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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ κειέηε ησλ ειεθηξνινγηθψλ 

θπθισκάησλ ησλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ. 

 ην θεθάιαην 1 γίλεηαη κία εηζαγσγή ζηα ειεθηξνινγηθά θπθιψκαηα, ε νπνία 

πεξηέρεη ηα βαζηθά ειεθηξηθά κεγέζε, ηα είδε ησλ ξεπκάησλ, πεξηγξάθεη ηα 

ειεθηξηθά ζηνηρεία θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη παξνπζηάδεη ηηο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 

 ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκφο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ο ζρεδηαζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ επηινγή ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, 

ηελ επηινγή ηνπ κεηαηξνπέα (inverter) θαη ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 ην θεθάιαην 3 παξαηίζεηαη κία πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ Φ/Β 

ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηνλ πίλαθα ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) θαη ηνλ 

πίλαθα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC). Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη θαη ην 

κνλνγξακκηθφ ζρέδην κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ηζρχνο 10 ΚW θαη 100 ΚW. Γειαδή 

ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο ζε νηθία θαη ζε πάξθν αληίζηνηρα.

 ην θεθάιαην 4 γίλεηαη κλεία γηα ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θαιψδηα ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ηα 

θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη. 

 ην θεθάιαην 5 πεξηγξάθνληαη νη γεηψζεηο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ.  

πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο γείσζεο, ηα είδε ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο 

θαη πεξηγξάθεηαη ε ηερληθή ηεο Θεκειηαθήο Γείσζεο θαη ε αληίζηαζε γείσζεο.    

 Σέινο ζην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ελφο Φ/Β 

ζπζηήκαηνο. Δδψ πεξηγξάθνληαη ηα πξφηππα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, 

αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη αλαιχεηαη ε κεηάδνζε ησλ θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ θαζψο θαη νη απαγσγνί ησλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ.    

 

,  
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1
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

«Διζαγωγή ζηα ηλεκηπολογικά κςκλώμαηα» 

 

1.1.  Βαζικά ηλεκηπικά μεγέθη 
 

Σα βαζηθά ειεθηξηθά κεγέζε, νη ηηκέο ησλ νπνίσλ αλαδεηνχληαη ή ελδηαθέξνπλ 

ζηελ αλάιπζε ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ, είλαη ζηε γεληθή πεξίπησζε ζπλαξηήζεηο 

ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη ην ειεθηξηθφ θνξηίν, ε έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε 

ειεθηξηθή ηάζε ή δηαθνξά δπλακηθνχ, ε ειεθηξηθή ηζρχο, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε 

καγλεηηθή ξνή. 

 

(1.1.1) Ηιεθηξηθφ θνξηίν (electric charge) 

 

Η έλλνηα ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, Q ή q, εηζήρζε γηα λα επεμεγεζεί ε χπαξμε 

δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Η χπαξμε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ πξνθαιεί ηε 

δεκηνπξγία ειεθηξνκαγλεηηθψλ (Η/Μ) πεδίσλ .Η εηζαγσγή ηψξα άιισλ ειεθηξηθψλ 

θνξηίσλ κέζα ζε Η/Μ πεδία, έρεη σο απνηέιεζκα, ηελ άζθεζε δπλάκεσλ ειθηηθψλ ή 

απσζηηθψλ πάλσ ζηα θνξηία, νη νπνίεο νλνκάδνληαη ειεθηξνκαγλεηηθέο δπλάκεηο. 

Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ είλαη ην Coulomb (Cb) θαη 

νξίδεηαη σο ην θνξηίν πνπ κεηαθέξεηαη ζε ρξφλν 1 (s) απφ ειεθηξηθφ ξεχκα έληαζεο 

1 (Α). Η κηθξφηεξε πνζφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ είλαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ, 

qe = -1,6 ∙ 10
-9

(Cb), ελψ ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ πξσηνλίνπ είλαη, qp = +1,6 ∙ 10
-

9
(Cb). Όια ηα ειεθηξηθά θνξηία πνπ παξαηεξνχληαη ζηε θχζε είλαη πνιιαπιάζηα 

ηνπ ζηνηρεηψδνπο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηνπ ειεθηξνλίνπ. 

 

(1.1.2) Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (electric current) 

 

Ηιεθηξηθφ ξεχκα νλνκάδεηαη ε πξνζαλαηνιηζκέλε θίλεζε ειεθηξηθψλ 

θνξηίσλ κέζα απφ έλα κέζν (π.ρ. αγσγφ). Σν ειεθηξηθφ ξεχκα νξίδεηαη απφ  ηε  

δηεχζπλζε θαη ηε  θνξά θίλεζεο ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

πνζφηεηά ηνπο. Έληαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ έλα κέζν νξίδεηαη σο ην 

ζπλνιηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ πεξλά κέζα απφ κηα δηαηνκή ηνπ κέζνπ ζηε κνλάδα 

ηνπ ρξφλνπ. Δάλ κέζα απφ ηε δηαηνκή ηνπ κέζνπ θίλεζεο ησλ θνξηίσλ πεξάζνπλ dq 

θνξηία ζε ρξνληθφ δηάζηεκα  dt, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ ην 

κέζν κε θαηεχζπλζε  απηή ηεο  θίλεζεο ησλ θνξηίσλ είλαη:  

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
                                                                  (1.1) 

Η αηηία πνπ πξνθαιεί ηε ξνή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ έλα κέζν είλαη ε 

ειεθηξηθή ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηνπ κέζνπ. Δάλ ε ειεθηξηθή ηάζε έρεη 

ζηαζεξή ηηκή κε ην ρξφλν, ηφηε θαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρεη ζηαζεξή 

ηηκή κε ην ρξφλν θαη νλνκάδεηαη ζπλερέο ξεχκα (direct current,  dc). Αληηζέησο, εάλ ε 

ζηηγκηαία ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν, ηφηε ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη γεληθά κεηαβαιιφκελε. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε 

ειεθηξηθή ηάζε πξνέξρεηαη απφ ην δεκφζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(ΓΔΗ), ε ειεθηξηθή ηάζε κεηαβάιιεηαη εκηηνλνεηδψο θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ 

πξνθχπηεη κεηαβάιιεηαη θαη απηφ εκηηνλνεηδψο θαη νλνκάδεηαη ελαιιαζζφκελν 
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ξεχκα (alternating current,ac). Σν ελαιιαζζφκελν ξεχκα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, 

δηφηη ηα ξεχκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο-κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ εκηηνλνεηδή κνξθή. 

 

(1.1.3) Ηιεθηξηθή ηάζε (electricvoltage) 

 

Ηιεθηξηθή ηάζε ή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ δχν ζεκείσλ Α θαη Β, VAB, 

εληφο ελφο ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ νξίδεηαη σο ην απαηηνχκελν έξγν πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ή παξάγεηαη dW θαηά ηε κεηαθίλεζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ dq απφ ην 

ζεκείν Α ζην ζεκείν Β εληφο ηνπ πεδίνπ. 

 

𝑉𝐴𝐵 =  
𝑑𝑊

𝑑𝑞
                                                        (1.2) 

 

Η ειεθηξηθή ηάζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηξνρηά πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ην θνξηίν θαηά ηελ κεηαθίλεζή ηνπ απφ ην έλα ζεκείν ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην άιιν θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ζέζε ησλ δχν απηψλ ζεκείσλ 

(αζηξφβηιν πεδίν). 

ε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα ε δηαθνξά δπλακηθνχ ή ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα 

ελφο ζηνηρείνπ ηνπ θπθιψκαηνο εθθξάδεη ηελ ελέξγεηα (ή ην έξγν) πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ κεηαθίλεζε πνζφηεηαο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ απφ ην έλα άθξν ηνπ ζηνηρείνπ ζην 

άιιν, δειαδή ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία νξηζκέλεο έληαζεο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Μνλάδα ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο είλαη ην Volt, 1(V) = 1(J)/1(Cb). 

 

(1.1.4) Ηιεθηξηθή ηζρχο (electric power) 

 

Η ζηηγκηαία ειεθηξηθή ηζρχο πνπ θαηαλαιψλεηαη ή παξάγεηαη απφ έλα ζηνηρείν 

θπθιψκαηνο p(t) είλαη ην γηλφκελν ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ζηνηρείνπ v(t) 

επί ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνοi(t) πνπ δηαξξέεη ην ζηνηρείν 

 

𝑝 𝑡 =  𝑣 𝑡 ∗ 𝑖 𝑡                                                    (1.3) 
 

Μνλάδα ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο είλαη ην Watt, 1(W) = 1(V) ∙ 1(A). 

 

(1.1.5) Ηιεθηξηθή ελέξγεηα (electric energy) 

 

Δάλ είλαη γλσζηή ε ρξνληθή εμάξηεζε ηεο ηζρχο p(t) ελφο ζηνηρείνπ 

θπθιψκαηνο, ηφηε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα W πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ζηνηρείν ή 

παξάγεηαη απφ απηφ εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο [t1, t2],είλαη: 

 

𝑊 =   𝑝 𝑡 𝑑𝑡                                                         (1.4)

𝑡2

𝑡1

 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ην Joule, 1(J) = 1(V) ∙ 

1(Cb). 
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(1.1.6) Μαγλεηηθή ξνή (magnetic flux) 

  

Η καγλεηηθή ξνή Φ (V∙s) πνπ δηαπεξλά κηα επηθάλεηα S (m
2
), ε νπνία 

ηνπνζεηείηαη εληφο καγλεηηθνχ πεδίνπ κε ππθλφηεηα καγλεηηθήο ξνήο (καγλεηηθή 

επαγσγή)  B (V∙s/m
2
) ηζνχηαη κε: 

 

Φ = ∫sB∙ds                                                       (1.5) 

 

Δάλ ην καγλεηηθφ πεδίν είλαη νκνηφκνξθν (νκνγελέο) κε ζηαζεξφ κέηξν 

καγλεηηθήο επαγσγήο (|Β| = ζηαζ.) ζε φια ηα ζεκεία ηεο επίπεδεο επηθάλεηαο  S, ηφηε 

ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηαπεξλά ηελ επηθάλεηα είλαη: 

 

                                              Φ = Β∙ S∙ cosζ                                                 (1.6) 

 

Όπνπ: ζ είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο θαηεχζπλζεο ηεο καγλεηηθήο επαγσγήοBθαη ηεο 

θαζέηνπ πξνο ηελ επηθάλεηα. 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο καγλεηηθήο ξνήο είλαη ην Weber, 1(Wb) = 1(V) ∙ 1(s). 

 

(1.1.7) Οξηζκνί – Φνξέο αλαθνξάο 

 

Σα ειεθηξηθά θπθιψκαηα απνηεινχληαη απφ ειεθηξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

κπνξεί λα είλαη ζηνηρεία δχν αθξνδεθηψλ (αληίζηαζε, ππθλσηήο, πελίν) ή ζηνηρεία κε 

πεξηζζφηεξνπο αθξνδέθηεο (κεηαζρεκαηηζηήο, ηξαλδίζηνξ, ζπξίζηνξ, ηειεζηηθφο 

εληζρπηήο θιπ.) θαη ηα νπνία ζπλδένληαη απφ ηνπο αθξνδέθηεο ηνπο κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Κάζε ειεθηξηθφ θχθισκα απνηειείηαη απφ θιάδνπο, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνπλ ηνπο βξφρνπο ηνπ θπθιψκαηνο. 

 

(1.1.8) Κιάδνο (branch) θπθιψκαηνο – πκβάζεηο αλαθνξάο 

 

Κάζε ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ ή νπνηαδήπνηε νκάδα ζπλδεδεκέλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα ζχλνιν δχν αθξνδεθηψλ νλνκάδεηαη θιάδνο ηνπ 

θπθιψκαηνο (ρήκα 1.1α). ε θάζε θιάδν θπθιψκαηνο νξίδεηαη ην ξεχκα θιάδνπ θαη 

ε ηάζε θιάδνπ, δειαδή ε δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζηα δχν άθξα ηνπ ζηνηρείνπ, 

θαζψο θαη νη ιεγφκελεο θνξέο αλαθνξάο, νη νπνίεο ζπζρεηίδνπλ ηε θνξά ηνπ 

ξεχκαηνο θιάδνπ κε ηε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ. 

Η θνξά αλαθνξάο ηνπ ξεχκαηνο θιάδνπ ζεκεηψλεηαη κε έλα βέινο θαη είλαη 

ηέηνηα ψζηε ην ξεχκα λα νδεγείηαη απφ ηνλ αθξνδέθηε κε ην πςειφηεξν δπλακηθφ (+) 

πξνο ηνλ αθξνδέθηε κε ην ρακειφηεξν δπλακηθφ (-). Η θνξά αλαθνξάο ηεο ηάζεο 

θιάδνπ ζεκεηψλεηαη κε ηα ζεκεία (+) θαη (-) ή κε έλα βέινο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ην 

άθξν κε ην ζεκείν (-) πξνο ην άθξν κε ην ζεκείν (+) (ρήκα 1.1α). Οη θνξέο 

αλαθνξάο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απζαίξεηα, σζηφζν νη παξαπάλσ έρνπλ θαζηεξσζεί 

θαη θαινχληαη ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο (associated reference direction). 

Οη ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο ξεχκαηνο θαη ηάζεο θάζε θιάδνπ ελφο 

θπθιψκαηνο επηιέγνληαη πξηλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θπθιψκαηνο. Δάλ ην πξαγκαηηθφ 

ξεχκα πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ αλάιπζε είλαη ζεηηθφ, ηφηε ε θνξά ηνπ ξεχκαηνο 

είλαη απηή πνπ επηιέρζεθε αξρηθά. Δάλ ην πξαγκαηηθφ ξεχκα πξνθχςεη αξλεηηθφ, 

ηφηε ε θνξά ηνπ ξεχκαηνο είλαη αληίζεηε απφ απηή πνπ επηιέρζεθε αξρηθά. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ ηάζε. 

Αλαθεξφκελνη ζην ρήκα 1.1(α), ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ζηνηρείνπ είλαη VAB (t) 

>0, φηαλ ην δπλακηθφ ζηνλ αθξνδέθηε Α είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δπλακηθφ ζηνλ 



 

 

- 10 - 

 

αθξνδέθηε Β. Δπίζεο, ην ξεχκα κέζα απφ ην ζηνηρείν είλαη i(t) > 0, φηαλ θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή ην ξεχκα εηζέξρεηαη ζην ζηνηρείν απφ ηνλ αθξνδέθηε Α θαη εμέξρεηαη 

απφ ηνλ αθξνδέθηε Β. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο θιάδνπ 

I θπθιψκαηνο, ηφηε εάλ ηζρχεη 

 

𝑝𝑖 𝑡 =  𝑣𝑖 𝑡 ∗ 𝑖𝑖 𝑡 > 0                                                  (1.7) 
 

ζεκαίλεη φηη ε ζηηγκηαία ηζρχο ξέεη πξνο ηνλ ζεσξνχκελν θιάδν i, ελψ εάλ ηζρχεη 

 

𝑝𝑖 𝑡 =  𝑣𝑖 𝑡 ∗ 𝑖𝑖 𝑡 < 0                                                  (1.8) 
 

ζεκαίλεη φηη ε ζηηγκηαία ηζρχο ξέεη έμσ απφ ηνλ θιάδν i. 

 

(1.1.9)Κφκβνο (node) – Βξφρνο (loop) θπθιψκαηνο 

 

Σα θπθιψκαηα απνηεινχληαη απφ έλα πιήζνο ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

δηαζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Σα θνηλά ζεκεία δηαζχλδεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ νλνκάδνληαη θφκβνη. Κφκβνο είλαη ν θνηλφο αθξνδέθηεο δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ. Γηαθξίλνληαη ζε απινχο (ρήκα 1.1β) θαη ζχλζεηνπο (ρήκα 

1.1γ) θφκβνπο.  

Κάζε θφκβνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ειεθηξηθφ δπλακηθφ πνπ θαηέρεη. Σα ειεθηξηθά 

δπλακηθά ησλ θφκβσλ κεηξνχληαη σο πξνο έλαλ θνηλφ θφκβν, ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

θφκβνο αλαθνξάο, Χο θφκβνο αλαθνξάο κπνξεί λα επηιεγεί ν νπνηνζδήπνηε θφκβνο 

ηνπ θπθιψκαηνο, ζπλήζσο φκσο επηιέγεηαη ν θφκβνο ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη 

πεξηζζφηεξνη θιάδνη ηνπ θπθιψκαηνο. 

Βξφρνο είλαη νπνηαδήπνηε θιεηζηή δηαδξνκή θιάδσλ. Δάλ ν βξφρνο δελ έρεη 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ άιινπο θιάδνπο νλνκάδεηαη απιφο βξφρνο (mesh). Ο βξφρνο πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη άιινπο θιάδνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νλνκάδεηαη ζχλζεηνο βξφρνο 

(loop). ην ρήκα 1.1(δ) ν βξφρνο 1-3-4 είλαη απιφο θαη ν βξφρνο 1-5-2 είλαη 

ζχλζεηνο. 

 

(1.1.10) πγθεληξσκέλα θπθιψκαηα 

 

Όηαλ νη δηαζηάζεηο ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ κηθξέο ζε ζρέζε κε 

ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ξεχκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη (ξεχκαηα ρακειψλ ζπρλνηήησλ), 

ηφηε ηα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη ζπγθεληξσκέλα ειεθηξηθά ζηνηρεία. Ηιεθηξηθά 

θπθιψκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ζπγθεληξσκέλα ειεθηξηθά ζηνηρεία νλνκάδνληαη 

ζπγθεληξσκέλα ειεθηξηθά θπθιψκαηα (lumped circuits). Σα ζπγθεληξσκέλα 

θπθιψκαηα ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηνπ Kirchoff. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ξεχκα πνπ 

εηζέξρεηαη απφ ηνλ έλαλ αθξνδέθηε ελφο ειεθηξηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ ηνλ Α ζην ρήκα 

1.1α) είλαη θάζε ρξνληθή ζηηγκή ίζν κε ην ξεχκα πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ άιιν 

αθξνδέθηε (Β) ηνπ ζηνηρείνπ θαη αθφκε ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ειεθηξηθνχ ζηνηρείνπ 

VAB πξνζδηνξίδεηαη απφιπηα κε κεηξήζεηο. Σα θπθιψκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνξνχλ κφλν ζε ζπγθεληξσκέλα θπθιψκαηα. 
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(α)                                                                    (β) 

 

 
 

 

(γ) 

 

 
 

(δ) 

 

 
 

ρήκα 1.1. (α) Φνξέο αλαθνξάο ξεχκαηνο θαη ηάζεο θιάδνπ. (β) Απιφο θφκβνο. (γ) 

χλζεηνο θφκβνο. 

(δ) Απιφο βξφρνο (1-3-4) θαη ζχλζεηνο βξφρνο (1-5-2). 
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(1.1.11) Καηαλεκεκέλα θπθιψκαηα 

 

Σα ζηνηρεία ησλ θαηαλεκεκέλσλ θπθισκάησλ έρνπλ κέγεζνο ζπγθξίζηκν κε ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπ ξεχκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη. Σα ζηνηρεία απηά δελ ππαθνχνπλ 

ζηνπο λφκνπο ηνπ Kirchoff θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη αθηηλνβνινχλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηδηφηεηαο είλαη ην ξεχκα εμφδνπ απφ ην 

ζηνηρείν λα είλαη θάζε ρξνληθή ζηηγκή δηαθνξεηηθφ απφ ην ξεχκα εηζφδνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα θεξαία είλαη έλα θαηαλεκεκέλν ειεθηξηθφ θχθισκα. 

 

(1.1.12) Πνιηθφηεηα ή θνξά αλαθνξάο βξφρνπ 

 

Πξηλ απφ ηελ επίιπζε ελφο ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο πξέπεη λα νξηζηεί ε θνξά 

αλαθνξάο ή ε πνιηθφηεηα ησλ βξφρσλ ηνπ θπθιψκαηνο. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ εμηζψζεσλ ηνπ θπθιψκαηνο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηνπ Kirchoff. Η θνξά αλαθνξάο εθιέγεηαη απζαίξεηα 

θαη κπνξεί λα είλαη ή ε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ή ε αληίζεηε, φκσο 

πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επίιπζεο ηνπ θπθιψκαηνο. 

ην ρήκα 1.2 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα θπθιψκαηνο, φπνπ θαίλνληαη νη 

θφκβνη, νη θνξέο αλαθνξάο ησλ βξφρσλ θαη νη ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο ησλ 

ξεπκάησλ θαη ηάζεσλ ησλ θιάδσλ ηνπ θπθιψκαηνο. Οη βξφρνη m1 θαη m2 είλαη απινί 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ειεθηξηθά ζηνηρεία (1-3-4) θαη (2-4-5) αληίζηνηρα. Ο βξφρνο l1 

είλαη ζχλζεηνο θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηα ειεθηξηθά ζηνηρεία (1-3-5-2). Σα ζεκεία 

(Α), (β), (Γ) θαη (Γ) είλαη νη θφκβνη ηνπ θπθιψκαηνο θαη ν θφκβνο (Γ) ιακβάλεηαη σο 

θφκβνο αλαθνξάο. Η θνξά ηνπ ξεχκαηνο θαη ε πνιηθφηεηα ηεο ηάζεο ζε θάζε θιάδν 

ηνπ θπθιψκαηνο ζπκθσλνχλ κε ηηο ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο (παξ. 1.2.1). 

 

 

 
 

ρήκα 1.2. Φνξέο αλαθνξάο βξφρσλ θαη ζπδεπγκέλεο θνξέο θιάδσλ θπθιψκαηνο. 
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1.2. Δίδη πεςμάηων 
 

Αλάινγα κε ηελ εμάξηεζε ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ην 

ρξφλν δηαθξίλνπκε ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζε δηάθνξα είδε. Τπάξρνπλ δχν θχξηα είδε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο: 

Σςνεσέρ πεύμα 
πλερέο ξεχκα είλαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ έρεη κία ζπγθεθξηκέλε θνξά. 

πλήζσο ην ζπλερέο ξεχκα έρεη ζηαζεξφ κέηξν έληαζεο, κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα θπθιψκαηα θαη ην νπνίν παξάγνπλ νη κπαηαξίεο. Απηά ηα θπθιψκαηα 

είλαη κηθξά ειεθηξηθά θπθιψκαηα ή ειεθηξνληθά θπθιψκαηα. Δπεηδή έρεη ζηαζεξή 

έληαζε, ππνρξεσηηθά παξάγεηαη απφ ζηαζεξή ηάζε, δεδνκέλνπ φηη ην θχθισκα δελ 

αιιάδεη ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

Εναλλαζζόμενο πεύμα  

Δλαιιαζζφκελν ξεχκα είλαη ην ξεχκα ζην νπνίν ελαιιάζζεηαη ε θνξά, δειαδή ε 

θνξά αιιάδεη πεξηνδηθά κε ην ρξφλν. 

πλήζσο απηή ε κεηαβνιή είλαη αξκνληθή ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, νπφηε έρεη 

πεξίνδν θαη θάζε, θαη κε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ κεγάια δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο. Η 

έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη κεηαβιεηή ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαη 

θαηά (αξηζκεηηθφ) κέζνλ φξν είλαη κεδέλ. Όκσο ην κέηξν ηεο έληαζεο είλαη θαηά 

(αξηζκεηηθφ) κέζνλ φξν δηάθνξν ηνπ κεδελφο θαη κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη κνλφκεηξα 

ην ειεθηξηθφ ξεχκα, απηφο ν κέζνο φξνο νλνκάδεηαη ενεπγόρ ένηαζη ηος 

ηλεκηπικού πεύμαηορ. Γεδνκέλνπ φηη ην θχθισκα δελ αιιάδεη ζεκαληηθά, ε ηάζε 

κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, γηα απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ενεπγό ηάζη. 
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1.3. Ηλεκηπικά ζηοισεία και ζςμπεπιθοπέρ 
 

Κάζε ειεθηξηθφ ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ξεχκα πνπ ην 

δηαξξέεη (ξεχκα θιάδνπ) θαη απφ ηε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ (ηάζε 

θιάδνπ). ηε γεληθή πεξίπησζε ην ξεχκα θαη ε ηάζε ελφο ζηνηρείνπ είλαη 

ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ. Η ζρέζε ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο ελφο ζηνηρείνπ δχν 

αθξνδεθηψλ, ζρέζε v – i, νλνκάδεηαη ραξαθηεξηζηηθή v – i ηνπ ζηνηρείνπ.                                     

Δάλ ην ξεχκα ελφο ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ, ηφηε πξφθεηηαη 

γηα ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ ειεγρφκελν απφ ηάζε. Απφ καζεκαηηθή ζθνπηά, ε 

ραξαθηεξηζηηθή ζηνηρείνπ δχν αθξνδεθηψλ ειεγρφκελν απφ ηάζε είλαη κηα 

ζπλάξηεζε  

 

i(t) = f(v)                                                         (1.9) 

 

φπνπ ην ξεχκα θιάδνπi(t) είλαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ε ηάζε θιάδνπv(t)  είλαη ε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Δάλ πξφθεηηαη γηα ειεθηξηθφ ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ 

ειεγρφκελν απφ ξεχκα, ηφηε ην ξεχκα θιάδνπ είλαη ε αλεμάξηεηε  κεηαβιεηή θαη ε 

ηάζε ηνπ ζηνηρείνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζηνηρείνπ 

δίλεηαη απφ ηελ αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ηεο εμ.(1.9)  

v(t) = f
-1

(i)                                                      (1.10) 

 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ξεχκαηνο-ηάζεο, ηα ειεθηξηθά 

ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε γξακκηθά θαη κε γξακκηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηεο γξακκηθφηεηαο, έλα ειεθηξηθφ ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ είλαη γξακκηθφ, 

φηαλ ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ είλαη επζεία γξακκή πνπ δηέξρεηαη απφ  ηελ αξρή ησλ 

αμφλσλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα κε γξακκηθφ ζηνηρείν.   

Απφ καζεκαηηθήο πιεπξάο, κηα ζπλάξηεζε f(v) είλαη γξακκηθή φηαλ ηζρχνπλ  

ε αξρή ηεο νκνγέλεηαο θαη ε αξρή ηεο επαιιειίαο, δειαδή ηζρχεη:  
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f(k1v1 + k2v2) = k1f(v1) + k2f(v2) 

 

Όπνπ: k1, k2 ζηαζεξέο.  

Σα ειεθηξηθά ζηνηρεία ελφο θπθιψκαηνο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο απφ  

ελεξγεηαθήο άπνςεο: (α) ζηα ελεξγά (active) ζηνηρεία θαη (β) ζηα παζεηηθά  (passive) 

ζηνηρεία. Σα ελεξγά ζηνηρεία παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θχθισκα θαη είλαη νη 

πεγέο ειεθηξηθήο ηάζεο θαη νη πεγέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σα παζεηηθά ζηνηρεία 

δηαθξίλνληαη ζε απηά πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα (αληηζηάηεο) θαη ζε 

απηά πνπ απνζεθεχνπλ ελέξγεηα, ηελ  νπνία κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα απνδψζνπλ 

(δπλακηθά ζηνηρεία, φπσο ππθλσηήο, πελίν).  

 

(1.3.1).Αλεμάξηεηεο πεγέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο (Independent voltage and current 

sources)   

 

Οη πεγέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο είλαη ζηνηρεία δχν αθξνδεθηψλ πνπ παξέρνπλ  

ειεθηξηθή ηζρχ ζην θχθισκα ή δηαθνξεηηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ ηηο 

δηεγέξζεηο ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ.    

Μία αλεμάξηεηε πεγή ηάζεο είλαη έλα ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ, ζην νπνίν ε 

δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ (ηάζε θιάδνπ) είλαη αλεμάξηεηε απφ ην ξεχκα πνπ 

δηαξξέεη ην ζηνηρείν. Μηα αλεμάξηεηε πεγή ηάζεο έρεη ζηαζεξή ειεθηξηθή ηάζε 

(δηαθνξά δπλακηθνχ) ζηα άθξα ηεο θαη ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζην θχθισκα άπεηξν 

πνζφ ελέξγεηαο, θάηη πνπ βεβαίσο είλαη αδχλαην λα ππάξμεη ζηε θχζε. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε αλεμάξηεηε πεγή ηάζεο νλνκάδεηαη θαη ηδαληθή πεγή ηάζεο.   

ην ρήκα 1.4(α),(β),(γ) παξνπζηάδνληαη ηα ζχκβνια κηαο αλεμάξηεηεο πεγήο 

ηάζεο. Η ηάζε απηή κπνξεί λα είλαη: γεληθψο ρξνληθά κεηαβαιιφκελε(ρήκα 1.4α), 

ζηαζεξήο ηηκήο (πεγή ζπλερνχο ξεχκαηνο, Ρ)(ρήκα 1.4β) ή εκηηνλνεηδψο  

κεηαβαιιφκελε (πεγή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ΔΡ)(ρήκα 1.4γ).Σν ζχκβνιν (α) 

έρεη γεληθή ρξήζε θαη θαιχπηεη ηηο άιιεο δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε ηεο πεγήο 

ΔΡ, ε ζηαζεξή ηηκή ηεο ηάζεο ρήκα 1.4(δ) αληηπξνζσπεχεη ηελ ελεξγφ 

(ελδεηθλπκέλε ή RMS) ηηκή ηεο ηάζεο ηεο πεγήο ΔΡ.  

ε κηα πεγή ηάζεο ζα πξέπεη ην γηλφκελν :v(t)  i(t) < 0  (εμ.  1.8), ψζηε ε πεγή  

ηάζεο λα πξνζθέξεη ειεθηξηθή ηζρχ (ελέξγεηα) ζην θχθισκα. Γηα λα  ηθαλνπνηείηαη 

απηή ε ζπλζήθε πξέπεη ε θνξά αλαθνξάο ηνπ ξεχκαηνο ηεο πεγήο λα είλαη αληίζεηε 

ηεο ζπδεπγκέλεο θνξάο αλαθνξάο.  

Μία αλεμάξηεηε πεγή ξεχκαηνο είλαη έλα ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ, ζην νπνίν 

ην ξεχκα ηνπ ζηνηρείνπ είλαη ζηαζεξφ θαη αλεμάξηεην απφ ηελ ηάζε ηνπ  ζηνηρείνπ. 

Σν ζχκβνιν θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηεο αλεμάξηεηεο πεγήο ξεχκαηνο δίλνληαη ζηα 

ρήκαηα 1.3(ε) θαη (ζη) αληίζηνηρα. Η αλεμάξηεηε πεγή ξεχκαηνο είλαη θαη απηή έλα 

ηδαληθφ ζηνηρείν θαη νλνκάδεηαη ηδαληθή πεγή ξεχκαηνο. 
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(α), (β), (γ) 

 

 
 

(δ) 
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        (ε)                                                                          (ζη) 

 
 

ρήκα 1.4. (α), (β), (γ) πκβνιηζκνί αλεμάξηεηεο πεγήο ηάζεο. (δ) Υαξαθηεξηζηηθή v-i 

αλεμάξηεηεο πεγήο ηάζεο. 

(ε) χκβνιν αλεμάξηεηεο πεγήο ξεχκαηνο. (ζη) Υαξαθηεξηζηηθή v-i αλεμάξηεηεο πεγήο 

ξεχκαηνο. 

 

(1.3.2) Αληηζηάηεο (Resistor)  

 

Ο αληηζηάηεο είλαη έλα ειεθηξηθφ ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ, ην νπνίν φηαλ 

δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα πξνθαιείηαη µία πηψζε ηάζεο (δηαθνξά δπλακηθνχ) 

ζηα άθξα ηνπ αληηζηάηε, ε ελέξγεηα δε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαηξέπεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ ζε ζεξκφηεηα (θαηλφκελν Joule) πάλσ ζηνλ αληηζηάηε.  

Παξαδείγκαηα ζπζθεπψλ πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε 

ζεξκφηεηα κέζσ αληηζηαηψλ είλαη νη ζεξκάζηξεο, νη ειεθηξηθέο θνπδίλεο, ηα 

ειεθηξηθά ζίδεξα, νη ειεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο θιπ. ηε γεληθή πεξίπησζε, ε πηψζε 

ηάζεο ζηνλ αληηζηάηε είλαη κία αιγεβξηθή έθθξαζε ηεο κνξθήο  

 

v(t) = α0 + α1i(t) + α2i
2
(t) + α3i

3
(t) +….                   (1.12) 

 

Όπνπ: αi = 0, 1,2,3,…, ζηαζεξνί ζπληειεζηέο.  

                                                                          -      -  

Η απινχζηεξε κνξθή αληηζηάηε είλαη ν γλσζηφο σκηθφο αληηζηάηεο, πνπ 

νλνκάδεηαη θαη αληίζηαζε. Η αληίζηαζε  είλαη έλα γξακκηθφ ζηνηρείν, ρξνληθά 

ακεηάβιεην θαη ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ v –i εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε  

 

v(t) = Ri(t)                                               (1.13) 

 

Γειαδή, φινη νη ζπληειεζηέο ηεο εμ.(1.12) είλαη κεδεληθνί, εθηφο απφ ηνλ α1=R, 

φπνπ R είλαη ε σκηθή αληίζηαζε (resistance) ηνπ αληηζηάηε. Γηα ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία, ε αληίζηαζε R έρεη ζηαζεξή ηηκή θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ  ηάζε 

θαη ην ξεχκα ηνπ αληηζηάηε. Η εμ.(1.13) εθθξάδεη ην λφκν ηνπ Ohm, ζχκθσλα κε ηνλ 
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νπνίν ε ηάζε ζηα άθξα ελφο γξακκηθνχ αληηζηάηε είλαη αλάινγε ηνπ ξεχκαηνο πνπ 

ηνλ δηαξξέεη. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο είλαη ην Ohm, 1 (Χ) = 1(V)/1(A).  

Η αληίζηξνθε ραξαθηεξηζηηθή i – v είλαη  

 

i(t) = Gv(t)                                            (1.14) 

 

Όπνπ G είλαη ην αληίζηξνθν ηεο αληηζηάζεσο θαη νλνκάδεηαη αγσγηκφηεηα. Μνλάδα 

ηεο αγσγηκφηεηαο είλαη ην mho ή Siemens, 1(S) = 1(A)/1(V) = (Χ)
-1

 

 

G = 
1

𝑅
                                                 (1.15) 

 

Η ραξαθηεξηζηηθή v – i ηεο αληίζηαζεο είλαη επζεία πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ 

αξρή ησλ αμφλσλ, ε θιίζε ηεο δε είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε R. 

 

(α) 

 
 

(β) 

 
 

ρήκα 1.5. (α) Δλαιιαθηηθνί ζπκβνιηζκνί σκηθνχ αληηζηάηε. (β) Υαξαθηεξηζηηθή v – i 

αληηζηάηε. 
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Η ειεθηξηθή ηζρχο p(t) πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλαλ σκηθφ αληηζηάηε  

αληίζηαζεο R, ν νπνίνο δηαξξέεηαη απφ ξεχκα i(t) θαη ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ είλαη v(t), 

είλαη   

 

p(t) = v(t)∙i(t) = R∙i
2
(t) =v

2
(t) / R                                   (1.16) 

 

Δάλ ν αληηζηάηεο δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα Γt= 

t2 – t1, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα w(t) πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα επάλσ ζηνλ σκηθφ 

αληηζηάηε είλαη  

 

w(t) =  v t ∙ i t ∙ dt =   R ∙ i2 t dt =   
v2(t)

R
∙ dt

t2

t1

t2

t1

t2

t1
            (1.17) 

 

Βπασςκύκλωμα (short circuit) – Ανοικηό κύκλωμα (open circuit)   

 

Γχν  εηδηθέο  πεξηπηψζεηο  αληηζηαηψλ,  πνπ  παξνπζηάδνπλ  ηδηαίηεξν  

ελδηαθέξνλ  ζηελ  αλάιπζε θπθισκάησλ, είλαη ην βξαρπθχθισκα θαη ην αλνηθηφ 

θχθισκα.  

Σν  βξαρπθχθισκα  είλαη  έλαο  αληηζηάηεο  κε  κεδεληθή  αληίζηαζε  (R  =  

0)  θαη  άπεηξε  αγσγηκφηεηα (G→∞)  θαη  επνκέλσο  κε  κεδεληθή  δηαθνξά  

δπλακηθνχ  ζηα  άθξα  ηνπ.  Σν  βξαρπθχθισκα  παξίζηαηαη ζπκβνιηθά  ζην  ρήκα  

1.6(α)  θαη  ε  ραξαθηεξηζηηθή  v – i  ζπκπίπηεη  κε  ηνλ  άμνλα  ηνπ  ξεχκαηνο 

(ρήκα1.6β), δειαδή ε θιίζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο είλαη κεδέλ. Σν ξεχκα  

βξαρπθπθιψκαηνο  (short-circuit current) isc έρεη απζαίξεηε ηηκή, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία θαη ηε δνκή ηνπ θπθιψκαηνο. 

 

α) 

 
(β) 

 
ρήκα 1.6. (α) χκβνιν αλαπαξάζηαζεο βξαρπθπθιψκαηνο. (β) Υαξαθηεξηζηηθή v – i 

βξαρπθπθιψκαηνο. 
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Σν αλνηθηφ θχθισκα είλαη έλαο αληηζηάηεο κε άπεηξε αληίζηαζε (R → ∞) θαη 

κεδεληθή αγσγηκφηεηα (G = 0), κέζα απφ ηνλ νπνίν δε δηέξρεηαη ξεχκα αλεμάξηεηα 

απφ ην κέγεζνο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηνπ. Η ηάζε ζηα 

άθξα ηνπ αληηζηάηε έρεη απζαίξεηε ηηκή, δειαδή θαζνξίδεηαη απφ ηα  ππφινηπα  

ζηνηρεία θαη  ηε  δνκή  ηνπ  θπθιψκαηνο. Σν ζχκβνιν  θαη ε  ραξαθηεξηζηηθή  ηνπ 

αληηζηάηε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο δίλνληαη ζηα ρήκαηα 1.7(α) θαη (β) αληίζηνηρα.  

Σα  ζηνηρεία  δχν  αθξνδεθηψλ  αλνηθηνχ θπθιψκαηνο  θαη  βξαρπθπθιψκαηνο  

δελ  παξάγνπλ  νχηε θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ηζρχ, αθνχ ην γηλφκελν (vi) είλαη 

πάληα ίζν κε κεδέλ. 

 

Ηλεκηπική ανηίζηαζη αγωγών πεύμαηορ. 

 

Γηα  ηε  κεηαθνξά  θαη  δηαλνκή  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο  ζηα  ειεθηξηθά  

δίθηπα  θαη  ηηο  εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο  εγθαηαζηάζεηο  θηηξίσλ  ρξεζηκνπνηνχληαη  

πνιππνιηθά  θαιψδηα,  ηα  νπνία απνηεινχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο κνλσκέλνπο 

αγσγνχο. Οη αγσγνί  είλαη ζπλήζσο απφ ραιθφ ή αινπκίλην θαη έρνπλ θπθιηθή  

δηαηνκή.  Η  σκηθή  αληίζηαζε  ησλ  αγσγψλ  εμαξηάηαη  κφλν  απφ  ηα  γεσκεηξηθά  

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε  

 

R = ξ.
𝑙

𝑞
                                                        (1.18) 

 

Όπνπ: R είλαη ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ αγσγνχ ζε (Χ), ξ είλαη ε εηδηθή  αληίζηαζε ηνπ 

αγσγνχ ζε (Χmm
2
/m), l είλαη ην κήθνο ηνπ αγσγνχ ζε (m) θαη q είλαη ε δηαηνκή ηνπ 

αγσγνχ ζε mm
2
. Η εηδηθή αληίζηαζε ηνπ ραιθνχ θαη ηνπ αινπκηλίνπ ζηνπο 20 

0
C 

είλαη: 0,0172 θαη 0,0282(Χ mm
2
/m) αληίζηνηρα. Αλ θαη ε κνλάδα κέηξεζεο 

επηθάλεηαο ζην ζχζηεκα SI είλαη ην m
2
, εληνχηνηο ζηελ εμ.(1.18) ρξεζηκνπνηείηαη ην 

mm
2
, δηφηη νη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε είλαη πνιχ 

κηθξφηεξεο απφ ην m
2
. 

 

(1.3.3) Ππθλσηήο (Capacitor)  

 

Έλαο ππθλσηήο, ζηελ πην απιή κνξθή ηνπ, απνηειείηαη απφ δχν αγψγηκεο 

επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ε κία κε ηελ άιιε θαη νλνκάδνληαη νπιηζκνί. Οη 

δχν νπιηζκνί ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ έλα κε αγψγηκν πιηθφ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη δηειεθηξηθφ (dielectric). Χο δηειεθηξηθφ κπνξεί λα είλαη θαη ν αέξαο, 

νπφηε ν ππθλσηήο νλνκάδεηαη ππθλσηήο αέξνο. ηνπο νπιηζκνχο πξνζαξκφδνληαη 

αθξνδέθηεο θαη ην φιν ζχζηεκα ζπληζηά έλα ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ. 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ππθλσηή είλαη ε απνζήθεπζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ 

ζηνπο νπιηζκνχο ηνπ. Δάλ νη νπιηζκνί ελφο ππθλσηή ζπλδεζνχλ πξνο κηα πεγή 

ηάζεο, ηφηε ε πεγή κεηαθέξεη ζηνπο νπιηζκνχο ίζα  θαη  αληίζεηα  θνξηία,  +q  θαη  –

q.  Σα  θνξηία  απηά  έιθνληαη  κεηαμχ  ηνπο  θαη  ζπγθξαηνχληαη  ζηηο επηθάλεηεο  

ησλ  νπιηζκψλ,  πξνο  ηα  κέζα  ηνπ  ππθλσηή  (ρήκα  1.8α),  αθνχ  ην  δηειεθηξηθφ  

πνπ παξεκβάιιεηαη  κεηαμχ  ησλ  νπιηζκψλ  είλαη  κνλσηηθφ  θαη  εκπνδίδεη  ηελ  

αγψγηκε  ζχλδεζε  ησλ  δχν νπιηζκψλ. Δάλ δηαθνπεί ε ζχλδεζε ηνπ ππθλσηή κε  ηελ 

πεγή, ηα θνξηία παξακέλνπλ ζηνπο νπιηζκνχο θαη ν ππθλσηήο εκθαλίδεηαη 

θνξηηζκέλνο.  

Η χπαξμε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ +q θαη –q ζηνπο νπιηζκνχο ελφο ππθλσηή έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ πεδίνπ εληφο ηνπ δηειεθηξηθνχ, πεδηαθήο  

έληαζεο E. Τπφ ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηα κφξηα ηνπ δηειεθηξηθνχ 
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πνιψλνληαη (αξλεηηθά πξνο ην ζεηηθφ νπιηζκφ θαη ζεηηθά πξνο ηνλ αξλεηηθφ  

νπιηζκφ) (ρήκα  1.8β), κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θνξηίν πνπ κπνξεί λα 

ζπγθξαηείηαη ζηνπο νπιηζκνχο ηνπ ππθλσηή θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο έιμεο ησλ  

εηεξψλπκσλ θνξηίσλ ηνπ δηειεθηξηθνχ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνπο  

νπιηζκνχο ηνπ ππθλσηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρσξεηηθφηεηα ελφο ππθλσηή απμάλεηαη  

πεξαηηέξσ κε ηελ εηζαγσγή δηειεθηξηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ νπιηζκψλ ηνπ ππθλσηή.  

Η αξρηθή ελέξγεηα πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θνξηίσλ ζηνπο 

νπιηζκνχο ηνπ ππθλσηή κεηαηξάπεθε ηψξα, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θφξηηζεο ηνπ 

ππθλσηή, ζε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ εληφο ηνπ δηειεθηξηθνχ. Γειαδή, ν  

ππθλσηήο είλαη έλα παζεηηθφ ζηνηρείν (δελ παξάγεη ελέξγεηα) κε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. 

 

 

 

 

(α),(β) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 22 - 

 

 

 

 

 

(γ) 

 

 
 

ρήκα 1.8. (α) Κπθισκαηηθφ ζχκβνιν, (β) Φφξηηζε ππθλσηή, (γ) 

Υαξαθηεξηζηηθή v – q αλνηθηνχ θπθιψκαηνο. 

 

Σν θνξηίν q(t) πνπ απνζεθεχεηαη ζηνπο νπιηζκνχο ελφο ππθλσηή είλαη 

αvάινγν ηεο ηάζεο v(t) πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηνπ. 

 

q(t) = Cv(t)                                                 (1.19) 

 

Όπνπ C είλαη ζηαζεξά θαη νλνκάδεηαη ρσξεηηθφηεηα  (capacitance) ηνπ ππθλσηή. 

Μνλάδα κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη ην Farad, 1(F) = 1(Cb)/1(V).  Δπεηδή ην 

Farad είλαη πνιχ κεγάιε κνλάδα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ηα ππνπνιιαπιάζηα ηεο 

κνλάδαο απηήο: 1(mF) = 10
-3

 (F), 1(µF) = 10
-6

(F), 1(nF) = 10
-9

 (F), 1(pF) = 10
-12

(F). 

Όηαλ ε ρσξεηηθφηεηα είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε απφ ηα κεγέζε q(t), v(t)θαη 

ην ρξφλν  t, ηφηε πξφθεηηαη γηα γξακκηθφ ππθλσηή µε ραξαθηεξηζηηθή v – q απηή ηνπ 

ρήκαηνο (1.8γ). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα κε γξακκηθφ ππθλσηή.  

Δδψ εμεηάδνληαη κφλν νη γξακκηθνί ππθλσηέο. Η ρσξεηηθφηεηα εθθξάδεη ηελ 

πνζφηεηα θνξηίσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπηνχλ ζηνπο νπιηζκνχο ελφο 

ππθλσηή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα  

ηνπ ππθλσηή λα απνζεθεχεη ελέξγεηα κε ηε κνξθή ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Γηα γξακκηθφ 

ππθλσηή, ε ρσξεηηθφηεηα C εμαξηάηαη απφ ην δηειεθηξηθφ πιηθφ θαη ηα γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππθλσηή  

 

C = ε
𝑆

𝑑
= 𝜀𝑟𝜀0

𝑆

𝑑
                                          (1.20)        
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Όπνπ: ε είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζε (F/m), εr είλαη ε  

ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ δηειεθηξηθνχ πιηθνχ, ε0 = 
1

36.𝜋
. 10−9είλαη ε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνχ (θαη θαηά πξνζέγγηζε ηνπ αέξα)ζε (C
2
/Nm

2
), S είλαη 

ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο ησλ νπιηζκψλ ζε (m) θαη d είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

νπιηζκψλ ζε (m).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο εμ.(1.1) θαη (1.19), ην ξεχκα ic ηνπ ππθλσηή είλαη 

 

ic(t) =
dq

dt  
= C

dv (t)

dt
                                      (1.21) 

 

Απφ ηελ εμ.(1.21), ε νπνία είλαη κηα δηαθνξηθή (δπλακηθή) θαη φρη αιγεβξηθή  

(ζηαηηθή) ζρέζε, παξαηεξνχκε φηη ην ξεχκα ηνπ ππθλσηή εμαξηάηαη θάζε ρξνληθή  

ζηηγκή απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ. Δάλ ν ππθλσηήο ζπλδέεηαη 

ζε κία πεγή Ρ ζηαζεξήο ηάζεο είλαη
dv  t 

dt
= 0 θαη επνκέλσο ην ξεχκα ηνπ ππθλσηή 

είλαη κεδέλ. Ο ππθλσηήο ζπκπεξηθέξεηαη ζην Ρ σο αλνηθηφο δηαθφπηεο. Αληηζέησο,  

ζην  εκηηνλνεηδέο  ΔΡ  ν  ππθλσηήο  επηηξέπεη  ηε  ξνή  ηνπ  ξεχκαηνο,  δηφηη  θαη  ζηηο  

δχν εκηπεξηφδνπο ηνπ ξεχκαηνο είλαη  
dv  t 

dt
≠ 0. 

Απφ ηελ εμ.(1.21) πξνθχπηεη ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα [t0, t]. 

 

v(t) = 
1

𝐶
 𝑖𝑐 𝑡 𝑑 𝑡 +  𝑣(𝑡0)

𝑡1

𝑡0
                          (1.22) 

 

Όπνπ: v(t0) είλαη ε ηηκή ηεο ηάζεο ηνπ ππθλσηή ηε ρξνληθή ζηηγκή t0.  

Η ελαπνζεθεπκέλε ελέξγεηα Wc(t) ζε έλα γξακκηθφ ππθλσηή ρσξεηηθφηεηαο C  

θαη ηάζεο v(t) ζηα άθξα ηνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα [t0, t] θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ εμ.(1.19), είλαη  

Wc(t)= v t i t d t =  V(q1 ) t dq1
q(t)

q(t0)

t

t0
=

1

C
 q1dq1 =

q(t)

0

1

2

q2 (t)

C
=

1

2
Cv2 t  (1.23)   

 

Σν θνξηίν ηνπ ππθλσηή ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 είλαη q(t0) = 0.  

(1.3.4) Πελίν (Inductor)  

 

Σν πελίν είλαη έλα ζηνηρείν δχν αθξνδεθηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε  

δεκηνπξγία καγλεηηθνχ πεδίνπ, φηαλ δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα. Η 

ζπλεζέζηεξε κνξθή πελίνπ είλαη ην ζσιελνεηδέο πελίν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

έλαλ αξηζκφ νκναμνληθψλ ζπεηξψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε. πείξα 

νλνκάδεηαη ε θπθιηθή κνξθή πνπ παίξλεη έλαο κνλσκέλνο αγσγφο φηαλ ηπιηρζεί 

γχξσ απφ έλαλ θχιηλδξν. ηα ρήκαηα 1.9(α) θαη (β) δίλνληαη ην θπθισκαηηθφ 

ζχκβνιν πελίνπ θαη ην καγλεηηθφ πεδίν ζσιελνεηδνχο πελίνπ αληίζηνηρα.  
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(γ) 

ρήκα 1.9. (α1), (α2) Δλαιιαθηηθά θπθισκαηηθά ζχκβνια πελίνπ. (β) Μαγλεηηθφ πεδίν 

ζσιελνεηδνχο πελίνπ. (γ) Υαξαθηεξηζηηθή i – θ γξακκηθνχ πελίνπ. 

 

Σν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ πελίνπ είλαη ρξνληθά ζηαζεξφ φηαλ δηαξξέεηαη απφ 

Ρ,  ελψ είλαη ρξνληθά κεηαβαιιφκελν φηαλ δηαξξέεηαη απφ ρξνληθά κεηαβαιιφκελν 

ειεθηξηθφ ξεχκα (π.ρ. εκηηνλνεηδέο ΔΡ). Η πνζφηεηα ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ 

δηέξρεηαη απφ θάζε ζπείξα ηνπ πελίνπ εθθξάδεηαη απφ ηε καγλεηηθή ξνή, θ(t), ελψ ε  

ζπλνιηθή καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απφ πελίν Ν ζπεηξψλ εθθξάδεηαη απφ  ηελ 
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πεπιεγκέλε καγλεηηθή ξνή, Φ(t) = Ν θ(t). Δπεηδή, ε καγλεηηθή ξνή ηνπ πελίνπ είλαη 

αλάινγε ηνπ ξεχκαηνο πνπ ην δηαξξέεη, θαηά ζπλέπεηα θαη ε πεπιεγκέλε ξνή είλαη 

αλάινγε ηνπ ξεχκαηνο  

 

Φ(t) = Ν θ(t) = Li(t)                                            (1.24) 

 

Ο ζπληειεζηήο αλαινγίαο, L, ζηελ εμ.(1.24) νλνκάδεηαη απηεπαγσγή (ή 

ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο) κε κνλάδα κέηξεζεο ην Henry (H), 1(H) = 1(Wb)/1(A).  

Γηα έλα γξακκηθφ ρξνληθά ακεηάβιεην πελίν ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο είλαη  

ζηαζεξφο θαη εμαξηάηαη κφλν απφ ηα γεσκεηξηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πελίνπ  

 

L = κ κ0
Ν2S

l
                                               (1.25) 

 

Όπνπ: L είλαη ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ ζε (Η), µείλαη ε 

καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ ππξήλα ηνπ πελίνπ, µ0 = 4π ∙ 10
-6

 (H/m) 

είλαη ε ζεκειηψδεο καγλεηηθή ζηαζεξά, Ν είλαη ν αξηζκφο ζπεηξψλ ηνπ πελίνπ, S 

είλαη ην εκβαδφλ κηαο θάζεηεο δηαηνκήο ηνπ πελίνπ ζε (m
2
) θαη l είλαη ην κήθνο ηνπ 

πελίνπ ζε (m).  

Η ραξαθηεξηζηηθή i – θ ελφο γξακκηθνχ πελίνπ δίλεηαη ζην ρήκα 1.9(γ).  

χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Faraday, ε ηάζε ζηα άθξα ελφο πελίνπ είλαη θάζε 

ζηηγκή ίζε κε ηε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο πεπιεγκέλεο ξνήο  

 

VL(t) = 
𝑑𝛹(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑁

𝑑𝜑(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐿

𝑑𝑖 (𝑡)

𝑑𝑡
                               (1.26) 

 

Απφ ηελ εμ.(1.26), παξαηεξνχκε φηη ε ηάζε πνπ επάγεηαη ζηα άθξα ελφο πελίνπ είλαη 

αλάινγε ηεο ρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πελίν. Η  επαγφκελε 

απηή ηάζε (vL) νθείιεηαη αθξηβψο ζηε ρξνληθή κεηαβνιή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, 

κεηαβνιή ηελ νπνία πθίζηαηαη ην ίδην ην πελίν. Δάλ πξφθεηηαη γηα Ρ, ηφηε
𝑑𝑖 (𝑡)

𝑑𝑡
=

0θαη vL(t) = 0. Γειαδή, ην πελίν ζπκπεξηθέξεηαη ζην Ρ σο βξαρπθχθισκα. 

(α) 
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(β1), (β2) 

 

 

ρήκα 1.10. (α) Ηκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή ΔΡ. (β1), (β2) Πνιηθφηεηα ηεο ηάζεο 

ηνπ πελίνπ vL(t) θαηά ηελ αχμεζε θαη κείσζε ηνπ ξεχκαηνο αληίζηνηρα. 

 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πελίνπ ζε 

θπθιψκαηα ΔΡ κε εκηηνλνεηδή δηέγεξζε. ηα θπθιψκαηα απηά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ηα ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο είλαη γξακκηθά, ηα ξεχκαηα ζηνπο θιάδνπο ηνπ 

θπθιψκαηνο είλαη ελαιιαζζφκελα ξεχκαηα εκηηνλνεηδνχο κνξθήο (ρήκα 1.10α). 

Η πνιηθφηεηα ηεο επαγφκελεο ηάζεο ζε έλα πελίν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαλφλα 

ηνπ Lenz, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ηάζε πνπ επάγεηαη θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζην πελίν 

έρεη θνξά ηέηνηα, ψζηε λα εκπνδίδεη ηε κεηαβνιή ηεο πεπιεγκέλεο καγλεηηθήο ξνήο ηνπ 

πελίνπ. Όηαλ ην πελίν δηαξξέεηαη απφ ΔΡ, ηφηε θαηά ηελ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο 

[di(t)/dt > 0], ε πεπιεγκέλε ξνή απμάλεηαη [dΦ(t)/dt > 0], ε επαγφκελε ηάζε(εμ.1.26) 

απμάλεηαη [v(t) > 0] θαη επνκέλσο ην δπλακηθφ ηνπ αθξνδέθηε εηζφδνπ Α είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην δπλακηθφ ηνπ αθξνδέθηε εμφδνπ Β ηνπ πελίνπ. Η πνιηθφηεηα ηεο 

ηάζεο ηνπ πελίνπ είλαη απηή ηνπ ρήκαηνο 1.10(β1). 

Μεηά ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ην ξεχκα αξρίδεη θαη κεηψλεηαη [di(t)/dt < 0], ε 

πεπιεγκέλε καγλεηηθή ξνή κεηψλεηαη [dΦ(t)/dt < 0], ε επαγφκελε ηάζε κεηψλεηαη 

[v)t) < 0] θαη επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ Lenz, ην δπλακηθφ ηνπ 

αθξνδέθηε εηζφδνπ Α γίλεηαη κηθξφηεξν απφ ην δπλακηθφ ηνπ αθξνδέθηε εμφδνπ Β 

ηνπ πελίνπ. Η πνιηθφηεηα ηεο ηάζεο ηνπ πελίνπ είλαη ηψξα απηή ηνπ ρήκαηνο 

1.10(β2). Σα φζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηθφηεηαο 

ηεο επαγφκελεο ηάζεο ζην πελίν, φηαλ δηαξξέεηαη απφ ΔΡ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δχν 

εκηπεξηφδνπο ξεχκαηνο (ρήκα 1.10α). 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ηνπ πελίνπ ζπλαξηήζεη ηεο επαγφκελεο 

ηάζεο ζηα άθξα ηνπ απαηηείηαη ε νινθιήξσζε ηεο εμ.(1.26) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα [t0, 

t]. 

 

𝑖 𝑡 =  
1

𝐿
 𝑣𝐿 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑖(𝑡0)                                      (1.27) 

 

Όπνπ i(t0) είλαη ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζην πελίν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 (αξρηθή 

ζπλζήθε). 

Η ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ ξεχκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε καγλεηηθή ελέξγεηα θαη 

απνζεθεχεηαη ζην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ πελίνπ. Σν πελίν είλαη έλα παζεηηθφ ζηνηρείν 

(δελ παξάγεη ελέξγεηα) κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Η ελαπνζεθεπκέλε 

ελέξγεηα WL(t) ζε έλα γξακκηθφ πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L θαη ηάζεο vL(t) 
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ζηα άθξα ηνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα [t0, t] θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμ.(1.24), 

είλαη 

 

WL(t) =  𝑣𝐿
𝑡

𝑡0
(t)i(t)dt =  𝛪

𝛹(𝑡)

𝛹(𝑡0)
(Φ)dΦ=

1

𝐿
 𝛹1

𝛹(𝑡)

0
dΦ1 = 

1

2

𝛹2(𝑡)

𝐿
  = 

1

2
 Li

2
(t)    (1.28) 

 

Η πεπιεγκέλε ξνή ηε ζηηγκή t0 είλαη Φ(t0) = 0 

 

(1.3.5) ηνηρείν αιιειεπαγσγήο 
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α) 

 

 
β) 
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γ) 

 

 
 

δ) 

 

 
 

ρήκα1.11. (α) Μαγλεηηθψο  ζπδεπγκέλα πελία κε ηξνθνδφηεζε  κφλν ηνπ ελφο απφ  ηα 

δχν πελία. (β) Μαγλεηηθψο ζπδεπγκέλα πελία κε ξνή ξεχκαηνο  θαη ζηα δχν πελία. 

(γ)Οη καγλεηηθέο ξνέο ησλ δχν πελίσλ αζξνίδνληαη, Μ > 0. (δ) Οη καγλεηηθέο ξνέο ησλ 

δχν πελίσλ αθαηξνχληαη,  Μ < 0. (ε), (ζη)  Δθαξκνγή ηνπ θαλφλα ησλ ηειεηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξφζεκνπ ηνπ  ζπληειεζηή Μ. 
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Σν θαηλφκελν ηεο αιιειεπαγσγήο ή ακνηβαίαο επαγσγήο παξαηεξείηαη ζε  

καγλεηηθψο  ζπδεπγκέλα θπθιψκαηα. Γχν πελία είλαη καγλεηηθψο ζπδεπγκέλα φηαλ ε 

καγλεηηθή ξνή πνπ παξάγεηαη απφ ην ξεχκα ηνπ ελφο πελίνπ εκπιέθεη ηηο ζπείξεο  

ηνπ άιινπ πελίνπ (ρήκα 1.11α). Γειαδή, επάγεηαη ειεθηξηθή ηάζε ζην δεχηεξν 

πελίν, ιφγσ ηεο κεηαβαιιφκελεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ παξάγεηαη απφ ην ξεχκα ηνπ 

πξψηνπ πελίνπ (ιεηηνπξγία κεηαζρεκαηηζηή).  

Αλαθεξφκελνη ζην ρήκα 1.11(α), ε καγλεηηθή ξνή πνπ παξάγεηαη απφ ην 

πελίν 1 θαη εκπιέθεη ηηο ζπείξεο ηνπ πελίνπ 2 νλνκάδεηαη ξνή αιιειελδέζεσο.  

πληειεζηήο ακνηβαίαο επαγσγήο, Μ (mutualin ductance), κεηαμχ ησλ πελίσλ 1 θαη 2 

νξίδεηαη   

 

𝛭 =  
𝛮2 𝛷2

𝑖1
                                                   (1.29) 

 

φηαλ ηξνθνδνηείηαη κφλν ην πελίν 1 (Π1) θαη  

 

𝛭 =  
𝛮1 𝛷1

𝑖2
                                                    (1.30) 

φηαλ ηξνθνδνηείηαη κφλν ην πελίν 2 (Π2). Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ ζπληειεζηή 

ακνηβαίαο επαγσγήο είλαη ην Henry (H).  

ηε γεληθή πεξίπησζε πνπ θαη  ηα δχν ζπδεπγκέλα πελία δηαξξένληαη απφ 

ειεθηξηθφ ξεχκα  (ρήκα 1.11β), ε πεπιεγκέλε ξνή θάζε πελίνπ είλαη  

 

Φ1 = Ν1 (θ1 + θ21) = L1i1 +Mi2                                                       (1.31)  

 

Φ2 = Ν2 (θ2 + θ12) = L2i2 +Mi1                                                       (1.32) 

 

Η δηαθνξά  δπλακηθνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα άθξα θάζε πελίνπ  

δηακνξθψλεηαη απφ δχν κέξε:  (α) απφ  ηελ  ηάζε  πνπ  νθείιεηαη  ζηελ  απηεπαγσγή  

ηνπ  πελίνπ  θαη  (β)  απφ  ηελ  ηάζε  πνπ  νθείιεηαη  ζηελ ακνηβαία επαγσγή κε ην 

άιιν πελίν  

 

v1 (t) = L1
𝑑𝑖1

𝑑𝑡
+ M

𝑑𝑖2

𝑑𝑡
                                            (1.33) 

 

v2(t) = L2
𝑑𝑖2

𝑑𝑡
+ M

𝑑𝑖1

𝑑𝑡
                                            (1.34) 

 

Ο ζπληειεζηήο ακνηβαίαο επαγσγήο, Μ, είλαη ζεηηθφο εάλ νη καγλεηηθέο ξνέο 

θ1, θ21 (ή θ2, θ12) πξνζηίζεληαη (ρήκα 1.11γ) θαη αξλεηηθφο εάλ νη καγλεηηθέο ξνέο 

θ1, θ21 (ή θ2, θ12) αθαηξνχληαη (ρήκα 1.11δ). Σν πξφζεκν ηεο ζηαζεξάο Μ  

πξνζδηνξίδεηαη ζηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα κε ηνλ «θαλφλα ησλ ηειεηψλ» (dot 

convention). χκθσλα κε ηνλ θαλφλα ησλ ηειεηψλ, φηαλ νη θνξέο ησλ ηάζεσλ θαη  

ησλ ξεπκάησλ ζηα πελία  είλαη  ζπδεπγκέλεο θαη ηα ξεχκαηα κπαίλνπλ ή βγαίλνπλ 

απφ ηνπο αθξνδέθηεο ησλ πελίσλ πνπ ζεκεηψλνληαη κε ηειεία, ηφηε ν ζπληειεζηήο 

ακνηβαίαο επαγσγήο είλαη ζεηηθφο (ρήκα 1.11ε). ε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ν 

ζπληειεζηήο ακνηβαίαο επαγσγήο είλαη αξλεηηθφο (ρήκα 1.11ζη).  
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1.4  Μέθοδοι ςπολογιζμών ηλεκηπικών κςκλωμάηων 
 

 Σν θχξην αληηθείκελν θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εληάζεσλ ησλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ ηνπο δηάθνξνπο 

θιάδνπο ηνπ θπθιψκαηνο θαη ησλ δηαθνξψλ δπλακηθνχ (ηάζεσλ) κεηαμχ ησλ θφκβσλ 

ηνπ θπθιψκαηνο, δεδνκέλσλ ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθιψκαηνο.   

 ηελ πξάμε νη πεγέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο είλαη πξαγκαηηθέο θαη φρη ηδαληθέο. 

Γειαδή, νη πεγέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο πξνζθέξνπλ πεπεξαζκέλε θαη φρη άπεηξε 

ελέξγεηα ζην θχθισκα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ θάπνηα εζσηεξηθή αληίζηαζε. 

 

(1.4.1) Πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο 

 

Μηα αλεμάξηεηε (ηδαληθή) πεγή ηάζεο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη ζηαζεξή 

ηάζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο πνπ παξέρεη ζην θχθισκα (παξ.1.3.1). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο πεγήο κεηψλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ παξέρεη ζην θχθισκα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ πηψζε ηάζεο 

ζηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε (internal resistance) ηεο πεγήο. Η πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο 

είλαη ν ελ ζεηξά ζπλδπαζκφο κηαο ηδαληθήο πεγήο ηάζεο Δ (Vs) θαη κηαο αληίζηαζεο 

Rs(ρήκα 1.12α). Η ηδαληθή πεγή νλνκάδεηαη ειεθηξεγεξηηθή δχλακε (ΗΔΓ, E) θαη ε 

ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο πεγήο, φηαλ απηή δηαξξέεηαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα, 

νλνκάδεηαη πνιηθή ηάζε (V). Δίλαη, Δ ≥ V θαηά ην πνζφλ ηεο πηψζεο ηάζεο ζηελ 

εζσηεξηθή αληίζηαζε Rs. Η ραξαθηεξηζηηθή i – v κηαο πξαγκαηηθήο πεγήο ηάζεο 

δίλεηαη ζην ρήκα 1.12(β) θαη εθθξάδεη ηε κεηαβνιή ηεο πνιηθήο ηάζεο ηεο πεγήο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ξεχκαηνο.  

 

(α) 
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(β) 

 

 
ρήκα 1.12. (α) Πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο. (β) Υαξαθηεξηζηηθή i – v πξαγκαηηθήο 

πεγήο ηάζεο. 

 

(1.4.2) Πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο 

 

ε αληίζεζε κε ηελ ηδαληθή πεγή ξεχκαηνο, ε νπνία ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεη 

ζηαζεξφ ξεχκα, ην ξεχκα κηαο πξαγκαηηθήο πεγήο ξεχκαηνο δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηεο πεγήο. Η πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο είλαη ν 

παξάιιεινο ζπλδπαζκφο κηαο ηδαληθήο πεγήο ξεχκαηνο iS θαη κηαο εζσηεξηθήο 

αληίζηαζεο RS (ρήκα 1.13α). 

 

(α) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 33 - 

 

(β) 

 

 
ρήκα 1.13. (α) Πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο. (β) Υαξαθηεξηζηηθή i – v 

πξαγκαηηθήο πεγήο ξεχκαηνο. 

 

(1.4.3) Ιζνδπλακία πξαγκαηηθήο πεγήο ηάζεο θαη πξαγκαηηθήο πεγήο ξεχκαηνο. 

 

πγθξίλνληαο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ πξαγκαηηθψλ πεγψλ ηάζεο θαη 

ξεχκαηνο, νη νπνίεο δίλνληαη ζηα ρήκαηα 1.12(β) θαη 1.13(β) αληίζηνηρα, 

παξαηεξνχκε φηη έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή θαη επνκέλσο πξφθεηηαη γηα ηζνδχλακα 

ειεθηξηθά ζηνηρεία δχν αθξνδεθηψλ πνπ δε δηαθέξνπλ εμσηεξηθά κεηαμχ ηνπο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή κηαο πξαγκαηηθήο πεγήο ηάζεο ζε κηα 

πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο θαη αληηζηξφθσο. Η ζρέζε ηζνδπλακίαο κεηαμχ ησλ δχν 

πεγψλ πξνθχπηεη απφ ηελ εμίζσζε ησλ ηηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ επί ηελ αξρή 

ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή ηζρχεη 

 

vs (t) = Rsis (t)                                                    (1.35) 

 

Μία πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο vs(t) θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο Rs κεηαηξέπεηαη 

ζε κία πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο is(t) = vs(t)/Rs θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο Rs 

(ρήκα 1.14α). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, κηα πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο is(t) θαη 

εζσηεξηθήο αληίζηαζεο Rs κεηαηξέπεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο vs(t) = is(t) Rs 

θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο Rs. Η δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο κηαο πεγήο ηάζεο ζε πεγή 

ξεχκαηνο θαη αληηζηξφθσο αμηνπνηείηαη ζηελ απινπνίεζε ζχλζεησλ ειεθηξηθψλ 

θπθισκάησλ. 
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(α) 

 

 
 

(β) 

 

 
 

ρήκα 1.14. (α) Μεηαηξνπή πξαγκαηηθήο πεγήο ηάζεο ζε πξαγκαηηθή πεγή ξεχκαηνο. 

(β) Μεηαηξνπή πξαγκαηηθήο πεγήο ξεχκαηνο ζε πξαγκαηηθή πεγή ηάζεο. 

 

 Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

νξηζκέλεο βαζηθέο εμηζψζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Kirchhoff. 

Οη ππνινγηζκνί φκσο κπνξνχλ λα απινπζηεπζνχλ εθαξκφδνληαο νξηζκέλα 

ζεσξήκαηα, ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ. Οη λφκνη θαη ηα ζεσξήκαηα 

εθαξκφδνληαη ηφζν ζην ζπλερέο φζν θαη ζην ελαιιαζζφκελν ξεχκα.  

Οη λφκνη ηνπ Kirchhoff είλαη γεληθνί, ηζρχνπλ γηα θάζε ζπγθεληξσκέλν 

ειεθηξηθφ θχθισκα θαη εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ ηνπνινγία (γεσκεηξηθή κνξθή, 

δνκή) ηνπ θπθιψκαηνο θαη φρη απφ ηε θχζε ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην θχθισκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηνπ Kirchhoff ζε 

δχν θπθιψκαηα κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηνπνινγία, αιιά κε δηαθνξεηηθά ειεθηξηθά 

ζηνηρεία ζα νδεγήζεη ζηηο ίδηεο αθξηβψο εμηζψζεηο (πεξηνξηζκνχο) γηα ηα ξεχκαηα θαη 

ηηο ηάζεηο ησλ θιάδσλ ησλ εμεηαδφκελσλ θπθισκάησλ. Σν ζεψξεκα ηνπ Tellegen 

είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ λφκσλ ηνπ Kirchhoff.  

 

(1.4.4) Ο πξψηνο λφκνο ή ν λφκνο ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff 

 

Ο λφκνο ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff εθθξάδεη ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ειεθηξηθφ θνξηίν νχηε θαηαζηξέθεηαη, 
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νχηε δεκηνπξγείηαη εθ ηνπ κεδελφο, αιιά δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε θάζε θιεηζηφ ζχζηεκα. 

πλέπεηα ηεο αξρήο απηήο είλαη ε αξρή δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζε έλαλ 

θφκβν. Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, ν πξψηνο λφκνο ηνπ Kirchhoff δηαηππψλεηαη σο 

εμήο: Το αλγεβπικό άθποιζμα ηων πεςμάηωv όλων ηων κλάδων, πος ειζέπσονηαι ή 

εξέπσονηαι από κάθε κόμβο ζςγκενηπωμένος ηλεκηπικού κςκλώμαηορ είναι κάθε 

σπονική ζηιγμή ίζο με μηδέν. Η καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη 

 

 𝒊𝒌 𝒕 = 𝟎

𝑵

𝒌=𝟏

,      𝜵𝒕                                             (1.36) 

 

Όπνπ: ik(t) ηα ξεχκαηα ησλ θιάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ξεπκάησλ ησλ 

πεγψλ ξεχκαηνο, πνπ ζπλδένληαη ζηνλ θφκβν k ηνπ θπθιψκαηνο. 

Γηα ηε δηαηχπσζε ηεο αιγεβξηθήο εμίζσζεο (1.36) ζε θάζε θφκβν 

θπθιψκαηνο, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα νξηζηνχλ νη θνξέο αλαθνξάο ησλ ξεπκάησλ ζε 

θάζε θιάδν ηνπ θπθιψκαηνο. Θεσξείηαη ε ζχκβαζε φηη ηα ξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη 

ζε έλαλ θφκβν ιακβάλνληαη σο ζεηηθά θαη ηα ξεχκαηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηνλ 

θφκβν σο αξλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θφκβν Α ηνπ ρήκαηνο 1.15(α) ηζρχεη: i1 – 

i2 + i3 + i4 – i5 = 0. 

Με εθαξκνγή ηεο εμ.(1.36) ζε θάζε θφκβν θπθιψκαηνο, ην νπνίν έρεη 

Νnθφκβνπο, πξνθχπηεη έλα ζχζηεκα Νn - 1 γξακκηθψλ αλεμάξηεησλ εμηζψζεσλ κε 

αγλψζηνπο ηα ξεχκαηα ησλ θιάδσλ. 

 

(α) (β) 

 
 

 

ρήκα 1.15. (α) Κφκβνο θπθιψκαηνο. (β) Βξφρνο θπθιψκαηνο. 

 

 

(1.4.5) Ο λφκνο ησλ ηάζεσλ ή λφκνο ησλ βξφρσλ ηνπ Kirchhoff 

 

Ο λφκνο ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff δηαηππψλεηαη σο εμήο: Το αλγεβπικό 

άθποιζμα ηων ηάζεων ηων κλάδων ζε κάθε βπόσο ζςγκενηπωμένος ηλεκηπικού 

κςκλώμαηορ είναι κάθε σπονική ζηιγμή ίζο με μηδέν. 

Μαζεκαηηθά, ν λφκνο ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff δηαηππψλεηαη κε ηε ζρέζε 
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 𝒗𝒌 𝒕 = 𝟎

𝑵

𝒌=𝟏

,      𝜵𝒕                                             (1.37) 

 

Όπνπ vk(t) είλαη νη ηάζεηο ησλ θιάδσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην βξφρν. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ηάζεσλ (εμ.1.37) πξέπεη ζε θάζε βξφρν ηνπ 

θπθιψκαηνο λα νξηζηνχλ ε θνξά αλαθνξάο ηνπ βξφρνπ θαη νη πνιηθφηεηεο ησλ ηάζεσλ 

ησλ θιάδσλ ησλ βξφρσλ. Η θνξά αλαθνξάο ησλ βξφρσλ θαη νη πνιηθφηεηεο ησλ 

ηάζεσλ ησλ θιάδσλ νξίδνληαη απζαίξεηα απφ ηελ αξρή θαη ηεξνχληαη ζηαζεξά κέρξη 

ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη ζσζηέο θνξέο ησλ ξεπκάησλ ζηνπο 

θιάδνπο δελ κπνξνχλ, θαηά θαλφλα, λα πξνβιεθζνχλ απφ ηελ αξρή, αθνχ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ξεχκαηνο ζε έλαλ θιάδν ζπλεξγάδνληαη φιεο νη πεγέο ηνπ θπθιψκαηνο. 

Η δηφξζσζε ηεο θνξάο ηνπ ξεχκαηνο ζηνπο θιάδνπο, εάλ ρξεηαζηεί, γίλεηαη 

κεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δάλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θπθιψκαηνο πξνθχςεη 

φηη ην ξεχκα ζε έλαλ θιάδν είλαη ζεηηθφο αξηζκφο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε αξρηθά 

εθιεγείζα θνξά ηνπ ξεχκαηνο είλαη ε πξαγκαηηθή θνξά. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε 

πξαγκαηηθή θνξά ηνπ ξεχκαηνο είλαη αληίζεηε απφ απηή πνπ αξρηθά επηιέρζεθε. 

ηε γεληθή πεξίπησζε, νη βξφρνη ησλ θπθισκάησλ πεξηέρνπλ ελεξγά θαη 

παζεηηθά ζηνηρεία. Ο βξφρνο ηνπ ρήκαηνο 1.15(β) πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο ηάζεο 

(ελεξγά ζηνηρεία) ειεθηξεγεξηηθψλ δπλάκεσλ Δ1 θαηΔ2 θαη ηηο αληηζηάζεηο (παζεηηθά 

ζηνηρεία) ησλ θιάδσλ R1, R2, R3θαη R4. 

Γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εμηζψζεσλ ησλ βξφρσλ ελφο θπθιψκαηνο ζεσξνχκε 

ζεηηθέο ηηο ηάζεηο ησλ θιάδσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπδεπγκέλεο θνξέο αλαθνξάο ηεο ηάζεο  

ζπκπίπηνπλ κε ηε θνξά αλαθνξάο ηνπ βξφρνπ θαη αξλεηηθέο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε ηάζε ζηα άθξα ελφο παζεηηθνχ ζηνηρείνπ ιακβάλεηαη ζεηηθή 

φηαλ, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία πνπ θαζνξίδεη ε θνξά αλαθνξάο ηνπ βξφρνπ, 

ζπλαληάεη θαλείο πξψηα ηνλ αθξνδέθηε ηνπ ζηνηρείνπ κε ην ρακειφηεξν δπλακηθφ (-), 

ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ιακβάλεηαη αξλεηηθή. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε ηάζε 

(ΗΔΓ) κηαο πεγήο ηάζεο ζεσξείηαη ζεηηθή φηαλ, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία πνπ 

θαζνξίδεη ε θνξά αλαθνξάο ηνπ βξφρνπ, ζπλαληάεη θαλείο πξψηα ηνλ αξλεηηθφ 

αθξνδέθηε ηεο πεγήο, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. Με βάζε ηα 

πξνεγνχκελα, ε εμίζσζε ησλ ηάζεσλ ηνπ βξφρνπ ηνπ ρήκαηνο 1.15(β) είλαη 

 

Δ1 – Δ2 +V1 – V3 + V2 +V4 = 0 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην λφκν ηνπ Ohm (εμ.1.13), ε πξνεγνχκελε εμίζσζε γίλεηαη 

 

Δ1 – Δ2 +I1R1 – I3R3 + I2R2 +I4R4 = 0 

 

Γεληθψο, ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα δίλνληαη νη ειεθηξηθέο πεγέο θαη ηα 

ειεθηξηθά ζηνηρεία θαη δεηείηαη λα ππνινγηζηνχλ ηα ξεχκαηα θαη νη ηάζεηο ζηνπο 

θιάδνπο ηνπ θπθιψκαηνο. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff ζηνπο 

απινχο θαη ζχλζεηνπο βξφρνπο ελφο θπθιψκαηνο πξνθχπηεη έλα ζχζηεκα γξακκηθψλ 

εμαξηεκέλσλ εμηζψζεσλ κε αγλψζηνπο ηηο ηάζεηο ησλ θιάδσλ ησλ βξφρσλ. Απφ ηηο 

εμηζψζεηο απηέο, εάλ Nb θαη Nn είλαη ν αξηζκφο ησλ θιάδσλ θαη ησλ θφκβσλ ηνπ 

θπθιψκαηνο αληίζηνηρα, κφλν νη Nb–Nn + 1 είλαη νη γξακκηθά αλεμάξηεηεο εμηζψζεηο 

θαη είλαη απηέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηάζεσλ ησλ θιάδσλ. 

Πξαθηηθά, γηα ηε δηακφξθσζε ησλ αλεμάξηεησλ εμηζψζεσλ ηάζεσλ ζηνπο βξφρνπο 

ελφο θπθιψκαηνο, αγλννχληαη νη εμηζψζεηο ηάζεσλ ησλ ζχλζεησλ βξφρσλ θαη 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη εμηζψζεηο ηάζεσλ ησλ απιψλ βξφρσλ. 
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Η επίιπζε νπνηνπδήπνηε θπθιψκαηνο επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή ησλ λφκσλ 

ηνπ Kirchhoff θαη ηνπ λφκνπ ηνπ Ohm. Θεσξψληαο σο αγλψζηνπο ηα ξεχκαηα ζηνπο 

θιάδνπο ελφο θπθιψκαηνο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ εμηζψζεσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ θπθιψκαηνο είλαη Nb – Nn + 1 + Νn – 1 = Nb, 

δειαδή ηζάξηζκεο πξνο ηα ξεχκαηα ησλ θιάδσλ. 

 

(1.4.6) Σν ζεψξεκα ηνπ Tellegen 

 

Σν ζεψξεκα ηνπ Tellegen είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ λφκσλ ηνπ Kirchhoff. 

χκθσλα κε ην ζεψξεκα Tellegen, ζε κάθε ζςγκενηπωμένο ηλεκηπικό κύκλωμα ηο 

άθποιζμα ηων γινομένων ηηρ ηάζηρ επί ηος πεύμαηορ κάθε κλάδος είναι κάθε 

σπονική ζηιγμή ίζο με μηδέν. Μαζεκαηηθά ην ζεψξεκα Tellegen δηαηππψλεηαη κε ηε 

ζρέζε 

 

 𝒗𝒌 𝒕 𝒊𝒌 𝒕 = 𝟎

𝑵𝒃

𝒌=𝟏

,      𝜵𝒕                                             (1.38) 

 

Όπνπ Nb είλαη ην πιήζνο ησλ θιάδσλ ηνπ θπθιψκαηνο. 

Δπεηδή pk(t) = vk(t) ik(t) είλαη ε ζηηγκηαία ειεθηξηθή ηζρχο πνπ πξνζθέξεηαη 

απφ ην ππφινηπν θχθισκα ζηνλ θιάδν k (φπνπ θαηαλαιψλεηαη ή απνζεθεχεηαη) ή 

παξέρεηαη απφ ηνλ θιάδν k ζην ππφινηπν ειεθηξηθφ θχθισκα, απηφ ζεκαίλεη, 

ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα ηνπ Tellegen, φηη ε ειεθηξηθή ηζρχο παξακέλεη εληφο ηνπ 

ζπγθεληξσκέλνπ θπθιψκαηνο ή δηαθνξεηηθά ε ειεθηξηθή ηζρχο ξέεη κφλνλ δηακέζνπ 

ησλ θιάδσλ ηνπ θπθιψκαηνο θαη δελ αθηηλνβνιείηαη. 

Αθφκε, επεηδή ε ηζρχο θάζε θιάδνπ pk(t) ζπλδέεηαη κε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

θιάδνπ wk(t) κε ηε ζρέζε 

 

Pk(t) = 
dwk (t)

dt
                                            (1.39) 

 

κε αληηθαηάζηαζε ηεο εμ(1.39) ζηελ εμ.(1.38) πξνθχπηεη 

 

 
dwk(t)

dt

𝑁𝑏

𝑘=1

=  
𝑑

𝑑𝑡
 dwk t = 0 ⇨

𝑁𝑏

𝑘=1

 dwk t = 𝑐

𝑁𝑏

𝑘=1

, ∇ t                 (1.40) 

 

Όπνπ c είλαη ζηαζεξά. Απφ ηελ εμ.(1.40) ζπλάγεηαη φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ 

θιάδσλ ζε έλα ζπγθεληξσκέλν ειεθηξηθφ θχθισκα (νιηθή ελέξγεηα θπθιψκαηνο) είλαη 

θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζηαζεξή ή δηαθνξεηηθά ην ζπγθεληξσκέλν θχθισκα δελ 

αληαιιάζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (δελ αθηηλνβνιεί ελέξγεηα). 

 

(1.4.7) Ιζνδπλακία θπθισκάησλ 

 

Όηαλ ελδηαθέξεη κφλν ε εμσηεξηθή πεξηγξαθή ελφο θπθιψκαηνο θαη φρη ε 

εζσηεξηθή δνκή ηνπ, ηφηε ην θχθισκα απεηθνλίδεηαη σο έλα θιεηζηφ θνπηί κε δχν 

αθξνδέθηεο εμφδνπ. Γχν ή πεξηζζφηεξα θπθιψκαηα δχν αθξνδεθηψλ νλνκάδνληαη 

ηζνδχλακα, φηαλ νη ηάζεηο θαη ηα ξεχκαηα ησλ αθξνδεθηψλ ηνπο είλαη θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή ίζα κεηαμχ ηνπο, δειαδή παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα 
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παξάδεηγκα, ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα Η.Κ.1 θαη Η.Κ.2 ζην ρήκα 1.18, είλαη 

ηζνδχλακα εάλ ηζρχεη θάζε ρξνληθή ζηηγκή: v1(t) = v2(t) θαη i1(t) = i2(t). 

 

 
 

ρήκα 1.18. Ιζνδπλακία θπθισκάησλ Η.Κ.1 θαη Η.Κ.2. 

 

Με βάζε ηελ ηζνδπλακία θπθισκάησλ είλαη δπλαηή ε απινπνίεζε ζχλζεησλ 

θπθισκάησλ νκνεηδψλ ζηνηρείσλ δχν αθξνδεθηψλ (αληηζηάηεο, πελία, ππθλσηέο) θαη 

ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ έλα ηζνδχλακν θχθισκα ελφο ίδηνπ ζηνηρείνπ δχν 

αθξνδεθηψλ. 

Γχν ή πεξηζζφηεξα ειεθηξηθά ζηνηρεία δχν αθξνδεθηψλ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε 

ζεηξά (series connected elements), φηαλ ην ηέινο ηνπ ελφο ζηνηρείνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

αξρή ηνπ επφκελνπ θνθ., ρσξίο λα ππάξρεη ζεκείν ιήςεο αλάκεζά ηνπο. Σα 

ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ειεθηξηθά ζηνηρεία δηαξξένληαη φια απφ ην ίδην ξεχκα.  

 

(1.4.8) χλδεζε αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά (Series-connected resistances) 

 

ην ρήκα 1.19(α) παξνπζηάδεηαη θχθισκα δχν αληηζηάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ 

ζε ζεηξά. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff ζην βξφρν ηνπ 

θπθιψκαηνο πξνθχπηεη 

 

v – v1 – v2 = 0 ⇨v=v1+v2                                   (1.41) 

 

χκθσλα κε ην λφκν ηνπ Ohm, νη ηάζεηο v1= R1i θαη v2= R2i θαη 

 

v = iR1 +iR2= i(R1+R2) = iRs                                (1.42) 

 

Όπνπ Rs είλαη ε ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ δχν ελ ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ αληηζηάζεσλ 

(ρήκα 1.19β). Απφ ηελ εμ.(1.46) ζπλάγεηαη φηη ηα θπθιψκαηα ησλ ρεκάησλ 1.19(α) 

θαη (β) παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά (έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε θαη ην 

ίδην ξεχκα ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπο) θαη επνκέλσο είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

αληηζηάζεσλ R1 θαη R2, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε έμνδνο ηνπ θπθιψκαηνο, κε ηελ 

αληίζηαζε Rs 

 

Rs = R1+ R2                                                 (1.43) 

 

Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.43) γηα Ν αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά 
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(α)                                              (β) 

 
 

ρήκα 1.19. (α) Κχθισκα δχν αληηζηάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 

 
RS =  𝑅𝑘

𝑁
𝑘=1                                                       (1.44) 

 

(1.4.9) χλδεζε πελίσλ ζε ζεηξά (Series-connected inductors) 

 

ην ρήκα 1.20(α) παξνπζηάδεηαη θχθισκα δχν πελίσλ κε ζπληειεζηέο 

απηεπαγσγήο L1θαη L2ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ηάζεσλ 

ηνπ Kirchhoff ζην βξφρν ηνπ θπθιψκαηνο πξνθχπηεη 

 

v - vL1-vL2 = 0 ⇨v = vL1+vL2 = L1
𝑑𝑖  (𝑡)

𝑑𝑡
+ L2

𝑑𝑖  (𝑡)

𝑑𝑡
 = (L1 + L2) 

𝑑𝑖  (𝑡)

𝑑𝑡
 = Ls

𝑑𝑖  (𝑡)

𝑑𝑡
        (1.45) 

 

 
(α)                                                                      (β) 

 

ρήκα 1.20. (α) Κχθισκα δχν πελίσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. (β) Ιζνδχλακν θχθισκα 

ηνπ (α). 

 

Όπνπ Ls είλαη ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο ηνπ ηζνδχλακνπ πελίνπ ησλ δχν ζε ζεηξά 

ζπλδεδεκέλσλ πελίσλ (ρήκα 1.20β). Απφ ηελ εμ.(1.45) ζπλάγεηαη φηη ηα θπθιψκαηα 

ησλ ρεκάησλ 1.20(α) θαη (β)παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά (έρνπλ 

ηελ ίδηα ηάζε θαη ην ίδην ξεχκα ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπο) θαη επνκέλσο είλαη δπλαηή ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ πελίσλ L1 θαη L2, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε έμνδνο ηνπ 

θπθιψκαηνο, κε ην ηζνδχλακν πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο Ls. 

 

Ls = L1 + L2                                                     (1.46) 

 

κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ηα αξρηθά ξεχκαηα ησλ πελίσλ L1 θαη L2 είλαη ίδηα, 

ψζηε λα ηζρχεη ν λφκνο ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff. 

Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.46) γηα Ν πελία ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά 

 

Ls =  𝐿𝑘
𝑁
𝑘=1                                                         (1.47) 
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(1.4.10)χλδεζε ππθλσηψλ ζε ζεηξά (Series-connected capacitors) 

 

ην ρήκα 1.21(α) παξνπζηάδεηαη θχθισκα δχν ππθλσηψλ κε ρσξεηηθφηεηεο 

C1 θαη C2 ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff 

ζην βξφρν ηνπ θπθιψκαηνο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε ζηα άθξα ελφο 

ππθλσηή (εμ.1.22), πξνθχπηεη 

 

v – vC1–vC2 = 0 ⇨v = vC1+vC2=[
1

𝐶1
 𝑖 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑣1(𝑡0)

𝑡

𝑡0
] + [

1

𝐶2
 𝑖 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑣2(𝑡0)

𝑡

𝑡0
] 

v = (
1

𝐶1
+  

1

𝐶2
)  𝑖 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑣(𝑡0)

𝑡

𝑡0
] =

𝟏

𝑪𝒔
 𝒊 𝒕 𝒅𝒕 + 𝒗(𝒕𝟎)

𝒕

𝒕𝟎
]                                    (1.48) 

 

Όπνπ v(t0) = v1(t0) + v2(t0) είλαη ην άζξνηζκα ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ηάζεο ησλ δχν 

ππθλσηψλ. 

 

 
(α)                                                                       (β) 

 

ρήκα 1.21. (α) Κχθισκα δχν ππθλσηψλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 

 

Όπνπ CS είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ηζνδχλακνπ ππθλσηή ησλ δχν ζε ζεηξά 

ζπλδεδεκέλσλ ππθλσηψλ(ρήκα 1.21β). Απφ ηελ εμ.(1.48) ζπλάγεηαη φηη ηα 

θπθιψκαηα ησλ ρεκάησλ 1.21(α) θαη (β)παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμσηεξηθή 

ζπκπεξηθνξά (έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε θαη ην ίδην ξεχκα ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπο) θαη 

επνκέλσο είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππθλσηψλ C1 θαη C2, ρσξίο λα 

επεξεάδεηαη ε έμνδνο ηνπ θπθιψκαηνο, κε ηνλ ηζνδχλακν ππθλσηή ρσξεηηθφηεηαο CS 

 
1

𝐶𝑠
=  

1

𝐶1
+  

1

𝐶2
 ⇨ 𝐶𝑠 =  

𝐶1𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
                             (1.49) 

 

Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.49) γηα Ν ππθλσηέο ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά 

 
1

𝐶𝑠
 =  

1

𝐶𝑘

𝑁
𝑘=1                                                  (1.50) 
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(1.4.11) χλδεζε αλεμάξηεησλ πεγψλ ηάζεο ζε ζεηξά (Series-connected independent 

voltage sources) 

 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο πεγέο ηάζεο ζπλδένληαη ζε ζεηξά φηαλ ν αξλεηηθφο πφινο ηεο 

κηαο πεγήο ζπλδέεηαη κε ην ζεηηθφ πφιν ηεο επφκελεο θνθ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

νη αθξνδέθηεο ηνπ εμσηεξηθνχ θπθιψκαηνο λα είλαη ν ζεηηθφο πφινο ηεο πξψηεο 

πεγήο θαη ν αξλεηηθφο πφινο ηεο ηειεπηαίαο (ρήκα 1.22α). Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff ζην βξφρν ηνπ θπθιψκαηνο πξνθχπηεη 

 

v – vS1–vS2 = 0 ⇨v = vS1+vS2                                (1.51) 

 

 
                             (α)                                                                       (β) 

 

ρήκα 1.22. (α) Κχθισκα δχν πεγψλ ηάζεο ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 

 

Σν ηζνδχλακν ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ρήκαηνο 1.22(α) είλαη ην θχθισκα ηνπ 

ρήκαηνο 1.22(β), φπνπ νη δχν πεγέο ηάζεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ κηα ηξίηε πεγή 

κε ηηκή 

 

vs = vS1+vS2                                                (1.52) 

 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ηάζε εμφδνπ v θαη ην ξεχκα εμφδνπ i ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ 

ρήκαηνο 1.22(α). Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.49) γηα Ν πεγέο ηάζεο ζπλδεδεκέλεο ζε 

ζεηξά, ε ηηκή ηεο ηζνδχλακεο πεγή ηάζεο είλαη 

 

 vs =  𝑣𝑠𝑘
𝑁
𝑘=1                                                   (1.53) 

 

(1.4.12)χλδεζε αλεμάξηεησλ πεγψλ ξεχκαηνο ζε ζεηξά (Series-connected 

independent current sources) 

 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο πεγέο ξεχκαηνο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ζεηξά κφλν 

φηαλ φιεο νη πεγέο παξέρνπλ ηελ ίδηα έληαζε ξεχκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα 

ππήξρε ζπζζψξεπζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζηνλ θφκβν Κ (ρήκα 1.23α) κεηαμχ ησλ 

πεγψλ, αθνχ ζα ίζρπε: is1– is2≠ 0. Απηφ φκσο αληηβαίλεη ζην λφκν ησλ ξεπκάησλ ηνπ 

Kirchhoff θαη ζπλεπψο πξέπεη λα ηζρχεη 

 

is1= is2                                                                                                          (1.54) 
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(α)                                                                       (β) 

 

ρήκα 1.23. (α) Κχθισκα δχν πεγψλ ξεχκαηνο ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 

 

Δπνκέλσο, ην ηζνδχλακν θχθισκα δχν πεγψλ ξεχκαηνο ζπλδεδεκέλσλ ζε 

ζεηξά (ρήκα 1.23α) είλαη κηα πεγή ξεχκαηνο ίζεο έληαζεο κε απηή πνπ πξνζθέξεη ε 

θάζε πεγή (ρήκα 1.23β). 

 

(1.4.13) χλδεζε ζηνηρείσλ δχν αθξνδεθηψλ παξάιιεια 

 

Γχν ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δχν αθξνδεθηψλ είλαη ζπλδεδεκέλα παξάιιεια 

(parallel-connected elements) φηαλ ηα άθξα ηνπο ζπλδένληαη κεηαμχ δπν αθξνδεθηψλ, 

δειαδή έρνπλ θνηλά άθξα. Απνηέιεζκα ηεο ζπλδεζκνινγίαο απηήο είλαη φια ηα ζηνηρεία 

λα δέρνληαη ζηα άθξα ηνπο ηελ ίδηα ηάζε. 

 

(1.4.14) Παξάιιειε ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ (parallel-connected resistances) 

 

ην ρήκα 1.24(α) παξνπζηάδνληαη δχν αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια 

ζηα άθξα ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε ίδηα ηάζε ηεο πεγήο v. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff ζε έλαλ απφ ηνπο δχν θφκβνπο (έζησ ζηνλ θφκβν Α) 

ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ρήκαηνο 1.24(α) πξνθχπηεη 

 

i – i1–i2 = 0 ⇨i = i1 +i2                                   (1.55) 

 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηα ξεχκαηα i1 θαη i2 απφ ην λφκν ηνπ Ohm 

 

i = 
𝑣

𝑅1
+ 

𝑣

𝑅2
 = v(

1

𝑅1
+ 

1

𝑅2
) = 𝑣

1

𝑅𝑝
                                (1.56) 

 

 
                          (α)                                                                               (β) 

 

ρήκα 1.24. (α) Κχθισκα δχν αληηζηάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 
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Η εμ.(1.56) ζπλδέεη ηελ ηάζε v θαη ην ξεχκα i ζηνπο αθξνδέθηεο εηζφδνπ ηνπ 

θπθιψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηζνδχλακα θπθιψκαηα (παξ.1.6), ν 

παξάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ αληηζηάζεσλ R1 θαη R2 είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ κηα ηξίηε ηζνδχλακε αληίζηαζε RP (ρήκα1.24β), ηέηνηα ψζηε 

 
1

𝑅𝑝
=  

1

𝑅1
+  

1

𝑅2
 ⇨ 𝑅𝑝 =  

𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
                             (1.57) 

 

Σα θπθιψκαηα ησλ ρεκάησλ 1.24(α) θαη (β) είλαη ηζνδχλακα, αθνχ έρνπλ ηελ ίδηα 

ηάζε θαη έληαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο αθξνδέθηεο ηνπο. Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.57) γηα 

Ν αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια, ε ηζνδχλακε αληίζηαζε RP είλαη 

 
1

𝑅𝑝
 =  

1

𝑅𝑘

𝑁
𝑘=1                                                  (1.58) 

 

(1.4.15) Παξάιιειε ζπλδεζκνινγία πελίσλ (parallel-connected inductors) 

 

ην ρήκα 1.25(α) παξνπζηάδνληαη δχν πελία κε ζπληειεζηέο απηεπαγσγήο 

L1, L2ζπλδεδεκέλα παξάιιεια ζηα άθξα ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε ίδηα ηάζε ηεο 

πεγήο v. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff ζε έλαλ απφ ηνπο δχν 

θφκβνπο (έζησ ζηνλ θφκβν Α) ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ρήκαηνο 1.25(α) πξνθχπηεη 

 

i – i1–i2 = 0 ⇨i = i1 +i2                                   (1.59) 

 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηα ξεχκαηα ησλ πελίσλ i1 θαη i2 ζπλαξηήζεη ηεο επαγφκελεο 

ηάζεο ζηα άθξα ησλ πελίσλ v (εμ.1.27) 

 

i = i1+i2= [
1

𝐿1
 𝑣 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑖1(𝑡0)

𝑡

𝑡0
]+ [

1

𝐿
 𝑣 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑖2(𝑡0)

𝑡

𝑡0
] 

I = (
1

𝐿1
+ 

1

𝐿2
) 𝑣 𝑡 𝑑𝑡 + [𝑖1 𝑡0 + 𝑖2(𝑡0

𝑡

𝑡0
] =

𝟏

𝑳𝒑
 𝒗 𝒕 𝒅𝒕 + 𝒊(𝒕𝟎)

𝒕

𝒕𝟎
]                    (1.60) 

 

Όπνπ i(t0) είλαη ην άζξνηζκα ησλ αξρηθψλ ηηκψλ ησλ ξεπκάησλ ησλ δχν πελίσλ. 

 

 
(α)                                                                    (β) 

 

ρήκα 1.25. (α) Κχθισκα δχν πελίσλ ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 
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Η εμ.(1.60) ζπλδέεη ηελ ηάζε v θαη ην ξεχκα i ζηνπο αθξνδέθηεο εηζφδνπ ηνπ 

θπθιψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηζνδχλακα θπθιψκαηα, ν 

παξάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ πελίσλL1 θαη L2 είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

έλα ηξίην ηζνδχλακν πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο Lp (ρήκα 1.25β), ηέηνην 

ψζηε 

 
1

𝐿𝑝
=  

1

𝐿1
+ 

1

𝐿2
 ⇨ 𝐿𝑝 =  

𝐿1𝐿2

𝐿1 + 𝐿2
                             (1.61) 

 

Σα θπθιψκαηα ησλ ρεκάησλ 1.25(α) θαη (β) είλαη ηζνδχλακα, αθνχ έρνπλ ηελ ίδηα 

ηάζε θαη έληαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο αθξνδέθηεο ηνπο. Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.61) γηα 

Ν πελία ζπλδεδεκέλα παξάιιεια, ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο Lp ηνπ ηζνδχλακνπ 

πελίνπ είλαη 

 
1

𝐿𝑝
 =  

1

𝐿𝑘

𝑁
𝑘=1                                                  (1.62) 

 

(1.4.16)Παξάιιειε ζπλδεζκνινγία ππθλσηψλ (parallel-connected capacitors) 

 

ην ρήκα 1.26(α) παξνπζηάδνληαη δχν ππθλσηέο ρσξεηηθφηεηαο C1θαη 

C2ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια ζηα άθξα ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε ίδηα ηάζε ηεο πεγήο 

v. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff ζε έλαλ απφ ηνπο δχν 

θφκβνπο (έζησ ζηνλ θφκβν Α) ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ρήκαηνο 1.26(α) πξνθχπηεη 

 

i – i1–i2 = 0 ⇨i = i1 +i2                                       (1.63) 

 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηα ξεχκαηα ησλ ππθλσηψλ i1θαη i2(εμ.1.21) 

 

i = i1+i2 = C1
𝑑𝑣  (𝑡)

𝑑𝑡
+ C2

𝑑𝑣  (𝑡)

𝑑𝑡
 = (C1 + C2) 

𝑑𝑣  (𝑡)

𝑑𝑡
 = Cp

𝑑𝑣  (𝑡)

𝑑𝑡
        (1.64) 

 

 
                                 (α)                                                                   (β)  

 

ρήκα 1.26. (α) Κχθισκα δχν ππθλσηψλ ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 

 

Η εμ.(1.64) ζπλδέεη ηελ ηάζε v θαη ην ξεχκα i ζηνπο αθξνδέθηεο εηζφδνπ ηνπ 

θπθιψκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηζνδχλακα θπθιψκαηα, ν 

παξάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ ππθλσηψλ C1 θαη C2 είλαη δπλαηφλ λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ έλαλ ηξίην ηζνδχλακν ππθλσηή ρσξεηηθφηεηαο CP (ρήκα 1.26β), ηέηνηα ψζηε 
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Cp = C1 + C2                                                     (1.65) 

 

Σα θπθιψκαηα ησλ ρεκάησλ 1.26(α) θαη (β) είλαη ηζνδχλακα, αθνχ έρνπλ ηελ ίδηα 

ηάζε θαη έληαζε ζηνπο εμσηεξηθνχο αθξνδέθηεο ηνπο. Γεληθεχνληαο ηελ εμ.(1.65) γηα 

Ν ππθλσηέο ζπλδεδεκέλνπο παξάιιεια, ε ρσξεηηθφηεηα CP ηνπ ηζνδχλακνπ ππθλσηή  

είλαη 

 

Cp =  𝐶𝑘
𝑁
𝑘=1                                                         (1.66) 

 

(1.4.17) Παξάιιειε ζπλδεζκνινγία αλεμάξηεησλ πεγψλ ηάζεο (parallel-connected 

independent voltage sources) 

 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο πεγέο ηάζεο ζπλδένληαη παξάιιεια φηαλ φινη νη ζεηηθνί 

πφινη ζπλδένληαη ζε έλαλ θνηλφ θφκβν θαη φινη νη αξλεηηθνί πφινη ζπλδένληαη ζε έλαλ 

άιιν θνηλφ θφκβν. Οη δχν απηνί θφκβνη απνηεινχλ ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

θπθιψκαηνο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξάιιειε ζχλδεζε πεγψλ ηάζεο είλαη φιεο νη πεγέο 

λα έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε αθξνδεθηψλ. ην ρήκα 1.27(α) παξνπζηάδνληαη δχν πεγέο 

ηάζεο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηζρχεη 

 

vs1=vs2                                                                                      (1.67) 

 

Δπνκέλσο, ην ηζνδχλακν θχθισκα δχν ή πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ηάζεο ζπλδεδεκέλσλ 

παξάιιεια είλαη έλα θχθισκα κε κία πεγή, ε ηάζε ηεο νπνίαο είλαη ίζε κε ηελ θνηλή 

ηάζε ησλ παξάιιεια ζπλδεδεκέλσλ πεγψλ (ρήκα 1.27β). 

 

 
(α)                                                                       (β) 

 

ρήκα 1.27. (α) Κχθισκα δχν πεγψλ ηάζεο ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια. (β) Ιζνδχλακν 

θχθισκα ηνπ (α). 
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(1.4.18) Παξάιιειε ζπλδεζκνινγία αλεμάξηεησλ πεγψλ ξεχκαηνο (parallel-

connected independent current sources) 

 

ην ρήκα 1.28(α) παξνπζηάδνληαη δχν πεγέο ξεχκαηνο ζπλδεδεκέλεο 

παξάιιεια. Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ησλ ξεπκάησλ ηνπ Kirchhoff ζηνλ θφκβν Α 

πξνθχπηεη 

 

i – iS1–iS2 = 0 ⇨i = iS1+iS2                           (1.68) 

 

 
(α)                                                                    (β) 

 

ρήκα 1.28. (α) Κχθισκα δχν πεγψλ ξεχκαηνο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια. (β) 

Ιζνδχλακν θχθισκα ηνπ (α). 

 

ε αληίζεζε κε ηηο πεγέο ηάζεο, ζηελ παξάιιειε ζχλδεζε ησλ πεγψλ ξεχκαηνο δελ 

ηίζεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο θαη νη πεγέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηαθνξεηηθά ξεχκαηα 

ζην θχθισκα. 

Δπνκέλσο, ην ηζνδχλακν θχθισκα δχν ή πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ξεχκαηνο 

ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια είλαη έλα θχθισκα κε κία πεγή, ην ξεχκα ηεο νπνίαο είλαη 

ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ δχν πεγψλ (ρήκα 1.28β). Γεληθεχνληαο ηελ 

εμ.(1.68) γηα Ν πεγέο ξεχκαηνο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια, ην ξεχκα ηεο ηζνδχλακεο 

πεγήο isείλαη 

 

is =  𝑖𝑠𝑘
𝑁
𝑘=1                                                         (1.69) 

 

(1.4.19) Μηθηή ζπλδεζκνινγία ζηνηρείσλ δχν αθξνδεθηψλ 

 

Σα ειεθηξηθά ζηνηρεία ελφο θπθιψκαηνο κπνξνχλ λα δηαζπλδένληαη θαηά 

δηαθφξνπο ηξφπνπο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη είλαη ζπλδπαζκνί ηεο ελ ζεηξά θαη 

παξάιιειεο ζπλδεζκνινγίαο. Ο ηξφπνο απηφο ζχλδεζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ 

νλνκάδεηαη κηθηή ζπλδεζκνινγία. Δθαξκφδνληαο δηαδνρηθά ηηο ζρέζεηο παξάιιειεο 

θαη ελ ζεηξά ζπλδεζκνινγίαο ζηα ειεθηξηθά ζηνηρεία ηνπ θπθιψκαηνο είλαη δπλαηή ε 

απινπνίεζε ηεο κηθηήο ζπλδεζκνινγίαο ζηελ απινχζηεξε δπλαηή κνξθή θαη 

επνκέλσο ε εχξεζε ηνπ ηζνδχλακνπ θπθιψκαηνο ηεο αξρηθήο κηθηήο 

ζπλδεζκνινγίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην ρήκα 1.29(α) παξνπζηάδεηαη ειεθηξηθφ θχθισκα κε 

κηθηή ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ. Οη αληηζηάζεηο R2, R3, R4 είλαη ζπλδεδεκέλεο 
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παξάιιεια θαη ε ηζνδχλακε αληίζηαζε R234,ησλ παξάιιεισλ αληηζηάζεσλ R2, R3, R4, 

είλαη ζπλδεδεκέλε ζε ζεηξά κε ηηο αληηζηάζεηο R1 θαη R5. 

 

 

(α) 

 
 

(β) 

 
 

ρήκα 1.29. (α) Μηθηή ζπλδεζκνινγία αληηζηαηψλ. (β) Ιζνδχλακν θχθισκα. 

 

Γηα ηελ απινπνίεζε ηεο κηθηήο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ 

ρήκαηνο 1.29(α),ππνινγίδνπκε πξψηα ηελ ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ αληηζηάζεσλ 

R2, R3, R4(εμ.1.57) 

 
1

𝑅234
=

1

𝑅2
+  

1

𝑅3
+ 

1

𝑅4
                                          (1.70) 

 

θαη ε ηζνδχλακε αληίζηαζε Req (εμ. 1.44) ηεο κηθηήο ζπλδεζκνινγίαο ζα είλαη: 

 

Req = R1 + R234 + R5                                        (1.71) 

 

ηελ αλάιπζε ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ εκθαλίδεηαη ζπρλά ε αλάγθε ηεο κεηαηξνπήο 

κηαο ζπλδεζκνινγίαο ζηνηρείσλ απφ δηάηαμε ηξηγψλνπ (Γ) ζε δηάηαμε αζηέξνο (Τ) θαη 

αληηζηξφθσο. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη αλαγθαίεο ζρέζεηο γηα ηηο κεηαηξνπέο 

ζπλδεζκνινγηψλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ απφ Γ ζε Τ θαη απφ Τ ζε Γ. 
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Μεηαηποπή ηπιγώνος ανηιζηάζεων ζε αζηέπα και ανηίζηποθα 

 

 
 

ρήκα 1.30. Μεηαηξνπή αληηζηάζεσλ απφ ηξίγσλνπ ζε αζηέξα θαη αληίζηξνθα. 

 

Μεηαηξνπή απφ Γ → Τ 

𝑅𝑎 =  
𝑅𝑎𝑏𝑅𝑐𝑎

𝑅𝑎𝑏 +  𝑅𝑏𝑐 + 𝑅𝑐𝑎
 

 

𝑅𝑏 =  
𝑅𝑎𝑏𝑅𝑏𝑐

𝑅𝑎𝑏 +  𝑅𝑏𝑐 + 𝑅𝑐𝑎
                                           (1.72) 

 

𝑅𝑐 =  
𝑅𝑏𝑐𝑅𝑐𝑎

𝑅𝑎𝑏 +  𝑅𝑏𝑐 + 𝑅𝑐𝑎
 

 

Μεηαηξνπή απφ Τ → Γ 

 

𝑅𝑎𝑏 =  
𝑅𝑎𝑅𝑏 + 𝑅𝑏𝑅𝑐 + 𝑅𝑐𝑅𝑎

𝑅𝑐
 

 

𝑅𝑏𝑐 =  
𝑅𝑎𝑅𝑏 + 𝑅𝑏𝑅𝑐 +  𝑅𝑐𝑅𝑎

𝑅𝑎
                                       (1.73) 

 

𝑅𝑐𝑎 =  
𝑅𝑎𝑅𝑏 + 𝑅𝑏𝑅𝑐 +  𝑅𝑐𝑅𝑎

𝑅𝑏
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Μεηαηποπή ηπιγώνος πςκνωηών ζε αζηέπα και ανηίζηποθα 

 

 
 

ρήκα 1.31. Μεηαηξνπή ππθλσηψλ απφ ηξίγσλνπ ζε αζηέξα θαη αληίζηξνθα. 

 

Μεηαηξνπή απφ Γ → Τ 

𝐶𝑎 =  
𝐶𝑎𝑏𝐶𝑏𝑐 + 𝐶𝑏𝑐𝐶𝑐𝑎 +  𝐶𝑐𝑎𝐶𝑎𝑏

𝐶𝑏𝑐
 

 

𝐶𝑏 =  
𝐶𝑎𝑏𝐶𝑏𝑐 + 𝐶𝑏𝑐𝐶𝑐𝑎 + 𝐶𝑐𝑎𝐶𝑎𝑏

𝐶𝑐𝑎
                                   (1.74) 

 

𝐶𝑐 =  
𝐶𝑎𝑏𝐶𝑏𝑐 + 𝐶𝑏𝑐𝐶𝑐𝑎 +  𝐶𝑐𝑎𝐶𝑎𝑏

𝐶𝑎𝑏
 

 

Μεηαηξνπή απφ Τ → Γ 

𝐶𝑎𝑏 =  
𝐶𝑎𝐶𝑏

𝐶𝑎 +  𝐶𝑏 + 𝐶𝑐
 

 

𝐶𝑏𝑐 =  
𝐶𝑏𝐶𝑐

𝐶𝑎 +  𝐶𝑏 + 𝐶𝑐
                                              (1.75) 

 

𝐶𝑐𝑎 =  
𝐶𝑐𝐶𝑎

𝐶𝑎 +  𝐶𝑏 + 𝐶𝑐
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Μεηαηποπή ηπιγώνος πηνίων ζε αζηέπα και ανηίζηποθα 

 

 
 

ρήκα 1.32. Μεηαηξνπή πελίσλ απφ ηξίγσλνπ ζε αζηέξα θαη αληίζηξνθα. 

 

Μεηαηξνπή απφ Γ → Τ 

𝐿𝑎 =  
𝐿𝑎𝑏𝐿𝑐𝑎

𝐿𝑎𝑏 +  𝐿𝑏𝑐 + 𝐿𝑐𝑎
 

 

𝐿𝑏 =  
𝐿𝑎𝑏𝐿𝑏𝑐

𝐿𝑎𝑏 +  𝐿𝑏𝑐 + 𝐿𝑐𝑎
                                           (1.76) 

 

𝐿𝑐 =  
𝐿𝑏𝑐𝐿𝑐𝑎

𝐿𝑎𝑏 +  𝐿𝑏𝑐 + 𝐿𝑐𝑎
 

 

Μεηαηξνπή απφ Τ → Γ 

 

𝐿𝑎𝑏 =  
𝐿𝑎𝐿𝑏 + 𝐿𝑏𝐿𝑐 +  𝐿𝑐𝐿𝑎

𝐿𝑐
 

 

𝐿𝑏𝑐 =  
𝐿𝑎𝐿𝑏 + 𝐿𝑏𝐿𝑐 +  𝐿𝑐𝐿𝑎

𝐿𝑎
                                       (1.77) 

 

𝐿𝑐𝑎 =  
𝐿𝑎𝐿𝑏 + 𝐿𝑏𝐿𝑐 +  𝐿𝑐𝐿𝑎

𝐿𝑏
 

 

(1.4.20) Γηαηξέηεο ηάζεο θαη δηαηξέηεο ξεχκαηνο 

 

ε πνιιέο ειεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο απαηηείηαη ν θαηακεξηζκφο ηεο ηάζεο 

κηαο πεγήο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά. ην ρήκα 

1.33(α) παξνπζηάδνληαη δχν αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά, νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχληαη κε ξεχκα απφ κία πεγή ηάζεο. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηάζε ζηα 

άθξα ηεο αληίζηαζεο R1 εθαξκφδνπκε ην λφκν ησλ ηάζεσλ ηνπ Kirchhoff ζην βξφρν 

ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ρήκαηνο 1.33(α), νπφηε πξνθχπηεη 

 

v – v1 – v2 = 0 ⇨v1=v-v2                                        (1.78) 

 

Με εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Ohm ζηελ αληίζηαζε R2 
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v2 = iR2                                                         (1.79) 

 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά 

αληηζηάζεσλ R1θαη R2 

 

v = i(R1+ R2 ⇨𝑖 =  
𝑣

𝑅1+ 𝑅2
                                         (1.80) 

 

 
 

                                       (α)                                                              (β) 

 

ρήκα 1.33. (α) Κχθισκα δηαηξέηε ηάζεο. (β) Κχθισκα δηαηξέηε ξεχκαηνο. 

 

θαη ζπλδπάδνληαο ηηο εμ.(1.78), (1.79) θαη (1.80) πξνθχπηεη 

 

𝑣1 =  𝑣 −  
𝑣

𝑅1+ 𝑅2
𝑅2  ⇨ 𝑣1 =𝑣

𝑅1

𝑅1  + 𝑅2
                                 (1.81) 

 

Η εμ.(1.81) εθθξάδεη ηνλ θαλφλα ηνπ δηαηξέηε ηάζεο (voltage divider), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: ε ηάζε ζηα άθξα κηαο αληίζηαζεο ηζνχηαη κε ηελ ηάζε ηεο 

πεγήο πνιιαπιαζηαζκέλε κε έλα θιάζκα ηνπ νπνίνπ ν αξηζκεηήο είλαη ε ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο θαη παξνλνκαζηήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ελ ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ 

αληηζηάζεσλ. Με εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηνπ δηαηξέηε ηάζεο, ε ηάζε ζηα άθξα ηεο 

αληίζηαζεο R2 ζα είλαη 

 

𝑣2 = 𝑣
𝑅2

𝑅1  + 𝑅2
                                                         (1.82) 

 

ε άιιεο ειεθηξνηερληθέο εθαξκνγέο απαηηείηαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ 

ξεχκαηνο κηαο πεγήο κεηαμχ δχν αληηζηάζεσλ ελφο θπθιψκαηνο. ην ρήκα 1.33(β) 

παξνπζηάδνληαη δχν αληηζηάζεηο ζπλδεδεκέλεο παξάιιεια, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχληαη 

απφ κηα πεγή ξεχκαηνο, ζηα άθξα ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε ίδηα ηάζε. Δπνκέλσο, 

κε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ηνπ Ohm θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζνδχλακε αληίζηαζε 

ησλ δχν παξάιιεισλ αληηζηάζεσλ (εμ.1.57) είλαη 

 

 

v = i1R1= i2R2                                                      (1.83) 
 

θαη 

 

                                                         𝑣 =  𝑖
𝑅1𝑅2

𝑅1  +  𝑅2
                                                          (1.84) 
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πλδπάδνληαο ηηο εμ.(1.83) θαη (1.84) πξνθχπηεη 

 

 

𝑖1𝑅1 =  𝑖
𝑅1𝑅2

𝑅1  + 𝑅2
 ⇨  𝑖1 =  𝑖

𝑅2

𝑅1  +  𝑅2
                                 (1.85) 

 

Η εμ.(1.85) εθθξάδεη ηνλ θαλφλα ηνπ δηαηξέηε ξεχκαηνο (current divider), 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: ην ξεχκα κέζα απφ κηα αληίζηαζε ηζνχηαη κε ην ξεχκα ηεο 

πεγήο πνιιαπιαζηαζκέλν κε έλα θιάζκα ηνπ νπνίνπ ν αξηζκεηήο είλαη ε ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο ηνπ άιινπ θιάδνπ θαη παξνλνκαζηήο είλαη ην άζξνηζκα ησλ δχν 

παξάιιεισλ αληηζηάζεσλ. Με εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηνπ δηαηξέηε ξεχκαηνο, ην ξεχκα 

κέζα απφ ηελ αληίζηαζε R2 ζα είλαη 

 

𝑖2 =  𝑖
𝑅1

𝑅1  +  𝑅2
                                                   (1.86) 
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2
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

«σεδιαζμόρ Φ/Β ζςζηημάηων» 

 
Η ειηαθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε έθηαζε απ΄ επζείαο γηα ηελ 

ζέξκαλζε ρψξσλ, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ θηεξίσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ζέξκαλζε λεξνχ κε ηνπο Ηιηαθνχο ζεξκνζίθσλεο. Δπξχηεξε φκσο κπνξεί λα είλαη ε 

αμηνπνίεζή ηεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή απ’ επζείαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη ζήκεξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ 

Φσηνβνιηατθψλ - Φ/Β ζπζηεκάησλ, ηα νπνία θαη εμεηάδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην.  

Σα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα, ζηεξηδφκελα ζην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν 

ιακβάλνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία παξάγνπλ ζηελ έμνδφ ηνπο ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κε ηε κνξθή ζπλερνχο ηζρχνο. Σo θσηoβoιηατθφ θαηvφκεvo εθθξάδεη ηov κεραvηζκφ 

ηεο απ' επζείαο κεηαηξoπήο ηoπ ειηαθνχ θσηφο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα, 

ρξεζηκoπoηφvηαο ηε κεηαθoξά ηεο εvέξγεηαο ησv πξoζπηπηφvησv θσηovίσv ζηα 

ππάξρovηα ειεθηξφvηα κέζα ζ' έvα εκηαγσγφ πιηθφ. Η βάζε ηεο θσηoβoιηατθήο 

κεηαηξoπήο επoκέvσο είvαη ε απoξξφθεζε θσηovίσv θαηάιιειεο εvέξγεηαο απφ ην 

αληίζηνηρν πιηθφ. Γη' απηφ ζεσξείηαη ζεκαvηηθφ vα πξoεγείηαη ε κειέηε ηoπ ειηαθoχ 

θάζκαηoο, ε oπoία δείρvεη ηελ θαηαλνκή ησv θσηovίσv ζηα δηάθνξα κήθε θχκαηoο, 

κε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηoπ. 

Η πξψηε παξαηήξεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ (ΦΒ) θαηλνκέλνπ έγηλε ην 1839, 

απφ ηνλ πεηξακαηηθφ Φπζηθφ Edmund Becquerel, ζε ειεθηξνιπηηθά πγξά. Πέξαζαλ 

πεξηζζφηεξν απφ εθαηφ ρξφληα παξαηεξήζεσλ θαη πεηξακαηηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σν 1954, παξαζθεπάζηεθε ε πξψηε ΦΒ θπςειίδα θξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ, κε 

επαθή εκηαγσγψλ, κε απφδνζε 4,5% θαη κεηά απφ κεξηθνχο κήλεο 6%, απφ ηνπο 

D.M. Chapin, C.S. Fuller θαη G.L. Pearson. Έθηνηε εληαηηθνπνηήζεθαλ νη 

πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία ΦΒ ζηνηρείσλ πςειήο θαη ζηαζεξήο απφδνζεο. ήκεξα, 

ε ηερλνινγία ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ έρεη θηάζεη ζε πςειά επίπεδα σξηκφηεηαο, πνπ 

πξνδηαγξάθνπλ κε ζηγνπξηά ηελ επξεία δηείζδπζή ηνπο, κέζα ζηελ ηξέρνπζα 

δεθαεηία, ζην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ θάζε ρψξαο. Χο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ σο θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ αέλαε, απνδνηηθή θαη εμαηξεηηθά ήπηα θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη εηδηθά ζε απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ειηνθάλεηα, ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ επηδερζεί κεγάιε βειηίσζε θαη ζε απηά 

παξαηεξείηαη ξαγδαία θαη ζπλερήο αλάπηπμε.  

Σα θχξηα κέξε ελφο Φ/Β ζπζηήκαηνο, πνπ κπνξεί θαη λα αλαθέξεηαη θαη σο 

Φ/Β ζηαζκφο παξαγσγήο, είλαη (α)ε Φ/Β γελλήηξηα (ή Φ/Β ζπιιέθηεο) θαη (β) νη 

Γηαηάμεηο πξνζαξκνγήο κέζσ ησλ νπνίσλ ε Φ/Β γελλήηξηα ζπλδέεηαη είηε κε ην 

ειεθηξηθφ Γίθηπν Γηαλνκήο, είηε κε ηηο θαηαλαιψζεηο θαη ηηο δηαηάμεηο απνζήθεπζεο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα απηφλνκε εγθαηάζηαζε.  
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2.1. Δπιλογή Φ/Β πλαιζίος 

 

 
 (α)                                                                            (β) 

ρήκα 2.1. Σππηθή κνξθή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ (α) θαη θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ 

(β) 

 
Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαη ηα είδε απηά 

παξνπζηάδνπλ ζαθήο θαη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Η δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

πιαηζίσλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζην είδνο ηνπ εκηαγσγνχ (ππξηηίνπ) θαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. 
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2.1.1. Δίδε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 

 

Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 α) Φσηνβνιηατθά Κξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ  

 Μνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην: Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ην πςειφ 

θφζηνο θαηαζθεπήο, ε πςειή απφδνζε θπςέιεο (16-18%) θαη ζπλεπψο 

πςειφο βαζκφο απφδνζεο πιαηζίνπ (12-14%).  

 Πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην: Έρεη ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ζχγθξηζε 

κε ην κνλνθξπζηαιιηθφ, αιιά επίζεο ρακειφηεξνο είλαη θαη ν βαζκφο 

απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ.  

β) Φσηνβνιηατθά ιεπηψλ κεκβξαλψλ  

 Άκνξθν ππξίηην: Έρεη πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο, θαη αλάινγα 

ρακειφηεξε είλαη θαη ε απφδνζε ζε ζρέζε κε ην θξποηζιιηθφ. Ο βαζκφο 

απφδνζεο ηνπ είλαη πεξίπνπ ν κηζφο ζε ζρέζε κε ην θξπζηαιιηθφ (8-9% αλά 

θπςέιε ).  

 Υαιθνππξίηεο: Η νλνκαζηηθή απφδνζε πιαηζίνπ απφ ραιθνππξίηε θπκαίλεηαη 

απφ 7% κέρξη 11%.  

 

2.1.2 Ολνκαζηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

 

Η ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ θαζψο θαη ν βαζκφο απφδνζεο, δίλεηαη 

ζαλ κέγηζηε ηζρχο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο νη 

νπνίεο νλνκάδνληαη «ηππνπνηεκέλεο ζπλζήθεο έιεγρνπ» (standard testing conditions, 

STC).  

Οη πξνθαζνξηζκέλεο απηέο ζπλζήθεο έιεγρνπ είλαη νη εμήο:  

 Θεξκνθξαζία θπςέιεο: 25 °C.  

 Ηιηαθή αθηηλνβνιία ζην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ: 1000 W/m2.  

 Μάδα αέξα (airmass) : 1.5. Απηή αληηζηνηρεί ζε θάζκα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

φηαλ ν ήιηνο είλαη 45 °C πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα. Όηαλ ν ήιηνο είλαη ζην 

κέγηζην ζεκείν ηνπ ηφηε έρνπκε ΑΜ:1.  

Σπρφλ απνθιίζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο , ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο κάδαο αέξα 

απφ ηηο ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ηνπο, ζα έρνπλ επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαηζίνπ 

θαη αζθαιψο ζηελ απφδνζε ηνπ. 
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2.1.3 Μέγηζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο (ΜΡΡ)  

 

Γηα λα επηηεπρηεί κέγηζηε απφδνζε ζε έλα θσηνβνιηατθφ πιαίζην, απηφ ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 

θακπχιεο I/V, θάησ απφ κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Σν ζεκείν απηφ πνπ νλνκάδεηαη 

θαη ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο (Maximum Power Point, MPP), εμαζθαιίδεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ζπλεπψο ηελ κέγηζηε δπλαηή ηζρχ 

ζηελ έμνδν ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. 

 
ρήκα 2.2.Υαξαθηεξηζηηθή I/V θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ θαη ζεκείν κέγηζηεο απφδνζεο 

(ΜΡΡ). 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηάζεο θαη ξεχκαηνο ζην θσηνβνιηατθφ πιαίζην, γίλεηαη 

βέιηηζηνο φηαλ ην πιαίζην δηαξξέεηαη απφ ξεχκα κε ηηκή ίζε κε Impp θαη εκθαλίδεη 

δηαθνξά δπλακηθνχ ίζε κε Vmpp. O βέιηηζηνο ινηπφλ απηφο ζπλδπαζκφο (Vmpp, 

Impp), ζα δηαζθαιίζεη ηε κέγηζηε απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ θαη θπζηθά ηε κέγηζηε 

δπλαηή ηζρχ (Pmpp) ζηελ έμνδν. 
 

2.1.4 Θεξκνθξαζηαθφο ζπληειεζηήο ξεχκαηνο (I), ηάζεο (V) θαη ηζρχνο (P)  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε νλνκαζηηθή απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

πιαηζίσλ αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζία θπςέιεο 25 °C. Οπνηαδήπνηε ινηπφλ απφθιηζε 

απφ ηελ νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία ησλ 25 °C, επεξεάδεη αλάινγα ή δπζαλάινγα ηελ 

απφδνζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ, δειαδή επηθέξεη κείσζε ή αχμεζε ηεο ηζρχνο 

ζηελ έμνδν ηνπ πιαηζίνπ. 

 



 

 

- 57 - 

 

 
 

ρήκα 2.3. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θπςέιεο ζηε ραξαθηεξηζηηθή I/V ηνπ 

θσηνβνιηατθνπ πιαηζίνπ. 

 

Απφ ην ζρήκα 2.3, θαίλεηαη φηη αλ ε ζεξκνθξαζία κεησζεί απφ 50°C ζε 25°C , 

ην ξεχκα απφ ηε κηα κεηψλεηαη, ελψ ε ηάζε απμάλεηαη αιιά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

απ’ φηη κεηψλεηαη ην ξεχκα. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη, ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζπλεπάγεη θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ ζε κεγαιχηεξε ηάζε θαη κηθξφηεξν ξεχκα. 

Καζψο ινηπφλ ε αχμεζε ηεο ηάζεο ζε πνζνζηφ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ηνπ 

ξεχκαηνο , ε ηζρχο εμφδνπ ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάλει ζα είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

25°C απ’ φηη ζηνπο 50°C. 



 

 

- 58 - 

 

 
 

ρήκα 2.4. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θπςέιεο ζηελ ηζρχ εμφδνπ ελφο θσηνβνιηατθνχ 

πιαηζίνπ γηα δεδνκέλε αθηηλνβνιία. 

 

Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη θαη απφ ην ζρήκα 2.4. ην ζρήκα 2.4 

θαίλεηαη φηη φζν ε ζεξκνθξαζία θπςέιεο κεηψλεηαη, ε απφδνζε ζηελ έμνδν ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή απμάλεηαη. Σππηθέο 

ηηκέο ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ ζπληειεζηή είλαη γηα ην ξεχκα 0.03%/Κ, γηα ηελ ηάζε 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο Voc-0.37%/K θαη γηα ηελ ηζρχ -0.5%/Κ. 

 

2.1.5. Δπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζην βαζκφ απφδνζεο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ  

 

Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ εμαξηάηαη θαη κάιηζηα ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Ο ξφινο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (ειηαθή ελέξγεηα) είλαη θαη ν πην θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

εκθάληζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ , πνπ φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ρσξίο απηφ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε θαηαζθεπή θαη ε αλάπηπμε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. 
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ρήκα 2.5. Δπίδξαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ζηελ ηζρχ εμφδνπ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ γηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία 

 

Απφ ην ζρήκα 2.5 θαζψο επίζεο θαη απφ ην ζρήκα 2.4, παξαηεξείηαη φηη ε 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία θαη ε απφδνζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ ζπλδένληαη 

γξακκηθά. Απφ ην ζρήκα 2.5 θαίλεηαη φηη αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο 

αθηηλνβνιίαο ζπλεπάγεη θαη αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πιαηζίνπ, ελψ αληηζέησο 

κεησκέλε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεησκέλε απφδνζε 

ζηελ έμνδν ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. Απφ ην ζρήκα 2.4 θαη γηα δεδνκέλε 

ζεξκνθξαζία (π.ρ 25°C) , παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο επηθέξεη θαη 

απμεκέλε απφδνζε ζηελ έμνδν ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. 

Αλ ζπγθξηζεί ε αθηηλνβνιία κε ηηκή 200 W/m
2
, κε ηελ αθηηλνβνιία κε ηηκή 

1000 W/m
2
παξαηεξείηαη φηη ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο (ΜΡΡ) κεηαβάιιεηαη ζε κηα 

λέα ηηκή φπνπ ηφζν ην ξεχκα (Ιmpp) φζν θαη ε ηάζε (Vmpp) κέγηζηεο ιεηηνπξγίαο, 

απμάλνληαη. Απμεκέλε ινηπφλ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη θαη 

απμεκέλε ηζρχο ζηελ έμνδν ηνπ θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. 

 
2.1.6. Απψιεηεο ζε θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα 

 
Όπσο θάζε ειεθηξηθφ ζχζηεκα, έηζη θαη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηελ έμνδφ ηνπο ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο κε απηήλ πνπ ππάξρεη 

ζηελ είζνδφ ηνπο. Οη ζεκαληηθφηεξεο απψιεηεο ινηπφλ πνπ παξνπζηάδεη θάζε 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαηά ηε ξνή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηα κέζσ απηνχ, είλαη 

νη εμήο:  

 Θεξκηθέο απψιεηεο (Thermal losses).  

 Απψιεηεο πνηφηεηαο πιαηζίνπ (Modul equality losses).  



 

 

- 60 - 

 

 Απψιεηεο αλνκνηνκνξθίαο πάλει (Array missmatch losses).  

 Απψιεηεο γσλίαο πξφζπησζεο (Incidence Angle Modifier).  

 

Θεπμικέρ απώλειερ (Thermal losses)  

 

Οη απψιεηεο απηέο νθείινληαη ζηε δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο 

επηθάλεηαο (ζεξκνθξαζία θπςέιεο) κε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 25°C . Η ζεξκηθή 

ινηπφλ ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαηζίνπ πνπ επεξεάδεη έληνλα ηελ ειεθηξηθή απφδνζε ηνπ 

πιαηζίνπ, θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεξκηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

25°C θαη ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαηζίνπ. ηα ινγηζκηθά γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απσιεηψλ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπληειεζηήο k, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

πιαηζίνπ πξνο ηελ εζσηεξηθή. Απνηειείηαη απφ έλα ζηαζεξφ φξν kc θαη έλα 

κεηαβιεηφ kv o νπνίνο είλαη αλάινγνο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα. 

 

K= Kc + Kv*v                                                        (2.1) 

 

Οη παξάγνληεο απηνί εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ησλ πιαηζίσλ. 

Όηαλ ζηα πιαίζηα παξνπζηάδεηαη ειεχζεξε θπθινθνξία αέξα, απηνί νη ζπληειεζηέο 

αλαθέξνληαη θαη ζηηο 2 πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ. Δάλ ην πίζσ κέξνο ησλ πιαηζίσλ είλαη 

ιίγν πνιχ ζεξκηθά απνκνλσκέλν, ηφηε απηφ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά λα 

κεησζεί κέρξη ην κηζφ (δειαδή ε πίζσ πιεπξά δελ ζα ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηελ 

κεηαθνξά ζεξκφηεηαο). Αξρηθά ζηα ινγηζκηθά ιήθζεθε φηη Kc=20W/m
2
 θαη 

Kv=6W/m
2
. Απηέο νη ηηκέο αθνξνχζαλ δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιάκβαλαλ 

πιαίζηα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ρσξίο πίζσ θάιπςε κε ειεχζεξε θπθινθνξία αέξα. 

Παξφιν πνπ νη ηηκέο απηέο ήηαλ ινγηθέο , εληνχηνηο ηειηθά απνξξίθηεθαλ γηαηί 

θαζνξίζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα αέξα (δειαδή ηαρχηεηα αέξα) πνιχ 

ρακειφηεξα απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ινγηζκηθά. Γηα δεδνκέλα αέξα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ινγηζκηθά, ηειηθά θαζνξίζηεθε φηη Kc=25W/m
2
 θαη 

Kv=1.2W/m
2
. Όηαλ δελ είλαη γλσζηή ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα, ηφηε ιακβάλεηαη ίζε κε 

κηα κέζε ηηκή ηεο ηάμεσο ηνπ 1.5 m/s θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ άιισζηε ζηαζεξφ 

φξν kc, ελψ ν κεηαβιεηφο φξνο Kv ιακβάλεηαη ίζνο κε 0 (δειαδή Κ = kc’ 

=kc*v=26*1.5=29W/m
2
). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη αλ ε ζεξκνθξαζία θπςέιεο είλαη θάησ απφ ηελ 

«νλνκαζηηθή», δειαδή αλ είλαη κηθξφηεξε απφ 25°C , ηφηε νη άιινηε ζεξκηθέο 

απψιεηεο κεηαηξέπνληαη ζε θέξδνο ελέξγεηαο. Αλ δειαδή Σθπςέιεο<25°C, ηφηε θαηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο νη ζεξκηθέο απψιεηεο πξνθχπηνπλ αξλεηηθέο, γεγνλφο ην νπνίν 

ππνδειψλεη θέξδνο ελέξγεηαο. Δλαιιαθηηθά ζηα ινγηζκηθά, κπνξεί λα εηζαρηεί απφ 

ηνλ ρξήζηε ε ζεξκνθξαζία πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα πιαίζηα ρσξίο πίζσ θάιπςε, 

γλσζηή θαη σο NOCT ( Nominal Operating Collector Temperature ) ε νπνία νξίδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο είλαη νη εμήο:  

 Αθηηλνβνιία πξφζπησζεο:800W/m2.  

 Δζσηεξηθή ζεξκνθξαζία:20°C.  

 Σαρχηεηα ηνπ αέξα:1m/s.  

 Οη ηηκέο απηέο αθνξνχλ αλνηθηφ θχθισκα, φπνπ δειαδή ην πάλει δελ 

δηαξξέεηαη απφ ξεχκα.  

 Σα ινγηζκηθά ππνινγίδνπλ ακέζσο ηελ αληηζηνηρία ζηνπο παξάγνληεο Kc θαη 

Kv.  
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Απώλειερ ποιόηηηαρ πλαιζίος (Module quality losses)  

 

πλήζσο ηα πιαίζηα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, δελ ππαθνχνπλ πηζηά ζηηο 

αθξηβήο νλνκαζηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, φπσο απηέο δίλνληαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ησλ. Λφγσ ινηπφλ ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλνκνηφηεηαο ησλ νλνκαζηηθψλ 

ηηκψλ ησλ πιαηζίσλ θαη ηεο κηθξήο αιιά ππαξθηήο απφθιηζεο απφ ηηο αθξηβήο 

νλνκαζηηθέο ηηκέο, θαηά ηε ζχλδεζή ηνπο ηα πιαίζηα, παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ 

απψιεηεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα πιαίζηα ζήκεξα πσινχληαη κε δεδνκέλε θαη κηθξή αλνρή 

απφ ηηο νλνκαζηηθέο πξνδηαγξαθέο , νη απψιεηεο ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο πιαηζίνπ 

έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί θαη έηζη ηππηθή ηηκή ησλ απσιεηψλ απηψλ ζηα ινγηζκηθά, 

είλαη ±1%.  

 

Απώλειερ ανομοιομοπθίαρ πάνελ (Array missmatch losses)  

 

H ζχλδεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ γηα λα δηακνξθψζεη κηα ζεηξά 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηα πξνβιήκαηα φηαλ δελ αληηζηνηρίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θπηηάξσλ. Απηφ ην πξφβιεκα, γλσζηφ σο θαθφο ζπλδπαζκφο, κπνξεί λα κεηψζεη 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ζεηξάο θαη λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε απφ ηελ 

αλακελφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ έμνδν ηνπ πάλει. Οη απψιεηεο ινηπφλ απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ζε θάζε πάλει, ην θάζε θσηνβνιηατθφ πιαίζην απφ ην 

νπνίν απαξηίδεηαη ην πάλει, δελ ππαθνχεη πηζηά ζηελ ίδηα ραξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο 

ηάζεο I/V . Χο εθ ηνχηνπ, παξνπζηάδνληαη πξφζζεηεο απψιεηεο ζηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα , νη νπνίεο θαη νλνκάδνληαη απψιεηεο ιφγσ αλνκνηνκνξθίαο πάλει. 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη παξαθάησ ην δηαγξάκκαηα 3.3.1 θαη 3.3.2 , ζηα 

νπνία θαίλνληαη ε κέγηζηε απνδηδφκελε ηζρχο γηα έλα πάλει θαη ε κέγηζηε 

απνδηδφκελε ηζρχο γηα ηε ζπζηνηρία πνπ απνηειείηαη απφ 6 πάλει φκνηα κε απηφ ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 3.3.1 ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά, αληίζηνηρα. 

 

 
ρήκα 2.6.Μέγηζηε απνδηδφκελε ηζρχο (ΜΡΡ) γηα έλα πάλει. 
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ρήκα 2.7. Μέγηζηε απνδηδφκελε ηζρχο ζπζηνηρίαο πνπ απνηειείηαη απφ 6 φκνηα πάλει 

ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά. 

 

Απώλειερ γωνίαρ ππόζπηωζηρ (Incidence Angle Modifier)  

 
ε γεληθέο γξακκέο ην είδνο απηφ ησλ απσιεηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάδνζε 

θαη αλάθιαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Καηά ηελ πξφζπησζε ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θσηνβνιηατθφ πάλει , κέξνο απφ απηή αλαθιάηαη θαη 

επηζηξέθεη πίζσ ζηελ αηκφζθαηξα, ελψ θάπνην άιιν κέξνο δηαζιάηαη θαη εηζρσξεί 

ζην θσηνβνιηατθφ πάλει. Η επίδξαζε ινηπφλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάθιαζεο θαη 

δηάζιαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζεκαίλεη πξφζζεηεο απψιεηεο 

γηα ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Απηνχ ηνπ είδνπο νη απψιεηεο δίλνληαη απφ ηελ 

παξαθάησ ζρέζε. 

 

IAMlosses = 1-bo(1/cosi-1)                                           (2.2) 

 

φπνπ 

I: ε γσλία πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

bo: ζπληειεζηήο- ηξνπνπνηεηήο γσλίαο πξφζπησζεο.  

Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα κε ηα ειηαθά 

θχηηαξα εμαξηάηαη απφ ηελ γσλία πξφζπησζεο. Απηή αθξηβψο ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

γσλίαο ηεο εμσηεξηθήο αθηηλνβνιίαο ζηα ειηαθά θχηηαξα εθθξάδεη ν ζπληειεζηέο bo. 

Γηα ζεξκηθνχο ειηαθνχο ζπζζσξεπηέο απφ επηθάλεηα απφ γπαιί ν ζπληειεζηήο bo 

ιακβάλεηαη ίζνο κε 0.1, ελψ γηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα , ν ζπληειεζηήο bo 

ιακβάλεηαη ίζνο κε 0.05. Γηα γσλία πξφζπησζεο πάλσ απφ 85° θαη γηα bo=0.01 νη 

ζπγθεθξηκέλεο απψιεηεο γίλνληαη αξλεηηθέο θάηη ην νπνίν θπζηθά είλαη κε 

ξεαιηζηηθφ. Αλ ε γσλία πξφζπησζεο είλαη 90° ηφηε νη απψιεηεο γίλνληαη κεδεληθέο.  
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2.2. Δπιλογή μεηαηποπέα (inverter) 

 
Μηα θσηνβνιηατθή δηάηαμε, φπσο έρεη αλαθεξζεί, παξάγεη ζπλερέο ξεχκα. Έηζη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηξνθνδνηήζεη έλα ζπλερέο (DC) θνξηίν άκεζα ή κε 

ηελ ρξήζε θάπνηνπ ζπζζσξεπηή (κπαηαξίαο). ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ απαηηείηαη 

λα ηξνθνδνηεζεί θνξηίν ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) ή ε δηαζχλδεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζην δίθηπν δηαλνκήο ξεχκαηνο ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελφο 

κεηαηξνπέα ν νπνίνο ζα κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν. Η 

κεηαηξνπή απηή πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο θαη είλαη 

ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ηέηνηνπ κεηαηξνπέα. 

Έηζη ινηπφλ νξίδεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ε γηα ηνπο κεηαηξνπείο απηνχο θαη 

εθθξάδεη ηηο απψιεηεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο 

ζε ελαιιαζζφκελν. Σέηνηεο είλαη θπξίσο νη απψιεηεο ησλ δηαθνπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

κεηαηξνπέα θαζψο επίζεο θαη ε εζσηεξηθή θαηαλάισζε ηνπ ειεγθηή, νη απψιεηεο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εγγξαθή δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο θαη νη απψιεηεο 

κεηαζρεκαηηζηή εθφζνλ απηφο ελππάξρεη ζηνλ κεηαηξνπέα.  

Ο βαζκφο απφδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

 

ε = 
Ισχύς  Εξόδου  AC   PAC

Ισχύς  Εισόδου  DC PDC
                                                        (2.3) 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη κηα ηππηθή θακπχιε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ελφο 

inverter κε ηζρχ εηζφδνπ 100kW. 

 

 
 

ρήκα 2.8.  Κακπχιε βαζκνχ απφδνζεο inverter 
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Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κεηαηξνπέσλ απηψλ, είλαη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πξψηνη κεηαηξνπείο πνπ είραλ 

θαηαζθεπαζηεί παξείραλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ηέηνηα πξνζαξκνγή ζε πνιχ 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Έλαο κεηαηξνπέαο DC-AC πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε δηαζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν δηαλνκήο ξεχκαηνο πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεη ηελ βέιηηζηε πξνζαξκνγή ζηελ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ξεχκαηνο-

ηάζεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Οη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο (MPP) πάλσ ζηελ ραξαθηεξηζηηθή 

θακπχιε. Πξνθείκελνπ λα κεηαηξέπεηαη πάληα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξε ειηαθή 

αθηηλνβνιία ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα, ν κεηαηξνπέαο πξέπεη λα εληνπίδεη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζεκείν βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο. Απηή ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζην βέιηηζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαηξνπέα, πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ βαζκφ 

αλίρλεπζεο (εΣR) ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

εTR = 
ΣτιγμιαίαΕνεργήΙσχύςΕισόδου  PDC

ΜέγιστηΣτιγμιαίαΠαραγόμενηΙσχύς PPV
                                 (2.4) 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε 

δηαθχκαλζε ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο νθείιεηαη ζηελ αλεπηζχκεηε δεχμε ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο ηάζεο δηθηχνπ κε ηελ DC πιεπξά θαη απηή πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ κηθξφηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη ζε κεγάιν βαζκφ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κεηαηξνπέσλ πνπ δελ εκπεξηέρνπλ κεηαζρεκαηηζηή. 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ απφδνζε κεηαμχ δχν inverter δηαθνξεηηθήο ηζρχνο, 

δεδνκέλεο πάληα ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Έηζη, ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, ζε κηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 100kW,φπσο ζα δεηρζεί θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο inverter ίζεο ηζρχνο 100kW, έλαο inverter 

ηζρχνο πεξίπνπ ζην 70% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή αθφκα θαη ζπλδπαζκφο δχν, 

ηξηψλ ή θαη πεξηζζνηέξσλ κηθξφηεξσλ inverter πνπ αζξνηζηηθά έρνπλ ηζρχ θνληά ζην 

70%. Λφγσ ηεο πνηφηεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κηα θσηνβνιηατθή 

εγθαηάζηαζε δελ παξάγεη πνηέ ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηηκή. Δπίζεο, ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζπλερνχο ηζρχνο ζε ελαιιαζζφκελε εμαηηίαο 

δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο ησλ κεηαηξνπέσλ. Γηα ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ιφγνπο, ν 

ζπλδπαζκφο κηθξφηεξσλ inverter ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ηεο ηζρχνο ηνπο πξνζεγγίδνπλ 

αζξνηζηηθά ην 70% ηεο εγθαηαζηεκέλεο ηζρχνο είλαη πνιιέο θνξέο απνδνηηθφηεξνο 

απφ ηελ ρξήζε ελφο κφλν inverter κε ηζρχ εηζφδνπ ίζε κε απηήλ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Απηφ νθείιεηαη ζηελ δηαθχκαλζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ κεηαηξνπέα. 

Παξαηεξνχκε πσο ν βαζκφο απφδνζεο ελφο ηππηθνχ κεηαηξνπέα απνθηά έλα εχξνο 

κέγηζησλ ηηκψλ ζε κηα πεξηνρή πεξίπνπ ζην 50-60% ηεο ηζρχο εηζφδνπ ηνπ, φπνπ θαη 

εκθαλίδεηαη θάπνην κέγηζην θαη ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα κηθξή κείσζε.  

Όζν κηθξφηεξε είλαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ κεηαηξνπέα, ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ζπλήζσο ε δηαθχκαλζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο. Σππηθά έλαο κηθξφο κεηαηξνπέαο 

έρεη βαζκφ απφδνζεο κε εχξνο κέγηζησλ ηηκψλ ηνπ ζε κεγαιχηεξε πεξηνρή ηεο ηζρχνο 

εηζφδνπ ηνπ ζε ζρέζε κε έλαλ κεγαιχηεξν κεηαηξνπέα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, ν inverter ηεο εγθαηάζηαζεο λα ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, είλαη ινγηθή ε ρξήζε κηθξψλ 

inverter δηφηη απηνί ζα ιεηηνπξγνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάζηαζε νλνκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο φπνπ παξαηεξείηαη έλαο γεληθά πςειφο βαζκφο απφδνζεο ζε ζρέζε 
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κε έλαλ inverter πνπ έρεη ηζρχ ίζε κε απηή ηεο εγθαηάζηαζεο, δηφηη ε θσηνβνιηατθή 

εγθαηάζηαζε δελ παξάγεη πνηέ ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ ψζηε λα ηξνθνδνηήζεη κε 

απηήλ ηνλ κεηαηξνπέα.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε παξάιιειε ρξήζε inverter δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ 

ηνπο inverter ππνζηεί βιάβε. Απηφ είλαη έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο πνιιψλ 

θαη κηθξήο ηζρχνο κεηαηξνπέσλ ζε κηα εγθαηάζηαζε. 
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2.3. Γιαζηαζιολόγηζη Φ/Β ζςζηήμαηορ 

 
Γηα λα είλαη εθηθηή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

Φ/Β πιαηζίσλ, ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο 

πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. πγθεθξηκέλα, εθφζνλ ε πνξεία ηνπ ήιηνπ 

αιιάδεη ηφζν κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο φζν θαη κε ηε κέξα ηνπ έηνπο, ηεθκαίξεηαη πσο 

γηα λα παξάγεη έλα πιαίζην ηε κέγηζηε πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πεξηζηξέθεηαη ψζηε λα κπνξεί λα αθνινπζεί ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ 

θαη λα είλαη ζπλερψο θάζεην ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αθηηλνβνιίαο.  

Πξαθηηθά, ε κεραληθή πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο ελφο κεραληζκνχ πνπ ζα 

επέηξεπε ηελ θίλεζε ησλ πιαηζίσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, θαζηζηά 

εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη δαπαλεξή ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε θηεξηαθά Φ/Β ζπζηήκαηα. 

Έηζη ζηε πιεηνλφηεηα ησλ θηεξηαθψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ επηιέγεηαη ζηαζεξφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πιαηζίσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη κέζε εηήζηα γσλία 

πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηηο 90
ν
. Η επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ έγθεηηαη ζηελ ζσζηή επηινγή ηεο θιίζεο θαη ηεο αδηκνχζηαο γσλίαο 

ηνπ πιαηζίνπ. Η θιίζε ηνπ πιαηζίνπ εθθξάδεηαη κε ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη 

αλάκεζα ζην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ θαη ην νξηδφληην επίπεδν, ελψ 

ε αδηκνχζηα γσλία ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζην νξηδφληην επίπεδν αλάκεζα ζηελ πξνβνιή 

ηεο θεθιηκέλεο πιεπξάο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνλ ηνπηθφ κεζεκβξηλφ βνξξά-λφηνπ. Γηα 

ην βφξεην εκηζθαίξην ε βέιηηζηε θιίζε ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ γηα ηε κέγηζηε παξαγσγή 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη ίζε κε ηε γεσγξαθηθή παξάιιειν ηνπ ηφπνπ θαη 

ε αδηκνχζηα γσλία είλαη πεξίπνπ 0° (θαηεχζπλζε πξνο λφην). ην ζεκείν απηφ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζε επηθάλεηα ζηαζεξήο θιίζεο, επηηπγράλεηαη γηα Νφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη θιίζε πεξί ησλ 30
o
. 

 
 

ρήκα 2.9. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 
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Η επηινγή ηεο ζέζεο έδξαζεο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππάξμνπλ ζθηαζκνί θαζ’ φιν ην έηνο 

θαη εηδηθά ηηο ψξεο πςειήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ή κειινληηθνί ζθηαζκνί. Δάλ ζηελ 

ηνπνζεζία έδξαζεο ηνπ Φ/Β εμνπιηζκνχ ππάξρνπλ κφληκνη ή επαλαιακβαλφκελνη 

ζθηαζκνί (π.ρ. ζθίαζε απφ παξαθείκελα θηήξηα, θνιψλεο, ζηεζαίν, θιπ.) γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα γχξσ απφ ην ειηαθφ κεζεκέξη (απφ 09:00 έσο 15:00), ηφηε ε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο ζεσξείηαη αθαηάιιειε. Μφληκνη θαη επαλαιακβαλφκελνη ηνπηθνί 

ζθηαζκνί ζε ψξεο πςειήο αθηηλνβνιίαο δχλαηαη λα θαηαπνλήζνπλ ην ζθηαδφκελν 

Φ/Β πιαίζην, πξνθαιψληαο ηελ πξφσξε γήξαλζε απηνχ. 

Η έδξαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ επί ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε πάλσ 

ζε πξφζζεηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, είηε επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο, ή αθφκα θαη 

κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πιαηζίσλ ζην δνκηθφ θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ. Αλ θαη ην βάξνο 

ηεο ίδηαο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο θαη ηεο βάζεο ζηήξημεο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη 

ηελ ζηαηηθή αληνρή ηνπ θηεξίνπ, θαιφ είλαη φηαλ ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ γίλεηαη 

ζε ζηέγαζηξα ή ζθεπέο λα δηελεξγείηαη ζηαηηθφο έιεγρνο (ή αθφκα θαη εηδηθή κειέηε 

φπνπ απαηηείηαη) ψζηε λα δηεξεπλάηαη ε κεραληθή θαηαπφλεζε θαη ε αλεκνπίεζε ηεο 

επηθάλεηαο έδξαζεο ησλ πιαηζίσλ.  

 
 

ρήκα 2.10. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή 
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ρήκα 2.11. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ζε ζθεπή 

 

 Οη κεηαηξνπείο ησλ ελ ιφγσ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

ηνπνζεηνχληαη είηε ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ πνπ εγθαζίζηαληαη, είηε ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν θιεηζηφ ρψξν ν νπνίνο κπνξεί λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ Φ/Β 

εμνπιηζκνχ. Μάιηζηα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην κήθνο ησλ 

ειεθηξηθψλ αγσγψλ .Ρ. κε άκεζν απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειεθηξηθψλ 

απσιεηψλ, ηεο πηψζεο ηάζεο, αιιά θαη ηνπ θφζηνπο θαισδίσζεο. 

 

 
 

ρήκα 2.12. Inverter (Μεηαηξνπέαο) ζε νηθηαθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

 

Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ αληηζηξνθέα. Ο 

αληηζηξνθέαο απαηηεί ζηελ είζνδφ ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο γηα ηελ ηάζε 

ιεηηνπξγίαο, έρνληαο έλα αλψηαην φξην ηάζεο εηζφδνπ. Σν αλψηαην φξην δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεηαη, ψζηε λα κελ ππάξμεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ αληηζηξνθέα. 

πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ Φ/Β πιαηζίσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ελ ζεηξά 

(ζηνηρεηνζεηξά) ππνινγίδεηαη έηζη ψζηε λα κελ ππεξβαίλνληαη ηα φξηα απηά, ζε φιεο 

ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  

Η ηάζε ελφο Φ/Β πιαηζίνπ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη ηηκέο ηάζεο, ξεχκαηνο θαη ηζρχνο πνπ δίλνληαη απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, αλαθέξνληαη ζηηο πξφηππεο ζπλζήθεο δνθηκψλ (S.T.C). 

εκεηψλεηαη φηη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία δηελεξγήζεθαλ νη κεηξήζεηο (ηνπ 
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θαηαζθεπαζηή) είλαη 25
0
C. Καηά ζπλέπεηα ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ/Β 

πιαηζίσλ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ (αλαρζνχλ) ζηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιαηζίσλ ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο ηάζεο ησλ αιπζίδσλ θαη 

απφ ηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ησλ πιαηζίσλ θαζνξίδεηαη ε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ ξεχκαηνο ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ (θιάδσλ).  

Ο κέγηζηνο αξηζκφο Φ/Β πιαηζίσλ ελ ζεηξά ππνινγίδεηαη έηζη ψζηε ε 

ζπλνιηθή ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ηεο ζπζηνηρίαο ζηε κηθξφηεξε αλακελφκελε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο, λα κελ ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηάζεο εηζφδνπ ηνπ 

αληηζηξνθέα. Γηα ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο σο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία κπνξεί 

λα ιεθζεί ε ηηκή -5°C ε -10 °C (ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ελεξγνχ πιηθνχ ηνπ Φ/Β 

πιαηζίνπ). πγρξφλσο πξέπεη λα ειεγρζεί θαη ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ, ε νπνία νκνίσο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ηεο ζηνηρεηνζεηξάο ζηελ κηθξφηεξε αλακελφκελε 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο, ψζηε λα κελ πξνθχςεη πξφβιεκα ζηε κφλσζε ηνπ Φ/Β 

πιαηζίνπ.  

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο Φ/Β πιαηζίσλ ελ ζεηξά νξίδεηαη έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή 

ηάζε βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζηνηρίαο ζηε κέγηζηε αλακελφκελε ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο λα ππεξβαίλεη ηελ ειάρηζηε ηάζε ηνπ εχξνπο εηζφδνπ ηνπ αληηζηξνθέα 

ψζηε απηφο λα ελεξγνπνηείηαη.  

Αλ ν θαηαζθεπαζηήο παξέρεη κφλν ηελ ηηκή ηνπ ζεξκνθξαζηαθνχ ζπληειεζηή  

γηα ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (V/°C), ηφηε ε ίδηα ηηκή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ηάζε ζην ζεκείν κέγηζηεο απνδηδφκελεο ηζρχνο ηνπ Φ/Β 

πιαηζίνπ, ρσξίο ζεκαληηθφ ζθάικα.  

 
 

ρήκα 2.13. πλδεζκνινγία θσηνβνιηατθψλ πάλει ζε ζεηξά. 
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Αλ απφ ηελ ελ ζεηξά ζχλδεζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ δελ πξνθχπηεη ηζρχο θνληά 

ζηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ αληηζηξνθέα, ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξνη 

παξάιιεινη θιάδνη (απνδεθηνχ αξηζκνχ ελ ζεηξά πιαηζίσλ) ψζηε ε ηζρχο ηεο Φ/Β 

ζπζηνηρίαο λα είλαη θνληά ζηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ αληηζηξνθέα.  

Σν ξεχκα ιεηηνπξγίαο ησλ παξάιιεισλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην κέγηζην φξην ξεχκαηνο εηζφδνπ ηνπ αληηζηξνθέα. Η ζπλνιηθή 

ηζρχο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο κπνξεί θαη λα ππεξβαίλεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ 

κεηαηξνπέα. Γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο ζπληζηάηαη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηεο Φ/Β 

ζπζηνηρίαο λα κελ ππεξβαίλεη ην 110% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ αληηζηξνθέα.  

 
ρήκα 2.14. πλδεζκνινγία θσηνβνιηατθψλ πάλει παξάιιεια. 

 

 

Σέινο, έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ είλαη ε 

ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ Φ/Β θαη ηνπ αληηζηξνθέα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαίηεζε ή φρη γηα γείσζε ηεο ζπζηνηρίαο ζηελ πιεπξά .Ρ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νξηζκέλνη ηχπνη Φ/Β πιαηζίσλ απαηηνχλ ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 

πξνδηαγξαθέο γείσζε είηε ηνπ αξλεηηθνχ (Thin-film) είηε ηνπ ζεηηθνχ (Backcontact) 

πφινπ. Η γείσζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε απεπζείαο, είηε κέζσ κεγάιεο 

αληίζηαζεο θαη απνζθνπεί ζηελ απνθπγή ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη παξαπάλσ ηχπνη πιαηζίσλ φηαλ παξακέλνπλ αγείσηα (πξνβιήκαηα 

δηάβξσζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο απφδνζεο). Καηά ζπλέπεηα ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ρξήζε αληηζηξνθέσλ ρσξίο γαιβαληθή απνκφλσζε, ιφγσ 

εκθάληζεο ξεπκάησλ δηαξξνήο, εθηφο αλ πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

αληηζηξνθέα φηη ν επηιεγκέλνο ηχπνο αληηζηξνθέα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε κε ηα 

πιαίζηα πνπ έρνπκε επηιέμεη. 
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ρήκα 2.15. Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 
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3
ο 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

«Ηλεκηπικόρ πίνακαρ Φ/Β ζςζηήμαηορ» 
 

Οη έηνηκνη γηα εγθαηάζηαζε πίλαθεο DC/AC, γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζε 

ζηέγεο θαη δψκαηα, εγγπψληαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηεο επέλδπζή 

ζαο. Με ηε ρξήζε θαηαιιήισλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ, παξέρνπλ ηελ κέγηζηε 

πξνζηαζία έλαληη ζε ππεξηάζεηο, ζην ζπλερέο θαη ελαιιαζζφκελν θχθισκα θαζψο 

θαη απφ δηαξξνέο ξεχκαηνο. 

Οη ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο DC,AC πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα είλαη εμσηεξηθνί  

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα πεξηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα δηαθνπήο, 

ειέγρνπ, απαγσγείο θαη κέηξεζεο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε 

ηξνθνδνζία ηνπ δηθηχνπ. Σα πεδία ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο αλνμείδσηνπ θειχθνπο 

(INOX), ην νπνίν πξνζθέξεη βαζµφ πξνζηαζίαο IP65. ην πάησµα ηνπ θειχθνπο ζα  

πξνζαξµνζηεί αθαηξνχµελε πιαθέηα µε ζηππηνζιίπηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζηεγαλήο εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ. Σν πεδίν απηφ αλαιαµβάλεη λα ζπγθεληξψζεη ηα 

AC θαιψδηα πνπ µεηαθέξνπλ ηελ ελέξγεηα απφ ηνπο αληηζηξνθείο θαη µέζσ ελφο 

µηθξναπηφµαηνπ λα ηα νµαδνπνηήζεη ζε 3 θάζεηο. Δλ ζπλερεία νη 3 θάζεηο 

νδεγνχληαη ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα ν νπνίνο δηαζηαζηνινγήζεθε βάζεη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο ∆ΔΗ θαη ζηνλ νπνίν ζα ζπλδεζεί ην θεληξηθφ θαιψδην ζχλδεζεο 

µε ηνλ µεηξεηή. Πξηλ ηνλ δηαθφπηε ζα ζπλδεζεί ζχζηεµα απαγσγήο ππεξηάζεσλ 

Rayvoss Strikesorb40. Σν ζχζηεµα απηφ πξνζθέξεη ζηάζµε πξνζηαζίαο ζηα 0.8kV 

µε θξνπζηηθφ ξεχµα ππέξηαζεο µέρξη 140 kA. Σν ζχζηεµα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε µεηά ηελ απαινηθή ηεο ππέξηαζεο.  

 

 
 

 
 

Δηθφλα 3.1.ειεθηξηθφο πίλαθαο θ/β πάξθνπ 
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Δηθφλα 3.2.Ηιεθηξηθνί πίλαθεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο 
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Η ζέζε ηνπ πίλαθα ζηελ εγθαηάζηαζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο απφ απηή 

εμαξηάηαη άκεζα ην κήθνο ησλ θαισδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 

αληηζηξνθέσλ. χκθσλα κε ηε ηνπνγξαθηθή δηάηαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ην ζεκείν 

ηνπνζεζίαο ηνπ πίλαθα ΥΣ, πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ην κηθξφηεξν δπλαηφ κήθνο 

ησλ θαισδίσλ βξίζθεηαη ζηνλ γεσκεηξηθφ ηφπν ησλ ζεκείσλ πνπ νξίδεη ε γξακκή 

πνπ ρσξίδεη ζηε κέζε ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηε δηεχζπλζε Β-Ν. Η ζέζε απηή 

εμαζθαιίδεη φρη κφλν ζπλνιηθά ην κηθξφηεξν κήθνο ησλ θαισδίσλ, αιιά θαη 

μερσξηζηά ηα θαιψδηα, πνπ έξρνληαη απφ ηηο εμφδνπο ησλ αληηζηξνθέσλ δελ 

μεπεξλνχλ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ηα 25m. Σν γεγνλφο απηφ εμαζθαιίδεη φηη νη 

απψιεηεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 1%. Σέινο νη δηαζηάζεηο ηνπ 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. ηελ πεξίπησζή καο ην χςνο ηνπ 

δελ ζα μεπεξλάεη ηα 1,5m θαη έηζη δελ ζα δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα ζθίαζεο ζηελ 

εγθαηάζηαζε, θαζψο ηνπνζεηείηαη πίζσ απφ ηε βάζε ζηήξημεο. 

3.1. Πίνακαρ ςνεσούρ Ρεύμαηορ (DC) 
 

O ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζςνεσούρ πεύμαηορ πξνζηαηεχεη ηνλ αληηζηξνθέα 

απφ ππεξηάζεηο, πεξηνξίδνληαο ζην κέγηζην βαζκφ ηηο επηδξάζεηο ησλ θξνπζηηθψλ 

ξεπκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο θσηνβνιηατθέο δηαηάμεηο. Η θάζε δηάηαμε 

αζθαιίδεηαη μερσξηζηά θαη φιεο είλαη παξάιιεια ζπλδεδεκέλεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

απνκφλσζε ησλ θξνπζηηθψλ εληάζεσλ. 

Η είζνδνο θάζε αληηζηξνθέα πξνζηαηεχεηαη κε δηάηαμε αζθάιεηα ηήμεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε απνδεχθηε (αζθαιεηναπνδεχθηεο), δηαθφπηε δηαξξνήο έληαζεο θαη 

ελδεηθηηθή ιπρλία. Οη αζθάιεηεο ζα είλαη ησλ 16Α θαη νη δηαθφπηεο ησλ 25Α, ελψ ν 

δηαθφπηεο δηαθπγήο έληαζεο ζα είλαη ησλ 30mA. Η δηάηαμε κε ηελ ζεηξά ηεο 

πξνζηαηεχεηαη απφ ζηεγαλφ αλνηγφκελν θηηίν. 

ρήκα 3.3. Γηάγξακκα ζχλδεζεο ζηελ πιεπξά ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο. 
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3.2. Πίνακαρ Δναλλαζζόμενος Ρεύμαηορ (AC) 
 

Ο ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο εναλλαζζομένος πεύμαηορ πξνζηαηεχεη απφ 

ππεξηάζεηο ηνλ αληηζηξνθέα, πεξηνξίδνληαο ζην κέγηζην βαζκφ ηηο επηδξάζεηο απφ 

θξνπζηηθά ξεχκαηα, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ εμαηηίαο 

έκκεζσλ δηειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ. 

ηελ πιεπξά ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα, ζα 

ππάξρεη επίζεο δηαθφπηεο δηαθπγήο έληαζεο θαη κηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο ησλ 40Α. 

Οη έμνδνη φισλ ησλ αληηζηξνθέσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πίλαθα ρακειήο ηάζεο, 

φπνπ θαη νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαρσξεί κηα ηξηθαζηθή 

γξακκή γηα λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν. Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξνηηκήζεθε ε ρξήζε ελφο πίλαθα Pillar (ρήκα 6.27). Οη πίλαθεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

– Pillar είλαη πίλαθεο δηαλνκήο, ηξνθνδφηεζεο θηλεηήξσλ, θσηηζκνχ γηα ππαίζξηα 

εγθαηάζηαζε, φπνπ ιφγσ αληίμνσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ απαηηείηαη κεγάιε 

ζηεγαλφηεηα θαη εχθνιε επεθηαζηκφηεηα. Καηαζθεπάδνληαη απφ ραιπβνέιαζκα  

γαιβαληδέ πάρνπο 2 mm ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο , ελψ ν βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπο 

είλαη ΙΡ40 ή αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κέρξη θαη ΙΡ66. Αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο 

θαη ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ρσξίδνληαη ζε κνλνκεξή, δηκεξή, ηξηκεξή θαη ηεηξακεξή 

αξηζκφ δηακεξηζκάησλ, γεγνλφο πνπ δίλεη κεγάιε επειημία ηνπνζέηεζεο πιηθψλ. Σν 

ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θνπκπψλεηαη ζε εηδηθή γαιβαληδέ ξάγα. Η θαηαζθεπή ηνπ είλαη 

ηέηνηα, ψζηε ηα δηάθνξα φξγαλα λα είλαη εχθνια πξνζηηά θαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη έηζη εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε αθαίξεζε, 

επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε θαηαζθεπή ησλ 

γεηηνληθψλ νξγάλσλ. 
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ρήκα 3.4.Γηάγξακκα ζχλδεζεο ζηελ πιεπξά ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 3.5.Δμσηεξηθφο πίλαθαο –Pillar 
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3.3. Μονογπαμμικό ζσέδιο Φ/Β εγκαηάζηαζηρ 
 

 
 

 

 

ρήκα 3.6. Μνλνγξακκηθφ ζρέδην δηαζπλδεδεκέλεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο 

ηζρχνο 10 KWp. 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην 

δηαζπλδεδεκέλεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο ηζρχνο 10 KWp, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ έμη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο YingliSolarYL180, ηξεηο αληηζηξνθείο 

DC/ACSMASB3300TLHC θαη ηνλ πίλαθα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. 

 
 

ρήκα 3.7. Μνλνγξακκηθφ ζρέδην δηαζπλδεδεκέλεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο 

ηζρχνο 100 KWp. 
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 ην ζρήκα 3.7 παξνπζηάδεηαη ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ελφο θσηνβνιηατθνχ 

πάξθνπ ηζρχνο 100 ΚWp. Απνηειείηαη απφ 416 θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο BOSCHc-

siM60 240Wp, 5 INVERTERSSIEMENSSINVERTPVM 20 θαη ηνλ Γεληθφ Πίλαθα. 
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4
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

«Καλώδια ςνεσούρ και Δναλλαζζόμενος πεύμαηορ 

(DC/AC)» 
 

Η ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήµαηνο απαηηεί ηε 

ρξήζε θαισδίσλ DC θαη AC.DC θαιψδηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

πάλει κεηαμχ ηνπο θαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ θιάδσλ/ζηνηρεηνζεηξψλ (string) κε ηηο 

εηζφδνπο ηνπ αληηζηξνθέα ελψ AC θαιψδηα ηζρχνο, ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ αληηζηξνθέσλ ζε ηξηθαζηθφ ζχζηεκα θαη ηελ 

ηειηθή ζχλδεζε κε ηε ΓΔΗ. 

Σν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν θαιψδην κε κφλσζε ιάζηηρν θαη καλδχα απφ 

λενπξέλην ηχπνπ H07 RN-F, ζηελ ηππηθή (standard) έθδνζε ηνπ επηηξέπεηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο έσο 60oC θαη έηζη είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη θαηαζθεπαζηέο 

πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ θαισδίσλ γηα θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο (solar 

cables). Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη φηη είλαη αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζε ππεξηψδε (UV) αθηηλνβνιία κε κεγαιχηεξν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ 

(ηεο ηάμεο απφ -55oC έσο 125oC). Δπηπιένλ θάπνηνη θαηαζθεπαζηέο πξνζθέξνπλ 

θαιψδηα κε κεηαιιηθφ πιέγκα γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηα ηξσθηηθά θαη 

θαιχηεξε πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο. 

Δπηπιένλ, θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηελ πξνζεθηηθή φδεπζε ησλ θαισδίσλ θαηά ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο 

ειεθηξνηερλίαο, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο ε γεηηλίαζε ησλ θαισδίσλ, ε 

ρξήζε ζσιήλσλ θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο απφ ηα ηξσθηηθά. 

ε φια ηα θηβψηηα ζχλδεζεο πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε φηη 

ηα ελεξγά ηκήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ θηβσηίσλ παξακέλνπλ ελεξγά θαη κεηά ηελ 

απνκφλσζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ απφ ηνλ κεηαηξνπέα. Οη ζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

αλζεθηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εγθαζίζηαληαη. 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζσζηή δηαζχλδεζε ησλ 

θαισδίσλ ηφζν κεηαμχ ησλ πάλει (δειαδή απφ ην (+) ελφο πάλει ζην (-) ηνπ 

επφκελνπ θηι) φζν θαη κεηαμχ ησλ θιάδσλ ησλ πάλει θαη ησλ εηζφδσλ ηνπ 

αληηζηξνθέα. ε πεξίπησζε ραιαξήο ζχλδεζεο είλαη πηζαλφλ λα εκθαληζηεί ηφμν 

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν ππξθαγηάο. 
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ρήκα 4.1. Καιψδηα ζχλδεζεο θσηνβνιηατθψλ 

 

4.1. Κπιηήπια επιλογήρ καλωδίων ζςνεσούρ πεύμαηορ 
 

ηελ πιεπξά ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαισδίσζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ηζνδχλακε κε  

κφλσζε Class II.  

Η θαισδίσζε πεξηιακβάλεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ, ηηο 

ζπλδέζεηο απφ ηα άθξα θάζε ελ ζεηξά θιάδνπ κέρξη ην θνπηί παξαιιειηζκνχ, αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο ζπλδέζεηο απφ ηα άθξα ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο, π.ρ. ζην θνπηί 

παξαιιειηζκνχ, κέρξη ηνλ αληηζηξνθέα.  

Όια ηα θαιψδηα ηα νπνία είλαη εθηεζεηκέλα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζα πξέπεη 

λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (απνθιείνληαο έηζη ηα θνηλά θαιψδηα 

κε κφλσζε απφ PVC).  

Σα θαιψδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ πιαηζίσλ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ κφλσζε αλζεθηηθή ηνπιάρηζηνλ έσο 70
ν
C ή θαη πεξηζζφηεξν αλ δελ 

ππάξρεη ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ αέξα.  

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ είδνπο θαισδίνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα 

θαη ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο φπσο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο γηα  

κφλσζεο ηζνδχλακεο κε θιάζε ΙΙ.  

Γηα ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο εχθακπηα 

κνλνπνιηθά θαιψδηα κε εληζρπκέλε κφλσζε, κε ηηο αλσηέξσ ηνπιάρηζηνλ 

απαηηήζεηο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ησλ απαηηήζεσλ είλαη δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζεί απφ 

θνηλά ηππνπνηεκέλα θαιψδηα θαη απαηηεί ηε ρξήζε εηδηθψλ κεηγκάησλ πιαζηηθψλ γηα 

κφλσζε.  

Σα θαιψδηα κπνξνχλ λα είλαη ελαέξηα, αιιά πξέπεη λα παξέρεηαη ζηήξημε, ψζηε 

λα κελ θαηαπνλνχληαη νη ζπλδέζεηο. Η ζηήξημε γίλεηαη κε πιηθά αλζεθηηθά ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία, ηελ πγξαζία, ηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηε δηάβξσζε.  

Σα Φ/Β πιαίζηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηφδνπο παξάθακςεο (bypassdiodes), 

γηα ειάηησζε ησλ ζπλεπεηψλ ζθίαζεο. Γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ κεηαμχ ηνπο 

ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη εηδηθνί ζχλδεζκνη ηαρείαο ζχλδεζεο. 

Σα πξνεγθαηεζηεκέλα θαιψδηα ησλ Φ/Β πιαηζίσλ δε ζα πξέπεη λα αθαηξνχληαη θαη 

λα αληηθαζίζηαληαη απφ θαιψδηα άιιεο δηαηνκήο ή ηχπνπ.  

Η φδεπζε ησλ θαισδίσλ απφ ην θνπηί παξαιιειηζκνχ κέρξη ηνλ αληηζηξνθέα 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ηζνδχλακε κε Class II. Σα θαιψδηα ζα πξέπεη λα 

είλαη κνλνπνιηθά, κε δηπιή ή εληζρπκέλε κφλσζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα.  
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ηα θηβψηηα δηαζχλδεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κε 

κνλσηηθφ δηαρσξηζηηθφ γηα ηε ζχλδεζε ησλ αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ αγσγψλ. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηά θνπηηά ζχλδεζεο γηα ηνπο 

ζεηηθνχο θαη ηνπο αξλεηηθνχο αγσγνχο. Σα θηβψηηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κνλσηηθά θαη λα αλνίγνπλ κε εηδηθφ θιεηδί ή εξγαιείν. 

Η δηαηνκή ηνπ θαισδίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην κέγηζην αλακελφκελν ξεχκα ζε 

έλα θιάδν. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ηνπιάρηζηνλ ε δηφξζσζε ιφγσ 

ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία γηα  ηα θαιψδηα πιεζίνλ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ κπνξεί λα θζάζεη 

ηνπο 70°C. εκεηψλεηαη φηη ζηνπο 70°C ν δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο γηα θαιψδηα κε 

κφλσζε αλζεθηηθή σο ηνπο 90°C είλαη 0.58. Γειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηαηνκή 

ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζεί κε βάζε ηε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ 

αλακελφκελνπ ξεχκαηνο πνιιαπιαζηαζκέλε επί 1.72 (=1/0.58), γηα λα κελ ππεξβνχλ 

ηα φξηα αληνρήο ηεο κφλσζεο.  

Έλα άιιν θξηηήξην πνπ εμεηάδεηαη γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θαισδίσλ 

είλαη απηφ ηεο απψιεηαο ηζρχνο. πλήζσο ζεσξείηαη φηη ε απψιεηα ηζρχνο ζην 

ζπλνιηθφ κήθνο ησλ .Ρ. θαισδίσλ ππφ νλνκαζηηθέο ηηκέο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 1% ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Σν θξηηήξην απηφ 

ζπλήζσο νδεγεί ζε επηινγή κεγαιχηεξεο δηαηνκήο.  

ηελ πιεπξά ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη δηαθφπηεο 

(φηαλ απηφο δελ εκπεξηέρεηαη ζηνλ αληηζηξνθέα) ν νπνίνο ζα απνκνλψλεη ηνλ 

αληηζηξνθέα απφ ηε Φ/Β ζπζηνηρία. Ο δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

απνκνλψλεη ηνλ αληηζηξνθέα ππφ θνξηίν (ζπλεπψο νη ηαρπζχλδεζκνη δελ θαιχπηνπλ 

ηελ απαίηεζε απηή ζαλ κέζν απνκφλσζεο). Ο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερέο ξεχκα θαη λα απνκνλψλεη θαη ηνπο δχν πφινπο (αγείσην 

ζχζηεκα). 

Οη δηαηνκέο ησλ DC θαισδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχλδεζε ησλ 

Φ/Β πάλει κε ηνπο αληηζηξνθείο θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ 4-16mm
2
.Δίλαη δπλαηφλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη κεγαιχηεξεο δηαηνκέο DC θαισδίσλ ηεο ηάμεο ησλ 

25-70mm
2
, ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ επαξθεί ν αξηζκφο ησλ εηζφδσλ ελφο αληηζηξνθέα 

γηα ηελ απεπζείαο ζχλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο DC θαισδίσλ ησλ θιάδσλ. Η 

πεξίπησζε απηή είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε θπξίσο ζε θεληξηθνχο αληηζηξνθείο (ηεο 

ηάμεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ησλ 100kW θαη άλσ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια θηηία ηα νπνία νκαδνπνηνχλ πνιιά δεχγε θαισδίσλ 

θιάδσλ ζε έλα δεχγνο. 

 

4.2. Κπιηήπια επιλογήρ καλωδίων εναλλαζζόμενος πεύμαηορ 
 

ηελ πιεπξά Δ.Ρ. γεληθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο  

πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΗD384.Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθνί ηχπνπ θαισδίσλ 

(π.ρ. ΝΤΤ, ΝΤΜ, ΝΤCWY) εθαξκφδνληαο ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ηεο 

ειεθηξνηερλίαο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαηνκήο ηνπο, ηνλ ηξφπν 

ηνπνζέηεζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

Η έμνδνο ηνπ αληηζηξνθέα ζπλδέεηαη ζε μερσξηζηφ ειεθηξηθφ πίλαθα, φπνπ  

εγθαζίζηαληαη ηα κέζα πξνζηαζίαο θαη ρεηξηζκνχ. Η ηξνθνδνζία ηνπ ειεθηξηθνχ  

πίλαθα ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ Παξνρή πνπ έρεη πξνκεζεχζεη ν 

Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ ζην θηίξην.  

Οη ειεθηξνληθνί αληηζηξνθείο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απνκφλσζεο ηεο εμφδνπ ηνπο απφ ην δίθηπν Δ.Ρ.  

Η εγθαηάζηαζε ξειαί δηαθπγήο ζηελ έμνδν ηνπ αληηζηξνθέα (πιεπξά ΔΡ) 

πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ HD384. Δηδηθφηεξα, ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ν αληηζηξνθέαο δελ εκπεξηέρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ή εκπεξηέρεη 

πςίζπρλν Μ/, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πξνζηαζία κέζσ ξειαί δηαθπγήο ηχπνπ Β 

(ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 364-7-712). Ο επηιεγκέλνο αληηζηξνθέαο θαιφ είλαη λα 

δηαζέηεη απηή ηε δπλαηφηεηα ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη αληηζηξνθείο πνπ ππάγνληαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

κπνξεί λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ κεηξήζεσλ γηα ηε κε έγρπζε .Ρ, νπφηε κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ξειαί δηαθπγήο ηχπνπ Α. Γηα ηελ επηινγή ηνπ ξεχκαηνο ΙΓn, εθηφο απφ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο HD384, ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζε Φ/Β εγθαηαζηάζεηο κε 

αληηζηξνθείο ρσξίο κεηαζρεκαηηζηή ππάξρεη ξεχκα δηαξξνήο ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα 

(εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ησλ πιαηζίσλ, ηνπ αληηζηξνθέα θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο). 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εγθαηάζηαζε ξειαί δηαθπγήο κε ξεχκα δηέγεξζεο 30 mA 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη ινηπφλ ζθφπηκν, ν κειεηεηήο λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηνπ αληηζηξνθέα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ξειαί δηαθπγήο.  

Σνλίδεηαη φηη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ νδεχζεσλ είλαη επηζπκεηή, ηφζν ζηελ 

κεξηά .Ρ. φζν θαη ζηε κεξηά Δ.Ρ. πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ 

ειεθηξηθψλ απσιεηψλ. 

 

 
 

ρήκα 4.2. πλδεηήξαο (θνλέθηνξαο) θαισδίσλ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 
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5
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

«Γειώζειρ ζε Φ/Β ζςζηήμαηα» 

 
 Γεληθά, έλα θεξαπληθφ πιήγκα δεκηνπξγεί έκκεζεο επηπηψζεηο ζηε γχξσ 

πεξηνρή κε πεξίκεηξν πεξίπνπ ην 1km, νη έκκεζεο επηπηψζεηο είλαη νπζηαζηηθά 

επαγσγηθή, ρσξεηηθή θαη γαιβαληθή δεχμε. Έλαο θεξαπλφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θχκαηα ηάζεο ηφζν ζηα Φ/Β πιαίζηα φζν θαη ζηα θαιψδηα ζπλερνχο, 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη ζηα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κέηξεζε θαη έιεγρν ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο. Σα επίπεδα ηεο 

ηάζεο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα ζε Φ/Β πιαίζηα κε κεηαιιηθά πιαίζηα απφ φηη ζε Φ/Β 

πιαίζηα δίρσο κεηαιιηθά πιαίζηα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην επίπεδν ηάζεο απφ έλα 

θεξαπληθφ πιήγκα, ζα πξέπεη ηα θαιψδηα ζπλερνχο ξεχκαηνο κε αληίζεηεο 

πνιηθφηεηεο λα νδεχνληαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά. 

 θνπφο ηεο γείσζεο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα πξνζηαηεχεη 

ηεο θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο απφ ηνλ θίλδπλν γηα άκεζν πιήγκα απφ θεξαπλφ, 

δηαρένληαο ην ξεχκα ηνπ αγσγνχ ζην έδαθνο κέζσ ησλ ειεθηξνδίσλ γείσζεο. 

Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα γείσζεο πξνζηαηεχεη ηα ειεθηξνληθά θαη ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα (π.ρ αλαζηξνθείο, κεηαηξνπείο) απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεξαπλνχ, 

δειαδή απφ ηελ εκθάληζε επηθίλδπλσλ ππεξηάζεσλ. Δπηπιένλ, ζπλδέεη ηζνδπλακηθά 

ηνπο αγσγνχο θαζφδνπ θαζψο θαη αλαραηηίδεη ηνλ θεξαπλφ ζε πεξίπησζε 

επηθαλεηαθήο δηάζπαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Γηα ηελ επηπιένλ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί αιεμηθέξαπλν ην νπνίν πξνζηαηεχεη ηφζν ηα Φ/Β πιαίζηα φζν θαη ηηο 

ειεθηξηθέο-ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο απφ έλα θεξαπληθφ πιήγκα. Σν αιεμηθέξαπλν ζα 

έρεη δηθφ ηνπ αλεμάξηεην ζχζηεκα γείσζεο απφ ην ήδε ππάξρνλ ζην Φ/Β ζχζηεκα. 

 ην θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ζα εγθαηαζηαζεί θνηλφ ζχζηεκα γείσζεο γηα 

φινπο ηνπο ζθνπνχο (ιεηηνπξγίαο, πξνζηαζίαο απφ ζθάικαηα θαη αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο). Η γείσζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα 

γείσζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ (ζεκειηαθή γείσζε) θαη απφ ην ζχζηεκα 

γείσζεο ηνπ γεληθνχ πίλαθα. Σα δχν ππνζπζηήκαηα ζπλδένληαη κε γπκλφ αγσγφ 

γείσζεο. Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ αγσγψλ γείσζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ 

ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ κεηξήζεηο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Η αληίζηαζε 

γείσζεο ηνπ Φ/Β πάξθνπ ζα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηνπ 1Χ. 

 Η επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ ησλ δηαηάμεσλ γείσζεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη:  

 Η ηηκή ηεο αληίζηαζεο γείσζεο ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα δηαηεξεί ζπλερψο απηή ηελ ηδηφηεηα  

 Σα ξεχκαηα ζθάικαηνο πξνο ηε γε θαη ηα ξεχκαηα δηαξξνήο πξνο γε ζα 

κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο, ηδηαίηεξα απφ ηηο 

ζεξκηθέο ζεξκνκεραληθέο θαη ειεθηξνκεραληθέο θαηαπνλήζεηο  

 Δίλαη επαξθψο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ή έρνπλ θαηάιιειε πξφζζεηε κεραληθή 

πξνζηαζία, ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο αλακελφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο  

 Πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα έλαληη ησλ θηλδχλσλ βιαβψλ 

άιισλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απφ ειεθηξφιπζε  

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ γείσζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε 

ελδερφκελε αχμεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο εμαηηίαο ηεο δηάβξσζεο 



 

 

- 84 - 

 

 Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ 

αιιά θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο, είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο γείσζεο. Πηζαλέο θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ είλαη νη 

παξαθάησ:  

 Μεγάιν ξεχκα ζθάικαηνο πξνο γε ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα γείσζεο θαη ηελ  

             αληίζηαζή ηνπ πξνο άπεηξε γε.  

 Σέηνηα αληίζηαζε εηδηθή εδάθνπο θαη θαηαλνκή ξεπκάησλ ζθάικαηνο ψζηε 

λα εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο δπλακηθνχ ζηελ επηθάλεηα.  

 Παξνπζία αλζξψπνπ ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ην ζψκα ηνπ λα γεθπξψλεη ζεκεία 

κε κεγάιε δηαθνξά δπλακηθνχ.  

 Απνπζία ηθαλήο αληίζηαζεο ζε επαθή κε ηνλ άλζξσπν, πνπ λα πεξηνξίδεη ην 

ξεχκα πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζψκα ηνπ ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο.  

 Γηάξθεηα ξνήο ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο κέζα απφ ην ζψκα ηέηνηα ψζηε λα 

πξνθαιεί ζσκαηηθέο βιάβεο ή ζάλαην. 
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5.1. Γιαηάξειρ γείωζηρ 

 
 θνπφο ηεο γείσζεο πξνζηαζίαο είλαη λα κεδεληζηεί ε πηζαλφηεηα λα ηεζεί 

ππφ θαηάζηαζε ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ νπνηαδήπνηε αγψγηκε επηθάλεηα κε ηελ νπνία 

δχλαηαη λα έξζεη ζε επαθή ν άλζξσπνο. Γεκηνπξγψληαο κηα θαηαζθεπή ζηελ νπνία 

φιεο νη εθηεζεηκέλεο ζηελ αηκφζθαηξα επηθάλεηεο είλαη ζπλδεδεκέλεο έκκεζα ή 

άκεζα κε ην ζχζηεκα γείσζεο απνκαθξχλνπκε ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ φιεο νη εθηεζεηκέλεο ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη αγψγηκεο ζα 

ζπλδεζνχλ κε απφιεμε γείσζεο. 

 Τπάξρνπλ ηπιών ειδών γειώζειρ, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο.  

 Γείσζε ιεηηνπξγίαο : είλαη ε γείσζε πνπ γίλεηαη γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο θαη 

γεηψλεηαη έλα ελεξγφ ζεκείν ηνπ θπθιψκαηνο θαζψο θαη ν νπδέηεξνο αγσγφο 

(άκεζε θαη έκκεζε). 

 Γείσζε πξνζηαζίαο : είλαη ε γείσζε ελφο κεηαιιηθνχ κέξνπο πνπ δελ είλαη 

ζηνηρείν ελεξγνχ θπθιψκαηνο π.ρ γεηψλνληαη νη κεηαιιηθέο βάζεηο ζηήξημεο 

ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ.  

 Γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο : είλαη ε αλνηρηή ή 

ζπλερήο γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. Οη γεηψζεηο 

απηέο δηνρεηεχνπλ ην ξεχκα ησλ θεξαπλψλ πξνο ηε γε. Οη αλνηρηέο γεηψζεηο 

κεηψλνπλ ηελ ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε.  

 

5.1.1. Γείσζε Λεηηνπξγίαο 

 

  Γείσζε ιεηηνπξγίαο: είλαη ε γείσζε ελφο ζεκείνπ ελεξγνχ θπθιψκαηνο θαη  

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ απνθπγή ππεξηάζεσλ. Απηή δηαθξίλεηαη ζε:  

Άμεζη, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεη άιιε αληίζηαζε εθηφο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο. 

Έμμεζη, φηαλ εθηφο απφ ηελ αληίζηαζε γείσζεο πεξηιακβάλεη σκηθέο, επαγσγηθέο 

θαη ρσξεηηθέο αληηζηάζεηο.  

 Η πεξίπησζε ηεο αλνηθηήο γείσζεο, δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο γεηψζεηο  

ιεηηνπξγίαο.  

 

5.1.2. Γείσζε Πξνζηαζίαο 

 

 Η γείσζε πξνζηαζίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηξεηο ηξφπνπο:  

Άμεζη Γείωζη: φιεο νη εθηεζεηκέλεο ζηελ αηκφζθαηξα θαηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη 

αγψγηκεο ζπλδένληαη κέζσ ηνπ αγσγνχ γείσζεο (ή αγσγνχ πξνζηαζίαο) απεπζείαο κε 

ηε γε (δειαδή ην ειεθηξφδην γείσζεο). Οη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηεο ίδηαο ζεηξάο 

είλαη ηζνδπλακηθά ζπλδεδεκέλεο, ελψ φιεο νη ζεηξέο δηαζπλδένληαη κε αγσγφ 

δηαηνκήο 1x50 mm
2
 (θηηξηλνπξάζηλν) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηζνδπλακηθή 

γείσζε κεηαμχ φισλ ησλ ζεηξψλ ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Σα πάλει ζα είλαη θαη απηά 

ζπλδεδεκέλα απφ θαηάιιειε νπή θαη κέζσ αγσγνχ δηαηνκήο 

1x6mm
2
(θηηξηλνπξάζηλν) κε ηηο κεηαιιηθέο βάζεηο. Οη κεηαιιηθέο ζράξεο κέζα ζηηο 

νπνίεο ζα νδεχνπλ ηα θαιψδηα είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη απηέο κε ηελ ηζνδπλακηθή 

γείσζε ησλ ζεηξψλ ηνπ πάξθνπ κέζσ αγσγνχ δηαηνκήο 1x6mm
2
 (θηηξηλνπξάζηλν). Η 

κπάξα γείσζεο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα, νη απαγσγείο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ εληφο 

απηνχ, θαζψο επίζεο θαη ε ηζνδπλακηθή γείσζε ησλ ζεηξψλ ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζα 

ζπλδεζνχλ κε έλα ηξίγσλν γείσζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη δίπια ζην θηίξην κέζσ 

αγσγνχ δηαηνκήο 1x50 mm
2
. ηελ πεξίκεηξν ηεο θάζε ζηέγεο ηνπνζεηείηαη 
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ζπιιεθηήξην ζχζηεκα ζπιινγήο θαη θαζφδνπ άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ 

απνηεινχκελν απφ ραιχβδηλνπο αγσγνχο δηαηνκήο Φ10 θαη αγσγνχο θαζφδνπ 

εγθαηεζηεκέλνπο ζην θάζεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ θαη νη νπνίνη ζα θαηαιήγνπλ ζην 

ζχζηεκα γείσζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ.  

Οςδεηέπωζη: χλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο κε ηνλ νπδέηεξν πνπ γίλεηαη κέζα ζηνλ 

κεηξεηή θαη κφλν απφ ηε ΓΔΗ. Απφ απηφ ην ζεκείν μεθηλάεη ν αγσγφο γείσζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην ειεθηξφδην γείσζεο.  

Γείωζη με Γιακόπηη Γιαθςγήρ Ένηαζηρ: φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξνθιεζεί 

δηαξξνή έληαζεο πξνο ηε γε πξνθαιείηαη δηαθνπή ηεο γξακκήο. 
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5.1.3. Γείσζε ηνπ πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (.Α.Π). 

 

 
 

Δηθφλα 5.1. Αιεμηθέξαπλν 

 

 ε θσηνβνιηατθνχ πάξθν ζα ηνπνζεηεζεί αιεμηθεχξαλν εληζρπκέλνπ 

ηνληζκνχ Tesla-S .Η θεθαιή ηνπ αιεμηθεχξαλνπ θέξεη δηκεξή αθίδα ζχιιεςεο ηνπ 

θεξαπλνχ απφ εηδηθφ θξάκα νξείραιθνπ, κε δηάθελν αζθαιείαο. Γηαζέηεη κεηαιιηθφ 

δίζθν ζπιινγήο (αγψγηκν πξνο ηελ αθίδα θαη πξνο ην πεξίβιεκα ηεο θεθαιήο), ν 

νπνίνο δεπγλχεηε ρσξεηηθά πξνο ην ειεθηξηθφ πεδίν θαθνθαηξίαο θαη θνξηίδεηαη 

επαγσγηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ αλσηέξσ πεδίνπ. Η θεθαιή πεξηιακβάλεη εηδηθφ 

κεηαιιάθηε παξαγσγήο πςειήο ηάζεο ηνληζκνχ, κέζσ ηεο θπζηθήο αζηάζεηαο ηφμνπ 

(πιάζκαηνο) θαη κε ηελ βνήζεηα καγλεηηθνχ πεδίνπ, κε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηελ ελ ζεηξά ζχλδεζε ζπηλζεξηζηηθή κε πελίν θαη ππθλσηή.  

ηνλ ρψξν γχξσ απφ ηελ αθίδα ηνπ αιεμηθεπξάλνπ , δεκηνπξγείηαη  

ηζρπξφηαηνο ηνληζκφο.  

 Σν αιεμηθεχξαλν Tesla-S ιεηηνπξγεί φηαλ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

θεξαπλνθφξνπ πεδίνπ, θαηλφκελν πνπ δηαξθεί κεξηθά ιεπηά ηεο ψξαο. Η θεθαιή 

θέξεη δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπθισκάησλ ηεο, θαηά ηε ζηηγκή 

ηεο πηψζεο θαη ζχιιεςεο θεξαπλνχ.  

 Η θεθαιή Tesla-S ζα απνηειείηαη απφ :  

 Σον ιζηό ζηήπιξηρ, (ηζηφο ηειεζθνπηθφο , αλαθιηλφκελνο ή κε) απφ 

ραιχβδηλνπο ζσιήλεο βαξένπ ηχπνπ κε ζπγθνιιήζεηο βαζεηάο δηεηζδχζεο 

(MIG-MAG), αθφκα θέξεη επίηνλα κε εληαηήξεο 

 Αγωγόρ καθόδος, γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο ειεθηξνιπηηθφο αγσγφο 

δηαηνκήο 50mm
2
 

 Ηλεκηπόδια γείωζηρ, ηχπνπ ραιχβδηλα επηραιθσκέλα δηακέηξνπ 16mm θαη 

κήθνπο 1,6 κέηξσλ  
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 θιγκηήπερ αγωγού – ηλεκηποδίο 

 Λςόμενο ζύνδεζμο ελέγσος γείωζηρ, ζηνλ αγσγφ θαζφδνπ  

 Κάπηα μαγνηηικήρ καηαγπαθήρ κεπαςνικών πεςμάηων, OBO   

BETTERMANN  

 

 

 
 

Δηθφλα 5.2. Αιεμηθεχξαπλν ηχπνπ Tesla-S 

 

 Η γείσζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ ζα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεην ηξίγσλν 

γείσζεο απφ ειεθηξφδηα ραιχβδηλα επηραιθνκέλα κε νξεηράιθηλνπο ζθηγθηήξεο 

αγσγνχ-ειεθηξνδίνπ πνπ δελ ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ζεκειηαθή. Θα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο σκηθήο αληίζηαζεο.  

 Γηα ηελ επηινγή ηνπ χςνπο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

ηνπ αιεμηθέξαπλνπ, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ ρσξνζέηεζεο ηνπ Φ/Β ηαζκνχ. Η επηινγή 

ηνπ ζεκείνπ γίλεηαη κε γλψκνλα κε ζθίαζεο ησλ Φ/Β γελλεηξηψλ θαη ηελ πιήξε 

πξνζηαζία ηνπ ΦΒ ηαζκνχ απφ θεξαπληθφ πιήγκα.  
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5.2. Δίδη ηλεκηποδίων γείωζηρ 

 
 Αξρηθά, σο ειεθηξφδην γείσζεο ζεσξείηαη έλαο αγσγφο ηνπνζεηεκέλνο ζηε 

γε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπιιέγεη ή/θαη λα δηαρέεη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ 

ζθάικαηνο ζηελ γε. Σα ειεθηξφδηα γείσζεο ή γεησηέο έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο φπσο 

ξάβδνπ, ηαηλίαο πιέγκαηνο, πιάθαο θηι. ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

απφ ηηο κνξθέο ηνπο. 
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ρήκα 5.1 κνξθέο γεησηψλ 

 

 ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη ηχπνη ησλ αληηζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

παξαπάλσ γεησηέο ζε κνξθή πίλαθα θαη αθνινπζεί πεξηγξαθή θάπνησλ γεησηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο γείσζεο θσηνβνιηατθνχ 

πάξθνπ. 
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Πίλαθαο 5.1. Aληηζηάζεηο γεησηψλ 

 

Γειωηήρ πάβδος  

 Δίλαη έλαο ζσιήλαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο ηεο κίαο ίληζαο ή 

κία ξάβδνο ζηξνγγπιή ή πξνθίι απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα, π.ρ. U, L, Σ ή Ι-πξνθίι. 

Η ξάβδνο θαξθψλεηαη θαηαθφξπθα ή ινμά (π.ρ. 20°) σο πξνο ηελ θαηαθφξπθν ζην 

έδαθνο ζε βάζνο π.ρ. 2.5m κε ζθπξί ρεξηνχ, ή κε κεραληθφ ζθπξί. Σν θάησ κέξνο 

δηακνξθψλεηαη ζαλ αθίδα γηα λα νδεγείηαη θαιχηεξα ζην έδαθνο. Η αληίζηαζε 

γείσζεο είλαη πεξίπνπ αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ βάζνπο. Η αληίζηαζε ηνπ γεησηή 

δελ εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ην πάρνο ή ηε δηάκεηξν ηεο ξάβδνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

ην επηηξέπεη ε κεραληθή αληνρή, πξνηείλνληαη ειεθηξφδηα ραιθνχ ή επηκνιπβδσκέλα 

ειεθηξφδηα, γηαηί αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε.  
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Γειωηήρ ηαινίαρ  

 Δίλαη ηαηλία ή ζπξκαηφζρνηλν πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ραληάθη βάζνπο ζπλήζσο 

0.7-1.0m ψζηε λα ππάξρεη πγξφ έδαθνο. Η ηαηλία κπνξεί λα είλαη ράιπβαο 

γαιβαληζκέλνο ή επηραιθσκέλνο. Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ράιθηλεο ηαηλίεο. Η 

ηαηλία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επζχγξακκα ή θπθιηθά γχξσ απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

νπφηε έρνπκε γεησηή βξφγρνπ. Η αληίζηαζε είλαη πεξίπνπ αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ 

κήθνπο. Γηα ην ίδην κήθνο ηαηλίαο, ν επζχγξακκνο γεησηήο έρεη κηθξφηεξε αληίζηαζε 

απφ ηνλ θπθιηθφ. Γε ζπληζηάηαη ζπξκαηφζρνηλν αληί ηαηλίαο ζαλ ειεθηξφδην 

γείσζεο, γηαηί δηαβξψλεηαη γξήγνξα. Έηζη, πξέπεη λα απνθεχγνληαη ράιθηλα ή 

επηραιθσκέλα ειεθηξφδηα εηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ραιχβδηλνη ζσιήλεο.  

 

Γειωηήρ πλέγμαηορ  

 Πιέγκα απφ ηαηλίεο κε ηεηξαγσληθά αλνίγκαηα πιάηνπο 10x20m, ηνπνζεηείηαη 

νξηδφληηα ζε βάζνο 0.5-1.0m. Σα ειάρηζηα πάρε είλαη φπσο ζηνπο γεησηέο ηαηλίαο. Σν 

πιενλέθηεκα ησλ γεησηψλ πιέγκαηνο είλαη φηη νη βεκαηηθέο ηάζεηο ζην έδαθνο, 

επάλσ απφ ην πιέγκα, είλαη ακειεηέεο. Αλνίγκαηα κεγαιχηεξα απφ 0.7m έρνπλ 

κεγαιχηεξεο βεκαηηθέο ηάζεηο απφ ηα αλνίγκαηα ησλ 0.5m.  

 

Θεμελιακή γείωζη  

 Η ζεκειηαθή γείσζε είλαη έλαο γεησηήο ηαηλίαο πνπ ηνπνζεηείηαη ζην θάησ 

κέξνο ησλ ζεκειίσλ ησλ θηηξίσλ, κέζα ζην ζθπξφδεκα. Η ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζηε 

βάζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ απνηειψληαο έλα θιεηζηφ βξφρν. Δπεηδή ην έδαθνο θαη 

ην ζθπξφδεκα ησλ ζεκειίσλ ζπλήζσο είλαη πγξφ φιν ην έηνο, ν ζεκειηαθφο γεησηήο 

έρεη ζρεηηθά ρακειή αληίζηαζε γείσζεο. Σηκέο ησλ 2Χ ή κηθξφηεξεο δελ είλαη 

ζπάληεο. Σν ειεθηξφδην γείσζεο ηνπνζεηείηαη ζην πεξηκεηξηθφ ζεκέιην ηνπ θηηξίνπ. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη κφλσζε θαηά ηεο πγξαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί πξνο 

ηελ πιεπξά ηνπ εδάθνπο. Γηα δηαζηάζεηο θηηξίσλ κεγαιχηεξεο απφ 10m, 

ηνπνζεηνχληαη θαη εγθάξζηεο ζπλδέζεηο ψζηε θαλέλα ζεκείν λα κελ απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ 10m απφ ηνλ πεξηκεηξηθφ γεησηή.  

 

Απολήξειρ και ζςνδέζειρ ηων ηλεκηποδίων γείωζηρ  

 Οη δηαηνκέο ησλ αγσγψλ πνπ νδεγνχλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο γεησηέο, 

θέξνπλ ξεχκαηα κφλν ζε ζθάικαηα. Σν κέξνο ηνπ γεησηή ή ηεο ζχλδεζεο πνπ 

πξνεμέρεη απφ ην έδαθνο κνλψλεηαη θαηά ηεο πγξαζίαο κε πίζζα ή άιια κνλσηηθά κε 

30cm κφλσζε κέζα θαη 30cm έμσ απφ ην έδαθνο. 

 

Επιθανειακοί και βαθείργειωηέρ 

 Οη γεησηέο αλάινγα κε ην βάζνο ηνπο, ρσξίδνληαη ζε επηθαλεηαθνχο φπσο νη 

γεησηέο ηαηλίαο, πιέγκαηνο θαη νη αθηηληθνί θαη ζε βαζείο γεησηέο, φπσο νη ξάβδνη 

γείσζεο. ηνπο βαζείο γεησηέο, ε αληίζηαζε κεηαβάιιεηαη ιηγφηεξν κε ηνλ ρξφλν ζε 

ζρέζε κε ηνπο επηθαλεηαθνχο, γηαηί ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο δελ 

κεηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ζε κεγάια βάζε. 

 Κάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγσγψλ 

πιέγκαηνο, ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ειεθηξνδίσλ θηι πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε 

ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη 

είλαη ηα εμήο:  

 Δπαξθή αγσγηκφηεηα ψζηε λα κελ ζπλεηζθέξεη ζε απμνκεηψζεηο ηεο ηάζεο.  

 Αληνρή ζηελ ηήμε θαη ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε 

ξεχκαηνο ζθάικαηνο θαη δηάξθεηαο απηνχ.  

 Αληνρή ζε δηάθνξεο κνξθέο κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ.  
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 Να δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηέο ηνπ φηαλ εθηίζεηαη ζε ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ 

δηάβξσζε θαη λα αληέρεη ζε δπζκελείο θπζηθέο ζπλζήθεο.  

 Σα πιηθά ηα νπνία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ    

            αγσγψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ:  

 Υαιθφο: ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά θαζψο παξνπζηάδεη κεγάιε 

αγσγηκφηεηα θαη πςειή αληνρή ζε δηάβξσζε κέζα ζην έδαθνο.  

 Υάιπβαο επηραιθσκέλνο: ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ραιθφ, απνηειεί θαιή ιχζε 

θπξίσο γηα ξάβδνπο ζακκέλεο ζην έδαθνο θαη ιηγφηεξν ζπρλά γηα ην πιέγκα.  

 Αινπκίλην: ζπάληα ηνπνζεηείηαη ζε πιέγκαηα γηαηί δηαβξψλεηαη εχθνια απφ 

θάπνηα είδε εδάθνπο θαη απφ ελαιιαζζφκελα ξεχκαηα. Δπηπιένλ ην 

δηαβξσκέλν θνκκάηη ηνπ δελ επηηξέπεη ηελ ξνή ηνπ ξεχκαηνο.  

 Γηα ηελ επηινγή ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ γηα ην ζχζηεκα γείσζεο πξέπεη λα 

ειεγρζεί ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη πάλσ ζηνπο αγσγνχο, ην είδνο ηνπ 

ξεχκαηνο θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ηνπο. 
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5.3. Η ηεσνική ηηρ θεμελιακήρ γείωζηρ 

 
Όιεο νη βάζεηο θαη ηα κεηαιιηθά κέξε επί νξνθήο, πξέπεη λα είλαη ηζνδπλακηθά 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ ρξήζε αγσγνχ θαηάιιειεο δηαηνκήο (Φ10). ηα 2 

αληηδηακεηξηθά άθξα ηνπ πάξθνπ, (5-Α) πιεπξά ηνπ πάξθνπ, εγθαζίζηαληαη θάζνδνη, 

νη νπνίνη νδεγνχλ ζε 2 ηξίγσλα γείσζεο ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ ζχλδεζε ησλ 

κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ κε ηελ Γε θαη παξέρνπλ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα γείσζεο 

πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο. Σξίγσλα Γείσζεο επίζεο ηνπνζεηνχληαη πιεζίνλ ηνπ 

εξκαξίνπ ηεο ΓΔΗ θαζψο θαη έλα επηπιένλ ζηελ ΝΓ πιεπξά ηνπ ρψξνπ. Καη ζηηο 2 

πεξηπηψζεηο ην ηξίγσλν βξίζθεηαη ζε βάζνο 1κ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ελψ 

απνηειείηαη απφ 3 ειεθηξφδηα Φ20x150cm ηνπνζεηεκέλα θάζεηα ζηελ γε, 

ζρεκαηίδνληαο ηζφπιεπξν ηξίγσλν πιεπξάο 2.5κ, ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη κε ιάκα 

30x3 απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα. Σα δπν ειεθηξφδηα δηαηξέρεη ραιθαγσγφο 

δηαηνκήο 50 mm
2
 ν νπνίνο θαη ζπλδέεηαη αθελφο ζηελ γείσζε ησλ απαγσγψλ 

θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ, αθεηέξνπ ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο ΓΔΗ. Ο δεχηεξνο αγσγφο, 

παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο ζε αλακνλή, παξέρνληαο έηζη αζθάιεηα ζε πεξίπησζε 

αζηνρίαο. Καη ηα δχν ηξίγσλα παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλα κε ην ππφινηπν ζχζηεκα 

ζεκειηαθήο γείσζεο παξέρνληαο έηζη έλα πιήξεο θαη ηζνδπλακηθφ ζχζηεκα γείσζεο 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Πάλσ απφ ηελ ζεκειηαθή γείσζε ζα 

ηνπνζεηεζεί αξγηιψδεο ρψκα, θνζθηληζκέλν ζε χςνο 0,3m.Όιεο νη εθηεζεηκέλεο 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζα γεησζνχλ άκεζα ελψ ε 

ζρεδίαζε, εγθαηάζηαζε θαη ηα πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.  

 

5.4. Ανηίζηαζη γείωζηρ 

 
 ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φια ηα γεησκέλα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζην 

δπλακηθφ ηεο γεο, πνπ είλαη ζρεδφλ κεδεληθφ. Απηφ είλαη ην δπλακηθφ ελφο γεησκέλνπ 

νπδέηεξνπ αγσγνχ πνπ είλαη ζρεδφλ ίδην κε ην δπλακηθφ ηεο άπεηξεο γεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα φκσο ελφο ζθάικαηνο γείσζεο, ην ηκήκα ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο πνπ 

δηνρεηεχεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ζηε γε, πξνθαιεί ηελ αλχςσζε ηνπ 

δπλακηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν κέγηζην ειεθηξηθφ δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα 

απνθηήζεη ην ζχζηεκα γείσζεο ζε ζρέζε κε ην δπλακηθφ ηεο άπεηξεο γεο, νλνκάδεηαη 

GPR (αλχςσζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο γεο). Η ηηκή ηνπ είλαη ίζε κε 

 

GPR = Ig·Rg                                                           (5.1) 

 

Όπνπ:  

Ig είλαη ην κέγηζην ξεχκα πιέγκαηνο ζε A 

Rgείλαη ε αληίζηαζε γείσζεο ζε Χ  

 

 Παξαηεξείηαη επνκέλσο, εμάξηεζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηεο αλχςσζεο δπλακηθνχ ηεο γεο. πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη 

κηθξή ηηκή ηεο αληίζηαζεο (<1Χ γηα ππνζηαζκνχο), ψζηε λα απμεζεί θαηά ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν ην δπλακηθφ ηεο γεο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο.  

 Γηα ζχζηεκα γείσζεο πιέγκαηνο ρσξίο ξάβδνπο θαη γηα νκνηνγελέο έδαθνο ε 

αληίζηαζε γείσζεο δίλεηαη απφ: 
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Rg = ξ[
1

Lr
+  

1

 20A
 (1 +

1

1+h 20
A 

 )]                                           (5.2) 

 

Όπνπ:  

LT ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ αγσγψλ γείσζεο ζε m 

A ην εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο πνπ θαηαιακβάλεη ην πιέγκα γείσζεο ζε m
2
 

h ην βάζνο φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην πιέγκα γείσζεο ζε m 

 ηελ πεξίπησζε γείσζεο ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη πιέγκα αιιά θαη 

θάζεηεο ξάβδνπο ε αληίζηαζε γείσζεο δίλεηαη απφ ηελ 

 

Rg = 
𝑅1 𝑅2−𝑅𝑚

2

𝑅1+𝑅2  2𝑅𝑚
                                                      (5.3) 

 

Όπνπ:  

R1 ε αληίζηαζε γείσζεο ησλ αγσγψλ πιέγκαηνο ζε Χ  

R2 ε αληίζηαζε γείσζεο ησλ ξάβδσλ ζε Χ  

Rm ε αληίζηαζε κεηαμχ ησλ αγσγψλ πιέγκαηνο θαη ησλ ξάβδσλ ζε Χ 

 

 πρλά νη ξάβδνη ελφο ζπζηήκαηνο γείσζεο φπσο απηνί πνπ ζηεξίδνπλ ηηο 

βάζεηο θσηνβνιηατθψλ πάλει, είλαη ελζσκαησκέλεο ζε κπεηφλ. Σν κπεηφλ επεηδή 

είλαη πγξνζθνπηθφ απνξξνθά ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φηαλ 

κπινθ κπεηνχ είλαη ζακκέλα ζην έδαθνο, ζπκπεξηθέξνληαη σο εκηαγσγνί κε εηδηθή 

αληίζηαζε ζπλήζσο 30-400Χm. Σν γεγνλφο απηφ ελδηαθέξεη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο έρεη κεζαία ή κεγάιε ηηκή, θαζψο κηα 

κεηαιιηθή ξάβδνο ελζσκαησκέλε ζε κπεηφλ παξνπζηάδεη κηθξφηεξε αληίζηαζε απφ 

έλα φκνην ειεθηξφδην ζακκέλν απεπζείαο ζην έδαθνο.  

 Η ρξήζε ηνπ νπιηζκνχ ησλ ζεκειίσλ ζην ζχζηεκα γείσζεο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηαπηφρξνλα θαη κεηνλέθηεκα γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

 Απφ ηελ κία πιεπξά δελ είλαη πξαθηηθή ε ζρεδίαζε ζεκειίσλ γηα θαηαζθεπέο 

φπνπ νη ξάβδνη νπιηζκνχ δελ είλαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλνη κε ηα κεηαιιηθά 

κέξε ηεο θαηαζθεπήο. Αθφκε θαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί κε εμαηξεηηθά κεγάιε 

πξνζνρή ε ηνπνζέηεζε ηνπ θνριία αγθχξσζεο ψζηε λα απνθεπρζεί επαθή 

ησλ κεηάιισλ, ην κπεηφλ σο εκηαγσγφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ 

ειεθηξηθή ζχλδεζε.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά έζησ θαη κηα κηθξή παξνπζία DC ζπληζηψζαο ξεχκαηνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάβξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ. Δπίζεο παξφιν 

πνπ ε παξνπζία ac ξεχκαηνο δελ πξνθαιεί δηάβξσζε, έλα κφλν πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 0.01% ηνπ ac ξεχκαηνο ζηελ δηεπαθή ηεο ραιχβδηλεο κπάξαο θαη 

ηνπ κπεηφλ κπνξεί λα αλνξζσζεί θαη λα νδεγήζεη ζε δηάβξσζε.  

 Δίλαη δπλαηφ λα θαηαζηξαθεί ην κπεηφλ είηε απφ ην πξνεγνχκελν θαηλφκελν 

θαζψο ν δηαβξσκέλνο ράιπβαο θαηαιακβάλεη 2.2 θνξέο κεγαιχηεξν φγθν απφ 

ηνλ θπζηνινγηθφ, παξάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πηέζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 

35MPa, είηε απφ ηελ δηέιεπζε πνιχ κεγάινπ ξεχκαηνο πνπ εμαηκίδεη ηελ 

πγξαζία ηνπ κπεηφλ απφηνκα.  

 Τπάξρεη έλα θαηψθιη δπλακηθνχ πεξίπνπ 60V, πνπ αθνξά ηελ δηάβξσζε 

ιφγσ ηεο DC ζπληζηψζαο ξεχκαηνο. Κάησ απφ απηφ ην φξην δελ εκθαλίδεηαη 

δηάβξσζε. Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην κέγηζην ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηαξξεχζεη 

ειεθηξφδηα γείσζεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην κπεηφλ, έρνπλ γίλεη πεηξάκαηα απφ 

ηνπο Bogajewski, Dawalibi, Gervais θαη Mukhedkar [21], απφ ηνπο Dick θαη Holliday 

θαζψο θαη απφ ηνπο Miller, Hart θαη Brown. Σν βξαρπρξφλην ξεχκα ICE πνπ κπνξεί 
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λα δηαξξεχζεη ειεθηξφδηα γείσζεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε κπεηφλ, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ηελ εμίζσζε ηνπ Ollendorff γηα έλα ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηαξξέεη 

ζπλερψο, πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ ζπληειεζηή 1.4. 

 Σέινο, θαηά ηελ ζρεδίαζε ζπζηήκαηνο γείσζεο κε ξάβδνπο ελζσκαησκέλεο 

ζε κπεηφλ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ηφζν ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηα ειεθηξφδηα ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο φζν θαη ην ηπρφλ ζπλερέο ξεχκα πνπ κπνξεί λα ηα δηαξξέεη, 

δηαηεξνχληαη ζε επηηξεπηά επίπεδα. Απηφ είλαη εθηθηφ, φηαλ πνιιά ειεθηξφδηα άγνπλ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ξεχκαηνο ζθάικαηνο.  

 

 

  



 

 

- 98 - 

 

6
ο
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

«Ανηικεπαςνική πποζηαζία» 
 

 Οη θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο ιφγν ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο ζηέγεο ησλ 

ζπηηηψλ θαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηεο νπνίαο θαιχπηνπλ, είλαη πεξηζζφηεξν 

επάισηεο ζηα άκεζα θεξαπληθά πιήγκαηα θαη ζηηο εηζεξρφκελεο ππεξηάζεηο απφ ηεο 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο θίλδπλνο απφ άκεζν 

θεξαπληθφ πιήγκα ζηηο ζηέγεο δελ απμάλεηαη φκσο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

θσηνβνιηατθψλ. Η αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο φκσο είλαη 

πιένλ απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ470 (5 Μαξηίνπ 2004) Άξζξα 3 έσο θαη 6, 

φπνπ ηα θαηλφκελα εθδήισζεο ππεξηάζεσλ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζχκθσλα 

κε ηα ηζρχνληα εζληθά θαη επξσπατθά πξφηππα, ηα νπνία είλαη ηα πξφηππα ζεηξάο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 61643. 

 Αλ θαη ε πηζαλφηεηα λα ρηππήζεη θεξαπλφο ηελ θ/β εγθαηάζηαζε είλαη αξθεηά 

κηθξή εληνχηνηο ε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα ηέηνην ελδερφκελν είλαη πνιχ 

κεγάιε ζηα θ/β πιαίζηα θαη ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ (inverters, θαιψδηα, 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ θιπ.). 

 ηφρνο είλαη λα πξνζηαηεπηνχλ νη θ/β ζπζηνηρίεο απφ κηα ελδερφκελε θσηηά 

εμαηηίαο ελφο άκεζνπ ρηππήκαηνο απφ θεξαπλφ θαη ε πξνζηαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ έλαλ ειεθηξνκαγλεηηθφ παικφ πνπ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ ηνλ θεξαπλφ. Γηα λα πξνζηαηεπηεί ε εγθαηάζηαζε ζηνλ ρψξν πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα θ/β πιαίζηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη ην χςνο ησλ 

απαηηνχκελσλ ξάβδσλ – αιεμηθέξαπλσλ, θαζνξίδεηαη ε πνζφηεηά ηνπο θαζψο θαη  ε 

απφζηαζή ηνπο. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

θπιηφκελεο ζθαίξαο γηα αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηχπνπ ΙΙΙ ( ππάξρνπλ ζπλνιηθά 

ηέζζεξηο ηχπνη πξνζηαζίαο θαη μεθηλψληαο απφ ηελ πξνζηαζία ηχπνπ Ι, πνπ 

πξνζθέξεη ηε κέγηζηε αζθάιεηα θαηαιήγνπκε ζηελ ηχπνπ IV, πνπ πξνζθέξεη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ηε ιηγφηεξε αζθάιεηα) θαηά VDE V 0185-3. 

 Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθίδεο 

ζχιιεςεο θαη θπιηλδξηθνί κεηαιιηθνί δνθνί γηα ηε ζηήξημή ηνπο, νη νπνίνη ζα 

εδξάδνληαη ζε κηα βάζε απφ κπεηφλ θαη επηπιένλ επεηδή έρνπλ κεγάιν χςνο, ζα 

ζηεξίδνληαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, απφ ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ ζπζηνηρηψλ κέζσ 

ειεθηξνκνλσηηθνχ πιηθνχ. 

 Αλάκεζα ζε κηα εγθαηάζηαζε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη ηνλ κεηαιιηθφ 

θαη ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε 

ειεγρφκελε δηαπήδεζε ειεθηξηθνχ ζπηλζήξα εάλ δελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο ε 

απαξαίηεηε απφζηαζε αζθαιείαο. 

 

6.1. Ππόηςπα ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ 
 

 Καηά ηελ δεκηνπξγία θαη εθδήισζε ελφο θεξαπλνχ ή κηαο αζηξαπήο 

δεκηνπξγνχληαη ειεθηξνκαγλεηηθέο επηδξάζεηο ζε φιεο ηηο γεηηνληθέο, ζην ζεκείν 

πηψζεο, αγψγηκεο επηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ γε. Σν θαηλφκελν ιεηηνπξγεί 

αθξηβψο φπσο ν ππθλσηήο, δειαδή σο θνξηηζκέλε επηθάλεηα ζεσξείηαη απηή ηνπ 

νρεηνχ ηνπ θεξαπλνχ ή ηνπ λέθνπο θαη σο αθφξηηζηεο απηέο φισλ ησλ αγψγηκσλ 

επηθαλεηψλ. Απηέο νη επηδξάζεηο, ζπλήζσο κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ θαισδίσλ ησλ 

ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ θαη κέζσ ησλ αγσγψλ θαζφδνπ θαη γείσζεο, κε ηελ 
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κνξθή θξνπζηηθψλ ηάζεσλ (ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα) θαη ζπρλά θαηαζηξέθνπλ 

ειεθηξηθέο ή ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, δεκηνπξγνχλ ππξθαγηέο ή επεξεάδνπλ ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ. Δλδεηθηηθά, νη ηηκέο ησλ θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θξνπζηηθά ξεχκαηα κε 

πιάηνο απφ ιίγα Ampere έσο 200.000 Ampere (200kA). Όζν πην θνληά βξίζθεηαη κηα 

εγθαηάζηαζε ζην ζεκείν πηψζεο ηνπ θεξαπλνχ ηφζν εληνλφηεξα είλαη ηα θαηλφκελα, 

αθνχ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν εμαζζελεί αλάινγα ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ 

ηεηξαγψλνπ ηεο απφζηαζεο. Ύζηεξα απφ εθηελείο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ε 

επηθίλδπλε απφζηαζε απφ ην ζεκείν πηψζεο ελφο θεξαπλνχ κέρξη ην ζεκείν πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηαζηξνθηθέο επαγφκελεο ππεξηάζεηο γηα ηηο ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο είλαη πεξίπνπ ην 1,5 ρηιηφκεηξν. Ο ΔΛΟΣ έρεη δεκνζηεχζεη 

ηνλ «ηζνθεξαπληθφ» ράξηε ηεο Διιάδαο, φπνπ αλαθέξεηαη ν κέζνο φξνο ησλ εκεξψλ 

θαηαηγίδσλ αλά έηνο θαη ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν γηα φιε ηελ επηθξάηεηα. Ο κέζνο 

φξνο θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 100. Γεδνκέλνπ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο 

δεκηνπξγνχληαη αξθεηέο θεξαπλνπηψζεηο ή αζηξαπέο, ν θίλδπλνο απφ ππεξηάζεηο αλά 

έηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ησλ θεξαπλνπηψζεσλ κε ηνλ κέζν φξν 

θαηαηγίδσλ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο. 

 

6.2. Υαπακηηπιζηικά κεπαςνικού πεύμαηορ 
 

 Μία θεξαπληθή εθθέλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν θαηεγνξίεο παξακέηξσλ. Η 

πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο ζρεηηθέο κε ηελ ηδηνζπζηαζία ηεο 

εθθέλσζεο, ηε δηάξθεηα ησλ ξεπκάησλ θαη ηα δηαζηήκαηα φπνπ ην ξεχκα είλαη 

κεδεληθφ θαηά ηελ εθδήισζε πνιιαπιψλ εθθελψζεσλ. Η δεχηεξε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο ζρεηηδφκελεο κε ηα θεξαπληθά ξεχκαηα, ησλ νπνίσλ ε 

δηάξθεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ιίγα ms. Οη ζεκαληηθφηεξεο παξάκεηξνη είλαη νη 

αθφινπζεο:  

1. Η κέγηζηε ηηκή ξεχκαηνο, ζαλ ζπλέπεηα ηεο νπνίαο έρνπκε ππεξπήδεζε  

κνλσηήξσλ, ιφγσ αλχςσζεο δπλακηθνχ ηνπ γεησκέλνπ ππιψλα.  

2. Η κέγηζηε θιίζε κεηψπνπ ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο (di/dt)max θαζνξίδεη ηηο  

επαγφκελεο ηάζεηο ζε βξφρνπο θπθισκάησλ, δειαδή ηάζεηο, πνπ 

αλαπηπζζφκελεο ιφγνπ ράξε ζε ινγηθά θπθιψκαηα ή θπθιψκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο 

ή ηειεπηθνηλσλίαο αεξνζθαθψλ, κπνξνχλ λα έρνπλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο.  

3. Σν νινθιήξσκα  𝑖 𝑡 𝑑𝑡
00

0
, δειαδή ην κεηαθεξφκελν θνξηίν, γίλεηαη ε αηηία 

ηνπηθήοηήμεο θαη δηάηξεζεο κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ κηθξνχ πάρνπο.  

4. Σν νινθιήξσκα ηνπ ηεηξαγψλνπ ηνπ ξεχκαηνο 𝑖2 𝑡 𝑑𝑡
00

0
, είλαη αλάινγν ηεο  

εθιπφκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία πξνθαιεί ζεξκηθά θαηλφκελα (ηήμε κεηάιισλ, 

έλαπζε εχθιεθησλ αηκψλ ή αεξίσλ).  

 

 Όηαλ έλα αληηθείκελν, φπσο έλα θηίξην, κία γξακκή ζε κία ππφγεηα ζήξαγγα ή 

έλα αεξνπιάλν πνπ πεηά, θηππεζεί απφ έλα θεξαπλφ, ην κέγεζνο ηεο θαηαπφλεζεο 

πνπ ζα ππνζηεί εμαξηάηαη απφ ην ξεχκα πνπ εθθνξηίδεηαη κέζσ απηνχ. Χο εθ ηνχηνπ, 

απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θεξαπλνχο, ην ξεχκα απηφ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ πην ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο εθθέλσζεο ηνπ θεξαπλνχ.  

 Σν θχξην ξεχκα πνπ ζπλνδεχεη κία εθθέλσζε θεξαπλνχ, νθείιεηαη ζηνλ νρεηφ 

επηζηξνθήο. Σν ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ θαηεξρφκελνπ νρεηνχ εμνπδεηεξψλεηαη απφ ην 

αληίζηνηρν εηεξφζεκν θνξηίν ηεο γεο. Σν θνξηίν απηφ ξέεη κέζα απφ ηνλ αγσγφ 

πξνεθθέλσζεο πνπ έρεη ζπλδέζεη πξνεγνπκέλσο ην ζχλλεθν κε ηε γε. Σν κέγεζνο 
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ηνπ ξεχκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε ξνή ηνπ θνξηίνπ απηνχ εμαξηάηαη θαη’ 

αξρήλ απφ ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ λέθνπο αιιά επίζεο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία θηλείηαη ν νρεηφο επηζηξνθήο απφ ηνλ ήδε ηνληζκέλν δξφκν πνπ ράξαμε ν 

νρεηφο πξνεθθέλσζεο.  

 Γηα ηε κέηξεζε απηνχ ηνπ ξεχκαηνο αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε κηαο 

αληίιεςεο γηα ηε κνξθή ηνπ, ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ λα βξεζνχλ θαη νη άιιεο 

ζρεηηθέο παξάκεηξνη ηνπ θεξαπλνχ φπσο δηάξθεηα ξνήο θιπ., έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξεο κέζνδνη. Οη παιαηφηεξεο ζηεξίδνληαη ζε κηα εθηίκεζε ηνπ ξεχκαηνο ε νπνία 

γηλφηαλ κειεηψληαο ηα ζεξκηθά ή κεραληθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθαιεί ην πιήγκα 

ηνπ θεξαπλνχ. Έηζη, απφ ηελ ηήμε ιεπηψλ κεηάιισλ ή απφ ηα ίρλε πάλσ ζε ιεπηέο 

κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, γηλφηαλ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ θεξαπλνχ. 

Δπίζεο, εθηίκεζε ηνπ εχξνπο ηνπ ξεχκαηνο γηλφηαλ απφ ηε ζχζθημε πνπ πξνθαιεί ε 

ξνή ηνπ ξεχκαηνο δηακέζνπ ελφο ζσιήλα. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο κέηξεζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο καγλεηηθήο δεχμεο. Η 

κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη φηαλ ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ δηαξξέεη έλαλ 

αγσγφ, ζρεκαηίδεηαη γχξσ ηνπ έλα καγλεηηθφ πεδίν. Αλ ηνπνζεηεζεί θνληά ζηνλ 

αγσγφ έλα καγλεηηθφ πιηθφ, απηφ ζα καγλεηηζηεί κε ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ πεδίνπ ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ην κέγηζην ξεχκα πνπ δηέξξεπζε ηνλ αγσγφ. Αλ ην πιηθφ 

παξνπζηάδεη κεγάιε πζηέξεζε κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην εξγαζηήξην θαη λα παξζνχλ 

νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο. Σέηνηα καγλεηηδφκελα πιηθά ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε επαθή 

κε ηα ζθέιε κεηαιιηθψλ πχξγσλ γξακκψλ κεηαθνξάο.  

 Χζηφζν, ε αθξίβεηα φισλ απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη κεηξηφηαηε γηαηί πξψηνλ 

δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο πνπ εθηείλεηαη ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ 

φπσο θαίλεηαη ζην ρ.1.8 θαη δεχηεξν γηαηί κεηξψληαο κφλν ηε κέγηζηε ηηκή, δε 

γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζην ξεχκα δηαθφξσλ εθθελψζεσλ ελφο πνιιαπινχ 

θεξαπλνχ. Γη’ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν πιένλ ζχγρξνλνο θαη απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη κέζσ ηνπ παικνγξάθνπ. 

 
ρήκα 6.1: Καηαλνκή ξεχκαηνο θεξαπλψλ θαηά Burger. 

1. Πξψηε εθθέλσζε αξλεηηθψλ θεξαπλψλ 

2. Δπφκελεο εθθελψζεηο αξλεηηθψλ θεξαπλψλ 

3. Θεηηθνί θεξαπλνί 
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 Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ ππάξρεη κε ηνλ παικνγξάθν, είλαη ην φηη ην 

θαηλφκελν είλαη ζπάλην θαη επνκέλσο δχζθνιν λα ιεθζνχλ παικνγξαθήκαηα θαη 

ζπγρξφλσο είλαη αξθεηά δαπαλεξή κέζνδνο. ην ρ. 1.9 θαίλνληαη ηα 

παικνγξαθήκαηα ηνπ ξεχκαηνο ελφο πνιιαπινχ αξλεηηθνχ θεξαπλνχ θαη ελφο 

ζεηηθνχ. 

 
 

ρήκα 6.2: Παικνγξαθήκαηα ηνπ ξεχκαηνο ελφο πνιιαπινχ αξλεηηθνχ θεξαπλνχ (α), 

θαη ελφο ζεηηθνχ θεξαπλνχ (β) (K. Berger).[1] 
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 Απφ ηα ρ. 6.2 (α), (β) βγαίλνπλ κεξηθά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Έηζη ζην ρ. 

6.2 (α) θαίλεηαη φηη ην ξεχκα ηεο πξψηεο εθθέλσζεο απμάλεη γξήγνξα θαη θζάλεη ζηε 

κέγηζηε ηηκή θνξπθήο ζε 10-15 κs. Καηφπηλ ην ξεχκα παχεη λα απμάλεη θαη αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη είηε ακέζσο είηε κεηά απφ κία πιαηηά θνξπθή. Η δηάξθεηα ηεο νπξάο ηνπ 

ξεχκαηνο φπνπ θαη ην ξεχκα κεηψλεηαη, είλαη ηέηνηα ψζηε ην ξεχκα λα θηάζεη ηα 20% 

ηεο ηηκήο θνξπθήο ζε 200-300 κs. ε πνιιαπινχο θεξαπλνχο, νη αθφινπζεο 

εθθελψζεηο έρνπλ πνιχ ζπληνκφηεξν κέησπν απφ ηελ πξψηε εθθέλσζε, θηάλνληαο 

ζηελ ηηκή θνξπθήο ζε 1 ή 2 κs. Η νπξά ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ξεχκαηνο ησλ αθφινπζσλ 

εθθελψζεσλ είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο πξψηεο. Οη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο ησλ 

αθφινπζσλ εθθελψζεσλ είλαη θαηά θαλφλα κηθξφηεξεο ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο.  

 Οη ζεηηθνί θεξαπλνί παξνπζηάδνπλ ζπρλά πςειφηεξεο ηηκέο ξεχκαηνο απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο αξλεηηθνχο. ην ρ. 6.2 (β) θαίλεηαη φηη ην κέησπν ηνπ ξεχκαηνο 

ησλ ζεηηθψλ θεξαπλψλ δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ απηφ ηνπ αξλεηηθνχ ξεχκαηνο, 

δειαδή πεξίπνπ 20-50 κs. Η νπξά ηνπ επίζεο έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα, πεξίπνπ 

1000 κs.  

 Απφ ηα ζρήκαηα θαίλεηαη πσο κηα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο εθηφο απφ ηε 

κέγηζηε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, είλαη θαη ε δηάξθεηα ξνήο κηαο νξηζκέλεο έληαζεο 

ξεχκαηνο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε δηάξθεηα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ελέξγεηα 

πνπ ζπζζσξεχεηαη κέζα ζηελ αληίζηαζε πνπ δηαξξέεη θαη θαηά ζπλέπεηα ηφζν 

κεγαιχηεξε ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα, αθνχ είλαη αλάινγε ηνπ  𝑖2𝑑𝑡. Γηα ην ιφγν 

απηφ θεξαπλνί κε κεγάιε δηάξθεηα ξεχκαηνο, έζησ θαη αλ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ 

ξεχκαηνο δελ είλαη πνιχ πςειή νλνκάδνληαη ζεξκνί ζε αληίζεζε κε άιινπο πνπ 

κπνξεί λα αλαπηχζζνπλ κεγάια ξεχκαηα κηθξήο δηάξθεηαο. Οη ζεξκνί θεξαπλνί είλαη 

πην επηθίλδπλνη κφλνλ φηαλ πξνθχπηεη ζέκα ππξθαγηάο ή έθξεμεο ελψ γηα ηα 

ειεθηξηθά ζπζηήκαηα πην επηθίλδπλνη είλαη νη θεξαπλνί κε κεγάιεο εληάζεηο θαη 

κηθξή δηάξθεηα.  

 

 

6.3. σεδιαζμόρ ζςζηήμαηορ ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ 
 

 Η αληηθεξαπληθή πξνζηαζία είλαη έλα ζχλζεην αληηθείκελν πνπ ζπλδπάδεη ην 

θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ θεξαπλνχ θαη ηα κέζα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

πξνζηαζία έλαληη ησλ πιεγκάησλ ηνπ. Αλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θεξαπλνχ 

δηνρεηεχεηαη ζηε γε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ έλαο θεξαπλφο λα έρεη επηθίλδπλεο 

επηπηψζεηο ζε δηάθνξεο θαηαζθεπέο ή αθφκα θαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. θνπφο 

ελφο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο είλαη εάλ πιεγεί απφ θεξαπλφ άκεζα ή 

έκκεζα λα δηνρεηεχζεη ην ξεχκα ηεο εθθέλσζεο ειεγρφκελα ζηε γε θαη λα πεξηνξίζεη 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο δεκηέο ζηελ εγθαηάζηαζε πνπ έρεη ζχζηεκα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 
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Χο ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο νξίδεηαη ην πιήξεο ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηαηεχζεη κία εγθαηάζηαζε ή αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ 

πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηα πιήγκαηα θεξαπλψλ. Σν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο νλνκάδεηαη θαη ΑΠ. Οη επηζηήκνλεο κέρξη θαη ζήκεξα δελ έρνπλ 

αλαθαιχςεη κεζφδνπο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εκπνδίζνπλ ην ζρεκαηηζκφ 

θεξαπλνχ ή λα ηνλ εκπνδίζνπλ λα πιήμεη κηα θαηαζθεπή. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαίλεηαη ζην παξαπάλσ 

ζρεδηάγξακκα. 

 

6.3.1 Με ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο ζχιιεςεο ηνπ θεξαπλνχ 

 

 Οη επηζηήκνλεο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνζηεξίδνπλ φηη έλα ζχζηεκα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα βειηησζεί αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ιεγφκελεο 

ελεξγέο δηαηάμεηο ζχιιεςεο ηνπ θεξαπλνχ νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη απμάλνπλ ην 

πεδίν δξάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ 3 ηχπνη ελεξγψλ δηαηάμεσλ: 

1. Τα παδιενεπγά αλεξικέπαςνα 

 Σα ξαδηελεξγά αιεμηθέξαπλα απνηεινχλ ζπιιεθηήξηεο δηαηάμεηο ηχπνπ 

ξάβδνπ κε ξαδηελεξγή νπζία ζηελ απφιεμε ηεο ξάβδνπ νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη 

επεθηείλνπλ ηελ αθηίλα ζχιιεςεο ηεο αθίδαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθθίλεζε ζεηηθψλ 

leader κέζσ πξφζζεηνπ ηνληζκνχ ηνπ αέξα. Σα ιεγφκελα απηά έρνπλ εμεηαζζεί ηφζν 

πεηξακαηηθά φζν θαη ζεσξεηηθά θαη έρεη απνδεηρζεί φηη ηα ξαδηελεξγά αιεμηθέξαπλα 

δελ παξέρνπλ βειηησκέλε πξνζηαζία θαη επηπιένλ έρνπλ απαγνξεπζεί κε απφθαζε 

ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο σο επηθίλδπλα γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

 



 

 

- 104 - 

 

 
 

Δηθφλα 6.1:Αιεμηθέξαπλν ξαδηελεξγνχ ηχπνπ 

 

2. Τα αλεξικέπαςνα απώθηζηρ κεπαςνού 

 Σα αιεμηθέξαπλα απψζεζεο θεξαπλνχ απνηεινχλ ζπιιεθηήξηεο δηαηάμεηο 

ηχπνπ ξάβδνπ αιιά κε πνιιέο αθίδεο ζηελ απφιεμή ηεο ζθαηξηθά θαηαλεκεκέλεο. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη νη πνιιέο αθίδεο δεκηνπξγνχλ ρσξηθφ θνξηίν γχξσ απφ ελ 

απφιεμε ηεο ξάβδνπ πνπ εμνπδεηεξψλεη κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζχλλεθνπ πνπ 

πξνζεγγίδεη ηε πεξηνρή ηεο, παξεκπνδίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε θάζε ηνπ νρεηνχ 

επηζηξνθήο επεθηείλνληαο επνκέλσο ηε παξερφκελε πξνζηαζία. Σα ζπγθεθξηκέλα 

αιεμηθέξαπλα δελ πξνβιέπνληαη απφ θαλέλα δηεζλή νξγαληζκφ. 

 

 
 

Δηθφλα 6.2:Αιεμηθέξαπλν απψζεζεο θεξαπλνχ 

 

3. Τα αλεξικέπαςνα ππώιμος οσεηού 

 Σα αιεμηθέξαπλα πξψηκνπ νρεηνχ είλαη ζπιιεθηήξηεο δηαηάμεηο ηχπνπ ξάβδνπ 

νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ έλα κεραληζκφ ζθαλδαιηζκνχ ν νπνίνο ζηέιλεη παικνχο 

πςειήο ηάζεο ζηελ απφιεμε ηεο ξάβδνπ φηαλ ηα θνξηηζκέλα ζχλλεθα θαηαθζάλνπλ 

ζηε πεξηνρή εγθαηάζηαζήο ηνπο. Η ρξήζε ηνπο πξνβιέπεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

δηαθφξσλ ρσξψλ φπσο είλαη ε Γαιιία, ε Ιζπαλία θαη έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί θαη ζε 

πνιιέο θαηαζθεπέο αλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αθφκε δελ έρεη απνδεηρζεί 

ηθαλνπνηεηηθά θαη νη επηζηήκνλεο παξακέλνπλ επηθπιαθηηθνί. 
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Δηθφλα 6.3: Αιεμηθέξαπλν πξψηκνπ νρεηνχ 

 

6.3.2. Απνηίκεζε θηλδχλνπ απφ πιήγκα θεξαπλνχ 

 

 Απφιπηε πξνζηαζία έλαληη πιεγκάησλ θεξαπλνχ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί 

κφλν εζσθιείνληαο πιήξσο ηελ ππφ πξνζηαζία θαηαζθεπή εληφο ελφο θειχθνπο κε 

παρηά κεηαιιηθά ηνηρψκαηα (θισβφο Faraday). Αλ θαη ε κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη 

γηα ηε πξνζηαζία επαίζζεησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ φπνπ απαηηείηαη αδηάιεηπηε 

θαη απξφζθνπε ιεηηνπξγία ην ηδαληθφ απηφ ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα πινπνηεζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πξνζηαζίαο 

θαηαζθεπψλ. Ο ζρεδηαζκφο ελφο ΑΠ κηαο θαηαζθεπήο είλαη πάληα έλαο 

ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνζηαζίαο πνπ απηφ παξέρεη θαη 

ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ην 

ζπληζηά. Έλα ηέηνην ζχζηεκα δε κπνξεί πνηέ λα εμαζθαιίζεη ηελ απφιπηε πξνζηαζία 

ηεο θαηαζθεπήο σζηφζν κπνξεί λα κεηψζεη ζε απνδεθηφ βαζκφ ηηο επηδήκηεο 

επηπηψζεηο ηνπ θεξαπλνχ ζ’ απηήλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο κηαο θαηαζθεπήο ζπληζηάηαη ζηελ επηινγή ηεο απνδεθηήο 

ζηάζκεο πξνζηαζίαο. 
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6.3.3. ηάζκεο πξνζηαζίαο 

 

 Η ζηάζκε πξνζηαζίαο ελφο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα κε ηελ νπνία απηφ πξνζηαηεχεη έλα ρψξν απφ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ θεξαπλνχ, δηακνξθψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ θαη θαηαηάζζεη ην ΑΠ ζχκθσλα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Η ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ζηάζκεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ΑΠ δίλεηαη ζην παξαθάησ 

πίλαθα 6.1. 

 

Πίλαθαο 6.1: Απνηειεζκαηηθφηεηα επηπέδσλ πξνζηαζίαο 

 

Δπίπεδν πξνζηαζίαο Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Ι 0.98 

ΙΙ 0.95 

ΙΙΙ 0.90 

ΙV 0.80 

 

 Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΑΠ κεηψλεηαη πεγαίλνληαο απφ ηε ζηάζκε 

πξνζηαζίαο I ζηε ζηάζκε πξνζηαζίαο IV. ε θάζε ζηάζκε πξνζηαζίαο αληηζηνηρνχλ 

αλψηαηα φξηα ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ηνπ θεξαπλνχ νη νπνίεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε 

πηζαλφηεηα λα κε μεπεξαζηνχλ. 

 Παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ζηάζκεο πξνζηαζίαο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε ηνπνζεζία ηεο θαη ην 

πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ε θαηαζθεπή. Δπίζεο είλαη ε θαηεγνξία 

ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ε εγθαηάζηαζε αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηηο νπνίεο ζα έρεη ε θαηαζηξνθή ηεο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζην πεξηβάιινλ 

θαζψο επίζεο θαη ε θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε πεξηνρή πνπ 

βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε. Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηάζκεο 

πξνζηαζίαο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ζπρλφηεηαο άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηεο απνδεθηήο ζπρλφηεηαο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

6.3.4. πρλφηεηα άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζε κηα θαηαζθεπή 

 

 Η ζπρλφηεηα άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζε κηα θαηαζθεπή Nd εθθξάδεη 

ην κέζν αξηζκφ άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε κηα 

θαηαζθεπή αλά έηνο θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε: 

Nd = Ng * Ae * 10
-6

πιήγκαηα θεξαπλνχ αλά έηνο 

φπνπ, 

Ng : ε κέζε εηήζηα ππθλφηεηα ηνπηθήο πηψζεο θεξαπλνχ αλά km
2
. 

Ae : ε ηζνδχλακε ζπιιεθηήξηα επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο 
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6.3.5. Τπνινγηζκφο ηεο κέζεο εηήζηαο ππθλφηεηαο πιεγκάησλ θεξαπλνχ ζην έδαθνο 

(Ng) 

  

 Η κέζε εηήζηα ππθλφηεηα πιεγκάησλ θεξαπλνχ ζην έδαθνο θαζνξίδεηαη κε 

κεηξήζεηο κέζσ δηθηχνπ θαηαγξαθήο θεξαπλψλ, σζηφζν ζχκθσλα κε ηελ IEC εάλ ε 

αθξηβήο ηηκή δελ είλαη δηαζέζηκε απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί πξνζεγγηζηηθά απφ ηελ 

παξαθάησ μίζσζε: 

Ng = 0,04 * Td
1.25

 πιήγκαηα θεξαπλνχ αλά km
2
 θαη έηνο 

φπνπ, 

Ng : ε κέζε εηήζηα ππθλφηεηα ηνπηθήο πηψζεο θεξαπλνχ αλά km
2
 

Td : ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ θαηαηγίδαο αλά έηνο (απφ ηζνθεξαπληθφ ράξηε) 

 Χο εκέξα θαηαηγίδαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή νξίδεηαη ε εκέξα γηα ηελ 

νπνία ζηε πεξηνρή απηή έρεη γίλεη αληηιεπηφο ν ζφξπβνο ηεο βξνληήο θαη έρεη 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν ηεο αζηξαπήο δειαδή ηνπ θεξαπλνχ. Γη’ απηφ γηα λα 

βξνχκε ηνλ αξηζκφ Td αλαηξέρνπκε ζηνλ ηζνθεξαπληθφ ράξηε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηνλ ηζνθεξαπληθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο. 
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Δηθφλα 6.4: Ιζνθεξαπληθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο 

 

 εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θαη ε δεκνζίεπζε κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

σξψλ θαηαηγίδαο αληί εκεξψλ αλά έηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ππθλφηεηα 

πιεγκάησλ θεξαπλνχ ζην έδαθνο (Ng = 0,054 * Th
1.1

 πιήγκαηα θεξαπλνχ αλά km
2
 

θαη έηνο) έδεημε φηη ζε πεξηνρέο κηθξήο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο ε ππθλφηεηα 

πιεγκάησλ θεξαπλνχ ζην έδαθνο ππνινγηζκέλε κε βάζε ηηο εκέξεο θαηαηγίδαο είλαη 

πεξίπνπ δηπιάζηα απφ ηελ αληίζηνηρε ππνινγηζκέλε κε βάζε ηηο ψξεο θαηαηγίδαο αλά 

έηνο. 

απηφ γηα λα έρνπκε ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο Ng ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ θαηαηγίδσλ. 

 

6.3.6. Απνδεθηή ζπρλφηεηα θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζε κηα θαηαζθεπή 

 

 Η απνδεθηή ζπρλφηεηα θεξαπληθψλ πιεγκάησλ γηα κηα θαηαζθεπή Nc 

εθθξάδεη ηε κέγηζηε απνδεθηή ηηκή ηνπ αξηζκνχ άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε κία θαηαζθεπή αλά έηνο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δεκηά. Η ηηκή ηνπ Nc κπνξεί λα εθηηκεζεί κέζσ κειέηεο απνηίκεζεο θηλδχλνπ απφ 

πιήγκα θεξαπλνχ ιακβάλνληαο ππφςε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο φπσο είλαη ν ηχπνο 

δφκεζεο, ε παξνπζία εχθιεθησλ θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ, ιεθζέληα κέηξα γηα 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πιήγκαηνο, πιήζνο αλζξψπσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηε 

θαηαζηξνθή, ηχπνο θαη ζπνπδαηφηεηα ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ πνπ 

επεξεάδνληαη, αμία ησλ αγαζψλ πνπ ελδερνκέλσο θαηαζηξαθνχλ, άιινπο 

ζπληειεζηέο. Η ζπρλφηεηα άκεζσλ θεξαπληθψλ πιεγκάησλ ζε κηα θαηαζθεπή 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλα ζπληειεζηή Κ πνπ βγαίλεη απφ ην γηλφκελν ζπληειεζηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζηεγάδεη (ζπληειεζηήο A), ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ (ζπληειεζηήο B), ην 

πεξηερφκελν ηνπ θηηξίνπ(ζπληειεζηήο C), ην βαζκφ απνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ 

(ζπληειεζηήο D) θαη ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο (ζπληειεζηήο E). 
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6.4. Μεηάδοζη κποςζηικών ςπεπηάζεων 
 

 Με ηνλ φξν θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο, ελλννχκε ηηο απφηνκεο απμήζεηο ηεο 

απφιπηεο ηηκήο ηνπ δπλακηθνχ, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη απφ 

εθαηνκκπξηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (10
-6

s) κέρξη θάπνηα ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 

(10
-3

s). Η αχμεζε ηεο απφιπηεο ηηκήο ηνπ δπλακηθνχ θπκαίλεηαη απφ κεξηθά Volts, 

κέρξη ρηιηάδεο Volts. Σα αίηηα δεκηνπξγίαο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ είλαη είηε 

θπζηθά, είηε ηερλεηά. Φπζηθέο πεγέο είλαη νη θεξαπλνί (lightning electromagnetic 

pulses ή LEMP), ηφζν κεηαμχ λέθνπο θαη γεο, φζν θαη κεηαμχ λεθψλ, θαη νη δηάθνξεο 

ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο (electrostatic discharges ή ESD). Σερλεηέο πεγέο είλαη 

ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνπ αλαπηχζζνπλ θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο, είηε απφ ρεηξηζκνχο 

δηαθνπηψλ, είηε απφ βξαρπθπθιψκαηα (switching electromagnetic pulses ή SEMP). 

 Σα θξνπζηηθά θχκαηα δεκηνπξγνχλ ξεχκαηα κε πνιχ κεγάιε έληαζε, ηθαλά 

λα θαηαζηξέςνπλ θάζε κνξθήο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα βιάςνπλ ηελ 

αλζξψπηλε δσή. Σα ξεχκαηα απηά πεξλάλε κέζα ζηηο ζπζθεπέο θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο δηακέζνπ ησλ θαισδίσλ ηζρχνο, ησλ ηειεθσληθψλ θαισδίσλ, ησλ 

θεξαηψλ, ησλ γεηψζεσλ, ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ θιπ. 

Αθφκα θαη αλ ν θεξαπλφο πέζεη εθαηνληάδεο κέηξα καθξηά απφ κηα θαηαζθεπή, ε 

ζρεηηθά πςειή ηδηνζπρλφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα ηαμηδεχζεη ζε κεγάιε απφζηαζε θαη πηζαλφηαηα λα πξνζβάιιεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή κέζσ θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ «δξφκνπο». Έλαο 

θεξαπλφο ινηπφλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζηα ειεθηξηθά κέξε κηαο 

θαηαζθεπήο αθφκα θαη αλ πέζεη έλα ρηιηφκεηξν καθξηά. Η απφζηαζε πνπ κπνξεί λα 

πιήμεη κία θαηαζθεπή, είλαη ζπλάξηεζε ηεο έληαζήο ηνπ. 

 Ο ηξφπνο πνπ έλαο θεξαπλφο επηδξά κπνξεί λα είλαη είηε επαγσγηθφο, είηε 

σκηθφο, είηε ρσξεηηθφο, είηε θάπνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ, φπσο εμεγείηαη παξαθάησ. 

Τπάξρεη, θπζηθά, θαη ε αθξαία πεξίπησζε λα πέζεη απεπζείαο πάλσ ζε θάπνηα 

θαιψδηα ή ζσιήλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. 

 Γχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο επαγσγηθψλ επηδξάζεσλ έρνπλ παξαηεξεζεί. 

Όηαλ έλαο θεξαπλφο πέζεη ζε έλα θηίξην πνπ έρεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, ην ξεχκα 

ηνπ ζα δηνρεηεπζεί κέζσ ηνπ αγσγνχ θαζφδνπ ζηε γε. Σν ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν 

φκσο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ηνλ αγσγφ, κπνξεί λα κεηαθέξεη επαγσγηθά 

θνξηία ζηηο δηάθνξεο θαισδηψζεηο ηνπ θηηξίνπ ή αθφκα θαη ζε γεηηνληθά θηίζκαηα. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, απνθνξηίζεηο θεξαπλψλ ζηελ χπαηζξν θνξηίδνπλ επαγσγηθά, 

θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο, κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ή ηειεθσληθά θαη κέζσ απηψλ 

εηζρσξνχλ κέζα ζε θαηαζθεπέο πξνθαιψληαο θζνξέο ζηα ειεθηξηθά ηνπο κέξε. 

 Οη σκηθέο επηδξάζεηο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο κεηάδνζεο θξνπζηηθψλ 

ξεπκάησλ θαη πιήηηνπλ, ηφζν ππφγεηεο, φζν θαη ππέξγεηεο ή ελαέξηεο γξακκέο θαη 

ζσιελψζεηο. πλαληάηαη θαη σο γαιβαληθφ θαηλφκελν. Όηαλ έλαο θεξαπλφο πιήμεη 

αθφκα θαη ην έδαθνο ζε θνληηλή θαηαζθεπή, ην θεξαπληθφ ξεχκα πνπ δηαρέεηαη 

ςάρλεη δηφδνπο εθηφλσζεο κέζα ζηε γε. Δπεηδή αθνινπζείηαη πάληα ε επθνιφηεξε 

δίνδνο, δειαδή κε ηελ κηθξφηεξε σκηθή αληίζηαζε, έλα πνζνζηφ ηνπ ξεχκαηνο ζα 

πεξάζεη κέζα ζηα θνληηλά θηίζκαηα, είηε δηακέζνπ ησλ ειεθηξνδίσλ ηεο γείσζεο ησλ 

θαηαζθεπψλ, είηε δηακέζνπ δηαθφξσλ κεηαιιηθψλ ζσιελψζεσλ (χδξεπζε, 

απνρέηεπζε θιπ.). Η κφλσζε ησλ θαισδίσλ έρεη κεγαιχηεξε αληίζηαζε απφ φηη ην 

έδαθνο, αιιά ιφγσ κεγάιεο δηαθνξάο δπλακηθνχ κεηαμχ γεο θαη κνλσκέλσλ κεξψλ, 

ε κφλσζε απηή δηαζπάηαη θαη ε ππέξηαζε δηνρεηεχεηαη ζηνπο αγσγνχο 

θαηαζηξέθνληαο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, φηαλ απηφ ην θηίξην ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε άιια θηίξηα, ιφγσ ηεο 
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δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ άθξεο ησλ γξακκψλ, ην ξεχκα ζα 

ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ θαηαζηξέθνληαο θαη ζπζθεπέο γεηηνληθψλ θηηξίσλ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ρσξεηηθέο επηδξάζεηο, απηέο δεκηνπξγνχληαη φηαλ έλα λέθνο 

ράζεη απφηνκα ην ειεθηξηθφ ηνπ θνξηίν, κε ζπλέπεηα ηα δίθηπα πνπ βξίζθνληαη θάησ 

απφ απηφ, λα ράζνπλ θαη απηά ρσξεηηθά ην θνξηίν ηνπο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, 

αλαπηχζζνληαη νδεχνληα θχκαηα πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Αλ κάιηζηα ηα δίθηπα 

απηά είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη θαιά κνλσκέλα ρεηξνηεξεχεη ε θαηάζηαζε, θαζψο ην 

θχκα αληαλαθιάηαη θαη κεγαιψλεη αιιά θαη δελ κπνξεί λα απνθνξηηζηεί. ε 

πεξίπησζε ινηπφλ, πνπ ην δπλακηθφ ηνπ δηθηχνπ θηάζεη ζε ηηκή κεγαιχηεξε ηεο 

αληνρήο ησλ ειεθηξηθψλ κνλψζεσλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα άθξα ηνπ, 

απηέο ζα θαηαζηξαθνχλ. 

 Σέινο, ππεξηάζεηο δεκηνπξγνχληαη θαη απφ ρεηξηζκνχο δηαθνπηψλ ηζρχνο, 

καγλεηηθή δεχμε κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο, βξαρπθπθιψκαηα θαη δεχμε-απφδεπμε 

ζπζηνηρηψλ ππθλσηψλ, θπξίσο δηφηη ηα ξεχκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ απνθηνχλ θξνπζηηθή κνξθή κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

κνλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Όπσο είλαη 

γλσζηφ, ην ξεχκα πνπ δηαξξέεη έλαλ αγσγφ δεκηνπξγεί έλα καγλεηηθφ πεδίν ζην 

νπνίν απνζεθεχεηαη ελέξγεηα. Αλ απηφ ην ξεχκα δηαθνπεί μαθληθά, ε ελέξγεηα ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ απειεπζεξψλεηαη. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αλαισζεί, παίξλεη ηε 

κνξθή ελφο θξνπζηηθνχ θχκαηνο. Όζν πεξηζζφηεξε, θπζηθά, είλαη ε απνζεθεπκέλε 

ελέξγεηα, ηφζν κεγαιχηεξν θαη ην θχκα. Μεγάια ξεχκαηα θαη κεγάια κήθε αγσγψλ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηάζηαζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ επαγσγηθά θνξηία φπσο 

θηλεηήξεο ή κεηαζρεκαηηζηέο, απνηεινχλ ζπρλά αηηίεο δεκηνπξγίαο θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ. 
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6.5. Απαγωγοί κποςζηικών ςπεπηάζεων 
 

 Αλαθέξακε λσξίηεξα φηη νη θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ 

κέζα ζηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα είηε κέζα απφ ηελ ειεθηξηθή παξνρή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο, είηε κέζα απφ ηηο ηειεθσληθέο 

γξακκέο, ηηο γξακκέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηηο γξακκέο κεηαθνξάο αλαινγηθψλ 

ζεκάησλ (απφ θεξαία ηειεφξαζεο, θάκεξα παξαθνινχζεζεο θιπ.) θαη γεληθά κέζα 

απφ νπνηνδήπνηε ειεθηξηθά αγψγηκν δίθηπν. Οη απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ 

(surge protection devices ή SPDs), πνπ ζπρλά ζα ζπλαληεζνχλ θαη σο αιεμηθέξαπλα 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη νη ζπζθεπέο απηέο πνπ ηνπνζεηνχληαη πξηλ 

απφ ηα κεραλήκαηα πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ή ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

κέζα ζην δίθηπν, κε ζηφρν λα κεηψζνπλ ην θξνπζηηθφ θχκα άκεζα ζε κεγέζε 

αθίλδπλα. 

 Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ε εμήο: ν θάζε απαγσγφο θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ, SPD, ραξαθηεξίδεηαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ κία 

πνιχ πςειή αληίζηαζε κεηαμχ ησλ άθξσλ ηνπ. Όηαλ ζην δίθηπν πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο εθαξκνζηεί κία θξνπζηηθή ηάζε κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηάζε 

δηάζπαζεο ηνπ SPD, βξαρπθπθιψλεη ηα άθξα ηνπ ζε ρξφλν ηεο ηάμεο ns, κεηψλνληαο 

έηζη ηηο δηαθνξέο δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ ειεθηξηθά κνλσκέλσλ αγσγψλ θαη κεηαμχ 

ησλ γεησκέλσλ κεξψλ, ζε ζηάζκε πνπ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξε ηεο δηειεθηξηθήο 

αληνρήο ησλ κνλσηηθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Γηεζλέο πξφηππν 

IEC 60664-1. Η ηάζε απηή νλνκάδεηαη ηάζε πξνζηαζίαο (Up) θαη είλαη ην βαζηθφηεξν 

θξηηήξην επηινγήο ηνπ SPD. Όηαλ ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ επαλέιζεη ζηα θπζηνινγηθά 

επίπεδα, ν απαγσγφο θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ, SPD, απηφκαηα επαλέξρεηαη ζηελ 

αξρηθή θπζηνινγηθή ηνπ ζέζε, ρσξίο ηελ αλάγθε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, αληηθαηάζηαζε ηεθηψλ, ή επαλανπιηζκνχ απηφκαησλ 

δηαθνπηψλ. 

 Η ηάζε πξνζηαζίαο, Up, ιεηηνπξγίαο ηνπ SPD, πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηεο 

ζηάζκεο κφλσζεο ηεο ζπζθεπήο πνπ πξνζηαηεχεη. Αλ γηα παξάδεηγκα πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζεί έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα κε δηειεθηξηθή αληνρή 800V, ν απαγσγφο 

θξνπζηηθήο ππέξηαζεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη κε Up< 800V, ή αθφκε 

ρακειφηεξε, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ε ζπζθεπή επαξθψο θαη λα ππάξρεη θαη έλα 

φξην αζθαιείαο. 

 Γηα αμηφπηζηε καθξάο δηάξθεηαο ιεηηνπξγία, ην SPD πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα 

κπνξεί λα αληέμεη ην κεγαιχηεξν θξνπζηηθφ ξεχκα Ι imp ή Ιmax πνπ αλακέλεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλαγθαία 

ζηάζκε πξνζηαζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Οη απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ επηιέγνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη. Πην αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπο 

είλαη νη εμήο: 

 Φαπακηηπιζηικά δικηύος: Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα κε ην δίθηπν 

είλαη αλαγθαία ε γλψζε ησλ ηξηψλ επφκελσλ παξακέηξσλ. Η Ολνκαζηηθή ηάζε 

ιεηηνπξγίαο (Voltage rating, UN, ή Continuous operating voltage, UC) θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηελ νλνκαζηηθή ηάζε ηεο ειεθηξηθήο γξακκήο. Η κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην +15% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο. 

Γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα, φπσο θαη γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ζχκθσλα κε νδεγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο γηα φια ηα δίθηπα ρακειήο 

ηάζεο είλαη 230/400V. Γηα ηα αζζελή ξεχκαηα (π.ρ. ζήκαηα data) νλνκαζηηθή ηάζε 

είλαη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ηηκή θνξπθήο ηνπ ζήκαηνο (Voltage peak value, Upk). Σν 
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Ολνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, (Continuous operating current, IC), ελδηαθέξεη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν απαγσγφο ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ην δίθηπν. Σέινο, αλάινγα κε 

ηε πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, f, ηνπ δηθηχνπ, επηιέγεηαη θαη ν απαγσγφο πνπ ιεηηνπξγεί 

ζηελ αλάινγε ζπρλφηεηα. 

 Τάζη εκθόπηιζηρ ή Παπαμένοςζα ηάζη (Residual voltage, Ures): είλαη ε 

ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα άθξα ηνπ απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηέιεπζεο ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο εθθφξηηζεο, ην νπνίν νξίδεηαη 

παξαθάησ. Η κέγηζηε παξακέλνπζα ηάζε(Voltage limiting) είλαη απηή πνπ 

αληηζηνηρεί ζην κέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο πνπ κπνξεί λα αληέμεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

απαγσγφο. ηελ πεξίπησζε απαγσγνχ ηχπνπ ζπηλζεξηζηή ε παξακέλνπζα ηάζε 

ηζνχηαη κε ηελ Σάζε δηάζπαζεο(Spark overvoltage), ηελ ηάζε δειαδή ζηελ νπνία 

έρνπκε έλαξμε ηνπ ζπηλζήξα. Όπσο γίλεηαη ζαθέο, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηάζε 

πξνζηαζίαο ελφο απαγσγνχ ηφζν ην θαιχηεξν, θαη ηφζν πην επαίζζεηεο ζπζθεπέο 

κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη. 

 Τάζη πποζηαζίαρ (Voltage protection level, UP):ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο 

ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απαγσγνχ θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

κέγηζηε παξακέλνπζα ηάζε ή ηελ ηάζε δηάζπαζεο. Η ρξεζηκφηεηα ηεο παξακέηξνπ 

απηήο είλαη ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε φισλ, θαζψο κεγαιχηεξε ηάζε πξνζηαζίαο απφ 

απηή πνπ αληέρεη ε ππφ πξνζηαζία ζπζθεπή, ζα νδεγήζεη ζε αλεπαξθή πξνζηαζία 

ηεο θαη ελδερφκελε θαηαζηξνθή ηεο. 

 Μέγιζηο πεύμα εκθόπηιζηρ (Maximum discharge current, Imax ή 

Maximum impulse current, Iimp): είλαη ην κεγαιχηεξν ξεχκα εθθφξηηζεο πνπ 

δηέξρεηαη κέζα απφ ην αιεμηθέξαπλν δηθηχνπ ηνπιάρηζηνλ γηα κία θνξά, ρσξίο απηφ 

λα θαηαζηξαθεί. Με βάζε απηή ηε κεηαβιεηή εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 

απαγσγνχ. Σν κέγηζην ξεχκα εθθφξηηζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κνξθή 

θξνχζεο ηνπ θχκαηνο. Όηαλ ιέκε κνξθή θξνχζεο (Impulse waveshape) ελλννχκε ην 

πειίθν ηνπ ρξφλνπ πνπ θηάλεη ην ξεχκα ζηε κέγηζηε ηηκή ηνπ, πξνο ην ρξφλν πνπ 

πέθηεη ζην κηζφ ηεο κέγηζηεο ηηκήο. Ο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην γεγνλφο φηη 

θάζε θξνπζηηθφ θχκα έρεη απξφβιεπηε κνξθή θξνχζεο θαη ζπλεπψο ηα κεγέζε δελ 

είλαη ζπγθξίζηκα. Δηζάγνληαο απηή ηελ παξάκεηξν είκαζηε πην αθξηβήο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ Imax ηεο αληηθεξαπληθήο ζπζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απαγσγφο 

ζην νπνίν εθαξκφδεηαη θξνχζε κνξθήο 8/20κs έρεη ηθαλφηεηα Imax=5kA. ηνλ ίδην 

απαγσγφ αλ εθαξκνζηεί θξνχζε κνξθήο 4/10κs γηα παξάδεηγκα, έρεη ηθαλφηεηα 

Imax=65kA. Η κνξθή θξνχζεο θαζνξίδεηαη απφ ηα Γηεζλή πξφηππα IEC ζε 8/20κs, 

ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ Imax θηάλεη θαη ζε δηάξθεηα ηα 10ms 

(IEC 61643–1). Απφ εδψ θαη ζην εμήο φηη ηηκέο έληαζεο θαη αλ αλαθέξνληαη, σο 

κνξθή θξνχζεο ζα ελλνείηαη ε 8/20κs. 

 Ονομαζηικό πεύμα εκθόπηιζηρ (Nominal discharge current, In): Δηζη 

νλνκάδεηαη ην ξεχκα απηφ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ απαγσγφ γηα 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη θνξέο, ρσξίο απηφο λα παξνπζηάζεη δπζιεηηνπξγία. Όηαλ γηα 

παξάδεηγκα ιέκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο απαγσγφο έρεη Imax=40kA θαη In=15kA, 

ξεχκαηνο 8/20κs ελλννχκε φηη κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ζε 

ξεχκα 40kA ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαη ζε ξεχκα 15kA ηνπιάρηζηνλ γηα είθνζη θνξέο, 

πάληα κνξθήο 8/20κs. 

 Υπέπηαζη μεγάληρ διάπκειαρ ηος ηλεκηπικού πεδίος διανομήρ, UTOV: κία 

ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη θαηά ηελ επηινγή ηνπ απαγσγνχ, 

θπξίσο ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, είλαη νη ππεξηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο καθξάο 

δηάξθεηαο UTOV, κε ρξνληθή δηάξθεηα 0,05<t<10s. Οη ηάζεηο απηέο ιφγσ ηεο δηάξθεηάο 

ηνπο δελ έρνπλ θξνπζηηθή κνξθή θαη ν απαγσγφο ππεξηάζεσλ, αλ ιεηηνπξγήζεη γηα 

λα ηηο κεηψζεη ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα θαηαζηξαθεί, θαζψο θαηαπνλείηαη γηα 
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κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ην ξεχκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ξέεη κέζα ζε απηφλ. 

ηαηηζηηθά, έρεη απνδεηρζεί φηη ζε απνκνλσκέλα δίθηπα ε θαηαζηξνθή ησλ 

απαγσγψλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ απφ απηφ ην αίηην, είλαη ζπλεζέζηεξε απφ φηη ε 

θαηαζηξνθή ηνπο απφ έλα θεξαπληθφ ξεχκα. Σν Γηεζλέο πξφηππν IEC ηεο ζεηξάο 

60364 ζπληζηά ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα θαηαζθεπάδνπλ 

δίθηπα πνπ νη ππεξηάζεηο κεγάιεο δηάξθεηαο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 

1,5xUN+750V γηα ρξφλν 0,05<t<5s, θαη ηελ ηηκή 1,5xUNV γηα ρξφλν 5<t<10s. Η 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ απαγσγνχ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ην θξηηήξην λα ιεηηνπξγεί ζε ηάζεηο κεγαιχηεξεο ηεο UTOV, φπσο απηή νξίδεηαη απφ 

ην IEC 60364. Αλ θαη αλαθέξζεθε, δειαδή, φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηάζε 

πξνζηαζίαο ηφζν ην θαιχηεξν, νη ειάρηζηεο ηηκέο ηεο UP πεξηνξίδνληαη απφ ηελ UTOV. 

 Φπόνορ απόκπιζηρ (Time Response, tR): είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη κέρξηο 

φηνπ λα ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ απαγσγνχ. Δίλαη πνιχ βαζηθή παξάκεηξνο, 

θαζψο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη πξηλ πεξάζεη ην θχκα θαη θάλεη ηε δεκηά θαη πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξνο ησλ 25 ns (25x10
-9

). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη ζηαζεξνπνηεηέο 

ηάζεο (UPS) δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, θαζψο 

ν ρξφλνο απφθξηζήο ηνπο είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ κεγαιχηεξνο (ηεο ηάμεο ησλ ms, 10
-

3
). Αληηζέησο, θηλδπλεχνπλ θαη νη ίδηνη απφ ηα θξνπζηηθά θχκαηα θαη ρξεηάδνληαη 

πξνζηαζία. 

 Τπάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ 

απαγσγνχ, φπσο ε ηζρχο ιεηηνπξγίαο, ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο, ην κέγηζην 

πςφκεηξν ιεηηνπξγίαο θιπ. πνπ δελ ρξήδνπλ αλάιπζεο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, 

θαζψο ν ξφινο ηνπο είλαη ζεκαληηθφο κελ, πνιχ ιεπηνκεξεηαθφο δε. 
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Δηθφλα 6.5.: Απαγσγνί Κξνπζηηθψλ Τπεξηάζεσλ γηα εγθαηάζηαζε ζην γεληθφ πίλαθα 

 

 

6.5.1. Δίδε απαγσγψλ θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ 

 

 Αλάινγα κε ην ηη ζπζθεπή ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε θαη απφ πνηα ζεκεία 

εηζφδνπ ηνπ θχκαηνο, ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρνη απαγσγνί θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ. Οη απαγσγνί πνπ ζπλεζέζηεξα ζπλαληψληαη είλαη νη εμήο: Οη απαγσγνί 

κέζεο ηάζεο έρνπλ ζθνπφ λα πξνζηαηεχζνπλ έλαλ ππνζηαζκφ ή γεληθφηεξα έλα 

δίθηπν κέζεο ηάζεο απφ θξνπζηηθά θχκαηα εξρφκελα απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Η 

νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ζπλήζσο γηα ηε ρψξα καο 21kV θαη 

ηνπνζεηνχληαη παξάιιεια κε ην δίθηπν, έλαο ζε θάζε θάζε (ζπλνιηθά ηξεηο γηα 

ηξηθαζηθφ ξεχκα). Απνηεινχλ ηελ πξψηε βαζκίδα πξνζηαζίαο, θαη ρσξίδνληαη ζε 

πνξζειάλεο θαη πνιπκεξίνπ (polymer). Οη απαγσγνί ρακειήο ηάζεο γηα ζπζηήκαηα 

TN-S, φπσο απηφ ηεο ΓΔΗ (εθηφο απφ ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο πνπ έρεη 

ζχζηεκα ΣΣ θαη ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη πάιη νη ίδηνη απαγσγνί), ηνπνζεηνχληαη 

ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα θαη παξάιιεια ζηελ θάζε θάζε ηνπ ξεχκαηνο αιιά θαη ζηνλ 

νπδέηεξν (ζπλνιηθά ηέζζεξα γηα ηξηθαζηθφ ξεχκα, δχν γηα κνλνθαζηθφ). Όπνηε 

θξίλεηαη ζθφπηκν ηνπνζεηνχληαη απαγσγνί θαη ζηνπο ππνπίλαθεο σο επηπιένλ δψλεο 

πξνζηαζίαο, αιιά θαη αθξηβψο πξηλ απφ κία ζπζθεπή. Δπαλαιακβάλεηαη ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη νη ζπγθεθξηκέλνη απαγσγνί δελ πξέπεη θαηά ηελ απαγσγή ησλ θξνπζηηθψλ 

ππεξηάζεσλ λα δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν 

κεδελίδνληαο ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ, αιιά λα ζπλερίδεηαη ε νκαιή ηξνθνδνζία ηνπ, 

έζησ θαη κε κεγαιχηεξε ηάζε, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αληνρήο ησλ κνλσηηθψλ ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν. 

 Οη θεξαίεο ησλ ηειενξάζεσλ ζπιιακβάλνπλ ην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ησλ 

θεξαπλψλ θαη δηα κέζνπ ηνπ νκναμνληθνχ θαισδίνπ δηνρεηεχνπλ ηελ ππέξηαζε ζηηο 

ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο πξνθαιψληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Οη απαγσγνί 

θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ θεξαηψλ πξνζηαηεχνπλ ηνπο δέθηεο απφ απηέο ηηο 
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ππεξηάζεηο δηνρεηεχνληάο ηηο ζηε γείσζε. Σν θχθισκα πξνζηαζίαο ηνπ απαγσγνχ 

δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ, νχηε λα πξνθαιεί 

απψιεηα ηεο ηζρχνο θαη εμαζζέληζε ηνπ ζήκαηνο πνπ ζπιιακβάλεη ε ζπζθεπή, γηα 

απηφ θαη πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ηζρχνο θαη ζπρλφηεηαο. Αλάινγνη απαγσγνί 

ππάξρνπλ θαη γηα πνκπνχο – δέθηεο ρακειήο ηζρχνο θαη ζπρλνηήησλ απφ VHF σο 

UHF (θάκεξεο παξαθνινχζεζεο θιπ.). 

 Οη απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ ηειεκεηξίαο θαη ηειερεηξηζκψλ 

πξνζηαηεχνπλ επαίζζεηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα θαη δηαηάμεηο απφ θξνπζηηθά 

ξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη απφ ηηο γξακκέο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ή ζεκάησλ. Οη 

απαγσγνί απηνί εγθαζίζηαληαη ζε ζεηξά κε ην δίθηπν θαη θνληά ζηηο ππφ πξνζηαζία 

ζπζθεπέο, επηηξέπνληαο ηε δηέιεπζε φισλ ησλ ζεκάησλ θαη δεδνκέλσλ. Πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηνί κε ην δίθηπν θαη λα κελ πξνθαινχλ παξεκβνιέο, επηδξάζεηο ή 

εμαζζελήζεηο ζηα ζήκαηα. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπο βξαρπθπθιψλνπλ κε ηε 

γείσζε ψζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε απψιεηά ηνπο θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ην ζχζηεκα 

κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.  

 Σέινο, γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ή ςεθηαθά θέληξα απφ 

ηελ είζνδν θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ΟΣΔ, ρξεζηκνπνηνχκε 

εηδηθνχο απαγσγνχο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ζεηξά κε ην ηειεθσληθφ δίθηπν θαη 

ππάξρνπλ είηε εκηαγσγηθνχ ηχπνπ, είηε ηχπνπ ζπηλζεξηζηή. 
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