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ABSTRACT
This thesis focuses on the study and design of a lightning protection system in a
photovoltaic installation which is located at the top of a two-story hotel in the
county of Messinia. This project was conducted at the High Voltage Laboratory of
the Department of Electrical and Computer Engineering of the Polytechnic School
of the University of Patras.
In chapter one there is a brief reference to the different forms of producing
electricity, weather it is from renewable sources or not.
In chapter two the technology of the photovoltaic systems is analyzed.
In chapter three the nature of the lightning is being studied, the creation,
characteristics and the effects of a lightning struck.
In chapter four is displayed the procedure that is necessary for the design of a
complete lightning protection system.
In chapter five the understudy installation is displayed along with the calculation of
all the system parameters
In the sixth and final chapter the simulation of the system is performed, with the
aid of the EMPT-ATP software and the conclusions are displayed.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ [4][5]
Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
παγκοσμίως, παράγεται από σταθμούς που χρησιμοποιούν μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Στις πηγές αυτές ανήκουν τα ορυκτά καύσιμα(πετρέλαιο, άνθρακας,
φυσικό αέριο). Ένα μικρότερο ποσοστό οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ενώ ακόμα πιο μικρή είναι η συμβολή των πυρηνικών καυσίμων. Ο
ρυθμός με τον οποίο καταναλώνονται οι ορυκτοί πόροι οδηγεί σε επιτακτική
εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με σκοπό την επιμήκυνση του χρόνου εξάντλησης των γεωλογικών
καυσίμων και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

1.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ[3][4][5]
1.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εγκατάσταση όλο και περισσότερων σταθμών που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας επιφέρει κάποια πολύ θετικά στοιχεία, με τα κυριότερα αυτών να
είναι η φιλικότητα απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, η γρήγορη παραγωγή
ενέργειας με αποτέλεσμα την κάλυψη των φορτίων αιχμής, η μείωση στο κόστος
παραγωγής ενέργειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως κάθε
εφαρμογή έχει και τα μειονεκτήματα της. Τα δυο βασικότερα προβλήματα που
μπορούν να εμφανιστούν(και πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν) είναι
το κόστος που μπορεί να χρειαστεί για την κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού
καθώς και η εξάρτηση της παραγωγής από τα καιρικά φαινόμενα.
Αναλυτικότερα:
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1.2.2 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Η εκμετάλλευση του υδροδυναμικού είναι μια από τις παλαιότερες μορφές
ενέργειας και χρησιμοποιείται από τους Ρωμαϊκούς χρόνους, ωστόσο η
χρησιμοποίηση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήρθε μετά την
ανάπτυξη του ηλεκτρισμού. Η αρχή λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού
βασίζεται στην υψομετρική διαφορά h, μεταξύ της επιφάνειας του νερού στη
δεξαμενή αποθήκευσης και του στροβίλου, η οποία προσφέρει κινητική ενέργεια
στο νερό που μεταδίδεται στον υδροστρόβιλο, που περιστρέφει την γεννήτρια.
Ένα απλό σχηματικό διάγραμμα ενός τέτοιου σταθμού φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα.

Εικόνα 1.1 Σχηματικό διάγραμμα [7]

Υπάρχουν κυρίως τρεις τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών:
i.
ii.
iii.

Μεγάλου h ή μεγάλης δεξαμενής αποθήκευσης: η δεξαμενή γεμίζει σε
περισσότερες από 400 ώρες
Μεσαίου h ή μικρής δεξαμενής αποθήκευσης: η δεξαμενή γεμίζει σε 200 με
400 ώρες
Ροής ποταμών: χρησιμοποιούν τα νερά των ποταμών όπως ρέουν, ενώ είναι
δυνατόν να δημιουργείται h από 3-5 m και μικρές δεξαμενές, που γεμίζουν
σε λιγότερο από 2 ώρες
14

Ανάλογα με την υψομετρική διαφορά χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι
στροβίλων:
➢ PELTON: Χρησιμοποιείται για h από 184-1840 m στον οποίο το νερό
κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα
➢ FRANCIS: Χρησιμοποιείται για h από 37-490 m στον οποίο το νερό
εισέρχεται με μικρή ταχύτητα και μεγάλη πίεση
➢ KAPLAN: Λειτουργεί με τη φυσική ροή των ποταμών και μικρές δεξαμενές
με h μέχρι και 61 m
Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν την ικανότητα να εκκινούν πολύ γρήγορα και να
αναλαμβάνουν φορτίο σε περίπου 2 λεπτά, γι’ αυτό όταν συνεργάζονται με
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς είναι κατάλληλοι για την τροφοδοσία των φορτίων
αιχμής.

1.2.3 ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Είναι ουσιαστικά σταθμοί που εκμεταλλεύονται την παλίρροια. Κατά την διάρκεια
της πλημμυρίδας διοχετεύονται τα νερά σε μία δεξαμενή μέσω στροβίλων και
κατά την άμπωτη απελευθερώνονται τα νερά της δεξαμενής πάλι μέσω
στροβίλων. Έτσι εξασφαλίζεται συνεχή λειτουργία. Σήμερα στην περιοχή La Rance
της βόρειας Γαλλίας υπάρχει ένας τέτοιος σταθμός με παραγωγή περίπου 250
MW.

1.2.4 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΚΕΑΝΩΝ
Βασίζεται στην υπάρχουσα διαφορά θερμοκρασίας του νερού μεταξύ της
επιφάνειας των ωκεανών των τροπικών περιοχών και των βαθιών στρωμάτων. Σε
πειραματικό στάδιο έχουν κατασκευαστεί σταθμοί της τάξεως των 50 KW, όμως
παρά τα πλεονεκτήματα (όχι ρύπανση, όχι εποχιακές μεταβολές, αφθονία) λόγω
των τεχνοοικονομικών προβλημάτων δεν προβλέπεται ελπιδοφόρα εκμετάλλευση
στο σύντομο μέλλον.

1.2.5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αιολική ενέργεια, οφείλεται εν μέρη στην ηλιακή ενέργεια, διότι η ακτινοβολία
του ηλίου προκαλεί ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης, με
αποτέλεσμα να προκαλείται μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μία περιοχή
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στην άλλη, δημιουργώντας τους ανέμους. Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον
άνεμο από την αρχαιότητα, για την πλεύση των ιστιοφόρων και αργότερα για τη
λειτουργία ανεμόμυλων. Ο άνεμος σαν πηγή ενέργειας είναι άφθονος,
ανεξάντλητος και δεν μολύνει ούτε αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος,
έχει όμως το μεγάλο μειονέκτημα ότι είναι μεταβλητός. Σήμερα για την
εκμετάλλευση του χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες. Μια σύγχρονη
ανεμογεννήτρια περιλαμβάνει τον πύργο στήριξης, τον ανεμοκινητήρα και την
άτρακτο, όπου βρίσκονται ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης, η γεννήτρια και το
σύστημα σύνδεσης της γεννήτριας με το δίκτυο. Η μέγιστη απόδοση μιας
ανεμογεννήτριας δίνεται στο ποσοστό 59% και καλείται όριο του Betz, ενώ στην
πράξη δεν ξεπερνά το 40%.

Εικόνα 1.2 Αιολικό πάρκο [7]

1.2.6 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ως γνωστόν, η μεγαλύτερη ενεργειακή είσοδος πάνω στη γη είναι η ηλιακή
ακτινοβολία, η οποία πρόκειται να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό για
δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον. Στο μέλλον με την τελειοποίηση της
τεχνολογίας μεγάλο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της
ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση θα προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια.
Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται με δυο τρόπους. Με μετατροπή σε
θερμική ενέργεια με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, φακών ή κατόπτρων, και με
απευθείας μετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια του φωτοβολταϊκού
φαινομένου.
16

1.2.7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ
Τα υπολείμματα φυτών και τα απορρίμματα ζωικών οργανισμών ονομάζονται
βιομάζα, όπου με κατάλληλες χημικές ή βιολογικές διεργασίες παράγει τα
βιοκαύσιμα. Η βιομάζα αξιοποιείται με την καύση για την παραγωγή θερμότητας
ή με την παραγωγή υγρών και αερίων καυσίμων (κύρια αιθανόλη,
υδρογονάνθρακες, μεθάνιο, υδρογόνο, υδρόθειο και μονοξείδιο του άνθρακα).

1.2.8 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Είναι η θερμότητα του εσωτερικού της γης από βάθη που εκτείνονται από μερικές
εκατοντάδες μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα. Μία τέτοια διαδικασία αποθήκευσης
ενέργειας όμως απαιτεί μία αρκετά ακριβή εγκατάσταση και επομένως θεωρείται
αντιοικονομική μέθοδος. Υπάρχουν ωστόσο περιοχές της γης όπου το φαινόμενο
της γεωθερμίας εμφανίζεται επιφανειακά υπό τη μορφή ζεστού νερού(60-100
βαθμών κελσίου) υγρού ατμού(νερό με μεγαλύτερη πίεση και θερμοκρασία) ή
κεκορεσμένου ξηρού ατμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ [3]
Η απευθείας μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια
επιτυγχάνεται με την βοήθεια των ηλιακών κυττάρων, των οποίων την αρχή
λειτουργείας αποτελεί το φωτοβολταϊκό φαινόμενο

2.2 ΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ[14]
Τα ηλιακά κύτταρα είναι συσκευές κατασκευασμένες από διατάξεις ημιαγωγών.
Οι ημιαγωγοί είναι υλικά τα οποία παρουσιάζουν την ιδιότητα, να απορροφούν
φως(φωτόνια), μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών να προσφέρουν ελεύθερα
ηλεκτρόνια, η συλλογή των οποίων μας προσφέρει το ζητούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.
Ένα από τα πιο δημοφιλή ημιαγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται ως υλικό
κατασκευής των ηλιακών κυττάρων είναι το πυρίτιο (Si). Όταν ηλιακό φως πέσει
σε κρυσταλλικό πυρίτιο, είναι δυνατόν να ανακλαστεί, να διαπεράσει τον
κρύσταλλο ή να απορροφηθεί. Στη τελευταία περίπτωση αν το φως έχει αρκετή
ενέργεια (𝛦 = ℎ ∗ 𝑓 όπου h σταθερά του plank), είναι δυνατόν να μεταφέρει
ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας, αφήνοντας πίσω στη ζώνη σθένους δεσμούς
από τους οποίους λείπουν ηλεκτρόνια, που καλούνται οπές. Επιπλέον κάθε ηλιακό
κύτταρο περιέχει ένα φράγμα δυναμικού που διαχωρίζει τα παραγόμενα ζεύγη
ηλεκτρονίων-οπών, στέλνοντας περισσότερα ηλεκτρόνια στη μια πλευρά του
κυττάρου και περισσότερες οπές στην άλλη. Έτσι δημιουργείται μια διαφορά
δυναμικού στα άκρα του κυττάρου που είναι δυνατόν να δώσει ρεύμα.
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2.2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ[3][9][10][11]
Το ισοδύναμο κύκλωμα που περιγράφει ένα ηλιακό κύτταρο παρουσιάζεται
παρακάτω:

Εικόνα 2.1 ισοδύναμο κύκλωμα ηλιακού κυττάρου [10]

Και περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση:
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 (𝑒

𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)
𝐴𝐾𝑇

− 1) −

𝑉
𝑅𝑠ℎ

Όπου:
I = ρεύμα στην έξοδο του κυττάρου
IL= φωτόρευμα
ID= ρεύμα κόρου διόδου
q = φορτίο ηλεκτρονίου
V= τάση στην έξοδο του κυττάρου
Rs= σε σειρά αντίσταση του κυττάρου. Παριστάνει σε συγκεντρωμένη μορφή όλα
τα κατανεμημένα στοιχεία αντίστασης κατά τη ροή των φορέων στον κυρίως
ημιαγωγό.
V+IRs= Vd= τάση της διόδου επαφής μέσα στο κύτταρο
Α= σταθερά με τιμές μεταξύ 1 και 2. Οφείλεται σε φαινόμενα επανασύνδεσης που
συμβαίνουν στην περιοχή της επαφής
Κ= σταθερά Boltzmann = 1.38 * 10−23 J/K
Τ= απόλυτη θερμοκρασία
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Rsh= παράλληλη αντίσταση. Οφείλεται σε διαρροές των φορέων που συμβαίνουν
είτε στην επαφή p-n, είτε στην εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια του κυττάρου,
είτε σε άλλες ανωμαλίες του κρυστάλλου και δεν είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένες σε όλη την επιφάνεια του κυττάρου.

2.3 I-V ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ[3][9][10][11]
Η γραφική παράσταση μεταξύ ρεύματος στην έξοδο και τάσεως στην έξοδο ενός
ηλιακού κυττάρου λέγεται I-V χαρακτηριστική και παριστάνεται στο πρώτο
τεταρτημόριο. Μια τέτοια παράσταση φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 2.2 ι - v χαρακτηριστική [7]

Η παραπάνω καμπύλη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Η κόκκινη καμπύλη δείχνει τη σχέση ρεύματος-τάσης(i-v) ενώ η πράσινη τη σχέση
ισχύος-τάσης(p-v).
Το ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc, είναι το ρεύμα που εμφανίζεται για μηδενική τάση
και αν θεωρήσουμε την Rs πολύ μικρή, είναι ίσο με το φωτόρευμα.
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Η τάση ανοιχτού κυκλώματος Voc, που είναι η τάση για μηδενικό ρεύμα και αν
θεωρήσουμε την Rsh πολύ μεγάλη, προκύπτει από την εξίσωση του ηλιακού
κυττάρου ότι
𝑉𝑜𝑐 =

𝐴𝑇𝐾
𝐼𝐿
ln( + 1)
𝑞
𝐼𝐷

Το σημείο MPP ονομάζεται σημείο μέγιστης ισχύος εξόδου(maximum power
point).

2.4 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ[3][9][10][11]
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από πολλές μικρότερες ομάδες ηλιακών
κυττάρων. Η μικρότερη δομική μονάδα από ηλιακά κύτταρα ονομάζεται πλαίσιο
(module). Το πλαίσιο ακολουθεί το PANEL, που είναι ένα σύνολο από δύο ή
περισσότερα πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τέλος ο συνδυασμός πολλών
PANELS μεταξύ τους αποτελεί τη συστοιχία (array), όπου πρόκειται πλέον για μια
ανεξάρτητη μονάδα φωτοβολταϊκής ισχύος. Οι συστοιχίες κυττάρων(για
πανομοιότυπα κύτταρα) μπορούν να είναι είτε παράλληλες, όπου η τάση
διατηρείται σταθερή και το ρεύμα είναι πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των
κυττάρων, είτε εν σειρά, όπου το ρεύμα είναι σταθερό και η τάση είναι
πολλαπλασιασμένη με το πλήθος των κυττάρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
3.1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ[1][2][11]
Η γη βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμης φόρτισης με αρνητικό φορτίο της τάξεως
των 5*105 C. Το φορτίο αυτό, υπό συνθήκες καλοκαιρίας, δημιουργεί ένα
ηλεκτρικό πεδίο με κατεύθυνση από την ατμόσφαιρα προς τη γη με ένταση
0.13kV/m, έχοντας ως αποτέλεσμα η γη να ευρίσκεται συνεχώς σε τάση 300 kV σε
σχέση με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ιονισμένα σωματίδια και των
δύο προσήμων που παράγονται από κοσμική ακτινοβολία, γήινη ραδιενέργεια και
άλλες αιτίες, προσδίδουν αγωγιμότητα στον αέρα. Λόγω αυτής της αγωγιμότητας
και του ηλεκτρικού πεδίου της ατμόσφαιρας, θετικά και αρνητικά ιόντα κινούνται
προς αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την εξομάλυνση του
πεδίου και την εκφόρτιση της γης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, επομένως
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η γη τροφοδοτείται συνεχώς με αρνητικό
φορτίο ισοδύναμο με αυτό του ρεύματος των θετικών ιόντων. Η επικρατέστερη
πηγή που τροφοδοτεί τη γη με αρνητικό φορτίο είναι τα ηλεκτρισμένα σύννεφα
και οι κεραυνοί.

3.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ[1][2][9][10][11]
Η συνηθέστερη προσομοίωση ενός σύννεφου είναι αυτή ενός ηλεκτρικού δίπολου
με θετικό στην κορυφή και αρνητικό στην κάτω πλευρά του. Οι δυο
επικρατέστερες θεωρίες για το πως φορτίζονται τα σύννεφα είναι :
• Φόρτιση σταγονιδίων του νέφους που συμβαίνει όταν ξεκινάει η πτώση
τους προς τη γη
• Μεταφορά φορτίων σε ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με ανοδικά
ρεύματα που οφείλονται σε θερμοκρασιακές διαφορές.
Όταν σχηματιστεί ένα ηλεκτρισμένο νέφος το ηλεκτρικό πεδίο καλοκαιρίας
αντιστρέφεται (έχει πλέον κατεύθυνση από τη γη προς την ατμόσφαιρα), με τιμή
της τάξεως των 10 kV/m. Το πεδίο αυτό διαταράσσεται με κάθε εκκένωση
κεραυνού ή εσωτερική εκκένωση του νέφους και στη συνέχεια επανέρχεται στην
προηγούμενη κατάσταση του.
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3.3 ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΥΝΩΝ[1][2][9][10][11]
Ο κεραυνός εκκινεί από σημεία υψηλής πεδιακής έντασης. Το φορτίο ενός
προσήμου σε μια θέση του νέφους και το φορτίο αντίθετου προσήμου, που
δημιουργείται εξαιτίας του, στο έδαφος, δημιουργούν ανάμεσα τους μια ζώνη
αυξημένων πεδιακών εντάσεων. Οι υψηλότερες εντάσεις συμβαίνουν είτε κοντά
στο νέφος είτε στο έδαφος σε σημεία με αρκετά μεγάλες προεξοχές. Ανάλογα την
περίπτωση διακρίνουμε τέσσερις περιπτώσεις έναρξης του οχετού προεκκένωσης
του κεραυνού.
• Κατερχόμενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από ένα
αρνητικό σύννεφο.
• Ανερχόμενος θετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από μια προεξοχή
του εδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο.
• Κατερχόμενος θετικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από μια προεξοχή
του εδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο.
• Ανερχόμενος αρνητικός οχετός προεκκένωσης που αρχίζει από μια
προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο.
Εάν ο οχετός προεκκένωσης γεφυρώσει ολόκληρο το διάκενο, τότε ακολουθεί ο
οχετός επιστροφής και έτσι ολοκληρώνεται ένας από τους τέσσερις τύπους
κεραυνού, οι ορισμοί των οποίων δίνονται παρακάτω.
• Κατερχόμενη αρνητική εκκένωση, που πηγάζει από ένα αρνητικό σύννεφο
με ένα κατερχόμενο οχετό προεκκένωσης και είναι ο πιο συνηθισμένος
τύπος κεραυνού.
• Ανερχόμενος θετικός οχετός, που πηγάζει από μια προεξοχή του εδάφους
κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο.
• Κατερχόμενη θετική εκκένωση, που πηγάζει από ένα θετικό σύννεφο(πολύ
σπάνια περίπτωση).
• Ανερχόμενος αρνητικός οχετός, που πηγάζει από μια προεξοχή του
εδάφους κάτω από ένα θετικό σύννεφο.
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Εικόνα 3.1 Είδη κεραυνών [11]

3.4 ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ[1][2][9][10][11][13]
Για τη μέτρηση του ρεύματος κεραυνού έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι. Οι
παλαιότερες στηρίζονται στην εκτίμηση του ρεύματος ανάλογα τα θερμικά η
μηχανικά αποτελέσματα που προκαλεί το πλήγμα. Ένας άλλος τρόπος είναι η
μέθοδος της μαγνητικής ζεύξης. Η αρχή αυτής της μέτρησης βασίζεται στη
δημιουργία μαγνητικού πεδίου γύρω από αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα. Η
ακρίβεια όμως αυτών των μεθόδων είναι πολύ μέτρια διότι, δεν μπορούν να
μετρηθούν όλες οι περιοχές που εκτείνεται το ρεύμα κεραυνού και διότι
μετρώντας μόνο τη μέγιστη τιμή του ρεύματος δεν μπορεί να γίνει διάκριση
ανάμεσα στο ρεύμα διαφόρων εκκενώσεων ενός πολλαπλού κεραυνού. Ο
σύγχρονος λοιπόν τρόπος μέτρησης είναι ο παλμογράφος. Από τον παλμογράφο
διαπιστώνεται ότι η κυματομορφή ενός τυπικού κεραυνού είναι σχεδόν
κρουστική, με πολύ απότομη αύξηση στο μέγιστο ρεύμα και λιγότερο απότομη
μείωση μέχρι το μηδενισμό του ρεύματος.

Εικόνα 3.2 Γραφική παράσταση ρεύματος κεραυνού [7]
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Η παραπάνω εικόνα είναι μια τυπική γραφική παράσταση ενός κεραυνού. Οι
παράμετροι που πρέπει να προσέξουμε είναι οι χρονικοί περίοδοι Τ1 και Τ2. Η
χρονική περίοδος Τ1 είναι ο χρόνος στον οποίο το ρεύμα φτάνει στο 90% της
μέγιστης τιμής του και ονομάζεται χρόνος μετώπου. Η χρονική περίοδος Τ2 είναι
ο χρόνος στον οποίο το ρεύμα παίρνει την τιμή του 50% της μέγιστης τιμής του και
ονομάζεται χρόνος ουράς.
Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-1 η συνάρτηση που περιγράφει το ρεύμα
κεραυνού είναι
𝑇 10
−𝛵
𝐼
𝑇1
𝑖= ∗
∗ 𝑒 𝑇2
𝑘
𝑇 10
1+
𝑇1
Όπου
I: μέγιστο ρεύμα
K: συντελεστής διόρθωσης
T: χρόνος
T1: χρόνος μετώπου
Τ2: χρόνος ουράς
Στο πρότυπο IEC 62305 αναφέρονται τέσσερα επίπεδα προστασίας από
κεραυνούς.
Στάθμη προστασίας

1

2

3

4

Μέγιστο ρεύμα (kA)

200

150

100

100

Πιθανότητα το ρεύμα να
είναι μεγαλύτερο(%)

1

2

3

3

Συντελεστής διόρθωσης k

0.93

0.93

0.93

0.93

Χρόνος μετώπου Τ1 μs

19

19

19

19

Χρόνος ουράς Τ2 μs

485

485

485

485
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3.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ[1][2][9][10][11]
3.5.1 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Ο οχετός προεκκένωσης ενός πλήγματος αποτελείται κυρίως από ένα στενό
πυρήνα περιβαλλόμενο από ένα μεγαλύτερο σχηματισμό κορόνα. Το ρεύμα του
οχετού επιστροφής είναι συγκεντρωμένο, σε διάμετρο ένα με δύο εκατοστά σε
θερμοκρασία που πλησιάζει τους 30000 K. Η θερμοκρασία αυτή είναι ικανή να
προκαλέσει αραιώματα και πυκνώματα του αέρα, δηλαδή ένα ηχητικό κύμα που
καταλήγει στη βροντή. Άλλη μια περίπτωση που η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να
προκαλέσει ζημιά είναι όταν η εκφόρτιση του ρεύματος του κεραυνού γίνεται
διαμέσου ενός αγωγού ο οποίος σε μια ένωση παρουσιάζει αρκετά μεγάλη
αντίσταση(κακή σύνδεση), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τήξη του
μετάλλου.

3.5.2 ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Οι μηχανικές συνέπειες διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
1) Τις μηχανικές συνέπειες που σχετίζονται με το κρουστικό κύμα που
παράγεται από τον οχετό επιστροφής.
2) Τις μηχανικές συνέπειες που αφορούν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται σε
έναν ή περισσότερους αγωγούς όταν διαρρέονται από το ρεύμα κεραυνού.
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.5.1 η πολύ
μεγάλες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται εξαιτίας του οχετού εκκένωσης έχουν
ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του αέρα με πολύ μεγάλες ταχύτητες, παράγοντας
ένα ωστικό κύμα το οποίο εν τέλει εξελίσσεται στη βροντή.
Σχετικά με την δεύτερη κατηγορία, οι καταπονήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι,
όπως γνωρίζουμε από τον ηλεκτρομαγνητισμό, όταν δυο παράλληλοι αγωγοί
διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, υπόκεινται σε δυνάμεις ελκτικές οι οποίες είναι
ανάλογες του τετραγώνου της τιμής του ρεύματος και αντιστρόφως ανάλογες της
μεταξύ τους απόστασης.
Αξίζει ακόμα να αναφερθούμε σε άλλη μια ιδιαίτερη μηχανική επίδραση. Αυτή
αφορά τους αγωγούς ενός συστήματος προστασίας που σχηματίζουν ορθή γωνία
σε κάποιο σημείο της κατασκευής. Όταν ένας τέτοιος αγωγός εκφορτίζεται
ασκείται σε αυτόν δύναμη η οποία τείνει να τον ισιώσει. Το μέγεθος της δύναμης
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αυτής είναι ανάλογο του τετραγώνου του ρεύματος. Για να αντιμετωπίσουμε την
επίδραση αυτή επιλέγουμε σχετικά μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας ή στερεώνουμε
με ασφάλεια τον αγωγό στον τοίχο σε μικρή απόσταση από την απότομη γωνία.

3.5.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Η εκφόρτιση του ρεύματος ενός κεραυνικού πλήγματος είναι ικανή να προκαλέσει
εσωτερική διάσπαση μεταξύ των αγωγών του συστήματος προστασίας και
εσωτερικών αγώγιμων στοιχείων της κατασκευής. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται
“επικίνδυνος σπινθήρας” ή “side flash”.

3.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΥΝΩΝ
Για να έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε τον κίνδυνο ενός κεραυνού για μια
περιοχή είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον αριθμό Ng ο οποίος δηλώνει τον
αριθμό των κεραυνών που πλήττουν μια περιοχή (𝐾𝑚2 ) στη διάρκεια μιας χρονική
περιόδου(1 έτους). Η μέτρηση όμως αυτού του αριθμού απαιτεί την εγκατάσταση
ειδικών συσκευών, και για το λόγο αυτό το νούμερο αυτό δεν είναι διαθέσιμο
παρά μονάχα σε ορισμένες περιοχές. Έχουμε όμως στη διάθεση μας τον αριθμό
Td που εκφράζει τις ημέρες καταιγίδας και διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

27

Εικόνα 3.3 Χάρτης ισοκεραυνικών καμπύλων [7]

Ο παραπάνω χάρτης ονομάζεται χάρτης ισοκεραυνικών καμπύλων σε ημέρες
καταιγίδων κατά έτος για την Ελλάδα και αφορά τη μεταβλητή Td.
Για τον υπολογισμό του Ng θα έχουμε πλέον
𝑁𝑔 = 0.04 ∗ 𝑇𝑑1.25
Επιπλέον εισάγεται και ο αριθμός Nd όπου εκφράζει τη συχνότητα άμεσων
κεραυνικών πληγμάτων σε μια περιοχή, που μπορούν να πλήξουν μια
κατασκευή/εγκατάσταση, και υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση
𝑁𝑑 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐶𝑙 ∗ 10−6
Όπου:
Ng: μέσος ετήσιος αριθμός κεραυνικών πληγμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
στην περιοχή της κατασκευής
Ae: ισοδύναμη συλλεκτήρια επιφάνεια της κατασκευής.
Cl: περιβαλλοντικός συντελεστής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ)
4.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΠ[1][9]
Την ανάγκη για κατασκευή ή όχι ενός συστήματος προστασίας, χαρακτηρίζουν τα
οικονομικά κριτήρια, ο κίνδυνος για την ζωή των ανθρώπων καθώς και το επίπεδο
της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί στις εγκαταστάσεις.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ΣΑΠ
που να προσδίδει απόλυτη προστασία (πλήρη αποφυγή από κεραυνικό πλήγμα).
Ωστόσο μια σωστή και προσεκτική μελέτη μειώνει σημαντικά τους κινδύνους.

4.2 ΣΤΑΘΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[1][9][10][11][12]
Τα χαρακτηριστικά του απαιτούμενου ΣΑΠ εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της
κατασκευής που θέλουμε να προστατέψουμε. Με βάση το πρότυπο IEC 62305
ορίζονται 4 στάθμες προστασίας, όπου όσο μεταβαίνουμε από την 1 προς την 4, η
αποτελεσματικότητα σου συστήματος προστασίας μειώνεται. Παρακάτω φαίνεται
ο πίνακας ο οποίος συσχετίζει την στάθμη προστασίας με την
αποτελεσματικότητα.

Πίνακας 4.1 Στάθμη προστασίας-Αποτελεσματικότητα [12]

Προκειμένου λοιπόν να αποφασίσουμε ποια στάθμη προστασίας θα επιλέξουμε,
πρέπει να υπολογίσουμε την αποτελεσματικότητα Ε. Για τον υπολογισμό της
αποτελεσματικότητας θα χρειαστεί να υπολογίσουμε το δείκτη Nd στον οποίο
αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο 3.6, και να τον συγκρίνουμε με τον δείκτη ετήσιας
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αποδεκτής συχνότητας ζημιών από κεραυνούς Nc, όπου προκύπτουν δύο
περιπτώσεις.
• Εάν Nd≤Nc τότε η κατασκευή δεν χρειάζεται σύστημα αντικεραυνικής
προστασίας.
• Εάν Nd>Nc τότε πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής
προστασίας αποτελεσματικότητας E≥1-Nc/Nd.
Εφόσον βρούμε την αποτελεσματικότητα Ε με βάση τον προηγούμενο πίνακα
επιλέγουμε την κατάλληλη στάθμη προστασίας.

4.3 ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Νc ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΚΕΡΑΥΝΟ[1][9][10][11][12]
Οι τιμές του Nc καθορίζονται από τις εθνικές επιτροπές. Στην Ελλάδα η πιο σύνηθες
τιμή είναι περίπου Nc=1*10−3 . Στον παρακάτω πίνακα ταξινομούνται οι
κατασκευές ανάλογα τη χρήση τους και τους κινδύνους που προκύπτουν από
κεραυνικό πλήγμα.
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Πίνακας 4.2 [12]

Η τιμή του Nc μπορεί επίσης να επιλεγεί και με ανάλυση κινδύνου, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τους κατάλληλους συντελεστές όπως:
➢ Τύπος της κατασκευής
➢ Εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά
➢ Έργα που έχουν πραγματοποιηθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων από
πλήγμα κεραυνού
➢ Αριθμός ανθρώπων που εκτίθενται σε κίνδυνο
➢ Τύπος και σπουδαιότητα υπηρεσιών
➢ Αξία των αγαθών
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4.4 ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ[1][9][10][11][12]
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.6, για να υπολογίσουμε το συντελεστή Nd
χρειάζεται να υπολογίσουμε την ισοδύναμη συλλεκτήρια επιφάνεια Ae. Η
συλλεκτήρια επιφάνεια είναι μια επίπεδη επιφάνεια η οποία δέχεται τον ίδιο
αριθμό κεραυνικών πληγμάτων όπως η κατασκευή, και είναι η επιφάνεια που
περικλείεται μέσα στο περίγραμμα που προκύπτει από την τομή της επιφάνειας
εδάφους και μιας ευθείας γραμμής με κλίση 1/3 η οποία διέρχεται από τα
υψηλότερα σημεία της κατασκευής και περιστρέφεται γύρω της. Για μία
ορθογώνια κατασκευή απομονωμένη με ύψος H, μήκος L και πλάτος W η
συλλεκτήρια επιφάνεια ορίζεται ως
𝐴𝑒 = 𝐿 ∗ 𝑊 + 6 ∗ 𝐻(𝐿 + 𝑊) + 9𝜋𝐻2
Η ζητούμενη επιφάνεια φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα

Εικόνα 4.1 Ισοδύναμη συλλεκτήρια επιφάνεια [7]
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4.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ[1][9][10][11][12]
4.5.1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το συλλεκτήριο σύστημα ενός ΣΑΠ έχει σαν στόχο με την παρουσία του να μειώσει
την πιθανότητα ένας κεραυνός να πλήξει μια κατασκευή αφού σκοπός του είναι
να δεχτεί αυτό το κεραυνικό πλήγμα που θα έπληττε την κατασκευή. Το
συλλεκτήριο σύστημα είναι δυνατόν να αποτελείται από οποιονδήποτε
συνδυασμό των παρακάτω στοιχείων.
• Ράβδων
• Τεταμένων συρμάτων
• Πλέγματος αγωγών
Στις υπαίθριες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνήθως χρησιμοποιούνται οι
ακίδες, οι οποίες είναι μεταλλικοί ράβδοι που συλλέγουν τον κεραυνό. Στον
παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τυπικά πάχη και υλικά που χρησιμοποιούνται
στις ακίδες ανάλογα με το επίπεδο προστασίας.

Πίνακας 4.3 Τυπικά πάχη και υλικά [12]

Για τις αποστάσεις μεταξύ των ακίδων χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, η μέθοδος
της κυλιόμενης σφαίρας και η μέθοδος της γωνίας προστασίας.
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4.5.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο, η τοποθέτηση των ακίδων του συλλεκτήριου
συστήματος είναι σωστή μόνο εάν κανένα σημείο του όγκου της κατασκευής δεν
έρχεται σε επαφή με μια σφαίρα ακτίνας R, εξαρτώμενη από τη στάθμη
προστασίας, η οποία κυλιέται στο έδαφος, στην κορυφή και γύρω από την
κατασκευή. Η σφαίρα εφάπτεται μόνο στο έδαφος ή την κατασκευή όπως
φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 4.2 Η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας [12]

Πίνακας 4.4 Τυπικά μεγέθη ακτίνας κυλιόμενης σφαίρας [12]
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4.5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στη μέθοδο αυτή η θέση του συλλεκτήριου συστήματος είναι κατάλληλη μόνο εάν
ολόκληρη η κατασκευή ευρίσκεται μέσα στον όγκο που προστατεύει το σύστημα.
Ο όγκος αυτός αφορά έναν κυκλικό κώνο με κορυφή την κορυφή της ράβδου. Η
εικόνα που ακολουθεί βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον ζητούμενο όγκο και
να δούμε τη γωνία προστασίας α.

Εικόνα 4.3 Αναπαράσταση όγκου γωνίας προστασίας [12]

Η γωνία α είναι διαφορετική ανάλογα τη στάθμη προστασίας.

Εικόνα 4.4 Τυπικές τιμές γωνίας προστασίας [12]
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4.5.4 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ
Οι αγωγοί καθόδου είναι το κομμάτι αυτό του συστήματος προστασίας το οποίο
μεταφέρει το ρεύμα από το συλλεκτήριο σύστημα, μέσω της συντομότερης
διαδρομής προς το σύστημα γείωσης προκειμένου να εκφορτισθεί. Οι αγωγοί
καθόδου τοποθετούνται έτσι ώστε σε σχέση με το σημείο του πλήγματος μέχρι τη
γη
• Να υπάρχουν αρκετές παράλληλες διαδρομές για το ρεύμα
• Το μήκος των διαδρομών αυτών να είναι το συντομότερο δυνατόν
• Να γίνονται ισοδυναμικές συνδέσεις όπου χρειάζεται
Μια μέση απόσταση των αγωγών καθόδου ανάλογα τη στάθμη προστασίας
δίνεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας 4.5 Τυπικές αποστάσεις αγωγών καθόδου [12]

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο
αγωγοί καθόδου, καθώς ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος ένας από τους δύο να
υποστεί κάποια βλάβη ή ακόμα και να καταστραφεί τελείως. Σε αυτή την
περίπτωση ο άλλος λειτουργεί σαν εφεδρικός.

4.5.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
Ο στόχος του κυκλώματος γείωσης είναι να διαχέει το ρεύμα κεραυνού μέσα στη
γη χωρίς να δημιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις. Συνίσταται γενικά χαμηλή
τιμή αντίστασης ενώ μεγάλη σημασία έχει η μορφή και οι διαστάσεις του
κυκλώματος γείωσης. Για τα συστήματα γείωσης χρησιμοποιούνται 2 βασικοί
τύποι διατάξεων των ηλεκτροδίων γείωσης.
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Ο πρώτος τύπος διάταξης αφορά οριζόντια ή κατακόρυφα ηλεκτρόδια γείωσης
(συνήθως προτιμούνται τα κάθετα ηλεκτρόδια), τα οποία συνδέονται σε κάθε
αγωγό καθόδου. Σε αυτή την περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός ηλεκτροδίων
γείωσης είναι 2.
Η δεύτερη διάταξη αποτελείται από ένα περιμετρικό ηλεκτρόδιο γύρω από την
υπό προστασία κατασκευής το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά το 80%
θαμμένο στο έδαφος. Αυτή η μορφή γείωσης συνίσταται στην προστασία
φωτοβλταϊκών εγκαταστάσεων.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων γείωσης, η τιμή της οποίας για την
Ελλάδα συνίσταται στα 10Ω, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ειδική
αντίσταση του εδάφους στο οποίο θα ενταφιαστεί το κύκλωμα μας. Στον
παρακάτω πίνακα μπορούμε να διακρίνουμε τις τιμές της ειδικής αντίστασης για
τους πιο συνηθισμένους τύπους εδάφους.

Πίνακας 4.6 Τιμές ειδικής αντίστασης εδάφους [12]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΑΠ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που μελετάται ευρίσκεται στην ταράτσα ενός
διώροφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Μεσσήνης του νομού Μεσσηνίας. Στη
διάθεση μας έχουμε την κάτοψη της εγκατάστασης σε φωτογραφία καθώς και σε
Autocad.

Εικόνα 5.1 Κάτοψη εγκατάστασης [7]
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Εικόνα 5.2 Κάτοψη σε αρχείο autocad

Η εγκατάσταση αποτελείται από τρεις συστοιχίες. Οι πρώτες δύο σειρές
αποτελούνται η κάθε μια από 18 φωτοβολταϊκά στοιχεία τύπου ecosun 390 Wp.
Η Τρίτη σειρά αποτελείται από 15 φωτοβολταϊκά στοιχεία τύπου ecosun 390 Wp.
Η συνολική ισχύς της εγκατάστασης είναι 19.89 kWp. Παρακάτω δίνεται και το
μονογραμμικό διάγραμμα της εγκατάστασης.
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Εικόνα 5.3 Μονογραμμικό διάγραμμα εγκατάστασης
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5.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Για τον καθορισμό της στάθμης προστασίας θα ακολουθήσουμε τα βήματα στα
οποία αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για να μπορέσουμε όμως να
ξεκινήσουμε πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις διαστάσεις της κατασκευής. Από
την κάτοψη autocad μπορούμε να βρούμε το μήκος και το πλάτος της
εγκατάστασης. Αυτά θα είναι
Μήκος 21 μέτρα και πλάτος 10 μέτρα.
Δεν έχουμε όμως κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για το ύψος στο οποίο
βρίσκεται η εγκατάσταση μας. Προκειμένου να υπολογίσουμε το ύψος θα
χρησιμοποιήσουμε μια φωτογραφία της μπροστά όψης του ξενοδοχείου και θα
βρούμε το ύψος προσεγγιστικά από τους ορόφους που το αποτελούν.

Εικόνα 5.4 Μπροστινή όψη εγκατάστασης [7]

Εάν ο κάθε όροφος έχει (προσεγγιστικά) ύψος περίπου 3 μέτρα τότε με βάση την
πρόσοψη αλλά και το ύψος της ίδιας της κατασκευής υπολογίζουμε ότι συνολικό

42

ύψος θα είναι περίπου 11 μέτρα. Επομένως για τους υπολογισμούς που θα
εφαρμόσουμε παρακάτω, θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής στοιχεία
L=21m
W=10m
H=11m
Γνωρίζοντας πλέον τις διαστάσεις, σαν πρώτο βήμα θα πάμε να υπολογίσουμε τη
συλλεκτήρια επιφάνεια Ae.
𝐴𝑒 = 𝐿 ∗ 𝑊 + 6 ∗ 𝐻(𝐿 + 𝑊) + 9𝜋𝐻2 = 𝟓𝟔𝟐𝟔. 𝟎𝟑𝑚2
Από τον χάρτη ισοκεραυνικών καμπύλων (κεφάλαιο 3.6) έχουμε ότι Td=25.
Γνωρίζοντας ότι Ng=0.04𝑇𝑑1.25 έχουμε Ng=2.236.
Επειδή η κατασκευή ευρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν και άλλες κατασκευές
ή δέντρα ίδιου ή μεγαλύτερου ύψους, ο συντελεστής περιβάλλοντος θα πάρει την
τιμή Cl=0.25.
Από τα παραπάνω μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε τη συχνότητα άμεσων
κεραυνικών πληγμάτων.
𝑁𝑑 = 𝑁𝑔 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝐶𝑙 ∗ 10−6 = 𝟑. 𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟑
Η τιμή της ετήσιας αποδεκτής συχνότητας ζημιών από κεραυνούς επιλέγεται να
είναι 𝑁𝑐 = 𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟑
Παρατηρούμε ότι Nd>Nc και επομένως πρέπει να υπολογίσουμε την
αποτελεσματικότητα Ε.
𝐸 ≥ 1 − 𝑁𝑐/𝑁𝑑 ≥ 𝟎. 𝟔𝟗
Εάν ανατρέξουμε στον πίνακα του κεφαλαίου 4.2 που συσχετίζει την
αποτελεσματικότητα με τη στάθμη προστασίας, συμπεραίνουμε ότι η στάθμη
προστασίας που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η στάθμη προστασίας IV.
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5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΑΠ
5.3.1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Για το συλλεκτήριο σύστημα χρησιμοποιήθηκαν ακίδες αλουμινίου ύψους 2m και
πάχους 7mm στερεωμένα στα μεταλλικά πλαίσια των φωτοβολταϊκών πάνελ. Για
την βέλτιστη απόσταση μεταξύ των ακίδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της
κυλιόμενης σφαίρας, η ακτίνα της οποίας σύμφωνα με τον πίνακα του κεφαλαίου
4.5.2 είναι 60m. Η κυλιόμενη σφαίρα πρέπει να εφάπτεται σε απόσταση 0.3 m από
το πιο ψηλό σημείο της κατασκευής. Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε
την εφαρμογή της μεθόδου της κυλιόμενης σφαίρας.

Εικόνα 5.4 Τοποθέτηση ακίδων με τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας
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Όπως φαίνεται με τη χρήση της κυλιόμενης σφαίρας, στις 2 πρώτες σειρές
τοποθετήθηκαν ακίδες(κόκκινο χρώμα), μία σε κάθε άκρο. Στην Τρίτη και
μικρότερη σειρά λόγω του μικρού μεγέθους της τοποθετήθηκε μία ακίδα στο
κέντρο.

5.3.2 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ
Για να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε το ρεύμα κεραυνού που έχει πλήξει κάποια
από τις ακίδες που έχουμε τοποθετήσει θα χρειαστούμε τους αγωγούς καθόδου.
Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4.5.4 με βάση τη στάθμη προστασίας έχουμε κάποιες
τυπικές αποστάσεις μεταξύ των αγωγών καθόδου. Στην περίπτωση μας η
απόσταση μεταξύ των αγωγών καθόδου είναι περίπου 20 μέτρα και θα
τοποθετηθούν στο πλάι του κτηρίου. Για να μπορέσει όμως το ρεύμα να φτάσει
από τις ακίδες στους αγωγούς καθόδου θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα πλέγμα
διαμέτρου 8mm περιμετρικά της ταράτσας μαζί με τις απαραίτητες συνδέσεις
μεταξύ των συστοιχιών, όπως φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 5.5 Πλέγμα κορυφής και αγωγοί καθόδου
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Οι κόκκινες κουκίδες αναπαριστούν τους αγωγούς καθόδου, οι οποίοι απέχουν
μεταξύ τους περίπου 20 μέτρα. Οι συνδέσεις και το πλέγμα που έχουμε
τοποθετήσει μας εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση που η κατασκευή πληγεί από
κεραυνό, το ρεύμα θα ακολουθήσει την πιο σύντομη διαδρομή προς τους
αγωγούς καθόδου.

5.3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ
Για το σύστημα γείωσης χρησιμοποιήθηκε πλέγμα γείωσης με διαστάσεις
24.6m*18.7m, όσο δηλαδή είναι η περίμετρος του ξενοδοχείου, διατομής 40mm
σε βάθος ενταφιασμού περίπου 1m.

Εικόνα 5.6 Πλέγμα γείωσης

Το ζητούμενο πλέγμα απεικονίζεται με χρώμα πράσινο, και είναι αυτό στο οποίο
καταλήγουν οι αγωγοί καθόδου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Προκειμένου να προσομοιώσουμε το κύκλωμα προστασίας στον υπολογιστή, θα
πρέπει να υπολογίσουμε το ισοδύναμο κύκλωμα για το πλέγμα γείωσης, τους
αγωγούς καθόδου καθώς και το πλέγμα που συνδέεται με το συλλεκτήριο
σύστημα. Για την προσέγγιση του πλέγματος γείωσης χρησιμοποιούνται συνήθως
3 μέθοδοι, η μέθοδος της γραμμής μεταφοράς, της υβριδικής προσέγγισης και η
κυκλωματική προσέγγιση.

6.1 ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Στην περίπτωση μας για την αναπαράσταση του πλέγματος γείωσης θα
χρησιμοποιήσουμε την τρίτη μέθοδο κατά την οποία το πλέγμα αναπαρίσταται με
δίκτυο κατανεμημένων παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα, ένα στοιχειώδες τμήμα
του πλέγματος αποτελείται από αντίσταση συνδεδεμένη εν σειρά με μια επαγωγή
ενώ ακολουθούν εγκάρσιες εν παραλλήλω αγωγιμότητες και χωρητικότητες. Η
εικόνα που ακολουθεί μας δίνει μια αναπαράσταση των προαναφερθέντων.

Εικόνα 6.1 Αναπαράσταση ηλεκτροδίου γείωσης [10]

Στη συνέχεια παραθέτονται και εξηγούνται οι σχέσεις που θα χρησιμοποιηθούν
για τον υπολογισμό των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος γείωσης.
Για την ανά μονάδα μήκους επαγωγή έχουμε
𝐿𝑖 =

𝜇0 ∗ 𝑙𝑖
2𝑙𝑖
∗ (ln
− 1)
2𝜋
𝑎

Για την ανά μονάδα αντίσταση
𝑟𝑖 =

𝜌
2𝜋𝑙𝑖

[

2ℎ+𝑎
𝑙𝑖

+ ln

𝑙𝑖+√𝑙𝑖 2 +𝑎2
𝑎

𝑎 2

− √1 + ( ) + ln
𝑙𝑖

𝑙𝑖+√𝑙𝑖 2 +4ℎ2
2ℎ

2ℎ

− √1 + ( )2 ]
𝑙𝑖
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Ενώ για τα εγκάρσια στοιχεία θα έχουμε
Χωρητικότητα
𝐶𝑖 =

2𝜋𝜀𝑙𝑖
𝑎
𝑙𝑖 + √𝑙𝑖 2 + 𝑎2 √
𝑎 2
+ ln
− 1+( )
𝑎
𝑙𝑖
𝑙𝑖

Αγωγιμότητα
𝐺𝑖 =

𝐶𝑖
𝜀𝜌

Για τις παραπάνω εξισώσεις:
•
•
•
•
•
•

li: το μήκος του ηλεκτροδίου γείωσης (m)
α: η διάμετρος του ηλεκτροδίου γείωσης(m)
μ0: η μαγνητική διαπερατότητα του κενού 4π10−7 H/m
ρ: η ειδική αντίσταση του εδάφους (Ωm)
h: το βάθος ενταφιασμού(m)
ε: η διηλεκτρική σταθερά του εδάφους(F/m)

Για τον υπολογισμό των παραπάνω στοιχείων θα θεωρήσουμε ότι η διηλεκτρική
σταθερά του εδάφους, η ειδική αντίσταση του εδάφους και η μαγνητική
διαπερατότητα είναι παντού ίδιες. Η τιμή της ειδικής αντίστασης, επειδή
εργαζόμαστε σε εγκατάσταση με μπετόν, θα είναι ρ=200Ωm, η διηλεκτρική
σταθερά θα είναι ε=2.83*10−11 F/m. Η διάμετρος του ηλεκτροδίου είναι α=40
mm, το βάθος ενταφιασμού h=1m και τα μήκη li του πλέγματος θα είναι
li1=57.31m, li2=16.91m όπως φαίνεται παρακάτω
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Εικόνα 6.2 Μήκη πλέγματος γείωσης

Με βάση τα παραπάνω για κάθε li υπολογίσαμε με τη βοήθεια των εξισώσεων όλα
τα στοιχεία, τα οποία παραθέτονται στον πίνακα που ακολουθεί
li

ri

Li

Ci

Gi

57.31 m

5.52 Ω

797.8110-7 H

146.34*10^11 F

0.258 Ω^-1

16.91 m

14.45 Ω

193.78*10^-7
Η

18.49*10^-11
F

0.032 Ω^-1
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Επιπλέον πρέπει να υπολογίσουμε και το ισοδύναμο κύκλωμα των ράβδων
γείωσης που καταλήγουν εν τέλει στο πλέγμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται
οι διαφορετικές εξισώσεις για κάθε τύπο ράβδων.

Εικόνα 6.3 Σχέσεις ισοδύναμου π-RLC [10]

Στην δική μας περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τύπο ράβδων για
μήκος l=2m D=12mm και θα έχουμε
𝐺 −1 = 44.9 Ω
C=1nF
L=1.12μH
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6.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΘΟΔΟΥ
Για το ισοδύναμο κύκλωμα του πλέγματος της ταράτσας, θα υπολογίσουμε το
ισοδύναμο εν σειρά RLC κύκλωμα. Όμως λόγω των μικρών αποστάσεων και μηκών
είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι η εν σειρά χωρητικότητα που θα υπολογίζαμε
είναι τόσο μικρή που μπορεί να αμεληθεί. Για τον υπολογισμό της επαγωγής θα
εργαστούμε με τον πίνακα της εικόνας 6.3, ενώ για τον υπολογισμό της αντίστασης
έχουμε
𝑙
𝑠
Όπου ρ η ειδική αντίσταση του υλικού, l το μήκος και s η επιφάνεια διατομής του
αγωγού.
𝑅=𝜌

Η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι 0.0175μΩm και τα μήκη li θα είναι li1=48.3m
και li2=14.7m

Εικόνα 6.4 Μήκη πλέγματος κορυφής
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Κάνοντας τους απαραίτητους υπολογισμούς βρήκαμε τα εξής
l

L

R

48.3m

86.3 μH

0.0074 Ω

14.7m

22.7 μH

0.0022 Ω

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει για τους 3 αγωγούς καθόδου οι οποίοι έχουν
μήκος 9m.
l

L

R

9m

13 μH

0.0014 Ω

6.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η προσομοίωση του συστήματος προστασίας πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
του λογισμικού EMTP-ATP draw. Παρακάτω ακολουθεί το συνολικό ισοδύναμο
κύκλωμα του συστήματος όπως προέκυψε από την ανάλυση στα προηγούμενα
κεφάλαια.
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Εικόνα 6.5 Ισοδύναμο κύκλωμα συστήματος

Στο παραπάνω κύκλωμα, στην κορυφή έχουμε το πλέγμα χαλκού που ευρίσκεται
στην ταράτσα της κατασκευής, ακολουθούν οι αγωγοί καθόδου οι οποίοι εν τέλει
καταλήγουν στο πλέγμα και τις ράβδους γείωσης. Το κύκλωμα αυτό θέλουμε να
το καταπονήσουμε με ρεύμα κεραυνού το οποίο αναπαρίσταται με πηγή
ρεύματος όπως φαίνεται επάνω αριστερά στο κύκλωμα. Όπως έχουμε αναφέρει
στο κεφάλαιο 3 η κυματομορφή του ρεύματος κεραυνού περιγράφεται από την
σχέση
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𝑇 10
−𝛵
𝐼
𝑇1
𝑖= ∗
∗ 𝑒 𝑇2
𝑘
𝑇 10
1+
𝑇1
Όπου
I: μέγιστο ρεύμα
K: συντελεστής διόρθωσης
T: χρόνος
T1: χρόνος μετώπου
Τ2: χρόνος ουράς
Η εγκατάσταση υπόκειται σε ρεύμα κεραυνού 100kA 10/350μs. Λόγω των μικρών
αποστάσεων δεν χρειάζεται να τοποθετήσουμε την έγχυση ρεύματος σε
διαφορετικά σημεία καθώς η συμπεριφορά του συστήματος θα είναι σχεδόν ίδια.
Μετά το πέρας της προσομοίωσης προέκυψαν οι γραφικές παραστάσεις όπου
απεικονίζεται το πως μεταβάλλεται η τάση σε συνάρτηση με το χρόνο στον κάθε
ένα από τους 3 κόμβους στους οποίους έχουμε τοποθετήσει βολτόμετρα για τη
μέτρηση της τάσης.

Εικόνα 6.6 Τάση στον κόμβο 1
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Εικόνα 6.7 Τάση στον κόμβο 2

Εικόνα 6.8 Τάση στον κόμβο 3
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Εικόνα 6.9 Διάγραμμα
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προσομοίωση με πλήγμα κεραυνού ρεύματος
30kA 10/350μs.

Εικόνα 6.10 Διάγραμμα τάσεων σε όλους τους κόμβους

Εικόνα 6.11 Διάγραμμα ρευμάτων στους κόμβους
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Σε μία προσπάθεια βελτίωσης του παραπάνω κυκλώματος προκειμένου να έχουμε
εμφάνιση μικρότερων τιμών τάσεων και ρευμάτων έχουμε το παρακάτω κύκλωμα,
όπου σε κάθε πλευρά του πλέγματος γείωσης έχουμε προσθέσει μία επιπλέον
αντίσταση εν σειρά με επαγωγή, οι οποίες είναι αντίστοιχα συνδεδεμένες με
εγκάρσια εν παραλλήλω χωρητικότητα και αγωγιμότητα.

Εικόνα 6.12 Τροποποιημένο κύκλωμα

Για πλήγμα κεραυνού ρεύματος 30kA 10/350μs έχουμε τα παρακάτω
διαγράμματα.
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Εικόνα 6.13 Διάγραμμα τάσεων στους κόμβους

Εικόνα 6.14 Διάγραμμα ρευμάτων στους κόμβους

59

Συγκρίνοντας τις εικόνες 6.13 με τις 6.10 και 6.9 παρατηρούμε σημαντική μείωση
των υπερτάσεων που εμφανίζονται στους κόμβους. Παραμένει αρκετά υψηλή η
τιμή για τους κόμβους που βρίσκονται κοντά στο πλήγμα, έχουμε όμως σημαντική
μείωση στους υπόλοιπους κόμβους.
Για τα ρεύματα που εμφανίζονται στο κύκλωμα συγκρίνοντας τις εικόνες 6.14 και
6.11 παρατηρούμε ότι το 50% του ρεύματος διαχέεται στον αγωγό καθόδου που
βρίσκεται στην πιο κοντινή απόσταση από το κεραυνικό πλήγμα και στη συνέχεια
όλο το ρεύμα αποσβένει γρήγορα στο πλέγμα γείωσης.
Τα παραπάνω συμπεράσματα μας οδηγούν στο να τροποποιήσουμε άλλη μια
φορά το κύκλωμα μας, προσθέτοντας περισσότερα κατανεμημένα στοιχεία καθώς
και ηλεκτρόδια(συνολικά 6 ηλεκτρόδια).
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Εικόνα 6.15 Δεύτερο τροποποιημένο κύκλωμα.

Για το παραπάνω κύκλωμα και για ρεύμα κεραυνού 30kA οι τάσεις που
εμφανίζονται στους κόμβους έχουν ως εξής:
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Εικόνα 6.15 Διάγραμμα τάσεων στους κόμβους

Παρατηρούμε ότι οι τάσεις που εμφανίζονται στις τελευταίες δύο περιπτώσεις του
κυκλώματος μας δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Οι τιμές των τάσεων στους πιο
απομακρυσμένους κόμβους είναι αρκετά μικρότερες από το αρχικό μας κύκλωμα
αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε μικρότερες τιμές λόγω του μικρού μεγέθους της
εγκατάστασής μας.
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ΕΓΧΥΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΥ 30kA ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΜΒΟ

Εικόνα 6.16 Έγχυση ρεύματος κεραυνού σε άλλο κόμβο
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Εικόνα 6.17 Διάγραμμα τάσεων στους κόμβους για νέο πλήγμα

Για πλήγμα σε διαφορετικό σημείο της εγκατάστασης παρατηρούμε ότι εκτός του
κόμβου 6 που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο πλήγμα, οι κόμβοι 9 10 και 12 που
ανήκουν στο πλέγμα γείωσης έχουν αρκετά χαμηλές τιμές.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 30 kA
1ο κύκλωμα

2ο κύκλωμα

3ο κύκλωμα
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6 για τη μελέτη μας θεωρήσαμε σταθερή
διηλεκτρική σταθερά και μαγνητική διαπερατότητα. Με βάση τα διαγράμματα
που προέκυψαν παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη τάση παρατηρείται στον κόμβο 3
ο οποίος πιο κοντά από τους άλλους 2 στο κεραυνικό πλήγμα. Ωστόσο και στους
κόμβους 1 και 2 παρατηρούνται αρκετά υψηλές τάσεις, γεγονός που το
αναμένουμε λόγω των κοντινών αποστάσεων. Τροποποιώντας κατάλληλα το
κύκλωμα καταφέραμε να μειώσουμε σε κάποιο βαθμό τις τάσεις που
εμφανίζονται στους κόμβους αλλά και πάλι είναι τις τάξεως μερικών kV. Επομένως
επειδή η εγκατάσταση είναι μικρή είναι ακατόρθωτο να μειώσουμε σε πολύ
μεγάλο βαθμό την εμφάνιση υψηλής τάσης σε όλους τους κόμβους.
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