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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Οι Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές που έχουν 

σχεδιαστεί για να προστατεύουν από ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές. 

Αυτές οι συσκευές ανιχνεύουν οποιοδήποτε ρεύμα διαρροής από μια ηλεκτρική εγκατάσταση και 

απομονώνουν το ηλεκτρικό σύστημα από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποτρέποντας έτσι πιθανή 

ηλεκτροπληξία. Οι ΔΔΡ που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος και διατίθενται στο εμπόριο για 

οικιακή και βιομηχανική χρήση είναι κυρίως ηλεκτρομηχανικές και δεν μπορούν να διακρίνουν την 

ηλεκτροπληξία από τη διαρροή ρεύματος σφάλματος. 

Τα κύρια ερευνητικά ερώτημα που υποκίνησαν την εν λόγω πειραματική διαδικασία είναι:  

α) αν και κατά πόσο η ενσωμάτωση του μικροελεγκτή ως όργανο λήψης απόφασης στην Διάταξη 

Διαφορικού Ρεύματος είναι εφικτή,  

β) αν αυτή η ενσωμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε μια “έξυπνη” συσκευή που να μπορεί να 

διαχωρίσει την τυχαία διαρροή ρεύματος από την ηλεκτροπληξία και να αντιδρά κατά περίπτωση. 

Σκοπός του πειράματος είναι η συμβολή στη συζήτηση περί, αφενός μεν, της μεγιστοποίησης της 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση “έξυπνων” συσκευών, και, αφετέρου, της 

εμπορικής αξιοποίησης της υπό μελέτη συσκευής.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε η πρωτογενής έρευνα και ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

Προκειμένου να αναλυθεί η περίπτωση μετατροπής μιας κλασσικής ηλεκτρομηχανικής ΔΔΡ σε μια 

ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή διάταξη, με στόχο την έξυπνη απόκριση του συστήματος σε 

περίπτωση ηλεκτροπληξίας, προγραμματίστηκε ο μικροελεγκτής ATmega328 με ειδικά 

διαμορφωμένο λογισμικό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρικό 

ανάλογο του ανθρώπινου σώματος, που προσομοιώνει τη σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου 

σώματος σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη αναδρομή σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη των ΔΔΡ, 

αναλύονται διάφορα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τυποποιήσεις, καθώς και θέματα 

προστασίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται ευσύνοπτα τα τυποποιημένα συστήματα γειώσεων στις 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα, βάσει 

της οποίας τυποποιείται και η ευαισθησία των ΔΔΡ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι περιπτώσεις εσφαλμένης ενεργοποίησης των ΔΔΡ εξαιτίας 

σφαλμάτων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, συζητούνται θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στις ιδιότητες ορισμένων 

κρίσιμων στοιχείων, τα οποία καθορίζουν τη λειτουργία των ΔΔΡ. 

Στο έκτο κεφάλαιο, περιγράφεται λεπτομερώς το υλικό και το λογισμικό της πειραματικής 

διαδικασίας, καθώς και διαγράμματα της διάταξης της πειραματικής διαδικασίας. Επίσης, γίνεται 

αναφορά στα χαρακτηριστικά του ελεγκτή, δηλαδή του συστήματος που είναι υπεύθυνο για την 

ενεργοποίηση της ΔΔΡ. Τέλος, παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα καθώς και η πλήρης 

ηλεκτρική συνδεσμολογία του πειράματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

1.1.  Ιστορικές φάσεις – πορεία εξέλιξης των Διαφορικών Διατάξεων 
Ρεύματος 

 

Από την στιγμή που ξεκίνησε η μαζική παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες εφευρέσεις και ευρεσιτεχνίες που είχαν στόχο να 

προστατέψουν τους χρήστες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τις μονάδες παραγωγής από τις 

βλαβερές συνέπειες σφαλμάτων όπως το βραχυκύκλωμα και ενδεχόμενες διαρροές ως προς γη. 

 

Το 1903 κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (DRP no. 160069) από τον Johann Sigmund 

Schuckert διαφορική διάταξη με την ονομασία που μπορεί πιθανώς να αποδοθεί στα Ελληνικά ως 

κύκλωμα άθροισης ρεύματος (Summenstromschaltung). Η λειτουργία αυτής της διάταξης 

αποσκοπούσε στην ανίχνευση ρεύματος σφάλματος προς τη γη στο ηλεκτρικό δίκτυο της AEG στο 

Βερολίνο [1]. 

 

Διαφορική διάταξη που ανιχνεύει σφάλμα προς γη σε γραμμές μεταφοράς αναπτύσσεται περαιτέρω 

από τον Nicholson (1908, U.S. Pat. No. 959,787) [1]. 

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμ. 552678 της 04/08/28) για την Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος 

αποκτήθηκε το 1928 από τη γερμανική εταιρεία RWE (Rheinisch - Westfälisches Elektrizitätswerk 

AG) [2].  

 

Το 1951, η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού προστασίας Schutzapparate-

Gesellschaft & Co. MbH αποκτά δικαίωμα κατασκευής της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος 

(ΔΔΡ)
1
. KG, Schalksmühle/Westphalia με εμπορικό όνομα “spinnennetz”, σχεδιασμένο σε εκδόσεις  

των δύο, τριών και τεσσάρων πόλων για ονομαστικό ρεύμα 25 Α και τάσεις μέχρι 380 V με 

ενεργοποίηση σε ρεύμα σφάλματος 0,3 Α. Εξετάστηκε ένα κατώτερο όριο ενεργοποίησης, αλλά 

απορρίφθηκε ως οικονομικά και εμπορικά παρακινδυνευμένο. Τα τότε επιτρεπόμενα ρεύματα 

                                                 
1 Εφεξής, η Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος όπως αναφέρεται στο ΕΛΟΤ hd384, για συντομογραφία, θα ονομάζεται 

ΔΔΡ. 
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διαρροής σε θερμαντικές συσκευές θα οδηγούσαν σε συχνά ψευδείς ενεργοποιήσεις λόγω του 

χαμηλότερου κατωφλίου ενεργοποίησης [3]. 

 

Το 1957, ο Meier ανέπτυξε μια Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος στην Αυστρία στην εταιρεία Felten 

& Guilleaume Fabrik AG Apparate Elektrischer [4], [5]. 

 

Το 1961, ο Dalziel, σε συνεργασία με την εταιρεία Rucker Manufacturing Co. στις Η.Π.Α., 

ανέπτυξε μια τρανζιστορική Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος, η οποία έγινε γνωστή ως διακόπτης 

κυκλώματος σφάλματος γείωσης GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), μερικές φορές σε 

συντομία GFI (Ground Fault Interrupter). Αυτό το όνομα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στις 

Η.Π.Α., όσον αφορά την ονομασία συσκευών προστασίας από διαρροή ρεύματος [6]. 

 

Ο ΔΔΡ που χρησιμοποιείται στις μέρες μας και έχει επικρατήσει στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

είναι ηλεκτρομηχανικός, παρά την πρόοδο στα ηλεκτρονικά και ψηφιακά συστήματα. Σε 

εμπορικούς καταλόγους ηλεκτρολογικού υλικού γνωστών κατασκευαστικών οίκων, οι κλασσικές 

ΔΔΡ υπερτερούν σε ποικιλία και πλήθος και το κόστος τους είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις 

ΔΔΡ, με συνδυασμένες λειτουργίες όπως αυτόματη επαναφορά, ενσωματωμένη μικροαυτόματη 

ασφάλεια, απομακρυσμένο χειρισμό, δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου απόκρισης (delayed 

tripping), και δυνατότητα μεταβολής της ευαισθησίας [7]. Πιθανή αίτια είναι πως η πολυπλοκότητα 

αυτών των τύπων ΔΔΡ τους καθιστά μη φιλικούς στον μέσο χρήστη. 
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1.2. Ευρεσιτεχνίες  

 

1.2.1. Διαφορική προστασία γραμμών μεταφοράς 

 

Η εφεύρεση (US959787A US Grant) σχετίζεται με την προστασία των γραμμών μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από σφάλμα που μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε αγωγό και σημείο 

της γραμμής. 

Είναι συνηθισμένο στην μετάδοση ισχύος σε υψηλή τάση σε μεγάλες αποστάσεις να 

χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες παράλληλες ανεξάρτητες τριφασικές γραμμές μεταφοράς 

που συνδέονται μεταξύ τους τόσο στην αφετηρία (σταθμός παραγωγής) όσο και στην άφιξη τους 

(καταναλώσεις), επιτρέποντας έτσι τη χρήση της μιας γραμμής, στην περίπτωση που η άλλη 

γραμμή τεθεί εκτός λειτουργίας. Εφόσον οι δυο παράλληλες τριφασικές γραμμές είναι 

συνδεδεμένες στην αφετηρία και την άφιξή τους, είναι επιθυμητό να αποσυνδέονται και τα δύο 

άκρα της τριφασικής γραμμής μεταφοράς επί της οποίας λαμβάνει χώρα το σφάλμα ως προς γη. 

Στην Εικόνα 1, περιγράφεται μια εφεύρεση του 1910 που προστατεύει από διαρροή ρεύματος ως 

προς γη δύο παράλληλες τριφασικές γραμμές μεταφοράς, που συνδέουν τους σταθμούς 

τροφοδοσίας με τα φορτία, και είναι έτσι διαρρυθμισμένες ώστε να αποσυνδεθεί η μια 

ελαττωματική τριφασική γραμμή μεταφοράς και στα δύο άκρα της αμέσως μετά την ανάπτυξη ενός 

σφάλματος ως προς γη, ανεξάρτητα από τη θέση του σφάλματος.  

Σε περίπτωση που συμβεί σφάλμα ως προς γη, π.χ. στο σημείο X, στη γραμμή Νο 12, θα 

διαταραχθεί η ισορροπία στο πρωτεύον των μετασχηματιστών P1 και P3 διότι το διαφεύγον ρεύμα 

προς τη γη δεν θα επιστρέψει από τις υπόλοιπες δυο γραμμές Νο 10 και Νο 11. Η ανισορροπία στο 

πρωτεύον τύλιγμα των μετασχηματιστών P1 και P3 θα εμφανιστεί ως τάση στο δευτερεύον και ένα 

ρεύμα θα ενεργοποιήσει, μέσω του πηνίου D1 και C1, την απόζευξη και των τριών φάσεων στην 

αρχή και στο πέρας της τριφασικής γραμμής. Όταν αποκατασταθεί η διαρροή ως προς γη, θα 

επανέλθει η ισορροπία στους μετασχηματιστές P1 και P3 (δηλαδή το στιγμιαίο άθροισμα των 

τάσεων των τριών φάσεων θα είναι μηδέν), επομένως δεν θα υπάρχει τάση στους μετασχηματιστές 

P1 και P3, και, ακολούθως, ούτε και ρεύμα για την ενεργοποίηση των πηνίων D1 και C1. Στην 

κατάσταση αυτή ισορροπίας, ένα δεύτερο κύκλωμα με συσσωρευτές επαναφέρει την ζεύξη των 

γραμμών μέσω των πηνίων g, f, c και d. Αντιστοίχως, το ίδιο θα προκύψει αν η διαρροή συμβεί και 
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στους υπόλοιπους αγωγούς Νο 10 και Νο 11, αλλά και αντίστοιχα στους αγωγούς της άλλης 

παράλληλης τριφασικής γραμμής Νο 7, Νο 8 και Νο 9 [8]. 

 

Εικόνα 1.  Διάταξη διαφορικής προστασίας δυο τριφασικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από σφάλμα, 

που μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε αγωγό και σημείο της γραμμής. [8]. 
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1.2.2. Συσκευές προστασίας από ηλεκτροπληξία 

 

Κατά τον Dalziel [6], διακρίνουμε δυο εκδοχές της ΔΔΡ. Στην γαλλική εκδοχή, διακρίνουμε τον 

τύπο διάταξης που κατασκευάζεται και σήμερα παγκοσμίως από τους μεγαλύτερους 

κατασκευαστικούς οίκους ηλεκτρολογικού υλικού (Εικόνα 2). 

Όταν εμφανιστεί η κατάλληλη τάση στο πηνίο ανίχνευσης σφάλματος (Εικόνα 2), το ρεύμα 

διέρχεται από το πηνίο (trip coil), που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του ρελέ ισχύος, και 

ενεργοποιείται το άνοιγμα των επαφών ισχύος. Για την επαλήθευση της λειτουργίας της ΔΔΡ, όταν 

ο χειριστής πιέσει το κομβίο δοκιμής (test button), ρεύμα διαφεύγει από την φάση προς στον 

ουδέτερο, χωρίς να επιστρέψει μέσα από το πηνίο ανίχνευσης σφάλματος (fault detector coil). Η 

ανισσοροπία αυτή μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου ρεύματος δημιουργεί τάση στο πηνίο 

ανίχνευσης σφάλματος και ενεργοποιείται το άνοιγμα των επαφών ισχύος του ρελέ. Η αντίσταση 

(test resistor) έχει τέτοια τιμή ώστε να προσομοιώνεται η διέλευση του ονομαστικού ρεύματος 

διαφυγής της ΔΔΡ. Στον συγκεκριμένο τύπο ΔΔΡ, δεν υπάρχει κάποιου είδους φίλτρο για την 

αποφυγή ψευδών/ανεπιθύμητων ενεργοποιήσεων. Η ανάταξη της ΔΔΡ πραγματοποιείται με 

χειροκίνητο χειρισμό. 

Στην αυστριακή εκδοχή (Εικόνα 2), έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Ο πυκνωτής (capacitor) 

λειτουργεί ως υψιπερατό φίλτρο παράκαμψης των συχνοτήτων και αρμονικών συνιστωσών, που 

προκαλούν ψευδή/ανεπιθύμητη ενεργοποίηση και ο σωλήνας εκκένωσης αερίου (gas discharge 

tube) επιτρέπει την διέλευση ρεύματος ενεργοποίησης της απόζευξης (trip coil), μόνο όταν η τάση 

στο δευτερεύον πηνίο (fault detector coil) του μετασχηματιστή έντασης υπερβεί κάποιο 

συγκεκριμένο όριο και πραγματοποιηθεί μια μικρή εκκένωση. Όταν εμφανιστεί η κατάλληλη τάση 

και συχνότητα στο πηνίο ανίχνευσης σφάλματος (fault detector coil), το ρεύμα διέρχεται από το 

πηνίο (trip coil), που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του ρελέ ισχύος, και ενεργοποιείται το άνοιγμα 

των επαφών. Η ανόρθωση μισού κύματος μέσω της διόδου (rectifier) πιθανώς επιτρέπει, κατά το 

σκεπτικό των σχεδιαστών της διάταξης, την καλύτερη απόδοση του πηνίου που είναι υπεύθυνο για 

τον έλεγχο του ρελέ ισχύος και ίσως δρα ως ένα ακόμη εμπόδιο με πιθανότητα επιτυχίας 50% σε 

ψευδή/ανεπιθύμητη ενεργοποίηση, σε περίπτωση που έχουμε ψευδοσφάλμα, το οποίο έχει διάρκεια 

μικρότερη ή ίση της αρνητικής ημιπεριόδου της συχνότητας του δικτύου. Η ανάταξη της ΔΔΡ 

πραγματοποιείται με χειροκίνητο χειρισμό. Ένα μειονέκτημα της αυστριακής εκδοχής είναι ότι δεν 

υπάρχει κομβίο ελέγχου-επαλήθευσης καλής λειτουργίας. 
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Εικόνα 2.  Από την σύγκριση των δυο τύπων ΔΔΡ σύμφωνα με το άρθρο του Dalziel. Το κύκλωμα που βρίσκεται 

αριστερά (French device) αποτελεί την συνηθέστερη ηλεκτρομηχανική διάταξη, τύπου RCCB, που χρησιμοποιείται και 

πωλείται σήμερα [6]. 

 

O Dalziel ανέπτυξε μια εκδοχή ΔΔΡ (Εικόνα 3) με ενσωμάτωση τρανζίστορ [6]. Η λειτουργία του 

έχει ως εξής: όταν συμβεί μια διαρροή ρεύματος, το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων που 

εισέρχονται και εξέρχονται από τον διαφορικό μετασχηματιστή (differential transformer) είναι 

διάφορο του μηδενός. Το ρεύμα που προκύπτει από την διαφορά αυτή δημιουργεί μια μαγνητική 

ροή και κατά επέκταση μια τάση στο δευτερεύον πηνίο επομένως και στην βάση του τρανζίστορ 

Q1. Όταν η τάση αυτή ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο, το τρανζίστορ μεταβαίνει σε κατάσταση 

αγωγής. Η αγωγή αυτή επιτρέπει να διέλθει το ρεύμα από το πηνίο πλησίον του Q3 στο πηνίο 

ελέγχου των επαφών ισχύος της ΔΔΡ, με αποτέλεσμα να ανοίξουν οι επαφές. Οι δίοδοι Q2  

προστατεύουν το τρανζίστορ, και ειδικότερα την βάση του, από τάσεις μεγαλύτερες από την 

οριζόμενη μέγιστη τάση πόλωσης. Οι πυκνωτές C1 και C2 λειτουργούν ως φίλτρα ορισμένου εύρους 

συχνοτήτων (ζωνοπερατά φίλτρα) ή αρμονικών προερχόμενων από την πλευρά της παροχής για την 

αποφυγή ανεπιθύμητων-ψευδών ενεργοποιήσεων του τρανζίστορ Q1. Σε περίπτωση που οι δυο 

φάσεις L1 και L2 είναι ανενεργές, η ΔΔΡ δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει αφού το πηνίο πλησίον 

του Q3 δεν θα έχει τάση. Εξαρτάται από το είδος του ρελέ ισχύος που θα χρησιμοποιηθεί για το αν 

η συγκεκριμένη διάταξη ΔΔΡ θα ενεργοποιηθεί στην περίπτωση έλλειψης φάσεων και ταυτόχρονης 

διαρροής N-Pe ή στην περίπτωση έλλειψης φάσεων και εμφάνισης τάσης στον ουδέτερο της 
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εγκατάστασης και ταυτόχρονης διαρροής N-Pe, εξαιτίας καταστροφής του αγωγού του ουδετέρου 

στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης (περίπτωση floating neutral). Ένα μειονέκτημα της 

εκδοχής αυτής της ΔΔΡ είναι ότι δεν υπάρχει κομβίο ελέγχου-επαλήθευσης καλής λειτουργίας. 

 

 

Εικόνα 3. Εκδοχή ΔΔΡ με ενσωμάτωση τρανζίστορ και κατάλληλων φίλτρων για την αποφυγή ανεπιθύμητων 

ενεργοποιήσεων λόγω παράσιτων, τόσο από την πλευρά της παροχής όσο και από την πλευρά του φορτίου [6]. 

 

Η  χρησιμότητα του τελεστικού ενισχυτή ως συγκριτή δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη 

για την ανάπτυξη μιας ΔΔΡ. Εντός της διακεκομμένης γραμμής περιβάλλεται (Εικόνα 4) το 

κύκλωμα ελέγχου της ΔΔΡ [9]. Η τροφοδοσία του κυκλώματος πραγματοποιείται από τους 

ακροδέκτες XI, μέσω ενός ανορθωτή μισού κύματος VD6. Η επιθυμητή τάση εμφανίζεται στον 

διαιρέτη τάσης R10, R11 και η εξομάλυνση επιτυγχάνεται μέσω του πυκνωτή C3. Η 

σταθεροποίηση της τάσης επιτυγχάνεται μέσω της διόδου zener VD5.  

Η λειτουργία του κυκλώματος έχει ως εξής: όταν πιεστεί το κομβίο SB1, ο τελεστικός ενισχυτής 

DA1 λαμβάνει τάση 15V. Το προεπιλεγμένο σημείο λειτουργίας έχει ρυθμιστεί σε επίπεδο τάσης 

+12 V. Μέσω της διόδου VD3 και της αντίστασης R12, εφαρμόζεται τάση στο ηλεκτρόδιο ελέγχου 

του θυρίστορ VD10, το οποίο μεταβαίνει σε αγωγή. Αμέσως ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος K1, ο 

οποίος κλείνει τις επαφές ισχύος. Με την ίδια ενέργεια, κλείνουν και οι επαφές του κομβίου SB1. 
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Το LED VD8, που συνδέεται σε σειρά με τον ηλεκτρονόμο K1, ανάβει, υποδεικνύοντας ότι η 

Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. 

Σε περίπτωση διαρροής ρεύματος, το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται και 

εξέρχονται από τον διαφορικό μετασχηματιστή είναι διάφορο του μηδενός. Αυτό δημιουργεί μια 

μαγνητική ροή, και, κατ' επέκταση, μια τάση στις επαφές 5,6 του μετασχηματιστή Τ1. Η τάση αυτή 

θα εμφανιστεί και στη μη αναστρέφουσα είσοδο (είσοδος 2) του τελεστικού ενισχυτή και θα 

αλλάξει η κατάσταση στην έξοδο του DA1. Η τάση εξόδου θα μειωθεί τόσο ώστε η δίοδος zener 

VD5 να μεταβεί σε κατάσταση αποκοπής. Ακολούθως, και το θυρίστορ VD10 θα μεταβεί σε 

κατάσταση αποκοπής, ανοίγοντας το κύκλωμα του ηλεκτρονόμου K1, και, αντίστοιχα, ανοίγοντας 

οι επαφές ισχύος Κ1.2 Κ1.3. 

Τα στοιχεία C1, R2 μειώνουν την επίδραση παρεμβολών στο κύκλωμα εισόδου της Διάταξης 

Διαφορικού Ρεύματος και αποτρέπουν ανεπιθύμητες-ψευδείς ενεργοποιήσεις π.χ. σε περίπτωση 

ύπαρξης αρμονικών ανώτερης τάξης στη γραμμή τροφοδοσίας. Οι δίοδοι VD1, VD2, 

προστατεύουν το κύκλωμα από θόρυβο παλμών μεγάλου πλάτους. Οι αντιστάσεις R3-R5 

σχηματίζουν έναν διαιρέτη τάσης στην αναστρέφουσα είσοδο (είσοδος 3) του τελεστικού ενισχυτή. 

Σε περίπτωση που η περιέλιξη του μετασχηματιστή T1 κοπεί, η αντίσταση R8 δημιουργεί ένα 

ρεύμα μετατόπισης εισόδου (είσοδος 2) και ενεργοποιείται η ΔΔΡ, δηλαδή  ανοίγουν οι επαφές 

ισχύος Κ1.2 Κ1.3 με την διαδικασία που περιγράφτηκε σε παραπάνω παράγραφο. 

Οι αντιστάσεις R6, R7 αποτελούν το κύκλωμα για να τεθεί σε  λειτουργία η ΔΔΡ, όταν εμφανιστεί 

ένα ρεύμα διαρροής ως προς γη της τάξης των 10mA. Το κύκλωμα, που αποτελείται από τα 

στοιχεία R13 και C4, προστατεύει την πύλη του θυρίστορ VD10 από παρεμβολές και, επομένως, 

από ανεπιθύμητες-ψευδείς ενεργοποιήσεις. Με το κομβίο SB2, όταν είναι ενεργοποιημένη η ΔΔΡ, 

δημιουργείται μια προσομοίωση διαρροής 20-25 mA για τη δοκιμή και επαλήθευση καλής 

λειτουργίας. Η συγκεκριμένη ΔΔΡ θα ενεργοποιηθεί (θα ανοίξουν οι επαφές ισχύος της) στην 

περίπτωση έλλειψης φάσεων ή ουδετέρου, λόγω του ότι το πηνίο του ρελέ ισχύος θα πάψει να 

τροφοδοτείται. Όταν αποκατασταθεί η έλλειψη φάσεων ή και ουδετέρου, το πηνίο αυτόματα θα 

τροφοδοτηθεί και θα κλείσουν οι επαφές ισχύος. Με την διαδικασία αυτή έχουμε προστασία ακόμη 

και σε περίπτωση εμφάνισης τάσης (περίπτωση floating neutral) στον ουδέτερο αγωγό της 

εγκατάστασης (αφορά κυρίως δίκτυα TN), με την προϋπόθεση ότι το ρελέ ισχύος απομονώνει και 

τον ουδέτερο αγωγό στις περιπτώσεις μονοφασικής και τριφασικής εγκατάστασης. 
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Εικόνα 4. Εκδοχή Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος με χρήση τελεστικού ενισχυτή [9]. 
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1.3.  Χαρακτηριστικά Διαφορικών Διατάξεων Ρεύματος 

 

1.3.1. Τυποποίηση ΔΔΡ 

 

Ανάλογα με την ευαισθησία των ΔΔΡ σε συγκεκριμένους τύπους ρευμάτων διαφυγής, αυτοί 

ταξινομούνται σε [10], [16]: 

 

Τύπος AC:  

Για την ανίχνευση καθαρά ημιτονοειδών εναλλασσόμενων ρευμάτων διαφυγής, τα οποία μπορεί να 

εμφανιστούν ξαφνικά ή να αυξηθούν αργά. 

 

Τύπος A:  

Εκτός από τη λειτουργικότητα του τύπου AC, ανιχνεύονται επίσης παλμικά DC ρεύματα διαφυγής. 

 

Τύπος F:  

Εκτός από τη λειτουργικότητα του τύπου Α, ανιχνεύεται ένα μείγμα σφαλματικών ρευμάτων 

συχνοτήτων μέχρι 1 kHz. Τέτοια ρεύματα σφάλματος μπορούν να προκύψουν από μονοφασικό 

ηλεκτρικό εξοπλισμό με μετατροπείς συχνότητας (switching τροφοδοτικά). 

 

Τύπος B:  

Εκτός από τη λειτουργικότητα του τύπου F, ανιχνεύονται απόλυτα DC ρεύματα διαφυγής. Η 

λειτουργία διασφαλίζεται ακόμα και όταν συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές ρεύματος διαφυγής, 

ανεξάρτητα από τη γωνία φάσης, την πόλωση, και τα ταχέα ή αργά μεταβατικά φαινόμενα.  

 

Τύπος B+:  

Εκτός από τη λειτουργικότητα του τύπου Β, ανιχνεύονται ημιτονοειδή ρεύματα διαφυγής 

εναλλασσόμενου ρεύματος για συχνότητες μέχρι 20 kHz. 
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Εικόνα 5. Ταξινόμηση των ΔΔΡ ως προς το είδος του ρεύματος διαφυγής [10]. 

 

 

1.3.2. Εμπορική Ονοματολογία των ΔΔΡ 

 

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας και τις συνθήκες εγκατάστασης διακρίνουμε στο εμπόριο τις 

εξής κυρίως ονομασίες για τις ΔΔΡ [11]: 

RCD Residual-Current Device. Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος. Ο όρος “Residual -Υπολειμματικό” 

συναντάται στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αναφέρεται στην “απώλεια ρεύματος”, δηλαδή στο 

ότι ένα μέρος του ρεύματος σε ένα κύκλωμα δεν επιστρέφει από μια καθορισμένη οδό. 

RCCB Residual Current Circuit-Breaker.  Είναι όμοια συσκευή με το RCD, πρόκειται για την πιο 

συνηθισμένη εμπορικά ονομασία. 

RCBO Residual Current operated circuit-Breaker with integral over current protection. Πρόκειται 

για μια Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος με ενσωματωμένη μικροαυτόματη ασφάλεια. 

SRCD Socket outlet Residual Current Device. Είναι μια ΔΔΡ ενσωματωμένη σε ρευματοδότη. 

PRCD Portable Residual Current operated Device.  Φορητή ΔΔΡ. 

GFCI ή GFI = Ground Fault Circuit Interrupter ή Ground Fault Interrupter. Πρόκειται για όρο που 

χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και είναι όμοιος συσκευή με το RCD. 
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1.3.3. Σήμανση (marking) 

 

Πέρα από τη κλασσική εμπορική ονοματολογία των ΔΔΡ, μια σειρά από μη τυποποιημένες 

σημάνσεις, που ενίοτε διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή, βρίσκονται τυπωμένες 

επάνω στο φυσικό σώμα των ΔΔΡ, και μας πληροφορούν για τα επιπρόσθετα πλεονεκτήματα που 

διαθέτουν. Ορισμένα από αυτά παρουσιάζονται στην Εικόνα 6. 

 

 

 

 

Εικόνα 6. α)  ΔΔΡ κατάλληλοι και για λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες. β) ΔΔΡ με χρονοκαθυστέρηση 10ms στην 

ενεργοποίηση για την αποφυγή εσφαλμένων ενεργοποιήσεων, με την προϋπόθεση ότι η αποφυγή ανεπιθύμητων 

ενεργοποιήσεων έχει προτεραιότητα έναντι της προστασίας προσωπικού και περιουσίας (§ 12.1.6 ÖVE/ÖNORME 

8001-1). γ)  ΔΔΡ με χρονοκαθυστέρηση 40ms στην ενεργοποίηση για την αποφυγή εσφαλμένων ενεργοποιήσεων. Ο 

τύπος αυτός τοποθετείται σε σειρά ως κεντρική ΔΔΡ που δίνει παροχή σε άλλες τοπικές ΔΔΡ χωρίς 

χρονοκαθυστέρηση. δ) ΔΔΡ με αντοχή σε ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις λόγω έκθεσης σε ακτίνες X [11]. 
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1.4.  Ειδικές ΔΔΡ 
 

1.4.1. ΔΔΡ με εξωτερικό μετασχηματιστή έντασης 

 

Οι ΔΔΡ με εξωτερικό μετασχηματιστή έντασης χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις με παροχές πάνω από 125Α ανά φάση. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η ίδια με 

αυτήν των ΔΔΡ με ενσωματωμένο τον μετασχηματιστή έντασης, ωστόσο ο εξωτερικός 

μετασχηματιστής έντασης δίνει την ευχέρεια τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο εντός του πεδίου 

χαμηλής τάσης. Επιπλέον, ο εξωτερικός μετασχηματιστής μπορεί να συνεργαστεί και με άλλες 

συσκευές αυτοματισμού οι οποίες, με την σειρά τους, ενεργοποιούν απομακρυσμένους διακόπτες ή 

ρελέ ισχύος. Προκειμένου να μειωθεί το σφάλμα, οι αγωγοί ή οι μπάρες εντός του δακτυλίου θα 

πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλη διάταξη, τηρώντας τις καθορισμένες αποστάσεις που 

προτείνει ο εκάστοτε κατασκευαστής [11]. 

 

 

Εικόνα 7. Αριστερά: ΔΔΡ με εξωτερικό μετασχηματιστή έντασης. Επάνω: διευθέτηση 

αγωγών ή μπαρών μέσα από τον μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ [11]. 

 

 

1.4.2. Ψηφιακή ΔΔΡ 

 

Η ψηφιακή ΔΔΡ [11] παρέχει ενδείξεις κατάστασης και έχει αυξημένη αντοχή σε ανεπιθύμητη 

ενεργοποίηση. Μετράται το επίπεδο του ρεύματος διαφυγής και παρουσιάζεται είτε τοπικά με 

ένδειξη LED ή στέλνοντας δεδομένα σε απομακρυσμένες συσκευές. Η ψηφιακή ΔΔΡ διαθέτει τρεις 

ενδείξεις LED. Η ένδειξη ≥50% (κόκκινο χρώμα) παρέχει την πληροφορία ότι η ΔΔΡ 

ενεργοποιήθηκε λόγω διαρροής ρεύματος κατά 50% μεγαλύτερη από την ονομαστική. Η ένδειξη 

30%-50% (κίτρινο χρώμα) παρέχει την πληροφορία ότι η ΔΔΡ ενεργοποιήθηκε λόγω διαρροής 
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ρεύματος κατά 30%-50% της ονομαστικής διαρροής. Η ένδειξη ≤30% (πράσινο χρώμα) αντιστοιχεί 

σε διαρροή από 0 έως και 30% της ονομαστικής, δηλαδή δεν έχουμε ενεργοποίηση της ΔΔΡ. 

Ανάλογα με τον κατασκευαστή οι ψηφιακές ΔΔΡ μπορούν επιπλέον να έχουν την δυνατότητα 

ρύθμισης της ευαισθησίας, την δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου ενεργοποίησης, την προβολή σε 

οθόνη LCD της τρέχουσας κατάστασης ως προς την διαρροή ρεύματος και την προβολή 

επίσηςστατιστικών δεδομένων από παλαιότερες ενεργοποιήσεις. κατάστασης  LED. 

 

1.5.  Αριθμός πόλων και διέλευση ρευμάτων 

 

Στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έχουν επικρατήσει οι εξής τύποι ΔΔΡ, ανάλογα με το 

είδος της παροχής της εγκατάστασης [12], [13]: 

Διπολικός τύπου AC  2P: Χρησιμοποιείται σε μονοφασικές εγκαταστάσεις. Η ΔΔΡ θα αποσυνδέσει 

σε περίπτωση διαρροής τόσο τον ενεργό αγωγό (φάση) όσο και τον αγωγό ουδετέρου. 

Τετραπολικός τύπου AC 4P: Χρησιμοποιείται σε τριφασικές εγκαταστάσεις. Η ΔΔΡ θα 

αποσυνδέσει σε περίπτωση διαρροής τόσο τους ενεργούς αγωγούς (τρεις φάσεις) όσο και τον 

αγωγό ουδετέρου. 

Μονοπολικός τύπου AC 1P+N: Χρησιμοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως π.χ. ανελκυστήρες 

για την προστασία από εμφάνιση τάσης σε εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη. Ο συγκεκριμένος διακόπτης 

αποσυνδέει, σε περίπτωση διαρροής, μόνο τον ενεργό αγωγό (φάση) και η χρήση του δεν 

επιτρέπεται σε οικιακές εγκαταστάσεις. 

 

1.6.  Ευαισθησία 

 

Η ευαισθησία μιας ΔΔΡ αναγνωρίζεται από το ονομαστικό ρεύμα διαφυγής σε mA [14]. 

Για τιμές ρεύματος διαφυγής από 5mA έως 30mA, η ευαισθησία χαρακτηρίζεται ως υψηλή και 

αφορά στην προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας από άμεση επαφή με εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη και 

επίσης προστασία από πυρκαγιά. 

Για τιμές ρεύματος διαφυγής από 100mA έως 500mA έχουμε προστασία από θερμικά 

αποτελέσματα, και, κατ' επέκταση, από πυρκαγιά. 
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Για τιμές ρεύματος διαφυγής από 3A έως 30A έχουμε προστασία του μηχανήματος. 

 

 

 

1.7.  Μέρη μιας τυπικής ΔΔΡ 

 

 

Εικόνα 8. Τα μέρη μιας τυπικής ηλεκτρομηχανικής ΔΔΡ [15]. 

Η επικρατέστερη εμπορικά ΔΔΡ τύπου RCCB αποτελείται από τα εξής μέρη (Εικόνα 8):  

α) Μετασχηματιστής έντασης. Πρόκειται για έναν τοροειδή πυρήνα από φερρίτη ειδικής σύνθεσης. 

Το πρωτεύον τύλιγμα αποτελούν οι αγωγοί ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  

β) Το δευτερεύον τύλιγμα παρέχει την τάση και το ρεύμα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού 

απόζευξης όταν το άθροισμα των ρευμάτων είναι διάφορο του μηδενός.  

γ) Το κομβίο επαλήθευσης λειτουργίας (test button) είναι προσβάσιμο στους χρήστες της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης και αποσκοπεί στην επαλήθευση της σωστής λειτουργίας της ΔΔΡ.  

δ) Η αντίσταση προσομοίωσης ρεύματος διαρροής έχει τιμή τέτοια ώστε να προσομοιώνει την 

ένταση της ονομαστικής διαφυγής.  

ε) Ο ηλεκτρομαγνήτης απελευθέρωσης ενεργοποιείται σε περίπτωση διαφυγής ρεύματος και 

ενεργοποιεί τον μηχανισμό απόζευξης.  
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στ) Τα μηχανικά μέρη απόζευξης είναι τα μέρη που συντελούν στην απόζευξη των επαφών ισχύος 

όταν δεχθούν την απαραίτητη μηχανική ενέργεια από τον ηλεκτρομαγνήτη απελευθέρωσης. 

 

1.8.  Θέματα προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως προστασία από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα, και, κατ' 

επέκταση, από θερμικά αποτελέσματα και πιθανή πυρκαγιά, προσφέρουν οι ασφαλιστικές διατάξεις  

οι οποίες προστατεύουν μόνο τις γραμμές της ηλεκτρικής εγκατάστασης, και όχι τις τυχόν 

συνδεδεμένες σε αυτήν ηλεκτρικές συσκευές. Οι ΔΔΡ, λόγω του ότι μπορούν να διακόψουν την 

τροφοδοσία μιας εγκατάστασης μόνο σε περίπτωση διαρροής ρεύματος, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις προστασίας έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων [17].  

Στην περίπτωση χρήσης ΔΔΡ με ενσωματωμένη μικροαυτόματη ασφάλεια, μπορούν να 

ασφαλιστούν γραμμές διατομής αντίστοιχης του ονομαστικού ρεύματος της ενσωματωμένης 

μικροαυτόματης ασφάλειας [18]. 

 

1.8.1. Διατάξεις προστασίας ηλεκτρικών γραμμών 

 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις μπορεί να προστατέψουν τις γραμμές από υπερθέρμανση, και, κατ' 

επέκταση, από πυρκαγιά στις εξής περιπτώσεις [19]:  

α) Υπερφόρτιση λόγω ρεύματος μεγαλύτερου από αυτό που αντιστοιχεί στην διατομή του αγωγού.  

β) Βραχυκύκλωμα, δηλαδή στιγμιαίο ρεύμα (ρεύμα βραχυκύκλωσης) εκατοντάδες φορές 

μεγαλύτερο από το ονομαστικό ρεύμα που αντιστοιχεί στην διατομή του αγωγού. 

γ) Διαρροή, όπου η τιμή του ρεύματος διαρροής είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την τιμή της 

αντίστασης γείωσης ή του όποιου αγώγιμου δρόμου προς τη γη. Επομένως, σε ένα σφάλμα 

μόνωσης, μπορεί να υπάρχει μόνιμη διαρροή ρεύματος ως προς γη αν η τιμή της αντίστασης 

γείωσης είναι σχετικά μεγάλη ή να εμφανιστεί ρεύμα βραχυκύκλωσης αν η τιμή της αντίστασης 

είναι ικανοποιητική, π.χ. 2,7Ω [23]. 
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Στην περίπτωση βραχυκυκλώματος έως 5sec [20] μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολαβεί 

για την ανύψωση από την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας των αγωγών 

στην οριακή θερμοκρασία από την σχέση: 

          
 

 
     (1) 

όπου: 

t διάρκεια βραχυκυκλώματος σε sec 

S διατομή σε mm
2 

I ενδεικνυόμενη τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος σε Α  

k συντελεστής υλικού, π.χ. 115 για τους χάλκινους αγωγούς με μόνωση PVC  

 

1.8.2. Η  ΔΔΡ ως διάταξη προστασίας ηλεκτρικών γραμμών 

 

Η ΔΔΡ, ανάλογα με το ονομαστικό ρεύμα διαφυγής της, μπορεί να διακόψει την παροχή ρεύματος 

σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση, επομένως, δύναται να αποτρέψει μια πιθανή πυρκαγιά στην 

ηλεκτρική εγκατάσταση, αλλά ακόμα και σε μια ηλεκτρική συσκευή, συνδεδεμένη στην ηλεκτρική 

εγκατάσταση, που παρουσιάζει διαρροή ρεύματος, ακόμη και όταν η ένταση του ρεύματος 

διαρροής είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν στην οποία ασφαλίζονται οι γραμμές [14]. 

 

 

 

 

1.8.3. Περιπτώσεις μη ενεργοποίησης ασφαλιστικών διατάξεων 

 

Σε περίπτωση υπερέντασης, οι ασφαλιστικές διατάξεις δεν θα διακόψουν την παροχή ρεύματος 

στους ενεργούς αγωγούς και επομένως δεν θα προστατέψουν από πυρκαγιά αν: 

α) η διατομή του αγωγού της γραμμής που ασφαλίζουν είναι μικρότερη από την ονομαστική τιμή 

της ασφαλιστικής διάταξης (μη εφαρμογή των προτύπων ΕΛΟΤ). 
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β) Εάν εντός μιας ηλεκτρικής συσκευής εμφανιστεί υπερένταση λόγω βραχυκυκλώματος σε 

αγωγούς μικρότερης διατομής από την διατομή των αγωγών της γραμμής τροφοδοσίας.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι ασφαλιστικές διατάξεις προστατεύουν τις ηλεκτρικές γραμμές και όχι τις 

τροφοδοτούμενες συσκευές. Αρκετές πιστοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

διαθέτουν ενσωματωμένη ασφαλιστική διάταξη για την προστασία των συστημάτων τους και την 

αποτροπή πιθανής πυρκαγιάς ή ατυχήματος. 

γ) Αν υπάρχει διαρροή ρεύματος (σε γραμμή ή συσκευή) με τιμή μικρότερη, ίση ή ακόμη και 

ελαφρώς μεγαλύτερη, από την ονομαστική τιμή της ασφαλιστικής διάταξης της γραμμής ενώ δεν 

υπάρχει εγκατεστημένη ΔΔΡ. 

δ) Η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι ακατάλληλη ενώ δεν υπάρχει εγκατεστημένη ΔΔΡ.  

Η γείωση δεν θα μπορεί να απορροφήσει το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφαλιστικής διάταξης σε 

περίπτωση διαρροής ρεύματος σε μια συνδεδεμένη συσκευή ή και στην ίδια την εγκατάσταση. 

Είναι πιθανόν η ακατάλληλη γείωση λόγω της μεγάλης τιμής αντίστασής της (μη εφαρμογή των 

προτύπων ΕΛΟΤ) να επιτρέπει την διέλευση ρεύματος μικρότερου αυτού της ενεργοποίησης της 

ασφάλειας με αποτέλεσμα να προκληθεί φαινόμενο Joule σε αγωγούς και κατ’ επέκταση να 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 

1.8.4. Περιπτώσεις μη ενεργοποίησης της  ΔΔΡ 

 

Η ΔΔΡ τύπου RCCB και ισοδύναμων, δεν θα διακόψει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση μόνιμης 

υπερέντασης ή βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσης/ων-ουδετέρου ή μεταξύ φάσεων [14]. Επίσης, δεν 

θα διακόψει την παροχή ρεύματος σε περίπτωση διαρροής ρεύματος μεταξύ φάσεων ή μεταξύ 

φάσης/ων και ουδετέρου. Επομένως, στις παραπάνω περιπτώσεις, η ΔΔΡ δεν θα προσφέρει 

προστασία από πιθανή πυρκαγιά. 

1.8.5. Ταχύτητα απόκρισης Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος 

 

Ο χρόνος απόκρισης της ΔΔΡ είναι ο χρόνος μεταξύ της εμφάνισης του επικίνδυνου ρεύματος 

διαρροής και της ενεργοποίησης της ΔΔΡ. 
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Κατά τα πρότυπα IEC/EN 61008 και IEC/EN 61009 οι χρόνοι απόκρισης της ΔΔΡ εγγυώνται την 

αποτελεσματικότητα, ως προς την προστασία ατόμων, από απευθείας επαφή με αγώγιμα μέρη [14], 

[28]. 

 

Πίνακας 1 - ΔΔΡ τύπου AC και A 

Ονομαστικό Ρεύμα σφάλματος (mA) Μέγιστος χρόνος απόκρισης 

(ms) 

IΔn/2 15 Όχι ενεργοποίηση 

IΔn 30 300 

2IΔn 60 150 

5IΔn 150 40 

 

Πίνακας 2 - ΔΔΡ τύπου B 

Ονομαστικό Ρεύμα σφάλματος (mA) Μέγιστος χρόνος απόκρισης 

(ms) 

IΔn/2 15 Όχι ενεργοποίηση 

IΔn 60 300 

2IΔn 120 150 

5IΔn 300 40 

 

1.8.6. Απόσπασμα από το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικό με τις ΔΔΡ 

 

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 - Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

(Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής 

θεμελιακής γείωσης [21]. 
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1.9.  Συνθήκες λειτουργίας Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος  

 

1.9.1. Προστασία έναντι σφάλματος σε ΤT συστήματα 

 

 

Εικόνα 9. Η περίπτωση επαφής ατόμου με εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος σε ηλεκτρική εγκατάσταση με σύστημα TT [14]. 

 

 

Για να ενεργοποιηθεί η ΔΔΡ, θα πρέπει η συνολική σύνθετη αντίσταση, δηλαδή τα τμήματα Ra και 

Rb, να είναι μικρότερη από την τιμή αντίστασης που προκύπτει από τον λόγο της μέγιστης τάσης 

επαφής προς το ρεύμα διαφυγής. 

                
  

  
        (2) 

Όπου RA + RB η αντίσταση του βρόχου σφάλματος 

Uo η μέγιστη τάση επαφής 

Id το ρεύμα διαφυγής ή σφάλματος 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει στη δυσμενέστερη περίπτωση, η ΔΔΡ, με ονομαστικό ρεύμα 

διαφυγής 30mA, θα πρέπει η αντίσταση γείωσης ή η εμπέδηση του οποιουδήποτε αγώγιμου δρόμου 

προς τον ουδέτερο κόμβο του τοπικού μετασχηματιστή διανομής να μην είναι μεγαλύτερη από 
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1667Ω,  με την προϋπόθεση ότι η μέγιστη ασφαλής τάση επαφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

50VAC (τιμή RMS) [22]. 

        
   

    
         

Σε περίπτωση που η τάση επαφής είναι μεγαλύτερη από 50VAC, έστω UT = 230Volt, θα έχουμε:  

   

         
    

    
         

δηλαδή η νέα μέγιστη αντίσταση γείωσης RA θα μπορεί να είναι ακόμα και 4,6 φορές μεγαλύτερη 

από την μέγιστη τιμή αντίστασης γείωσης για την περίπτωση τάσης επαφής 50VAC, αφού: 

 

 
      

     
 

    

    
     

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια ΔΔΡ ακόμα και σε 

περιπτώσεις όπου για οποιονδήποτε λόγο η τιμή της γείωσης είναι πολύ μεγάλη.  

Συμπερασματικά οι δυσμενέστερες συνθήκες στις οποίες μπορεί να ενεργοποιηθεί η ΔΔΡ με 

ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 30mA είναι:  

α) Στην περίπτωση που υπάρχει τάση επαφής 230VAC και διαρροή ρεύματος από 30mA και άνω, 

από τη φάση προς το μεταλλικό περίβλημα μιας ηλεκτρικής συσκευής, με την προϋπόθεση ότι το 

περίβλημα είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό γείωσης και η τιμή της γείωσης RA+B΄ δεν υπερβαίνει 

τα 7667Ω.  

β) Σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, με τάση επαφής 230VAC, το ρεύμα διέρχεται μέσα από το 

ανθρώπινο σώμα και μέσω οποιασδήποτε άλλης όδευσης πέραν του αγωγού γείωσης συνήθως, 

καταλήγει στον πλησιέστερο κόμβο ουδετέρου (από τα 30mA και άνω πραγματοποιείται 

ενεργοποίηση της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος). Η αντίσταση του αγώγιμου αυτού δρόμου 

μέχρι τον ουδέτερο κόμβο του μετασχηματιστή διανομής ή κόμβο ουδετερογείωσης σε κολώνα του 

δικτύου χαμηλής τάσης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 
  

  
       . Σε περίπτωση που έχουμε 

ρεύμα διαφυγής μέσα από το ανθρώπινο σώμα μικρότερη από 30mA, έστω Id = 10mA, λόγω 

μεγαλύτερης τιμής αντίστασης γείωσης από  
  

  
, το άτομο θα δέχεται μόνιμα μια τάση επαφής, 

χωρίς να ενεργοποιείται η ΔΔΡ. Ωστόσο, όπως αναλύεται παρακάτω, για τιμές Id < 30mA δεν 

έχουμε σοβαρές παθοφυσιολογικές επιδράσεις και το άτομο συνήθως προλαβαίνει να αντιδράσει, 
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δηλαδή να απομακρυνθεί εκούσια από το εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος π.χ. μιας συσκευής που 

εμφανίζει τάση μεγαλύτερη από 50Volt στο μεταλλικό περίβλημα λόγω σφάλματος μόνωσης. 

Ανεξαρτήτως του εντυπωσιακού εύρους λειτουργίας της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος, η τιμή 

της εγκατεστημένης αντίστασης γείωσης θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια των τιμών που 

ορίζει ο κανονισμός των ΕΗΕ (HD484). Αυτό επιβάλλεται διότι σε περίπτωση διαρροής ρεύματος 

από την φάση προς το μεταλλικό περίβλημα μιας ηλεκτρικής συσκευής, και, κατ’ επέκταση, στον 

αγωγό γείωσης, θα πρέπει ο αγωγός γείωσης, το ηλεκτρόδιο γείωσης και το πλησίον έδαφος να 

μεταφέρουν ισχυρά φορτία έως και ρεύμα βραχυχύκλωσης, μέχρι να ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική 

διάταξη υπερέντασης (ασφάλεια τήξης, αυτόματη ασφάλεια), που αντιστοιχεί στο κύκλωμα στο 

οποίο συμβαίνει το σφάλμα. 

Επομένως, μια γείωση με μικρή τιμή, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί των ΕΗΕ, χρησιμεύει στην 

σωστή απόκριση των διατάξεων υπερέντασης και είναι επικουρική ως προς την γρήγορη απόκριση 

της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος σε περίπτωση διαρροής ρεύματος από την φάση προς το 

μεταλλικό περίβλημα μιας ηλεκτρικής συσκευής και κατ’ επέκταση στον αγωγό γείωσης. Ωστόσο, 

μια συμβατική ΔΔΡ (RCCB) που πωλείται στα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού δεν μπορεί να 

αντικαταστήσει τη λειτουργία των ασφαλιστικών διατάξεων υπερέντασης, διότι δεν μπορεί να 

ενεργοποιηθεί σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Εκτός και αν χρησιμοποιηθεί ΔΔΡ με επιπρόσθετη 

δυνατότητα προστασίας υπερέντασης (RCBO - Residual Current operated circuit-Breaker with 

integral Over current protection). Στο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 υπάρχει σχετική αναφορά 

στην παράγραφο 531.2.1.4. 
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1.9.2. Προστασία έναντι σφάλματος σε ΤN συστήματα 

 

 

Εικόνα 10. Η περίπτωση επαφής ατόμου με εκτεθειμένο αγώγιμο μέρος σε ηλεκτρική εγκατάσταση με σύστημα TN 

[14]. 

 

Η τάση επαφής Ud σε ένα σύστημα TN με τάση 230V είναι  

      
      

 
 

       

 
     

δηλαδή είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη επιτρεπτή τάση UL των 50V και επομένως επικίνδυνη. Η 

μέγιστη δυνατή αντίσταση που μπορεί να έχει ο βρόχος σφάλματος Rph+RPE, έτσι ώστε να 

ενεργοποιηθεί η ΔΔΡ με ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30mA είναι: 

 .             
      

    
 

       

    
         

Στην πράξη, είναι εξαιρετικά σπάνιο σε περίπτωση διαρροής ρεύματος από την φάση προς την 

γείωση, η αντίσταση του βρόχου σφάλματος Rph+RPE ενός TN συστήματος να είναι παραπάνω από 

1Ω λόγω του ότι ο βρόχος σφάλματος αποτελείται από αγωγούς, δηλαδή από τον αγωγό της φάσης 

και τον αγωγό Pe. Στα συστήματα TN, όταν συμβεί διαρροή ρεύματος λόγω σφάλματος, από την 

φάση προς την γείωση π.χ. μιας ηλεκτρικής συσκευής, αναπτύσσεται ρεύμα στερεού 

βραχυκυκλώματος, αφού το σφαλματικό ρεύμα μεταφέρεται από τον αγωγό Pe στον κόμβο του 

ουδετέρου. Δηλαδή δεν μεσολαβεί πουθενά η γη με την αντίστασή της, ως αγώγιμος δρόμος 

(Εικόνα 10). 
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Είναι σημαντικό η τιμή αντίστασης της ιδιωτικής γείωσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του 

τροφοδοτούνται από σύστημα ΤΝ, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη, διότι σε περίπτωση που 

κοπεί ο ουδέτερος αγωγός στο δίκτυο τροφοδότησης αμέσως πριν από τον κόμβο ουδετερογείωσης, 

που συνήθως βρίσκεται στο κουτί του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, να διέλθει όλο το ρεύμα 

ουδετέρου μέσα από το ηλεκτρόδιο της ιδιωτικής γείωσης. Αν η τιμή της αντίστασης της ιδιωτικής 

γείωσης είναι πάνω από τα όρια, θα εμφανιστεί επικίνδυνη τάση στα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη 

των ηλεκτρικών συσκευών, χωρίς να είναι βέβαιο ότι  θα ενεργοποιηθεί η ΔΔΡ. 

Σε περίπτωση που στο επίγειο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης κοπεί σε κάποιο σημείο ο ουδέτερος 

αγωγός, οι ουδετερογειώσεις του δικτύου, που ανά τακτά διαστήματα πρέπει να υπάρχουν, θα 

γεφυρώσουν - υποκαταστήσουν τοπικά μέσω γης, την απώλεια του αγωγού ουδετέρου. Επίσης 

μέσω γης το ρεύμα του ουδετέρου θα καταλήξει και στην εγκατεστημένη ουδετερογείωση του 

τοπικού μετασχηματιστή ΜΤ/ΧΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 
 

 

2.1.  Σύστημα ΤΤ 
 

Στο σύστημα γείωσης TT, ο αγωγός προστασίας Pe μιας τοπικής ηλεκτρικής εγκατάστασης  

καταλήγει στο τοπικό ηλεκτρόδιο γείωσης ή την τοπική θεμελιακή γείωση. Τα εκτεθειμένα 

αγώγιμα μέρη των συσκευών της ηλεκτρικής εγκατάστασης συνδέονται άμεσα με τον αγωγό 

προστασίας Pe της ηλεκτρικής εγκατάστασης, και, κατ’ επέκταση, με το τοπικό ηλελτρόδιο 

γείωσης ή την θεμελιακή γείωση.  

Ο μοναδικός αγώγιμος δρόμος μεταξύ της τοπικής γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και του 

απομακρυσμένου κόμβου ουδετερογείωσης του μεττασχηματιστή διανομής, που τροφοδοτεί το 

δίκτυο διανομής, είναι η γή.   

Το σύστημα γείωσης TT, εφαρμόζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κυρίως εντός Αθηνών. 

 

2.2.  Σύστημα TN-S  
 

 

 

Εικόνα 11. Αριστερά: Σύστημα TT (Terra Terra). Ο αγωγός γείωσης γειώνεται τοπικά στην εγκατάσταση και κλείνει 

κύκλωμα μόνο μέσω γης με τον ουδέτερο κόμβο του δικτύου παροχής ή του τοπικού μετασχηματιστή. Δεξιά: Σύστημα 

TN-S (Terra  Neutral – Separate).  Οι αγωγοί N και PE διατρέχουν παράλληλα την ηλεκτρική εγκατάσταση [24]. 

 

Στο σύστημα γείωσης ΤΝ-S, ο αγωγός προστασίας Pe μιας τοπικής ηλεκτρικής εγκατάστασης  

συνδέεται με τον ουδέτερο αγωγό σε ένα ορισμένο κομβικό σημείο, π.χ. στον ουδέτερο κόμβο του 

μετασχηματιστή χαμηλής τάσης (Εικόνα 11), ή σε μικρές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο αγωγός 
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προστασίας Pe συνδέεται με τον ουδέτερο αγωγό εντός του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας· στον 

ίδιο κόμβο συνδέεται και η τοπική γείωση της εγκατάστασης. 

Το σύστημα γείωσης της τοπικής ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να είναι ικανό να απορροφήσει 

σφαλματικά ρεύματα και ρεύματα βραχυκύκλωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΗΕ. 

Το σύστημα γείωσης TN-S εφαρμόζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κυρίως εκτός Αθηνών και 

επίσης σε μεγάλα κτίρια, εντός και εκτός Αθηνών, όπου διαθέτουν εγκατεστημένο μετασχηματιστή 

ΜΤ/ΧΤ. 

 

2.3.  Σύστημα TN-C  

 

 

 

Εικόνα 12.  Σύστημα TN-C. Οι αγωγοί N και PE ταυτίζονται σε έναν αγωγό [25]. 

Στο σύστημα TN-C (Combined) ο αγωγός προστασίας Pe και ο ουδέτερος αγωγός N ταυτίζονται. 

Ένας μόνο αγωγός, o PEN, διατρέχει ολόκληρη την τοπική ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 

2.4.  Σύστημα TN-C-S 

 

Στο σύστημα TN-C-S (Combined-Separate) ένας αγωγός, ο αγωγός ΡΕΝ, διατρέχει ένα μέρος της 

ηλεκτρικής εγκατάστασης ενώ στην συνέχεια διαχωρίζεται στους αγωγούς PE και Ν. Το σύστημα  

TN-C-S συναντάται στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Από τον τοπικό μετασχηματιστή αναχωρεί ο 

αγωγός PEN, δηλαδή έχουμε σύστημα  TN-C και στις τοπικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνεται 

διαχωρισμός σε TN-S (separate mode) σύστημα. 
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Εικόνα 13.  Σύστημα TN-C-S. Οι αγωγοί N και PE ταυτίζονται σε έναν αγωγό σε ένα τμήμα του δικτύου και 

διαχωρίζονται ακολουθώντας παράλληλες διαδρομές σε ένα άλλο τμήμα [26]. 

 

2.5.  Σύστημα ΙΤ 

 

Στο σύστημα ΙΤ, ο ουδέτερος κόμβος του μετασχηματιστή διανομής χαμηλής τάσης θεωρητικά δεν 

είναι γειωμένος. Στην πραγματικότητα, αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού από τις κατανεμημένες 

χωρητικότητες του δικτύου μεταφοράς σε σχέση με την γη και από την χωρητικότητα των 

τυλιγμάτων του μετασχηματιστή διανομής σε σχέση με τη γη. Σε άλλη περίπτωση, γειώνεται ο 

ουδέτερος κόμβος του μετασχηματιστή διανομής αλλά στο σύστημα αυτό παρεμβάλλεται σύνθετη 

αντίσταση B περίπου 1.500Ω (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14.  Σύστημα IT [27]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  
 

3.1.  Χαρακτηριστικές καμπύλες επίδρασης του ηλεκτρικού ρεύματος στον 
άνθρωπο 

 

Η διέλευση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από το ανθρώπινο σώμα επιδρά 

ποικιλοτρόπως, ανάλογα με τον χρόνο έκθεσης και το μέγεθος της ηλεκτρικής τάσης που 

αναπτύσσεται. 

Ως προς την ένταση του ρεύματος, το διάγραμμα (Διάγραμμα 1) έχει χωριστεί σε τέσσερις 

περιοχές. Από αυτές, στην περιοχή AC-1, ρεύμα έντασης από 0,1mA έως 0,5mA διέρχεται μέσα 

από το ανθρώπινο σώμα. Το άτομο διατηρεί την αντίληψή του για όλο το χρονικό διάστημα από 

10ms έως 10000ms. Η περιοχή AC-2 αντιστοιχεί σε ρεύμα έντασης από 0,5mA έως 200mA, για 

χρόνο έκθεσης μέχρι 10ms. 

Για παράδειγμα, μπορεί το άτομο να εκτεθεί σε ρεύμα 200 mA αλλά για χρόνο 10ms. Αν ο χρόνος 

έκθεσης σε ρεύμα 200 mA υπερβεί τα 10ms και μέχρι τα 350ms περίπου, το άτομο θα βρίσκεται 

στην περιοχή AC-3 όπου έχουμε αναστρέψιμες διαταραχές στον σχηματισμό και τη διεξαγωγή των 

παλμών στο καρδιά. Αν ο χρόνος έκθεσης σε ρεύμα 200 mA ξεπεράσει τα 350ms περίπου, το 

άτομο μεταβαίνει στην περιοχή  AC-4 όπου υφίσταται σοβαρές παθοφυσιολογικές επιδράσεις. Στην 

καμπύλη AC-4.1, υπάρχει πιθανότητα αύξησης της κοιλιακής μαρμαρυγής μέχρι περίπου 5%. Στην 

καμπύλη AC-4.2, υπάρχει πιθανότητα κοιλιακής μαρμαρυγής μέχρι περίπου 50%. Στην καμπύλη 

AC-4.3, υπάρχει πιθανότητα κοιλιακής μαρμαρυγής άνω του 50%. 

Με βάση τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι για την περίπτωση που έχουμε ρεύμα AC έντασης έως 

30mA που ρέει μέσα από το ανθρώπινο σώμα, για όλο το χρονικό διάστημα έκθεσης από 10ms έως 

200ms, το άτομο βρίσκεται στην περιοχή AC-2 και από τα 200ms έως 10000ms το άτομο βρίσκεται 

στην περιοχή  AC-3, όπου έχουμε αναστρέψιμες διαταραχές.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα που εξετάστηκαν παραπάνω, ως μέγιστη επιτρεπτή και ασφαλής 

ένταση ρεύματος που μπορεί να διέλθει μέσα από το ανθρώπινο σώμα θεωρείται τα 30mA, κατά 

IEC 60479-1. 
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Διάγραμμα 1. Ένταση ρεύματος AC που διαρρέει το ανθρώπινο σώμα, συναρτήσει του χρόνου. [14]. 
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3.2.  Μεταβολή της σύνθετης αντίστασης του ανθρώπινου σώματος 
συναρτήσει της συχνότητας και της τάσης επαφής 

 

 

Διάγραμμα 2. Διάγραμμα μεταβολής της σύνθετης αντίστασης (εμπέδησης) του ανθρώπινου σώματος, συναρτήσει της 

συχνότητας της τάσης επαφής κατά IEC IEC 60479-2. Όσο αυξάνεται η συχνότητα της τάσης επαφής, μειώνεται η 

σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος. Στα 50hZ -100V, διακρίνεται πως η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου 

σώματος είναι περίπου 1700Ω [14]. 

 

Στο Διάγραμμα 2, υπάρχουν οι χαρακτηριστικές καμπύλες μεταβολής της σύνθετης αντίστασης του 

ανθρώπινου σώματος, συναρτήσει της συχνότητας της τάσης επαφής, κατά IEC 60479-1, Ed.4, 

2005, Effects of current on human beings and livestock, αφού: 

  

    
   

     
               

 

Όσον αφορά τα συστήματα χαμηλής τάσης, το κυρίαρχο στοιχείο στην σωματική σύνθετη 

αντίσταση είναι η αντίσταση του δέρματος, η οποία εξαρτάται και από το περιβάλλον (ξηρό, υγρό 
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ή υγρές συνθήκες). Η IEC έχει ορίσει ως μέγιστη τάση αφής που μπορεί να διατηρηθεί επ΄ 

αόριστον, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος, τα 50VAC RMS. Αυτή η τιμή 

ηλεκτρικής τάσης είναι συναφής με τη μέση τιμή σύνθετης αντίστασης του ανθρώπινου σώματος 

1700 Ω (διάγραμμα 2) και μέγιστο ρεύμα 30mA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΔΡ 
 

4.1.  Αιτίες που οδηγούν σε ανεπιθύμητη - εσφαλμένη ενεργοποίηση της 
Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος 

 

Οι αιτίες που οδηγούν σε ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος είναι τα 

διαφυγόντα ρεύματα στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας του δικτύου π.χ. λόγω της κατανεμημένης 

χωρητικότητας, τα διαφυγόντα ρεύματα λόγω μεταβατικών φαινομένων και τα διαφυγόντα 

ρεύματα λόγω υψηλών συχνοτήτων. 

Τα προαναφερόμενα ρεύματα που οδηγούν σε ανεπιθύμητη - ψευδή ενεργοποίηση της Διάταξης 

Διαφορικού Ρεύματος μπορεί να είναι φυσικά, να ρέουν μέσω της χωρητικότητας που 

δημιουργείται από την μόνωση των καλωδίων μεγάλου μήκους η οποία δρα ως διηλεκτρικό μέσο, ή 

σκόπιμα π.χ. φίλτρα απόσβεσης αρμονικών που είναι εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικές συσκευές,  

χωρητικά φίλτρα τοποθετημένα σε τροφοδοτικά υπολογιστών ή σε κινητήρια συστήματα ελέγχου 

στροφών ηλεκτρικών κινητήρων. Η χρήση των παραπάνω φίλτρων επιβάλλεται από σχετικές 

οδηγίες της ΕΕ και αφορά την εξασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (Electromagnetic 

Compatibility EMC Directive 2014/30/EU). Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ο ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να προκαλεί ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές  αλλά ούτε και 

επηρεάζεται από αυτές. 

 

Εικόνα 15. Εσφαλμένη ενεργοποίηση της ΔΔΡ (Α) λόγω διαρροής ρεύματος σε γειτονική εγκατάσταση (Β). Το ρεύμα 

διαφυγής μεταφέρεται μέσω της κατανεμημένης χωρητικότητας [14]. 
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4.2.  Εσφαλμένη ενεργοποίηση ΔΔΡ εξαιτίας διαρροής ρεύματος σε 
γειτονική ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατάσταση 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 15, το κύκλωμα (Α) διαθέτει μονωμένους αγωγούς μεγάλου μήκους, 

που εμφανίζουν φυσιολογική κατανεμημένη χωρητικότητα με διαφυγόντα ρεύματα μόνιμης 

κατάστασης. Στο κύκλωμα (Β) υπάρχει σφάλμα μόνωσης στη φάση 1. Ενώ θα ήταν αναμενόμενο η 

διαρροή της φάσης 1 στο κύκλωμα (Β) να διοχετευτεί στην γείωση και τελικά στον πλησιέστερο 

ουδέτερο κόμβο του κυκλώματος και να ενεργοποιηθεί μόνο η ΔΔΡ του κυκλώματος (Β), 

ενεργοποιείται ψευδώς και η ΔΔΡ του κυκλώματος (Α), επειδή η γείωση του κυκλώματος (Β) 

λειτουργεί ως αγώγιμος δρόμος επιστροφής του σφαλματικού ρεύματος από τη φάση 1 του 

κυκλώματος (Β), στις φάσεις 2 και 3 του κυκλώματος (Α). Επειδή το ρεύμα οδεύει μέσω της 

μικρότερης αντίστασης, και η τιμή της εγκατεστημένης γείωσης ενδεχομένως δεν είναι 

ικανοποιητική, το σφαλματικό ρεύμα διέρχεται ευκολότερα μέσω άλλων αγώγιμων δρόμων και 

βρίσκει διέξοδο προς τις φάσεις 2 και 3 μέσω της κατανεμημένης χωρητικότητας του κυκλώματος 

(Α). Ακόμη κι αν το κύκλωμα (Β) δεν διέθετε ΔΔΡ, αλλά υπήρχε το προαναφερόμενο σφάλμα 

μόνωσης στη φάση 1, πάλι θα ενεργοποιούταν ψευδώς η ΔΔΡ του κυκλώματος Α. 

Τα δυο προαναφερόμενα ηλεκτρικά κυκλώματα θα μπορούσαν να βρίσκονται το Β σε μια οικία και 

το Α, για παράδειγμα, σε μια μικρή βιοτεχνία πλησίον της οικίας. Η περίπτωση αυτή διατυπώθηκε 

έχοντας υπόψη ένα TT σύστημα. Το ίδιο φαινόμενο σπανίως μπορεί να εμφανιστεί και σε 

συστήματα TN. 

Αντίστοιχα, αν αντί για την ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλώματος (Α), με την κατανεμημένη 

χωρητικότητα στους αγωγούς, είχαμε συστοιχία συστημάτων IT (Information technology), που 

περιέχουν απαραίτητα αντιπαρασιτικά συστήματα και φίλτρα (Εικόνα 16) και γειτονική ηλεκτρική 

εγκατάσταση (Β), με σφάλμα μόνωσης, πάλι υπό προϋποθέσεις [29], θα ενεργοποιούνταν ψευδώς η 

ΔΔΡ της εγκατάστασης (Α). 
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Εικόνα 16. Εσφαλμένη ενεργοποίηση της ΔΔΡ (Α) λόγω διαρροής ρεύματος σε γειτονική εγκατάσταση (Β). Το ρεύμα 

διαφυγής μεταφέρεται μέσω της εγκατεστημένης χωρητικότητας στα ηλεκτρονικά συστήματα [14]. 

 

4.3.  Εσφαλμένη ενεργοποίηση ΔΔΡ λόγω διάταξης απόσβεσης 
κρουστικών ρευμάτων από κεραυνό 

 

Η ΔΔΡ Α ενεργοποιείται λόγω ροής του κρουστικού ρεύματος που διέρχεται από τις φάσεις ή και 

τον ουδέτερο και καταλήγει στην γη μέσω της διάταξης απόσβεσης κρουστικών ρευμάτων. Η ΔΔΡ 

Β δεν επιρρεάζεται. Στις περίπτωση που χρησιμοποιείται διάταξη απόσβεσης κρουστικών 

ρευμάτων θα πρέπει αυτή να τοποθετείται πριν από την ΔΔΡ. 

Για να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη ενεργοποίηση της ΔΔΡ, λόγω των κρουστικών ρευμάτων από 

κεραυνούς, όλες οι ΔΔΡ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με την IEC 61008, έτσι ώστε να 

αντέχουν σε κρουστικό ρεύμα 3000A της τυποποιημένης μορφής 8/20μs [30]. 

 

 

 

Εικόνα 17. Διέλευση του κρουστικού ρεύματος μέσα 

από την ΔΔΡ (Α) και από την διάταξη απόσβεσης [14]. 

 Εικόνα 18. Κρουστικό ρεύμα 10/350μs στο πρωτεύον 

του Μ/Σ έντασης της ΔΔΡ (άνω καμπύλη) και στο 

δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ έντασης της ΔΔΡ (κάτω 

καμπύλη) [30]. 
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4.4.  Λοιπές περιπτώσεις εσφαλμένης ενεργοποίησης 

 

Α περίπτωση. Διαφυγή ρεύματος μόνιμης μέσα από την κατανεμημένη χωρητικότητα των γραμμών. 

Ένα μέρος του διαφεύγοντος ρεύματος δεν επιστρέφει από την καθορισμένη οδό, αλλά από την 

γείωση (Εικόνα 19). 

Β περίπτωση. Φυσιολογική διαφυγή ρεύματος μέσω των πυκνωτών που είναι εγκατεστημένοι σε 

συσκευή. Η διαφυγή αυτή πιθανόν να ενεργοποιήσει την ΔΔΡ. 

Γ περίπτωση. Διαφυγή ρεύματος λόγω υψηλών συχνοτήτων που προκαλούνται από συσκευές με 

διακοπτικά στοιχεία που εργάζονται σε συχνότητες της τάξης των kHz ή και μερικών MHz όπως 

π.χ. switching τροφοδοτικά, ηλεκτρονικά ballast, συσκευές ρύθμισης στροφών κινητήρων με 

τεχνολογία PWM (Pulse Width Modulation) [31]. Εντός των συσκευών αυτών μπορεί να 

αναπτύσσονται τοπικά υψηλές τάσεις της τάξης του 1kV. Η υψηλή τάση, σε συνδυασμό με την 

υψηλή διακοπτική συχνότητα και τη σκόπιμη ή μη χωρητικότητα της συσκευής, μπορεί να 

διευκολύνει την διαφυγή ρεύματος και επομένως να προκαλέσει εσφαλμένη ενεργοποίηση της 

ΔΔΡ, αφού η χωρητική αντίσταση    
 

  
 

 

    
 μειώνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα της 

εφαρμοζόμενης τάσης.  
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Εικόνα 19. Τρεις περιπτώσεις εσφαλμένης ενεργοποίησης της ΔΔΡ [14]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΔΡ 
 

 

5.1.  Μαγνητική επαγωγή που δημιουργείται από παράλληλους αγωγούς που 

διαρρέονται από ρεύμα αντίθετης φοράς 

 

Στην περίπτωση της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος, το πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή 

έντασης αποτελούν οι αγωγοί των φάσεων και του ουδετέρου, που στην κανονική λειτουργία οι 

μαγνητικές επαγωγές τους αλληλοεξουδετερώνονται. Ονομάζουμε μαγνητική επαγωγή Β το 

αποτέλεσμα της μαγνητικής διέγερσης σε ένα υλικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μαγνητική 

διέγερση προκαλεί το ηλεκτρικό ρεύμα στους αγωγούς. Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής 

επαγωγής είναι το Tesla. [34]. 

 

 

Εικόνα 20. Μαγνητικές γραμμές που προκαλούνται από το ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει αγωγούς (σε τομή) [32]. 

Υποθέτουμε πως δυο ρευματοφόροι αγωγοί στοιχειώδους διατομής, που αποτελούν το πρωτεύον 

τύλιγμα του μετασχηματιστή έντασης, διαρρέονται από στιγμιαίο ρεύμα ίσου μέτρου και αντίθετης 

φοράς  Ι1 = Ι2 = 10A και με μεταξύ τους απόσταση d [32]. Η απόσταση μεταξύ των αγωγών είναι 

d=0,001m και d+x η απόσταση ενός εξωτερικού σημείου Λ. Η μαγνητική επαγωγή B, συναρτήσει 

της απόστασης x στο σημείο Λ, θα είναι για τιμές του x από 0 μέχρι 0,01m: 
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 και συναρτήσει της απόστασης x: 

(όπου μ0 η μαγνητική διαπερατότητα του κενού: 4π×10
−7

 H*m
−1)

 

                 
           

        
 

  

   
               

            
 

 

Προκύπτει η γραφική παράσταση για x από 0m έως 0,01m (Εικόνα 21) 

 

Εικόνα 21. Η μαγνητική επαγωγή συναρτήσει της απόστασης x στο σημείο Λ [33]. 

 

Για παράδειγμα, αν η απόσταση x του σημείου Λ είναι 0,001m, τότε, η μαγνητική επαγωγή στο 

σημείο Λ θα ισούται με 0,001Tesla, ενώ, αν η απόσταση x του σημείου Λ αυξηθεί και γίνει 0,01m, 

η μαγνητική επαγωγή στο σημείο Λ θα ισούται με 0.000018Tesla [32]. 

Με το απλουστευμένο αυτό παράδειγμα φαίνεται πως η εξωτερική ένταση της μαγνητική επαγωγής 

δυο παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών, που διαρρέονται από ρεύμα ίσου μέτρου αλλά αντίθετης 

φοράς, τείνει να μηδενιστεί υπερβολικά (υπερβολικές συναρτήσεις), όσο αυξάνεται η απόσταση. Σε 

διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή  Ι1 > Ι2, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις διαρροής ρεύματος, 

τότε και η μαγνητική επαγωγή θα είναι B1 > B2. Λόγω αντίθετης φοράς του ηλεκτρικού ρεύματος 
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αλλά άνισου μέτρου, το B1 θα υπερισχύσει του B2 και θα εμφανιστεί μαγνητική επαγωγή. Εφόσον 

πρόκειται για εναλλασσόμενο ρεύμα ακολούθως θα αναπτυχθεί μαγνητική ροή στον πυρήνα από 

φερρίτη του μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ και θα εμφανιστεί τάση και ρεύμα από επαγωγή στο 

δευτερεύον τύλιγμα ενεργοποιώντας την διάταξη απόζευξης της ΔΔΡ. 

 

5.2.  Βρόχος υστέρησης του τοροειδούς μετασχηματιστή έντασης των 

Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος τύπου AC και τύπου A 

 

Όταν υπάρχει επαρκής διαρροή ρεύματος, ο τοροειδής μετασχηματιστής έντασης που βρίσκεται 

εντός της ΔΔΡ επάγει στο δευτερεύον τύλιγμα, μέσω της μαγνητικής ροής που δημιουργείται από 

τις άνισες τιμές των εισερχομένων και εξερχομένων ρευμάτων, τάση και ρεύμα ικανό να 

ενεργοποιήσει τον μηχανισμό απόζευξης των επαφών ισχύος.  

Ανάλογα με τη σύσταση των υλικών κατασκευής του (φερρίτης με ειδικές προσμίξεις), ο 

μετασχηματιστής έντασης μπορεί να επάγει ημιτονοειδείς τάσεις χαμηλής συχνότητας (ΔΔΡ τύπου 

AC και A) ή και υψηλής συχνότητας (ΔΔΡ τύπου B), αλλά και παλμούς συνεχούς ρεύματος 

χαμηλής συχνότητας  (ΔΔΡ τύπου A) ή και υψηλής συχνότητας (ΔΔΡ τύπου B). 

Η περιοχή abcdefa (Εικόνα 22) ονομάζεται βρόγχος υστέρησης. Το εμβαδόν του βρόχου υστέρησης 

(Β*Η) είναι το μέτρο των απωλειών ενέργειας σε ένα πλήρη κύκλο μαγνήτισης και απομαγνήτισης, 

όπου H, η μαγνητική διέγερση που έχει μονάδες Α/m [34]. 

  

Εικόνα 22. Βρόχος υστέρησης [34]. Εικόνα 23. Βρόχος υστέρησης πυρήνα μετασχηματιστή 

έντασης σε ΔΔΡ. Όσο μικρότερο είναι το εμβαδόν του 

βρόχου υστέρησης, τόσο μικρότερη η παραμένουσα 
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μαγνητική επαγωγή, επομένως, είναι και μικρότερες οι 

απώλειες υστέρησης και υπάρχει πιο αποδοτική μετατροπή 

της ηλεκτρικής ενέργειας [35]. 

 

Εάν ένα σιδηρομαγνητικό υλικό μαγνητιστεί μέχρι τον κόρο (καμπύλη Οα), και, στη συνέχεια, η 

ένταση του πεδίου που προκάλεσε την αρχική μαγνήτιση μηδενιστεί, τότε, η μαγνητική επαγωγή 

δεν μηδενίζεται, αλλά διατηρεί μία θετική τιμή (σημείο b). Η τιμή αυτή ονομάζεται παραμένουσα 

μαγνητική επαγωγή Β. Τα υλικά που έχουν μικρή παραμένουσα μαγνητική επαγωγή (Εικόνα 23) 

είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν σε μετασχηματιστές και σε διατάξεις που χρησιμοποιούν 

εναλλασσόμενη τάση γιατί εμφανίζουν μικρότερες απώλειες υστέρησης και έτσι έχουμε πιο 

αποδοτική μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας [34]. 

Όσο αυξάνεται η συχνότητα τόσο αυξάνεται και το εύρος (0-b Εικόνα 22) του βρόχου υστέρησης. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια να απαιτείται μεγαλύτερη ένταση ρεύματος διαρροής, για να αναπτυχθεί η 

ίδια επαγωγή στον πυρήνα του μετασχηματιστή έντασης (Εικόνα 24). 

 

Εικόνα 24. Όσο αυξάνεται συχνότητα του ρεύματος, τόσο αυξάνεται και η υστέρηση, δηλαδή το σιδηρομαγνητικό 

υλικό δεν ‘προλαβαίνει’ να απομαγνητιστεί πλήρως (παραμένουσα μαγνήτιση) σε κάθε κύκλο μαγνήτισης - 

απομαγνήτισης [36]. 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΣΕ ΔΔΡ 

 

 

6.1.  Ερευνητικά ερωτήματα - σκοπός του πειράματος 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που υποκίνησαν την πειραματική διαδικασία είναι:  

α) αν και κατά πόσο η ενσωμάτωση του μικροελεγκτή ως όργανο λήψης απόφασης στην Διάταξη 

Διαφορικού Ρεύματος είναι εφικτή,  

β) αν αυτή η ενσωμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε μια “έξυπνη” συσκευή που να μπορεί να 

διαχωρίσει την τυχαία διαρροή ρεύματος από την ηλεκτροπληξία και να αντιδρά κατά περίπτωση. 

Σκοπός του πειράματος είναι η συμβολή στη συζήτηση περί, αφενός μεν, της μεγιστοποίησης της 

ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη χρήση “έξυπνων” συσκευών, και, αφετέρου, της 

εμπορικής αξιοποίησης της υπό μελέτη συσκευής. 

 

6.2.  Θεωρητικοί στόχοι 

 

α) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας, επιστημονικών περιοδικών και άρθρων σχετικά με τις ιδιότητες, 

την λειτουργία, τους τύπους και την διαχρονική εξέλιξη των ΔΔΡ. 

β) Ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με τον μικροελεγκτή του πειράματος και με την πλατφόρμα 

ανάπτυξης και προγραμματισμού (Arduino) τοσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και υλικού. 

 

6.3.  Πειραματικοί στόχοι 

 

Οι στόχοι του πειράματος είναι: 

α) Να αποδειχθεί ότι, με τη χρήση δημοφιλούς και χαμηλού κόστους μικροελεγκτή και 

περιφερειακών υλικών, είναι εφικτή η υλοποίηση διάταξης που να ελέγχει τη συμπεριφορά μιας 

ΔΔΡ, μέσω της δράσης των τριών ελεγκτών PID ή μέρους αυτών.  
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β) Να μπορεί ο μικροελεγκτής να “ξεχωρίζει” μέσω λογισμικού και κατάλληλης ρύθμισης των 

ελεγκτών PID (PID tuning), την περίπτωση ηλεκτροπληξίας από μια τυχαία διαρροή ρεύματος και 

να ενεργοποιεί το άνοιγμα των επαφών ισχύος, ακόμα και αν το ρεύμα διαφυγής είναι πολύ 

μικρότερο από το ονομαστικό της ΔΔΡ. Ο μικροελεγκτής, μέσω κατάλληλου λογισμικού, θα πρέπει 

να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά στοιχεία της κυματομορφής, κυρίως από την επιτάχυνση του 

σήματος εισόδου (ρυθμός αύξησης της τάσης) στην περίπτωση ηλεκτροπληξίας, και, με την 

συνδυασμένη δράση των ελεγκτών PID, να δίνεται εντολή ανοίγματος των επαφών ισχύος μέσω 

τεχνικής PWM (Pulse Width Modulation). 

 

 

6.4.  Προετοιμασία πειραματικής διαδικασίας - μεθοδολογία 

 

Η προετοιμασία της πειραματικής διαδικασίας περιλαμβάνει την συγκέντρωση των θεωρητικών 

γνώσεων που είναι σχετικές με: α) τη λειτουργία και το πεδίο εφαρμογής των ΔΔΡ, β) τον 

προγραμματισμό σε γλώσσα C++ και την σύνδεση του μικροελεγκτή με τα αισθητήρια και τον 

υπολογιστή, γ) τη λειτουργία του PID ελέγχου και τη μαθηματική περιγραφή, δ) τη λειτουργία 

αναλογικού ηλεκτρονικού συστήματος (τελεστικού ενισχυτή) για την ενίσχυση του σήματος που 

παράγεται από το δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ, ε) τη λειτουργία και 

τις ιδιότητες του οπτοσυζεύκτη (optocoupler), στ) το ηλεκτρικό μοντέλο που προσομοιώνει την 

συνθέτη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος. 

Πέραν των θεωρητικών γνώσεων που απαιτούνται, είναι απαραίτητη και η προμήθεια υλικών 

χαμηλού κόστους όπως: α) ο μικροελεγκτής ATmega328P που βρίσκεται επάνω στην πλακέτα 

Arduino Nano, β) ο τελεστικός ενισχυτής τάσης (ολοκληρωμένο LM386), γ) ο οπτοσυζεύκτης 

4N25 ή 4N26, δ) αντιστάσεις και πυκνωτές για το μοντέλο ανθρώπου, όπως και για τον τελεστικό 

ενισχυτή, ε) 2 συσσωρευτές των 9Volt για την πόλωση του τελεστικού ενισχυτή και του 

οπτοσυζεύκτη, στ) η ΔΔΡ, η) βοηθητικά εξαρτήματα όπως breadboard, καλώδια συνδέσεων. 
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6.5.  Υλικό και λογισμικό πειραματικής διαδικασίας 

 

6.5.1.  Μικροελεγκτής ATmega328P 

 

Ο υψηλών επιδόσεων μικροελεγκτής ATmega328P της Atmel (σήμερα ανήκει στην Microchip 

Technology) διαθέτει επεξεργαστή 8-bit AVR (Alf and Vegard's RISC processor) RISC (Reduced 

Instruction Set Computer) συνδυάζει μνήμη flash ISP (In- System Programmable Flash) 32KB με 

δυνατότητες “read-while-write”, 1024B EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only 

Memory) με αντοχή σε τουλάχιστον 100.000 κύκλους εγγραφής/διαγραφής της EEPROM και 

10.000 κύκλους εγγραφής/διαγραφής της Flash, 2KB SRAM (Static Random-Access Memory), 23 

γενικές είσοδοι-έξοδοι, 32 καταχωρητές γενικής χρήσης, τρεις χρονοδιακόπτες - μετρητές με 

συγκριτικές λειτουργίες, εσωτερικούς και εξωτερικούς διακοπές, σειριακή προγραμματιζόμενη 

διεπαφή USART (Universal Serial Asynchrounous Receiver Transmiter interface), σειριακή 

διεπαφή με δύο καλώδια προσανατολισμένη στο byte, σειριακή θύρα SPI (Serial Peripheral Inter-

face), μετατροπέα 6 καναλιών 10-bit A/D, προγραμματιζόμενο χρονόμετρο παρακολούθησης με 

εσωτερικό ταλαντωτή και πέντε λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας επιλέξιμες από το λογισμικό. 

Η συσκευή λειτουργεί μεταξύ 1,8-5,5 V. 

Εκτελώντας οδηγίες σε ένα μόνο κύκλο ρολογιού, η συσκευή επιτυγχάνει ταχύτητες που 

προσεγγίζουν το 1 MIPS (Millions of Instructions Per Second) εξισορροπώντας κατανάλωση 

ενέργειας και ταχύτητα επεξεργασίας [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Εικόνα 25. Οι ακροδέκτες του μικροελεγκτή ATmega328P σε συσκευασία TQFP-32 (Thin Quad Flat Pack) χωρίζονται 

σε 3 ομάδες εισόδων/εξόδων (Port B, Port C, Port D), σε ακροδέκτες τροφοδοσίας, τάσης αναφοράς, και χρονισμού 

[37]. 
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Πίνακας 3 - περιγραφή λειτουργίας ακροδεκτών του μικροελεγκτή ATmega328P [37] 
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6.5.2. Πλατφόρμα ανάπτυξης Arduino 

 

Το Arduino είναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης και προγραμματισμού των μικροελεγκτών, κυρίως της 

οικογένειας Atmega. Παρέχει λογισμικά για τον προγραμματισμό μιας σειράς μικροελεγκτών και 

τα απαραίτητα φυσικά μέσα (Arduino board) για την επικοινωνία του υπολογιστή με τον 

μικροελεγκτή, με σκοπό τον προγραμματισμό του, αλλά και αντίστροφα, την παροχή από τον 

μικροελεγκτή προς τον υπολογιστή πληροφοριών μέσω ενσύρματης ή ασύρματης επικοινωνίας. Το 

Arduino IDE ως λογισμικό και ως πλακέτα (χωρίς τον μικροελεγκτή) είναι ανοιχτού κώδικα. Σε 

επίπεδο υλικού, εκτός από το Arduino, διατίθενται στο εμπόριο και απομιμήσεις πλακετών άλλων 

κατασκευαστών που μπορούν να επικοινωνήσουν με το λογισμικό Arduino. Τόσο το Arduino όσο 

και οι απομιμήσεις του είναι συσκευές χαμηλού κόστους, ωστόσο, αγοράζοντας κανείς προϊόντα 

Arduino, στηρίζει παράλληλα και μια ολόκληρη ακαδημαϊκή κοινότητα που είθισται να προσφέρει 

τα λογισμικά που δημιουργεί αφιλοκερδώς και με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο [42]. 

 

Εικόνα 26. Η άνω όψη της πλατφόρμας Arduino Nano, διακρίνεται ο μικροελεγκτής ATmega328P [38]. 

 

Ο μικροελεγκτής ATmega328P βρίσκεται κολλημένος σε πλακέτα ανάπτυξης Arduino Nano  

(Εικόνα 26), μαζί με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά για την αμφίδρομη επικοινωνία με τον 
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υπολογιστή μέσω σειριακής διεπαφής RS232 αλλά και διεπαφής USB, και είναι έτοιμος για 

προγραμματισμό και λειτουργία. 

 

Εικόνα 27. Η κάτω όψη της πλατφόρμας Arduino Nano, διακρίνεται ο μετατροπέας πρωτοκόλλων FTDI  [39]. 

 

Διακρίνεται ακόμη (Εικόνα 27) ο μετατροπέας πρωτοκόλλων FTDI (ή σε άλλες εκδόσεις, τύπου 

Arduino, το φθηνότερο ισοδύναμο ολοκληρωμένο ch340g), που μετατρέπει το πρωτόκολλο USB 

σε σειριακό, τύπου RS232. Ο μετατροπέας αυτός είναι απαραίτητος για να μπορεί να 

επικοινωνήσει ο μικροελεγκτής ATmega328P με τον υπολογιστή μέσω της θύρας USB. 

 

Εικόνα 28.  Απλοποιημένο διάγραμμα κυκλώματος της πλακέτας Arduino Nano μαζί με τον σειριακό μετατροπέα USB 

[40]. 
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Εικόνα 29. Χάρτης μνήμης του μικροελεγκτή ATmega328P [41]. 

 

6.5.3. Η μνήμη του ATmega328P 

 

Το ATmega328/P περιέχει 32Kbytes On-chip μνήμη Flash επανεγγράψιμη για αποθήκευση 

προγραμμάτων. Δεδομένου ότι όλες οι οδηγίες AVR έχουν 16 ή 32 bits πλάτος, η μνήμη 

προγράμματος Flash είναι οργανωμένη ως 16Kx16 (16K = 16384 τοποθεσίες διευθυνσιοδοτημένης 

μνήμης των 16bits ή 2bytes). Για την ασφάλεια του λογισμικού, ο χώρος της μνήμης προγράμματος 

Flash χωρίζεται σε δύο ενότητες, το τμήμα φόρτωσης και εκκίνησης του προγράμματος και το 

τμήμα εφαρμογής του προγράμματος στη συσκευή. Η μνήμη Flash έχει αντοχή σε τουλάχιστον 

10.000 κύκλους εγγραφής/διαγραφής. Ο μετρητής προγράμματος (Program Counter) του 

ATmega328/P έχει πλάτος 14bits, καλύπτοντας έτσι τις θέσεις μνήμης προγραμμάτων 16K [43]. 

 

6.5.4.  Επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη Flash εντός συστήματος (ISP) 

 

Η βασική αρχή του προγραμματισμού εντός συστήματος είναι η δυνατότητα που διαθέτουν 

ορισμένοι μικροελεγκτές, όπως και ο ATmega328P, να προγραμματίζονται απευθείας επάνω στην 

πλακέτα από έναν υπολογιστή (In-System Programming) χωρίς την μεσολάβηση ειδικής συσκευής 

προγραμματισμού (programmer). Για να γίνει αυτό εφικτό, η μνήμη Flash διαθέτει ειδικό τμήμα 

φόρτωσης του λογισμικού λειτουργίας (Boot flash section). Οι μικροελεγκτές που διαθέτουν την 
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δυνατότητα  In-system programming διατίθενται στην αγορά συνήθως με κενό το τμήμα φόρτωσης 

του λογισμικού λειτουργίας [43]. 

 

6.5.5. Φορτωτής εκκίνησης - Boot loader 

 

Για να μπορέσει να μεταφορτωθεί κάποιο πρόγραμμα από υπολογιστή σε έναν καινούργιο 

μικροελεγκτή θα πρέπει την πρώτη φορά να διαμορφωθεί το τμήμα μνήμης Flash του μικροελεγκτή 

που είναι υπεύθυνο για τη φόρτωση του λογισμικού λειτουργίας του μικροελεγκτή. 

Στην περίπτωση του ATmega328P, υπάρχει ειδική διαδικασία για τον σκοπό αυτό. Η πρώτη φάση 

πραγματοποιείται στον υπολογιστή με το λογισμικό Arduino IDE (Integrated Development 

Environment) όπου ‘φορτώνεται’ ειδική βιβλιοθήκη (Arduino.h) που περιέχει όλη την πληροφορία 

για την διαμόρφωση της ειδικής μνήμης.  

Στη συνέχεια, με εντολή μεταφορτώνεται (upload) η πληροφορία της ειδικής βιβλιοθήκης σε μια 

πλακέτα Arduino που περιέχει τον μικροελεγκτή ATmega328P με ήδη διαμορφωμένο το ειδικό 

τμήμα της μνήμης Flash. 

Στην τελική φάση, συνδέουμε την πλακέτα Arduino που προηγουμένως μεταφορτώθηκε η 

πληροφορία με έναν καινούργιο αδιαμόρφωτο μικροελεγκτή ATmega328P (Εικόνα 30). Η σύνδεση 

απαιτεί ορισμένα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις, πυκνωτές και έναν κρύσταλλο στα 16Mhz. 

Όταν ολοκληρωθεί η φυσική σύνδεση της πλακέτας Arduino με τον καινούργιο αδιαμόρφωτο 

μικροελεγκτή (Εικόνα 30) δίνουμε εντολή (Burn ISP) μέσω του  λογισμικού Arduino IDE. Η 

εντολή αυτή μεταβαίνει στην πλακέτα Arduino που περιέχει τον μικροελεγκτή ATmega328P με 

ήδη διαμορφωμένο το ειδικό τμήμα της μνήμης Flash και “διατάζει” τον πρώτο  μικροελεγκτή  με 

το ήδη διαμορφωμένο ειδικό τμήμα της μνήμης Flash να “κάψει” τον καινούργιο μικροελεγκτή, 

δηλαδή να εγγράψει στο άδειο τμήμα της μνήμης Boot Flash Section τον φορτωτή εκκίνησης (Boot 

loader). Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου μικροελεγκτή, θα μπορεί ο νέος 

μικροελεγκτής να προγραμματίζεται απευθείας από τον υπολογιστή, το laptop ή ακόμη και το 

κινητό τηλέφωνο. Ο Βoot loader περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να μεταφορτώνει και να 

καταχωρεί τα προγράμματα που έχουμε φτιάξει από τον υπολογιστή μας στα ειδικά τμήματα 

μνήμης (Application Flash Section) του καινούργιου αλλά διαμορφωμένου πια μικροελεγκτή. 
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Από την στιγμή που πραγματοποιείται η διαδικασία διαμόρφωσης σε έναν καινούργιο 

μικροελεγκτή, μπορούμε έπειτα να γράφουμε και να σβήνουμε όσες φορές θέλουμε τα  

προγράμματά μας στον μικροελεγκτή μέσω του υπολογιστή μας. 

Το βασικό πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι δεν απαιτείται να προμηθευτούμε το 

υψηλού κόστους ειδικό προγραμματιστικό εργαλείο σε επίπεδο υλικού (programmer). Επίσης 

μπορούμε στον υπολογιστή μας να συντάξουμε κώδικα, να πειραματιστούμε και να τον 

μεταφορτώσουμε στον μικροελεγκτή όσες φορές θέλουμε. 

Ένα σχετικά μικρό μειονέκτημα είναι πως η περιοχή μνήμης Boot Flash Section που διαμορφώθηκε 

καταλαμβάνει ένα τμήμα της συνολικής μνήμης του μικροελεγκτή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να καταχωρηθούν “μεγάλα προγράμματα”. Από την άλλη μεριά, με την χρήση του programmer, 

μπορούμε να “εγγράψουμε” κώδικα απευθείας στην μνήμη Flash, χωρίς να χρειάζεται να 

διαμορφωθεί καθόλου το τμήμα Boot flash, άλλα να αντιμετωπίζεται και αυτό ως γενικό τμήμα 

μνήμης εφαρμογών (Application Flash Section). 

 

Εικόνα 30.Διάγραμμα φυσικής σύνδεσης για τον προγραμματισμό ενός αδιαμόρφωτου ATmega328P μέσω ενός 

διαμορφωμένου ATmega328P που βρίσκεται επάνω σε πλακέτα Arduino. Απαιτούνται δυο πυκνωτές 22pF, ένας 47μF, 

μία αντίσταση 1KΩ και ένας κρύσταλλος 16MHz [44]. 
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6.5.6. Προγραμματισμός του ATmega328P για τον ελεγκτή PID σε C++ 

Ακολουθεί ο κώδικας με επεξήγηση του ελεγκτή PID: 

 

#include <PID_v1.h> // το πρόγραμμα καλεί την βιβλιοθήκη “PID_v1.h” 

double Setpoint ; // η επιθυμητή μπορεί να έχει ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων (double) 

double Input; // το σήμα εισόδου από τον οπτοσυζεύκτη με ακρίβεια 15 δεκαδικών ψηφίων (double) 

double Output ; // η έξοδος του PWM σήματος προς το πηνίο ενεργοποίησης του ρελέ με ακρίβεια 15 δεκαδικών 

double Kp=1, Ki=3,3, Kd=0; // θέτουμε παραμέτρους των ελεγκτών PID με ακρίβεια 15 δεκαδικών 

PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT); // δημιουργία στιγμιότυπου PID 

void setup() // εκκίνηση της λειτουργίας που ονομάζεται "setup()", δηλαδή ενεργοποιούνται υπορουτίνες 

{ 

  Serial.begin(9600); // ενεργοποίηση της σειριακής επικοινωνίας και ορισμός ταχύτητας bits per second (baud rate)  

    Setpoint = 75; // ορισμός της επιθυμητής τιμής 

    myPID.SetMode(AUTOMATIC); // έναρξη των ελεγκτών PID σε AUTOMATIC mode 

  myPID.SetTunings(Kp, Ki, Kd);  // “διάβασμα” των παραμέτρων των ελεγκτών PID που προηγουμένως θέσαμε 

} 

void loop() // εκκίνηση της λειτουργίας που ονομάζεται "loop()", το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται διαρκώς 

{ 

  // διάβασμα της τιμής εισόδου (σήμα οπτοσυζεύκτη) με την λειτουργία analogRead() από την αναλογική είσοδο 

(ακροδέκτης 5) του μικροελεγκτή με εύρος τιμών από 0 έως 1024. Η λειτουργία map() δημιουργεί έναν νέο πίνακα με τα 

αποτελέσματα της λειτουργίας analogRead(). Κάθε στοιχείο της αναλογικής εισόδου αντιστοιχεί στην analogRead() σε 

μια τιμή από 0 έως 255 

  Input = map(analogRead(5), 0, 1024, 0, 255);  // (value, from Low, from High, to Low, to High) 

  myPID.Compute(); // καλείται η λειτουργία Compute(). Στην λειτουργία αυτή πραγματοποιείται ο υπολογισμός PID 

συναρτήσει των τιμών P,I και D που έχουμε θέσει και της μεταβλητής τιμής εισόδου analogRead() 

  analogWrite(3,Output); // το αποτέλεσμα του υπολογισμού PID δρομολογείται στην ψηφιακή pwm έξοδο του 

μικροελεγκτη (ακροδέκτης 3) 

  Serial.print(Input); // με την λειτουργία Serial.print() εμφανίζεται σε τερματικό πρόγραμμα του υπολογιστή μας η 

τιμή του σήματος εισόδου analogRead() 

  Serial.print(" "); 

  Serial.println(Output); // με την λειτουργία Serial.println() εμφανίζεται σε τερματικό πρόγραμμα του υπολογιστή 

μας η τιμή του σήματος εξόδου (ακροδέκτης 3) κάτω από την τιμή του σήματος εισόδου analogRead() 

  Serial.print(" ");   

  Serial.println(Setpoint); εμφανίζεται σε τερματικό πρόγραμμα του υπολογιστή μας η τιμή της επιθυμητής τιμής κάτω 

από την τιμή του σήματος εξόδου (ακροδέκτης 3) 

//  delay(100);// παύση του προγράμματος για 100ms και επανάληψη από την λειτουργία void loop() 

} 

[54] 

6.5.7. Βιβλιοθήκη (library) ελεγκτή PID σε C++ προσαρμοσμένη στον 

μικροελεγκτή ATmega328 P 

Ακολουθεί ο κώδικας της βιβλιοθήκης με επεξήγηση: 
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PID library 

#ifndef PID_v1_h // έλεγχος αν η #define PID_v1_h έχει επαναληφθεί πιο πριν, αν όχι ο κώδικας περικλείεται μεταξύ 

της #ifndef και του κλεισίματος #endif 

#define PID_v1_h // δήλωση ονόματος σταθεράς PID_v1_h  

#define LIBRARY_VERSION 1.2.1 // δήλωση ονόματος σταθεράς LIBRARY_VERSION που περιέχει την τιμή  1.2.1 

class PID // δημιουργία κλάσης (οικογένεια αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά) PID 

{ 

  public: // προσδιορισμός μέλους κλάσης προσβάσιμου έξωθεν της κλάσης 

  // δήλωση σταθερών που αφορούν τους τρόπους λειτουργίας (mode) 

  #define AUTOMATIC 1 

  #define MANUAL 0 

  #define DIRECT  0 

  #define REVERSE  1 

  #define P_ON_M 0 

  #define P_ON_E 1 

  //υπό συνήθη χρήση λειτουργίες ************************************************************************** 

    PID(double*, double*, double*,        // * κατασκευαστής. Συνδέει την είσοδο, την έξοδο και την επιθυμητή τιμή 

        double, double, double, int, int);//   Οι αρχικές παράμετροι επίσης θέτονται σε αυτό το στάδιο 

    void SetMode(int Mode);               // * τίθεται η PID σε Manual (0) ή Auto (1) λειτουργία 

 

    bool Compute();                  // * επιτελείται η PID λειτουργία. Καλείται κάθε φορά όταν η loop() 

           ολοκληρώνει έναν κύκλο 

   void SetOutputLimits(double, double); // * περιορίζει το εύρος των τιμών εξόδου 0-255 (το εύρος μπορεί να  

        μεταβληθεί αναλόγως τις ανάγκες του προγράμματος) 

  //available but not commonly used functions ******************************************************** 

    void SetTunings(double, double,       // * η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα να μεταβληθούν οι παράμετροι 

      PID σε κατάσταση real time (Adaptive control) 

                    double);               

                                          

    void SetTunings(double, double,       // * η λειτουργία overload επιτρέπει σε δυο ή περισσότερες λειτουργίες 

      να έχουν το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικές παραμέτρους  

                    double, int);             

 void SetControllerDirection(int);   // * η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα να μεταβληθούν οι δράσεις 

      του ελεγκτή. DIRECT: η έξοδος του ελεγκτή αυξάνεται  

      όταν η απόκλιση από την επιθυμητή τιμή είναι θετική. REVERSE:  

      συμβαίνει το αντίθετο. 

  

    void SetSampleTime(int);              // * Τίθεται η συχνότητα σε mileseconds με την οποία ο ελεγκτής PID  

                                          //   πραγματοποιεί τους υπολογισμούς. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100ms 

  

//Display functions **************************************************************** 

 double GetKp();     // Οι λειτουργίες αυτές εξάγουν τις τιμές των παραμέτρων κp, ki, kd,  

      mode και direction από τον ελεγκτή PID. 

 double GetKi();   //   
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 double GetKd();   //  

 int GetMode();   //   

 int GetDirection();  // 

  private: 

 void Initialize(); 

  

 double dispKp;    // *  διατηρούνται οι παράμετροι συντονισμού PID σε όποια μορφή  

 double dispKi;    //   έχει εισαχθεί από τον χρήστη, για λόγους προβολής  

 double dispKd;    //   

     

 double kp;              // * (P)proportional παράμετρος συντονισμού 

    double ki;                  // * (I)integral παράμετρος συντονισμού 

    double kd;                  // * (D)derivative παράμετρος συντονισμού 

 int controllerDirection; 

 int pOn; 

    double *myInput;              // * Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ των μεταβλητών εισόδου, εξόδου  

        και επιθυμητής τιμής 

double *myOutput;                 //    

    double *mySetpoint;           //    

  unsigned long lastTime; // μεταβλητή για αποθήκευση θετικών τιμών 32 bits (4 bytes) 

 double outputSum, lastInput; 

 unsigned long SampleTime; 

 double outMin, outMax; 

 bool inAuto, pOnE; 

}; 

#endif 

    

 © 2019 GitHub, Inc. 

[55] 
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6.5.8. Διάγραμμα ροής λειτουργίας λογισμικού PID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3. Διάγραμμα ροής του προγράμματος διαχείρισης της ΔΔΡ 
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PID 
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Process 
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6.5.9. Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος της πειραματικής διαδικασίας 

 

Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκε μια τυπική ηλεκτρομηχανική 

Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος τοποθέτησης ράγας τύπου DIN με εμπορική ονομασία Geyer EF 

440 DG με τα εξής χαρακτηριστικά [45]: 

 

 Αριθμός πόλων: 4 (L1, L2, L3, N) 

 Τύπος: AC 

 Ένταση: 40Α 

 Αντοχή σε βραχυκύκλωμα : 6κΑ 

 Ευαισθησία -Ρεύμα διαρροής : 30mA 

 Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -25° 

 Αντοχή σε ρεύμα έως 200 Α της μορφής 0,5 μs/100 KHz 

 

 

Εικόνα 35. Το φυσικό σώμα της Διάταξης Διαφορικού Ρεύματος ή Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος [46] 

 

6.5.10. Ενισχυτής LM386 

 

Ο LM386 είναι ένας τελεστικός ενισχυτής ή απλά ενισχυτής, σχεδιασμένος για χρήση σε 

εφαρμογές χαμηλής τάσης. Η απολαβή (gain) είναι εσωτερικά ρυθμισμένη στα 20Db, αλλά η 

προσθήκη μιας εξωτερικής αντίστασης και ενός πυκνωτή μεταξύ των ακίδων 1 και 8 προκαλεί 

αύξηση της απολαβής από 20Db έως 200Db. 

Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να γίνει ενίσχυση στην συχνότητα 

των 50Hz. Ο LM386 διαθέτει δυνατότητα ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων (bass boost) με την 
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προσθήκη κατάλληλων εξαρτημάτων (Εικόνα 37). Στο διάγραμμα τάσης-συχνότητας (Εικόνα 38) η 

μέγιστη απολαβή τάσης (25dB) εμφανίζεται στα 100Hz, ωστόσο και στα 50Hz η απολαβή είναι 

αρκετά σημαντική. 

Ο LM386 πέρα από τις λειτουργίες ως ενισχυτής μπορεί να αξιοποιηθεί με την προσθήκη 

κατάλληλων εξαρτημάτων ως γεννήτρια τετραγωνικών παλμών και ως γεννήτρια ημίτονων (Wien 

bridge oscillator). 

 

 

Εικόνα 36. Διάταξη των ακροδεκτών του LM386 [48] 

 

 

 

Εικόνα 37. Ο LM386 ως ενισχυτής χαμηλών συχνοτήτων 

με τα εξωτερικά εξαρτήματα [48]. 

Εικόνα 38. Διάγραμμα απολαβής τάσης – συχνότητας 

[48]. 
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6.5.11. Οπτοσυζεύκτης (optocoupler) 4N25 

 

Έπειτα από δοκιμές, παρατηρήθηκε ότι η ΗΕΔ από επαγωγή του δευτερεύοντος πηνίου του 

μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ προκαλεί δυσλειτουργία στον μικροελεγκτή ATmega328P. Για 

τον λόγο αυτό, χρειάζεται να απομονωθεί το κύκλωμα του δευτερεύοντος πηνίου του 

μετασχηματιστή έντασης από την αναλογική είσοδο του μικροελεγκτή ATmega328P. Με τον 

οπτοσυζεύκτη 4N25 (Εικόνα 39) γίνεται εφικτή η γαλβανική απομόνωση των δυο κυκλωμάτων, 

ενώ επιτρέπεται η μετάδοση σημάτων. 

 

6.5.12. Αναλογική λειτουργία του 4N25 

 

Ο Οπτοσυζεύκτης 4N25 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση ψηφιακών και αναλογικών 

σημάτων. Για τις ανάγκες της πειραματικής διαδικασίας, είναι απαραίτητο να μεταφερθεί στην 

αναλογική είσοδο του μικροελεγκτή ATmega328P το σήμα που παράγεται όταν συμβαίνει μια 

διαρροή ρεύματος. Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται η αναλογική λειτουργία του 4N25, προσθέτοντας 

τα απαραίτητα εξαρτήματα (μεταβλητή  αντίσταση, πυκνωτής) από την πλευρά της εξόδου (Εικόνα 

40) - AC out.  

 

 

Εικόνα 39. Η συσκευασία και η δομή του κυκλώματος του optocoupler [49]. 
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Εικόνα 40. Οπτική σύζευξη δυο κυκλωμάτων για την μεταφορά αναλογικού σήματος και γαλβανική απομόνωση με 

χρήση του οπτοσυζεύκτη 4N25 [50]. 

 

 

6.6.  Μοντέλο ανθρώπου ως σύνθετη αντίσταση – προσομοίωση 
ηλεκτροπληξίας 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση των Espinoza et al. [47], έχει αναπτυχθεί ηλεκτρικό μοντέλο 

προσομοίωσης της εμπέδησης του ανθρώπινου σώματος. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από 

αντιστάσεις και πυκνωτές (Εικόνα 41). Η συμπεριφορά του προσομοιώνει την διέλευση ηλεκτρικού 

ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. 

Για τις ανάγκες του πειράματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ακολουθήθηκε το 

προαναφερθέν μοντέλο για την προσομοίωση δυσμενούς περίπτωσης ηλεκτροπληξίας, με σημείο 

επαφής το αριστερό χέρι, διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από το σώμα και κατάληξη στα πόδια 

και κατ' επέκταση στη γη. 
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Εικόνα 41. Μοντέλο ανθρώπινου σώματος που αποτελείται από αντιστάσεις και πυκνωτές [47]. 

 

 

Εικόνα 42. Η μεταβολή της σύνθετης αντίστασης του ανθρώπινου σώματος συναρτήσει της τάσης επαφής και της 

υγρασίας του δέρματος. Για μέση υγρασία δέρματος και τάση επαφής 250Volt η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου 

σώματος από  χέρι σε χέρι ή από το χέρι στο πόδι είναι 2500Ω. Αντίστοιχα, το ρεύμα διέλευσης είναι περίπου 0,1A 

[47]. 
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Η σύνθετη αντίσταση Ztotal του ανθρώπινου μοντέλου υπολογίζοντας τα επιμέρους στοιχεία: 

 

     
 

  
 

 

    
 

 

               
                            

 

Η χωρητική αντίδραση έχει αρνητικό πρόσημο γιατί προκαλεί την προπορεία του ρεύματος έναντι 

της τάσης κατά π/2. 

 

Εικόνα 43. Η μεταβολή της σύνθετης αντίστασης Zc συναρτήσει της συχνότητας [51]. 
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Και στο πεδίο της συχνότητας: 

      
    

    
 

                

                
                               

                      

 

      
    

    
 

                

                
                           

 

              
                                     

                                     
                       

 

                                                                            

                                                  

 

Επομένως, για φασική τάση κορυφής                  , συχνότητας f=50Hz, με γωνία 

αναφοράς τάσης θ = 0°, θα έχουμε ρεύμα διέλευσης μέσα από το μοντέλο ανθρώπινου σώματος: 

          
          

               
                                                  

 

Αντίστοιχα, αν η φασική τάση κορυφής είναι                  , θα έχουμε ρεύμα διέλευσης 

μέσα από το μοντέλο ανθρώπινου σώματος: 
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Εικόνα 44.  Διάγραμμα κυκλώματος ισχύος στο οποίο προσομοιώνεται η περίπτωση επαφής με το αριστερό χέρι σε   

αντικείμενο που βρίσκεται υπό τάση 230VAC. Για την επαλήθευση της λειτουργίας της ΔΔΡ, έχει τοποθετηθεί 

συσκευή που μετράει τον χρόνο απόκρισης που πλέον ελέγχεται από τον μικροελεγκτή. 

 

6.7.  Επιπρόσθετα θεωρητικά στοιχεία για τον ελεγκτή PID  

 

Ένας ελεγκτής αναλογικής ολοκληρωτικής διαφορικής δράσης PID (Proportional, Integral, 

Differential ή τριπλός ελεγκτής) είναι ένας μηχανισμός ελέγχου μέσω ανάδρασης κλειστού βρόχου, 

που χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικά συστήματα, σε μια ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν 

συνεχή διαμορφωμένο έλεγχο. Ένας ελεγκτής PID υπολογίζει συνεχώς την τιμή σφάλματος ως 

διαφορά μεταξύ μιας επιθυμητής τιμής ρύθμισης (setpoint) και μιας μετρούμενης μεταβλητής 

διαδικασίας (Εικόνα 45) και εφαρμόζει μια διόρθωση βασισμένη στις αναλογικές, ολοκληρωτικές 

και διαφορικές δράσεις δηλαδή P, I, και D αντίστοιχα. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ελεγκτής μπορεί να ασκεί έλεγχο σε μια διαδικασία αξιοποιώντας 

τις δύο από τις τρεις δράσεις π.χ. PI control, ή πιο σπάνια αξιοποιώντας την μια μόνο δράση. 
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Εικόνα 45.  Διάγραμμα αναλογικής (p) ολοκληρωτικής (i) και διαφορικής δράσης (d) σε ένα σύστημα PID με 

ανάδραση. Στον οριζόντιο άξονα παριστάνεται ο χρόνος και στον κατακόρυφο άξονα το μέτρο της δράσης των 

ελεγκτών. Οι δράσεις των ελεγκτών P και D ταλαντώνονται γύρω από την επιθυμητή τιμή. Η παράμετρος k είναι το 

κέρδος του ελεγκτή. [52] 

 

 

Εικόνα 46. Παράλληλη δράση των ελεγκτών P,I και D σε ένα σύστημα ανοιχτού βρόχου. [53] 
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6.8.   Συνάρτηση μεταφοράς  
 

Η συνάρτηση μεταφοράς εκφράζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος. Από το 

σύστημα ανοιχτού βρόχου (Εικόνα 46) των τριών ελεγκτών προκύπτει η συνάρτηση μεταφοράς: 

 

    

    
       

  

 
     

 

 
Πίνακας 4. Η επίδραση των παραμέτρων k των ελεγκτών PID στην δυναμική του συστήματος κλειστού βρόχου 

[56] 

Ελεγκτής Χρόνος ανόδου Υπερύψωση Χρόνος 

αποκατάστασης 

Σφάλμα 

kP Μείωση Αύξηση Μικρή αλλαγή Μείωση 

kI Μείωση Αύξηση Αύξηση Εξάλειψη 

kD Μικρή αλλαγή Μείωση Μείωση Μικρή αλλαγή 

 

6.9.  Σύστημα ανοικτού βρόχου 

 

Η πειραματική διαδικασία, στο κομμάτι του ελέγχου της ΔΔΡ, υλοποιείται με σύστημα ανοιχτού 

βρόχου, διότι η έξοδος του μικροελεγκτή δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να επηρεάσει το υπό έλεγχο 

σύστημα, δηλαδή την τιμή της έντασης του ρεύματος διαφυγής. Στην συγκεκριμένη πειραματική 

διαδικασία, ο μικροελεγκτής δεν μπορεί να ελέγξει την αυξομείωση της έντασης του ρεύματος 

διαφυγής, αφού το ρεύμα διαφυγής εξαρτάται αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. Ο μικροελεγκτής δέχεται σήματα από την ένταση του ρεύματος διαφυγής έτσι όπως 

αυτά παράγονται στο δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ. Στην συνέχεια, 

σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των ελεγκτών P, I και D, που έχουμε θέσει, ο μικροελεγκτής παράγει 

σήματα μεταβαλλόμενου εύρους pwm και ενεργοποιεί την ΔΔΡ. 
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Εικόνα 47. Θεωρητικό διάγραμμα λειτουργίας του συστήματος της πειραματικής διαδικασίας. 

 

 

 

Εικόνα 48. H δράση των ελεγκτών P, I και D και η επίδρασή τους στην πειραματική διεργασία. 
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6.10.  Πειραματική διαδικασία για τον προσδιορισμό των παραμέτρων 
του ελεγκτή PID 

 

Επειδή η αναλυτική έκφραση του υπό εξέταση συστήματος (δηλαδή της προσομοίωσης διαρροής 

ρεύματος μέσα από ανθρώπινο μοντέλο) δεν είναι γνωστή, επιλέγεται, λόγω του ότι το υπό εξέταση 

σύστημα έχει βηματική απόκριση σιγμοειδούς μορφής, η εμπειρική μέθοδος ρύθμισης ή η πρώτη 

μέθοδος Ziegler-Nichols. 

Εφαρμόστηκε στο υπό εξέταση σύστημα (μοντέλο ανθώπινου σώματος) ρεύμα διαρροής και 

καταγράφτηκε η χρονική απόκριση και τα μεγέθη L και T. 

 

 

 
 

Εικόνα 49. βηματική απόκριση σιγμοειδούς μορφής. [57] 

 

Στη συνέχεια, οι παράμετροι του ελεγκτή PID υπολογίζονται με βάση τα μετρηθέντα μεγέθη L και 

T και τις εμπειρικές σχέσεις που προτείνονται στον Πίνακα 5. Η πρώτη σειρά του πίνακα αφορά 

ελεγκτή τύπου P (απλό αναλογικό ενισχυτή), η δεύτερη τύπου PI (αναλογικό – ολοκληρωτικό) και 

η τρίτη τον πλήρη ελεγκτή PID. 
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Εικόνα 50. Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της υπο εξέταση διεργασίας. 

 

L (Dead Time) Χρόνος αδράνειας: 0,09ms 

T (First Order Lag Time Constant) Σταθερά καθυστέρησης χρόνου πρώτης τάξης: 0,1ms  

Ρυθμός μεταβολής της αύξησης του ρεύματος διαρροής στην προσομοίωση ηλεκτροπληξίας τη 

χρονική στιγμή t0=0.08ms, κατά προσέγγιση: 

 

         
  

  
 

             

 
  

               

    
 

   

    
 
 

  
        

   

    
        

 

Από τον συνελεστή διεύθυνσης της εφαπτομένης της κυματομορφής του ρεύματος, τη χρονική 

στιγμή t0, διαπιστώνεται πως απαιτείται γρήγορη απόκριση και υπερακόντιση (overshoot) του 

ελεγκτή, έτσι ώστε να καταφέρει το σύστημα ελέγχου να αποκριθεί στην ηλεκτροπληξία του 

μοντέλου ανθρώπινου σώματος και να έχει επίδραση στην έξοδο. Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται ο 

συνδυασμός των δράσεων των ελεγκτών PI, χωρίς να αποκλείεται και η προσθήκη της διαφορικής 

δράσης δοκιμαστικά. 
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Πίνακας 5. Από την πρώτη μέθοδο Ziegler-Nichols’: εμπειρικές σχέσεις για τις ρυθμίσεις των παραμέτρων των 

ελεγκτών [58].  

Ελεγκτής Κέρδος του 

αναλογικού 

ελεγκτή  

Kp 

Χρόνος 

επαναφοράς 

    
  

  
 

Χρόνος 

διαφόρισης  

   
  

  

 

P  

 
 

∞ 0 

PI 
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Για τον ελεγκτή PI το κέρδος του αναλογικού ελεγκτή Kp είναι:        
 

 
    

   

    
   

Για τον ελεγκτή PI η ο χρόνος επαναφοράς Τi, είναι:     
 

   
 

    

   
    ms 

Και το κέρδος Ki του ολοκληρωτικόυ ελεγκτή είναι:  
  

  
 

 

   
    

 

  
 

 

6.11. PWM έξοδος στον ATmega328P 

 

Όπως ακριβώς σε μια τυπική ηλεκτρομηχανική ΔΔΡ, ο ηλεκτρομαγνήτης ενεργοποίησης του  

ανοίγματος των επαφών ισχύος διαρρέεται από ημιτονικό ρεύμα, όταν συμβαίνει διαρροή 

ρεύματος, έτσι, και στην περίπτωση του πειράματος, ο ηλεκτρομαγνήτης ενεργοποίησης του  

ανοίγματος των επαφών ισχύος διαρρέεται πλέον από ρεύμα DC, με διαμόρφωση εύρους παλμών 

(PWM). Όταν εμφανιστεί ρεύμα διαρροής μεγαλύτερο από μια ορισμένη τιμή, ο μικροελεγκτής 

ανάλογα με το setpoint που έχουμε θέσει και τους συντελεστές k των δράσεων P, I, και D, θα 

τροφοδοτήσει με ρεύμα μορφής PWM τον ηλεκτρομαγνήτη ενεργοποίησης του ανοίγματος των 

επαφών ισχύος. 
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6.12. Προσομοίωση της αναλογικής λειτουργίας ως προς την 
ενεργοποίηση της ΔΔΡ 

 

Ο μικροελεγκτής ATmega328P ελέγχει συνεχώς την τάση που παράγεται στο δευτερεύον πηνίο της 

ΔΔΡ, και με τις δράσεις PID ή PI, παράγει συνεχώς παλμούς, ωστόσο, όταν η διαρροή ρεύματος 

είναι μικρότερη από το όριο που έχουμε θέσει, οι παλμοί που παράγονται δεν έχουν αρκετή 

ενέργεια για να ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρομαγνήτης ανοίγματος των επαφών ισχύος. Αντίστοιχα θα 

συνέβαινε και σε μια κλασσική ηλεκτρομηχανική ΔΔΡ, αν το ρεύμα διαρροής  ήταν μικρότερο από 

το ονομαστικό, τότε, το ρεύμα στο δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή έντασης δεν θα ήταν 

αρκετό για να ενεργοποιήσει το άνοιγμα των επαφών ισχύος. 

 

6.13. Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας 

 

Το σήμα που παράγεται από το δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή έντασης της ΔΔΡ, όταν 

συμβαίνει διαρροή ρεύματος, παραλαμβάνεται από τον ενισχυτή LM386, που επέχει και ρόλο 

αισθητηρίου, και ενισχύεται λόγω της εξαιρετικά χαμηλής του έντασης. Το ενισχυμένο σήμα 

περνάει από τον οπτοσυζεύκτη 4N25, και απαλλάσσεται από τις επαγωγικές τάσεις του δικτύου. Το 

απομονωμένο αυτό γαλβανικά σήμα καταλήγει σε αναλογική είσοδο του μικροελεγκτή 

ATmega328P. Με τον ελεγκτή PI ή PID ή PD, τον συντελεστή k, και την επιθυμητή τιμή (setpoint) 

που έχουμε θέσει, παράγεται PWM παλμός. Ο παλμός αυτός είτε ενεργοποιεί είτε δεν ενεργοποιεί 

τον ηλεκτρομαγνήτη ανοίγματος των επαφών ισχύος, ανάλογα με την ένταση του ρεύματος 

διαφυγής και τον ρυθμό μεταβολής της αύξησής του. 

Μέσω σειριακής επικοινωνίας μεταξύ μικροελεγκτή και υπολογιστή, μπορούμε να έχουμε γραφική 

απεικόνιση (serial plotter) σε πραγματικό χρόνο των δράσεων PI ή PID. 

Με την χρήση κατάλληλου οργάνου πραγματοποιείται η μέτρηση του χρόνου απόκρισης (trip time) 

της ΔΔΡ. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται ότι η χρονική απόκριση της ΔΔΡ βρίσκεται εντός ορίων 

των κανονισμών. 
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Εικόνα 51. Block διάγραμμα του κυκλώματος στο οποίο φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο παρεμβάλλεται στο κύκλωμα 

ανατροφοδότησης της πληροφορίας ο ενισχυτής και ο οποσυζεύκτης. Μέσω σειριακής επικοινωνίας στην οθόνη του 

υπολογιστή, φαίνεται η δράση των ελεγκτών PID. 

 

Εικόνα 52. Η υλοποίηση του ανθρώπινου μοντέλου στο breadboard.  
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Εικόνα 53. Ρεύμα ενεργοποίησης της ΔΔΡ που 

αναπτύσσεται στο δευτερεύον τύλιγμα του 

μετασχηματιστή έντασης όταν το ρεύμα διαρροής 

διέρχεται από το αριστερό χέρι [47]. 

 Εικόνα 54. Ρεύμα ενεργοποίησης της ΔΔΡ που 

αναπτύσσεται στο δευτερεύον τύλιγμα του 

μετασχηματιστή έντασης όταν το ρεύμα διαρροής 

διέρχεται από το δεξί χέρι [47]. 

 

 

 

 

Εικόνα 55. Για την επαλήθευση της απολαβής του 

ενισχυτή LM386, εισάγουμε μέσω γεννήτριας 

συχνοτήτων, ημιτονικό σήμα  συχνότητας 50Hz και 

τάσης 0,4Volt. Στην έξοδο παίρνουμε, με μικρή διαφορά 

φάσης, τάση 6,5Volt. Η απολαβή (ενίσχυση τάσης) 

είναι: 

          
        

       
        

    

    
          

 Εικόνα 56. Το σήμα στην είσοδο του οπτοσυζεύκτη 

εμφανίζεται ημιτονικό, ωστόσο στην έξοδο του 

οπτοσυζεύκτη έχουμε συνιστώσα του αρχικού σήματος 

(εναλλασσόμενος τετραγωνικός παλμός). 
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Εικόνα 57. Σήματα που παράγονται στο δευτερεύον πηνίο 

του μετασχηματιστή έντασης όταν έχουμε διαρροή 

ρεύματος. 

Εικόνα 58. Προσομοίωση διαρροής ρεύματος μέσα από 

το μοντέλο του ανθρώπινου σώματος. Στην κάτω 

κυματομορφή παριστάνεται η τάση στο δευτερεύον 

τύλιγμα του Μ/Σ έντασης της ΔΔΡ. Στην πάνω 

κυματομορφή παριστάνεται η τάση στο δευτερεύον 

τύλιγμα του Μ/Σ έντασης της ΔΔΡ ενισχυμένη και 

έχοντας μεταβεί από τον οπτοσυζεύκτη. 

 

6.14.  Περιγραφή ηλεκτρικής συνδεσμολογίας  

 

Τα ηλεκτρικά σήματα που δημιουργούνται στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή έντασης, 

όταν συμβαίνει διαρροή ρεύματος, ενισχύονται από το ολοκληρωμένο LM386, το οποίο είναι 

κατάλληλα ρυθμισμένο να ενισχύει χαμηλές συχνότητες, όπως η συχνότητα του δικτύου. Για να 

προστατευτεί ο μικροελεγκτής από επαγωγικές τάσεις του δικτύου, παρασιτικές συχνότητες και 

αρμονικές, παρεμβάλλεται στη ροή του σήματος ο οπτοσυζεύκτης 4N25. Το σήμα από την έξοδο 

του οπτοσυζεύκτη εισέρχεται στην αναλογική είσοδο του μικροελεγκτή ATmega328. Το 

ολοκληρωμένο LM386 τροφοδοτείται από μπαταρία των 9Volt και ο οπτοζυζεύκτης από δεύτερη 

μπαταρία των 9Volt. Εάν χρησιμοποιούνταν κοινή μπαταρία για την τροφοδοσία του ενισχυτή και 

για την πόλωση του τρανζίστορ του οπτοσυζεύκτη, θα ακυρωνόταν η γαλβανική απομόνωση των  

δυο κυκλωμάτων, διότι η μπαταρία θα λειτουργούσε ως αγώγιμος δρόμος για τη διέλευση 
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παρασιτικών συχνοτήτων, οι οποίες θα προκαλούσαν ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις της διάταξης 

διαφορικής προστασίας. 

Ως προς το κύκλωμα ισχύος, η φάση διέρχεται μέσα από τις κύριες επαφές της διάταξης διαφορικής 

προστασίας και καταλήγει στο μοντέλο ανθρώπινου σώματος. Το μοντέλο ανθρώπινου σώματος 

επιτρέπει τη διέλευση ρεύματος έντασης 0.026A στα 230VAC. Μεταξύ του μοντέλου ανθρώπινου 

σώματος και της εξόδου της διάταξης διαφορικής προστασίας, παρεμβάλλεται όργανο ελέγχου της 

καλής λειτουργίας των ΔΔΡ (RCCB tester).  

 

 

 

 

Εικόνα 59. Πλήρες κύκλωμα πειραματικής διαδικασίας. 
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Εικόνα 60. Συνδεσμολογία επάνω στο breadboard. 

 

 

 

Εικόνα 61. Το υλοποιημένο κύκλωμα. Αριστερά, διακρίνεται η συσκευή μέτρησης του χρόνου απόκρισης της ΔΔΡ. 
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Εικόνα 62. Στο υλοποιημένο κύκλωμα, διακρίνονται επάνω αριστερά η βαθμίδα ενίσχυσης του σήματος εισόδου, κάτω 

αριστερά το μοντέλο ανθρώπινου σώματος, κάτω στο κέντρο η γέφυρα ανόρθωσης και ο οπτοσυζεύκτης, κάτω δεξιά ο 

μκροελεγκτής ATmega328P. 
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Εικόνα 63. Στιγμιότυπο από τη συνδυασμένη δράση των ελεγκτών PI του μικροελεγκτή ATmega328 στην οθόνη του 

υπολογιστή μέσω σειριακής επικοινωνίας. Με μπλε χρώμα, έχουμε το σήμα εισόδου (προσομοίωση ηλεκτροπληξίας) 

το οποίο κυμαίνεται γύρω από την επιθυμητή τιμή (setpoint). Με κόκκινο χρώμα, έχουμε το αποτέλεσμα της άθροισης 

των δράσεων των ελεγκτών PI. Όταν η δράση των ελεγκτών PI ξεπερνάει το σημείο αναφοράς (setpoint), έχουμε 

αποτέλεσμα στην έξοδο του μικροελεγτή, δηλαδή ενεργοποίηση της ΔΔΡ. 

 

6.15.  Πειραματικά αποτελέσματα 

 

Διάγραμμα 4. Κατά τα πρότυπα IEC/EN 61008 και IEC/EN 61009, ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για IΔn 30mA είναι 

300ms. Στην περίπτωση της πειραματικής διαδικασίας, ο μέγιστος χρόνος απόκρισης που καταγράφτηκε είναι 54ms. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην πειραματική αυτή διαδικασία, έγινε προσπάθεια να μετατραπεί μια κλασσική 

ηλεκτρομηχανική Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος σε μια “'έξυπνη” συσκευή, προσθέτοντάς της 

έναν μικροελεγκτή, συγκεκριμένα τον ATmega328, ο οποίος βρίσκεται επάνω σε πλακέτα 

ανάπτυξης Arduino.  

Ενώ στην ηλεκτρομηχανική διάταξη, όταν συμβεί διαρροή ρεύματος, το ρεύμα που παράγεται στο 

δευτερεύον πηνίο του μετασχηματιστή έντασης καταλήγει απευθείας στον μηχανισμό 

ενεργοποίησης της ΔΔΡ, στην πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, παρεμβάλλεται μαζί με 

βοηθητικά στοιχεία, ένας μικροελεγκτής. Η τάση που εμφανίζεται στο δευτερεύον πηνίο του 

μετασχηματιστή έντασης (όταν συμβαίνει μια διαρροή ρεύματος) αποτελεί πληροφορία, η οποία 

αξιοποιείται ψηφιακά από τον μικροελεγκτή ATmega328. Με την χρήση κατάλληλου λογισμικού 

και βιβλιοθήκης υπορουτίνων για την οδήγηση των ελεγκτών PID, ο μικροελεγκτής ATmega328 

λειτουργεί ως ένας ελεγκτής των δράσεων PID. Ανάλογα με το είδος του σήματος εισόδου, 

επομένως, και με το είδος της διαρροής ρεύματος, ο ελεγκτής PID ενεργοποιεί τη διάταξη 

απόζευξης των επαφών ισχύος της ΔΔΡ.  

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι, σε αυτή την εργασία, δεν γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς των 

ελεγκτών PID σε ένα σύστημα κλειστού βρόχου, ούτε έλεγχος (control) ενός τέτοιου συστήματος, 

αλλά απόπειρα αξιοποίησης ορισμένων ιδιοτήτων των ελεγκτών PID ως μέσων για την επίτευξη 

των στόχων της πειραματικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα επιλέγεται η δράση των ελεγκτών PI 

επειδή θέλουμε γρήγορη απόκριση. 

Σκοπός της πειραματικής διαδικασίας ήταν να προσομοιωθεί η περίπτωση ηλεκτροπληξίας σε 

μοντέλο ανθρώπινου σώματος και ο μικροελεγκτής να μπορέσει να ανταποκριθεί κατάλληλα, 

δηλαδή να δώσει εντολή στο πηνίο ενεργοποίησης της απόζευξης των επαφών ισχύος του ρελέ. 

Συμπερασματικά, με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιώντας το ίδιο ανθρώπινο 

μοντέλο για διάφορες τιμές των συντελεστών των δράσεων PI, διαπιστώθηκε πως ο μικροελεγκτής 

ανταποκρινόταν στις περισσότερες περιπτώσεις ορθά, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, με 

δοκιμή χωρίς το ανθρώπινο μοντέλο, ο μικροελεγκτής δεν μπορούσε να παρακολουθήσει πάντοτε 

τον ρυθμό μεταβολής του σήματος εισόδου, ιδίως όταν ο ρυθμός μεταβολής αυτού ήταν χαμηλός. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως πρέπει να γίνει πιο λεπτομερής έρευνα ως προς την βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας του μικροελεγκτή, με το λογισμικό των ελεγκτών PI, ώστε να υπάρχει 

πιστότητα ως προς τον διαχωρισμό της ηλεκτροπληξίας και διαρροής ρεύματος.  
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Το προαναφερθέν γεγονός πιθανόν να οφείλεται στον συνδυασμό δυο παραγόντων: α) της 

ταχύτητας του μικροελεγκτή, με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος μικροελεγκτής δεν προλαβαίνει να 

λάβει ικανό αριθμό δειγμάτων του σήματος εξόδου σε μια διαρροή ρεύματος εκτός ανθρώπινου 

μοντέλου και, β) της δράσης του ολοκληρωτικού ελεγκτή, που “φρενάρει” τη συνολική απόκριση. 

Ωστόσο, ο ολοκληρωτικός ελεγκτής είναι απαραίτητος, διότι περιορίζει την υπεραντίδραση 

(overshooting) της συνδυασμένης δράσης των ελεγκτών, δηλαδή, πρακτικά, με τη χρήση του, 

περιορίζονται οι ανεπιθύμητες ενεργοποιήσεις της ΔΔΡ. Μια πιθανή λύση για το πρόβλημα αυτό 

εικάζεται πως είναι η αναζήτηση πιο “γρήγορου” μικροελεγκτή, σε συνδυασμό με την 

βελτιστοποίηση της ρύθμιση των δράσεων PI. 

Ως προς το Διάγραμμα 4, η ανομοιομορφία στην απόκριση της ΔΔΡ της πειραματικής διαδικασίας, 

με χρήση του ανθρώπινου μοντέλου, οφείλεται στην τυχαιότητα διαρροής ρεύματος στην διάρκεια 

μιας περιόδου (20ms) της συχνότητας της τάσης δικτύου (50Hz). Για παράδειγμα, μια διαρροή 

ρεύματος που θα συμβεί στη μέγιστη τιμή της θετικής ή αρνητικής ημιπεριόδου, θα επιφέρει πιο 

γρήγορη ενεργοποίηση της ΔΔΡ, λόγω μέγιστης τάσης, άρα, και επέρχεται μέγιστο ρεύμα διαρροής 

που τελικά μεταφράζεται στον μικροελεγκτή ως ένα ισχυρό σήμα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Περιορισμοί της πειραματικής διαδικασίας 

 

Παρότι η πρόσβαση στη βιβλιογραφία είναι εφικτή κυρίως μέσω διαδικτύου, εξαιρετικά δύσκολα 

ανιχνεύονται συγγράμματα και βιβλία συναφή με το υπό μελέτη θέμα. Ως εκ τούτου, το τμήμα της 

εργασίας που αφορά στη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται περιορισμένο, αλλά έγινε μια 

απόπειρα να ισοσταθμιστεί η έλλειψη αυτή με την πρωτογενή πειραματική διαδικασία. 

 

Γνώση που αποκτήθηκε 

 

Για να υλοποιηθεί η παρούσα διπλωματική εργασία, ήταν αναγκαίο να κατανοηθούν σε βάθος οι 

λειτουργίες των ΔΔΡ, των τελεστικών ενισχυτών, καθώς και οι δυνατότητες του μικροελεγκτή  

ATmega328P και της γλώσσας προγραμματισμού του. Η κύρια γνώση που αποκτήθηκε είναι η 

τεχνογνωσία του συνδυασμού των παραπάνω, δηλαδή υλικών και λογισμικού, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί μια έξυπνη συσκευή. Η γνώση του προγραμματισμού ενός μικροελεγκτή και των 

τρόπων με τους οποίους αυτός μπορεί να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο για να υλοποιηθεί μια 

εφαρμογή, διευρύνει κατά πολύ τους επαγγελματικούς ορίζοντες και το πεδίο δράσης ενός 

ηλεκτρολόγου μηχανικού. 

 

Συστάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

α) Συνδυασμένη λειτουργία ηλεκτρομηχανικής διάταξης και ψηφιακού ελέγχου. Για λόγους 

ασφαλείας, θα ήταν θεμιτό να διατηρηθεί η κλασσική ηλεκτρομηχανική διάταξη και παράλληλα να 

“τρέχει” ο μικροελεγκτής. Δηλαδή, σε περίπτωση που για κάποιον λόγο πάψει να λειτουργεί ο 

μικροελεγκτής, η ΔΔΡ θα συνεχίσει να λειτουργεί, ως η γνωστή κλασσική ηλεκτρομηχανική 

διάταξη. 

 

β) Διασύνδεση με το Internet of Things. Εφόσον στο εμπόριο πωλούνται μικροελεγκτές με 

προεγκατεστημένο υλικό δικτύου ethernet και wifi, είναι εφικτό να διασυνδεθεί η διάταξη ελέγχου 
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της ΔΔΡ με το διαδίκτυο, έτσι ώστε να υπάρχει απομακρυσμένη παρακολούθηση, λήψη ιστορικού 

καθώς και έλεγχος. Η εφαρμογή αυτή έχει ενδιαφέρον σε περιπτώσεις που θέλουμε να ελέγχουμε 

την λειτουργία μιας απομακρυσμένης ΔΔΡ στην οποία αντί για χειροκίνητο έλεγχο της ΔΔΡ έχουμε 

έλεγχο με ρελέ ισχύος.  Ο απομακρυσμένος έλεγχος μπορεί να είναι εφικτός ακόμα και από ένα 

κινητό τηλέφωνο μέσω κάποιας εφαρμογής. 

 

γ) Διαφορετική προσέγγιση ως προς την διαδικασία επεξεργασίας του σήματος που παράγεται από 

το δευτερεύον πηνίο της ΔΔΡ. Το σήμα που παράγεται από το δευτερεύον πηνίο της ΔΔΡ θα 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί καθαρά σαν ένα ακουστικό σήμα. Όταν συγκεκριμένα μοτίβα 

κυματομορφής του ληφθέντος σήματος ταιριάζουν με μοτίβα που αντιστοιχούν στην κυματομορφή 

της ηλεκτροπληξίας, τότε ενεργοποιείται η απόζευξη των επαφών της ΔΔΡ. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) είναι συσκευές ευρέως διαδεδομένες, που αποσκοπούν 

στην προστασία από ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Οι συσκευές 

αυτές ανιχνεύουν οποιοδήποτε διαφεύγον ρεύμα από μια ηλεκτρική εγκατάσταση και 

απομονώνουν την ηλεκτρική εγκατάσταση από το δίκτυο τροφοδότησης, αποτρέποντας έτσι μια 

πιθανή ηλεκτροπληξία. Οι ΔΔΡ που χρησιμοποιούνται σήμερα και πωλούνται στο εμπόριο για 

οικιακή και βιοτεχνική χρήση, είναι κυρίως ηλεκτρομηχανικές και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την 

ηλεκτροπληξία από την τυχαία διαρροή ρεύματος.  

Προκειμένου να αναλυθεί η περίπτωση της μετατροπής μιας κλασσικής ηλεκτρομηχανικής ΔΔΡ σε 

ελεγχόμενη με τη χρήση μικροϋπολογιστή και σκοπό την ‘έξυπνη’ αντίδραση του συστήματος σε 

περίπτωση ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήθηκε ο μικροελεγκτής ATmega328, προγραμματισμένος 

με ειδικά προσαρμοσμένο λογισμικό για το σκοπό αυτό, και ένα μοντέλο – ηλεκτρικό ανάλογο του 

ανθρώπινου σώματος, που προσομοιώνει την ηλεκτρική αντίδραση του ανθρώπινου σώματος σε 

περίπτωση ηλεκτροπληξίας. 

Μετά από την πραγματοποίηση δοκιμών διαρροής ρεύματος με χρήση του μοντέλου ανθρώπινου 

σώματος, και την ανάλυση πολλαπλών σημάτων που παράχθηκαν από την ΔΔΡ, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι στην ελεγχόμενη με μικροϋπολογιστή ΔΔΡ, ο μέγιστος χρόνος απόκρισης που 

καταγράφτηκε είναι 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου, μολονότι κατά τα πρότυπα IEC/EN 61008 και 

IEC/EN 61009, για ονομαστικό ρεύμα διαρροής IΔn = 30mA, ο μέγιστος χρόνος είναι 300 χιλιοστά 

του δευτερολέπτου. Στην πειραματική διαδικασία η τιμή του ρεύματος διαρροής IΔn καθορίζεται 

από τα στοιχεία που συνθέτουν το ανθρώπινο μοντέλο, και από την εφαρμοζόμενη σε αυτό τάση 

επαφής. Στην περίπτωση του πειράματος το IΔn είναι 30mA, και η εφαρμοζόμενη τάση είναι η 

φασική τάση του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδότησης, ήτοι 230VAC. 

 

Όροι ευρετηρίου – Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος,  μικροελεγκτές,  γλώσσα προγραμματισμού 

C++, ηλεκτρικό μοντέλο ανθρώπινου σώματος, ρεύμα διαφυγής, μέτρηση χρόνου απόκρισης της 

ΔΔΡ, ελεγκτές PID. 
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ABSTRACT 
 

MSc dissertation title: Experimental proposal for the incorporation of a microcontroller in Residual 

Current Device.  

 

Residual-Current Devices (RCDs) are widely used devices designed to protect against electric 

shock in electrical installations and appliances. These devices detect any leakage current from an 

electrical installation and isolate the electrical system from the power grid, thus preventing a 

possible electric shock. RCDs currently used and marketed for domestic and industrial use are 

mainly electromechanical and cannot distinguish the electric shock from fault current leakage. 

In order to analyze the case of converting a classical electromechanical RCD into one controlled by 

a microprocessor aiming at an intelligent system response in the event of an electric shock, the 

ATmega328 microcontroller was programmed with specially customized software. It was then used 

along with an electric model, analogous to the human body, simulating the impedance of the human 

body in case of electric shock.  

After conducting leakage tests using the human body model, and the analysis of multiple signals 

produced by the RCD, the results showed that in the microprocessor-controlled RCD, the maximum 

response time recorded is 54 milliseconds, although at the IEC / EN 61008 and IEC / EN 61009 

standards, for rated leakage current IΔn = 30mA, the maximum response time is 300 milliseconds. 

In the experimental procedure, the leakage current value IΔn is determined by the components that 

make up the human model and by the applied contact voltage. In the case of the experiment the IΔn 

is 30mA, and the applied voltage is the single phase voltage of the power supply, ie 230VAC. 

 

Index Terms - Residual-Current Devices, microcontrollers, C ++ programming language, human 

body electrical model, leakage current, RCD response time measurement, PID controllers. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.  ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

Αγωγοί προστασίας (PE ή PEN) 

Οι αγωγοί οι οποίοι, σύμφωνα με προδιαγραφές, συνδέουν τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη του 

ηλεκτρικού εξοπλισμό και της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην εγκατάσταση γείωσης. 

 

Απευθείας επαφή 

Επαφή ανθρώπων ή ζώων με τα ενεργά ηλεκτρικά μέρη μιας ηλεκτρικής συσκευής. 

 

Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος 

Διάταξη της οποίας η καθοριστική μετρούμενη ποσότητα είναι το διαφεύγον ρεύμα. Συνήθως η 

διάταξη αυτή είναι ενσωματωμένη σε έναν διακόπτη ισχύος. 

 

Διαταραχή διαφορικής λειτουργίας 

Οποιοδήποτε φαινόμενο μεταξύ ενεργών τμημάτων ενός ηλεκτρικού συστήματος ισχύος, π.χ. μια 

διαρροή ρεύματος λόγω σφάλματος μόνωσης, μια διαρροή ρεύματος λόγω ύπαρξης ανώτερων 

αρμονικών τάσης που παράγονται από κάποια ηλεκτρική συσκευή. 

 

Διαταραχή κοινού τύπου 

Οποιοδήποτε συνεχές ή μεταβατικό ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που εμφανίζεται μεταξύ του  

ενεργού μέρους ενός ηλεκτρικού συστήματος ισχύος σε σχέση με τη γη. Για παράδειγμα μπορεί να 

είναι μια παροδική υπέρταση, μια υπόταση, ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση. 

 

Εκτεθειμένο αγώγιμο τμήμα 

Το αγώγιμο μέρος που μπορεί να αγγιχτεί και το οποίο, αν και κανονικά είναι μονωμένο από τα 

ενεργά μέρη, μπορεί να εμφανίσει επικίνδυνη τάση επαφής λόγω σφάλματος μόνωσης. 
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Έμμεση επαφή 

Η επαφή ατόμου με αγώγιμο μέρος που μπορεί να αγγιχτεί και το οποίο, αν και κανονικά είναι 

μονωμένο από τα ενεργά μέρη, μπορεί να εμφανίσει επικίνδυνη τάση επαφής λόγω σφάλματος 

μόνωσης. 

 

Ενεργοί αγωγοί 

Οι αγωγοί που χρησιμεύουν για την μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου 

του αγωγού ουδέτερου, με εξαίρεση τον αγωγού Pe. 

 

Ηλεκτροπληξία 

Βίαιος και σφοδρός κλονισμός, συχνά θανατηφόρος, που προκαλείται από τη διέλευση ηλεκτρικού 

ρεύματος σε ένα ζωντανό οργανισμό. Η συνθήκη για να μπορέσει να διέλθει το ρεύμα σε ένα 

ζωντανό οργανισμό είναι η ανάπτυξη επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης (τάση επαφής) στα σημεία 

επαφής του ζωντανού οργανισμού με τα ενεργά ή αγώγιμα μέρη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης ή 

συσκευής. Όσο μεγαλύτερη είναι τάση επαφής τόσο πιο “εύκολα” διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα 

από έναν ζωντανό οργανισμό λόγω του ότι η αύξηση της ηλεκτρικής τάσης προκαλεί και αύξηση 

της ηλεκτρικής αγωγιμότητας ή διαφορετικά μείωση της ηλεκτρικής αντίστασης του ζωντανού 

οργανισμού.  

Χάριν συντομίας οι παραπάνω σχέσεις αύξηση τάσης – μείωσης αντίστασης στην περίπτωση 

ηλεκτροπληξίας παρουσιάστηκαν ως γραμμικές, στην πράξη όμως το σώμα ενός ζωντανού 

οργανισμού δεν συμπεριφέρεται γραμμικά σαν μια ωμική αντίσταση αλλά ως μια σύνθετη 

αντίσταση. 

 

Κοιλιακή μαρμαρυγή 

Μια δυσλειτουργία της καρδιάς που αντιστοιχεί σε απώλεια συγχρονισμού της δραστηριότητας των 

τοιχωμάτων της. Η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του σώματος είναι υπεύθυνη για την 

διαταραχή αυτή που δημιουργείται. Η δυσμενέστατη συνέπεια ενδέχεται να είναι η διακοπή της 

ροής του αίματος. 
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Μόνωση 

Διάταξη αποτροπής της μετάδοσης τάσης (και κατ’ επέκταση της ροής ρεύματος) μεταξύ ενός 

ενεργού μέρος μιας ηλεκτρικής συσκευής ή ηλεκτρικής εγκατάστασης και ενός εκτεθειμένου 

αγώγιμου μέρους ή γης. 

 

Ονομαστικό ρεύμα διαφυγής 

Η τιμή του ρεύματος διαφυγής που προκαλεί την ενεργοποίηση της Διάταξης Διαφορικού 

Ρεύματος. 

 

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής IΔ 

Η τιμή του ρεύματος διαφυγής που δηλώνεται από τον κατασκευαστή μίας ηλεκτρικής συσκευής ή  

εγκατάστασης η οποία λειτουργεί κάτω από καθορισμένες συνθήκες 

 

Όριο τάσης επαφής 

Το ανώτατο όριο ηλεκτρικής τάσης επαφής στην οποία δεν υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

. 

Ρεύμα διαφυγής 

Το ρεύμα διαφυγής προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των στιγμιαίων τιμών των ρευμάτων 

που ρέουν μέσω όλων των ενεργών αγωγών σε ένα σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Όταν το  

αλγεβρικό άθροισμα των στιγμιαίων τιμών των ρευμάτων που ρέουν μέσω όλων των ενεργών 

αγωγών σε ένα σημείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι διάφορο του μηδενός, τότε έχουμε 

ρεύμα διαφυγής. 

 

Ρεύμα διαρροής προς τη γη 

Το ρεύμα που ρέει από τα ενεργά μέρη στη προς το γη λόγω απουσίας ή σφάλματος μόνωσης 

 

Σκόπιμο ρεύμα διαρροής 

Ρεύμα που ρέει στη γη σκοπίμως μέσω εγκατεστημένων εξαρτημάτων (αντιστάσεις ή πυκνωτές), 

σε  απουσία σφάλματος μόνωσης. 
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Στερεό βραχυκύκλωμα 

Το στερεό βραχυκύκλωμα δημιουργείται όταν έρχεται σε επαφή ένας ενεργός αγωγός με τον αγωγό 

του ουδετέρου ή με τον αγωγό PEN και η μόνη ελάχιστη αντίσταση είναι η αντίσταση των αγωγών 

αυτών. Επίσης συμμετρικό στερεό βραχυκύκλωμα έχουμε όταν έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι 

αγωγοί των τριών φάσεων ενός τριφασικού συστήματος. 

 

Σφαλματικό ρεύμα 

Ρεύμα που οφείλεται σε σφάλμα μόνωσης. Το σφαλματικό ρεύμα ρέει μέσω του προστατευτικού 

αγωγού, ή απευθείας μέσω της γης, προς τον κόμβο ουδετερογείωσης του τοπικού μετασχηματιστή 

διανομής ή και προς την διάταξη ουδετερογείωσης του τοπικού δικτύου διανομής. Ενδέχεται το 

σφαλματικό ρεύμα να ρέει μόνο μεταξύ φάσεων ή μεταξύ φάσεων, ουδετέρου και προστατευτικού 

αγωγού. 

 

Σφάλμα μόνωσης 

Διάσπαση - καταστροφή στη μόνωση ενός αγώγιμου τμήματος προκαλώντας ρεύμα σφάλματος ή 

βραχυκύκλωμα μέσω του προστατευτικού αγωγού. 

 

Τάση επαφής 

Η ηλεκτρική τάση με οποία έρχεται σε επαφή ένας ζωντανός οργανισμός. 

 

Φυσικό ρεύμα διαρροής Natural leakage current  

Ρεύμα που διαρρέει προς τη γη μέσω της μόνωσης, υπό την απουσία σφάλματος μόνωσης, π.χ. 

ρεύματα διαρροής από επαγωγικούς ηλεκτρικούς κινητήρες. 


