του 

συγγραφέα της παρούσης διατριβής σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό, στην οποία 

έχουν, ήδη, γίνει τρεις (3) αναφορές [4-6]. 
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 Σύγκριση πειραµατικών µετρήσεων του ηλεκτρικού πεδίου γύρω από καθοδικό 

αλεξικέραυνο µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων 

Το Πρότυπο IEC 60099-4 δίνει οδηγίες για µοντελοποίηση καθοδικών 

αλεξικεραύνων στις δύο διαστάσεις, µε αρκετές απλοποιήσεις και παραδοχές ως προς 

τη συµµετρία των αλεξικεραύνων. Οι διδιάστατες προσοµοιώσεις εκµεταλλεύονται 

την αξονική συµµετρία, που παρουσιάζει το αλεξικέραυνο, είναι, όµως, αδύνατο να 

συµπεριλάβουν τις ασυµµετρίες των ηλεκτροδίων του αλεξικεραύνου, καθώς και µη 

συµµετρικά στοιχεία της διάταξης (π.χ. τον αγωγό), τα οποία, συνδεόµενα µε το 

αλεξικέραυνο, επηρεάζουν, τόσο την κατανοµή της επιβαλλόµενης τάσης, όσο και 

την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Στην παρούσα εργασία, η ένταση του ηλεκτρικού 

πεδίου µετράται σε διάφορες θέσεις, ακτινικά και καθ’ ύψος, σε πέντε διαφορετικούς 

άξονες, λαµβανοµένης, προφανώς, υπ’ όψη της ασυµµετρίας του δοκιµίου. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων, τα οποία έγιναν δεκτά για παρουσίαση σε διεθνές 

επιστηµονικό συνέδριο υψηλών τάσεων [7], συγκρίνονται µε αυτά που προκύπτουν 

από προσοµοιώσεις, τόσο µε τη διδιάστατη, όσο και µε την τριδιάστατη έκδοση του 

λογισµικού PC Opera, και καταδεικνύεται ότι, το σφάλµα (απόκλιση µεταξύ 

αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων και πειραµατικών τιµών), είναι µικρότερο, στην 

περίπτωση του τριδιάστατου µοντέλου,  απ’ ό,τι στην περίπτωση του διδιάστατου 

µοντέλου - εποµένως, η προσοµοίωση του αλεξικεραύνου στις τρεις διαστάσεις δίνει 

σαφώς καλύτερη εικόνα της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου, σε σχέση µε την 

προσοµοίωση στις δύο διαστάσεις. Μελετήθηκε, επίσης, η αύξηση του ηλεκτρικού 

πεδίου σε περίπτωση ρύπανσης και υγρασίας στην εξωτερική µόνωση του δοκιµίου. 

Το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για διαγνωστικές δοκιµές, δεδοµένου ότι, 

επιτρέπει την ανάλυση των τιµών του πεδίου, σε περίπτωση καταστροφής της µη 

γραµµικής αντίστασης (βαρίστορ), ή σφάλµατος στην εξωτερική µόνωση του 

αλεξικεραύνου. 

 Μέθοδος υπολογισµού της κατανοµής της επιβαλλοµενης τάσης κατά µήκος της 

µη γραµµικής αντίστασης – Αλλαγές στη γεωµετρία της µη γραµµικής 

αντίστασης 

Η µέτρηση της κατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής 

αντίστασης στα αλεξικέραυνα είναι προφανώς, αδύνατη, καθώς τούτο θα απαιτούσε 
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τοµή (καταστροφή) του δοκιµίου. Ως εκ τούτου, η κατανοµή της τάσης µπορεί να 

προκύψει µε χρήση υπολογιστικών µεθόδών ή/και προσοµοιώσεων. Η ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων για το ηλεκτρικό πεδίο, σε σύγκριση µε τις 

ληφθείσες πειραµατικές µετρήσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης για την 

καταλληλότητα-αξιοπιστία του µοντέλου (των διδιάστατων ή τριδιάστατων 

προσοµοιώσεων) να εξάγει επαρκείς εκτιµήσεις για την κατανοµή της επιβαλλόµενης 

τάσης κατά µήκος της µη γραµµικής αντίστασης. 

Προτείνονται, επίσης, σχεδιαστικές αλλαγές στη γεωµετρία της µη γραµµικής 

αντίστασης για την επίτευξη ισοκατανοµής της επιβαλλόµενης τάσης, µε επαύξηση, 

σε λογικά, από πλευράς τεχνικής εφικτά και από πλευράς κόστους αποδεκτά, όρια 

της διαµέτρου της µη γραµµικής αντίστασης, είτε καθ’ όλο το µήκος αυτής, είτε, 

τουλάχιστον, στην πλευρά υψηλής τάσης αυτής. Επισηµαίνεται ότι, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, αποφεύγεται η χρήση των τοροειδών εξοµάλυνσης της κατανοµής του 

δυναµικού. Οι σχεδιαστικές αλλαγές κρίνονται ιδιαίτερα επιτακτικές στην περίπτωση 

αλεξικεραύνων υψηλής τάσης, στα οποία εµφανίζεται σε µεγάλο βαθµό 

ανοµοιοµορφία στην κατανοµή του δυναµικού. 

 Επιλογή των βέλτιστων παραµέτρων των κυκλωµατικών µοντέλων καθοδικών 

αλεξικεραύνων 

Για την κυκλωµατική αναπαράσταση των καθοδικών αλεξικεραύνων χωρίς διάκενα 

έχουν προταθεί τρία κυκλωµατικά µοντέλα (ΙΕΕΕ, Pinceti-Gianettoni, Fernadez-

Diaz), µε τα δύο τελευταία να αποτελούν τροποποιήσεις του πρώτου µοντέλου. Οι 

προβλέψεις κάθε µοντέλου για την τιµή της παραµένουσας τάσης, για δεδοµένο 

επίπεδο κεραυνικού ρεύµατος, παρουσιάζουν απόκλιση από τις τιµές, που έχει 

µετρήσει ο κατασκευαστής για το ίδιο επίπεδο ρεύµατος. Η απόκλιση ανά µοντέλο 

εξαρτάται από τις τιµές των παραµέτρων, που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή 

του (αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων), οι οποίες, µε τη σειρά τους, υπολογίζονται µε 

βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οικείου αλεξικεραύνου. 

Με στόχο τη µείωση της απόκλισης µεταξύ της µετρηθείσης από τον κατασκευαστή 

και της υπολογιζόµενης από κάθε µοντέλο τιµής της παραµένουσας τάσης, 

εφαρµόσθηκαν τρεις µέθοδοι βελτιστοποίησης (downhill simplex, Powell, γενετικός 

αλγόριθµος), ώστε να προσδιορισθούν οι τιµές των παραµέτρων κάθε κυκλώµατος, 
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που ελαχιστοποιούν την απόκλιση αυτή. ∆ιαπιστώνεται ότι, τα αποτελέσµατα του 

γενετικού αλγορίθµου παρουσιάζουν τις µικρότερες αποκλίσεις από τις τιµές του 

κατασκευαστή, σε σχέση µε τις άλλες δύο µεθόδους. Πλεονέκτηµα του γενετικού 

αλγορίθµου είναι ότι, δεν εξαρτάται από τις αρχικές τιµές των παραµέτρων και δεν 

«εγκλωβίζεται» σε τοπικά ακρότατα: αντιθέτως, αναζητεί τις βέλτιστες τιµές σε όλο 

το εύρος των τιµών που έχει ορισθεί. Η παραµένουσα τάση, που δίνει κάθε µοντέλο, 

µε τις νέες τιµές των παραµέτρων, που προκύπτουν από το γενετικό αλγόριθµο, 

ταυτίζεται, σχεδόν, µε τα δεδοµένα του κατασκευαστή (η απόκλιση των 

αποτελεσµάτων των µοντέλων από τις τιµές του κατασκευαστή, µε τις, 

βελτιστοποιηµένες, για καθένα µοντέλο, παραµέτρους, είναι κάτω του 0.12%), 

γεγονός που συνιστά σηµαντική βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µοντέλων. 

Θα πρέπει, προσθετικά, να σηµειωθεί ότι, η ταύτιση αυτή ισχύει για οποιοδήποτε 

επίπεδο ρεύµατος (συνήθως, οι κατασκευαστές αναφέρονται σε τρία διακριτά 

επίπεδα ρεύµατος: 5kA, 10kA ή 20kA). Εποµένως, δεν υπάρχει ανάγκη να προταθεί 

νέο µοντέλο: σηµασία έχει η βέλτιστη επιλογή των παραµέτρων, για ένα οποιοδήποτε 

από τα τρία προαναφερθέντα µοντέλα, και, τότε, τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα 

είναι παραπάνω από ικανοποιητικά.  

Σε αντίθεση µε την έως τώρα πρακτική, κατά την οποία, κάθε επίπεδο ρεύµατος 

ελέγχεται χωριστά, ο γενετικός αλγόριθµος τροποποιήθηκε, έτσι ώστε να υπολογίζει 

τις τιµές των παραµέτρων κάθε µοντέλου, που ελαχιστοποιούν την απόκλιση µεταξύ 

µετρηθείσης και υπολογιζόµενης παραµένουσας τάσης, ταυτόχρονα, για όλα τα 

επίπεδα ρεύµατος που δίνονται από τον κατασκευαστή (όπως σηµειώθηκε: συνήθως 

5kA, 10kA, 20kA). Με τον τρόπο αυτό, προσδιορίζονται οι βέλτιστες τιµές των 

παραµέτρων, µε εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου, µία µόνο φορά για όλα τα ως 

άνω επίπεδα ρεύµατος. Τα µοντέλα, µε τις νέες τιµές των παραµέτρων τους, τις 

προκύπτουσες από τον τροποποιηµένο γενετικό αλγόριθµο, δίνουν πιο ακριβή 

αποτελέσµατα, απ’ ότι έδιναν µε τις αρχικές τιµές των παραµέτρων τους, για ένα 

εύρος τιµών ρευµάτων (και όχι για συγκεκριµένο επίπεδο ρεύµατος, όπως γινόταν 

έως τώρα) και είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και αποτελεσµατικά, για τις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες µεταβάλλεται το εγχεόµενο κεραυνικό ρεύµα.  
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Εκτός από τη µέγιστη τιµή της παραµένουσας τάσης, ελέγχεται, µε µια περαιτέρω 

τροποποίηση του γενετικού αλγορίθµου, και η ενέργεια που απορροφάται από το 

αλεξικέραυνο. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάται ακόµα καλύτερη εκτίµηση, όχι µόνο 

της µέγιστης τιµής, αλλά και της µορφής της παραµένουσας τάσης. Επιπλέον,  η 

απορροφούµενη ενέργεια είναι ο κατ’ εξοχήν καθοριστικός παράγων για τον 

υπολογισµό της πιθανότητας σφάλµατος των αλεξικεραύνων, µε αποτέλεσµα, τα 

µοντέλα, µε τις βελτιστοποιηµένες παραµέτρους, να γίνονται πιο αξιόπιστα, σε σχέση 

µε την περίπτωση που χρησιµοποιούν τις αρχικές τιµές των παραµέτρων,  κατά την 

εφαρµογή τους, για τον υπολογισµό της πιθανότητας καταστροφής των 

αλεξικεραύνων. Η πρωτοτυπία των παραπάνω εφαρµογών και η σηµασία των 

αποτελεσµάτων επιβεβαιώνεται και από τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις  [8-12] και  τις 

σχετικές αναφορές  [13, 14]. 

 

Αντικείµενα µίας µελλοντικής ερευνητικής προσπάθειας, που θα µπορούσε να επεκτείνει 

τα συµπεράσµατα της παρούσας διατριβής, αποτελούν, ενδεχοµένως: 

 η σύγκριση των υπολογισµών της πιθανότητας αστοχίας των αλεξικεραύνων και του 

συνολικού αριθµού κεραυνικών σφαλµάτων µε πραγµατικά στοιχεία και χρήση 

αυτών για την εκπαίδευση του αναπτυχθέντος τεχνητού νευρωνικού δικτύου, 

 η µέτρηση του ρεύµατος διαρροής σε καταπονηµένα µε κρουστικά ρεύµατα 

αλεξικέραυνα, ή/και σε δοκίµια εγκατεστηµένα στο δίκτυο, καθώς, υπό 

προϋποθέσεις, και σε κατεστραµµένα αλεξικέραυνα, 

 η µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου σε δοκίµια µε ρύπανση ή/και φθορές στην 

εξωτερική τους επιφάνεια, καθώς και σε καταπονηµένα ή κατεστραµµένα δοκίµια 

και σύγκριση των µετρήσεων µε αποτελέσµατα προσοµοιώσεων. Θα πρέπει, επίσης, 

να διερευνηθεί κατά πόσον η µέτρηση του πεδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

διαγνωστικές δοκιµές, 

 η σύγκριση αποτελεσµάτων των κυκλωµατικών µοντέλων µε πειραµατικά δεδοµένα, 

και όχι µόνο µε εκείνα του κατασκευαστή. Εφαρµογή του γενετικού αλγορίθµου, 

που, όπως αποδείχθηκε, δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα, µε µικρή απόκλιση µεταξύ 

θεωρητικών και πειραµατικών τιµών, και σε άλλους τύπους αλεξικεραύνων. 
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Παράρτηµα  
Αβεβαιότητα µετρήσεων 

 
Π.1 Εισαγωγικά 
Κάθε µέτρηση, ανεξάρτητα από το πόσο καλά έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί, υπόκειται σε 

σφάλµατα και εποµένως το αποτέλεσµα µιας µέτρησης εµπεριέχει κάποιο ποσοστό 

αβεβαιότητας. Με τον όρο αβεβαιότητα προσδιορίζεται το εύρος τιµών εκατέρωθεν της 

µετρούµενης τιµής από το όργανο (± ) µέσα στο οποίο βρίσκεται η «αληθινή» ή 

«πραγµατική» τιµή του µετρούµενου µεγέθους, µε µια συγκεκριµένη πιθανότητα (επίπεδο 

εµπιστοσύνης) [1]. Είναι φανερό ότι βασικό πρόβληµα της µετρολογίας είναι η εύρεση της 

«αληθινής» τιµής του µετρούµενου µεγέθους. Παλαιότερα, η χρήση του όρου ακρίβεια 

προσδιόριζε τη µέγιστη απόκλιση της µετρούµενης τιµής από την «αληθινή», ως εάν η 

«αληθινή» τιµή να ήταν απολύτως γνωστή. Εάν αυτό ήταν αληθές, τα προβλήµατα της 

µετρολογίας θα είχαν επιλυθεί. Αντί για αυτό προσπαθούµε να προσεγγίσουµε το «σύννεφο» 

που περιβάλλει την «αληθινή» τιµή µε όρους στατιστικής [2]. 

Εποµένως, σήµερα είναι κοινά αποδεκτό µια ποσοτική δήλωση σχετική µε οποιοδήποτε 

µέγεθος δεν µπορεί να είναι πλήρης εάν δεν περιλαµβάνει, εκτός από το αποτέλεσµα της 

µέτρησης, µια αναφορά στην αβεβαιότητα που συνοδεύει το αποτέλεσµα αυτό. Το να 

συµπεριληφθεί η αβεβαιότητα στις πληροφορίες ποσοτικού προσδιορισµού ενός µεγέθους 

υπακούει σε µια διπλή αναγκαιότητα: αφενός επισηµαίνεται στο χρήστη της µέτρησης η 

πιθανότητα ύπαρξης σφαλµάτων, εφιστώντας την προσοχή του στον πεπερασµένο 

χαρακτήρα της γνώσης µας για µια συγκεκριµένη ποσότητα, αφετέρου δίνεται µια ποσοτική 

εκτίµηση του διαστήµατος µέσα στο οποίο περιέχεται η αληθής τιµή του µετρούµενου 

µεγέθους, καθώς και της πιθανότητας να βρίσκεται η αληθής αυτή τιµή σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή του διαστήµατος αυτού [1-3]. 

 

Π.2 Κατηγοριοποίηση αβεβαιοτήτων (τύπου Α και τύπου Β) 

Το αποτέλεσµα µιας µέτρησης δεν περιορίζεται σε καµία περίπτωση στην τιµή του 

µετρούµενου µεγέθους, αφού πρόκειται για µία στοχαστική µεταβλητή και η αποδιδόµενη 

τιµή χαρακτηρίζεται από µία αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυτή µπορεί να εκφρασθεί, είτε 
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ως τυπική απόκλιση της συνάρτησης κατανοµής που χαρακτηρίζει το αποτέλεσµα, και 

αποκαλείται τότε «τυπική αβεβαιότητα», είτε ως διάστηµα στο οποίο περιέχεται η αληθής 

τιµή, µε µια ορισµένη στάθµη σιγουριάς ή εµπιστοσύνης, και αποκαλείται «διευρυµένη 

αβεβαιότητα». 

  

 
 

Σχήµα Π.1 : Σφάλµα και αβεβαιότητα [1]. 

Πρέπει να τονισθεί ότι, η αβεβαιότητα χαρακτηρίζει την ποιότητα µίας µέτρησης και, πιο 

συγκεκριµένα, το αποτέλεσµά της. ∆εν αφορά άµεσα τα παρατηρούµενα µεγέθη, τα οποία 

είναι δεδοµένα και ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του παρατηρητή να τα προσεγγίσει. Η 

αβεβαιότητα αφορά πάντα µια συγκεκριµένη τιµή, όπως αυτή εκτιµήθηκε κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες, σύµφωνα µε συγκεκριµένη διαδικασία, και χαρακτηρίζει τη γνώση 

που διαθέτουµε για το µετρούµενο µέγεθος. Είναι εποµένως δυνατόν, κάποιος άλλος να 

δώσει µια άλλη εκτίµηση τόσο για την τιµή του ίδιου µεγέθους όσο και για την αβεβαιότητα 

που συνοδεύει την τιµή αυτή. 

Η αβεβαιότητα στο αποτέλεσµα µιας µέτρησης αποτελείται γενικά από πολλές συνιστώσες, 

οι οποίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο είδη ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού 

τους: οι αβεβαιότητες τύπου Α, που υπολογίζονται µε στατιστικές µεθόδους, και οι 

αβεβαιότητες τύπου Β, που υπολογίζονται µε άλλα µέσα. Η κατηγοριοποίηση αυτή δεν 

αντιστοιχεί στη διάκριση µεταξύ «τυχαίων» και «συστηµατικών» αβεβαιοτήτων [1-4]. 

Οι συνιστώσες τύπου Α προκύπτουν από τη µεταβλητότητα (variance) ή την τυπική 

απόκλιση (standard deviation) και τους βαθµούς ελευθερίας του αποτελέσµατος, ενώ είναι 

συχνά απαραίτητη και η γνώση της συµµεταβλητότητας (covariance). 

Οι συνιστώσες τύπου Β, παρά το ότι δεν προκύπτουν απευθείας από κάποια στατιστική 

επεξεργασία, οφείλουν να παρουσιάζονται µε όρους τυπικής αβεβαιότητας. Η τυπική αυτή 

αβεβαιότητα µπορεί να θεωρηθεί ως προσέγγιση της αντίστοιχης µεταβλητότητας, η ύπαρξη 

της οποίας υφίσταται ως υπόθεση.  
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Η τελική συνδυασµένη αβεβαιότητα προκύπτει από το συνδυασµό όλων των επιµέρους 

συνιστωσών, εκφραζόµενων µε τη µορφή τυπικών αποκλίσεων.   

 

Π.3 Εκτίµηση αβεβαιότητας τύπου Α 

Η αβεβαιότητα τύπου Α (random uncertainty – Ur) χρησιµοποιείται όταν το αποτέλεσµα x 

µιας µέτρησης προκύπτει από τις τιµές xi , i=1,2,…,n των n ανεξάρτητων 

επαναλαµβανόµενων µετρήσεων µιας µη µεταβαλλόµενης ποσότητας Χ, κάτω από 

ελεγχόµενες συνθήκες επαναληψιµότητας, χρησιµοποιώντας όργανα µέτρησης 

χαρακτηριζόµενα από αµελητέα απόκλιση στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί η µέτρηση. 

Οι αβεβαιότητες τύπου Α υπολογίζονται βάσει στατιστικών κανόνων. Πραγµατοποιείται 

ένας αριθµός µετρήσεων και προκύπτει η στατιστική κατανοµή των αποτελεσµάτων 

µέτρησης. Η πραγµατική κατανοµή σπάνια είναι γνωστή µε ακρίβεια και για λόγους 

πρακτικούς όσο και στατιστικούς προσεγγίζεται µε την κανονική κατανοµή. Ανάλογα µε το 

πλήθος των µετρήσεων διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις  [4]: 

α) Ur για µικρό αριθµό µετρήσεων (≤10) 

Σε αυτήν την περίπτωση η αβεβαιότητα δίνεται από τη σχέση : 

n
tsU r

r =                   (Π.1) 

όπου   t : συντελεστής Student (Student’s factor) 

           P: το επιθυµητό επίπεδο εµπιστοσύνης (confidence level) 

           sr : τυπική απόκλιση του δείγµατος των µετρήσεων που δίνεται από τη σχέση 

∑
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−
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=
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i
mir xx

n
s

1

2)(
1

1
           (Π.2) 

όπου  n : ο αριθµός των µετρήσεων 

          xi : οι µετρηθείσες τιµές 

          xm : η µέση τιµή των µετρήσεων 
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Πίνακας Π.1 : Τιµές του συντελεστή Student ‘t’ για διάφορα επίπεδα εµπιστοσύνης συναρτήσει 

του αριθµού των µετρήσεων [4] 

n              P% 68,3 90 95 99,7 
2 1,84 6,31 12,7 - 
3 1,32 2,92 4,30 - 
4 1,20 2,35 3,18 9,22 
5 1,14 2,13 2,78 6,62 
6 1,11 2,02 2,57 5,51 
7 1,09 1,94 2,45 4,90 
8 1,08 1,89 2,36 4,53 
9 1,07 1,86 2,31 4,28 
10 1,06 1,83 2,26 4,09 
20 1,03 1,73 2,09 3,45 
∞  1,00 1,65 1,96 3,00 

 

β) Ur για µεγάλο αριθµό µετρήσεων (n>10) 

Για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% (που είναι και αυτό που ζητείται συνήθως) και για ένα 

δείγµα µε περισσότερες από 10 µετρήσεις (n>10), ο συντελεστής Student t µπορεί να 

αντικατασταθεί από το συντελεστή κάλυψης k. Σε αυτήν την περίπτωση η αβεβαιότητα της 

µέσης τιµής είναι :  

n
ksU r

r =                   (Π.3)  

 

γ) Χρησιµοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης για τον υπολογισµό της αβεβαιότητας 

Η προσέγγιση αυτή µπορεί να εφαρµοστεί όταν υφίσταται προηγούµενη πληροφορία για τη 

συµπεριφορά του οργάνου ή της µεθόδου µέτρησης. Η πληροφορία αυτή αφορά µια ήδη 

γνωστή τυπική απόκλιση sr, η οποία υπολογίστηκε από µεγάλο αριθµό επαναλαµβανόµενων 

µετρήσεων παρόµοιου µεγέθους, σε παρόµοιες συνθήκες µέτρησης. Στην περίπτωση αυτή 

αντί να χρησιµοποιηθεί η τυπική απόκλιση του µικρού τρέχοντος δείγµατος µετρήσεων, 

χρησιµοποιείται η παλαιότερα υπολογισµένη sr και η αβεβαιότητα λαµβάνεται ίση µε : 

2n
ksU r

r =           (Π.4)  
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Π.4 Εκτίµηση αβεβαιότητας τύπου Β 

Αβεβαιότητα τύπου Β (systematic uncertainty - Us) έχουµε στην περίπτωση όπου δεν 

υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες από επαναλαµβανόµενες µετρήσεις. Στην περίπτωση αυτή 

η αβεβαιότητα υπολογίζεται αξιοποιώντας κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετικά µε την 

πιθανή µεταβλητότητα του µετρούµενου µεγέθους, έτσι ώστε να οικοδοµηθεί µια εικόνα για 

την πιθανή κατανοµή των τιµών του µεγέθους. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι δυνατόν να 

προέρχονται από : 

 πιστοποιητικά διακρίβωσης 

 δεδοµένα από προηγούµενες µετρήσεις 

 εµπειρία ή επιστηµονική ανάλυση 

 χαρακτηριστικά οργάνου µέτρησης 

 υποκειµενικές κρίσεις του µετρολόγου [1] 

Η βασική εξίσωση για τον υπολογισµό αβεβαιοτήτων τύπου Β είναι : 

22
sgsass sskskU +⋅=⋅=         (Π.5)  

όπου ssa η τυπική απόκλιση για την περίπτωση ορθογώνιας κατανοµής και ssg η τυπική 

απόκλιση στην περίπτωση κανονικής κατανοµής.  

Όταν η διαθέσιµη πληροφορία αφορά µόνο στα όρια ± α ανάµεσα στα οποία κυµαίνεται το 

αναµενόµενο σφάλµα, χωρίς να υπάρχουν ειδικότερες ενδείξεις για την κατανοµή ανάµεσα 

στα όρια αυτά, τότε η υποτιθέµενη κατανοµή είναι οµοιόµορφη (ορθογώνια) και η τυπική 

απόκλιση είναι ίση µε : 
3
α

=sas . Στην περίπτωση που έχουµε n ανεξάρτητες κατανοµές η 

τυπική απόκλιση δίνεται από τη σχέση :  

3
......

333

22
3

2
2

2
1 n

sa
aaaas ++++=          (Π.6)  

Όταν η αβεβαιότητα δίνεται µαζί µε ένα επίπεδο εµπιστοσύνης, τότε πρέπει να υποτεθεί ότι 

έχουµε κανονική κατανοµή. Εάν το επίπεδο εµπιστοσύνης είναι της τάξης του 95% , η τιµή 
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του συντελεστή k είναι 2 και η τυπική απόκλιση είναι :  
2
95Ussg = . Έτσι η εξίσωση (Π.5) 

γίνεται :  
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UaaaakU n

s +++++=          (Π.7)  

     Η γενική µορφή της εξίσωσης (Π.5) γίνεται :  
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UaaaakU ++++++++=          (Π.8) 

όπου U1 έως Um είναι οι αβεβαιότητες (calibration contribution) µε δεδοµένο επίπεδο 

εµπιστοσύνης και k1 έως km οι αντίστοιχοι συντελεστές κάλυψης [5] 

 

Π.5 Υπολογισµός ολικής αβεβαιότητας 

Η ολική αβεβαιότητα δίνεται από τη σχέση : 

22
srtotal UUu +=          (Π.9)  

 

Π.6 Παράγοντες αβεβαιότητας για τη µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου 
Η αβεβαιότητα για τη µέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου, όπως προκύπτει από τα 

πιστοποιητικά διακρίβωσης και τα εγχειρίδια των οργάνων,  είναι για το Νarda EFA 300, 

είναι 2.32%, ενώ για το ΡΜΜ 8053 4.1% για εύρος 10V/m-500V/m και 4.4% για εύρος 

500V/m-100kV/m. Παράγοντες αβεβαιότητας για το ηλεκτρικό πεδίο είναι [5]: 

 Το σφάλµα µέτρησης του οργάνου (∆EREADING): ο κατασκευαστής του κάθε οργάνου 

δίνει το σφάλµα µέτρησης για το ηλεκτρικό πεδίο.  

 Το σφάλµα διακρίβωσης (∆ΕCALIBRATION): αυτό δίνεται στο πιστοποιητικό 

διακρίβωσης του οργάνου. Στο πιστοποιητικό διακρίβωσης γίνεται αναφορά σε 

βαθµό εµπιστοσύνης (95%), k=2 και η κατανοµή λαµβάνεται ως κανονική.  

 Η αβεβαιότητα µέτρησης ανοµοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου (∆ΕFIELD): προκύπτει 

από την απόσταση µέτρησης και την ακτίνα του ανιχνευτή. 
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