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SUMMARY 

Purpose of this work is to study the distribution of the electric field developed in transmission  

line insulators under the influence or not pollution. 

 

The first chapter, which is introducing of the work is a brief reference to the high voltages 

developments and problems arising from their use 

 

The second chapter sets out the key features of the electrostatic field and describes the 

methods for calculating electrostatic fields. 

 

The third chapter follows a review of some important studies on the numerical methods for 

calculating the electric field to the provisions of insulators. These studies fall into two 

categories depending on the type of analytical methods used. In the first category are the finite 

elements and finite differences methods, while in the second simulation category electric  

charge and boundary elements methonds. 

 

The fourth chapter summarizes the types of insulators which can be found in electrical 

installations, and the main fields of application. Also, refer to conditions under which it is 

possible to lead to failure of the provisions of insulators, while indicating the phenomenon of 

skipping as the major mechanism for loss of insulating properties of the latter. Furthermore, 

an analysis of the pollutions  impact and method to reduce this impact can be found. 

 

The fifth chapter follows an introduction to numerical methods, which solve problems of 

distribution potential and electric field. Is an overview of some important studies on the 

numerical calculation methods, using various software packages, the electric field to the 

provisions of insulators. In addition, some experimental studies, which calculated the 

maximum stress resistance in insulators under pollution conditions and ice. 

 

 

Keywords: Electric Field, High Voltage Insulators, Liza Finite Element Technologies  

(Liza-fet) 

 

 

 



 1 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

    Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε κειέηε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε κνλσηήξεο γξακκψλ κεηαθνξάο ππφ ηελ επίδξαζε ή φρη ξχπαλζεο. 

 

ην πξψην θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί εηζαγσγή ηεο εξγαζία, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά 

ζηηο πςειέο ηάζεηο ηελ εμέιημε ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 

ηνπο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην, εθηίζεληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ, 

θαη πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ειεθηξνζηαηηθψλ πεδίσλ. 

 

ην ηξίην θεθάιαην αθνινπζεί κηα αλαζθφπεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε δηαηάμεηο κνλσηήξσλ. Οη 

κειέηεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ αλαιπηηθψλ κεζφδσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

θαη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ, ελψ ζηε δεχηεξε νη κέζνδνη πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ θαη νη 

κέζνδνη ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα είδε ησλ κνλσηήξσλ πνπ κπνξεί θαλείο 

λα ζπλαληήζεη ζηηο ειεθηξνινγηθέο εθαξκνγέο, θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα πεδία εθαξκνγήο 

ηνπο. Αθφκα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα νδεγεζνχλ 

ζε αζηνρία νη δηαηάμεηο ησλ κνλσηήξσλ, ελψ ππνδεηθλχεηαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξπήδεζεο 

σο ν ζεκαληηθφηεξνο κεραληζκφο απψιεηαο ηεο κνλσηηθήο ηδηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ. 

Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ξχπαλζεο σο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα 

επλνήζεη ηελ ππεξπήδεζε θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζεί κηα εηζαγσγή ζηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο, κε ηηο νπνίεο 

επηιχνληαη πξνβιήκαηα θαηαλνκήο δπλακηθνχ θαη ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο 

ππνινγηζκνχ, κε ρξήζε δηαθφξσλ παθέησλ ινγηζκηθνχ, ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε δηαηάμεηο 

κνλσηήξσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πεηξακαηηθέο κειέηεο, ζηηο νπνίεο 

ππνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηάζε αληνρήο ζε κνλσηήξεο ππφ ζπλζήθεο ξχπαλζεο θαη πάγνπ. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ζιεθηξηθφ Πεδίν, Μνλσηήξεο Τςειψλ Σάζεσλ, Τπεξπήδεζε, ζρεδηαζκφο 

κνλσηήξσλ, Liza Finite Element Technologies (Liza-fet)  . 
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1O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ” 

 

 

1.1 Δθαξκνγέο Τςειώλ Σάζεσλ 

         Ζ ηερλνινγία ησλ πςειψλ ηάζεσλ έρεη αλαπηπρζεί θπξίσο εμ αηηίαο ηεο αλάγθεο 

κεηαθνξάο κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν κεγάισλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο 

θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Τπάξρνπλ φκσο θαη εθαξκνγέο Τ.Σ. ζε πιεζψξα άιισλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο. Γη’ απηφ νη εθαξκνγέο ησλ 

Τ.Σ. ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, ζηηο ελεξγεηαθέο θαη ζηε κε ελεξγεηαθέο. 

 

       Οη ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ηεο κεηαθνξάο θαη ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Χο πςειή ηάζε, ζχκθσλα κε ηνπ θαλνληζκνχο I.E.C. 

νξίδεηαη θάζε ηάζε κεγαιχηεξε απφ 1000V. πλεζίδεηαη φκσο ηάζεηο κεηαμχ 10 – 30 ΚV λα 

ζεσξνχληαη κέζεο ηάζεηο ελψ ηάζεηο άλσ ησλ 275KV ζεσξνχληαη ππεξπςειέο ηάζεηο. 

 

        Οη κε ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο ζπλήζσο απαηηνχλ ζπλερή ηάζε. Σέηνηεο εθαξκνγέο είλαη 

ζε επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα ειεθηξνζηαηηθά θίιηξα, ζηελ ηαηξηθή 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αθηίλσλ Υ θαζψο θαη γηα ηα ειεθηξνληθά κηθξνζθφπηα. 

Ζ λεφηεξε ειεθηξνληθή ρξεζηκνπνηεί Τ.Σ. ζηελ ηερληθή εκθχηεπζεο ηφλησλ ζε εκηαγσγνχο, 

επίζεο ζηνπο παικνγξάθνπο ζηηο ηειενξάζεηο θαη ζηνπο θαζφδνπο ζσιήλεο. Αλέθαζελ φκσο 

νη Τ.Σ. ρξεζηκνπνηνχληαη ζε radar θαη ζηνπο αζπξκάηνπο αιιά θαη ζηνπο ειεθηξηθνχο 

ζηδεξνδξφκνπο θαζψο θαη ζηνπο αλαθιεθηήξεο (κπνπδί) ησλ απηνθηλήησλ ζηνπο 

βελδηλνθηλεηήξεο. 

 

1.2 Δμέιημε ησλ Τςειώλ Σάζεσλ θαη ιόγνη επηθξάηεζεο απηώλ 

       Όπσο πξναλαθέξζεθε νη Τ.Σ. εμειίρηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ιφγσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

απηψλ ζε ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο, θπξίσο γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ 

απσιεηψλ. Γηα λα γίλεη απηφ θαιχηεξα θαηαλνεηφ ζα ρξεηαζηεί λα αλαθεξζεί ν ηχπνο πνπ 

δίλεη ηηο απψιεηεο Joule Pj ζε έλα ηξηθαζηθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο, νπνίνο είλαη: 

 

rlIPj
23

 
(1.1) 

 

Όπνπ Η ε ελεξγφο ηηκή ηεο εληάζεσο αλά θάζε r ε αληίζηαζε γξακκήο αλά km κήθνπο θαη 

θάζε, θαη l ην κήθνο γξακκήο.  
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Καη επεηδή ε έληαζε ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή Ρ είλαη : 

 

cos3U

P
I

 
(1.1) 

 

Όπνπ U ε ελεξγφο ηηκή ηεο πνιηθήο ηάζεσο θαη cosθ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο. Αληηθαζηζηψληαο 

ζηελ 1.1 ην ξεχκα Η ζα έρνπκε: 

 

2

2

)cos(U

rlP
Pj

 
(1.3) 

 

Οπφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη νη απψιεηεο είλαη αληίζηξνθα αλάινγεο πξνο ην 

ηεηξάγσλν ηεο πνιηθή ηάζεσο ηεο γξακκήο. Δπί πιένλ απφ ηελ εμίζσζε 1.3 θαίλεηαη φηη ε 

αλάγθε γηα κεηαθνξά ππφ πςειή ηάζε γίλεηαη ηφζν πην απαξαίηεηε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

κεηαθεξφκελε ελέξγεηα θαη φζν καθξχηεξε είλαη γξακκή. 

 

       Πέξα απφ ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθή ιεηηνπξγίαο κηα γξακκήο ηίζεηαη θαη ζέκα επζηάζεηαο 

απηήο. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν φξνο  θόξηηζε θξνπζηηθήο αληίζηαζεο ή αιιηψο  

θπζηθή ηζρύο. Ζ θπζηθή ηζρχο είλαη ε ηζρχο ηελ νπνία απνδίδεη ε γξακκή ζε έλα θαζαξά 

σκηθφ θνξηίν ίζν κε ηελ θξνπζηηθή ηεο αληίζηαζε. Ζ θπζηθή ηζρχο καο δίλεη κηα πξψηε 

εθηίκεζε ζην πφζν κπνξνχκε λα θνξηίζνπκε ηε γξακκή θαη ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

Pmax. Ζ Pmax είλαη 1.5 έσο 2 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ θπζηθή ηζρχ. Ζ θπζηθή ηζρχο δίλεηαη 

απφ ηνλ ηχπν: 

0

2

Z

U
P

 
(1.4) 

 

Όπνπ Ε0 ε θξνπζηηθή αληίζηαζε ηεο γξακκήο. Έηζη θαη πάιη πξνθχπηεη φηη γηα κεγαιχηεξε 

κεηαθεξφκελε ηζρχ απαηηείηαη θαη πςειφηεξε ηάζε. 

 

       Σέινο έλαο άιινο ιφγνο ρξεζηκνπνίεζεο Τ.Σ. είλαη φηη ζεκεηψλεηαη κηθξφηεξε πηψζε 

ηάζεο ζε γξακκέο κεγάινπ κήθνπο, φπνπ, ε πηψζε ηάζεσο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

1
72.191

2

2

P

P

U

U

 
(1.5) 

 

Όπνπ ι ην κήθνο θχκαηνο (πεξίπνπ 6000km). Καη απφ ηελ εμίζσζε θαίλεηαη φηη ε χπαξμε 

πςειφηεξεο ηάζεο, άξα θαη κεγαιχηεξεο θπζηθήο ηζρχνο, ζπλεπάγεηαη θαη κηθξφηεξε πηψζε 

ηάζεσο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο. 

 

        Όια ηα πξνεγνχκελα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο καο νδεγνχλ ζην λα εμειηρηεί ζην κέγηζην δπλαηφ ην επίπεδν ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειψλ ελαιιαζζνκέλσλ ηάζεσλ 

(Ζ.V.A.C). 
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      Ζ πξψηε κεγάιε γξακκή κε πςειή ηάζε 10kV θαηαζθεπάζηεθε ζην Λνλδίλν ην 1890 θαη 

είρε κήθνο 45km. έηζη απφ ην 1910 ιεηηνπξγνχζαλ γξακκέο ηάμεσο κεγέζνπο 100kV, ελψ απφ 

ην 1940 ππήξραλ ζε ρξήζε γξακκέο ησλ 380kV. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 

είρακε ηεξάζηηα άικαηα ζηελ εμέιημε ησλ Τ.Σ. αθνχ ππήξμε κεηαθνξά ζε απνζηάζεηο ησλ 

1000km, ηζρχσλ ηεο ηάμεο ηνπ 1GW κε ηάζεηο κέρξη θαη 800kV. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ, 

γηα ην άκεζν κέιινλ, αλάγθεο κεηαθνξάο ηζρχνο 10GW, πνπ γη’ απηέο ζα ρξεηαζηνχλ ηάζεηο 

πάλσ απφ 1000kV. ε απηά ηα επίπεδα ηάζεσλ ππάξρνπλ δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα πνπ φκσο 

νη κεραληθνί ειπίδνπλ φηη ζην κέιινλ ζα αληηκεησπηζηνχλ. 

 

    Όζνλ αθνξά ηελ κνξθή ησλ ηάζεσλ ζήκεξα σο επί ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπζηήκαηα A.C. ηα νπνία επηθξάηεζαλ ιφγσ ηεο κεγάιεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ απηά λα 

κεηαζρεκαηίδνληαη. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα ε κεηαθνξά ππφ ζπλερείο πςειέο ηάζεηο 

H.V.D.C., ιφγν θαη ηεο κεγάιεο εμέιημεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο, έρεη γίλεη ηερλνινγηθά 

δπλαηή. Έηζη θαη απηέο θεξδίδνπλ ζηγά ζηγά έδαθνο. Γελ παχεη σζηφζν ε αλχςσζε θαη ν 

ππνβηβαζκφο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο γξακκήο λα γίλνληαη ζε A.C. απφ κεηαζρεκαηηζηέο 

θαη ε κεηαθνξά λα γίλεηαη ζε D.C..Σα πιενλεθηήκαηα ησλ γξακκψλ H.V.D.C. είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ δπν θαιψδηα αληί ησλ ηξηψλ πνπ έρνπλ νη ηξηθαζηθέο γξακκέο H.V.A.C., έηζη 

κεηψλεηαη ην θφζηνο, επηπιένλ ε απνπζία ησλ ρσξεηηθψλ ξεπκάησλ θνξηίζεσο θάλεη πεξηηηή 

ηε ρξήζε αληηδξάζεσλ αληηζηαζκίζεσο. Δλψ ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ γξακκψλ 

H.V.D.C. είλαη ην πςειφηεξν θφζηνο ησλ ζηαζκψλ κεηαηξνπήο A.C. – D.C. θαη αληηζηξφθσο 

θαη ε ζπλεπαγφκελε κεγάιε δπζθνιία απνκάζηεπζεο ελέξγεηαο ζε ελδηάκεζα ζεκεία. 

 

1.3 Πξνβιήκαηα από ηελ ρξήζε Τςειώλ Σάζεσλ 

   Οη ηάζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη νη ηάζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκψλ ή θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. Γελ αξθεί φκσο νη κνλψζεηο λα ππνινγηζηνχλ απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο θαη 

απηφ γηαηί ζπρλά εκθαλίδνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, δηάθνξεο 

ππεξηάζεηο. Έηζη, κεηά απφ πεηξακαηηθέο παξαηεξήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ νη κνξθέο ησλ 

ειεθηξηθψλ θαηαπνλήζεσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα παξάγνληαη ηάζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο πξαγκαηηθέο. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη 

ππεξηάζεσλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Τπεξηάζεηο από ρεηξηζκνύο ή εζσηεξηθέο ππεξηάζεηο. Απηέο εκθαλίδνληαη  ζηα δίθηπα 

σο νδεχνληα θχκαηα θαη νθείινληαη ζηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο ή ζε ζθάικαηα. 

πλήζσο έρνπλ ηε κνξθή απνζβελλχκελεο ηαιαληψζεσο κε κέγηζην εχξνο, γηα θαιά 

πξνζηαηεπφκελεο γξακκέο, σο 3 pu ηεο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο. Αλ φκσο δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε πξνζηαζία κπνξνχλ λα θηάζνπλ θαη ηα 7 pu. Οη ππεξηάζεηο απφ ρεηξηζκνχο 

απνηεινχλ ηηο πην επηθίλδπλεο κνξθέο ππεξηάζεσλ γηα δίθηπα e.h.v. ελψ γηα ηα u.h.v. δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη νη κεραληθνχ αθφκα λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. 

 

2.  Τπεξηάζεηο από θεξαπλνύο ή εμσηεξηθέο ππεξηάζεηο. Καη απηέο εκθαλίδνληαη σο 

νδεχνληα θχκαηα είλαη κνλφθνξεο θαη πξνθαινχληαη είηε κε απ’ επζείαο πηψζε θεξαπλνχ 

πάλσ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο φπνηε έρνπλ εχξνο κέρξη θαη 20000kV, είηε ιφγν 

δεπηεξνγελψλ ππεξπεδήζεσλ φπνηε δελ ππεξβαίλνπλ ζπλήζσο ηηο κεξηθέο εθαηνληάδεο 

kV. Σέηνηεο ππεξηάζεηο απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα δίθηπα κέρξη 400kV. 
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3. Τπεξηάζεηο από ππεξπεδήζεηο. Απηέο εκθαλίδνληαη θαηά ηηο δηαζπάζεηο ησλ κνλψζεσλ 

αλάκεζα ζε δχν θπθιψκαηα δηαθνξεηηθήο ηάζεσο νπφηε ην θχθισκα κε ηελ ρακειφηεξε 

ηάζε βξίζθεηαη μαθληθά ππφ ηάζε κεγαιχηεξε απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σέηνηεο 

ππεξηάζεηο ζπλαληάκε θπξίσο ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο. 

 

1.4 Γηάθελα Αέξνο 

Ζ κφλσζε αλάκεζα ζε δχν ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηάζεηο 

ή κεηαμχ ελφο ζηνηρείνπ θαη ηεο γεο επηηπγράλεηαη κε ηελ παξεκβνιή ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ. 

Σν πιηθφ απηφ κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε κε αγψγηκν πιηθφ, φπσο είλαη ην ιάδη, ην γπαιί, 

έλα ζπλζεηηθφ πιηθφ, έλα αέξην ή ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ ζαλ κνλσηηθφ πιηθφ είλαη απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο εθ’ φζνλ ν αέξαο ζαλ 

πιηθφ έρεη κεδεληθφ θφζηνο. 

         Ο αέξαο ήηαλ ην πξψην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ κνλσηηθφ ζε ειεθηξηθέο 

εθαξκνγέο. Σν ζπνπδαηφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ, εθηφο απφ ην κεδεληθφ ηνπ θφζηνο, είλαη φηη 

απνηειεί επαλνξζνχκελε κφλσζε. Μεηά απφ κηα δηάζπαζε δειαδή, αλαθηά πιήξσο ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ, ζε αληίζεζε κε άιια ζχγρξνλα κνλσηηθά πιηθά. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ 

είλαη φηη δηαηάμεηο κε κφλσζε αέξα έρνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε δηαηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ άιια κνλσηηθά πιηθά.  

          Σα πιενλεθηήκαηα φκσο πνπ παξνπζηάδεη έλαληη ησλ ππφινηπσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ 

ζπληεινχλ ζηελ επξεία ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, αθφκα θαη ζήκεξα ζαλ κνλσηηθφ πιηθφ θαη κνλφ 

αλ ππάξρνπλ ιφγνη πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, ιεηηνπξγηθνί, αηζζεηηθνί ή νηθνλνκηθνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιια πιηθά. 

          Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο κφλσζεο αέξα πξέπεη λα είλαη γλσζηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αέξα ζε ειεθηξηθέο θαηαπνλήζεηο. Ζ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αέξα άξρηζε πνιχ λσξίο κε ηηο βαζηθέο έξεπλεο ησλ Townsend, Raether, Loeb, Meek θαη 

άιισλ εξεπλεηψλ. Παξά ηηο εθηεηακέλεο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ απηέο ηηο 

έξεπλεο κέρξη ζήκεξα, ζε πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο ηάζεο 

δηάζπαζεο ελφο κνλσηηθνχ δηαθέλνπ φηαλ ππφθεηηαη ζε θαηαπνλήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ππφ 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

          Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθε θαη κηα εκηεκπεηξηθή ηερληθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

αλαγθψλ γηα ηε κφλσζε απνζηάζεσλ. Ζ ηερληθή απηή ζπληζηάηαη ζηε δηακφξθσζε θαλφλσλ 

κε ηνπο νπνίνπο εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

          Δπεηδή ε ειεθηξηθή δηάζπαζε ελφο κνλσηηθνχ δηαθέλνπ αέξα είλαη ζηαηηθφ θαηλφκελν, 

ε ηάζε δηάζπαζεο ελφο δηαθέλνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε θάπνηα κέζε ηηκή, θάπνηα ηππηθή 

απφθιηζε θαη θάπνην λφκν ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ πνπ ην δηέπεη. ηα εξγαζηήξηα ζπλήζσο 

κειεηψληαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έλα κνλσηηθφ δηάθελν δηαζπάηαη. Σν ίδην 

δηάθελν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εγθαηάζηαζε έηζη ψζηε λα κελ δηαζπάηαη. Απηφ 

επηηπγράλεηαη ζπλδπάδνληαο εξγαζηεξηαθέο ηηκέο ηάζεσλ δηάζπαζεο κε θαλφλεο ηεο 

ζηαηηζηηθήο θαη ηεο ζεσξίαο πηζαλνηήησλ. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ ηάζε αληνρήο ελφο 

δηαθέλνπ αέξα, ελψ γλσξίδνπκε ηελ ηάζε δηάζπαζεο ηνπ, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ 

ζηαηηθή θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί ε ηάζε δηάζπαζεο ηνπ δηαθέλνπ απηνχ. 

         ηα εξγαζηήξηα πςειψλ ηάζεσλ γίλνληαη δνθηκέο ζε νκνηνγελή ή αλνκνηνγελή δηάθελα 

δηαθφξσλ κεγεζψλ κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηεο δηειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αέξα. Οη 

δνθηκέο απηέο γίλνληαη κε ηελ ρξήζε γελλεηξηψλ πςειήο ηάζεσο θαη ηα δηάθελα 

θαηαπνλνχληαη κε ζπλερείο ελαιιαζζφκελεο θαη θξνπζηηθέο ηάζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θαηαπνλήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δίθηπα απφ ππεξηάζεηο, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 
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2O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ ΖΛΔΚΣΡΟΣΑΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ” 

 

 

 

2.1 Ζιεθηξνζηαηηθό Πεδίν 

Οξηζκόο :Ζιεθηξηθφ πεδίν είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν εάλ ηνπνζεηεζεί έλα θνξηηζκέλν 

ζσκαηίδην ζα αζθεζεί επάλσ ηνπ δχλακε. Σν κέηξν ηεο δχλακεο είλαη αλάινγν ηνπ θνξηίνπ 

θαη ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ.  

Έληαζε E


 ζε έλα ζεκείν ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, νλνκάδνπκε ην δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο πνπ 

έρεη κέηξν ίζν κε ην πειίθν ηνπ κέηξνπ ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη ζε θνξηίν q πνπ βξίζθεηαη 

ζε απηφ ην ζεκείν πξνο ην θνξηίν απηφ θαη θαηεχζπλζε ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο, αλ 

απηή αζθείηαη ζε ζεηηθφ θνξηίν. Γειαδή ε έληαζε ζε έλα ζεκείν έρεη ηελ εμήο θαηεχζπλζε: 

Γηεχζπλζε ηελ επζεία πνπ ελψλεη ηα δχν ζεκεηαθά θνξηία θαη θνξά πξνο ην θνξηίν-πεγή αλ 

είλαη αξλεηηθφ, αιιηψο ηελ ίδηα δηεχζπλζε θαη αληίζεηε θνξά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην 

δνθηκαζηηθφ θνξηίν ζεσξείηαη κηθξφ θαη ζεηηθφ. Έηζη βιέπνπκε φηη ε έληαζε έρεη ην 

πιενλέθηεκα λα είλαη αλεμάξηεηε ηνπ δνθηκαζηηθνχ θνξηίνπ, αιιά δηαηεξεί ην κεηνλέθηεκα 

ηνπ δηαλχζκαηνο. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ζηνλ νξηζκφ ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ηνλ 

ηχπν κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνπκε ηε δχλακε, έρνπκε: 
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(2.1) 

 

Δάλ έρνπκε πνιιά θνξηία-πεγέο, ηφηε ην ειεθηξηθφ πεδίν ζην ηπραίν ζεκείν R ζα είλαη 
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 (2.2) 

 

O παξαπάλσ νξηζκφο αθνξά ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλαλ αξηζκφ 

ζεκεηαθψλ θνξηίσλ. Μεξηθέο θνξέο πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηηο ζπλερείο θαηαλνκέο θνξηίνπ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζθαίξα κε θνξηίν πνπ είλαη θαηαλεκεκέλν ζηελ επηθάλεηά ηεο, ή 

έλαο θχιηλδξνο κε θαηαλεκεκέλν ην θνξηίν ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην ειεθηξηθφ πεδίν ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε 

 

vr

r
RE dt
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 (2.3) 
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φπνπ κε ξ ζπκβνιίδεηαη ε ρσξηθή ππθλφηεηα θνξηίνπ, θαη ζην νινθιήξσκα ρξεζηκνπνηνχκε  

φιν ηνλ φγθν ζηνλ νπνίν εκπεξηέρεηαη ην θνξηίν. Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε απ' 

επζείαο ην ειεθηξηθφ πεδίν κε ηηο αηζζήζεηο καο, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο δπλακηθέο γξακκέο. Οη 

δπλακηθέο γξακκέο είλαη θαληαζηηθέο γξακκέο πνπ ζρεδηάδνπκε ζε κία πεξηνρή ηνπ ρψξνπ 

έηζη ψζηε ζε θάζε ζεκείν, ην δηάλπζκα ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ λα εθάπηεηαη ζε απηέο. 

  Οη ειεθηξηθέο δπλακηθέο γξακκέο δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπE


ζε 

θάζε ζεκείν. Απνκαθξχλνληαη απφ ηα ζεηηθά θνξηία θαη θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθά. Ζ 

ππθλφηεηά ηνπο είλαη αλάινγε ηνπ E


, δειαδή ε έληαζε ηνπ πεδίνπ έρεη κεγαιχηεξν κέηξν 

εθεί πνπ νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη ππθλφηεξεο. ε θάζε ζεκείν, ην ειεθηξηθφ πεδίν έρεη κία 

κφλν θαηεχζπλζε, νπφηε απφ θάζε ζεκείν πεξλάεη κία κφλν δπλακηθή γξακκή. Οη δπλακηθέο 

γξακκέο, δειαδή, δελ ηέκλνληαη πνηέ. 

  ην ρήκα 2.1 ζρεδηάζακε ην ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν κεηαμχ κηα κεηαιιηθήο αθίδνο 

(ειεθηξφδην 1)θαη κηαο κεηαιιηθήο επίπεδεο πιάθαο (ειεθηξφδην 2) θαη ζε απηά ηα δπν 

ειεθηξφδηα έρνπκε δηαθνξά δπλακηθνχ U12 = θ1-θ2 =U (έζησ, φηη θ1 =U θαη θ2 = 0, νπφηε  

θ1-θ2 =U).  

 

 
ρήκα 2.1 Ηιεθηξνζηαηηθό πεδίν κεηαμύ αθίδαο θαη πιάθαο. 

1αθίδα θαη 2 πιάθα 

- ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο 
--   δπλακηθέο γξακκέο 

 

Οη δπλακηθέο γξακκέο ηεο πεδηαθήο εληάζεσο E


 βξίζθνληαη ζε ηπραία ζέζε. Οη δπλακηθέο 

γξακκέο είλαη θάζεηεο πξνο ηηο ηζνδχλακεο επηθάλεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, θαη έρνπλ 

θαηεχζπλζε απφ ηα πςειφηεξα πξνο ηα ρακειφηεξα δπλακηθά. Σν ειεθηξηθφ θνξηίν θάζε 

ειεθηξνδίνπ βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ, θαη έρεη δπλακηθφ ίζν κε ην δπλακηθφ ηνπ ζεσξνχκελνπ ειεθηξνδίνπ. Δάλ 

έρνπκε ξνή ειεθηξηθψλ θνξηίσλ κέζα απφ ην ειεθηξφδην δειαδή ειεθηξηθφ ξεχκα, ζα 

έρνπκε θαη κεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ. Έηζη νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ 

θεχγνπλ ή θαηαιήγνπλ ζηα ειεθηξφδηα, είλαη θάζεηεο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

ειεθηξνδίνπ, ελψ απηφ δελ ηζρχεη φηαλ έρνπκε ειεθηξηθφ ξεχκα εληφο ησλ ειεθηξνδίσλ δηφηη 
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έρνπκε κεηαθνξά ηνπ δπλακηθνχ ζε φιν ην κήθνο ηνπ ειεθηξνδίνπ.  πγγξακηθφ θαη αλάινγν 

πξνο ην δηάλπζκα ηεο πεδηαθήο εληάζεσο Δ ζε ηπρνχζα ζέζε ηνπ πεδίνπ είλαη ην δηάλπζκα 

ηεο δηειεθηξηθήο κεηαηνπίζεσο D


: 

 

D


= ε E


= εr ε0 E


 (2.4) 

 

Όπνπ είλαη ε θαη εr ε απφιπηε θαη ε ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ ρψξνπ (κνλσηηθνχ 

πιηθνχ) ζηε ζεσξεκέλε ζέζε θαη : 

 

ε0 = 8,845 
m

pF
= 8,845 10

-12 

m

F
 (2.5) 

 

είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ θελνχ ρψξνπ.  

 

Τιηθό εr Τιηθό εr 

Βαθειίηεο 3,5…8,2 Έιαην κεηαζρεκαηηζηψλ 2,0…2,5 

Ζιεθηξνλ 2,2…2,9 Πνξζειάλε 4,5…6,0 

Παξαθίλε 1,7…2,3 Pertinax 4,8…5,4 

Αέξαο (θαλνληθψλ ζπλζεθψλ) 1,000594 Plexiglas 2,6…3,4 

Τγξφο αέξαο 1,5 Ππξφιηζνο(Quarz) 4,3…4,7 

Ταιφο 2…16 Styroflex 2,5 

θιεξφ ειαζηηθφ 3,0…5,0 ηεαηίηεο 6,4 

Ξχιν 2,5…5,5 Condensa 40…80 

Ξπξφο ράξηεο 1,8…2,6 Glimmer 4,0…8,0 

πλδπαζκφο ράξηνπ – αέξνο 

(κφλσζε θαισδίνπ) 
1,6…2,0 Presspan 2,5…3,4 

πλδπαζκφο ράξηνπ – ειαίνπ 

(κφλσζε θαισδίνπ) 
3,0…4,5 Schellack 2,7…3,8 

Απεζηαγκέλν χδσξ 81 Mikanit 4,0…6,0 

Πάγνο 2,0…3,0 Cellon 3,5…7,0 

 

Πίλαθαο 2.1 
ρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά εr δηαθόξσλ κνλσηηθώλ πιηθώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 2.1 δίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζρεηηθήο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο εr δηαθφξσλ 

κνλσηηθψλ πιηθψλ. Παξαηεξνχκε φηη ε ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ αέξα ειάρηζηα 

δηαθέξεη απφ ηε κνλάδα, ζπλεπψο κπνξεί λα πνχκε φηη ε = ε0 .Αθφκε κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε κεγάιε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ζην απνζηαγκέλν λεξφ θαη ζην ξεπζηφ 

Condensa, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο δηειεθηξηθφ πιηθφ ζηνπο ππθλσηέο. 

Γλσξίδνπκε φηη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ειεθηξνηερληθέο θαηαζθεπέο 

έρνπλ δηειεθηξηθή ζηαζεξά κεγαιχηεξε ηνπ αέξα ( ή ηνπ θελνχ). Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη ε 

ρσξεηηθφηεηα είλαη αλάινγε πξνο ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. ). Δπνκέλσο φζν κεγαιχηεξε 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά έρνπκε ζε έλα κνλσηηθφ πιηθφ, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη θαη ε 

ρσξεηηθφηεηα ζε έλα ππθλσηή. 
 

  ηα δηαλπζκαηηθά κεγέζε D


 θαη E


 κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε επίδξαζε ηεο 

δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ζηα δπλακηθά ησλ ειεθηξνδίσλ πάλσ ζε κηα δηάηαμε κεηαβάιιεηαη 
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φηαλ έρνπκε ζηαζεξέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ. Σν δηάλπζκα E


ηεο πεδηαθήο 

εληάζεσο ζε ηπραία ζέζε ζην ρψξν παξακέλεη ζηαζεξφ, ελψ ε δηειεθηξηθή κεηαηφπηζε 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα πξνο ηε κεηαβνιή ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε. Αλ ζεσξήζνπκε ηηο 

δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ σο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ δηαλχζκαηνο D


, ηφηε απηέο νη 

γξακκέο νλνκάδνληαη «γξακκέο δηειεθηξηθήο κεηαηνπίζεσο» ή «γξακκέο ξνήο». 

Γλσξίδνληαο φηη ε ππθλφηεηα ησλ γξακκψλ είλαη αλάινγε πξνο ην δηάλπζκα ηεο κεηαηφπηζεο 

D


, ηφηε φηαλ ζα έρνπκε αχμεζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε θαη ζα έρνπκε ζπκπχθλσζε 

ησλ γξακκψλ, ελψ φηαλ ζα έρνπκε κείσζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε ζα έρνπκε αξαίσζε 

ησλ γξακκψλ ξνήο. Σαπηφρξνλα ην ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα ειεθηξφδηα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή πνπ ζα έρεη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά. Δάλ, 

παξακείλνπλ ζηαζεξά ηα ειεθηξηθά θνξηία ζηα ειεθηξφδηα, ηφηε έρνπκε κεηαβνιή ηεο 

δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε ζην ρψξν κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ. Δλψ ε δηειεθηξηθή κεηαηφπηζε 

ηνπ δηαλχζκαηνο D


 πνπ βξίζθεηαη ζε ηπραία ζέζε ζην ρψξν ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε, 

επνκέλσο  νη γξακκέο ξνήο ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο. Όκσο ζα έρνπκε κεηαβνιή ηεο ηηκήο 

ηεο πεδηαθήο εληάζεσο ζηελ ηπραία ζέζε ζην ρψξν, θαζψο ζα έρνπκε κεηαβνιή θαη ζηα 

δπλακηθά ησλ ειεθηξνδίσλ. 

 

  Γηα λα κεηαβάινπκε ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπκε ην πιηθφ, πνπ 

έρνπκε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ. Δπνκέλσο εθφζνλ έρνπκε αληηθαηαζηήζεη ην δηειεθηξηθφ 

ζε νιφθιεξν ην ρψξν, ή ζε ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ζσιήλεο ξνήο ηνπ 

πεδίνπ. Αιιηψο ζα έρνπκε δηαζιάζεηο ζηηο γξακκέο δηειεθηξηθήο κεηαηφπηζεο κε απνηέιεζκα 

λα έρνπκε παξακφξθσζεο ηνπ αξρηθνχ ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ. Απφ ηερληθήο πιεπξάο ησλ 

πςειψλ ηάζεσλ καο ελδηαθέξεη ε θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην ρψξν 

κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ εκθάληζε ηεο κέγηζηεο πεδηαθήο έληαζεο 

ζηνλ ρψξν. Δπνκέλσο  αλ ζε κία ηπραία δπλακηθή γξακκή ε πεδηαθή έληαζε παξακέλεη 

ζηαζεξή, νπφηε ηφηε ζηαζεξή ζα παξακείλεη θαη ε αλά κνλάδα κήθνπο δηαθνξά δπλακηθνχ 

ηφηε ε θαηαλνκή αχηε είλαη νκνηφκνξθε. Παξφκνηα πεξίπησζε έρνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

νκνηνγελνχο πεδίνπ επηπέδσλ, παξαιιήισλ ειεθηξνδίσλ. Όκσο αλ δελ έρνπκε νκνηνκνξθία, 

ε πεδηαθή έληαζε θαηά κήθνο κηα δπλακηθήο γξακκήο κεηαβάιιεηαη θαη γίλεηαη κέγηζηε, κε 

απνηέιεζκα νη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο θαηά κήθνο κηαο δπλακηθήο γξακκήο λα πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ε κηα ηελ άιιε. 

 

2.2 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ Ζιεθηξνζηαηηθώλ Πεδίσλ 

  ε έλα ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ζε ηπραία ζέζε (x,y,z,) ζην ρψξν, ζα είλαη γλσζηή ή πεδηαθή 

έληαζε E


 (x,y,z,) (θαηά κέηξν θαη θαηεχζπλζε) ή ην δπλακηθφ θ (x,y,z,).  

 

Δπεηδή ηα θ θαη E


ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε ζρέζε : 

 

E


= -gradθ (2.6) 

 

ε γλψζε ηνπ ελφο απφ ηα δπν κεγέζε καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην άιιν. Γειαδή αλ 

είλαη γλσζηή ε πεδηαθή έληαζε E


, ηφηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην δπλακηθφ θ κε  

πξνζέγγηζε κηαο ζηαζεξάο.  
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Ζ αλαιπηηθή επίιπζε πεδίνπ δειαδή έθθξαζε ησλ ζηνηρείσλ E


ή θ ζε ηπραία ζέζε ζην πεδίν 

είλαη δπλακηθή ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο πεδίσλ ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο : 

 

α) Όηαλ ην πεδίν δεκηνπξγείηαη απφ ειεθηξηθά θνξηία (ζεκεηαθά, επηθαλεηαθά ή ρσξηθά), 

ζπγθεθξηκέλεο  ηηκήο ζε ηπραία ζέζε ζην ρψξν ηνπ πεδίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζε κηα 

ζέζε x,y,z θαη κπνξεί λα γίλεη ε αλάιπζε ηεο πεδηαθήο έληαζεο E


ή ηνπ δπλακηθνχ θ, ην 

νπνίν είλαη ζεκεηαθφ ειεθηξηθφ θνξηίν. 

 

β) Όηαλ ηα ειεθηξφδηα ηνπ πεδίνπ έρνπλ ηέηνηα κνξθή θαη ε δηάηαμε ηνπο ζην ρψξν είλαη 

ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχκε λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο ζπκκεηξίεο ηνπ πεδίνπ, κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηελ επίιπζε ηνπ πεδίνπ. 
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3O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ             

ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ” 

 

 

 

 

3.1 Μέζνδνη Τπνινγηζκνύ ησλ Ζιεθηξηθώλ Πεδίσλ ζηηο Γηαηάμεηο 

Τςειώλ Σάζεσλ 

    Έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε ζπλζήθεο πςειψλ ηάζεσλ  πάλσ ζε κνλσηήξεο λα κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, ζηελ επηθάλεηα, 

αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ ηα πεξηβάιιεη. Γλσξίδνπκε, φηη ππάξρνπλ δπν 

θαηεγνξίεο αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε κνληεινπνίεζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ.  

 

  ηελ πξψηε θαηεγνξία αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ βιέπνπκε φηη πεξηιακβάλεη κεζφδνπο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη κεζφδνπο πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ. Έλα κεηνλέθηεκα πνπ 

έρνπκε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη φηη  γηα λα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

ρσξίο νξηαθή ζπλζήθε ζα ρξεηαζηνχκε έλα κεγάιν πιήζνο γξακκψλ πιέγκαηνο γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ην ειεθηξηθφ πεδίν ζην ρψξν. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

εθαξκφδνληαη, θπξίσο, ζε δηαηάμεηο κε νξηαθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη νη κεηαζρεκαηηζηέο 

ηζρχνο ή νη ειεθηξηθέο κεραλέο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ν ππνινγηζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ. 

 

   ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ  έρνπκε ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο 

θνξηίνπ θαη κέζνδν πξνζνκνίσζεο επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ . ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο 

θνξηίνπ, θαηαλέκνληαη εηθνληθά θνξηία ζην φγθν. ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο επηθαλεηαθνχ 

θνξηίνπ, ηα θνξηία ηνπνζεηνχληαη ζε επηθάλεηεο κε φξηα θαζψο θαη ζηηο θνηλέο επηθάλεηεο 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ, ελψ νη πεγέο ησλ θνξηίσλ αξρηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νξηαθέο 

ζπλζήθεο. Οη δχν απηέο κέζνδνη πξνηηκνχληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε «αλνηρηά» φξηα  

αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαζθεπάζνπκε πιέγκα γηα ην ρψξν. 

 

   πγθξίλνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο βιέπνπκε φηη ε πξψηε θαηεγνξία 

ππεξηεξεί ιφγσ ρακειφηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη κε απνηέιεζκα λα ρξεηαδφκαζηε 

κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ κνληεινπνίεζε, σζηφζν, πεξηζζφηεξν ρξφλν απαηηείηαη 

γηα ηνπο ππνινγηζκνχο. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε γεσκεηξηθή αλάιπζε ηεο δηάηαμεο 

είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην πνηα απφ ηηο κεζφδνπο απαηηεί ην ιηγφηεξν ρξφλν θαη είλαη, 

ζπλεπψο, ε πην ζπκθέξνπζα. 
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3.1.1 Μέζνδνη πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ 

3.1.1.1 Η κέζνδνο ζπλνξηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ Rasolonjanahary Krahenbuhl θαη Nicolas 

Ζ κέζνδνο ζπλνξηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηα νινθιεξσκέλε κέζνδν δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε γεσκεηξία θαη ηε ξχπαλζε ζε κνλσηήξεο. 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα ζηε κεζφδνπ απηή είλαη φηη έρνπκε ιηγφηεξνπο αγλψζηνπο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο αλάιπζεο πεδίσλ (κέζνδνη πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ, 

κέζνδνη πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, κέζνδνη πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ). 

 

   χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ ηξηψλ εξεπλεηψλ Rasolonjanahary Krahenbuhl θαη Nicolas ν 

κνλσηήξαο ππφ ξχπαλζε κπνξεί λα πξνζνκνησζεί φπσο ζην ζρήκα 3.1. 

 

 
ρήκα 3.1 Σν πξνηεηλόκελν κνληέιν ηνπ ξππαζκέλνπ κνλσηήξα 

 

   ην κνληέιν απηφ δηαθξίλνληαη δχν πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ ε 

ππθλφηεηα θνξηίνπ ζεσξείηαη κεδεληθή: ηελ πεξηνρή ηνπ αέξα (Ω1) κε ζρεηηθή επηηξεπηφηεηα 

εr1=1 θαη ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ην κνλσηηθφ πιηθφ (Ω2) κε ζρεηηθή επηηξεπηφηεηα 

εr2. Ζ ξππαζκέλε επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα ζεσξείηαη φηη έρεη επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ζs. 

 

   Έζησ, φηη  είλαη ην ζχλνξν ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν νξίδεηαη έλα πεδίν Ω θαη εr είλαη ε 

ζρεηηθή επηηξεπηφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Αλ n είλαη ην κνλαδηαίν δηάλπζκα πνπ αληηζηνηρεί  
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ζε ζηνηρεηψδε επηθάλεηα d (κε θνξά πξνο ηα έμσ), ηφηε νξίδεηαη ε κεηαβιεηή πνζφηεηα 

 

 

n

V
r

 
(3.1) 

 

φπνπ V είλαη ην δπλακηθφ ζην ζχλνξν . 

  

 Ύζηεξα απφ ηνλ νξηζκφ ηεο κεηαβιεηήο Ψ, ε αλάιπζε πξνρσξάεη σο εμήο: 

     
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ αέξα, πνπ έρεη ζχλνξν ην S1, εθαξκφδνληαο ην ζεψξεκα Green 

πξνθχπηεη ε ζρέζε: 

 

1

1

1

1

S r

dsG
n

G
VVc

 
(3.2) 

 
φπνπ V: ην δπλακηθφ ζε ηπραίν ζεκείν απηήο πεξηνρήο απηήο, G: είλαη ν ηειεζηήο Green θαη 

c: κηα κεηαβιεηή πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 

 

4

A
c

 
(3.3) 

 
κε A λα είλαη ε γσλία ππφ ηελ νπνία ην ηπραίν ζεκείν κε δπλακηθφ V «βιέπεη» ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε επηθάλεηα S1. 

 

Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ, πνπ έρεη ζχλνξν ην S2, ηζρχεη: 

 

2

2

2

1

S r

dsG
n

G
VVc

 
(3.4) 

 
ηηο ζρέζεηο (3.2) θαη (3.4) Ψ1 θαη Ψ2 είλαη νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή Ψ ζηηο πεξηνρέο 

ηνπ αέξα θαη ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.2: 

 

 
ρήκα 3.2 Καζνξηζκόο ησλ Ψ1 θαη Ψ2 
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ηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη ξχπαλζε ηφηε ηζρχεη φηη: Ψ1+Ψ2=0. Χζηφζν, ζπλδένληαο ην 

κνλσηήξα κε κηα πεγή ελαιιαζζφκελεο ηάζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάπηπμε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ φπνπ ππάξρεη ξχπαλζε νη Rasolonjanahary, 

Krahenbuhl θαη Nicolas θαηαιήγνπλ ζηελ εμίζσζε: 

 

S

S

S

SSS dswjds
v

V
wdsVgradwgrad 0)()()( 0

1  
(3.5) 

 
φπνπ ε0 είλαη ε επηηξεπηφηεηα ηνπ θελνχ ρψξνπ, σ είλαη ε θπθιηθή ζπρλφηεηα ηεο πεγήο (θαη 

ηζρχεη j
t

 κε 1j  ), 

w είλαη έλαο θαηάιιεινο ηειεζηήο βάξνπο θαη Θ=Ψ1+Ψ2. 

 

Πιένλ, ην ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ είλαη νη εμηζψζεηο (3.2), (3.4) 

θαη (3.5). 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη δηαηξψληαο ηα δηαθνξεηηθά φξηα S1 θαη S2 ζε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία 

θαη ηα αληηζηνηρίδνπκε γηα θάζε πεπεξαζκέλν ζηνηρείν ηηο ηηκέο Vi, Ψi, Θi ζηηο κεηαβιεηέο V, 

Ψ=Ψ1 θαη Θ σο εμήο: 

 

V=αiVi 

 

Ψ=αiΨi 

 

Θ=αi Θi, 

 

φπνπ αi: είλαη νη ηειεζηέο αληηζηνίρηζεο.  

 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε παίξλνπκε έλα ζχζηεκα ζχλζεησλ 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα επηιπζεί κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ Gauss. 

 

3.1.1.2 Η κέζνδνο πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ ησλ Chakravorti  θαη  Mukherjee 

    χκθσλα κε ηελ κέζνδν πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ, θαηά ηνπ Chakravorti θαη Mukhejee 

κειεηήζεθε ε θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πάλσ έλαλ πνξζειάληλν κνλσηήξα ζηήξημεο 

ηχπνπ “post-type”. Έηζη ιφγσ ηεο ζθαηξηθήο ζπκκεηξίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δηάηαμε ηνπ 

κνλσηήξα, ην θάζε ειεθηξφδην, φπσο θαη ε επηθάλεηα ηεο πνξζειάλεο θαη ν αέξαο, κπνξεί λα 

γίλεη πξνζνκνίσζε απηψλ απφ έλα θαληαζηηθφ ζχλνιν θνξηηζκέλσλ δαθηπιίσλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ην δπλακηθφ θαη ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε θάζε ζεκείν ηεο δηάηαμεο. 

 

   Δθαξκφδνληαο ελαιιαζζφκελε ηάζε βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο ζην κνλσηήξα, θαη κε ηελ 

βνήζεηα ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ πεδίνπ θαη   

ζηελ ζπλέρεηαο λα ππνινγίζνπκε ην δπλακηθφ ηνπ. Πξαγκαηηθά, ζε θάζε ζεκείν ηεο 

επηθάλεηαο ησλ ειεθηξνδίσλ, ην δπλακηθφ ζα πξέπεη λα έρεη ηηκή ίζε κε εθείλε πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην αληίζηνηρν ειεθηξφδην, ελψ ζπλερήο ζα πξέπεη λα είλαη ε ηηκή ηνπ ζηελ 

θνηλή επηθάλεηα πνξζειάλεο θαη αέξα.  
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χκθσλα κε ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ ζηελ επηθάλεηα απηή ζα πξέπεη, επίζεο, λα 

ηζρχεη (ηα κεγέζε είλαη εθθξαζκέλα ζε κηγαδηθνχο αξηζκνχο): 

 

iiDiD nAnD

 
(3.6) 

 

φπνπ: Dn είλαη ε θάζεηε ζπληζηψζα ηεο ππθλφηεηαο ειεθηξηθήο ξνήο, ελψ νη δείθηεο D θαη A 

αλαθέξνληαη, αληίζηνηρα, ζηελ πνξζειάλε θαη ζηνλ αέξα..  

Γλσξίδνπκε φηη ε επηθαλεηαθή ππθλφηεηα θνξηίνπ (ζ) είλαη κέγεζνο αληηζηξφθσο αλάινγν 

σο πξνο ηελ επηθαλεηαθή εηδηθή αληίζηαζε (ξs) θαη ηελ θπθιηθή ζπρλφηεηα (σ). 

 

  ηελ πεξίπησζε ηεο ηάζεο βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο, πξνθχπηεη κία ζεηξά απφ 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

α) Μεηαβάιινληαο ηελ επηθαλεηαθή εηδηθή αληίζηαζε (ξs) ζε έλα εχξνο απφ 10
8
 έσο 10

11
 Χ,  

ε επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ καο 

δείρλεη φηη ην πεδίν γχξσ απφ ην κνλσηήξα είλαη ρσξεηηθφ φηαλ ην ζ είλαη ρακειφ (άξα ην ξs 

πςειφ) θαη σκηθφ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

 

β) ηηο πεξηπηψζεηο νπνχ ε έληαζε ηνπ πεδίνπ απμάλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα, νη 

Chakravorti θαη Mukherjee δηαπίζησζαλ φηη ηα κέηξα ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο έληαζεο (ER) 

θαζψο θαη ηεο θάζεηεο ζπληζηψζαο ηνπ (Εn) παίξλνπλ ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηνπο φηαλ ην πεδίν 

είλαη σκηθφ. Δλψ, ε εθαπηφκελε ζπληζηψζα ηεο έληαζεο (Et) εκθαλίδεη ηηο κέγηζηεο ηηκέο ηεο 

ζην ρσξεηηθφ πεδίν. 

 

γ) ε κηα ξππαζκέλε επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κηα μεξή πεξηνρή,έρνπκε ππεξβνιηθά 

κεγάιεο ηηκέο ηεο έληαζεο ζηα άθξα ηεο. Μάιηζηα, φζν πην πιαηηά είλαη ε μεξή απηή 

πεξηνρή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο θαη ηφζν 

πην ρακειέο είλαη νη εληάζεηο ζηα άθξα ηεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε 

δεκηνπξγία πνιιψλ μεξψλ πεξηνρψλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ πεδίνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε έληαζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη ρακειφηεξε ησλ απηψλ  μεξψλ πεξηνρψλ ζε ζρέζε κε ηελ κία 

κεκνλσκέλε μεξή πεξηνρή. Με άιια ιφγηα, ε ηαπηφρξνλε εκθάληζε πνιιψλ μεξψλ πεξηνρψλ 

ζηελ επηθάλεηα ελφο κνλσηήξα είλαη ιηγφηεξν επηβιαβήο απφ φηη ε χπαξμε κφλν κίαο. 

 

   ηηο θξνπζηηθέο ηάζεηο, έρνπκε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα κε εθείλα ησλ ηάζεσλ ηεο  

βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηππηθψλ θξνπζηηθψλ ηάζεσλ ην πεδίν είλαη 

ρσξεηηθφ γηα ηηκέο ηεο επηθαλεηαθήο εηδηθήο αληίζηαζεο (ξs) κεγαιχηεξεο ησλ 10
8
 Χ, ελψ ην 

ίδην είλαη σκηθφ γηα ξs <10
4
 Χ. Σν πεδίν ραξαθηεξίδεηαη σο ρσξεηηθφ – σκηθφ γηα ελδηάκεζεο 

ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ξs. ηελ πεξίπησζε ησλ θεξαπληθψλ θξνπζηηθψλ ηάζεσλ νη 

αιιαγέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ απφ ρσξεηηθφ ζε ρσξεηηθφ – σκηθφ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ζε σκηθφ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηκέο ηεο επηθαλεηαθήο εηδηθήο αληίζηαζεο 10
6
 

θαη 10
10

 Χ αληίζηνηρα. 

 

   Ζ επίδξαζε ζηεο κεξηθήο ξχπαλζεο,θαη ησλ μεξψλ πεξηνρψλ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ είλαη ζρεδφλ ε ίδηα ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηηο ηάζεηο βηνκεραληθήο 

ζπρλφηεηαο. Έηζη, ινηπφλ,ζηηο θξνπζηηθέο ηάζεηο, φζν πην θνληά βξίζθεηαη ε ξχπαλζε ζηα 

ειεθηξφδηα ηεο δηάηαμεο, ηφζν πεξηζζφηεξν βιαβεξή κπνξεί λα είλαη γηα ηε κνλσηηθή 

απφδνζε ηνπ κνλσηήξα δειαδή ηφζν πην ηζρπξφ κπνξεί λα είλαη ην ελδερφκελν λα  

δεκηνπξγεζεί  ππεξπήδεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα. 
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   Μηα άιιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ηππηθή θξνπζηηθή ηάζε θαη ζηελ θεξαπληθή θξνπζηηθή 

ηάζε είλαη ε έληαζε ξχπαλζεο ηεο ηάμεο ηνπ ξs = 10
7
 Χ, ην πεδίν είλαη ζρεδφλ σκηθφ γηα ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, ελψ ζρεδφλ ρσξεηηθφ γηα ηε δεχηεξε. Με άιια ιφγηα, ε ηππηθή θξνπζηηθή 

ηάζε είλαη πην βιαβεξή γηα ην ξππαζκέλν κνλσηήξα, ζε ζρέζε κε ηελ θεξαπληθή θξνπζηηθή 

ηάζε. Αθφκε, γηα ζρεηηθά ρακειή έληαζε ξχπαλζεο, ην πεδίν είλαη ζρεδφλ σκηθφ φηαλ 

βξίζθεηαη ζε ηάζεηο βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο, ελψ είλαη ζρεδφλ ρσξεηηθφ θαη γηα ηηο δχν 

θξνπζηηθέο ηάζεηο. Δπνκέλσο γηα έλα κνλσηήξα πνπ έρεη ξχπαλζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ νη 

ηάζεηο ηεο βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο κπνξεί λα είλαη βιαβεξέο. 

3.1.1.3 Η κέζνδνο δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ  ησλ Skopec, Wankowiez  θαη  Sikorski 

   Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ ζε κηα δηάηαμε κνλσηήξα, 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

κνλσηήξα κεηαμχ ηνπ πιηθνχ ηνπ κνλσηήξα θαη ηεο  ξχπαλζεο ηνπ κνλσηήξα θαη κεηαμχ ηεο 

ξχπαλζεο ηνπ θαη ηνπ αέξα. Χο ηφζν ππάξρεη έλα κεηνλέθηεκα φηη αλ εθαξκφζνπκε νξηαθψλ 

ζπλζεθψλ Laplace ζηηο επηθάλεηεο απηέο ζα νδεγεζνχκε ζε κηα ζεηξά απφ πνιπάξηζκεο 

εμηζψζεηο. Οη Skopec, Wankowicz θαη Sikorski ζην πξφβιεκα ησλ πνιπάξηζκσλ εμηζψζεσλ 

ππνζηήξημαλ φηη ε ζεψξεζε δχν ηέηνησλ επηθαλεηψλ δελ είλαη απαξαίηεηε αλ δερηνχκε ηελ 

χπαξμε ελφο ιεπηνχ νκνηνγελνχο ζηξψκαηνο ζηαζεξνχ πάρνπο h. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην 

καζεκαηηθφ κνληέιν απινπνηείηαη παξά πνιχ. 

  

   ηελ κέζνδν δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ν κνλσηήξαο πξνζνκνηψλεηαη απφ κηα θπιηλδξηθά 

ζπκκεηξηθή κνλσηηθή δηάηαμε. Ζ δηάηαμε, πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.3, απνηειείηαη απφ κηα 

κεηαιιηθή ζθαίξα επηθάλεηαο SM (θαη ε νπνία θέξεη δπλακηθφ Φmet), απφ κηα πεξηνρή ηνπ 

ρψξνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα ξχπαλζεο, πάρνπο h 

πνπ θαιχπηεη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ηειεπηαίαο (S3). 

 

Οη ζηαζεξέο ε1 , ε2  θαη ε3 είλαη νη ζρεηηθέο επηηξεπηφηεηεο ηνπ δηειεθηξηθνχ, ηνπ αέξα θαη ηεο 

ξχπαλζεο αληίζηνηρα. 

Γηα λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξηζηεί ε θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζην κνλσηήξα, ε 

επηθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαηξέζεθε ζε kmax ζηήιεο θαη lmax ζεηξέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζρεκαηίζηεθε έλα πιέγκα απφ kmax  lmax ζηνηρεηψδεηο επηθάλεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο, 

εθαξκφδνληαο ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο, πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ εμηζψζεηο. Έηζη αλ αζξνίζνπκε 

ηηο ηειεπηαίεο θαηά κέιε παίξλνπκε δπν βαζηθέο εμηζψζεηο γηα ηελ έληαζε θαη ην δπλακηθφ 

ζε θάζε ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηεο δηάηαμεο: 

 
maxmax ,

1,1 0

lk

0 2
S

4

1
lk

lk

smnmn

lk

slk

mn

qR

r

q

 
(3.7) 

  

 Καη 

 

maxmax ,

1,1 0

lk3

1

0 2
S

4

1 lk

lk

smn

lk

lkslk n
q

r

rq
E

 
(3.8) 
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ρήκα 3.3 Η δηάηαμε κνλσηήξα ζε κηα θπιηλδξηθά ζπκκεηξηθή δηάηαμε 

 

φπνπ qslk: ε επηθαλεηαθή ππθλφηεηα θνξηίνπ γηα ηε ζηνηρεηψδε επηθάλεηα ΔSlk  

θαη ηζρχεη φηη: k≠n, l≠m, ελψ ΔSmn=πRmn 
2
 

 

Έηζη κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε ππθλφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα ζε ζηνηρεηψδεηο 

επηθάλεηεο ΔS επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ. Γειαδή φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ππθλφηεηα ησλ επηθαλεηψλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε αθξίβεηα πνπ έρνπκε ζηα απνηειέζκαηα 

καο. 

 

3.1.2 Μέζνδνη πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

3.1.2.1 Η κέζνδνο ησλ Asenjo Morales θαη  Valdenegro 

   ηελ κέζνδν ησλ Asenjo Morales θαη  Valdenegro πξνζδηνξίδνπκε ην ειεθηξηθφ πεδίν ζε 

κηα ζεηξά απφ κνλσηηθά ζπζηήκαηα κε θπιηλδξηθή ζπκκεηξία. Ζ κέζνδνο απηή έρνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ζε φια ηα ελδηάκεζα 

δηειεθηξηθά πιηθά ελφο κνλσηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ ην 

γηλφκελν ηεο γσληαθήο ζπρλφηεηαο (δειαδή: ζ>>σε ή ζ>>σε)είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. 

Με ηελ κέζνδν απηή κπνξνχκε λα ππνινγίζνπλ ην ειεθηξηθφ πεδίν, ζηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, 

πνπ ηα παξαπάλσ δπν κεγέζε βξίζθνληαη ζε θνληηλέο πεξηνρέο ηηκψλ. 

 

   Δίλαη δχζθνιε ε αθξίβεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κε εμηζψζεηο Laplace, 

πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο θαλνληθέο νξηαθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη ηηο «ζπκπιεξσκαηηθέο» νξηαθέο 

ζπλζήθεο. Παξάδεηγκα ζε θάζε ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ησλ ειεθηξνδίσλ, ην δπλακηθφ ζα 

πξέπεη λα έρεη ηηκή ίζε κε εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη ζην αληίζηνηρν ειεθηξφδην. Οη ηειεπηαίεο 

είλαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηήξεζε ησλ εθαπηνκέλσλ ζπληζησζψλ ηνπ δηαλχζκαηνο 

E


, θαζψο θαη ησλ θάζεησλ ζπληζησζψλ ηνπ D


 θαηά κήθνο ηεο θνηλήο επηθάλεηαο 

κνλσηηθνχ πιηθνχ θαη αέξα (αξρή δηαηήξεζεο θνξηίνπ).  
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ηε κειέηε απηή ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

επηηξεπηφηεηαο κε κηα κηγαδηθή παξάζηαζε πνπ ζαλ πξαγκαηηθφ κέξνο έρεη ηελ επηθαλεηαθή 

αγσγηκφηεηα θαη ζαλ θαληαζηηθφ ην γηλφκελν ηεο θπθιηθήο ζπρλφηεηαο κε ηελ επηηξεπηφηεηα 

(ζ+iσε). Δθείλν πνπ αιιάδεη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ην δπλακηθφ εκθαλίδεηαη σο 

έλαο κηγαδηθφο αξηζκφο θαη φρη σο πξαγκαηηθφο. 

 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα ζεκεία πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο θνηλέο επηθάλεηεο ησλ δηειεθηξηθψλ 

πιηθψλ ζηε δηάηαμε απηή ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε εμίζσζε Laplace: 

 

02

 
(3.9) 

 

Αθφκα, γηα ηα ζεκεία απηά ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη νξηαθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο. Με βάζε απηά, κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνζέγγηζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζεσξψληαο ηε κηγαδηθή ζπλάξηεζε δπλακηθνχ φ , λα ηθαλνπνηεί ηελ 

εμίζσζε Laplace, θαζψο θαη ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο. Γηα λα ππνινγηζηεί ε κέζνδνο 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζε κηα δηάηαμε κε θπιηλδξηθή ζπκκεηξία ζεσξείηαη έλα θπιηλδξηθφ 

επίπεδν θαη έλα νξζνγψλην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε άμνλεο ξ θαη z ,φπνπ z είλαη ν άμνλαο 

ζπκκεηξίαο ηεο δηάηαμεο. Ζ δηάηαμε απνηππψλεηαη ζην θπιηλδξηθφ επίπεδν, ε πεξηνρή πνπ 

καο ελδηαθέξεη ππνδηαηξείηαη ζε απιά ηξηγσληθά ζηνηρεία φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.4. 

 

 
ρήκα 3.4 Σξηγσληθό ζηνηρείν k 

 

Θεσξείηαη φηη ζηα εζσηεξηθά ζεκεία θάζε ηξηγσληθνχ ζηνηρείνπ, ην δπλακηθφ κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί απφ ηε ζρέζε: 

 

zC

 
(3.10) 

 

ηελ δηάηαμε πνπ κειεηάηαη είλαη έλαο κνλσηήξαο ππφ ξχπαλζε, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ 

νξηζκέλεο επηζεκάλζεηο. Έηζη, δ είλαη ην πάρνο ηνπ εκηαγψγηκνπ ζηξψκαηνο ξχπαλζεο θαη ζ 

είλαη ε αγσγηκφηεηα φγθνπ, ηφηε ε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο ξχπαλζεο είλαη: 

 

ζs = δο 

 

Μάιηζηα, επεηδή δ→0 θαη ζ→∞, ην ζs παξακέλεη πεπεξαζκέλν. 
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ηηο πιεπξέο α, b θαη c ηνπ ηξηγσληθνχ ζηνηρείνπ νη επηθαλεηαθέο αγσγηκφηεηεο είλαη 

αληίζηνηρα: ζsα, ζsb, ζsc. Δπίζεο, ε ηηκή ηνπ δπλακηθνχ ζην ζεκείν ηεο κηα γσλία ηνπ ηξηγψλνπ 

ζηνλ θφκβν 1 ζπλδέεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ άιισλ δπν θφκβσλ 2 θαη 3 κε ηε ζρέζε: 

 

1 11

032211 ckkkakkkckakk DCDCDDC

 
(3.11) 

 

φπνπ k: ν αξηζκφο φισλ ησλ ηξηγσληθψλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία αλήθεη ν θφκβνο 1 θαη Ω1: ε 

πεξηνρή ηνπ θπιηλδξηθνχ επηπέδνπ πνπ πεξηέρεη ηα ηειεπηαία. Οη ζπληειεζηέο C, D 

εμαξηψληαη απφ κηα ζεηξά απφ κεγέζε, φπσο είλαη νη ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο θαη ηεο 

επηηξεπηφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ ηα ηξηγσληθά ζηνηρεία ζηελ επηθάλεηα θαη ζηηο πιεπξέο ηνπο. 

 

   Όηαλ, ζπγθξίλνληαο ην κνληέιν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ην πξαγκαηηθφ 

ηξηζδηάζηαην πξφβιεκα, ζηε κηα πιεπξά ελφο ζηνηρεηψδνπο ηξηγψλνπ δελ αληηζηνηρεί 

εκηαγψγηκε επηθάλεηα, ηφηε, γηα ηελ πιεπξά απηή ζα πξέπεη λα ηεζεί: 

 

ζs=0 

 

Δθαξκφδνληαο ηελ εμίζσζε (3.11) ζε φια ηα ηξηγσληθά ζηνηρεία, πξνθχπηεη έλα ζχζηεκα 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ: 

 

ΑV=U (3.12) 

 

φπνπ Α: ε κήηξα ζπληειεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο,  

V: ην δηάλπζκα ησλ αγλψζησλ θ θαη  

U: έλα δηάλπζκα γλσζηψλ δπλακηθψλ, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο.  

Δπεηδή  νξηζκέλνη απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κήηξαο Α είλαη κηγαδηθνί, ηα ζηνηρεία ηνπ V 

είλαη, γεληθά, κηγαδηθνί αξηζκνί, παξφηη ηα ζηνηρεία ηνπ U είλαη πξαγκαηηθνί. 

 

   Με βάζε ηε κέζνδν αλάιπζεο ησλ πεπεξαζκέλσλ ηξηγσληθψλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηή ε 

επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζρέζε (3.12) κε αθξίβεηα 

απνηειεζκάησλ πνπ ππεξβαίλεη ην 99%. 

 

3.1.2.2 Μηα απινπνίεζε ηεο κεζόδνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ από ηνλ Imre Sebestyen 

  ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ν Sebestyen δηαηχπσζε ζνβαξέο 

επηθπιάμεηο φζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ 

αθφκα θαη γηα πεξηπηψζεηο φπσο είλαη εθείλεο ησλ «αλνηρηψλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ». Έηζη, δελ 

ρξεζηκνπνηεί κηα ηέηνηα κέζνδν γηα λα ππνινγηζηεί ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

επηθάλεηα θαη ζην εζσηεξηθφ κνλσηήξσλ πάλσ ζε γξακκέο κεηαθνξάο απφ ππιψλεο πςειήο 

ηάζεο. Θα πξνηηκήζεη κηα παξαιιαγή ηεο θιαζηθήο κεζφδνπ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

Schwartz κε βάζε ηελ νπνία ην πξφβιεκα κπνξεί λα απινπνηεζεί αξθεηά. 

 

   ε γεληθέο γξακκέο ην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο κεζφδνπ Schwartz, ζην νπνίν βαζίδεηαη ε 

κειέηε ηνπ Sebestyen, έρεη σο εμήο:  

   Γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πεδίνπ (έζησ Da) θαη ππνδηαηξείηαη ζε δπν πεδία. D1 θαη D2 πνπ 

αιιειεπηθαιχπηνληαη ζηελ πεξηνρή D12, φπσο θαίλνληαη ζην ζρήκα 3.5. 

 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΛΑΒΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ    ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΤΦΖΛΧΝ  ΣΑΔΧΝ 

 

 20 

 
ρήκα 3.5 Δηαίξεζε ηνπ πεδίνπ D ζε δύν ππνπεδία D1 θαη D2 

 

   Ζ πεξηνρή Dα έρεη ζαλ ζχλνξν ηελ έλσζε ησλ Γ1a θαη Γ2a, φπνπ νη νξηαθέο ζπλζήθεο 

ζεσξνχληαη γλσζηέο. Σα πεδία D1 θαη D2 έρνπλ ζαλ ζχλνξν ηελ έλσζε ησλ Γ1a θαη Γ1b θαη 

ηελ έλσζε ησλ Γ2a θαη Γ2b αληίζηνηρα. Ζ κέζνδνο Schwartz γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ρξεζηκνπνηεί νξηαθέο ζπλζήθεο γηα ην Γ1a θαη ππνζέηνληαο απζαίξεηα επηιεγκέλεο ζπλζήθεο 

γηα ην Γ1b γηα ην πεδίν D1. Μεηά απφ απηφ, ην πξφβιεκα νξηαθψλ ηηκψλ γηα πεδίν D2 

επηιχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δνζκέλεο νξηαθέο ζπλζήθεο γηα ην Γ2a θαη αληηθαζηζηψληαο 

ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ πνπ ππνινγίζακε ζην πξψην βήκα γηα ην ζχλνξν Γ2b. Απηή ε δηαδηθαζία 

ελαιιαγήο επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ θηάζνπκε ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα. 

 

   Δπνκέλσο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ην κνληέιν ηεο δηάηαμεο ζην «νηθνπκεληθφ» πεδίν  

D1  D12 είλαη ην κνληέιν «κεγάιεο θιίκαθαο» ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο (βι. ζρήκα 3.6) 

 

 
ρήκα 3.6 ρεκαηηθά ε ππόζεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ Sebestyen 

 
   Ζ πεξηνρή D2  D12, ραξαθηεξίδεηαη σο «ηνπηθφ πεδίν», γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα είλαη 

αθξηβήο ε θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ,. Οη δχν απηέο πεξηνρέο (D1  D12 θαη D2  

D12) βξίζθνληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε θαηά κήθνο ηνπ D12 («επηθαιππηφκελν πεδίν»). 

 

   Απηή ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ αξρηθνπνίεζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ θαηά 

κήθνο ησλ ζπλφξσλ Γ1b θαη Γ2b. Αληί δειαδή λα δνζνχλ ηπραίεο ηηκέο, ε δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα απινπνηεκέλν πιέγκα γηα ην εζσηεξηθφ 

ηνπ «ηνπηθνχ πεδίνπ». Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηηο επαλαιήςεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ νη αξρηθέο νξηαθέο ζπλζήθεο γηα ηα Γ1b θαη Γ2b. 
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3.2 ηαζεξό (πλερέο) Ζιεθηξηθό Πεδίν 

Έζησ φηη ην δηάθελν d κεηαμχ δχν κεηαιιηθψλ πιαθψλ, απείξνπ κήθνπο, κε πάρε d1 θαη d2 

ησλ δχν κνλσηηθψλ πιηθψλ κε δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη εηδηθήο αγσγηκφηεηα αληηζηνίρα ε1 , 

θ1 θαη ε2 , θ2 (ρήκα 3.7). Αλ επηβάινπκε  ζπλερή ηάζε U κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ, ε 

θαηαλνκή ηεο ηάζεσο απηήο ζηηο ηάζεηο Uα1 θαη Uα2 ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηειεθηξηθέο 

ζηαζεξέο ε1 , ε2 φπνηε ζα έρνπκε: 

 

Uα1 = Εα1 d1,  Uα2 = Εα2 d2 (3.13) 

κε 

Εα1 = Dα / ε1  ,  Εα2 = Dα / ε2 (3.14) 

 

 
ρήκα 3.7 Πξνο ππνινγηζκό ηεο θαηαλνκήο ηεο ηάζεσο κεηαμύ δπν κε ηέιεησλ 

                 κνλσηηθώλ  πιηθώλ 

 

φπνπ είλαη Dα ε θνηλή δηειεθηξηθή κεηαηφπηζε ζηα δχν κνλσηηθά. Άξα πξνθχπηεη : 

 

2

1

1

2

α1

1

U d

dU

 
(3.15) 

 

ηε ζπλέρεηα φκσο, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ζπλερνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηαμχ ησλ 

ειεθηξνδίσλ, ε θαηαλνκή ηεο ηάζεσο («ηειηθή θαηαλνκή», δείθηεο η) ζα γίλεη βάζεη ησλ 

εηδηθψλ αγσγηκνηήησλ θ1 θαη θ2:  

 

2

1

1

2

2

1

d

d

U

U

r

r

 
(3.16) 

 

Ζ αξρηθή θαη ηειηθή θαηαλνκή ηεο ηάζεσο ζα ζπκπίπηνπλ κφλν εθφζνλ είλαη : 
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2

2

1

1

 
(3.17) 

 

 Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηειηθή θαηαλνκήο ηεο ηάζεσο, νη δηειεθηξηθέο ,κεηαηνπίζεηο 

Dη1 θαη Dη2 ζηα κνλσηηθά πιηθά ζα είλαη : 

 

 
1

1
1111
d

U
D      θαη      

2

2
22
d

U
D  (3.18) 

 

πλεπψο ζα είλαη  

 

21

12
12 DD

 
(3.19) 

 

Παξαηεξνχκε φηη είλαη Dη1 ≠ Dη2 . Απηφ θαζίζηαηαη δπλαηφ κε ηελ εκθάληζε ζηελ νξηαθή 

επηθάλεηα κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ (ιφγσ κεηαθνξάο απφ ηα ειεθηξφδηα), αλά κνλάδα ηεο 

επηθάλεηαο απηήο, ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ: 

 

1221

1221
12

dd
UDD

 
(3.20) 

 

Σα κεγέζε  θ  θαη ε  δελ παξακέλνπλ ζηαζεξά, αιιά κεηαβάιινληαη παξάδεηγκα κε ηε 

ζεξκνθξαζία. Δάλ, ιφγσ ησλ απσιεηψλ Joule, έρνπκε ζέξκαλζε ησλ δχν πιηθψλ απηφ πνπ 

εκθαλίδεη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα φγθνπ ζα ζεξκαλζεί πεξηζζφηεξν. 

Δπεηδή εδψ, κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε αχμεζε ηεο εηδηθήο αγσγηκφηεηαο  θ  είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο  ε , ε θαηαλνκή ηεο ηάζεσο κεηαβάιιεηαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε ην αξρηθά πεξηζζφηεξν ζεξκαηλφκελν πιηθφ λα ζεξκαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα 

ιηγφηεξν, ελψ ηαπηφρξνλα κεγαιψλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ άιινπ πιηθνχ. Δπνκέλσο έηζη 

θαηαθέξλνπκε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ηάζεσο ζηα δχν πιηθά δειαδή κηα 

ηζνξξνπία.  

 

3.3 Ζκηηνλνεηδέο Ζιεθηξηθό Πεδίν 

Δάλ ηα κνλσηηθά πιηθά ζηε δηάηαμε ηνπ ρήκα 3.1 ήηαλ κε κεδεληθέο αγσγηκφηεηεο, ε 

δηάηαμε απηή ππφ ελαιιαζζφκελε (εκηηνλνεηδή) ηάζε U ζηα δχν πιηθά κεηαμχ ηνπο κε ηελ 

ίδηα ππθλφηεηα ξεχκαηνο ζα ήηαλ : 
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2
2222
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(3.21) 

 

σ : είλαη  ε θπθιηθή ζπρλφηεηα ηεο εκηηνλνεηδνχο ηάζεσο 
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Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο , νη κηθξέο ηάζεηο U1 θαη U2 ζα ήηαλ ζε θάζε θαη ζε θάζε πξνο ηελ 

ηάζε U επνκέλσο : 
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d

d
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U

 
(3.22) 

 

Όζνο δειαδή θαη ππφ ζπλερή ηάζε. 

Δάλ φκσο ηα κνλσηηθά πιηθά εκθαλίδνπλ θαη αγσγηκφηεηεο (θ1, θ2 ≠ 0 ), ε πξνεγνχκελε 

θαηαλνκή ζα ηζρχεη κφλν ε αξρηθή θαηαλνκή ηεο ηάζεσο. ηε ζπλέρεηα απνθαζίζηαηαη κηα 

λέα θαηαλνκή ηάζεο θαηά ηελ νπνία νη ίζεο κεηαμχ ηνπο ππθλφηεηεο ξεχκαηνο ζα είλαη :  
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(3.23) 

 

 

Οη κεξηθέο ηάζεηο δελ είλαη πιένλ ζε θάζε. Θέηνληαο ινηπφλ έρνπκε : 
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1
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Καη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρέζε 
2

1

1
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U
 πξνθχπηεη : 
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(3.24) 

 

Όπνπ α είλαη ε αξρηθή θαη ε ηειηθή θαηαλνκή.  

Οη θαηαλνκέο απηέο ζα είλαη νη ίδηεο εάλ θαη εδψ ηζρχεη ε ζπλζήθε : 
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(3.25) 

 

Γηα ην ιφγν ησλ κέηξσλ ησλ κεξηθψλ ηάζεσλ πξνθχπηεη : 
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(3.26) 

 

Όπνπ: 
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1
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(3.27) 

 

είλαη ν «ζπληειεζηήο κεγεζχλζεσο».  
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4O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ ΜΟΝΧΣΖΡΔ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ” 

 

 

 

4.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηνπο κνλσηήξεο 

4.1.1 Υξεζηκόηεηα ησλ κνλσηήξσλ  

Οη κνλσηήξεο είλαη δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνκνλψλνπλ ηα ειεθηξνθφξα 

ζηνηρεία κηαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο απφ ηα κε ειεθηξνθφξα . Πην ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

βξίζθνπκε ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα ζηεξίδνπλ ή λα δηαρσξίδνπλ ξεπκαηνθφξνπο αγσγνχο . 

 

   Αλάινγα κε ην πιηθφ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί νη κνλσηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο πάλσ απφ 20 kV δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε θεξακηθνχο (απφ 

πνξζειάλε ή γπαιί) θαη ζε ζπλζεηηθνχο (απφ πνιπκεξή πιηθά). 

4.1.1.1 Ιδηόηεηεο ησλ κνλσηήξσλ 

  Ζ αμηνπηζηία είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ηδηφηεηα ελφο κνλσηήξα. Ζ κεγαιχηεξε αζηνρία ζε 

έλαλ κνλσηήξα γξακκήο ζπκβαίλεη φηαλ απηφο ζπάζεη κεραληθά θαη «θνπεί» ε γξακκή. 

Αθφκα θη αλ απηφ ζπκβεί, νη κνλσηήξεο ζηνπο άιινπο ππιψλεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ φρη 

κφλν λα αληέρνπλ ην επηπιένλ θνξηίν, αιιά θαη λα αληέμνπλ ηε κεραληθή θαηαπφλεζε πνπ ζα 

ηνπο γίλεηαη. Γηα λα κελ έρνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα ζηε γξακκή, νη κνλσηήξεο πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη. Δπηπιένλ, νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ κνλσηήξσλ έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε πεξηνρέο κε πςειή ζεηζκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνιπκεξψλ θαη θεξακηθψλ κνλσηήξσλ βξίζθεηαη ζηε 

ζηαζεξφηεηα. Οη ηζρπξνί ειεθηξνζηαηηθνί δεζκνί ππξηηίνπ – νμπγφλνπ πνπ ζπγθξαηνχλ ηα 

θεξακηθά πιηθά (φπσο πνξζειάλε θαη γπαιί) έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πςειφ ην ζεκείν 

ηήμεσο,θαη κε κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή (αιιά θαη ην εχζξαπζην) θαη πςειή αληίζηαζε 

δηάβξσζεο απφ ρεκηθά κέζα.Έηζη, αλ ζπγθξίλνπκε ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνλσηήξσλ,ζα 

δνχκε φηη νη πνιπκεξήο κνλσηήξεο κε ίλεο γπαιηνχ είλαη πην ειαζηηθνί κε απνηέιεζκα λα 

πιενλεθηνχλ απέλαληη ζηνπο ζηεξενχο – εχζξαπζηνπο θεξακηθνχο κνλσηήξεο.    

 

Έλαο δεχηεξνο ηχπνο αζηνρίαο είλαη ε ππεξπήδεζε, πνπ κπνξεί λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ 

ππεξηάζεηο ή ξχπαλζε ηνπ κνλσηήξα. Καζψο γλσξίδνπκε φηη νη κνλσηήξεο είλαη πην θηελνί 

ζε θφζηνο απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο, κεξηθέο θνξέο κπνξνχκε λα 

επηηξέπνπκε επηθαλεηαθέο εθθελψζεηο ζην κνλσηήξα γηα λα πξνζηαηεπηεί έλαο πην αθξηβφο 

εμνπιηζκφο απφ κηα πνιχ κεγάιε ππέξηαζε. Ο κνλσηήξαο πξέπεη βέβαηα ζ’ απηήλ ηελ 

πεξίπησζε λα αλζίζηαηαη. Γη’ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο θαηαπνλήζεηο, ην κήθνο ηφμνπ ζην 

κνλσηήξα είλαη ε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο. Απφ ηελ άιιε, κηα αζηνρία ιφγσ ππεξπήδεζεο 
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πνπ νθείιεηαη ιφγν ξχπαλζεο ηνπ κνλσηήξα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην κήθνο εξππζκνχ ηνπ 

κνλσηήξα θαη ηηο επηθαλεηαθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

 

Ζ χπαξμε ηζρπξψλ ειεθηξνζηαηηθψλ ρεκηθψλ δεζκψλ ζηελ επηθάλεηα ησλ θεξακηθψλ 

κνλσηήξσλ βνεζάεη ηελ αχμεζε ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο, δειαδή ηεο ζεξκνδπλακηθήο 

ηδηφηεηαο πνπ θαζνξίδεη ηε δχλακε ησλ πξνζκίμεσλ ζηελ επηθάλεηα, θαη απνηειεί ηελ θχξηα 

αηηία γηα ηελ νπνία νη θεξακηθνί κνλσηήξεο πγξαίλνληαη θαη ξππαίλνληαη εχθνια. Αληίζεηα, 

νη δεζκνί ησλ κνξίσλ ησλ πνιπκεξψλ είλαη αζζελείο κε ζπλέπεηα λα κελ παξαηεξείηαη 

έληνλε επηθαλεηαθή ξχπαλζε ηφζε φζε ζηνπο θεξακηθνχο κνλσηήξεο.  

 

Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ είλαη νη πνιχ ρακειέο ηηκέο ηεο 

ειεχζεξεο ελέξγεηαο ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Θεξκνδπλακηθά, ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ησλ 

αηφκσλ πδξνγφλνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πνιπκεξείο κνλσηήξεο λα αληέρνπλ ζηελ πγξαζία θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ’ φηη νη θεξακηθνί κνλσηήξεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αληνρή ζηηο 

δηαζπάζεηο ιφγσ ξχπαλζεο, νη κνλσηήξεο κε πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ζηιηθφλεο 

απνδεηθλχεηαη φηη ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ κνλσηήξσλ απφ πνξζειάλε θαη 

γπαιί. Δπνκέλσο βιέπνπκε φηη  νη πνιπκεξείο κνλσηήξεο είλαη ηδαληθνί λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχκε σο εμσηεξηθνχο κνλσηήξεο. Όκσο, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη 

ηέηνηεο πνπ νδεγνχλ ζηε δηάβξσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πνιπκεξνχο. Κάηη ηέηνην νδεγεί ζηελ 

απψιεηα ησλ άξηζησλ επηθαλεηαθψλ ηδηνηήησλ. Οη δηαβξσηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινπλ ζε 

κηα κε αλαζηξέςηκε θαη ρξνληθά εμαξηψκελε θζνξά.  

 

Όινη νη πνιπκεξείο κνλσηήξεο απνζπληίζεληαη ζε ζεξκνθξαζία κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

βαζκψλ, ελψ επίζεο ππφθεηληαη ζε θσηφιπζε, δειαδή θαηαζηξέθνληαη νη επηθαλεηαθνί 

ρεκηθνί δεζκνί απφ ηελ πξφζπησζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο κε απνηέιεζκα λα 

αληηδξάζνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ην αηκνζθαηξηθφ νμπγφλν, πξνθαιψληαο 

επηθαλεηαθέο ειεθηξηθέο εθθελψζεηο. Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ πνιπκεξψλ 

κνλσηήξσλ είλαη φηη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο είλαη ν άλζξαθαο, κε απνηέιεζκα  ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα έρνπκε έλα θαιφ ειεθηξηθφ αγσγφ. Ζ πηζαλή δηάζπαζε ηεο 

επηθάλεηαο ηνπο , ηδηαίηεξα απφ ηηο κεξηθέο εθθελψζεηο, απμάλεη ηνπηθά ηε ζεξκνθξαζία κε 

απνηέιεζκα λα  δεκηνπξγνχληαη ηειηθά αγψγηκεο επηθαλεηαθέο  κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

επηθαλεηαθή δηάζπαζε θαη δεκηνπξγία πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, θαη ζην ηέινο λα 

θαηαζηξέθεηαη ν κνλσηήξαο καο. 

 

Γηα λα κελ έρνπκε ηφζε κεγάιε πεξηβαιινληηθή θζνξά ζηνλ κνλσηήξα κπνξεί λα ηελ 

κεηψζνπκε κε ηε ρξήζε πιηθψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνλ κνλσηήξα καο, 

φπσο είλαη ην ATH (aluminum tri hydrate) ή αληηνμεηδσηηθψλ. ηνπο κνλσηήξεο πςειψλ 

ηάζεσλ ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ΑΣΖ (ATH-filler) είλαη ε ηδηφηεηά ηνπ λα 

κεηψλεη ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ηφμν, κέζσ ηεο 

δηάζπαζήο ηνπ ζε νμείδην ηνπ αινπκηλίνπ θαη λεξφ πνπ αθνινπζείηαη απφ εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ. Όζνλ αθνξά ηνπο θεξακηθνχο κνλσηήξεο,θαιφ είλαη λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηηο θαιέο 

ηδηφηεηεο ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα λα κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηε επηθαλεηαθή πγξφηεηα ηνπο 

θαη ηελ αλεπηζχκεηε έιμε ξχπσλ.  
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Σχπνη κνλσηήξσλ 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ην πιηθφ, φζν θαη ην γεσκεηξηθφ ζρέδην ησλ κνλσηήξσλ παίδεη έλαλ 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηηο κνλσηηθέο ηνπο επηδφζεηο, θαζψο επεξεάδεη ηνλ απηνθαζαξηζκφ 

ηνπο απφ ηε βξνρή, αιιά θαη ηελ θαηαλνκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. 

Μηα ηαμηλφκεζε ησλ θχξησλ ηχπσλ κνλσηήξσλ ζχκθσλα κε ην πιηθφ θαη ην ζρήκα ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4.1, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχνπκε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

κνλσηήξσλ.  

 

 

ρήκα 4.1  Καηάηαμε ησλ κνλσηήξσλ πςειήο ηάζεο 

 

Μνλσηήξεο πνξζειάλεο ηχπνπ pin (porcelain pin type insulators)  

 

Απηφο ν ηχπνο κνλσηήξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο θαη ηα 

αιεμηθέξαπλα, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο γξακκέο 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεξηθέο παξαιιαγέο ηνπ είλαη αθφκα ζε ρξήζε ζηα 

ζπζηήκαηα κέζεο ηάζεο. Ο κνλσηήξαο απηφο παξνπζηάδεηαη ζην  ρήκα 4.2. 

 

 

Μνλσηήξεο πςειψλ 
ηάζεσλ 

 

 

Κεξακηθνί κνλσηήξεο 
Πνιπκεξείο κνλσηήξεο 

(Με θεξακηθνί) 
 

χλζεηνη 
πνιπκεξείο κνλσηήξεο 

(ζηήξημεο ή αλάξηεζεο) 

Μνλσηήξεο ρπηήο 
θπθιναιηθαηηθήο 

επνμηθήο ξεηίλεο 
(ζηήξημεο, αλάξηεζεο 

ή δηέιεπζεο) 

 

Τάινπ 

 

Πνξζειάλεο 

 
Cap & pin 

κνλσηήξεο 

 
Μνλσηήξεο 

ηχπνπ pin 

Μνλσηήξεο ζηήξημεο 

(γξακκήο κεηαθνξάο  

ή ππνζηαζκνχ) 

Μνλσηήξεο 
κεγάινπ 

κήθνπο 

 
Μνλσηήξεο 

δηέιεπζεο 
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ρήκα 4.2  Μνλσηήξαο ηύπνπ pin 

 

Μνλσηήξεο ηχπνπ cap & pin (cap and pin insulators)  

 

Απηνί θαηαζθεπάδνληαη απφ πνξζειάλε ή γπαιί θαη είλαη βαζηζκέλνη ζηηο ίδηεο 

θαηαζθεπαζηηθέο αξρέο κε ηνπο κνλσηήξεο ηχπνπ pin. Έλαο αξηζκφο ηέηνησλ κνλάδσλ 

ζπλδέεηαη κέζσ ραιχβδηλσλ θαιπκκάησλ (caps) θαη πείξσλ (pins) ζρεκαηίδνληαο κηα 

αιπζίδα κνλσηήξσλ. Απηέο νη αιπζίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλσηήξεο αλάξηεζεο θαη 

ζηήξημεο γξακκψλ κεηαθνξάο. Σα θαιχκκαηα θαη ν πείξνο είλαη ζηεξεσκέλα ζην γπάιηλν ή 

πνξζειάληλν δίζθν κε ηζηκέλην. Οη θσληθέο κνξθέο ηνπο κπνξνχλ λα καο εμαζθαιίδνπλ 

πςειή κεραληθή αληνρή. ηνπο κνλσηήξεο ηχπνπ pin θαη ηχπνπ cap & pin ε ζπληνκφηεξε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ κεηαιιηθψλ ειεθηξνδίσλ κέζσ ηεο πνξζειάλεο ή ηνπ γπαιηνχ είλαη 

ιηγφηεξε απφ ην 50% ηεο ζπληνκφηεξεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ κέζσ ηνπ αέξα. 

Δπνκέλσο ε πνξζειάλε ή ην γπαιί κπνξεί λα δηαηξεζεί θαηφπηλ κεγάιεο ειεθηξηθήο 

θαηαπφλεζεο. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ κνλσηήξσλ πάινπ πεξηιακβάλεη ηε ζεξκηθή 

ςχμε, πνπ εμαζθαιίδεη φηη νη γπάιηλνη δίζθνη ζξπκκαηίδνληαη ζε πεξίπησζε δηάηξεζεο, νπφηε 

ν ειαηησκαηηθφο δίζθνο είλαη εκθαλήο. 

 

 
ρήκα 4.3 Μνλσηήξαο ηύπνπ cap and pin 
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Μνλσηήξεο ζηήξημεο (post type insulators)  

 

Απηνί νη κνλσηήξεο απνηεινχληαη απφ έλα ζπκπαγή θχιηλδξν πνξζειάλεο κε θπκαηνεηδείο 

πηπρέο, γηα λα απμάλεηαη ην κήθνο εξππζκνχ, θαη απφ κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζε θάζε άθξε. 

Οη κνλσηήξεο ζηήξημεο έρνπλ κεγάιν κήθνο. Υξεζηκνπνηνχληαη νξηδφληηα ή θάζεηα γηα λα 

ζηεξίμνπλ ηνλ αγσγφ πςειήο ηάζεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο βάζεηο ή ζηνπο εγθάξζηνπο 

βξαρίνλεο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο . ηνπο κνλσηήξεο απηνχο ε ζπληνκφηεξε απφζηαζε 

κέζσ ηεο πνξζειάλεο ππεξβαίλεη ην 50% ηεο ζπληνκφηεξεο απφζηαζεο κέζσ ηνπ αέξα 

κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ. Έλαο κνλσηήξαο ηχπνπ post εηθνλίδεηαη ζην ρήκα 4.4. 

 

 
ρήκα 4.4  Μνλσηήξαο ηύπνπ post  

 

Μνλσηήξεο πνξζειάλεο κεγάινπ κήθνπο (longrod insulators)  

 

Οη κνλσηήξεο κεγάινπ κήθνπο είλαη παξφκνηνη κε ηνπο κνλσηήξεο ζηήξημεο, αιιά είλαη 

ειαθξχηεξνη, ιεπηφηεξνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνλσηήξεο αλάξηεζεο.  

 

Μνλσηήξεο δηέιεπζεο (bushings)  

 

Οη κνλσηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κνλψζνπλ ηνπο αγσγνχο ησλ 

αθξνδεθηψλ πςειήο ηάζεο θπξίσο κεηαζρεκαηηζηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 4.5. 

πλήζσο νη κνλσηήξεο δηέιεπζεο θαηαζθεπάδνληαη απφ πνξζειάλε. 
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ρήκα 4.5 Μνλσηήξαο δηέιεπζεο  

 

χλζεηνη πνιπκεξείο κνλσηήξεο (composite polymeric insulators)  

 

Απηνί νη κνλσηήξεο είλαη παξφκνηνη κε ηνπο πνξζειάληλνπο κνλσηήξεο κεγάινπ κήθνπο σο 

πξνο ην ζρήκα, αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ηα πιηθά θαηαζθεπήο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

Έλαο ππξήλαο ξεηίλεο εληζρπκέλνο κε ίλεο γπαιηνχ, ν νπνίνο παξέρεη κεραληθή αληνρή, ελψ 

ηαπηφρξνλα έρεη κεγάιε αληίζηαζε θαηά ηελ ειεθηξηθή θαηαπφλεζε.  Έλα ειαζηνκεξέο 

πεξίβιεκα γηα λα πξνζηαηεχεη ηνλ ππξήλα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη ειαζηνκεξείο 

δίζθνη, έρνπλ ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο εξππζκνχ ηνπο, ψζηε λα κπνξεί λα αληηζηέθεηαη  

ν κνλσηήξαο ζηηο εληάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην ζχζηεκα. Γχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

πιηθά είλαη ην ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ  θαη ην αηζπιέλην-πξνππιέλην-δηέλην κνλνκεξέο 

θανπηζνχθ.  

 

Οη κεηαιιηθνί αθξνδέθηεο απηψλ ησλ κνλσηήξσλ είλαη ζπλήζσο ζηεξεσκέλνη πάλσ ζηελ 

εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ξάβδνπ ηνπ ππξήλα θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία επαθήο κεηαμχ ηνπ 

ειαζηνκεξνχο θαη ησλ αθξνδεθηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ζχλζεησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ είλαη ε κείσζε βάξνπο κέρξη θαη 90% ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο θεξακηθνχο. 

 

 
ρήκα 4.6 ύλζεηνο πνιπκεξήο κνλσηήξαο 
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Μνλσηήξεο θπθιναιηθαηηθήο επνμηθήο ξεηίλεο (Cyclo-alifatic epoxy resin insulators)  

 

Ζ θπθιναιηθαηηθή ξεηίλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ κνλσηήξεο 

παξφκνηνη κε ηνπο πνξζειάλεο θαη ηχπνπ line post γηα δηαλνκή ησλ ηάζεσλ. ε πεξηβάιινλ 

κε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη επηθάλεηεο ησλ κνλσηήξσλ απηψλ γίλνληαη ηξαρηέο, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ηνπ κνλσηήξα, αλ δελ ιεθζεί ππφςε. 

 

4.1.2 Δίδε κνλσηήξσλ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηνπο ππιώλεο ησλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο 

   ηνπο ππιψλεο πνπ ζπλδένπλ ηηο γξακκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζπλαληάκε ηνπο εμήο ηχπνπο κνλσηήξσλ αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε,ηξφπν 

ζχλδεζεο θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο: 

 

Μονωηήπερ ανάπηηζηρ. Απηνί νη κνλσηήξεο ρξεζηκεχνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε γξακκή 

θξέκεηαη απφ ην κνλσηήξα. Οη δηαηάμεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ αλάξηεζε 

ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο θαη απνηεινχληαη απφ κηα ή δχν ζεηξέο δηζθνεηδψλ 

κνλσηήξσλ, ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν ζε κνξθή αιπζίδαο. Σν πφζνη κνλσηήξεο ζα βξίζθνληαη 

ζε απηή ηε δηάηαμε εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο, αιιά θαη απφ ηε 

δηειεθηξηθή αληνρή πνπ εκθαλίδεη ν θάζε κνλσηήξαο απφ απηνχο . 

 

 
ρήκα 4.7 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε δηάηαμε ηζηνύ 
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ρήκα 4.8 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε δηάηαμε ηζηνύ. 

 

Μονωηήπερ ζηήπιξηρ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε γξακκή ζηεξίδεηαη πάλσ ζην κνλσηήξα. Οη 

κνλσηήξεο ζηήξημεο (post type insulators) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ αγσγψλ 

πςειήο ηάζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε κνλσηήξεο γξακκήο κεηαθνξάο θαη ζε κνλσηήξεο 

ππνζηαζκψλ. 

 

 
 

 
ρήκα 4.9  Πνξζειάληλνη κνλσηήξεο ζηεξίμεσο δπγώλ 66kV 
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Μονωηήπερ γπαμμήρ. Έηζη θαινχληαη νη κνλσηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο γξακκέο 

δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη 70 kV.  

 

 
ρήκα 4.10  Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε δηάηαμε ιάκδα 

 

Μονωηήπερ διέλεςζηρ. Οη κνλσηήξεο δηέιεπζεο ζπλήζσο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ε 

γξακκή πξέπεη λα πεξλάεη κέζα απφ ην κνλσηήξα θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεξίδεηαη ζε απηφλ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζέζεηο εμφδνπ ησλ αγσγψλ απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ή άιιεο 

ζπζθεπέο θαη γηα ηε δηέιεπζε αγσγψλ εγθαξζίσο κέζσ ρσξηζκάησλ (ηνίρσλ θ.α.). 

 

 
ρήκα 4.11 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε ππιώλεο δηέιεπζεο 
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4.1.3 Δίδε κνλσηήξσλ αλάινγα κε ηνπο ρώξνπο 

Αλάινγα κε ηνπο ρψξνπο ρξήζεο ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνλ εηδηθφ ηξφπν ζρεδίαζήο ηνπο, 

έρνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο κνλσηήξσλ : 

  

 

Τύπος ομίσληρ Υξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο έληνλεο ξχπαλζεο 

(ζπλήζσο, θνληά ζε βηνκεραληθέο ή παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο). Οη κνλσηήξεο απηνί έρνπλ 

κεγάιν κήθνο εξππζκνχ θαη ηέηνηα δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο, ψζηε λα 

παξέρεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία απέλαληη ζηνπο πεξηβαληνινγηθνχο ξχπνπο πάλσ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπο. 

 

  
ρήκα 4.12  Πνξζειάληλνη κνλσηήξεο ηύπνπ νκίριεο 150 kV 

 

Κανονικού ηύπος Απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχλεζεο πεξηβάιινλ θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

κήθνο εξππζκνχ. 
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ρήκα 4.13 Γπάιηλνη κνλσηήξεο θαλνληθνύ ηύπνπ 

 

 

 
ρήκα 4.14 Πνξζειάληλνη κνλσηήξεο θαλνληθνύ ηύπνπ. 

 

Εζωηεπικού ηύπος Οη κνλσηήξεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο – θπξίσο 

ζε θιεηζηνχο ππνζηαζκνχο. 

 

4.2 Τιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή κνλσηήξσλ 

4.2.1 Γεληθά πεξί κνλσηηθώλ πιηθώλ 

    

Οη κνλσηέο ραξαθηεξίδνληαη σο ηα πιηθά πνπ δελ εκθαλίδνπλ θαζφινπ ειεθηξηθή 

αγσγηκφηεηα φηαλ βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά αζζελή πεδία ζπλερνχο ξεχκαηνο (ζπλήζσο 

ζεσξνχληαη σο ρακειέο νη ηάζεηο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα 1000V). Ζ δπλαηφηεηα ηνπο λα είλαη  

κε ειεθηξηθά αγψγηκα καο εγγπάηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο (ζε αληίζεζε π.ρ. κε ηα κέηαιια). Πξαγκαηηθά, 

ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε νη κνλσηέο είλαη ζψκαηα ηνληηθήο, νκνηνπνιηθήο ή κνξηαθήο 

θαηαζθεπήο θαη, ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα ζσκαηίδηα απφ ηα νπνία 
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απνηεινχληαη δε κπνξνχλ λα δηαζπαζζνχλ εχθνια ζε θνξηηζκέλα ηφληα. Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο φηη ηα κεγαιχηεξα ηφληα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη είλαη θαηά 

θαλφλα δπζθίλεηα, είηε ζην φηη ε ηζρχο ησλ νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ πνπ αλαπηχζζεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο είλαη κεγάιε, είηε, αθφκα, ζην φηη ηα κφξηα ηνπο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 

ζηαζεξφηεηα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, είλαη πξαθηηθά αλαπφθεπθηφ θαηά ηελ δηάζπαζε λα κελ 

δεκηνπξγεζεί έλαο κηθξφο αξηζκφο θνξέσλ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. 

Χζηφζν, ν γεληθφο θαλφλαο είλαη πσο, ράξε ζηελ κε ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο, ηα κνλσηηθά 

ζψκαηα είλαη θαηάιιεια γηα λα εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ δηακέζνπ 

ηεο κάδαο ηνπο θαη γηα λα δηαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο δπλακηθνχ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ησλ 

ειεθηξνηερληθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

4.2.2 Ηδηόηεηεο πνξζειάλεο  

   Σν ζχλεζεο κνλσηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ κνλσηήξσλ είλαη ε 

πνξζειάλε. Γεληθά, νη ηζρπξνί ειεθηξνζηαηηθνί δεζκνί ππξηηίνπ – νμπγφλνπ πνπ ζπγθξαηνχλ 

ηα θεξακηθά πιηθά (πνξζειάλε θαη γπαιί) έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην πςειφ ζεκείν ηήμεο, ηε 

κεγάιε κεραληθή αληνρή (αιιά θαη ην εχζξαπζην) θαη, ηέινο, πςειή αληίζηαζε δηάβξσζεο 

απφ ρεκηθά κέζα. 

    αλ βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηεο πνξζειάλεο ζα κπνξνχζε λα πνχκε είλαη ε δπζθνιία θαη 

ην πςειφ θφζηνο βηνκεραληθήο παξαζθεπήο ηεο ζε ζπκπαγή ηεκάρηα κε πάρνο κεγαιχηεξν 

απφ 2cm. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη κνλσηήξεο πνξζειάλεο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο 

θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ πεξηζζφηεξα ηεκάρηα πνπ ζπγθνιινχληαη κε ηζηκέλην. Σέινο, 

έλα αθφκα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο πνξζειάλεο, είλαη ην φηη ε πνξζειάλε κπνξεί λα ππνζηεί 

δηάηξεζε εζσηεξηθά ρσξίο θακία εμσηεξηθή έλδεημε κε απνηέιεζκα ν βαζκφο ηεο βιάβεο λα 

κελ είλαη γλσζηφο πξνο εκάο κέρξη ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ. 

 

 
ρήκα 4.15 Πνξζειάληλνη κνλσηήξεο ζε ππιώλεο 
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4.2.3 Ηδηόηεηεο ζθιεξπκέλνπ γπαιηνύ 

Οη πξψηεο χιεο πνπ, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή γπαιηνχ ζα κνλσηηθφ 

πιηθφ είλαη ην ππξίηην (πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 57%), ν αζβεζηφιηζνο (9%), ην άλπδξν 

αλζξαθηθφ λάηξην (14%) θ.α.. 

 

 
ρήκα 4.16 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε ηεξκαηηθνύο ππιώλεο 

    

Ζ κεγάιε κεραληθή αληνρή ηνπ ζθιεξπκέλνπ γπαιηνχ ζε ζρέζε κε ηελ πνξζειάλε καο 

επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ιεπηφηεξσλ δαθηπιίσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ δηζθνεηδψλ 

κνλσηήξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ζεκαληηθά ην κήθνο ηνπ εξππζκνχ, ελψ, ε 

νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλσηήξα κπνξεί λα απμεζεί ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 40%. 

   Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνλσηήξσλ γπαιηνχ είλαη ην φηη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα 

απνζεθεχνπλ ελέξγεηα φηαλ νη ηειεπηαίνη βξίζθνληαη ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. Όηαλ απηή 

ε ελέξγεηα απειεπζεξσζεί, θαηά ηελ κεραληθή θξνχζε ή χζηεξα απφ ηελ δηάβξσζε ελφο 

ζηξψκαηνο, ηφηε νιφθιεξν ν κνλσηήξαο δηαζπάηαη ζε πνιχ κηθξά θνκκάηηα, ηα νπνία 

εθηνμεχνληαη κε κεγάιε δχλακε. Απηφο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

   Αθφκή κπνξνχκε λα δνχκε ε βηνκεραληθή εθαξκνγή ηνπ κνλσηήξα απφ γπαιί είλαη 

πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλν απφ εθείλν ηνπ κνλσηήξα πνξζειάλεο. ηηο ειεθηξνινγηθέο 

εθαξκνγέο ε ρξήζε ηνπ γπαιηνχ, ην νπνίν έρεη ππνζηεί ζθιήξπλζε, ην ρξεζηκνπνηνχκε 

θπξίσο ζηνπο κνλσηήξεο ηχπνπ “cap and pin” (αλάξηεζεο) ή ζε ζηχινπο ζηήξημεο 

ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ θαη ζε ζηχινπο πνιιαπιψλ θψλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ δηαηάμεηο 

δηζθνεηδνχο κνξθήο . 

4.2.4 Ηδηόηεηεο πνιπκεξώλ  

  Διαθξχηεξα, αιιά θαη πνιχ αλζεθηηθά ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο,είλαη ηα  κνλσηηθά 

πιηθά ησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ. Απφ ηα πιηθά απηά ηα πην γλσζηά, ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

ηνπο θφζηνπο, είλαη νη ζεξκνπιαζηηθέο επνμεηδηθέο ξεηίλεο,απιά  ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ιφγσ ηνπ φηη κπνξεί λα αιινησζεί ε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζεο ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (θσηφιπζε). Μηα άιιε πνηφηεηα πιαζηηθνχ, είλαη νη 

θπθιναιεηθαηηθέο ξεηίλεο, παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηε θσηφιπζε θαη κπνξεί λα  

αληηθαηαζηήζεη κειινληηθά ηελ πνξζειάλε θαη ην γπαιί ζηελ θαηαζθεπή ησλ κνλσηήξσλ. 
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Δμάιινπ, κηα άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία ζπλζεηηθψλ κνλσηηθψλ είλαη νη ειαζηνκεξείο 

ξεηίλεο ζηιηθφλεο, νη νπνίεο αληέρνπλ ζηελ θαχζε θαη δελ έρνπλ κφληκεο βιάβεο απφ ηνλ 

εξππζκφ θαη ηηο κεξηθέο εθθελψζεηο (φπσο νη νξγαληθέο ξεηίλεο) αθνχ απνηεινχληαη απφ 

ζθειεηφ απφ ππξίηην θαη πεξηέρνπλ πνιχ ιίγν άλζξαθα ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε. 

   Ζ πην ζπρλή εθαξκνγή ησλ ζπλζεηηθψλ κνλσηήξσλ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ 

αλάξηεζε ή ζηήξημε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηηο γξακκέο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάιεο δέζκεο αγσγψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη ειεθηξηθέο 

απψιεηεο, νπφηε ηα κεραληθά θνξηία είλαη πνιχ κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θέξνπλ νη ζπλήζεηο κνλσηήξεο αλάξηεζεο γπαιηνχ ή πνξζειάλεο. 

Πξαγκαηηθά, νη ζπλζεηηθνί κνλσηήξεο πνιχ δχζθνια πξνζβάιινληαη απφ ηηο ζπλήζεηο 

ειεθηξηθέο βιάβεο θαη επηδξάζεηο ρεηξηζκνχ, ελψ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ θνξηίν πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο 100 ηφλνπο. 

 

 
ρήκα 4.17 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε ππιώλα αεξνδξνκίνπ 

4.2.5 Ζιεθηξηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο κνλσηηθώλ δηειεθηξηθώλ  

Ζ πνξζειάλε, ην κνλσηηθφ γπαιί θαη ηα πνιπκεξή πιηθά απνηεινχλ, ινηπφλ, ηα δηειεθηξηθά 

πιηθά πνπ βξίζθνπκε ζε κηα δηάηαμε κνλσηήξα. Δθηφο απφ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηελ 

δηαθνξά δπλακηθνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ αζηνρία, ηα 

πιηθά απηά έρνπλ κεραληθέο ηδηφηεηεο ηέηνηεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάξηεζε ή ζηήξημε κηαο ζεηξάο ζηνηρείσλ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ φπσο είλαη νη 

γξακκέο κεηαθνξάο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί κπνξεί θαλείο λα δεη ηηο θπξηφηεξεο 

κεραληθέο θαη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνλσηηθψλ δηειεθηξηθψλ. 
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 Πίλαθαο 4.1Ιδηόηεηεο ησλ κνλσηηθώλ δηειεθηξηθώλ 

 

Ηδηόηεηα Μνλάδα Ταιώδεο 

πνξζειάλε 

θιεξπκέλν 

γπαιί 

Πνιπκεξέο RBGF 

Ππθλφηεηα g/cm 2.3-3.9 2.5 0.9-2.5 2.1-2.2 

Αληνρή ζε εθειθπζκφ Mpa 

lb/in
2
 

(x10
3
) 

30-100 

4.0-14.0 

100-120 

14.5-17.4 

20-35 

3.0-13 

1300-1600 

190-230 

Αληνρή ζε ζιίςε Mpa 

lb/in
2
(x10

3
) 

240-820 

34-120 

210-300 

30-40 

80-170 

11-24 

700-750 

100-107 

πληειεζηήο 

εθειθπζκνχ 

Gpa 

lb/in
2
(x10

3
) 

50-100 

7-14 

7.2 

10.1 

0.6-16 

0.1-2 

43-60 

6.0-8.0 

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα W/m 
o
K 1-4 1.0 0.17-09 0.2-12 

Γηαζηαιηηθφηεηα 

(20-100 
0
C) 

(x10
-6

)/
 o
K 3.5-9.1 8.0-9.5 45-200 7.5-20 

Γηειεθηξηθή ζηαζεξά 

(50-60 Hz) 

 5.0-7.5 7.3 2.3-5.5 2.5-6.5 

Δθαπηνκέλε 

απσιεηψλ 

(50-60 Hz) 

(x10
-3

) 20-40 15-50 0.1-5.0 5.0-20 

Πεδηαθή αληνρή kV/mm 10-20 25 25 3.0-20 

Δηδηθή αληίζηαζε Χ cm 10
11

-10
13 

10
12 

10
15

-10
17 

10
11

-10
14 

 

4.3 Σν θαηλόκελν ηεο ειεθηξηθήο δηάζπαζεο ζηα κνλσηηθά πιηθά  

4.3.1 εκαζία απνθπγήο ηεο αζηνρίαο ησλ κνλσηήξσλ  

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη, νη κνλσηήξεο είλαη δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

κελ έρνπκε δηέιεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζα απφ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαζψο θαη ε 

απψιεηα ελέξγεηαο ζηηο δηαηάμεηο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο 

αγψγηκνπ δξφκνπ αλάκεζα ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. Δλδερφκελε αζηνρία ησλ κνλσηήξσλ, 

δειαδή πξνζσξηλή ή κφληκε απψιεηα ηεο κνλσηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, εκθαλίδεηαη, κε 

πνζνζηφ απφ 0.1 έσο 1‰ εηεζίσο, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηνλ ειεθηξνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο  γηα ηνλ νπνίν ε κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο δηάζπαζεο, αιιά θαη ηεο 

ππεξπήδεζεο ηνπ κνλσηήξα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή. 

4.3.2 Αγσγηκόηεηα όγθνπ θαη επηθαλεηαθή αγσγηκόηεηα  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε εκθάληζε ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζηα ζηεξεά κνλσηηθά είλαη 

αλαπφθεπθηε ιφγσ ησλ πξνζκίμεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Χζηφζν, ηα πιηθά απηά 

παξνπζηάδνπλ κηα ηδηνκνξθία. Γειαδή, εθηφο απφ ηελ αγσγηκφηεηα κέζνπ ηεο κάδαο ηνπο, 

εθδειψλεηαη θαη κηα επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα. Οη δχν απηνί κεραληζκνί αγσγηκφηεηαο είλαη 

αλεμάξηεηνη ν έλαο απφ ηνλ άιιν. Γηα δηάθξηζε, νη αληίζηνηρεο εηδηθέο αγσγηκφηεηεο 

νλνκάδνληαη εηδηθή αγσγηκφηεηα φγθνπ ε πξψηε (ζ) θαη εηδηθή επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ε 

δεχηεξε (ζε). 
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   ηα πεξηζζφηεξα κνλσηηθά πιηθά ε αγσγηκφηεηα φγθνπ είλαη πνιχ κηθξή θαη, έηζη, ε 

επηθαλεηαθή ηνπο αγσγηκφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, ηδίσο φηαλ επλνείηαη απφ ην 

γεσκεηξηθφ ηνπο ζρήκα. 

   Σν ξεχκα πνπ δεκηνπξγεί ε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ησλ ζηεξεψλ κνλσηηθψλ νλνκάδεηαη 

ξεχκα εξππζκνχ δηφηη ζέξλεηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Σα ξεχκαηα εξππζκνχ είλαη 

ζρεηηθά ζηαζεξά φηαλ νη ζπλζήθεο δελ κεηαβάιινληαη. Ζ θαηαλνκή, φκσο, ηεο ππθλφηεηαο 

ησλ ξεπκάησλ απηψλ δελ είλαη νκνηφκνξθε δηφηη κπνξεί λα έρνπκε δηαξξνή ζηελ επηθάλεηα ή 

ξσγκέο ησλ κνλσηήξσλ. 

4.3.3 Ζ ειεθηξηθή δηάζπαζε 

   Χο απνηέιεζκα ηεο χπαξμεο θάπνηνπ βαζκνχ ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ζηα κνλσηηθά 

πιηθά, εκθαλίδεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ηνπο. ην ρήκα 4.3 πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ησλ θακππιψλ κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο πνπ δηαξξέεη ηε 

κάδα ελφο αέξηνπ, πγξνχ ή ζηεξενχ κνλσηηθνχ ζψκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηβαιιφκελε 

ηάζε. 

 

 
 
 

 
ρήκα 4.18   Η κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζε έλα κνλσηηθό πιηθό, ζε ζπλάξηεζε κε   
                    ηελ επηβαιιόκελε ηάζε, κέρξη ηελ ειεθηξηθή δηάζπαζε 

 

Αξρηθά, ππάξρεη κηα πεξηνρή φπνπ ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο παξνπζηάδεη κηα ζρεηηθά κηθξή 

ηηκή - πεξίπνπ αλάινγε πξνο ηελ ηάζε – θαη ε νπνία, θπξίσο, νθείιεηαη ζηα ιίγα ειεχζεξα 

ειεθηξφληα θαη ζηηο πξνζκίμεηο ηνπ κνλσηηθνχ ζψκαηνο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε πεξηνρή 

θφξνπ, φπνπ ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο δηαηεξείηαη πεξίπνπ ζηαζεξή, δηφηη ην πιήζνο ησλ 

θνξέσλ κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα ειεθηξφδηα ή πνπ 

δεκηνπξγεί ην πεδίν ηνλίδνληαο ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζψκαηνο αληηζηαζκίδεηαη πεξίπνπ απφ ην 

πιήζνο ηνπο πνπ εμνπδεηεξψλεηαη ζηα ειεθηξφδηα (νη θνξείο δηα κέζνπ ηνπ ζψκαηνο ζην 

νπνίν επηβάιιεηαη ηάζε θαηεπζχλνληαη απφ ην έλα ειεθηξφδην ζην άιιν φπνπ θαη 

εμνπδεηεξψλνληαη ιφγσ αληίζεηνπ θνξηίνπ). Ζ πεξηνρή απηή ησλ ηάζεσλ νλνκάδεηαη θαη 
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πεξηνρή ηνληζκνχ. Σέινο, κε ηελ αχμεζε ηεο ηάζεο πέξα απφ κηα θξίζηκε ηηκή Vδ, πνπ 

νλνκάδεηαη ηάζε δηάζπαζεο, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο απμάλεη απφηνκα θαη γίλεηαη 

αλεμέιεγθηε. Δκθαλίδεηαη, δειαδή, ην θαηλφκελν ηεο ειεθηξηθήο (ή δηειεθηξηθήο) δηάζπαζεο 

ηνπ κνλσηηθνχ. 

   Μαδί κε ηελ εθθέλσζε ηζρπξνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δηακέζνπ ηνπ κνλσηηθνχ ε ειεθηξηθή 

δηάζπαζε ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ ζψκαηνο θαη κε θσηεηλά θαηλφκελα. 

 
 

 

 
ρήκα 4.19   Δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξηθώλ εθθελώζεσλ ζε αέξηα ζώκαηα, αλάινγα κε ηελ  

                         πίεζε ηνπ αεξίνπ, ηε ζεξκνθξαζία ησλ ειεθηξνδίσλ, ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ θιπ.   

                        (α) Εθθέλσζε αίγιεο, 
                        (β) Εθθέλσζε ζπζάλνπ ζε κνξθή ζπηλζήξα,  

                       (γ) Εθθέλσζε ηόμνπ, 

                      (δ) ηεκκαηόκνξθε εθθέλσζε(θνξώλα) 

 

Δηδηθφηεξα, ζηα ζηεξεά κνλσηηθά πιηθά φηαλ έρνπκε ειεθηξηθή δηάζπαζε παξαηεξνχκε 

δηάηξεζε ηνπ ζψκαηνο. Γειαδή, ε κεγάιε ζεξκνθξαζία πνπ δεκηνπξγεί ε δηέιεπζε ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο δηάζπαζεο πξνθαιεί ηνπηθά ηελ ηήμε, θαχζε ή εμαέξσζε ηνπ πιηθνχ θαη έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεηαη κηα ιεπηή ηξχπαο ζην ζψκα θαηά κήθνο ηνπ πεδίνπ. 

Δπνκέλσο έρνπκε θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ θαη κφληκε απψιεηα ηεο κφλσζεο ηνπ. Αληίζεηα, 

ζηα αέξηα θαη πγξά κνλσηηθά ε δηάζπαζε δελ πξνθαιεί ζνβαξή κφληκε βιάβε αθνχ αλ 

κεησζεί ε ηάζε κπνξνχκε λα έρνπκε απνθαηάζηαζε ησλ κνλσηηθψλ ζπλζεθψλ. Ζ πεδηαθή 

έληαζε Δδ, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε ηάζε δηάζπαζεο Vδ, νλνκάδεηαη δηειεθηξηθή αληνρή.  
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Γειαδή: 
 

d

V
E

 
(4.1) 

 

φπνπ: d είλαη ην πάρνο ηνπ κνλσηηθνχ ζψκαηνο ην νπνίν ππφθεηηαη ζε δηάζπαζε. 

Γηα έλα κνλσηηθφ ζψκα, ζαλ δηειεθηξηθή αληνρή νξίδεηαη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ δηα κέζνπ ηεο κάδαο ηνπ πέξα απφ ηελ νπνία έρνπκε απψιεηα ηεο κνλσηηθήο ηνπ 

ηδηφηεηαο 

Γλσξίδνπκε φηη ε δηειεθηξηθή αληνρή ησλ κνλσηηθψλ ζσκάησλ είλαη έλα θπζηθφ κέγεζνο ην 

νπνίν εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο, φπσο είλαη ην πιηθφ θαη ην ζρήκα ησλ 

ειεθηξνδίσλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο επηβαιιφκελεο ηάζεο, ε κεραληθή θαηαπφλεζε ηνπ 

ζψκαηνο θ.ά. 

 

4.4 Απώιεηα κνλσηηθήο ηθαλόηεηαο ζηνπο κνλσηήξεο 

   Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ειεθηξηθή δηάζπαζε ζηα ζηεξεά κνλσηηθά πιηθά πνπ 

βξίζθνληαη ζε αηκνζθαηξηθφ αέξα. Σέηνηεο δηαηάμεηο είλαη θαη νη κνλσηήξεο, ζηνπο νπνίνπο 

απψιεηα ηεο κφλσζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

 

 Α) Ο πξψηνο είλαη ε θαλνληθή ειεθηξηθή δηάζπαζε ηνπ κνλσηήξα (δηάηξεζε) θαη ε 

εθθέλσζε ξεχκαηνο δηα κέζνπ ηεο κάδαο ηνπ, θαηλφκελν πνπ, φπσο είδακε θαη πην πάλσ, 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ε δηαθνξά δπλακηθνχ μεπεξάζεη ηελ ηάζε δηάζπαζεο ηνπ πιηθνχ.Ζ 

δηάηξεζε ηνπ κνλσηήξα είλαη έλα εμαηξεηηθά ζπάλην θαηλφκελν, αθνχ, ε εηδηθή αγσγηκφηεηα 

φγθνπ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξε ηεο εηδηθήο επηθαλεηαθήο αγσγηκφηεηάο 

ηνπ. Έηζη, νη ειεθηξηθέο εθθελψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα ή 

κέζσ δηάζπαζεο ηνπ αέξα γχξσ απφ απηήλ, παξά δηακέζνπ ηνπ πιηθνχ ηνπ. Γηάηξεζε, 

βέβαηα, κπνξεί λα γίλεη θαη κέζα ζε πεξηβάιινλ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, εθφζνλ, φκσο, ε ηάζε 

πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη θξνπζηηθή, κεγάιεο ηηκήο θαη κεγάιεο θιίζεσο κεηψπνπ. 

 

Β) Ο δεχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφ λα έρνπκε απψιεηα ηεο κφλσζεο ζε κηα 

δηάηαμε κνλσηήξα είλαη ε αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ ξεχκαηνο εξππζκνχ πάλσ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ. Σν ξεχκα εξππζκνχ κπνξεί λα επεθηαζεί ζε φιν ην κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηηθνχ 

ή, ζε δηάθνξα κέξε ηεο πνπ ζπλδένληαη κε κηθξά ειεθηξηθά ηφμα. Μάιηζηα, θαηά ηελ 

ππεξπήδεζε ηα ειεθηξηθά απηά ηφμα έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζηεξεφ κνλσηηθφ 

θαζνξίδνληαο, ηαπηφρξνλα, θαηά έλα πνζνζηφ ηνπιάρηζην 50% ηελ  δηέιεπζε λένπ 

ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, εθαξκφδνληαη ζηνπο κνλσηήξεο πξνζηαηεπηηθνί 

δαθηχιηνη ή θεξαηίδηα κε ηα νπνία “ππνδεηθλχεηαη” ζην ειεθηξηθφ ηφμν ε νδφο δηέιεπζήο 

ηνπ, καθξηά απφ ην ζηεξεφ κνλσηηθφ. 

 

Γ) Ο ηξίηνο ηξφπνο είλαη φηαλ κεηαμχ ησλ δχν αθξφηαησλ ζεκείσλ ηνπ κνλσηήξα πνπ 

επηβάιιεηαη ηάζε ππεξβεί κηα θξίζηκε ηηκή, γίλεηαη ππεξπήδεζε ηνπ κνλσηήξα, δειαδή 

γεθχξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ πξφζδεζεο ηνπ αγσγνχ ηεο γξακκήο ζην 

κνλσηήξα θαη ηνπ πξνζγεησκέλνπ ζεκείνπ ζηήξημεο ή αλάξηεζεο ηνπ κνλσηήξα κε 

ειεθηξηθφ ηφμν πνπ νδεχεη δηακέζνπ ηνπ αέξα . 

   Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ππεξπήδεζε δεκηνπξγείηαη ιφγσ επηθαλεηαθψλ 

εθθελψζεσλ, εξππζκνχ επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα, θαη ιφγσ δηαζπάζεσο ησλ 

ζηξσκάησλ αέξα. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα δχν ηειεπηαία θαηλφκελα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην 
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ηξφπν. Δδψ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη, ηα πην ζπλήζε θαηλφκελα είλαη ε 

ππεξπήδεζε ησλ κνλσηήξσλ απφ επηθαλεηαθφ ξεχκα εξππζκνχ ή κέζσ ελαέξηνπ ειεθηξηθνχ 

ηφμνπ. Ζ εμήγεζε είλαη απιή ζην φηη ην ζψκα ηνπ κνλσηήξα έρεη κεγαιχηεξε δηειεθηξηθή 

αληνρή απφ ηνλ αέξα θαη απφ ην πιηθφ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Έηζη, ηα ηειεπηαία απνηεινχλ πην 

εχθνιν αγψγηκν δξφκν δηέιεπζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

 
 

 
ρήκα 4.20  Η απώιεηα ηεο κνλσηηθήο δξάζεο ελόο ζηεξενύ κνλσηηθνύ κπνξεί λα γίλεη κε  
                    ειεθηξηθή δηάζπαζε ηνπ πιηθνύ ή κε ππεξπήδεζε πνπ εθδειώλεηαη κε ξεύκα  

                    εξππζκνύ θαη κε δηάζπαζε ζηνλ αέξα 

 

4.5 Μνξθέο ξύπαλζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ κνλσηήξσλ 

4.5.1 Αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ  

   Ο φξνο ξχπαλζε γηα ηνπο κνλσηήξεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλαθέξεηαη ζηελ δεκηνπξγία αθαζαξζηψλ ή δεκηνπξγία ξχπσλ ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθάλεηά ηνπο. 

   Γεληθά, νη κνξθέο ηεο ξχπαλζεο κνλσηήξσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε αξθεηέο 

θαηεγνξίεο, φπσο: ζαιάζζηα ξχπαλζε, βηνκεραληθή ξχπαλζε, κηθηή ξχπαλζε (πνπ είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλχπαξμεο ησλ δχν παξαπάλσ κνξθψλ) ή, αθφκα, θαη εξεκηθή ξχπαλζε – 

κνξθή ξχπαλζεο πνπ ζπλαληάηαη ζε πεξηνρέο εξήκνπ πνπ πνιιέο θνξέο νη επηθαζήζεηο 

πεξηέρνπλ αιάηη (ε ηειεπηαία, απηή, κνξθή δελ ππάξρεη ζηε ρψξα καο). Απφ απηέο, πην 

ζεκαληηθέο είλαη ε ζαιάζζηα θαη ε βηνκεραληθή ξχπαλζε. 

4.5.2 Θαιάζζηα Ρύπαλζε  

   Δίλαη ε βαζηθφηεξε κνξθή ξχπαλζεο ζηε ρψξα καο, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο κεζνγεηαθέο 

ρψξεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο αθηνγξακκήο αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηφζν κεγάια αζηηθά 

θέληξα, φζν θαη ηα βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα είλαη θαηά θαλφλα ζπγθεληξσκέλα θνληά ζηηο 

αθηέο. 
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ρήκα 4.21 Γπάιηλνο ξππαζκέλνο αιπζνεηδήο κνλσηήξαο, θαλνληθνύ ηύπνπ 

                 400 kV απνηεινύκελνο από δεθανθηώ (18) δηζθνεηδείο κνλσηήξεο 

 

Σν θαηλφκελν ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο δελ παξνπζηάδεηαη, φκσο, κφλν ζε παξαζαιάζζηεο 

πεξηνρέο. Μπνξεί, επίζεο, λα εκθαληζηεί θαη ζηελ ελδνρψξα, ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κηθξέο ή αθφκα θαη ζε ζεκαληηθέο απνζηάζεηο απφ αθηέο ζηηο νπνίεο ε παξαιία είλαη αλνηθηή 

θαη επηθξαηνχλ ζθνδξνί άλεκνη κε θαηεχζπλζε απφ ηε ζάιαζζα πξνο ηηο κεζφγεηεο πεξηνρέο 

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο εηδηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο, ζεξκνθξαζίαο, αλέκνπ, 

πγξαζίαο θιπ. 
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4.5.3 Βηνκεραληθή Ρύπαλζε 

   Ζ κνξθή απηή ηεο ξχπαλζεο νθείιεηαη ζε απφβιεηα βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ 

απνξξίπηνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ππνζηεί ρεκηθέο δηεξγαζίεο 

θαζαξηζκνχ. 

 

  
 

 
ρήκα 4.22 Ρππαζκέλνο πνξζειάληλνο αιπζνεηδήο κνλσηήξαο, ηύπνπ νκίριεο  400 kV,  
                 απνηεινύκελνο από δεθαέμη (16) δηζθνεηδείο κνλσηήξεο 
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Ζ πξνέιεπζε ησλ απνβιήησλ απηψλ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο κνξθέο ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο (ρεκηθή ή κεηαιινπξγηθή βηνκεραλία, ηζηκεληνβηνκεραλία 

θ.ι.π.) θαη θάζνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ησλ κνλσηήξσλ, δεκηνπξγψληαο, έηζη, έλα 

ζηεξεφ ιεπηφ επίζηξσκα.  

 

 
 

 
ρήκα 4.23 Ρππαζκέλνο πνξζειάληλνο αιπζνεηδήο κνλσηήξαο, ηύπνπ 

                 θαλνληθνύ 400 kV, απνηεινύκελνο από δεθανθηώ (18) δηζθνεηδείο κνλσηήξεο 

 

   Πέξα, φκσο, απφ ηε βηνκεραληθή θαη ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε, ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο ησλ κνλσηήξσλ ιφγσ ησλ θαπζαεξίσλ, ηφζν ησλ 

απηνθηλήησλ, φζν θαη ησλ θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ ησλ θηηξίσλ. 
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4.6 Ρύπαλζε – Παξάγνληαο αύμεζεο ηεο επηθαλεηαθήο αγσγηκόηεηαο  

Δμαηηίαο ηεο ξχπαλζεο ε αγσγηκφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ ην κνλσηηθφ 

πιηθφ ηεο δηάηαμεο ηνπ κνλσηήξα είλαη δπλαηφλ, λα απμεζεί αξθεηά. Δθηφο απφ ηηο δηάθνξεο 

αθαζαξζίεο (αδξαλήο νξπθηή χιε, ειεθηξηθά αγψγηκε ζθφλε, δηαιπηά άιαηα ζην λεξφ θ. α.) 

πνπ, φπσο είδακε πξηλ, θάζνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ζηεξεψλ κνλσηηθψλ, ηα ηφληα πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη ζ’ απηήλ, θαη ηα νπνία ζα πξνθαιέζνπλ ηελ αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

αγσγηκφηεηαο, είλαη δπλαηφ λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηελ ίδηα ηε ρεκηθή δνκή ησλ ζηεξεψλ 

απηψλ (φπσο π.ρ. ηα ηφληα λαηξίνπ ηνπ θνηλνχ γπαιηνχ). 

4.6.1 Δπίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζε ζπλδπαζκό κε ξύπαλζε 

   Γεληθά, ην ζηξψκα ηεο ξχπαλζεο, νθείιεηαη ζε ζσκαηίδηα θαη νπζίεο πνπ θάζνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα,  ην ζηξψκα απηφ δελ είλαη απφ κφλν ηνπ ηδηαίηεξα 

αγψγηκν.Γειαδή, φηαλ εθαξκνζηεί δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα κεηαιιηθά άθξα ελφο κνλσηήξα 

ηνπ νπνίνπ ε επηθάλεηα είλαη μεξή, ηφηε, ην αγψγηκν ζηξψκα ξχπαλζεο δηαξξέεηαη απφ έλα 

ξεχκα πνιχ κηθξήο έληαζεο (πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ακειεηέν). Χζηφζν, αλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ κνλσηήξα έρνπκε πγξαζία (ιφγσ νκίριεο, πάρλεο θ.α.), ηφηε, ην ζηξψκα απηφ γίλεηαη 

ηδηαίηεξα αγψγηκν θαη κπνξεί κεηαβάιιεη θαη λα κεγαιψζεη ην ειεθηξηθφ πεδίν θαηά κήθνο 

ηνπ κνλσηήξα. πγθεθξηκέλα, φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 70 – 80%, ηφηε ε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ησλ κνλσηηθψλ ζσκάησλ έρεη πνιχ κεγάιεο 

ηηκέο. Σν θνηλφ γπαιί, γηα παξάδεηγκα, έρεη ζε μεξή αηκφζθαηξα (κε ζρεηηθή πγξαζία πεξίπνπ 

20%) αζήκαληε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 10
-13

 Χ
-1

. ε πγξαζία, φκσο, ηεο 

ηάμεο ηνπ 70% ε επηθαλεηαθή αγσγηκφηεηα ηνπ γπαιηνχ αλεβαίλεη ζην 10
-11

 Χ
-1

 φηαλ ε 

επηθάλεηά ηνπ είλαη θαζαξή θαη ζην 10
-8

 Χ
-1

 πεξίπνπ φηαλ είλαη αθάζαξηε, δειαδή 100.000 

θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνπ θαζαξνχ γπαιηνχ ζε θαζαξή αηκφζθαηξα. 

ε  απηή ηελ πεξίπησζε είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί έλα επηθαλεηαθφ ξεχκα εξππζκνχ 

αξθεηά ηζρπξφηεξν απφ εθείλν πνπ δηαξξέεη ηελ μεξή επηθάλεηα.Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, πσο ε 

ζπλχπαξμε αθαζαξζηψλ θαη νκίριεο απνηεινχλ δχζθνιε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο ησλ 

κνλσηήξσλ. Έρεη, κάιηζηα, δηαπηζησζεί φηη ν ζπλδπαζκφο πγξαζίαο θαη ξχπαλζεο κπνξεί λα 

κεηψζεη ηε κνλσηηθή ηθαλφηεηα ησλ κνλσηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο γξακκέο 

κεηαθνξάο ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 40% θαη 80% . 

 

   Βέβαηα, ε πξνδηάζεζε ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ λα δηαβξέρεηαη απφ ηελ πγξαζία θαη λα 

επλνεί, έηζη, ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιεπηνχ επηθαλεηαθνχ αγψγηκνπ ζηξψκαηνο. ε 

πγξνζθνπηθόηεηα, δειαδή ε ηάζε λα απνξξνθάηαη πγξαζία απφ ην πεξηβάιινλ. 

4.6.2 Ρύπαλζε ζε ζπλερή θαη ελαιιαζζόκελε ηάζε 

   Γλσξίδνπκε φηη φηαλ ζηα άθξα ησλ κνλσηήξσλ εθαξκφδεηαη ζπλερήο ηάζε, ηφηε, ιφγσ ηεο 

ειεθηξνζηαηηθήο έιμεο πνπ αζθείηαη, νη ξχπνη πνπ θάζνληαη  πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπο είλαη 

πνιχ εληνλφηεξε ηνπο απ’ φ,ηη φηαλ ε ηάζε είλαη ελαιιαζζφκελε. Σν 1957, νη Gertsik, 

Korsunter θαη Nikolski ζε πεηξάκαηα πνπ έθαλαλ κέζα ζε θιεηζηφ ρψξν παξαηήξεζαλ πσο νη 

κνλσηήξεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε d.c. ηάζε είραλ δηπιάζηα πνζφηεηα ξχπαλζεο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο απ’ φ,ηη νη κνλσηήξεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ππφ ηάζε a.c.. ηε ζπλέρεηα, φκσο, 

δηαπίζησζαλ φηη νη κνλσηήξεο πνπ έρνπλ θαιπθζεί κε ηερλεηή ξχπαλζε έηζη ψζηε λα έρνπλ 

ηελ ίδηα ππθλφηεηα ξχπαλζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπο, παξνπζηάδεηαη πνιχ κηθξή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε ζεηηθή d.c., ζηελ αξλεηηθή d.c. θαη ζηε κέγηζηε a.c. ηηκή ηεο ηάζεο 

ππεξπήδεζεο. Γειαδή, θχξηα αηηία γηα ηελ αχμεζε αζηνρίαο ησλ κνλσηήξσλ ππφ ζπλερή 

ηάζε είλαη ε επηπιένλ πνζφηεηα ξχπαλζεο πνπ θάζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπο.. 
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    ε δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε αλνηρηφ πεξηβάιινλ δηαπηζηψζεθε φηη ε ξχπαλζε πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα δελ είλαη ηφζν έληνλε  ιφγσ ηνπ αλέκνπ πνπ βνεζάεη ζηνλ 

θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα. Σα απνηειέζκαηα πνπ ειήθζεζαλ έδεημαλ φηη, 

ζηνπο d.c. κνλσηήξεο δεκηνπξγείηαη έλα πνιχ πην αγψγηκν ζηξψκα ξχπαλζεο . Σν 1960 νη 

Forrest, Lambeth θαη Oakeshot ππνιφγηζαλ φηη ην κήθνο ππεξπήδεζεο ησλ κνλσηήξσλ ζηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδεηαη ζπλερήο ηάζε είλαη κεγαιχηεξν θαηά 30% απ’ φ,ηη ην κήθνο ησλ 

κνλσηήξσλ  ελαιιαζζφκελεο ηάζεο, ελψ ν Lambeth αλέβαζε ην πνζνζηφ απηφ ζε 60% 6 

ρξφληα αξγφηεξα. 

 

4.7 Σν θαηλόκελν ηεο ππεξπήδεζεο – Φπζηθή εξκελεία  

4.7.1 ρεκαηηζκόο «μεξώλ δσλώλ»  

Ζ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξπήδεζεο,νπνχ επηδξνχλ δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

ξχπαλζε, πγξαζία, δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ κνλσηήξα, έληαζε πεδίνπ θαηά κήθνο 

ηεο επηθάλεηάο ηνπ κνλσηήξα κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηα εμήο βήκαηα:  

Ζ ξππαζκέλε επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα αξρίδεη λα γίλεηαη αγψγηκε, θαζψο ε πγξαζία θάζεηαη 

πάλσ ζηα επδηάιπηα ζπζζσξεπκέλα άιαηα (π.ρ. NaCl, MgCl2).’ απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζε 

πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ απμάλεηαη 

ηνπηθά, κε απνηέιεζκα λα δηαζπάηαη ν αέξαο φηαλ ε ηηκή ηεο έληαζεο ππεξβεί ηελ 

δηειεθηξηθή αληνρή (electric strength) ηνπ κνλσηήξα. Οη δηαζπάζεηο απηέο κεηαηξέπνληαη ζε 

εθθελψζεηο κε κνξθή ειεθηξηθνχ ηφμνπ πνπ «γεθπξψλεη» κέζνπ ηνπ αέξα, πεξηνρέο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα. Οη εθθελψζεηο απηέο δηαηεξνχληαη ιφγσ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

πνπ δηαξξέεη ην ξππαξφ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο. Σαπηφρξνλα, ιφγσ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα φπνπ θαηαιήγνπλ ηα ειεθηξηθά ηφμα - αιιά θαη 

ζηα γεηηνληθά ηνπο ζεκεία – ην ζηξψκα ηεο ξχπαλζεο μεξαίλεηαη κε απνηέιεζκα λα έρνπκε 

εμάηκηζε ηεο πγξαζίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε «κε αγψγηκν» κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία 

«μεξψλ δσλψλ». Πξνθεηκέλνπ ε δηέιεπζε ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα ζπλερηζηεί ζα πξέπεη 

νη ελαέξηεο εθθελψζεηο λα κεηαηνπηζηνχλ θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα κέρξηο 

φηνπ ην ηειεπηαίν λα ζπλαληήζεη θάπνην ηκήκα ηνπ ζηξψκαηνο ηεο ξχπαλζεο ζην νπνίν λα 

ππάξρεη πγξαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη εθθελψζεηο κπνξνχλ λα επηκεθπλζνχλ θαη, λα 

έρνπκε ππεξπήδεζε ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη δπλαηφ λα θαιχςνπλ 

φιν ην κήθνο ηνπ δειαδή φηαλ ε εθθέλσζε «μεθηλάεη» απφ ην έλα ειεθηξφδην ηεο δηάηαμεο 

θαη «θαηαιήγεη» ζην άιιν παξαθάκπηνληαο ην κνλσηηθφ πιηθφ. 

   ην ζεκείν απηφ κπνχκε λα πφπκε φηη ε δεκηνπξγία μεξψλ δσλψλ εμαξηάηαη απφ ηα 

γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλσηήξα θαη φρη απφ ην είδνο ηνπ (θνηλφο, νκίριεο θιπ.). 

Τπάξρεη, έλα βαζηθφ εξψηεκα πφηε κπνξεί ε επηκήθπλζε ησλ ειεθηξηθψλ ηφμσλ λα νδεγήζεη 

ζε ππεξπήδεζε ηνπ κνλσηήξα θαη πφηε φρη. Πάλσ ζην εξψηεκα απηφ, ην 1957 ν Shkuropat ζε 

κηα εξγαζία ηνπ δηαηχπσζε  έλα θξηηήξην γηα κπνξέζεη λα εμεγήζεη ην θαηλφκελν ηεο 

επηκήθπλζεο ησλ ειεθηξηθψλ ηφμσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα. Σν 

θξηηήξην απηφ, ζηεξίδεηαη ζην φηη ε εθθέλσζε ηείλεη λα κεηαθηλεζεί πξνο ην ζεκείν εθείλν 

ζην νπνίν ν βαζκφο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη κέγηζηνο. Έηζη, ζεσξψληαο δεδνκέλε ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ κνλσηήξα θαη ηνπ ξεχκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη, αιιά 

θαη ην φηη ε αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην ζηξψκα πγξήο ξχπαλζεο ειαηηψλεηαη φζν απμάλεη 

ην κήθνο ηεο εθθέλσζεο, κπνξεί λα ππνινγηζηεί κηα ηηκή ηνπ ξεχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ην 

ξεχκα ππεξβεί ηελ ηηκή απηή, ηφηε ε ηζρχο πνπ παίξλνπκε απφ ηελ ηξνθνδνζία απμάλεηαη κε 

ην κήθνο ηεο εθθέλσζεο, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ηζρχο κεηψλεηαη κε ην κήθνο ηεο 

εθθέλσζεο. Έηζη, αλ x είλαη ην κήθνο ηεο εθθέλσζεο, κεηαθίλεζε ηεο εθθέλσζεο ζα ζπκβεί 

φηαλ: 
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0
dx

dP

 
(4.2) 

 

Αλ ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα άθξα ηεο δηάηαμεο είλαη ζηαζεξή, ηφηε ε (4.2) απινπνηείηαη: 

 

0
dx

di

 
(4.3) 

 

Ο ζρέζεηο (4.2) θαη (4.3) κπνξνχλ λα βξνπλ εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάηαμε ηνπ 

κνλσηήξα ηξνθνδνηείηαη κε ελαιιαζζφκελε ηάζε. 

   Έλα αθφκε εξψηεκα, πνπ κειέηεζαλ νη Rizk θαη Nguyen είλαη ε ζρέζε πνπ αλάκεζα ησλ 

ειεθηξηθψλ ηφμσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ επηθάλεηα ελφο κνλσηήξα θαη ησλ «μεξψλ 

δσλψλ» πνπ δεκηνπξγνχληαη ζπλαξηήζεη ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηάηαμεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ελψ αξρηθά ν αξηζκφο ησλ ηφμσλ ζε ζεηξά (έζησ m) είλαη ν ίδηνο κε 

εθείλνλ ησλ μεξψλ δσλψλ (έζησ md), θαζψο ηα ηφμα γεθπξψλνπλ ηε δηαδξνκή εξππζκνχ ηνπ 

κνλσηήξα, ν αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζηγά ,ζηγά κέρξη λα παξακείλεη έλα, ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο ππεξπήδεζεο. 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάδνζεο (propagation) ησλ εθθελψζεσλ αλ ζεσξεζεί πσο ν αξηζκφο 

ησλ ηφμσλ κεηψλεηαη θαηά Γm φηαλ γεθπξσζεί κηα απφζηαζε Γx, ηφηε επηιχλνληαο κηα ζεηξά 

εμηζψζεσλ πξνθχπηεη φηη: 

 

L

x

dmm
1

 

(4.4) 

 

φπνπ x: ην κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα πνπ έρεη γεθπξσζεί απφ ην ηφμν θαη L: ην 

κήθνο εξππζκνχ ηνπ κνλσηήξα. 

4.7.2 Τπεξπήδεζε ζε ζπλερή θαη ελαιιαζζόκελε ηάζε 

   Όηαλ εθαξκφζνπκε ηάζε ζηαζεξνχ κέηξνπ ζηα άθξα ελφο κνλσηήξα παξαηεξνχκε κηα 

αχμεζε ηνπ κήθνπο ησλ ηφμσλ ησλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην κήθνο απηφ ππεξβεί κηα θξίζηκε 

ηηκή ,ζπλήζσο ηα 2/3 ηεο δηαδξνκήο ππεξπήδεζεο, παξαηεξνχκε ην θαηλνκέλνπ ηεο νιηθήο 

ππεξπήδεζεο. 

   ηελ ελαιιαζζφκελε ηάζε ην θαηλφκελν ηεο ππεξπήδεζεο είλαη πην πνιχπινθν. Δδψ, ην 

κήθνο ησλ ηφμσλ ηεο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ηεο 

ελαιιαζζφκελεο ηάζεο, ελψ ην θχξην ζψκα ηεο αλαπηχζζεηαη φηαλ ην κέηξν ηεο ηάζεο 

πιεζηάζεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ. 

 

4.8 Σερληθέο αληηκεηώπηζεο ησλ επηπηώζεσλ ηεο ξύπαλζεο  

   Όπσο είδακε ην θαηλφκελν ηεο ξχπαλζεο φζνλ αθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο κνλσηηθήο 

ηθαλφηεηαο κηαο δηάηαμεο κνλσηήξα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Γη’απηφ ην ιφγν ε ξχπαλζε, 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο κεηαβιεηφο - κε γξακκηθφο αληηζηάηεο, δειαδή είλαη ην κέζν κέζα 

απφ ην νπνίν κεηαθέξεηαη ειεθηξηθφ θνξηίν φηαλ εθαξκνζηεί ηάζε ζηα άθξα ηνπ κνλσηήξα. 

Με ην ειεθηξηθφ απηφ ξεχκα δηαξξνήο κπνχκε λα έρνπκε ηελ δεκηνπξγία κεξηθψλ 
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εθθελψζεσλ, ε αχμεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππεξπήδεζε ηνπ 

κνλσηήξα, δειαδή λα έρνπκε πιήξε θαηαζηξνθή ηεο κνλσηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ κνλσηήξα 

φηαλ θαηξηθέο ζπλζήθεο καο ην επηηξέπνπλ. 

   Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο νη επηθξαηέζηεξεο κέζνδνη είλαη νη 

εμήο : 

 

Επιλογή καηάλληλος μήκοςρ εππςζμού 

 

      Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ηηκή ηεο ηάζεο ππεξπήδεζεο είλαη αλάινγε ηνπ κήθνπο εξππζκνχ. 

Έηζη, γηα ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ξχπαλζεο, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην ειάρηζην κήθνο 

εξππζκνχ πνπ απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία ηφμνπ. 

 

Φπηζιμοποίηζη ημιαγώγιμων μονωηήπων 

 

         Με ηε ρξεζηκνπνίεζε εκηαγψγηκσλ κνλσηήξσλ πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

κεξηθψλ εθθελψζεσλ θαηά κήθνο ησλ μεξψλ δσλψλ, γηαηί κεηψλεηαη έηζη ε εηδηθή αληίζηαζε 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηειεπηαίεο δψλεο ηνπ κνλσηήξα, θαη κεηψλεηαη θαη  ε ηάζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε απηέο. 

 

Γπαζάπιζμα μονωηήπων 

 

         Ζ θάιπςε ηνπ κνλσηήξα κε ζηιηθνλνχρν ή πεηξειατθφ γξάζν είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ απνξξνθεζνχλ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ ηα 

ζπζηαηηθά ηεο ξχπαλζεο (φπσο π.ρ. ην NaCl). 

 

Πλύζιμο μονωηήπων 

 

          Σν πιχζηκν ησλ κνλσηήξσλ γίλεηαη ηαθηηθά κε εθηφμεπζε λεξνχ ππφ πίεζε, έηζη ψζηε 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα κηθξνζσκαηίδηα ή εζηίεο ξχπαλζεο. 

 

4.9 Αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ κνλσηήξα 

Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κνλσηήξα (δειαδή ε απνθπγή δεκηνπξγίαο ηφμσλ)θαζνξίδεηαη απφ 

ηε γεσκεηξία ηνπ δηειεθηξηθνχ θαη απφ ηε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κνλσηήξα (θαηαθφξπθνο, 

θεθιηκέλε ή νξηδφληηα) θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ, φπσο είλαη ε 

ηξαρχηεηα ή ε πδξνθνβία δειαδή ε ηθαλφηεηα ηεο επηθάλεηαο λα κπνξεί λα απσζεί ην λεξφ. 

 

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, νη αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα ην 

ζρεδηαζκφ κηαο δηάηαμεο κνλσηήξα είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Μεγηζηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο εξππζκνύ.  

Γλσξίζνπκε φηη ε αληνρή ησλ κνλσηήξσλ ζε βξνρή είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή 

ηνπο ζε ζπλζήθεο μεξαζίαο. Θα ήηαλ, πνιχ κηθξφηεξε αλ νη κνλσηήξεο είραλ θπκαηνεηδή 

δηακφξθσζε ηεο θάησ επηθάλεηάο ηνπο, έηζη εμαζθαιίδεηαη έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ηνπο 

επηθάλεηάο λα κελ βξέρεηαη, ελψ, παξάιιεια, ζηακαηάεη ηε ζπλέρεηα ηνπ αγψγηκνπ πδάηηλνπ  

ζηξψκαηνο. Δθηφο απ’ απηφ, φκσο, ε θπκάησζε πνπ έρνπκε ζηελ θάησ επηθάλεηα ησλ 

κνλσηήξσλ καο απμάλεη ην κήθνο εξππζκνχ. Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο εξππζκνχ 

πξέπεη, λα γίλεηαη ζρεδηαζηηθά ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ε αεξνδπλακηθή ηεο επηθάλεηαο. Σν 

ηειεπηαίν καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ ηνπνζέηεζε κε ηνλ 
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άλεκν αησξνχκελσλ θφθθσλ θαη ζηαγνληδίσλ ζηελ πάλσ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα, θάηη πνπ 

απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν κεραληζκφ ξχπαλζεο. 

 

Τπνβνήζεζε ηεο αθύγξαλζεο ησλ επηθαλεηώλ. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη απνθεχγνληαο ηηο νξηδφληηεο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο. 

 

Γηαηήξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θνληά ζην κνλσηηθό.  

Απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηφηη, θαηά ηε ζρεδίαζε ζηηο πεξηνρέο ζηξνβηιηζκνχ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξχπσλ ζηα ειηθνεηδή ηκήκαηα ηεο επηθάλεηαο ησλ 

κνλσηήξσλ κε ηνπο κηθξνθπθιψλεο λα δεκηνπξγνχληαη ηνπηθά. 

 

Αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο αληίζηαζεο.  

Με θαηάιιειε ζρεδίαζε θαη επεμεξγαζία ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ κπνξνχκε λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ νκνηφκνξθε δηάζπαζε ησλ ζηξσκάησλ πγξαζίαο ζε κεκνλσκέλα 

ζηαγνλίδηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ 

πεξηνρή θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα κπνξνχλ λα κεησζνχλ. 

 

   Παξά ηηο γεληθέο ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ παξαζέζακε, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

δηαπηζησζεί φηη «ηδαληθφ» ζρήκα κνλσηήξα δελ ππάξρεη, αθνχ ε απφδνζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ ζε πγξαζία. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο αξρήο, φηη ην ηδαληθφ 

ζρήκα εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ πγξαζίαο είλαη επξείεο θαη επεθηείλνληαη κέρξη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ ηερλεηψλ δνθηκψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο 

ηεο επηθαλεηαθήο δηάζπαζεο. 
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5O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

“ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ Δ 

ΜΟΝΧΣΖΡΔ ΣΑΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ” 

 

 

 

 

5.1 Αξηζκεηηθέο κέζνδνη 

Ζ αξηζκεηηθή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ ηνπ πεδίνπ κε εμηζψζεηο Laplace, Poisson, Γηαρχζεσο, 

Maxwell θαη Helmholtz, θαζψο θαη ζπλζήθεο Coulomb θαη Lorentz κπνχκε λα αλαιχζνπκε  

ηα πξνβιήκαηα ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπκε ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο. Σν 

πιενλέθηεκα φηη νη αξηζκεηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα κε πνιχπινθεο 

γεσκεηξίεο θαη κε γξακκηθά κέζα  έρεη ζαλ απνηέιεζκα φηη δελ πεηπραίλνπλ ηελ εχξεζε ηεο 

αθξηβνχο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά κηαο πξνζεγγηζηηθήο ιχζεο, ε νπνία κε ηελ  

θαηάιιειε ρξήζε ησλ κεζφδσλ κπνχκε λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα. Ζ δηαθνξά απηή 

πξνθχπηεη, δηφηη δελ επηιχεηαη ην πξφβιεκα φπσο εθθξάδεηαη απφ ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 

ηνπ πεδίνπ, αιιά επηιχεηαη θάπνην αληίζηνηρν πξφβιεκα. Έηζη, δελ ππνινγίδνπκε ηελ 

άγλσζηε πνζφηεηα ζε φια ηα ζεκεία ηνπ πεδίνπ, αιιά ζε έλα αξηζκφ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

(θφκβσλ). Με ηε βνήζεηα ησλ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο κεηαηξέπνληαη 

ζε έλα ζχζηεκα αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ κε αγλψζηνπο ηηο ηηκέο ηνπ δπλακηθνχ ζηνπο 

θφκβνπο πνπ έρνπκε επηιέμεη. Με ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ βξίζθνπκε 

ηελ πξνζεγγηζηηθή ιχζε. Ζ ηηκή ηνπ δπλακηθνχ γηα ηα ππφινηπα ζεκεία ηνπ ρψξνπ αλάγεηαη 

κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ζπλαξηήζεσλ παξεκβνιήο. Δπνκέλσο, ε επηινγή ηεο αξηζκεηηθήο 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο απνηειεί ην ζπκβηβαζκφ δχν παξαγφλησλ:  

1) Σελ εθινγή αξθεηψλ θφκβσλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα έρνπλ ηελ αθξίβεηα πνπ ζέινπκε 

θαη  

2) Σελ εθινγή ιίγσλ θφκβσλ, ψζηε ην ζχζηεκα εμηζψζεσλ πνπ ζα πξνθχςεη λα επηιπζεί ζε 

ιίγν ρξφλν απφ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή.  

   Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηε γεσκεηξία ησλ κνλσηήξσλ, ηηο αξηζκεηηθέο κεζφδνπο ηηο 

πξνηηκάκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηαλνκήο δπλακηθνχ θαη ειεθηξηθνχ πεδίνπ. 

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά είδε αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ, ρξεζηκνπνηψληαο είηε δηαθνξηθέο 

είηε νινθιεξσηηθέο εμηζψζεηο. Ζ πξψηε κέζνδνο κε ηηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο είλαη γλσζηή 

ζαλ πξνζέγγηζε «πεδίνπ» ή ζαλ βαζηθή κέζνδνο θαη ε δεχηεξε είλαη γλσζηή ζαλ κέζνδνο 

νξηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη βαζηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ 

θαη ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ εθαξκφδνληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο  ζε πξνβιήκαηα κεηαζρεκαηηζηψλ. Ζ δεχηεξε κέζνδνο είλαη 

ε κέζνδνο ησλ νξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν πξνζνκνίσζεο θνξηίνπ θαη ηε 
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κέζνδν ησλ νξηαθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ  εθαξκφδνληαη ζε πξνβιήκαηα αλνηρηψλ νξίσλ, φπσο 

είλαη νη γξακκέο κεηαθνξάο .  

Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα παθέηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηεξηδφκελα ζε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο.  

 Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη σο ε βαζηθή αξηζκεηηθή κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ γηα ηελ αλάιπζε πνζνηήησλ θαη γηα ην θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη 

ε βάζε δηαθφξσλ εμειηγκέλσλ θαη πξαθηηθψλ ππνινγηζηηθψλ παθέησλ ινγηζκηθνχ.  

Ζ κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο κεηαβνιήο. Γειαδή 

κεηαθέξεη ην καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο, θαη ην πξφβιεκα νξηαθψλ 

ηηκψλ, ζε έλα πξφβιεκα κεηαβνιήο  ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε νξηαθφ πξφβιεκα 

ζπλαξηήζεσλ κέζσ ησλ κεζφδσλ ηεο αλάιπζεο, ηεο παξεκβνιήο θαη ηεο κεηάδνζεο. Σέινο, 

ην πξφβιεκα αιιάδεη ζε κεξηθέο αιγεβξηθέο εμηζψζεηο θαη έηζη, ε αξηζκεηηθή ιχζε κπνξεί 

εχθνια λα απνθηεζεί. Σν θιεηδί ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ είλαη ε αλάιπζε 

θαη ε παξεκβνιή. 

 

5.2 Πξνζνκνηώζεηο κνλσηήξσλ κε εθαξκνγή αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ 

   Υξεζηκνπνηψληαο  ην ινγηζκηθφ αλάιπζεο πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ ΑΝSYS, ην νπνίν 

είλαη γηα ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε κεγάινπ αξηζκνχ κεραληθψλ πξνβιεκάησλ. Βιέπνπκε απηά 

ηα πξνβιήκαηα λα πεξηιακβάλνπλ δπλακηθή αλάιπζε δνκήο θαη κεηαθνξά ζεξκφηεηαο θαη 

πξνβιήκαηα ξεπζηψλ, θαζψο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά πξνβιήκαηα. Μέρξη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιιά είδε πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ αλάξηεζεο γηα γξακκέο 35-

500kV. Γη’απηφ, δίλνπκε πιένλ κεγάιε έκθαζε ζην θαιχηεξν ζρέδην ησλ κνλσηήξσλ κε 

ζηφρν λα κεηψζνπκε ηηο αζηνρίεο ηνπο.  

   Ζ απφδνζε ελφο πνιπκεξνχο κνλσηήξα ζε ζπλζήθεο ξχπαλζεο θαη πγξαζίαο εμαξηάηαη απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ θαη απφ ηελ εμσηεξηθή κφλσζε. Αθφκα, ε 

πδξνθνβηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα δειαδή ε πγξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνχ κπνξεί 

λα κεησζεί ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο θαηαπφλεζεο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε εμσηεξηθή κφλσζε επεξεάδεη φρη κφλν ηελ απφδνζε ηνπ κνλσηήξα ππφ 

ζπλζήθεο ξχπαλζεο θαη πγξαζίαο, αιιά θαη ηε γήξαλζε ηνπ εμσηεξηθνχ κνλσηηθνχ πιηθνχ.  

Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ ANSYS έρεη γίλεη αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ 

ησλ κνλσηήξσλ ζε ζπγθεθξηκέλν κήθνο γηα δηαθνξεηηθή δηάκεηξν ησλ δίζθσλ θαη γηα 

δηαθνξεηηθέο γσλίεο αλάξηεζεο. 

Tα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε έρνπλ σο εμήο:  

Α) Ζ θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ ζε έλαλ πνιπκεξή κνλσηήξα επεξεάδεηαη απφ ηα   

θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  

Β) Ζ αιιαγή ηεο απφζηαζεο ησλ δίζθσλ κεηαμχ ηνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηάζε 

ππεξπήδεζεο ηνπ κνλσηήξα.  

Γ) Ζ αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ησλ δίζθσλ θαη ηεο γσλίαο αλάξηεζεο πξνθαιεί ρεηξφηεξε 

θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ ζηνπο δίζθνπο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ειεθηξφδην 

πςειήο ηάζεο.  
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Γ) Οη πνιπκεξείο κνλσηήξεο έρνπλ θαιχηεξε επηθαλεηαθή θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ φηαλ νη 

δίζθνη έρνπλ πεξίκεηξν πεξίπνπ 120 mm θαη απφζηαζε κεηαμχ ησλ δίζθσλ θνληά ζηα         

50 mm.  

      Ζ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηαγνληδίσλ ζε επηθάλεηεο πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ ππφ 

ηελ επίδξαζε πεδίνπ πςειήο ηάζεο είλαη έλα απαηηεηηθφ έξγν. Σν πξψην βήκα είλαη 

ππνινγηζκφο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηεο δηειεθηξηθήο κεηαηφπηζεο. Με 

απνηέιεζκα ηελ κέηξεζε ησλ ζηαγνληδίσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ε αχμεζε ζηελ πίεζε 

ηεο θακππιφηεηαο λα πξνζεγγίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηε δηειεθηξηθή κεηαηφπηζεο, θαζψο 

απμάλεηαη ε ηάζε.  

      Ζ γήξαλζε ησλ πιηθψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε εγθαηαζηάζεηο πςειψλ ηάζεσλ. 

Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο, φπσο ε πγξαζία ή ε επηθαλεηαθή ξχπαλζε ζε έλαλ κνλσηήξα 

πςειήο ηάζεο, έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ράλεη ηηο κνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθηθέο εθθελψζεηο, νη νπνίεο κεηά απφ κεγάια δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα 

επηηαρχλνπλ ηε γήξαλζε ηνπ κνλσηήξα πςειήο ηάζεο.  

     Δθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ, πξψηα δηεμάγνληαη 

πξνζνκνηψζεηο πνπ ζπλερίδνληαη παξάιιεια κε πεηξάκαηα έρνληαο σο ζηφρν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλαιπηηθέο πξνζνκνηψζεηο ησλ ειεθηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε γήξαλζε ησλ πιηθψλ.    

      ε έλα ζηεγλφ θαη θαζαξφ δηειεθηξηθφ πιηθφ, φπσο ε επνμεηθή ξπηίλε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κνλσηήξεο πςειήο ηάζεσο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ειεθηξνζηαηηθφ 

κνληέιν. Γειαδή θαηά ηελ παξνπζία αγψγηκεο ξχπαλζεο,ην ειεθηξηθφ πεδίν κε ηελ επίιπζε 

ηεο εμίζσζεο ξνήο ξεχκαηνο ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ κηα θξίζηκε ηάζε Uk, ην 

ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν ηνπ αθφξηηζηνπ ρψξνπ επηθξαηεί. Σν δηειεθηξηθφ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο έλαο ηέιεηνο κνλσηήξαο ρσξίο ρσξηθά θνξηία. Αιιά αλ ε ηάζε ππεξβεί ηε Uk, ην 

κνλσηηθφ πιηθφ ράλεη ηηο κνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαη γίλεηαη ν θνξέαο ηεο εθθφξηηζεο,κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλαο αγψγηκνο δξφκνο θαηά κήθνο ηνπ κνλσηήξα. Ζ έλσζε 

μερσξηζηψλ ζηαγνληδίσλ ζε πγξνχο κνλσηήξεο, επηηξέπεη ζε απηφλ λα θζάζεη ζηελ ηάζε 

εθθφξηηζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.1: 

 

 
ρήκα 5.1 Τγξόο κνλσηήξαο (a) πξηλ ηελ εθθόξηηζε θαη (β) θαηά ηελ εθθόξηηζε 

Οη ειεθηξν - εκηζηαηηθέο εμηζψζεηο δίλνπλ κηα πξνζέγγηζε γηα πεδία ρακειψλ ζπρλνηήησλ, 

ζηα νπνία δελ ππάξρνπλ δηλνξξεχκαηα, ελψ ε επίδξαζε ηνπ ξεχκαηνο κεηαηφπηζεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν.  
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Απφ ηα παξαπάλσ, ε ηειηθή κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ Maxwell είλαη κηα εμίζσζε δηαθνξάο:  

div((iσε+k)gradθ) = div( LJ


+ EJ


),      φπνπ J


= LJ


+ EJ


 

   Καηφπηλ, ηηο βαζηθέο εμηζψζεηο κε ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ κπνξνχκε λα ηηο 

κνληεινπνηήζνπκε. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα κηγαδηθφ γξακκηθφ ζχζηεκα απφ 

εμηζψζεηο. Ο πίλαθαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζπκκεηξηθφο κηγαδηθφο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

κηγαδηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη επαλάιεςεο. 

   Σα απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηξηζδηάζηαησλ 

πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ πνπ πάλσ ηνπο έρνπλ ζηαγνλίδηα λεξνχ. Με ηελ πξνζνκνίσζε απηή 

πξνθχπηεη ε δχλακε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα, θαζψο θαη ε 

ππθλφηεηα ηεο δχλακεο γχξσ απφ έλα ζηαγνλίδην λεξνχ. 

   Λακβάλνληαο ππ’φςηλ ζηελ πξνζνκνίσζε ε παξακφξθσζε ηνπ ζηαγνληδίνπ φηαλ εθηίζεηαη 

ζηελ πςειή ηάζε, ζα πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ νη θηλήζεηο ησλ ζηαγνληδίσλ. Απφ ηα 

πεηξάκαηα κπνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη κεηψλεηαη ην χςνο θαη απμάλεηαη ε δηακέηξνο ηνπ 

ζηαγνληδίνπ, θαζψο απμάλεηαη ε ηάζε.  

   ηελ ππεξπήδεζε κε-θεξακεηθψλ κνλσηήξσλ ππφ ζπλζήθεο βξνρήο κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε φηη κηα εθθέλσζε γεθπξψλεη ηνπο δίζθνπο θαη φηη δε ρξεζηκνπνηείηαη 

απνηειεζκαηηθά ην κήθνο εξππζκνχ θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ησλ κνλσηήξσλ.  

    ηελ ππεξπήδεζε κε-θεξακεηθψλ κνλσηήξσλ κε ηερλεηή ξχπαλζε ζε δνθηκέο νκίριεο 

κπνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη νη εθθελψζεηο ζε έλαλ πιήξσο ξππαζκέλν κνλσηήξα 

αθνινπζνχλ ην  κήθνο εξππζκνχ θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα.  

    ηελ επηθάλεηα ηνπ κε-θεξακεηθνχ κνλσηήξα φηαλ έρνπκε ζηαγνλίδηα θαη ξππαζκέλα 

ζηξψκαηα απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Σα ζηαγνλίδηα λεξνχ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππεξπήδεζε ιφγσ ξχπαλζεο θαη ζηε γήξαλζε κε-θεξακεηθψλ 

κνλσηήξσλ:  

Γλσξίδνπκε φηη ηα ζηαγνλίδηα απμάλνπλ ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ κνλσηήξα, ιφγσ ηεο πςειήο αγσγηκφηεηάο πνπ έρνπλ.  

Οη επηθαλεηαθέο εθθελψζεηο Corona, ιφγσ ησλ ζηαγνληδίσλ, πξνθαινχλ  γήξαλζε ηνπ 

κνλσηηθνχ πιηθνχ απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλνο ν κνλσηήξαο.  

Ζ εθθέλσζε Corona θαηαζηξέθεη ηνπηθά ηελ πδξνθνβηθφηεηα ηνπ πιηθνχ, πξνθαιψληαο ηα 

γεηηνληθά ζηαγνλίδηα λεξνχ λα ελψλνληαη.  

 

    Σα θξηηήξηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πγξψλ επηθαλεηψλ είλαη νπηηθά θαη ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο δχν παξακέηξνπο:  

α) ην ζρήκα ησλ ζηαγφλσλ θαη 

 β) ην επί ηεο εθαηφ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο πνπ έρεη πγξαλζεί.  

  

Ζ επηθάλεηα πνπ αλήθεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη ε πην πδξφθνβε επηθάλεηα, ελψ ε 

επηθάλεηα πνπ αλήθεη ζηελ έβδνκε θαηεγνξία είλαη ε πην πδξφθηιε επηθάλεηα. ην ρήκα 5.2 

παξνπζηάδνληαη ηππηθέο θσηνγξαθίεο επηθαλεηψλ κε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πγξαζίαο, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC TS 62073. 
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Καηεγνξία 4 

 

 
Καηεγνξία 5 

 

 
Καηεγνξία 6 

 
ρήκα 5.2 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ θαηεγνξηώλ ύγξαλζεο. 

H κέζνδνο ησλ νξηαθψλ ζηνηρείσλ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο θφκβνπο πνπ βξίζθνληαη κφλν ζηα ζχλνξα κεηαμχ δχν πιηθψλ. Απηφ 

κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε κεηαζρεκαηίδνληαο θαηάιιεια ηελ νινθιεξσηηθή εμίζσζε. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη εηζάγεη κηα ζρεδφλ δηάζηαζε ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο κεζφδνπο, δειαδή ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ θαη ηε κέζνδν ησλ 
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πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Ζ  κέζνδνο απηή καο νδεγεί ζε ζπζηήκαηα εμηζψζεσλ κε πίλαθεο 

ζε αληίζεζε κε ηηο  άιιεο κεζφδνπο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπζηήκαηα κε πίλαθεο «πεξηνρψλ» θαη 

ζπλαληάκε δπζθνιίεο ζηελ αλαπαξάζηαζε κε γξακκηθψλ πιηθψλ.  

     Αλ κειεηήζνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ έλα ζηαγνλίδην λεξνχ, 

θαη  ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα επίπεδε επηθάλεηα απφ ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ κε έλα ζηαγνλίδην 

λεξνχ εκηζθαηξηθνχ ζρήκαηνο κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηελ αχμεζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζηαγνλίδην.  

     Αλ ζεσξήζνπκε έλα θαηαθφξπθν κνλσηήξα, βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ ζηαγνλίδηα λεξνχ 

ηφζν ζην πεξίβιεκα φζν θαη ζηνπο δίζθνπο. H επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ είλαη ζρεδφλ παξάιιειε 

ζηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο, ελψ ε επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο θάζεηε ζε απηέο.  

     Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο  παξαηεξνχκε φηη ην ζηαγνληδίν πξνθαιεί κηα 

δηαηαξαρή ζηε δηακφξθσζε ησλ ηζνδπλακηθψλ γξακκψλ θαη ησλ γξακκψλ ηεο έληαζεο ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ζηαγνλίδην.  

     Απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ πεξηβιήκαηνο  παξαηεξνχκε φηη ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ απμάλεηαη ζηελ επηθάλεηα κεηαμχ ηνπ ζηαγνληδίνπ, ηνπ αέξα θαη ηνπ 

κνλσηηθνχ πιηθνχ. ην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηαγνληδίνπ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο.  

     Απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ δίζθνπ παξαηεξνχκε φηη ηα θαηά κήθνο ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ζηαγνληδίνπ ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ αιιάδεη θαηά 

κέηξν θαη δηεχζπλζε. Ζ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ζηελ 

θνξπθή φκσο ηνπ ζηαγνληδίνπ.  

      Γηα ηελ αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ δπλακηθνχ θάησ απφ ζπλζήθεο βξνρήο θαη νκίριεο 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κηθξφο κνλσηήξαο ηεζζάξσλ κφλν δίζθσλ. Γηα λα πξνζνκνηψζνπκε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηα εμήο κνληέια:  

ηεγλφ θαη θαζαξφ κνληέιν: o κνλσηήξαο έρεη ηελ ηδαληθή κνξθή ηνπ κε-θεξακεηθνχ 

κνλσηήξα  

Το μονηέλο «βποσήρ»: Θεσξνχκε φηη ππάξρνπλ 252 ζηαγνλίδηα ζε θάζε δίζθν ηνπ 

κνλσηήξα. Ζ δηάκεηξνο ησλ εκηζθαηξηθψλ ζηαγνληδίσλ είλαη 2 mm. Ta ζηαγνλίδηα έρνπλ 

δηειεθηξηθή ζηαζεξά ίζε κε 80 θαη αγσγηκφηεηα ίζε κε 50 κS/cm. Ζ επηθάλεηα ηνπ 

πεξηβιήκαηνο (sheath) θαη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα (undersides) ησλ δίζθσλ είλαη ζηεγλέο.  

To μονηέλο «ομίσληρ»: Ζ δηαθνξά ηνπ κνληέινπ απηνχ απφ ην κνληέιν «βξνρήο» είλαη φηη 

ζε απηφ ην κνληέιν νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ δίζθσλ είλαη θαιπκκέλεο απφ έλα ζπλερέο 

ζηξψκα λεξνχ. Δδψ, ηα ζηαγνλίδηα έρνπλ δηειεθηξηθή ζηαζεξά ίζε κε 80 θαη aγσγηκφηεηα 

ίζε κε 250 κS/cm.  
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ρήκα 5.3 Γπάιηλνο αιπζνεηδήο κνλσηήξαο. ηύπνπ νκίριεο. απνηεινύκελνο από 

                  δεθαoθηώ (18) δηζθνεηδείο κνλσηήξεο 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο πξνζνκνηώζεηο είλαη όηη: 

Α) ηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ «βξνρήο» παξαηεξνχκε φηη έρνπκε νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ζην ζηεγλφ θαη θαζαξφ 

κνληέιν. Φπζηθά, ε δχλακε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ θάζε ζηαγνλίδην 
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απμάλεηαη. Δπνκέλσο, ε δχλακε ηνπ ζπλνιηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ ηελ πεξηνρή 

ζχλδεζεο ζα είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ φ,ηη ζην ζηεγλφ θαη θαζαξφ κνληέιν.  

 Β) ηελ πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ «νκίριεο», παξαηεξνχκε φηη ζηηο ζηεγλέο πεξηνρέο θαηά 

κήθνο ηνπ κνλσηήξα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηάζεο. Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαηά κήθνο ηεο θάησ πεξηνρήο ηνπ κνλσηήξα, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά  

ζην ειεθηξνδίνπ πςειήο ηάζεο, είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ζην ζηεγλφ θαη θαζαξφ 

κνληέιν.  

 
 

 
ρήκα 5.4 Καζαξόο πνξζειάληλνο αιπζνεηδήο κνλσηήξαο, ηύπνπ νκίριεο, 

                   απνηεινύκελνο από δεθαέμη (16) δηζθνεηδείο κνλσηήξεο, 
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      Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζηαγνλίδηα λεξνχ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα κεηαβάιινπλ ην ειεθηξηθφ πεδίν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη πξνθαινχλ ηε δεκηνπξγία επηθαλεηαθψλ εθθελψζεσλ κε απνηέιεζκα λα  

θαηαζηξέθνπλ ηελ πδξνθνβηθφηεηα ησλ κνλσηήξσλ απφ ζηιηθφλε θαη επνμεηθή ξεηίλε.  

    Γηα λα βξεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξηθψλ εθθελψζεσλ θαη ησλ ζηαγνληδίσλ λεξνχ θαη ε 

επίδξαζε ηνπο ζηηο πδξνθνβηθέο ηδηφηεηεο ηεο επηθάλεηαο ησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ, έγηλαλ 

δχν είδε εξγαζηεξηαθψλ πεηξακάησλ. Σν πξψην εξγαζηεξηαθφ πείξακα αθνξνχζε ην 

ειεθηξηθφ πεδίν ζην δίζθν, πνπ είλαη θάζεην ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ην δεχηεξν 

εξγαζηεξηαθφ πείξακα αθνξνχζε ην ειεθηξηθφ πεδίν ζην πεξίβιεκα, ην νπνίν είλαη 

εθαπηφκελν ζε απηφ.  

        ην πξψην πείξακα, δελ κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ νη κεξηθέο εθθελψζεηο ζην δνθίκην πνπ 

πξνζνκνίσλε ηνλ δίζθν, παξά κφλν πξηλ γίλεη ε θαηάξξεπζε. Δλψ ζην δεχηεξν πείξακα, ηα 

ζηαγνλίδηα θαηεπζχλνληαη θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο, φηαλ απηή βξίζθεηαη ππφ ηάζε. Απηή 

ε παξακφξθσζε ησλ ζηαγνληδίσλ παξακέλεη θαη φηαλ πηα ην δνθίκην δε βξίζθεηαη ππφ ηάζε. 

Δάλ απμήζνπκε ηελ ηάζε, νη κεξηθέο εθθελψζεηο κπνξεί λα είλαη αληρλεχζηκεο.  

    Έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ ε ηάζε θζάζεη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ηα ζηαγνλίδηα 

αξρίδνπλ λα  δεκηνπξγνχληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπο θάπνηα κεηαβαιιφκελα ζρήκαηα.Αλ 

απμήζνπκε ηελ ηάζε παξαηεξνχκε φηη ηα ζηαγνλίδηα δηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξα. Ζ ςεθηαθή 

θάκεξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάθεξε κφλν θαηά ηχρε λα θσηνγξαθίζεη ηηο ηαιαλησηηθέο 

θηλήζεηο ησλ ζηαγνληδίσλ θαη ην «ζθάζηκφ» ηνπο, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαλαιηνχ 

θαηάξξεπζεο ζην δνθίκην.  

          Απφ ηα πεηξάκαηα δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεξηθψλ 

εθθελψζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πνιπκεξνχο κνλσηήξα θαη ηεο πδξνθνβηθφηεηαο ηεο 

επηθάλεηαο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη απφ πξνζνκνίσζε ζε ππνινγηζηή ε έληαζε ηνπ 

πεδίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δίζθνπ παίξλεη πνιχ κεγάιε ηηκή ζηελ θνξπθή ηνπ ζηαγνληδίνπ. 

Δλψ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κε ην πεξίβιεκα, ε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ πεδίνπ βξίζθεηαη φηαλ  

ην ζηαγνλίδην έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο.  

          Οη Weiguo Que et al. ρξεζηκνπνίεζαλ ην ηξηζδηάζηαην πξφγξακκα COULOMB. 

Θεψξεζαλ κηα γεσκεηξία πνπ πεξηιακβάλεη ππιψλα κε ηξηθαζηθή γξακκή κεηαθνξάο 

765 kV, ψζηε λα ππνινγηζηεί ε θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ θαηά κήθνο ησλ κνλσηήξσλ. 

Δξεχλεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ αγψγηκσλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη ηεο 

δηέγεξζεο ησλ ηξηψλ θάζεσλ αληί γηα κίαο πάλσ ζηηο θαηαλνκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη 

ηνπ δπλακηθνχ.  

     Πνιχ ζεκαληηθφο κπνξνχκε λα πνχκε είλαη ν έιεγρνο ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

γχξσ απφ κε-θεξακεηθνχο κνλσηήξεο. Τςειή έληαζε ζε έλα ειεθηξηθφ πεδίν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν Corona γχξσ απφ ηνπο κνλσηήξεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηήξα. Όηαλ νη κε-θεξακεηθνί κνλσηήξεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηξηθαζηθή γξακκή κεηαθνξάο, νη γξακκέο κεηαθνξάο, ε δηακφξθσζε ηνπ 

ππιψλα θαη νη άιιεο δχν θάζεηο ηνπ ηξηθαζηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην 

ειεθηξηθφ πεδίν θαη ην δπλακηθφ ζηελ πεξηνρή ησλ κνλσηήξσλ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα 

αλαιχζνπκε ην ειεθηξηθφ πεδίν θαη ην δπλακηθφ ελφο κνλσηήξα ζε ιεηηνπξγία, θαιν είλαη λα 

κειεηεζεί πξαθηηθά. Γηα λα ειεγρζεί ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ην ζρήκα ησλ 

κεηαιιηθψλ άθξσλ ησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί πνιχ πξνζεθηηθά.  

    Αλαιχνληαη νη επηδξάζεηο ηνπ ππξήλα απφ ίλεο γπαιηνχ, ηνπ πνιπκεξνχο πεξηβιήκαηνο θαη 

ησλ ειαζηνκεξψλ δίζθσλ, θαζψο θαη ηεο αγψγηκεο γξακκήο κεηαθνξάο πάλσ ζηηο θαηαλνκέο 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ δπλακηθνχ γχξσ απφ έλα κνλσηήξα. Ζ επίδξαζε ησλ άιισλ 
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δχν θάζεσλ ηνπ ηξηθαζηθνχ ζπζηήκαηνο ππνινγίδνληαη ζε κνλσηήξεο ηνπνζεηεκέλνπο ηφζν 

ζε Η-δηάηαμε φζν θαη ζε V-δηάηαμε ελφο ππιψλα 765 kV.  

    Γηα λα κπνξέζνπκε λα ην ππνινγίζνπκε ρξεζηκνπνηνχκε έλα ηππηθφο κε-θεξακεηθφο 

κνλσηήξαο 34.5 kV. Με ζηφρν λα κεηψζνπκε ην ρξφλν ππνινγηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

θαη ηνπ δπλακηθνχ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα απνθαζίζνπκε πνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

γεσκεηξίαο κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε έρνληαο ηε ιηγφηεξε επίδξαζε θαηαλνκψλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ δπλακηθνχ θαηά κήθνο ησλ κνλσηήξσλ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο ν κνλσηήξαο 34.5 kV. 

 Έηζη, γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αληηπαξαβνιήο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξα κνληέια:  

Α) κφλν δχν ειεθηξφδηα,  

Β) ηα δχν ειεθηξφδηα θαη ν ππξήλαο,  

Γ) ηα δχν ειεθηξφδηα, ν ππξήλαο θαη ην πεξίβιεκα, ρσξίο ηνπο δίζθνπο θαη  

Γ) ν «πιήξεο» κνλσηήξαο ησλ 34.5 kV. ην άθξν ηεο γξακκήο εθαξκφδεηαη ηάζε 100 V, ελψ 

ζην άιιν (γεησκέλν) άθξν κεδεληθή ηάζε.  

    Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη δίζθνη ηνπ κνλσηήξα κπνξνχλ λα κελ ιεθζνχλ ππφςηλ  

θαηά ηελ πξνζνκνίσζε, ρσξίο λα ράλεηαη ε αθξίβεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ δπλακηθνχ θαηά 

κήθνο ηνπ κνλσηήξα. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν «πιήξεο» κνλσηήξαο ησλ 34.5 

kV. ην άθξν ηεο γξακκήο εθαξκφδεηαη ηάζε 100 V, ελψ ζην άιιν (γεησκέλν) άθξν 

κεδεληθή ηάζε ε κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη θαηά 4% κεγαιχηεξε 

ζε ζρέζε κε απηή ηεο πεξίπησζεο (Γ) . Θα κπνξνχζακε λα πξνζνκνηψζνπκε έλα πέκπην 

κνληέιν κε ιίγνπο  δίζθνπο, ην νπνίν ζα έρνπκε πην θαιά απνηειέζκαηα. Ο αξηζκφο ησλ 

δίζθσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα θαη ηηο δνθηκέο.  

    Ζ επίδξαζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζηηο θαηαλνκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ 

δπλακηθνχ κειεηήζεθε πξνζζέηνληαο ζην κνληέιν ηνπ κνλσηήξα έλαλ αγσγφ κήθνπο 3m, ν 

νπνίνο πξνζνκνηψλεη ηε γξακκή κεηαθνξάο. Ο κνλσηήξαο αλαξηάηαη απφ ην θέληξν κίαο 

γεησκέλεο επηθάλεηαο 1.6m*0.4m. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο πξνθχπηεη φηη ε 

κνλάδα ηνπ αγσγνχ κεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην άθξν ηνπ κνλσηήξα απφ 

ην νπνίν αλαξηάηαη ε γξακκή, αιιά απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θνληά ζην 

γεησκέλν άθξν ηνπ κνλσηήξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 5.3. 

 

 
ρήκα 5.5 Επίδξαζε ηεο ύπαξμεο ή κε ηνπ αγσγνύ ζηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ. 
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     Ζ επίδξαζε ησλ άιισλ δχν θάζεσλ ηνπ ηξηθαζηθνχ ζπζηήκαηνο εξεπλήζεθαλ γηα I- θαη 

V-δηάηαμε ησλ κνλσηήξσλ. Ο αγσγφο ηεο θεληξηθήο θάζεο βξίζθεηαη κέζα ζηελ θεληξηθή 

γξακκή ηνπ ππιψλα. Απηή είλαη ε ρεηξφηεξε πεξίπησζε θαηά ηε κειέηε ησλ θαηαλνκψλ ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ δπλακηθνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο βιέπνπκε 

φηη ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζην ζεκείν ηεο ηξηπιήο ζχλδεζεο 

ζην κεηαιιηθφ άθξν θνληά ζηνλ αγσγφ πςειήο ηάζεο, ηνπ δίζθνπ θαη ηνπ αέξα είλαη πεξίπνπ 

16% κεγαιχηεξε γηα Η θαη 6% κεγαιχηεξε γηα V ζηελ ηξηθαζηθή δηέγεξζε, ζπγθξηλφκελε κε 

ηελ πεξίπησζε κνλνθαζηθήο δηέγεξζεο. 

      Γλσξίδνπκε φηη ζε έλαλ πνιπκεξή κνλσηήξα ην 10% ησλ δίζθσλ πνπ βξίζθνληαη πην 

θνληά ζην άθξν πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε ε γξακκή, ζπγθξαηνχλ έλα 30-35% ηεο 

εθαξκνδφκελεο ηάζεο. Αληίζεηα, ην 10% πεξίπνπ ησλ δίζθσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην 

γεησκέλν άθξν ζπγθξαηνχλ ην 10-15% ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο.  

        Οη δηαζηάζεηο ησλ κνλσηήξσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο, ψζηε απνθχγνπκε ηελ 

ππεξπήδεζε, αθφκα θαη φηαλ εθαξκνζηεί ζηελ γξακκή καο ε κεγαιχηεξε ππέξηαζε. Λφγσ 

ηεο ζέζεο ηεο γξακκήο θαη ζρήκαηνο ηνπ κνλσηήξα, ε θαηαλνκή ηεο ηάζεο θαηά κήθνο ηνπ 

κνλσηήξα δελ είλαη νκνηφκνξθε. Απηφ έρεη αλαιπζεί ζεσξεηηθά ρξεζηκνπνηψληαο 

αξηζκεηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο καο είλαη ρξήζηκεο φηαλ ν κνλσηήξαο είλαη θαιπκκέλνο απφ 

έλα αγψγηκν ζηξψκα ξχπαλζεο. Οη  W.L. Vosloo et al. ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηζδηάζηαην 

παθέην πξνζνκνίσζεο, ην ELECTRO, πνπ εθαξκφδεη ηε κέζνδν νξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

κπνξεί λα ιχζεη ζπκκεηξηθά πξνβιήκαηα εθ πεξηζηξνθήο.  

     Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζνκνίσζεο, ηνπνζεηήζακε ζην κνλσηήξα ην ζηξψκα ξχπαλζεο, 

φπνπ απηφ ρξεηαδφηαλ. Λφγσ ηνπ φηη πξέπεη λα έρνπκε ζπκκεηξία εθ πεξηζηξνθήο, δελ ήηαλ 

δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζηεί ε αγψγηκε γξακκή. Αληίζεηα θαηαζθεπαζηηθέ έλα ζθαηξηθφ 

ειεθηξφδην. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζνκνηψζεηο: 

Α) έλαο θαζαξφο κνλσηήξαο απφ ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ,  

Β) ν ίδηνο κνλσηήξαο θαιπκκέλνο κε νκνηφκνξθν ζηξψκα κέηξηαο ξχπαλζεο, 

Γ) ν κνλσηήξαο νινθιεξσηηθά θαιπκκέλνο απφ ζηξψκα ξχπαλζεο, εμαηξνπκέλεο κηαο 

θαζαξήο δψλεο 1 cm ζην θέληξν ηνπ κνλσηήξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο .  

     Tα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη κε δχν ηξφπνπο: κε ηζνδπλακηθέο γξακκέο θαη κε 

γξακκέο ίζεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ.  

      ηελ πεξίπησζε (Α) παξαηεξνχκε φηη νη ειεθηξηθέο θαηαπνλήζεηο, δειαδή νη ηηκέο ηεο 

ηάζεο θαη ηεο έληαζεο, είλαη πνιχ κεγάιεο ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην ειεθηξφδην πςειήο 

ηάζεο ηνπ θαζαξνχ κνλσηήξα.  

      ηελ πεξίπησζε (Β) παξαηεξείηαη ε ηάζε λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ ξππαζκέλνπ κνλσηήξα απφ ην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο πξνο ην γεησκέλν ειεθηξφδην. 

Απφ ηελ άιιε, νη γξακκέο ίζεο έληαζεο καο παξνπζηάδνπλ φηη νη πεξηθέξεηεο ησλ δίζθσλ 

,πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο, θαηαπνλνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ.  

     ηελ πεξίπησζε (Γ) παξαηεξνχκε φηη ε ηάζε κεηαθέξεηαη απφ ην ειεθηξφδην πςειήο 

ηάζεο πξνο ηελ μεξή πεξηνρή θαη ην δπλακηθφ ηεο γεο κεηαθέξεηαη απφ ην γεησκέλν 

ειεθηξφδην πξνο ηελ μεξή δψλε. Γη’απηφ θαη έρνπκε πνιχ κεγάιε ηάζε ζηελ μεξή πεξηνρή. 

Απηφ επηβεβαηψζεθε θαη απφ κεηξήζεηο πεδίνπ πνπ έγηλαλ ζε κνλσηήξεο δνθηκήο, κε ηε 

βνήζεηα ειεθηξνζηαηηθνχ βνιηνκέηξνπ. Απφ ηηο γξακκέο ίζεο έληαζεο θαίλεηαη φηη νη 

ειεθηξηθέο θαηαπνλήζεηο είλαη ηφζν κεγάιεο ζηελ μεξή πεξηνρή ζηελ νπνία ε έληαζε ηνπ 

πεδίνπ πνπ κεηξήζεθε κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάζπαζε ηνπ αέξα γχξσ απφ ην κνλσηήξα, 

θαζψο θαη εθθελψζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα.  
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     Απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ θάλακε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη φηαλ ξππαίλεηαη ε 

επηθάλεηα ελφο κνλσηήξα, νη ειεθηξηθέο θαηαπνλήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο ηνπ κνλσηήξα θαη φρη κφλν πνιχ θνληά ζην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο.  

Παξαηεξνχκε αθφκε φηη ε παξνπζία ελφο ξππαζκέλνπ ζηξψκαηνο ηείλεη λα γξακκηθνπνηεί 

ηελ θαηαλνκή ηνπ δπλακηθνχ θαηά κήθνο ηνπ κνλσηήξα.  

     Σν  θαηλφκελν Corona μεθηλά απφ ην γεγνλφο φηη ε γξακκηθνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο 

ηάζεο κεηαθέξεηε ζηα πςειφηεξα δπλακηθά πξνο ην θέληξν ηνπ κνλσηήξα, θαζψο θαη ην φηη 

ε επηθάλεηα ηνπ κνλσηήξα είλαη αγψγηκε, απηφ καο νδεγεί ζε πςειέο ηηκέο πεδίνπ.Σν 

θαηλφκελν απηφ κεγαιψλεη φηαλ ππάξρνπλ αγψγηκα ζηαγνλίδηα ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ δίζθσλ. 

Απηφ παξαηεξήζεθε κε ηε ρξήζε κηαο θάκεξαο επαίζζεηεο ζε UV-αθηηλνβνιία, φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.4. 

 
 

                                   
           (α)                                                               (β) 

 
ρήκα 5.6 Φαηλόκελν Corona ιόγσ (α) ζηαγόλσλ λεξνύ θαη (β) μεξήο δώλεο. 

       Σν θαηλφκελν Corona ιφγσ πγξαζίαο παξαηεξείηαη πην ζπρλά ζε κνλσηήξεο απφ 

ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ παξά ζε άιινπο ηχπνπο κνλσηήξσλ (ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ: 16%, 

πνξζειάλε θαιπκκέλε κε ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ (SR coated porcelain): 20%, θανπηζνχθ 

ηχπνπ EPDM (ethylene propylene diene monomer): 13%, πνξζειάλε: 13% θαη 

θπθιναιηθαηηθή ξεηίλε: 12%).  

        Οη  Dang ZhenPing et al. κέηξεζαλ ηηο θαηαλνκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε δχν είδε 

πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ ηχπνπ long-rod 500 kV θαη ππνιφγηζαλ ηελ θαηαλνκή ηνπ πεδίνπ κε 

ηε κέζνδν πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ. Δμέηαζαλ κνλσηήξεο ηχπνπ R, ζηνπο νπνίνπο ην 

κέγεζνο φισλ ησλ δίζθσλ είλαη ίδην θαη κνλσηήξεο ηχπνπ S, ζηνπο νπνίνπο ην κέγεζνο ησλ 

δίζθσλ είλαη αλνκνηφκνξθν. Πξαγκαηνπνίεζαλ πεηξάκαηα γηα ηελ αληνρή ησλ πιηθψλ ησλ 

δίζθσλ θαη ησλ πεξηβιεκάησλ ζε “tracking” θαη δηάβξσζε. 

  Απφ ηελ έξεπλα απηή ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα λα ζπάζεη ν πνιπκεξήο κνλσηήξαο νπνίνο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηιηθνλνχρν θανπηζνχθ πξέπεη λα έρεη δηάβξσζε ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ. Ο εζσηεξηθφο ππξήλαο εθηέζεθε ζηνλ αέξα θαη έζπαζε ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ Corona. Oη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε γήξαλζε ηνπ κνλσηήξα είλαη φηη θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ εμσηεξηθά είλαη αζχκκεηξε, θαζψο ιφγν ηεο χπαξμεο  ξχπσλ θαη  πγξαζίαο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα. Ο ιφγνο γηα ηε γήξαλζε ηνπ κνλσηήξα εζσηεξηθά είλαη ε 
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ρακειή αληνρή ησλ πιηθψλ ησλ δίζθσλ θαη ησλ πεξηβιεκάησλ ζε “tracking” θαη ε ειεθηξηθή 

δηάβξσζε.  

       Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πνιπκεξνχο κνλσηήξα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ πνξζειάληλσλ 

θαη γπάιηλσλ κνλσηήξσλ ηχπνπ cap θαη pin. Δπνκέλσο, ε θαηαλεκεκέλε ρσξεηηθφηεηα είλαη 

ζρεηηθά κεγάιε θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ ζηνπο πνιπκεξείο κνλσηήξεο πςειήο ηάζεο. Ζ έθζεζε ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ησλ 

δίζθσλ ελφο κνλσηήξα ζε πςειφ ειεθηξηθφ πεδίν ζπρλά πξνθαιεί γήξαλζε ζην κνλσηήξα, 

θαζψο θαη ην θαηλφκελν Corona, ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ππεξπήδεζε θαη 

ζπάζηκν ηνπ κνλσηήξα, επεξεάδνληαο ζνβαξά ηελ αζθάιεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο.  

      « Απφ ην 2002 έσο ην 2003 έζπαζαλ θάπνηνη πνιπκεξείο κνλσηήξεο ηχπνπ longrod 

500kV, ηφζν ηχπνπ-R φζν θαη ηχπνπ-S ζηελ αλαηνιηθή Κίλα». πγθεθξηκέλα, ζηελ νκάδα 

ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-S θάπνηνη κνλσηήξεο έζπαζαλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο παξαηεξήζεθαλ  

θαηλφκελα ειεθηξηθήο δηάβξσζεο. ηελ νκάδα ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-R, έλαο κνλσηήξαο 

έζπαζε φπσο βιέπνπκε ζην ρήκα 5.5. 

 
ρήκα 5.7 Σν ζπάζηκν κνλσηήξα ηύπνπ-R. 

  

 Σν πιηθφ ησλ δίζθσλ θαη ησλ πεξηβιεκάησλ ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-R είλαη έλα 

ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, ην ζηιηθνλνχρν HTV (High Temperature Vulcanising), ελψ ην 

αληίζηνηρν πιηθφ ζηνπο κνλσηήξεο ηχπνπ-S είλαη ην LSR (Lidding Sealing Resin) απφ ξεηίλε. 

ηηο γξακκέο θαη ζηνπο ππιψλεο, ζηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν ηχπνη 

κνλσηήξσλ, είραλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.  

       Υξεζηκνπνηψληαο  ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη ην ειεθηξηθφ 

πεδίν θαη ζηνπο δχν ηχπνπο κνλσηήξσλ παξακνξθψλεηαη ζηελ πεξηνρή θνληά ζην 

ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο, αιιά θαη θνληά ζην γεησκέλν ειεθηξφδην. Δπηπιένλ, ε έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη κεξηθέο θνξέο κεγαιχηεξε γχξσ απφ ηα δχν απηά ειεθηξφδηα ηφζν 

ζηνπο θνληηλνχο δίζθνπο φζν θαη ζην πεξίβιεκα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο έληαζεο ζην κέζν 

ηνπ κνλσηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δίζθνπο ηνπ κνλσηήξα θαηά κήθνο ηνπ ειεθηξνδίνπ 

πςειήο ηάζεο παξαηεξνχκε φηη εθαξκφδεηαη πνιχ πςειφηεξε έληαζε ειεθηξηθνχ πεδίνπ απφ 

φ,ηη ζηνπο άιινπο δίζθνπο ηνπ κνλσηήξα. Δθεί είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκβεί πξψηα ειεθηξηθή 

δηάβξσζε θαη ζπάζηκν ηνπ κνλσηήξα, φηαλ απηφο ξππαλζεί πάξα πνιχ.  

       Δπηπιένλ, έγηλαλ πεηξάκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ησλ κνλσηήξσλ ζε “tracking” 

θαη δηάβξσζε. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ κνλσηήξα, 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θαζαξά δείγκαηα απφ θάζε ηχπν - ην έλα ηνπνζεηήζεθε νξηδφληηα θαη 

ην άιιν θάζεηα. Σν πείξακα έγηλε ζε ζπλζήθεο νκίριεο κε αιάηε. Μεηά απφ 1000 ψξεο 

δνθηκήο πξνέθπςε φηη ε ειεθηξηθή αληνρή ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-R είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ 

απηή ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-S, παξφιν πνπ ε θαηαλνκή ηνπ πεδίνπ ησλ ηειεπηαίσλ είλαη πην 

νκαιή απφ ησλ κνλσηήξσλ ηχπνπ-R. ην θαηαθφξπθν δείγκα είρακε πεξηζζφηεξν αιάηη, ελψ 

ε επηθάλεηά ηνπ δηαβξψζεθε πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην δείγκα. Πεξηζζφηεξν 

αιάηη ζπγθεληξψζεθε ζηνπο ειαζηνκεξείο δίζθνπο (sheds).  

        Γηα λα ειέγμνπκε ηελ αληνρή ηνπ πιηθνχ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη νη δίζθνη ησλ 

κνλσηήξσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα πεηξάκαηα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη νη 

κνλσηήξεο ηχπνπ-R είλαη θαιχηεξνη σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζηε δηάβξσζε απφ ηνπο 

κνλσηήξεο ηχπνπ-S.  

       Οη Yu Zhong et al. έδεημαλ φηη ε ζπγθέληξσζε έληαζεο θνληά ζε ζηαγνλίδηα λεξνχ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία θαηλνκέλνπ Corona, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθήο 

δηάβξσζεο ζηελ επηθάλεηα ελφο πνιπκεξνχο κνλσηήξα. H δηάβξσζε ζηελ επηθάλεηα (sheath) 

είλαη πην κεγάιε απφ φ,ηη ζηνπο ειαζηνκεξείο δίζθνπο. Αθφκα, ε πεξηνρή θνληά ζην 

ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο δηαβξψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην γεησκέλν 

ειεθηξφδην ηνπ κνλσηήξα. Όηαλ ε ξχπαλζε ηνπ κνλσηήξα είλαη πνιχ κεγάιε, ε ειεθηξηθή 

δηάβξσζε επηδεηλψλεηαη.  

        Ζ δηάβξσζε είλαη κηα δηαδηθαζία, φπνπ νη ειεθηξηθέο, ζεξκηθέο θαη ρεκηθέο δηαδηθαζίεο 

είλαη νη βαζηθνί παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηε γήξαλζε ησλ πνιπκεξψλ κνλσηήξσλ. 

 

 
ρήκα 5.8  Ηιεθηξηθή δηάβξσζε πνιπκεξνύο κνλσηήξα ζε γξακκή κεηαθνξάο 330 kV 

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ κνλσηήξσλ θαη αγσγψλ γξακκψλ κεηαθνξάο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη λα 

γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ εμνπιηζκφ πςειήο ηάζεο. Πηζαλέο 

ζπλέπεηεο πςειψλ ηηκψλ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη ν ζφξπβνο, νη κεξηθέο εθθελψζεηο θαη ε 

πξφσξε γήξαλζε ηεο κφλσζεο. Οη Tiebin Zhao et al. αλέιπζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ελφο δηζδηάζηαηνπ (ELECTRO) θαη ελφο ηξηζδηάζηαηνπ (COULOMB) 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ νξηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ κε ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο ηνπ πεδίνπ ησλ κνλσηήξσλ ζε 

ζηεγλφ θαη θαζαξφ πεξηβάιινλ. Αλαιχζεθε έλαο ηξηθαζηθφο ππιψλαο κεηαθνξάο 345 kV κε 

κε-θεξακεηθνχο κνλσηήξεο αλάξηεζεο, νη δχν ζε δηάηαμε Η θαη ν ηξίηνο ζε δηάηαμε V, 

παίξλνληαο θάζε θάζε κφλε ηεο. Παξαηεξνχκε φηη νη ππνινγηζκνί ζε κία θάζε, κε αθξηβή 

γεσκεηξηθή θαηαζθεπή, έρνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε αθξηβή απνηειέζκαηα.  

        Τςειή έληαζε ειεθηξηθνχ πεδίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηλφκελν Corona ζηνλ αέξα 

πνπ πεξηβάιιεη ηνπο κνλσηήξεο, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε γήξαλζε ησλ πνιπκεξψλ 

(κε-θεξακεηθψλ) πιηθψλ. Οη θαηαζθεπαζηέο πξνκεζεχνπλ ζηνπο αγνξαζηέο ηνξνεηδή 

(grading devices), πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο καδί κε ηνπο κνλσηήξεο, 
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ζε εθαξκνγέο πςειψλ ηάζεσλ, γηα λα γίλεηαη αλαδηακφξθσζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη λα 

έρνπκε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ ζηα άθξα πςειήο ηάζεο ησλ κνλσηήξσλ. Διέγρεηαη ε 

επίδξαζε ησλ αγσγψλ, ησλ ππιψλσλ θαη ησλ ηνξνεηδψλ ζην πεδίν θαηά κήθνο θαζαξψλ κε-

θεξακεηθψλ κνλσηήξσλ θαη θαηά πφζν κπνξνχλ νη ηξεηο παξάκεηξνη λα εμαιεηθζνχλ θαηά 

ηελ πξνζνκνίσζε ησλ κνλσηήξσλ ζηνλ ππνινγηζηή.  

       πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα δχν δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, 

ην δηζδηάζηαην θαη ην ηξηζδηάζηαην, παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ζπκπίπηνπλ ηφζν 

πνιχ ψζηε νη ππνινγηζκνί πνπ έγηλαλ ζε θάζε πξφγξακκα ρσξηζηά λα καο παξέρνπλ πνιχ 

κεγάιν βαζκφ αμηνπηζηίαο.  

     Ζ θαηαζθεπή ηνπ κνλσηήξα κφλνπ ηνπ, ρσξίο λα ιεθζεί ππφςελ ε επίδξαζε ηνπ ππιψλα 

θαη ησλ αγσγψλ, ζα έρνπκε αλαθξίβεηα εθηηκήζεηο ηεο θαηαλνκήο ηνπ πεδίνπ θαη ηνπ 

δπλακηθνχ γηα ην κνλσηήξα φηαλ απηφο ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γηα λα ιεθζεί ππφςελ ε 

επίδξαζε ησλ αγσγψλ θαη ησλ ππιψλσλ, πξέπεη λα γίλνπλ ππνινγηζκνί ζε ηξηζδηάζηαην 

πεξηβάιινλ. 

      Δάλ παξαιείςνπκε ηνπο ειαζηνκεξείο δίζθνπο απφ ηε θαηαζθεπή, ζα έρνπκε έλα πνιχ 

κηθξφ ζθάικα ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο θαηαλνκήο ηνπ πεδίνπ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ 

κνλσηήξα. Μάιηζηα, κηα ηέηνηα απινπνίεζε καο βνεζάεη λα κεηψζνπκε ην ρξφλν 

ππνινγηζκνχ.  

       Δάλ νη αγσγνί αγλνεζνχλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηεο γεσκεηξηθήο ηνπο θαηάζηαζεο , ηφηε 

απφ ηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ζε απηά ππεξεθηίκεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο 

έληαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Παξφια απηά, νη αγσγνί κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ, κε 

αξθεηή αθξίβεηα, έρνληαο ζρεηηθά κηθξά κήθε (έσο 8 θνξέο ην κήθνο ηνπ κνλσηήξα).  

       Δπηπιένλ, ζεκαληηθνί παξάκεηξνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ πεδίνπ θαηά 

κήθνο ηνπ κνλσηήξα είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ ππιψλα ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην κνλσηήξα, 

θαζψο θαη ε δηάκεηξνο θαη ε ζέζε ηνπ ηνξνεηδνχο. Ζ δηάκεηξνο ησλ αγσγψλ (tubes) ηνπ 

ηνξνεηδνχο έρεη κηθξή επίδξαζε ζην πεδίν θαηά κήθνο ηνπ κνλσηήξα, αιιά είλαη ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο, γηαηί κέζσ απηήο ειέγρεηαη ην πεδίν (έιεγρνο ηεο έλαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Corona) ζην ίδην ην ηνξνεηδέο. Καζψο ην ηνξνεηδέο κεηαθηλνχληαλ απφ ην άθξν πςειήο 

ηάζεο πξνο ην γεησκέλν άθξν, ε έληαζε ηνπ πεδίνπ κεησλφηαλ. Ζ δνκή ηνπ ηνξνεηδνχο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.7: 

 

 
ρήκα 5.9 Απινπνηεκέλε γεσκεηξία θαη δηαζηάζεηο ελόο κε-θεξακεηθνύ κνλσηήξα:(a) ππξήλαο 

(b) ειαζηνκεξείο δίζθνη (c) πεξίβιεκα από πνιπκεξέο πιηθό  (d) ειεθηξόδην γείσζεο θαη (e) 

ηνξνεηδέο (grading ring). 
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ρήκα 5.10 Γπάιηλνη κνλσηήξεο ζε θαηεβαηά. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηψζεθαλ απφ κεηξήζεηο (δνθηκέο) πνπ έγηλαλ ζε έλαλ 

κνλσηήξα δηαζέζηκν ζην εκπφξην.  

       Απνηέιεζκα κηαο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθε ζην Power Systems Engineering Research 

Center (PSERC) θαη πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ αλάιπζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ, κε ζηφρν ηνλ πηζαλφ εληνπηζκφ εζσηεξηθψλ ειαηησκάησλ ζε κε-

θεξακεηθνχο κνλσηήξεο κέζσ ηεο κέηξεζεο ηνπ πεδίνπ γχξσ απφ ην κνλσηήξα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηξηζδηάζηαην παθέην ινγηζκηθνχ, COULOMB. Πξνζνκνηψζεθαλ 

δηάθνξνη ηχπνη ειαηησκάησλ (defects). Όινη νη ηχπνη ειαηησκάησλ πνπ πξνζνκνηψζεθαλ 

βξίζθνληαλ ζε θάπνηα δηεπηθάλεηα ζην κνλσηήξα.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έθζεζεο έρνπλ σο εμήο:  

Γηα λα γίλεη πην εχθνια ν εληνπηζκφο ηνπ ειαηηψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θαη ε πηζαλφηεηα βξεζεί πην εχθνια είλαη, φηαλ ην ειάηησκα βξίζθεηαη πην θνληά 

ζην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο.  

Απηά ηα ειαηηψκαηα πνπ είλαη κεγαιχηεξα πεξηζζφηεξν πξνθαινχλ κεγαιχηεξεο αιιαγέο 

ζην πεδίν ηνπ κνλσηήξα θαη γη’απηφ ην ιφγν κπνξνχκε λα ηα εληνπίζνπκε πην εχθνια απφ ηα 

κηθξφηεξα.  

     Ζ αιιαγή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ 

ειαηηψκαηνο. Όζν δειαδή πεξηζζφηεξν αγψγηκν είλαη ην ειάηησκα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

θαη ε πηζαλφηεηα λα ην εληνπίζνπκε.  

Ζ πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ειαηησκάησλ απμάλεη αλ ιεθζνχλ αθηηληθέο (radial) 

κεηξήζεηο, αληί ησλ παξαδνζηαθψλ αμνληθψλ (axial) κεηξήζεσλ. Ο ηξφπνο ιήςεο απηψλ ησλ 

κεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.  

         ηνπο θεξακεηθνχο κνλσηήξεο ε θαηαλνκή ηεο ηάζεο είλαη ζρεηηθά γξακκηθφηεξε ιφγσ 

ησλ ελδηάκεζσλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. Σν πιηθφ ηνπο δε θζείξεηαη απφ ην θαηλφκελν Corona. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ην θαηλφκελν Corona λα κελ απνηειεί ηφζν ζνβαξή απεηιή γηα 

ηνπο θεξακεηθνχο κνλσηήξεο. Παξφια απηά, ζηνπο κε-θεξακεηθνχο κνλσηήξεο ε θαηαλνκή 

ηεο ηάζεο είλαη αλνκνηφκνξθε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα, νδεγεί ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνκέλνπ Corona. Ta ηνξνεηδή (corona rings) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κε-

θεξακεηθνχο κνλσηήξεο γηα ηάζεηο άλσ ησλ 230 kV, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

πεδίνπ θνληά ζην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο. 
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ρήκα 5.11 ύγθξηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ηάζεο ζε θεξακεθνύο θαη κε-θεξακεηθνύο κνλσηήξεο 

 

Απφ ηα παξαθάησ ζρήκαηα είλαη πξνθαλέο φηη γηα κνλσηήξεο κε ηνξνεηδέο, ε κέγηζηε έληαζε 

ηνπ πεδίνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη ε θαηαλνκή ηνπ πεδίνπ γίλεηαη πην νκνηφκνξθε ζε ζρέζε 

κε ηνπο κνλσηήξεο ρσξίο ηνξνεηδέο: 

 

 

 
ρήκα 5.12 Καηαλνκή ηνπ πεδίνπ θαηά κήθνο κε-θεξακεηθνύ κνλσηήξα ρσξίο ηνξνεηδέο. 
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ρήκα 5.13  Καηαλνκή ηνπ πεδίνπ θαηά κήθνο κε-θεξακεηθνύ κνλσηήξα κε ηνξνεηδέο 

     πζηήκαηα πςειφηεξσλ ηάζεσλ απαηηνχλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο γηα ηα ηνξνεηδή.  

Καιφ είλαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο λα γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ ειαηησκαηηθψλ κνλσηήξσλ 

έγθαηξα θαη λα  γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο, πξηλ ζπκβεί θάπνηα αζηνρία ζην ζχζηεκα. Ζ 

πην απνδνηηθή κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειαηησκάησλ ησλ κνλσηήξσλ είλαη ε κέζνδνο 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, γηαηί κέζσ απηήο εληνπίδνληαη ειαηηψκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

κνλσηήξα. Σα ειαηηψκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιιαγή ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε αιιαγή ζην ειεθηξηθφ πεδίν. Παξφια απηά, θάπνηα ειαηηψκαηα δελ 

εληνπίδνληαη κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ, γηαηί δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην 

ειεθηξηθφ πεδίν πνπ λα κπνξεί λα εληνπηζηεί.  

   Καηφπηλ ιεπηνκεξνχο έξεπλαο, έγηλε αληηιεπηφ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο πνπ λα 

κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα εληνπίδεη φια ηα ειαηηψκαηα ζηνπο κνλσηήξεο. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειαηησκάησλ είλαη νη εμήο:  

Ζ κέζνδνο ζηεξηδφκελε ζε αθνπζηηθφ ζφξπβν (Buzz Method), πνπ εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

πνξζειάληλνπο κνλσηήξεο, ιφγσ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηνχο. Πάλσ ζηα 

κεηαιιηθά κέξε ηνπνζεηνχληαη ηα ειεθηξφδηα φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Έλαο 

πγηήο κνλσηήξαο ζα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία ελφο ηφμνπ κεηαμχ ησλ δχν αθίδσλ (prongs), 

κε απνηέιεζκα λα παξάγεη έλαλ ζφξπβν. Αληίζεηα, έλαο ειαηησκαηηθφο δίζθνο δε ζα έρεη 

αξθεηφ δπλακηθφ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ηέηνην ηφμν. 
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ρήκα 5.14  Μέζνδνο Buzz. 

   ηε κέζνδνο αληίζηαζεο ηελ ρξεζηκνπνηνχκε ζε θεξακηθνχο θαη ζε κε-θεξακηθνχο 

κνλσηήξεο νπνχ γίλεηαη ε κέηξεζε κε κνλσζηφκεηξν (megger) πςειήο ηάζεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα έρνπκε ρακειή αληίζηαζε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ κνλσηήξα 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ππάξρεη θάπνην ειάηησκα. Σελ κέζνδνο απηή ηελ ρξεζηκνπνηνχκαη 

θπξίσο γηα ειαηηψκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπκε ζηελ επηθαλεί ηνπ κνλσηήξα θαη γηα κεγάια 

αγψγηκα ειαηηψκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ κνλσηήξα.  

 

Μεηπήζειρ διηλεκηπικού πεύμαηορ (dielectric current measurements).  

Όηαλ έρνπκε πςειά ξεχκαηα ζην κνλσηήξα ηφηε έρνπκε ηελ παξνπζία ειαηησκάησλ. Σελ 

κέζνδν απηή ηελ  ρξεζηκνπνηνχκε γηα βξίζθνπκε κφλν κεγάια ειαηηψκαηα θαη ζηα δχν είδε 

κνλσηήξσλ.  

   Ζ κέζνδνο ηεο κεξηθήο εθθέλσζεο, γίλεηαη κφλν ζε θισβφ Faraday,δηφηη πξνθαιεί κεγάιν 

ζφξπβν. Οη εθθελψζεηο ζε έλαλ πγηή κνλσηήξα είλαη πνιχ ιίγεο αξθεηά κηθξέο ησλ pico 

coulombs. Μεγαιχηεξεο εθθελψζεηο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηαλ έρνπκε κεγάιε 

πεδηαθή έληαζε θαη θαηλνκέλν Corona.  

 

Μεηπήζειρ RIV (Radio Influence Voltage).  

ηελ κέζνδνο απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ είλαη πνιχ αμηφπηζηε, γηαηί δελ κπνξεί λα πνπ 

έρνπκε ζθάικα φηαλ γίλεηαη ην θαηλφκελν Corona.  

 

 

 Δοκιμέρ θέπμανζηρ μονωηήπων (Heating tests/Time withstand).  

Σελ  κέζνδν απηή ηελ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ζηα δχν είδε κνλσηήξσλ. Παξαηεξνχκε φηη ζηα 

άθξα ησλ κνλσηήξσλ εθαξκφδεηαη γηα ιίγα ιεπηά  ηάζε ππεξπήδεζεο 80% . Μεηά ηηο 

δνθηκέο πνπ γίλνληαη ζηνπο κνλσηήξεο αλ παξαηεξήζνπκε ζεκεία κε πςειή ζεξκνθξαζία 

(hot spots) απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ειαηηψκαηα ζηνλ κνλσηήξα.  

 

 Δοκιμή ανηίζηαζηρ ζε κποςζηική ηάζη πος πποζομοιώνει κεπαςνική ηάζη (Dry lightning 

impulse withstand tests).  

Απηή ε κέζνδνο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εξγαζηήξην θαη ηελ εθαξκφδνπκε θαη ζηα δχν είδε 

κνλσηήξσλ. Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή θξνπζηηθήο ηάζεο ηεο κνξθήο 1,2/50 

κs θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ηάζεο θαηά κήθνο ηνπ κνλσηήξα. Έλαο πγηήο κνλσηήξαο ζα έρεη κηα 

γξακκηθή αχμεζε ηεο ηάζεο γηα 1,2 κs, πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα εθζεηηθά κηθξή ηάζε γηα 50 

κs. Ζ παξνπζία βξαρπθπθιψκαηνο ζα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο ηάζεο.  
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   Ζ κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ κνλσηήξσλ (Ηnfrared 

Thermography), ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα βξνχκε ηα ειαηηψκαηα θαη ζηνπο δχν ηχπνπο 

κνλσηήξσλ. Ζ θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππφ δνθηκή κνλσηήξα ηελ ζπγθξίλνπκε κε 

απηή ελφο πγηνχο κνλσηήξα θαη έηζη κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ν ππφ δνθηκή 

κνλσηήξαο έρεη θάπνην ειάηησκα.  

   Ζ πην γλσζηή κέζνδνο γηα λα βξνχκε ειαηηψκαηα ζε θεξακηθνχο θαη κε-θεξακηθνχο 

κνλσηήξεο είλαη ε κέζνδνο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. ε απηή ηε κέζνδν, ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο 

ηνπ πεδίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππφ δνθηκή κνλσηήξα κε ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ 

ζε έλαλ πγηή κνλσηήξα. Αλ παξαηεξήζνπκε αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ πεδίσλ ηφηε έρνπκε 

ειαηηψκαηα ζηνλ ππφ δνθηκή κνλσηήξα.  

      εκεηψζεθαλ πνιινί ηχπνη ειαηησκάησλ πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε έλαλ πνιπκεξή (κε-

θεξακεηθφ) κνλσηήξα. Οη δηάθνξνη ηχπνη ειαηησκάησλ, πνπ είλαη δχζθνιν λα ηνπο 

εληνπίζνπκε, ελζσκαηψλνληαη ζην «πγηέο» κνληέιν ηνπ κνλσηήξα θαη πξνζνκνηψλνληαη. 

Αθφκε πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην κέγεζνο, ε ζέζε θαη ε αγσγηκφηεηα ηέηνησλ 

ειαηησκάησλ πνηθίιινπλ. εκεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ ζε πεξηνρέο θνληά ζην ειάηησκα 

θαηά κήθνο ηνπ αηζζεηήξα (probe). Μεηά, απηέο νη ηηκέο ζπγθξίλνληαη κε ηηο ηηκέο πνπ 

πήξακε ζηηο πγηνχο κνλσηήξεο. Οη πην επαίζζεηνη αηζζεηήξεο ειεθηξηθνχ πεδίνπ έρνπλ 

επαηζζεζία γηα ηηκέο πεδίνπ άλσ ησλ 2 kV/m. Άξα,ηα ειαηηψκαηα πνπ πξνθαινχλ κηα 

δηαθνξά ησλ 2 kV/m θαη πάλσ ζεσξνχληαη αληρλεχζηκα, ελψ ηα άιια ζεσξνχληαη κε 

αληρλεχζηκα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα ηα εληνπίζνπκε. 

       Καηαγξαθηθά θαη αλαιχζεθαλ ηα ειαηηψκαηα πνπ βξίζθνληαλ κεηαμχ δχν (single shed 

defect), ηξηψλ (two shed defect) θαη ηεζζάξσλ (three shed defect) δηαδνρηθψλ ειαζηνκεξψλ 

δίζθσλ. Όια ηα ειαηηψκαηα βξίζθνληαλ ζηε επηθάλεηα ηνπ ππξήλα-πεξηβιήκαηνο θαη ήηαλ:  

α) Eμ νινθιήξνπ αγψγηκε αηέιεηα  

β) Ύπαξμε λεξνχ(conductive water defect)  

γ) Κελφ αέξνο( air void defect).  

     Έγηλαλ δχν είδε κεηξήζεσλ ζε έλαλ κε-θεξακεηθφ κνλσηήξα (NCI) κε 20 δίζθνπο: νη 

αμνληθέο κεηξήζεηο πεδίνπ θαη νη αθηηληθέο κεηξήζεηο πεδίνπ.  

Α) ην πξψην είδνο, νη πεδηαθέο κεηξήζεηο ζην κνλσηήξα γίλνληαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα θαη 

ηεο επηθάλεηαο ησλ δίζθσλ, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην ζρήκα 5.12:  

 

 
ρήκα 5.15 Καηεύζπλζε ιήςεο ησλ αμνληθώλ κεηξήζεσλ. 
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   H “αηέιεηα” ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (ζε δηαθνξεηηθνχο δίζθνπο) θαη 

κεηαθηλείηαη μεθηλψληαο απφ ην ειεθηξφδην πςειήο ηάζεο πξνο ην ειεθηξφδην γείσζεο. 

Γίπια ζηνπο αξηζκεκέλνπο δίζθνπο ζεκεηψλεηαη ε δηαθνξά ζηηο ηηκέο κεηαμχ ηνπ πγηνχο θαη 

ηνπ κε-πγηνχο κνλσηήξα. Δάλ απηή είλαη πάλσ απφ 2 kV/m, ηφηε είλαη αληρλεχζηκε θαη 

κπνξνχκε λα ηελ εληνπίζνπκε.  

Β) ην δεχηεξν είδνο, νη πεδηαθέο κεηξήζεηο έγηλαλ αθηηληθά, θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ 

CD, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, γηα δηαθνξεηηθέο αηέιεηεο θαη ζέζεηο απηψλ 

 

 
ρήκα 5.16 Καηεύζπλζε ιήςεο ησλ αθηηληθώλ κεηξήζεσλ. 

 

Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ, απνδείρζεθε ηειηθά φηη ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ 

αηειεηψλ ζε έλα κε-θεξακεηθφ κνλσηήξα κε είθνζη δίζθνπο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

γξακκή κεηαθνξάο 345 kV, απμάλεηαη, εάλ δηελεξγεζνχλ αθηηληθέο κεηξήζεηο αληί γηα 

αμνληθέο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 5.1 

θαη είλαη θαλεξφ φηη κε ηελ αθηηληθή κέζνδν, o αξηζκφο ησλ δίζθσλ, ζηνπο νπνίνπο ε αηέιεηα 

είλαη αληρλεχζηκε, είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ αμνληθή κέζνδν. 
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Πίλαθαο 5.1 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα αμνληθήο θαη αθηηληθήο κεζόδνπ 

 

  

 

Σύπνο 

Αηέιεηαο 

Αμνληθή κέζνδνο Αθηηληθή κέζνδνο 

Αληρλεύζηκ

ε 

αηέιεηα 

ζηνπο 

δίζθνπο 

 

Με 

Αληρλεύ

ζηκε 

αηέιεηα 

ζηνπο 

δίζθνπο 

 

Αληρλεύζηκε 

αηέιεηα 

ζηνπο 

δίζθνπο 

 

Με 

Αληρλεύζηκε 

αηέιεηα 

ζηνπο 

δίζθνπο 

 

 

 

Αηέιεηα 

κεηαμύ 

δύν 

δίζθσλ 

Δμ 

νινθιήξνπ 

αγώγηκε 

1,7-20 8-19 1-20 θακία 

Ύπαξμε 

λεξνύ 
1-8 9-20 1-10 , 12-20 11 

Κελό αέξνο 1-8 9-20 1-7 , 19-20 8-18 

 

Αηέιεηα 

κεηαμύ 

ηξηώλ 

δίζθσλ 

Δμ 

νινθιήξνπ 

αγώγηκε 

1-12 , 20 13-19 1-20 θακία 

Ύπαξμε 

λεξνύ 
1-6 , 20 7-19 

1-6, 8,10,11, 

13,14,15,16, 

19,20 

7,9,12,17,18 

Κελό αέξνο 1-7 8-20 1-8, 19, 20 9-18 

Αηέιεηα 

κεηαμύ 

ηεζζάξσλ 

δίζθσλ 

Δμ 

νινθιήξνπ 

αγώγηκε 

1-17,20 18,19 1-20 θακία 

Ύπαξμε 

λεξνύ 
1-7 8-20 

1-7, 

10,11,15,17 

8,912-

14,16,18 

Κελό αέξνο 1-7 8-20 1-8 ,19,20 9-18 

 

Σν κνληέιν ρσξεηηθνηήησλ ελφο πνξζειάληλνπ κνλσηήξα ην παξνπζίαζε ν Kapal Sharma. 

Σν κνληέιν απην θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.14 θαη καο απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζε έλαλ πνξζειάληλν κνλσηήξα πνπ απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ ηέζζεξεηο 

δίζθνπο. 
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ρήκα 5.17  Μνληέιν ρσξεηηθνηήησλ πνξζειάληλνπ κνλσηήξα 

 

Ηζνδχλακε ρσξεηηθφηεηα πνξζειάληλνπ κνλσηήξα = C
eq

+C
1eq

+C
2eq 

φπνπ: 

  

C
eq        

ε ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ ρσξεηηθνηήησλ C ζην  κνλσηήξα  

C
1eq      

ε ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ ρσξεηηθνηήησλ C
1 
ζην κνλσηήξα  

C
2eq      

ε ηζνδχλακε αληίζηαζε ησλ ρσξεηηθνηήησλ C
2 
ζην κνλσηήξα  

C        ρσξεηηθφηεηα ηνπ ελφο δίζθνπ  

C
1          

παξάζηηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ κνλσηήξα πξνο γε  

C
2        

παξάζηηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ κνλσηήξα πξνο ηε γξακκή (αγσγφο)  

R   αληίζηαζε εξππζκνχ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ζηξψκαηνο ξχπαλζεο ζηηο 

επηθάλεηεο ηνπ κνλσηήξα θαη κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά θάησ απφ ζπλζήθεο βξνρήο ή νκίριεο. 

Παξαηεξνχκε φηη ιφγσ ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ κνλσηήξα, ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ ππιψλα, ε θαηαλνκή ηεο ηάζεο θαηά κήθνο ηνπ κνλσηήξα δελ είλαη νκνηφκνξθε. Καη 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη πεξηζζφηεξν θαηαπνλείηαη ην θνκκάηη ηνπ κνλσηήξα πνπ 

βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ αγσγφ. 
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5.3 Αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ κε ηνλ ππνινγηζηή 

5.3.1 Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

ε έλαλ ππνινγηζηή γηα ηελ ιχζε ελφο πεδίνπ είλαη κία θαζαξά αξηζκεηηθή επίιπζε. Με ηνλ 

ππνινγηζηή κπνξεί λα γίλεη  ε εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ε εμαγσγή αξηζκεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα δηακνξθψζνπκε ηελ αξηζκεηηθή επίιπζε ελφο 

πξνβιήκαηνο κε ηνλ ππνινγηζηή σο εμήο : Γηαηππψλνπκε κηα ζεηξά ζρέζεσλ, πνπ ζπλδένπλ 

ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο κε ελδηάκεζα ή κε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο γηα κία 

δεδνκέλε είζνδν, κε εθηέιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, πξνθχπηεη κία έμνδνο, δειαδή 

κία ζεηξά απνηειεζκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ  πξνο ηε δεδνκέλε είζνδν. 

 

Δάλ θάλνπκε αληηζηνίρηζε εηζφδνπ-εμφδνπ,ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα έρνπκε θαη ηε 

εμαγσγή ή επηβεβαίσζε ελφο θπζηθνχ λφκνπ ή θάπνησλ θπζηθψλ κεγεζψλ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο . Έζησ φηη, ρξεζηκνπνηνχκε έλα πξφγξακκα πνπ ππνινγίδεη ην ειεθηξηθφ πεδίν 

κίαο νξηζκέλεο δηαηάμεσο ειεθηξνδίσλ, κε δηάθνξεο ηηκέο εηζφδνπ γηα κεηαβιεηέο Α, Β, Γ 

θιπ, πξνθχπηεη φηη κηα έμνδνο Υ είλαη ε ίδηα πάληνηε ζπλάξηεζε Υ=f (Α), ηνπ κεγέζνπο Α, 

έζησ φηη είλαη Υ=2,609 Α2 + 10,072 Α + 0,8902.  

 

Τπάξρεη κηα ζεηξά κεζφδσλ, πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αξηζκεηηθή ιπζε 

ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ, απηή είλαη ε κέζνδνο δηαδνρηθψλ δηαθνξψλ, ε κέζνδνο ησλ 

πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ, ε κέζνδνο ησλ ειάρηζησλ ηεηξαγψλσλ. Οη κέζνδνη απηέο είλαη 

εθαξκφζηκεο φρη κφλν ζην ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Φπζηθήο. 

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν φηαλ ζα ζέινπκε λα ιχζνπκε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, εμαξηάηαη απφ ηηο εμήο παξακέηξνπο:  

 

- Απφ ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ, πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ απηήλ. 

 

- Απφ ηελ ηαρχηεηα εθαξκνγήο ηεο, δειαδή απφ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

 

- Απφ ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνινγηζηή (δηαζέζηκε κλήκε, ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο 

θιπ) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. εκεηψλεηαη φηη, 

παιαηφηεξα, νη ππνινγηζηέο δελ επαξθνχζαλ γηα κία γξήγνξε θαη αθξηβή εθαξκνγή 

νξηζκέλσλ κεζφδσλ, φπσο ζήκεξα. 

 

Δκείο ζα πεξηνξηζζνχκε ζε δχν απφ ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ πεδίσλ, ηεο κεζφδνπ 

δηαδνρηθψλ δηαθνξψλ θαη ηεο κεζφδνπ ησλ ηζνδχλακσλ θνξηίσλ. ηε δεχηεξε κέζνδν ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξν δηφηη,έρνπκε πην γξήγνξε εθαξκνγή θαη αθξίβεηα 

απνηειεζκάησλ. Ζ εθαξκνγή ηεο δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. 

5.3.2 Πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ ησλ δηαδνρηθώλ δηαθνξώλ 

ηε κέζνδνο ησλ δηαδνρηθψλ δηαθνξψλ ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξηθέο εμηζψζεηο Laplace. 

Σελ κέζνδν απηή ζα ηελ αλαπηχμνπκε ζην επίπεδν, αιιά κπνξνχκε λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζε ηξηζδηάζηαην πεξηβάιινλ. 

ηελ κέζνδν απηή, ζεσξνχκε ζην επίπεδν ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν, έλα νξζνγψλην πιέγκα 

δηαδνρηθψλ ζεκείσλ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά h . 
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ρήκα 5.18  Οξζνγώλην πιέγκα δηαδνρηθώλ ζεκείσλ ζε ίζεο απνζηάζεηο h κεηαμύ ηνπο, πξνο 

εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ησλ δηαδνρηθώλ δηαθνξώλ. 

 

Αλ ζεσξήζνπκε έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ πιέγκαηνο π.ρ. ην ζεκεηνχκελν κε θχθιν, κπνξνχκε 

λα παξαηεξνχκε φηη απηφ πεξηβάιιεηαη απφ 8 άιια ζεκεία, φπσο δείρλεηαη ζην ζρήκα απφ ην 

ηεηξάγσλν κε δηαθεθνκκέλε γξακκή. Θα εμεηάζνπκε ηπραίν ζεκείν, έζησ 0, θαη ηα 8 ζεκεία 

1,2,…8, πνπ ην πεξηβάιινπλ. Σα ζεκεία απηά ηα παξνπζηάδνπκε ζην ζρήκα 5.15. 

 

Δάλ είλαη θ0 ην δπλακηθφ ηνπ ζεκείνπ 0 θαη θ1, θ2 , θ3 , θ4 ηα δπλακηθά ησλ αληίζηνηρσλ 

ζεκείσλ 1,2,3,4 πνπ ην πεξηβάιινπλ, κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ην δπλακηθφ θ0 , κέζσ ησλ 

ηκεκάησλ κέρξη θαη δεχηεξνπ βαζκνχ ζεηξψλ Taylor, ζπλαξηήζεη θαζελφο απφ ηα δπλακηθά 

θ1, θ2 , θ3 , θ4 ηα νπνία έζησ φηη είλαη γλσζηά. Γίλνληαο ηε γεληθή έθθξαζε ηεο ζεηξάο 

Taylor θαη γξάθνληαο ηελ απινπνηνχκε ηηο κεξηθέο παξαγψγνπο ησλ δπλακηθψλ κε ην 

ζχκβνιν θ ηνπ δπλακηθνχ θαη δείθηεο πνπ δείρλνπλ ηηο παξαγψγνπο. Παξάδεηγκα : 

 

 
ρήκα 5.19 Πξνο εθαξκνγή ηεο εμηζώζεσο Laplace ζε έλα ηεηξάγσλν. 
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Τπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, αλ είλαη δεδνκέλν ην δπλακηθφ θo ζηε ζέζε έζησ ( xo,yo) 

κπνξεί λα δηαηππσζεί ην δπλακηθφ θ ζε κηα γεηηνληθή ζέζε (x,y) κε ηε βνήζεηα ηεο εμήο 

ζεηξάο Taylor :  
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(5.1) 

 

Δθαξκφδνπκε ήδε ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε πξνο έθθξαζε ησλ δπλακηθψλ θ1, θ2 , θ3 , θ4 , 

μεθηλψληαο θάζε κηα θνξά απφ ην ζεκείν 0 θαη κεηαθηλνχκελνη είηε νξηδνληίσο είηε 

θαηαθνξχθσο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ πξννξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην ζεκείν 

αθεηεξίαο. Έρνπκε ινηπφλ :  
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αζξνίδνληαο ηηο πξνεγνχκελεο θαηά κέιε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

εμίζσζε Laplace είλαη :  
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(5.6) 

 

ιακβάλνπκε ηειηθψο : 
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(5.7) 

 

Ζ πξνεγνχκελε ζρέζε είλαη γλσζηή σο ν «ηχπνο ηνπ ηεηξαγψλνπ». 

  Παξαηεξνχκε φηη, αλ γλσξίδνπκε ηα 4 δπλακηθά ησλ ζεκείσλ πνπ πεξηβάιινπλ θάπνην άιιν 

ζεκείν, κπνξνχκε λα βξνχκε ην δπλακηθφ ηνπ ηειεπηαίνπ. Σελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηελ 

ρξεζηκνπνηνχκε κε ηνλ εμήο ηξφπν:  Ξεθηλάκε απφ ζεκεία πνπ γλσξίδνπκε ηα δπλακηθά ηνπο. 

Με αθεηεξία απηφ, ππνινγίδνπκε ηα δπλακηθά ησλ γεηηνληθψλ ζεκείσλ θαη ζπλερίδνπκε ηνλ 
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ππνινγηζκφ, κέρξη λα θζάζνπκε είηε ζε άιια ζεκεία κε επίζεο γλσζηά δπλακηθά, είηε ζηα 

ζεκεία, απφ ηα νπνία μεθίλεζε ν ππνινγηζκφο. Καη ζηε κηα θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, ηα 

δπλακηθά ησλ ηειεπηαίσλ ζεκείσλ ζα πξέπεη λα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα γλσζηά δπλακηθά 

ησλ ειεθηξνδίσλ, ή ζα πξέπεη λα είλαη απηά πνπ επηιέμακε αξρηθά, φηαλ μεθηλήζακε ηνλ 

ππνινγηζκφ. Αλ απηφ δε ζπκβαίλεη, ζα πξέπεη λα δηνξζψζνπκε ηηο αξρηθέο επηινγέο καο θαη 

λα επαλαιάβνπκε ηνλ ππνινγηζκφ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα ζπλερηζζεί, κέρξη νη ηηκέο 

πνπ ππνινγίδνπκε λα ηαπηίδνληαη (λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ επηηξεπφκελνπ 

ζθάικαηνο) κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ δνζεί αξρηθά ή πνπ έρνπκε επηιέμεη,ζηελ αξρή ηνπ 

ππνινγηζκνχ. 

  Σέινο πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φηη ν ηχπνο ηνπ ηεηξαγψλνπ δελ είλαη ν κφλνο ηχπνο, γηα λα 

ππνινγίζνπκε  ηα ειεθηξηθά πεδία ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη, 

πνπ καο βνεζνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ηνπο νπνίνπο ηνπο αλαθέξνπκε 

παξαθάησ. 

5.3.3 Σύπνο δηαγσλίσλ 

Όπσο ζηνλ ηχπν ηνπ ηεηξαγψλνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ ηχπν δηαγσλίσλ, πνπ 

ζπλδέεη ην δπλακηθφ ην ζεκείν 0 κε ηα δπλακηθά ησλ δηαγψλησλ ζεκείσλ 5…8. 
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5.3.4 Σύπνο ζπκκεηξίαο  

Δάλ ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηνλ άμνλα ησλ x ζα  είλαη θ2 =  θ4 θαη :  
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Δάλ ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηνλ άμνλα ησλ y ζα  είλαη θ1 =  θ3 θαη :  
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(5.10) 

 

Δάλ ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηαγψλην 5 – 0 – 7, ζα  είλαη θ1 = θ2,θ3=θ4 θαη :  
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Δάλ ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηε δηαγψλην 6 – 0 – 8, ζα  είλαη θ3 = θ2,θ1=θ4 θαη : 
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5.3.5 Σύπνο νξίνπ πεξηνρήο  

Όηαλ ηα ζεκεία καο βξίζθνληαη ζην φξην κηαο πεξηνρήο, ελδέρεηαη λα κελ είλαη νη απνζηάζεηο 

κεηαμχ ηνπο ίζεο πξνο ηελ εληαία απφζηαζε  h  αιιά λα είλαη ηκήκα  sh  απηήο  κε  0  s  1. 

ην αξηζηεξφ απφ ηα δχν ζρήκαηα, ζην ρήκα 5.17 , θαη ηα 4  ζεκεία 1,2,3,4 εκθαλίδνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Δδψ ηζρχεη :  

 

 
ρήκα 5.20  Πξνο εμαγσγή ησλ ηύπσλ ππνινγηζκνύ ησλ δπλακηθώλ ζε όξηα πεξηνρώλ  
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(5.13) 

 

Απφ ηελ ζρέζε απηή, γηα s1= s2= s3= s4=1, πξνθχπηεη ν ηχπνο ηνπ ηεηξαγψλνπ. Δμ άιινπ, 

ζηελ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ δεμηνχ απφ ηα ρήκαηα 5.17 ηζρχεη :  
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(5.14) 

 

5.3.6 Σύπνο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο  

Αλ ν ηχπνο ηνπ ηεηξαγψλνπ πξέπεη λα εθαξκνζζεί ζε νξηαθή επηθάλεηα κεηαμχ δχν 

κνλσηηθψλ πιηθψλ, ζρεηηθψλ δηειεθηξηθψλ ζηαζεξψλ εr  θαη ε΄r  ηφηε έρνπκε :  
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ρήκα 5.21  Πξνο δηαηύπσζεο ηνπ ηύπνπ ησλ δπλακηθώλ ζηε γεηηνλία ηεο νξηαθήο  

                    επηθάλεηαο κεηαμύ δύν δηειεθηξηθώλ. 

 

Σχπνο ηεηξαγψλνπ :  
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(5.15) 

 

Σχπνο δηαγσλίσλ :  
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(5.16) 

 

 

Γηα  ε΄r  =  εr ιακβάλνπκε ηηο θαλνληθέο ζρέζεηο ηεηξαγψλνπ θαη δηαγσλίσλ. 

 

5.3.7 Μείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιέγκαηνο  

Αλ ζε κία πεξηνρή ηνπ πεδίνπ, ζέινπκε λα γίλεη πην ιεπηνκεξήο ππνινγηζκφο ηνπ δπλακηθνχ, 

ηφηε κπνξνχκε λα κεηψζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζεκείσλ, ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδεηαη ην δπλακηθφ. 

Έζησ φηη ζην ρήκα 5.19, είλαη γλσζηά ηα δπλακηθά ζηνπο θφκβνπο ηνπ πιέγκαηνο ζηα 

ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε  .Σφηε εάλ εθαξκφζνπκε ηνλ ηχπν ησλ δηαγσλίσλ, 

κπνξνχκε λα βξνχκε ηα δπλακηθά ζηα θέληξα ησλ δηαδνρηθψλ ηεηξαγψλσλ ηνπ πιέγκαηνο 

δειαδή ζηα ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε , δειαδή ζε  9 επί πιένλ ζεκεία ζην ζρήκα. 
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ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηα λέα απηά ζεκεία θαη εθαξκφδνληαο ηνλ ηχπν ηνπ 

ηεηξαγψλνπ, ππνινγίδνπκε ηα δπλακηθά ζηα ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε  θαη πνπ είλαη 

άιια 12. Έηζη έρνπκε, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζρήκαηνο, κείσζε ζην κηζφ ηελ απφζηαζε ηνπ 

πιέγκαηνο, πξάγκα πνπ καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην δπλακηθφ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

 

 
ρήκα 5.22  Πξνο εθιέπηπλζε ηνπ πιέγκαηνο ζεκείσλ ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ην  

                    δπλακηθό. 

 

  ζεκεία κε δεδνκέλν δπλακηθφ 

 ζεκεία ησλ νπνίσλ ην δπλακηθφ ππνινγίδεηαη κε ην ηχπν δηαγσλίσλ  

 ζεκεία ησλ νπνίσλ ην δπλακηθφ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηχπν ηνπ ηεηξαγψλνπ 

 

5.3.8 Παξάδεηγκα Έληαζεο Ζιεθηξηθνύ Πεδίνπ κε ηελ Βνήζεηα ηνπ Liza 

 

Σν ειεθηξηθφ πεδίν κεηαμχ δχν πιαθψλ. Οη πιάθεο είλαη 0,005 m κεηαμχ ηνπο κε ηνλ αέξα 

ζε-κεηαμχ θαη δηαθνξά δπλακηθνχ 1.5V.  

 

Ζ αλακελφκελε Έληαζε Ζιεθηξηθνχ Πεδίνπ,  

 

E = δηαθνξά δπλακηθνχ / απφζηαζε κεηαμχ πιαθψλ  

 

E = 1,5 / 0.005 = 300 V / m 
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Επίλςζη ζηο Liza 

 

Βήμα 1 Επιλέγοςμε ηην ανάλςζη 

 
 

Απφ ην κελνχ «model» επηιέγνπκε ην «type of analysis» 

 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη, πξψηα θαζνξίδνπκε φηη απηφ πνπ πξφθεηηαη λα 

είλαη ζε 2D αλάιπζε. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο θαηάινγνο ησλ ηχπσλ αλάιπζεο ζα ελεκεξσζεί ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξαπάλσ 

επηινγέο. Σψξα, επηιέγνπκε ην «electrostatic» επηινγή ππφ ηνλ ηίηιν «electromagnetic». 
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Κάλνπκε θιηθ ζην "Ok" γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. 

 

 
Βήμα 2 Ιδιόηηηερ ςλικών 

 

Οξηζκφο πιηθνχ ζε απηφ ην βήκα, αξγφηεξα ζα ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζεί. Παηάκε ηελ εληνιή «materials» απφ ην κελνχ «model» 

 

 
 

 

 

 

 
Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «add» ζηελ θάησ αξηζηεξή γσλία ηνπ δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη 
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ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή θαξηέια, επηιέγνπκε «isotropic» θαη εηζάγνπκε ηε ζρεηηθή 

δηειεθηξηθή γηα ηνλ αέξα. 

 

 
 

Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Close» γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. 

 

Βήμα 3 Δημιοςπγία κόμβων 

 
Δπηιέγνπκε απφ ην κελνχ model ηελ επηινγή «global properties» 

 

 
 

ηελ θαξηέια «physics», εηζάγνπκε 8.854E-12 γηα ηε δηειεθηξηθή ηνπ ειεχζεξνπ ρψξνπ 
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Κάλνπκε θιηθ ζην "Ok" γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. 

 

Δπηιέγνπκε ην «add single» απφ ην κελνχ θφκβνπο – nodes. 

 

 

                      ή                                 

 

 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη εηζάγνπκε ηηο αθφινπζεο ζπληεηαγκέλεο: 

 

 
 



ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΛΑΒΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ                       ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ Δ   

                 ΜΟΝΧΣΖΡΔ ΣΑΔΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ 

 

 86 

 

Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «add – (πξνζζέησ)». Γεκηνπξγνχκε πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο κε ηηο 

αθφινπζεο ζπληεηαγκέλεο. 

 

0,015, 0, 0 

0,015, 0,005, 0 

0, 0,005, 0 

 

Κάλνπκε θιηθ ζην «Cancel - (άθπξν)»  γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. 

 

 

Γηα λα δνχκε ην παξάιιειν επίπεδν XY γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νζφλεο, επηιέγνπκε 

                 ή                      

 

 

Γηα λα αιιάμνπκε ην κέγεζνο ηνπ γηα λα ζπκπιεξψζνπκε ηε ρξήζε νζφλε παηάκε απφ ηελ 

γξακκή κελνχ «View – (Πξνβνιή)» θαη επηιέγνπκε «Fit to Window – (Πξνζαξκνγή ζην 

παξάζπξν)». 

 

                     ή                      

 

Γηα λα δνχκε ηνλ θφκβν αξηζκνχο επηιέγνπκε «Options – (Δπηινγέο)» απφ ην κελνχ «View – 

(Πξνβνιή)»  επηιέγνπκε ην check-box γηα ην «node numbers – (αξηζκνχο θφκβνπο)». 
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Σν κνληέιν ζα εκθαληζηεί σο εμήο : 

 

 
 

 
Βήμα 4 Δημιοςπγία ενόρ ζηοισείος 
 

Δπηιέγνπκε απφ ην κελνχ Elements ηελ επηινγή «Add Single» 

 

                    ή                      

 
ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγνπκε ην ζηνηρείν «quad4 plane» θαη 

βεβαησλφκαζηε φηη ην πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ε χιε 1. 

 

 
 

Δηζάγνπκε ηνπο αξηζκνχο 1,2,3,4 γηα ηνπο θφκβνπο. 
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Κάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή «Add – Πξνζζήθε» γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ζηνηρείν, θαη 

κεηά «Close» γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. 

 

Γηα λα εκθαλίζνπκε ηνλ αξηζκφ ζηνηρείν, ζην παξάζπξν δηαιφγνπ επηινγέο επηιέγνπκε ην 

«elements numbers» 

 

         ή                 

 

 

Βήμα 5 Υποδιαιπώνηαρ ηο ζηοισείο 
 

Έλα κφλν ζηνηρείν πνπ είλαη πνιχ ρνληξφ ,ζα ρσξηζηεί ζε κηθξφηεξα ζηνηρεία κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ιακβάλνληαη ππφςε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο δνκήο. 
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Δπηιέγνπκε απφ ην κελνχ Elements «refine custom» 

 

 
 

 

ην παξάζπξν δηαιφγνπ πιεθηξνινγνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ θάζεησλ δηαηξέζεσλ 15, νξηδφληησλ 

ηκεκάησλ 5 θαη αξηζκφο ζηνηρείνπ είλαη 1. Όιεο νη εξγαζίεο δεκηνπξγίαο πιέγκαηνο 

δεκηνπξγνχλ αληίγξαθν θφκβσλ πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ είηε ηψξα είηε αξγφηεξα. Γηα λα 

εμαιείςνπκε δηπινχο θφκβνπο ζε απηφ ην βήκα, κηα απζαίξεηε κηθξή αμία ησλ 0,00001 έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί. Απηή είλαη ε αθηίλα κέζα ζηελ νπνία θάζε θφκβνο πνπ βξέζεθε ζα 

ζπγρσλεπζεί ζε έλα εληαίν θφκβν.  

 

 
Κάλνπκε θιηθ ζην «Apply – Δθαξκνγή» γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην πιέγκα. 
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Οη αξηζκνί ησλ θφκβσλ θαη ηα ζεκεία έρνπλ απελεξγνπνηεζεί γηα λα βειηηψζεη ηε ζαθήλεηα. 

 

Βήμα 6 Καθοπιζμόρ η διαθοπά δςναμικού 

 

 

Σν άλσ άθξν έρεη έλα δπλακηθφ ηεο ηάμεο ηνπ 1,5 V. χξνπκε ην πνληίθη πάλσ απφ ηνπο 

θφκβνπο ζην πάλσ ρείινο, ψζηε λα γίλεη επηινγή. 

 

 
 
Δπηιέγνπκε «Add /  Edit - Πξνζζήθε / Δπεμεξγαζία» απφ ην κελνχ πεξηνξηζκνχο - 

constraints. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηιέγνπκε «electricpotential»απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα. 
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Κάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Add –Πξνζζήθε». ην παξάζπξν δηαιφγνπ, εηζάγνπκε ηελ ηηκή 

ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ. 

 

 
 

Κάλνπκε θιηθ ζην «ΟΚ» γηα λα βγνχκε απφ ην παξάζπξν. Καη κεηά παηάκε «Close». 

Δπηιέγνπκε ηνπο θφκβνπο ζην θάησ άθξν. 

 

 
 

Δπαλαιακβάλνπκε ηα παξαπάλσ βήκαηα, αιιά απηή ηε θνξά ζηε δηαθνξά δπλακηθνχ 

βάδνπκε 0. 
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Βήμα 7 Εκηέλεζη ηος solver 
 

 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ, επηιέγνπκε «solve – ιχζε» απφ ην κελνχ αξρείν – File . 

 

          ή          

 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο ιχζεο, θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί  «Post Pocessor – επεμεξγαζηή». 

 

 
Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν βήκα, ηα απνηειέζκαηα απνζεθεχνληαη ζην ίδην αξρείν κε 

ηα δεδνκέλα ηνπ κνληέινπ. 

 

 
Βήμα 8  Έλεγσορ ηων αποηελεζμάηων ηων αναλύζεων 

 
 

Αλ ν «Post Pocessor – επεμεξγαζηή» δελ εκθαλίδεηαη ήδε, ηφηε απφ ην κελνχ εξγαιεία – 

tools ηνλ επηιέγνπκε. 
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Γηα λα γεκίζνπκε ηελ νζφλε κε ην κνληέιν επηιέγνπκε απφ ην κελνχ View , «Fit to 

Windows». 

 

 

          ή           

 

 

Απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα επηιέγνπκε «electric field magnitube - ειεθηξηθφ κέγεζνο 

πεδίνπ». 
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Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ε ππνινγηδφκελε αμία είλαη ε αλακελφκελε 300 V / m. 
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Σν πξφγξακκα Liza κπνξνχκε λα ην βξνχκε θαη λα ην θαηεβάζνπκε (download) ζηνλ 

ππνινγηζηή καο ζηελ ζειίδα www.liza-fet.com. Αθνχ θαηεβάζνπκε ην πξφγξακκα ζηνλ 

ππνινγηζηή καο θαη γηα λα κπνξνχκε λα ηξέμνπκε ην πξφγξακκα καο ν ππνινγηζηήο ζα 

πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 

α) Λεηηνπξγηθφ Windows XP, Windows Vista ή Windows 7 (32/64 bit) 

 

β) Κάξηα γξαθηθψλ πνπ λα ππνζηεξίδεη ην Shader Model 1.1 ή λεφηεξε έθδνζε 

 

γ) Microsoft. Net 2,0 θαη 3,1 XNA. Δάλ απηά ηα δχν δελ ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή καο ην 

πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο ζα ηα θαηεβάζεη κέζσ internet εθφζνλ απαηηείηαη ζην ππνινγηζηή 

καο. 

 

Μφιηο ην πξφγξακκα ην θαηεβάζνπκε (download) ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη έρνπκε ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηφηε ην εγθαζηζηνχκε (setup). Δπνκέλσο κφιηο ην 

εγθαηαζηήζνπκε θαη αλνίμνπκε – ηξέμνπκε ην πξφγξακκα Liza γηα λα θάλνπκε ηνπο 

ππνινγηζκνχ καο ε πξψηε εηθφλα είλαη ε παξαθάησ.   
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 ην πξφγξακκα Liza 

πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 
 ζην "model"  

θαη επηιέγνπκε  

ην "Type of Analysis" 

 

http://www.liza-fet.com/


 

  

 
 

Πξηλ μεθηλήζνπκε λα ζρεδηάδνπκε ην ζρήκα ην νπνίν ζα ππνινγίζνπκε ην απηφ ζα πξέπεη λα 

επηιέμνπκε πην πεδίν ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε. Δκείο ζπγθεθξηκέλα ζέινπκε λα 

ππνινγίζνπκε ην ειεθηξηθφ πεδίν γηαπηφ θαη επηιέγνπκε απφ ηελ θαηεγνξία Electromagnetic 

ηελ ππνθαηεγνξία Electrostatic.  

 

 
 

 

ην "Type of Analysis" 

βιέπνπκε φιεο ηηο  
θαηεγνξίεο πνπ 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε 

εκείο θάλνπκε θιηθ 

ζην ζηαπξφ ηεο 

θαηεγνξίαο 

"Electromagnetic" 

Δπάλσ απφ ηηο θαηεγνξίεο 

κέηξεζεο βξίζθνπκε θαη 
επηιέγνπκε  

ζε ηη κνξθή ζα είλαη  

ην ζρέδην καο πνπ ζα  

κεηξήζνπκε. 

ηε θαηεγνξίαο "Electromagnetic" 

βιέπνπκε 4 ππνθαηεγνξίεο θαη επηιέγνπκε ηελ 

"Electrostatic" γηαηί ζέινπκε λα κεηξήζνπκε 

ηα ειεθηξηθά πεδία ζην ζρέδην καο. Σέινο παηάκε "ΟΚ" 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 

 ζην "model"  

θαη επηιέγνπκε  

ην "Materials" 

Πεγαίλνπκε θαη θάλνπκε “Add” γηα λα 

πξνζζέζνπκε έλα Material γηα ην 

ζρέδην καο. ηελ ζέζε “name” 

κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ην Material. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια 

“Electromagnetic” θαη 

επηιέγνπκε ηελ εληνιή 

“Isotropic” θαη 

πιεθηξνινγνχκε ην αξηζκφ 

έλα (1) θαη ηέινο παηάκε 

“Close”. 

Πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 

 ζην "model"  

θαη επηιέγνπκε  

ην "Global Properties" 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια 
“Physics” θαη ζηε ζέζε 

“Permittivity of Free 

Space” θαη πιεθηξνινγνχκε  

8.854E - 12 

Πεγαίλνπκε ζηελ γξακκή 
εληνιψλ θαη επηιέγνπκε ηελ 

εληνιή “Nodes”(ζεκεία) θαη 

θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή 

“Add Single…” 



 

  

 
 

 

 

ε απηφ ην ζεκείν δίλνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο (x , y, z) θαη ζρεδηάδεηαη ην ζρήκα πνπ 

επηζπκνχκε.  

 

 

 

 
 

 

ην παξάζπξν  “Add Single 

Node” βάδνπκε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο καο θαηά άμνλα 

Υ,Τ θαη Ε θαη παηάκε Add 

κέρξη λα ηηο γξάςνπκε φιεο 

φπσο ζην παξάδεηγκα καο.  

Π.ρ. ζαλ πξψην ζεκείν 

βάδνπκε ην 0,0,0 - Υ,Τ,Ε 

αληίζηνηρα θαη παηάκε Add. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ην παξάδεηγκα καο ηα ζεκεία 

έρνπλ ηηο εμήο ζπληεηαγκέλεο :  

1 (0,0,0) 2 (21,0,0) 3(40,14,0) 

θαη 4 (40,7,0) 

Γεηα λα δνχκε θαιχηεξα ηα 

ζεκεία ζηελ επηθάλεηα καο 
επηιέγνπκε ζηελ γξακκή 

εληνιψλ ηελ εληνιή “View” θαη 

θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή 

“Fit to Window”    



 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

ην παξάδεηγκα καο ηα ζεκεία 

καο είλαη πξνο ζηνπο άμνλεο Υ 

– Τ θαη γη’ απηφ επηιέγνπκε 
ζηελ εληνιή “View” ηελ 

επηινγή  “Υ – Τ Orientation” 

Δδψ βιέπνπκε ηα ζεκεία καο 

σο πξνο Υ – Τ άμνλα.  



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ γξακκή 

εληνιψλ ζηελ εληνιή 

“Elements” θαη θάλνπκε θιηθ 

ζηελ επηινγή  “Add Single..” 

Δδψ κα εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν γηα λα 

επηιέμνπκε ζε πνηα κνξθή ζα ζπλδεζνχλ ηα 
ζεκεία καο. Δκείο επηιέγνπκε γηα ην 

παξάδεηγκα καο ηελ επηινγή “quad4  plane” 

θαη θάησ γξάθνπκε ηα ζεκεία κε ηελ ζεηξά 

πνπ ζέινπκε λα ζπλδεζνχλε. 

Γειαδή 1,2,3,4 θαη παηάκε “add”. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Αλ ζέινπκε λα καο 

εκθαλίδεηαη ν 

αξηζκφο ησλ 

“Elements” πνπ 

έρνπκε ζρεδηάζεη 
παηάκε ην εηθνλίδην 

κε ην 7 

Δδψ βιέπνπκε ηα 

ζεκεία καο λα 

είλαη ελσκέλα θαη 
λα ζρεκαηίδνπκε 

γηα ην παξάδεηγκα 

καο έλα ηξαπέδην. 

Μεηά πεγαίλνπκε ζηελ 

γξακκή εληνιψλ ζηελ εληνιή 

“Elements” θαη θάλνπκε 

θιηθ ζηελ επηινγή “Refine 

Custom…” 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δδψ πιεθηξνινγνχκε ην αξηζκφ 

ησλ “Elements” πνπ ζέινπκε λα 
ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα ζεκεία 

θαη παηάκε ηηο απνζηάζεηο πνπ 

επηζπκνχκε θαη ζην ηέινο παηάκε 

Apply. 

Δδψ βιέπνπκε φηη ηελ 

επηθάλεηα καο ηελ ρσξίζακε 

ζε κηθξφηεξα ίζα ηκήκαηα. 



 

  

 
 

 

 

ηα ζεκεία απηά πνπ έρνπκε επηιέμεη βάδνπκε ηελ κεγαιχηεξε ηάζε πνπ κπνξεί λα αζθεζεί 

ζε απηά. 

 

 

 
 

 

Δπηιέγνπκε ηα πάλσ 

ζεκεία ηεο επηθάλεηαο 

κε ην πνληίθη θαη 

πεγαίλνπκε ζηελ 

εληνιή “Constraints” 

θαη θάλνπκε θιηθ ζηελ 

επηινγή  “Add/Edit” 

Δδψ επηιέγνπκε 

“electricpotential” γηα ηα 

ζεκεία καο πνπ έρνπκε 

επηιέμεη. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δδψ μαλά επηιέγνπκε 

“electricpontential” θαη 

ζηελ ζέζε “Value” 

πιεθηξνινγνχκε ηελ 

ηάζε πνπ ζέινπκε λα 

αζθεζεί ζηα ζεκεία καο 

θαη παηάκε “OK” θαη 

κεηά “Close”. 

Δπηιέγνπκε ηα 

θάησ ζεκεία 

ηεο επηθάλεηαο 

κε ην πνληίθη 

θαη πεγαίλνπκε 

ζηελ εληνιή 
“Constraints” 

θαη θάλνπκε 

θιηθ ζηελ 

επηινγή  

“Add/Edit” 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δδψ μαλά 

επηιέγνπκε 
“electricpontential” 

θαη ζηελ ζέζε 

“Value” 

πιεθηξνινγνχκε 

ηελ ηάζε πνπ 

ζέινπκε λα αζθεζεί 

ζηα ζεκεία καο θαη 

παηάκε “OK” θαη 

κεηά “Close”. 

Δδψ αθνχ έρνπκε βάιεη 

ηελ επηζπκεηή ηάζε ζηα 

ζεκεία καο παηάκε 

“Close”. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αθνχ έρνπκε 

ηειεηψζεη ηελ 
δηαδηθαζία καο 

ζέινπκε ην 

Liza λα καο 

ππνινγίζεη ηα 

δεδνκέλα καο 

γηα απηφ θαη 

παηάκε ην 

εηθνλίδην “=” 

Δδψ καο θάλεη ηνπο 

ππνινγηζκνχο ην 

πξφγξακκα θαη παηάκε 

ηελ επηινγή “Post 

Processor” γηα λα δνχκε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηθάλεηαο καο. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δδψ βιέπνπκε ηελ 

ηάζε πνπ έρεη ε 

επηθάλεηα καο 

ζχκθσλα κε ηνπο 

ρξσκαηηζκνχο πνπ 

έρνπκε δψζεη γηα 

θάζε ηηκή ηεο ηάζεο. 

Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε λα 

δνχκε ην Ζιεθηξηθφ πεδίν σο 

πξνο ηνλ Υ άμνλα θάλνληαο 

θιηθ ζηε επηινγή  

“Electric Field X”  



 

  

 
 

Όηαλ ηειεηψζνπκε θαη καο ππνινγίζεη ην πξφγξακκα ην πεδίν πνπ επηζπκνχκε βιέπνπκε 

πάλσ ζην ζρήκα καο ρξσκαηηθέο δηαηάμεηο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηκέο πνπ έρνπκε 

αξηζηεξά καο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη εδψ 

παξαηεξνχκε ηηο 
ηηκέο ηνπ 

Ζιεθηξηθνχ πεδίνπ 

σο πξνο ηνλ Υ 

άμνλα  

“Electric Field X”  
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πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 
 ζην "model"  

θαη επηιέγνπκε  

ην "Type of Analysis" 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ην "Type of Analysis" 

βιέπνπκε φιεο ηηο  
θαηεγνξίεο πνπ 

κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε 

εκείο θάλνπκε θιηθ 

ζην ζηαπξφ ηεο 

θαηεγνξίαο 

"Electromagnetic" 

Δπάλσ απφ ηηο θαηεγνξίεο 

κέηξεζεο βξίζθνπκε θαη 

επηιέγνπκε  

ζε ηη κνξθή ζα είλαη  

ην ζρέδην καο πνπ ζα  

κεηξήζνπκε. 

ηε θαηεγνξίαο "Electromagnetic" 

βιέπνπκε 4 ππνθαηεγνξίεο θαη επηιέγνπκε ηελ 
"Electrostatic" γηαηί ζέινπκε λα κεηξήζνπκε 

ηα ειεθηξηθά πεδία ζην ζρέδην καο. Σέινο παηάκε "ΟΚ" 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 

 ζην "model"  

θαη επηιέγνπκε  

ην "Materials" 

Πεγαίλνπκε θαη θάλνπκε “Add” γηα λα 
πξνζζέζνπκε έλα Material γηα ην 

ζρέδην καο. ηελ ζέζε “name” 

κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε ην Material. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια 

“Electromagnetic” θαη 

επηιέγνπκε ηελ εληνιή 

“Isotropic” θαη 

πιεθηξνινγνχκε ην αξηζκφ 

έλα (1) θαη ηέινο παηάκε 

“Close”. 

Πεγαίλνπκε ζηελ  

γξακκή εληνιψλ 

θαη θάλνπκε θιηθ 

 ζην "model"  
θαη επηιέγνπκε  

ην "Global Properties" 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγαίλνπκε ζηελ θαξηέια 
“Physics” θαη ζηε ζέζε 

“Permittivity of Free 

Space” θαη πιεθηξνινγνχκε  

8.854E - 12 

Πεγαίλνπκε ζηελ γξακκή 
εληνιψλ θαη επηιέγνπκε ηελ 

εληνιή “Nodes”(ζεκεία) θαη 

θάλνπκε θιηθ ζηελ επηινγή 

“Add Single…” 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ην παξάζπξν  “Add Single 

Node” βάδνπκε ηηο 

ζπληεηαγκέλεο καο θαηά άμνλα 

Υ,Τ θαη Ε θαη παηάκε Add 

κέρξη λα ηηο γξάςνπκε φιεο 

φπσο ζην παξάδεηγκα καο.  

Π.ρ. ζαλ πξψην ζεκείν 

βάδνπκε ην 0,0,0 - Υ,Τ,Ε 

αληίζηνηρα θαη παηάκε Add. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

Δδψ έρνπκε ζρεδηάζεη 

φπσο θαη πξηλ 4 ζεκεία, νη 

ζπληεηαγκέλεο ησλ 

ζεκείσλ είλαη 1(0,0,0) 

2(50,0,0) 3(50,20,0) θαη 

4(0,20,0)  

Δδψ κα εκθαλίδεηαη ην 

παξάζπξν γηα λα 

επηιέμνπκε ζε πνηα κνξθή 

ζα ζπλδεζνχλ ηα ζεκεία 

καο. Δκείο επηιέγνπκε γηα 

ην παξάδεηγκα καο ηελ 

επηινγή “quad4  plane” 

θαη θάησ γξάθνπκε ηα 
ζεκεία κε ηελ ζεηξά πνπ 

ζέινπκε λα ζπλδεζνχλε. 

Γειαδή 1,2,3,4 θαη παηάκε 

“add”. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

Δδψ πιεθηξνινγνχκε ην αξηζκφ 

ησλ “Elements” πνπ ζέινπκε λα 

ρσξίζνπκε ζε κηθξφηεξα ζεκεία 

θαη παηάκε ηηο απνζηάζεηο πνπ 

επηζπκνχκε θαη ζην ηέινο παηάκε 

Apply. 

Δδψ βιέπνπκε φηη ηελ 

επηθάλεηα καο ηελ ρσξίζακε 

ζε κηθξφηεξα ίζα ηκήκαηα. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

Αθνχ έρνπκε επηιέμεη 

πξηλ ηα ζεκεία πνπ 
ζέινπκε επηιέγνπκε 

“electricpontential” θαη 

ζηελ ζέζε “Value” 

πιεθηξνινγνχκε ηελ 

ηάζε πνπ ζέινπκε λα 

αζθεζεί ζηα ζεκεία καο 

θαη παηάκε “OK” θαη 

κεηά “Close”. 

Αθνχ έρνπκε επηιέμεη 

πξηλ ηα ζεκεία πνπ 

ζέινπκε επηιέγνπκε 
“electricpontential” θαη 

ζηελ ζέζε “Value” 

πιεθηξνινγνχκε ηελ 

ηάζε πνπ ζέινπκε λα 

αζθεζεί ζηα ζεκεία καο 

θαη παηάκε “OK” θαη 

κεηά “Close”. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

Δδψ καο θάλεη ηνπο 

ππνινγηζκνχο ην 

πξφγξακκα θαη παηάκε 

ηελ επηινγή “Post 

Processor” γηα λα δνχκε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηθάλεηαο καο. 

Δδψ βιέπνπκε ηελ 

ηάζε πνπ έρεη ε 

επηθάλεηα καο 

ζχκθσλα κε ηνπο 
ρξσκαηηζκνχο πνπ 

έρνπκε δψζεη γηα 

θάζε ηηκή ηεο ηάζεο. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καη εδψ 

παξαηεξνχκε ηηο 

ηηκέο ηνπ 

Ζιεθηξηθνχ πεδίνπ 

σο πξνο ηνλ Υ 

άμνλα  

“Electric Field X”  
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