ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Διπλωματική Εργασία
της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗ
Αριθμός Μητρώου: 6836

Θέμα

«Μελέτη μη συμβατικών γειώσεων»

Επιβλέπουσα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ
Επίκουρη Καθηγήτρια

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας:

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με θέμα

«Μελέτη μη συμβατικών γειώσεων»

Της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΟΥΝΤΟΥΡΕΛΗ
Αριθμός Μητρώου: 6836

Παρουσιάστηκε δημόσια και εξετάστηκε στο Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις
…….../……../………

Η Επιβλέπουσα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΗ
Επίκουρη Καθηγήτρια

Ο Διευθυντής του Τομέα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
Καθηγητής

Αριθμός Διπλωματικής Εργασίας:

Θέμα: «Μελέτη μη συμβατικών γειώσεων»

Φοιτήτρια
Άρτεμις Πουντουρέλη

Επιβλέπουσα
Ελευθερία Πυργιώτη

Περίληψη
Οι γειώσεις διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην προστασία οποιασδήποτε
εγκατάστασης, είτε πρόκειται για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχύος, είτε για
τηλεπικοινωνίες, είτε για αντικεραυνική προστασία.
Σκοπός του συστήματος γείωσης είναι η ταχεία διάχυση του κεραυνικού ρεύματος ή
γενικότερα του ρεύματος σφάλματος μέσα στη γη, χωρίς να δημιουργούνται
επικίνδυνες υπερτάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο για τους ανθρώπους όσο
και για τον ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Για να είναι ένα σύστημα γείωσης αποδοτικό, θα πρέπει η αντίσταση γείωσής του
να έχει πολύ χαμηλή τιμή ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση
του ρεύματος προς τη γη. Για να επιτευχθεί μια τέτοια χαμηλή τιμή, λαμβάνοντας
υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να επιλέγουμε πάντα το μέρος όπου θα εγκατασταθεί
το σύστημα γείωσης με γνώμονα τη χαμηλή ειδική αντίστασή του, μπορούμε να
προβούμε σε αύξηση των διαστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης (μήκος και
διάμετρος), σε εγκατάσταση περισσοτέρων του ενός ηλεκτροδίων και τέλος σε
προσθήκη βελτιωτικού υλικού (μη συμβατική γείωση) το οποίο μειώνει την ειδική
αντίσταση του εδάφους γύρω απ’ το ηλεκτρόδιο. Η τελευταία επιλογή είναι
ιδιαίτερα δημοφιλής σε εδάφη με πολύ υψηλές τιμές ειδικής αντίστασης ή και με
αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης του ηλεκτροδίου.
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, προσομοιώθηκαν διάφορα
συστήματα γείωσης, συμβατικά και μη, με διαφορετικά μήκη και αριθμούς
ηλεκτροδίων, σε ομοιογενή και πολυστρωματικά εδάφη με διαφορετικές ειδικές
αντιστάσεις, διαφορετικές εγχύσεις ρεύματος και με ή χωρίς χρήση βελτιωτικού, με
σκοπό τη μελέτη της επίδρασης κάθε παράγοντα στην τελική διαμόρφωση της
αντίστασης γείωσης και των αναπτυσσόμενων τάσεων/ηλεκτρικών πεδίων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μη συμβατικά συστήματα και στη σύγκριση της

απόδοσής τους με την απόδοση των
αντίστοιχων συμβατικών. Όλες οι
προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Opera-3d που χρησιμοποιεί τη
Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων για τον υπολογισμό των ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων και ακολούθως, των λοιπών σχετικών μεγεθών.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των θεμάτων που πραγματεύεται το κάθε
κεφάλαιο.
Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή στην έννοια των γειώσεων, αναφέρονται τα είδη
και οι μέθοδοι γείωσης καθώς επίσης και οι διάφοροι τύποι των ηλεκτροδίων
γείωσης και οι διατάξεις τοποθέτησής των.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη των συστημάτων
γείωσης: η αντίσταση γείωσης, που αποτελεί μέτρο της απόδοσής τους και η ειδική
αντίσταση του εδάφους που τα περιβάλλει. Γίνεται αναφορά τόσο στο θεωρητικό
υπολογισμό όσο και στην πειραματική τους μέτρηση.
Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα βελτιωτικά υλικά γειώσεων και στα διάφορα
υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς γι’ αυτό το σκοπό.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις διάφορες μεθόδους υπολογισμού πεδιακών
μεγεθών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων μιας
και αυτή χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής.
Στο Κεφάλαιο 5
παρουσιάζεται το πρόγραμμα Opera-3d, στο οποίο
πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις, καθώς και τα ποικίλα πακέτα ανάλυσης
που χρησιμοποιεί. Γίνεται επίσης αναφορά στις εξισώσεις και τον αλγόριθμο που
χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών του εκάστοτε
προβλήματος.
Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται αναλυτικά οι διατάξεις των συστημάτων γείωσης
που προσομοιώθηκαν και τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων που
δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα γραφήματα και τα αποτελέσματα
που προέκυψαν σε κάθε περίπτωση. Τέλος, γίνεται αναφορά στη μετεπεξεργασία
των αποτελεσμάτων, με σκοπό τον υπολογισμό της αντίστασης γείωσης, αλλά και
στο θεωρητικό υπολογισμό της τελευταίας. Δίνεται μάλιστα και μία επέκταση του
τύπου του Fagan [16] για την περίπτωση διστρωματικού εδάφους στο οποίο έχει
γίνει προσθήκη βελτιωτικού.
Στο Κεφάλαιο 7 γίνεται σχολιασμός των αποτελεσμάτων και καταγραφή διαφόρων
χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα επιδεικνύουν αφενός την τεράστια
επίδραση που ασκεί το περιβάλλον έδαφος στην αντίσταση γείωσης ενός
συστήματος και αφετέρου τη βελτίωση που επιτυγχάνεται απ’ το διπλασιασμό του
μήκους του ηλεκτροδίου (μείωση αντίστασης γείωσης έως και 36,7%), την

τοποθέτηση βελτιωτικού γύρω απ’ αυτό (μείωση έως και 68,3%) καθώς και την
προσθήκη πλέον του ενός ηλεκτροδίων σε κατάλληλη μεταξύ τους απόσταση
(μείωση 29,2% για δύο ηλεκτρόδια σε απόσταση τετραπλάσια του μήκους τους).
Επίσης, προκύπτει ότι οι μη συμβατικές γειώσεις με βελτιωτικά προκαλούν πιο
ομαλή μείωση του δυναμικού, περιορίζοντας έτσι τις αναπτυσσόμενες βηματικές
τάσεις και τάσεις επαφής. Τέλος, προτείνεται ένας θεωρητικός τρόπος υπολογισμού
της αντίστασης γείωσης σε περιπτώσεις μη συμβατικών συστημάτων με βελτιωτικά
ειδικής αντίστασης
.

Abstract
Grounding systems contribute considerably to the protection of constructions
(electrical power installations, telecommunications or even lightning protection).
The main objective of a grounding system is to quickly dissipate fault current into the
ground, without causing dangerous overvoltages in the surrounding area, both for
people and electrical or electronic equipment.
For a grounding system to be effective, its grounding resistance should be low
enough so as to make sure that the fault current is dissipated into the earth without
any hindrances. To achieve such a low value, taking into account that it is not always
possible to install a grounding system in a low resistivity soil, one could increase the
electrode dimensions (its length and diameter), add more electrodes and finally
enhance the surrounding ground by using various ground enhancing compounds
(conductive backfills – nonconventional grounding). In this way, the surrounding soil
resistivity decreases and that’s why this option is commonly used in sites where
resistivity is very high or where corrosion constitutes a common threat to the
electrode life span.
In the context of the present diploma thesis, various grounding systems were
simulated, both conventional and nonconventional. The parameters that were
modified were: numbers and lengths of electrodes, current injections and
homogenous or multilayered soil with different resistivity values and either with or
without conductive backfills. The objective was to study the effect of each of the
aforementioned parameters on the grounding resistance and the potential/electric
field. Special emphasis was given on nonconventional grounding systems and their
effectiveness comparing to conventional ones. The simulations were conducted in
Opera-3d, a program that calculates electromagnetic fields through the Finite
Element Method.
A brief description of the issues that are analyzed in each chapter can be found next.
Chapter 1 constitutes an introduction to the meaning and role of “grounding”. The
reader is then acquainted with the grounding types and methods as well as the
various types of electrodes and their set-ups.
Chapter 2 focuses on certain typical quantities of grounding systems: namely, the
grounding resistance and the surrounding soil resistivity.
Chapter 3 provides information on the various ground enhancing compounds.

Chapter 4 focuses on the various methods used for the calculation of
electromagnetic fields. A more detailed reference to the Finite Element Method is
given.
Chapter 5 provides information on the Opera-3d program, which was used for the
simulations, as well as the various analysis programs that are included. Information
are also provided on the equations and the algorithm used by the program in order
to calculate the electromagnetic fields.
Chapter 6 provides an illustration of the various grounding set-ups which were
simulated as well as the corresponding finite element models that were designed.
Furthermore, the simulation results and graphs are presented. Last but not least,
post-processing takes place in order to calculate the grounding resistance. The latter
one is also calculated using theoretical formulas. An expansion of Fagan’s formula
[16] is also given in the case of two-layered soil which has been enriched by a
conductive backfill.
In Chapter 7 the results are discussed and several observations are made. The results
demonstrate the great impact the surrounding soil has on the grounding resistance.
They also show the improvement which is achieved by doubling the electrode length
(decrease of grounding resistance up to 36,7%), adding conductive backfills
(decrease up to 68,3%) and installing more than one electrodes at appropriate
distances (29,2% decrease in the case of two electrodes at a distance four times their
length). Nonconventional grounding systems with conductive backfills are found to
cause a smoother potential reduction, thus minimizing the step and touch voltages.
Finally, a theoretical way of calculating the grounding resistance in nonconventional
grounding systems with backfill resistivity
is proposed.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γειώσεις
1.1 Γείωση – Ορισμός και Σκοπός
Ο όρος γείωση περιγράφει την αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου ενός κυκλώματος ή ενός
ξένου προς το κύκλωμα μεταλλικού αντικειμένου με μία εγκατάσταση γείωσης, δηλαδή με
ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης που εξασφαλίζουν σύνδεση με τη γη [1]. Με τη
σύνδεση τα σημεία αυτά αποκτούν το ίδιο δυναμικό με τη γη, κατά σύμβαση μηδέν.
Σκοπός της γείωσης είναι η ταχεία εκφόρτιση ρευμάτων είτε υπό κανονική κατάσταση
λειτουργίας είτε σε περιπτώσεις σφαλμάτων ή κεραυνικών πληγμάτων, μέσω ενός δρόμου
χαμηλής αντίστασης στη γη, αποτρέποντας την υπέρβαση των ορίων λειτουργίας του
εξοπλισμού και παρέχοντας προστασία όχι μόνο στον εξοπλισμό αλλά και στους
ανθρώπους που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να
επιτευχθεί αυτό είναι η σύνθετη αντίσταση του συστήματος να είναι αρκετά χαμηλή θεωρητικά ίση με μηδέν - ώστε το ρεύμα να οδεύσει στη γη, διατηρώντας τις
αναπτυσσόμενες διαφορές δυναμικού (βηματική τάση και τάση επαφής) κάτω από
συγκεκριμένα όρια [2], [3].
Ένα σύστημα γείωσης αποτελείται από ένα σύνολο ομοειδών ή μη γειωτών, συνδεδεμένων
με τον λεγόμενο αγωγό γείωσης, καθώς και το σύνολο των εξαρτημάτων (σύνδεσμοι,
σφιγκτήρες) που απαιτούνται για τη σύνδεση και στήριξή τους. Το σύστημα γείωσης
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης αλλά και του συστήματος
αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας [4].
Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ορθή κατασκευή ενός συστήματος γείωσης, θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες [2], [5]:
α) Η δομή και η ειδική αντίσταση του εδάφους όπου είναι τοποθετημένο το σύστημα
γείωσης.
β) Η κυματομορφή και η μέγιστη τιμή του εγχεόμενου ρεύματος.
γ) Η ανάπτυξη ή όχι ιονισμού του εδάφους.
δ) Το σημείο έγχυσης του ρεύματος βραχυκύκλωσης ή του ρεύματος κεραυνού.

1

1.2 Είδη γειώσεων
Οι γειώσεις διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό χρήσης τους, αν και
πολλές φορές διαφορετικά είδη μπορεί να συνυπάρχουν στο ίδιο σύστημα [1], [4], [6]:
α) Γείωση λειτουργίας: Ονομάζεται η γείωση ενός σημείου ενός ενεργού κυκλώματος που
γίνεται για λειτουργικούς λόγους ή για την αποφυγή υπερτάσεων, πχ. η γείωση του
ουδέτερου ενός μετασχηματιστή και η γείωση του ουδέτερου αγωγού ενός συστήματος.
Υποδιαιρείται σε:
 Άμεση εφόσον περιλαμβάνει μόνο την αντίσταση γείωσης.
 Έμμεση εφόσον περιλαμβάνει επιπροσθέτως ωμικές, επαγωγικές ή και χωρητικές
αντιστάσεις.
Στις γειώσεις λειτουργίας δεν συγκαταλέγονται οι ανοικτές γειώσεις, δηλαδή γειώσεις που
διακόπτονται με την παρεμβολή ενός σπινθηριστή ή μιας ασφάλειας διάσπασης.
β) Γείωση προστασίας: Ονομάζεται η γείωση ενός μεταλλικού μέρους που δεν ανήκει στο
κύκλωμα λειτουργίας (πχ. η γείωση του μεταλλικού κελύφους μιας ηλεκτρικής συσκευής)
με σκοπό την προστασία των ανθρώπων – χειριστών, που μπορεί να έρθουν σε επαφή με
αυτό, έναντι επικίνδυνων τάσεων επαφής. Ομοίως με πριν, στις γειώσεις προστασίας δεν
συγκαταλέγονται οι ανοικτές γειώσεις.
γ) Γείωση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) (ή Γείωση ασφαλείας):
Ονομάζεται η ανοικτή ή η συνεχής γείωση του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας
μιας εγκατάστασης (και πιο συγκεκριμένα των αγωγών καθόδου του ΣΑΠ) με σκοπό την
εκφόρτιση των κρουστικών κεραυνικών ρευμάτων. Πέρα απ’ την προστασία της
εγκατάστασης, συμβάλλουν και στην ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο.
Ανοικτές γειώσεις μειώνουν την ηλεκτροχημική διάβρωση. Ενδεικτικά παραδείγματα
αποτελούν οι γειώσεις των αλεξικέραυνων, των αντιστατικών δαπέδων σε χώρους
επείγουσας ιατρικής και των χώρων με μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας [3].

Σχήμα 1.1: Είδη γειώσεων σε μία οικιακή εγκατάσταση [1].
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δ) Γείωση συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών: Αφορά στις γειώσεις και τις
ισοδυναμικές συνδέσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών καθώς και
εγκαταστάσεων γενικότερα όπου απαιτείται η διασύνδεση των διαφόρων συσκευών για
λόγους μετάδοσης δεδομένων [7].
ε) Γείωση υποσταθμών μέσης τάσης: Ονομάζεται η σύνδεση όλων των συσκευών, των
ουδέτερων κόμβων των μετασχηματιστών, των μεταλλικών περιβλημάτων, των πυλώνων,
των εγκαταστάσεων γενικά και της περίφραξης με το σύστημα γείωσης του υποσταθμού,
που συνήθως αποτελείται από πλέγμα θαμμένο στο έδαφος [7].

1.3 Μέθοδοι γείωσης
Οι μέθοδοι γείωσης που απαντώνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες [8]:
α) Άμεση γείωση: Ονομάζεται η απευθείας αγώγιμη σύνδεση με το σύστημα γείωσης
(Σχήμα 1.2). Τα μεταλλικά περιβλήματα των συσκευών που προστατεύονται από κοινού με
μία διάταξη προστασίας, πρέπει να συνδέονται με κοινό ηλεκτρόδιο γείωσης. Το ίδιο ισχύει
και για συσκευές με τις οποίες μπορεί να έρθει ο άνθρωπος σε ταυτόχρονη επαφή.

Σχήμα 1.2: Σύστημα προστασίας με άμεση γείωση [9].

β) Ουδετέρωση: Ονομάζεται η αγώγιμη σύνδεση των μεταλλικών περιβλημάτων των
συσκευών με αγωγό προστασίας που συνδέεται με τον ουδέτερο του δικτύου στον πίνακα
παροχής. Ο ουδέτερος συνδέεται και με το ηλεκτρόδιο γείωσης στο σημείο παροχέτευσης,
πριν απ’ το μετρητή. Σε περίπτωση βλάβης της μόνωσης της συσκευής, το κύκλωμα κλείνει
μέσω του ουδέτερου. Επειδή ο ουδέτερος αγωγός συνδέεται με το κέλυφος των συσκευών,
το δυναμικό του δεν πρέπει να αποκτήσει επικίνδυνες για τον άνθρωπο τιμές ούτε κατά την
κανονική λειτουργία ούτε σε περιπτώσεις σφαλμάτων. Η μέθοδος αυτή είναι εξίσου
αποτελεσματική με την άμεση γείωση, ωστόσο απαιτεί μικρότερη αντίσταση γείωσης [9].
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γ) Μέσω διακοπτών διαφυγής: Με αυτού του είδους τους διακόπτες επιτυγχάνεται
αυτόματη απομόνωση του προβληματικού τμήματος της εγκατάστασης, ενώ η αντίσταση
γείωσης είναι πολύ υψηλή και μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Οι διακόπτες διαφυγής
διακρίνονται σε διακόπτες διαφυγής τάσης, που απομονώνουν το τμήμα στο οποίο η τάση
υπερβαίνει κάποιο προκαθορισμένο όριο, και σε διακόπτες διαφυγής ρεύματος, που
απομονώνουν το τμήμα στο οποίο το ρεύμα υπερβαίνει κάποιο προκαθορισμένο όριο.

Σχήμα 1.3: Σύστημα προστασίας με διακόπτη διαφυγής έντασης [10].

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει η απόζευξη της εγκατάστασης να επιτυγχάνεται το πολύ
σε
, αν η διαφορά δυναμικού κάποιου τμήματος σε σχέση με τη γη εξακολουθεί να
είναι μεγαλύτερη των
[7].

1.4 Τύποι ηλεκτροδίων γείωσης [1], [6], [7]
Τα ηλεκτρόδια γείωσης (ή γειωτές) είναι αγωγοί ποικίλων γεωμετρικών σχημάτων που
τοποθετούνται μέσα στο έδαφος με στόχο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής επαφής
τους με τη γη και, κατά συνέπεια, την πλέον αποτελεσματική διάχυση του ρεύματος
σφάλματος σ’ αυτή. Οι κυριότεροι τύποι γειωτών φαίνονται στο Σχήμα 1.4.
Ανάλογα με το βάθος τοποθέτησής τους, διακρίνονται σε επιφανειακούς (πχ. γειωτές
ταινίας, πλέγματος, ακτινικούς) και σε βαθείς (πχ. γειωτές ράβδου).
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Σχήμα 1.4: Διάφοροι τύποι γειωτών [1].

Ακολουθούν λίγα λόγια για κάθε τύπο γειωτή.

1.4.1 Γειωτής ράβδου
Πρόκειται για ράβδο κυκλικής διατομής ή διατομής σταυρού διαφόρων μηκών (συνήθως ). Τοποθετείται κατακόρυφα (ή και λοξά σε κάποιες περιπτώσεις) στο έδαφος, στο
επιθυμητό βάθος. Το κάτω μέρος διαμορφώνεται σαν ακίδα για να οδηγείται καλύτερα στο
έδαφος, ενώ το άνω μέρος (περίπου
) καταλήγει συνήθως σε φρεάτιο έτσι ώστε το
σημείο σύνδεσης με τον αγωγό γείωσης να είναι επισκέψιμο (Σχήμα 1.5). Η χρήση τους
συνίσταται σε εδάφη όπου η ειδική αντίσταση μειώνεται κατά βάθος.

Σχήμα 1.5: Σημείο σύνδεσης – Ειδικό φρεάτιο γείωσης

5

Οι γειωτές ράβδου κυκλικής διατομής κατασκευάζονται από χάλυβα ηλεκτρολυτικά
επιχαλκωμένο, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον
έτσι ώστε να εμπήγνυνται και
στα πιο σκληρά εδάφη, χωρίς να απογυμνώνεται η χαλύβδινη ψίχα. Οι συνήθεις διαστάσεις
τους κυμαίνονται από
έως
σε διάμετρο και από
έως
σε μήκος.
Συνήθως φέρουν σπείρωμα στο άνω και κάτω άκρο που επιτρέπει την επιμήκυνσή τους με
τη χρήση ορειχάλκινων συνδέσμων επιμήκυνσης (μούφες) (Σχήμα 1.6).

Σχήμα 1.6: Ορειχάλκινη μούφα σύνδεσης γειωτών ράβδου.

Επίσης, μπορούν να κατασκευαστούν από θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, με πάχος
επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον
. Οι συνήθεις διαστάσεις τους κυμαίνονται γύρω
στα
σε διάμετρο και από
έως
σε μήκος.
Ακόμη, μπορούν να κατασκευαστούν από σκληρό χαλκό υψηλής αγωγιμότητας. Χάρη στην
υψηλή περιεκτικότητά του σε άλατα, τέτοιου είδους ηλεκτρόδια καθίστανται κατάλληλα σε
μέρη τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ διαβρωτικές συνθήκες εδάφους.
Οι γειωτές ράβδου διατομής σταυρού κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα, με
πάχος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον
. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος αυτό, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η αντοχή του γειωτή στη διάβρωση. Οι διαστάσεις τους είναι
διάμετρος και
,
ή
μήκος. Το πάχος των ελασμάτων που δημιουργούν τη
σταυροειδή διατομή είναι
. Ο γειωτής πρέπει να φέρει στο άνω άκρο του
συγκολλημένο διάτρητο έλασμα για την προσαρμογή του αγωγού γείωσης, μέσω
κατάλληλου σφιγκτήρα.
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε και το ηλεκτρολυτικό ηλεκτρόδιο [11] (Σχήμα 1.7) το οποίο
είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξαλείψει τα μειονεκτήματα των άλλων ηλεκτροδίων
γείωσης. Αποτελείται από έναν κοίλο άξονα μαλακού χαλκού (ονομαστικής διαμέτρου
και ελαχίστου μήκους
), γεμάτο με ορυκτά άλατα (μάζας τουλάχιστον
)
τα οποία απορροφούν υγρασία από το περιβάλλον. Η υγρασία αναμιγνύεται με τα άλατα
δημιουργώντας ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα που ρέει συνεχώς στο περιβάλλον έδαφος.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, το έδαφος παραμένει υγρό και με υψηλό ιοντικό περιεχόμενο,
οδηγώντας σε μείωση της ειδικής αντίστασής του και επιτυγχάνοντας χαμηλότερη
αντίστασης γείωσης απ’ τα συμβατικά ηλεκτρόδια. Συνήθως τοποθετείται περιμετρικά του
ηλεκτροδίου κάποιο υλικό υψηλής αγωγιμότητας (πχ. μπετονίτης) το οποίο προσφέρει
επιπλέον και προστασία απ’ τη διάβρωση. Αυτό το ηλεκτρόδιο είναι το μόνο που
βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το μειονέκτημά του όμως έγκειται τόσο στο κόστος
αγοράς όσο και εγκατάστασης.
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Σχήμα 1.7: Διάταξη και τρόπος λειτουργίας ηλεκτρολυτικού ηλεκτροδίου [11].

1.4.2 Γειωτής ταινίας
Ταινία, διαφόρων διαστάσεων, η οποία τοποθετείται κάθετα μέσα στο έδαφος σε βάθος
τουλάχιστον
. Συνήθως προτιμάται βάθος γύρω στα για να υπάρχει υγρό
έδαφος. Η ταινία μπορεί να τοποθετηθεί ευθύγραμμα ή κυκλικά γύρω από την
εγκατάσταση (γειωτής βρόχου). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αγωγός κυκλικής
διατομής ο οποίος όμως λόγω της μικρότερης επιφάνειας επαφής με το έδαφος,
παρουσιάζει υψηλότερη τιμή αντίστασης γείωσης. Γειωτές ταινίας κατασκευάζονται από
χάλυβα γαλβανισμένο, επιμολυβδωμένο ή επιχαλκωμένο με συνήθεις διαστάσεις
και
καθώς επίσης και από χαλκό με διαστάσεις
,
και
. Η χρήση συρματόσχοινου αντί ταινίας δε συνιστάται γιατί
αυτό διαβρώνεται σχετικά γρήγορα. Μια περίπτωση γειωτή ταινίας αποτελεί η θεμελιακή
γείωση την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω.

1.4.3 Γειωτής πλάκας
Πλάκα, διαφόρων διαστάσεων (ελάχιστο
), η οποία ενταφιάζεται στο
έδαφος σε βάθος τουλάχιστον
, με την επιφάνειά της κατακόρυφη. Το υλικό
κατασκευής μπορεί να είναι γαλβανισμένος, επιχαλκωμένος ή επιμολυβδωμένος χάλυβας
με πάχος μεγαλύτερο των
ή χαλκός ή μόλυβδος με πάχος μεγαλύτερο των
.

1.4.4 Ακτινικός γειωτής
Ταινίες ή ράβδοι που διαμορφώνονται υπό μορφή αστέρα με πολλές ακτίνες. Ο αστέρας
βρίσκεται σε οριζόντια θέση, ενταφιασμένος σε βάθος τουλάχιστον
. Τα υλικά
κατασκευής είναι όμοια με την περίπτωση του γειωτή ταινίας.
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1.4.5 Γειωτής πλέγματος
Πλέγμα από ταινίες ή αγωγούς κυκλικής ή άλλης διατομής με τετραγωνικά ανοίγματα
πλάτους
- , το οποίο τοποθετείται οριζόντια σε βάθος
- . Το πλάτος των
τετραγωνικών ανοιγμάτων καθορίζεται από το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί το πλέγμα
καθώς και από τα όρια των βηματικών τάσεων. Το πλεονέκτημα των γειωτών πλέγματος
είναι ότι οι βηματικές τάσεις στο έδαφος, πάνω από το πλέγμα, είναι αμελητέες.
Προφανώς, ανοίγματα μεγαλύτερα από
έχουν μεγαλύτερες βηματικές τάσεις από ότι
πλέγματα με ανοίγματα
. Τα ελάχιστα πάχη είναι όπως στους γειωτές ταινίας.

1.4.6 Μεταλλικοί υδροσωλήνες (δίκτυο ύδρευσης)
Για εγκαταστάσεις με τάσεις ως προς γη μικρότερες των
, επιτρέπεται, χωρίς ιδιαίτερη
άδεια, η χρησιμοποίηση μεταλλικών δικτύων ύδρευσης ως γειωτών. Μοναδική
προϋπόθεση είναι η απλή συγκατάθεση του Οργανισμού Ύδρευσης καθώς και η έγκαιρη
ενημέρωση του χρήστη της ηλεκτρικής εγκατάστασης για οποιαδήποτε προγραμματισμένη
αλλαγή στο σύστημα των σωληνώσεων. Για υψηλότερες τάσεις χρειάζεται ειδική άδεια από
τον Οργανισμό Ύδρευσης. Η γραμμή γείωσης συνδέεται κατά προτίμηση πριν από το
μετρητή. Αν η σύνδεση γίνει μετά το μετρητή, πρέπει να βραχυκυκλωθεί μονίμως ο
μετρητής με χάλκινο σύρμα
- και διατομή τουλάχιστον
. Προσοχή πρέπει να
δοθεί καθώς κατά
δεν επιτρέπεται η παράλληλη σύνδεση γειωτών από χαλκό με
το δίκτυο ύδρευσης. Τέτοιου είδους σύνδεση προκαλεί το σχηματισμό ηλεκτροχημικών
στοιχείων με αποτέλεσμα τη διάβρωση του σιδήρου.
Λόγω της μεγάλης του έκτασης, το δίκτυο ύδρευσης εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση
γείωσης. Ωστόσο, η ολοένα αυξανόμενη χρήση μη μεταλλικών σωλήνων το καθιστά πλέον
αναποτελεσματικό ως μέθοδος προστασίας.
Στον Πίνακα 1.1 δίνονται οι ελάχιστες διατομές διαφόρων τύπων γειωτών [1], [7].
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ΥΛΙΚΟ
ΜΟΡΦΗ
ΓΕΙΩΤΗ
Ταινία

Χάλυβας
γαλβανισμένος (με
70μm στρώμα)
100mm2, ελάχ. πάχος
3mm

Ράβδος
στρογγυλή

78mm2 (10Φ)

Συρματόσχοινο

95mm2 χονδρόκλωνο
(δε χρησιμοποιείται)

Σωλήνας για
πασαλογειώσεις

oνομ. διάμετρος 1''
(εσωτ. διάμετρος) ελάχ.
πάχος 2mm

Ράβδος L, U, T, I
για
πασαλογειώσεις

100mm2, ελάχ. πάχος
3mm

Πλάκα

ελάχ. πάχος 3mm

Χάλυβας
επιχαλκωμένος
50mm2, ελάχ. πάχος
2mm
50mm2 χάλυβα
35mm2 χαλκός

Χαλκός
50mm2, ελάχ. πάχος
2mm
35mm2
35mm2 χονδρόκλωνο
(ελάχ. πάχος κλώνων
1,8mm)
εσωτ. διάμετρος
20mm, ελάχ. πάχος
2mm

50mm2 στρογγυλή
ράβδος

35mm2, ελάχ. πάχος
3mm
ελάχ. πάχος 2mm

Πίνακας 1.1: Ελάχιστες διατομές διαφόρων τύπων γειωτών.

1.5 Διατάξεις γειωτών [6]
Ακολουθεί αναφορά στις πλέον χρησιμοποιούμενες διατάξεις γειωτών. Τονίζεται ότι οι
αγωγοί σύνδεσης καθώς και όλοι οι γειωτές του συστήματος πρέπει να είναι του ιδίου
υλικού προς αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

1.5.1 Πολυγωνική διάταξη
Αποτελείται από ραβδοειδείς γειωτές, τοποθετημένους στις κορυφές ισόπλευρου
πολυγώνου, συνήθως δε τριγώνου (τριγωνική γείωση) (Σχήμα 1.8). Οι ράβδοι συνδέονται
μεταξύ τους με αγωγό γείωσης, η διατομή του οποίου εξαρτάται απ’ τις απαιτήσεις της
εγκατάστασης. Στην περίπτωση επιχαλκωμένων γειωτών, αυτοί συνήθως συνδέονται
μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής
. Όταν χρησιμοποιούνται
επιψευδαργυρωμένοι γειωτές, η σύνδεση συνήθως γίνεται με χαλύβδινο αγωγό, θερμά
επιψευδαργυρωμένο, διαμέτρου
.
Η απόσταση μεταξύ των ράβδων πρέπει να είναι τουλάχιστον
φορά το βάθος έμπηξης.
Πολλές φορές, λόγω έλλειψης χώρου ή για ευκολία, αντί της πολυγωνική διάταξης οι
ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία διάταξη, σε Τ διάταξη, σε κυκλική διάταξη
κλπ. Πάντα όμως πρέπει να ικανοποιείται η προαναφερθείσα αναλογία απόστασης-βάθους
τοποθέτησης. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η μεταξύ τους απόσταση, τόσο καλύτερα
αποτελέσματα επιτυγχάνονται (μέχρι να φθάσουμε στο ενεργό μήκος όπου οποιαδήποτε
περαιτέρω αύξηση της απόστασης αφήνει την αντίσταση γείωσης ανεπηρέαστη).
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Σχήμα 1.8: Παράδειγμα τριγωνικής γείωσης.

1.5.2 Γείωση με πλάκες
Αποτελείται από πλάκες γείωσης οι οποίες τοποθετούνται σε τυχαία διάταξη, με μόνη
προϋπόθεση η απόσταση μεταξύ τους να είναι τουλάχιστον
. Η σύνδεση μεταξύ των
πλακών γίνεται με χάλκινο αγωγό διατομής
ή χαλύβδινο, θερμά
επιψευδαργυρωμένο, διαμέτρου
για χάλκινες και χαλύβδινες, θερμά
επιψευδαργυρωμένες πλάκες αντίστοιχα.

Σχήμα 1.9: Σύστημα γείωσης με πλάκες [10].

1.5.3 Περιμετρική γείωση
Αποτελείται από από γειωτή ταινίας (και σπανιότερα από αγωγό κυκλικής διατομής).
Τοποθετείται σε όρυγμα βάθους
, για να υπάρχει υγρασία, περιμετρικά του
κτιρίου και σε απόσταση περίπου
, διότι τα χώματα κοντά στο κτίριο (μπάζα) συνήθως
δεν είναι αγώγιμα. Η τιμή της αντίστασης γείωσης μειώνεται όσο αυξάνει το μήκος της
ταινίας.
Η σύνδεση της περιμετρικής ταινίας με τον αγωγό γείωσης πρέπει να γίνεται με ειδικό
σύνδεσμο-σφιγκτήρα ιδίου υλικού με τα προς σύνδεση μέρη και όχι με τη χρήση κοχλιών ή
περικοχλίων.
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1.5.4 Θεμελιακή γείωση [1], [7], [8], [9], [12]
Πρόκειται για έναν γειωτή ταινίας, και σπανιότερα αγωγό κυκλικής διατομής, που
τοποθετείται στο κάτω μέρος των θεμελίων των κτιρίων (στους εξωτερικούς τοίχους), μέσα
στο σκυρόδεμα (πάχους τουλάχιστον
, συνήθως ) (Σχήμα 1.10), σε μορφή
κλειστού βρόχου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει μόνωση κατά της υγρασίας, η ταινία γείωσης
πρέπει να τοποθετείται προς την πλευρά του εδάφους. Για κτίρια μεγάλης περιμέτρου,
συνιστάται η τοποθέτηση εγκάρσιων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός του
σκυροδέματος των θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει πάνω
από
απ’ το γειωτή (Σχήμα 1.11). Επίσης, συνιστάται η σύνδεση στο γειωτή του
οπλισμού του σκυροδέματος καθώς και του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, εάν
υπάρχει, και των αλεξικέραυνων (ενδεχομένως μέσω σπινθηριστών).
Ως θεμελιακό ηλεκτρόδιο μπορεί να εγκατασταθεί μέσα στο σκυρόδεμα γαλβανισμένη
χαλύβδινη ταινία και να συνδεθεί άμεσα με τις χαλύβδινες ράβδους του οπλισμού. Ο
χαλκός και ο ανοξείδωτος χάλυβας στο σκυρόδεμα είναι επίσης αποδεκτά και μπορούν να
συνδεθούν άμεσα με το χαλύβδινο οπλισμό.

Σχήμα 1.10: Λεπτομέρειες θεμελιακής γείωσης [1].
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Σχήμα 1.11: Κατόψεις θεμελιακών γειώσεων με και χωρίς ενδιάμεση σύνδεση [1].

Στην Ελλάδα η εφαρμογή της καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε κάθε νεοαναγειρόμενη
οικοδομή σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ Α΄ 50/12081/642 , δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β’ 1222/2006
και προτείνεται απ’ το ΕΛΟΤ HD 384-542.2.1, το ΕΛΟΤ 1424 και τον Κανονισμό Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, καθώς παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα συγκριτικά
με τις υπόλοιπες διατάξεις γειωτών:
 Χαμηλή αντίσταση γείωσης (συχνά
) καθώς το έδαφος και το σκυρόδεμα των
θεμελίων είναι υγρό καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους
 Αντοχή στο χρόνο λόγω τοποθέτησής της ταινίας εντός του σκυροδέματος με
αποτέλεσμα την προστασία της έναντι των διάφορων, πιθανών μηχανικών
καταπονήσεων και διαβρώσεων
 Χαμηλό κόστος και ευκολία τοποθέτησης καθώς αυτή γίνεται σε ήδη υπάρχουσα
εκσκαφή
 Εξάλειψη βηματικών τάσεων λόγω του βάθους τοποθέτησής της
 Αναμονές γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του εσωτερικού κτιρίου για την άμεση
σύνδεση των μεταλλικών μερών μηχανημάτων, σωληνώσεων κλπ.
 Ισοδυναμικές συνδέσεις
 Ευελιξία για εγκατάσταση ΣΑΠ (Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Χαρακτηριστικά Μεγέθη
2.1 Αντίσταση γείωσης [1]
Αντίσταση γείωσης ονομάζεται η αντίσταση ενός ηλεκτροδίου ή ενός συστήματος γείωσης
προς την άπειρη γη. Με τον όρο άπειρη γη εννοούμε ένα σημείο στην επιφάνειά της που
βρίσκεται σε μια θεωρητικά άπειρη απόσταση από το γειωτή. Στο σημείο αυτό ορίζουμε
μηδενική τάση (σημείο αναφοράς). Στην πράξη θεωρούμε συνήθως την άπειρη απόσταση
πλάσια- πλάσια από τη μέγιστη διάσταση του γειωτή. Για γειωτές πασσάλους μήκους
, η εν λόγω απόσταση είναι
. Σ’ αυτή την απόσταση το δυναμικό είναι ίσο με το
του δυναμικού του πασσάλου και συνεπώς θεωρείται αμελητέο.
Όταν ένας γειωτής βρεθεί υπό τάση ως προς την άπειρη γη, δημιουργείται ένα πεδίο ροής
και δυναμικού γύρω απ’ αυτόν. Το διάγραμμα τάσης – απόστασης, που απεικονίζει τη
μεταβολή του δυναμικού στο έδαφος, ονομάζεται χοάνη δυναμικού και φαίνεται στο
Σχήμα 2.1. Παρατηρούμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από το γειωτή, η τάση μειώνεται. Από
τη χοάνη δυναμικού ορίζεται η τάση επαφής ως η πτώση τάσης κατά μήκος
του
εδάφους δίπλα απ’ το γειωτή, ενώ η βηματική τάση ορίζεται ως η μέγιστη πτώση τάσης
κατά μήκος
του εδάφους (Σχήμα 2.2).

Σχήμα 2.1: Χοάνη δυναμικού [1].
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Σχήμα 2.2: Ορισμός τάσης επαφής και βηματικής τάσης [10].

Η χοάνη δυναμικού δίνει επίσης την περιοχή επίδρασης του γειωτή ή την απόσταση της
άπειρης γης ενώ χρησιμοποιείται και για την εκτίμηση του σφάλματος στη μέτρηση της
αντίστασης του γειωτή, ανάλογα πάντα με την τιμή του δυναμικού που έχουμε ορίσει ως
αμελητέα. Να σημειωθεί ότι η χοάνη δυναμικού εξαρτάται μόνο απ’ τη γεωμετρία του
γειωτή και όχι από την ειδική αντίσταση του εδάφους, εφόσον βέβαια είναι ομοιογενές.
Για μια συγκεκριμένη εκφόρτιση ρεύματος, η αντίσταση γείωσης ισούται με το λόγο της
διαφοράς δυναμικού μεταξύ του σημείου σύνδεσης του ηλεκτροδίου και της άπειρης γης
προς την ένταση του εκφορτιζόμενου ρεύματος, δηλαδή
. Πρόκειται δηλαδή για
μια ωμική αντίσταση στο γύρω απ’ το ηλεκτρόδιο έδαφος και όχι ένα είδος επιφανειακής
αντίστασης του ίδιου του ηλεκτροδίου. Εφόσον η αντίσταση γείωσης εκφράζει την
αντίσταση διαβάσεως του ρεύματος από το αγώγιμο υλικό του ηλεκτροδίου προς το
περιβάλλον έδαφος, εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους καθώς επίσης και
από τη γεωμετρία του γειωτή, την επιφάνεια που αυτός καταλαμβάνει καθώς και το
βάθος

στο οποίο είναι τοποθετημένος (

). Σε περίπτωση συστήματος γείωσης με

πολλούς γειωτές, η αντίσταση γείωσης προφανώς εξαρτάται και απ’ το πλήθος αυτών.
Γενικά, παρατηρείται μείωση της αντίστασης γείωσης αυξανομένου του βάθους
τοποθέτησης, καθώς στα χαμηλότερα στρώματα του εδάφους το ποσοστό υγρασίας, κατά
βάρος, αυξάνεται σε σχέση με το επιφανειακό στρώμα. Εμπειρικά χρησιμοποιείται ο
κανόνας του
σύμφωνα με τον οποίο ο διπλασιασμός του μήκους (άρα και του βάθους
τοποθέτησης) του ηλεκτροδίου, επιφέρει μείωση της αντίστασης γείωσης κατά το ποσοστό
αυτό [57]. Η εξάρτηση της αντίστασης γείωσης απ’ το μήκος του ηλεκτροδίου φαίνεται στο
Σχήμα 2.3, όπου και επαληθεύεται ο ανωτέρω κανόνας.

Σχήμα 2.3: Σχέση αντίσταση γείωσης - βάθους τοποθέτησης ηλεκτροδίου [57].
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Σε αντίθεση με το μήκος, η ακτίνα του ηλεκτροδίου δεν έχει ιδιαίτερα σημαντική επίδραση
στην αντίσταση γείωσης. Για σταθερό μήκος ηλεκτροδίου, διπλασιασμός της ακτίνας του
προκαλεί μείωση της αντίστασης γείωσης μόνο κατά
[57] (Σχήμα 2.4).

Σχήμα 2.4: Σχέση αντίσταση γείωσης - διαμέτρου ηλεκτροδίου [57].

Μείωση της αντίστασης γείωσης μπορεί να επιτευχθεί και με την τοποθέτηση πολλών
ηλεκτροδίων στο έδαφος, με παράλληλη μεταξύ τους σύνδεση. Στην προκειμένη περίπτωση
όμως απαιτείται μεγάλη προσοχή καθώς η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των σφαιρών επιρροής τους.
Ως σφαίρα επιρροής ορίζεται ο όγκος του εδάφους, γύρω απ’ το ηλεκτρόδιο, στον οποίο
έχουμε μεγάλη αύξηση δυναμικού όταν το ηλεκτρόδιο διαρρέεται από ρεύμα [11] ή αλλιώς
ο όγκος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική σύνδεση με τη γη [58]. Ο όγκος
αυτός υπολογίζεται απ’ τον τύπο:
(2.1)
Κατά μήκος αυτής της περιοχής, παρατηρείται μεταβολή της αντίστασης γείωσης, η οποία
μειώνεται εκθετικά καθώς απομακρυνόμαστε απ’ το ηλεκτρόδιο (Σχήμα 2.5). Παρατηρούμε
ότι η μείωση γίνεται αμελητέα γύρω στο
, δηλαδή για
, όπου το μήκος του
ηλεκτροδίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η σύνδεση με τη γη έχει σχεδόν πραγματοποιηθεί (για
την ακρίβεια έχει ολοκληρωθεί το
) [58].

Σχήμα 2.5: Ποσοστιαία μεταβολή της μετρούμενης αντίστασης γείωσης συναρτήσει της απόστασης απ’ το
ηλεκτρόδιο (σαν ποσοστό του μήκους του) [58].
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Απ’ τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η διάμετρος της σφαίρας επιρροής είναι
περίπου
φορές το μήκος του ηλεκτροδίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6.

Σχήμα 2.6: Σφαίρα επιρροής [58].

Συνεπώς όταν επιβάλλεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός ηλεκτροδίων, η απόστασή
τους, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίση με
, ενώ ιδανικά θα πρέπει να είναι ίση με
ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή
μείωση της αντίστασης γείωσης.
Ένα ενδεικτικό διάγραμμα που επαληθεύει τα παραπάνω φαίνεται στο Σχήμα 2.7.

Σχήμα 2.7: Μεταβολή αντίστασης γείωσης ανάλογα με το πλήθος ηλεκτροδίων και τη μεταξύ τους απόσταση
[57].

Γενικά η αναμενόμενη μείωση της αντίστασης γείωσης απ’ την εγκατάσταση πολλαπλών
ηλεκτροδίων είναι: α) για δύο ηλεκτρόδια
, β) για τρία ηλεκτρόδια και γ) για
τέσσερα ηλεκτρόδια
[57], [59].
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Σύμφωνα με το Πρότυπο IEEE Std 81-1983 [20], ο βέλτιστος αριθμός ηλεκτροδίων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράλληλη σύνδεση για τη μείωση της συνολικής
αντίστασης γείωσης είναι πέντε. Σε μελέτη τους, οι G. Eduful, J.E. Cole και P.Y. Okyere [13]
επιβεβαίωσαν αυτό τον αριθμό παρατηρώντας ότι από το έκτο ηλεκτρόδιο και μετά, η
μείωση που επιτυγχανόταν έφτανε σε κορεσμό (Σχήμα 2.8).

Σχήμα 2.8: Ποσοστιαία μεταβολή της αντίστασης γείωσης όσο αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτροδίων σε
παράλληλη σύνδεση [13].

Η αντίσταση γείωσης, όπως είπαμε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και απ’ την ειδική
αντίσταση του εδάφους. Το Σχήμα 2.9 παρουσιάζει αυτή την εξάρτηση στην περίπτωση
ενός κατακόρυφου ηλεκτροδίου μήκους
και διαμέτρου
. Η ίδια σχέση
απεικονίζεται και για την περίπτωση πολλών ηλεκτροδίων που απέχουν μεταξύ τους
. Οι
περιγραφείσες διατάξεις των ηλεκτροδίων φαίνονται στο Σχήμα 2.10.

Σχήμα 2.9: Σχέση αντίστασης γείωσης - ειδικής αντίστασης εδάφους για 1, 2, 3 και 4 γειωτές ράβδου [54].
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Σχήμα 2.10: Οι διαστάσεις και η διάταξη των ηλεκτροδίων στα οποία αναφέρεται το Σχήμα 2.2 [54].

Στο Σχήμα 2.11 μπορούμε να δούμε, πέρα απ’ την επίδραση της ειδικής αντίστασης, και την
επίδραση της ακτίνας των γειωτών στην τιμή της αντίστασης γείωσης. Συγκεκριμένα,
βλέπουμε ότι η μείωση της αντίστασης γείωσης είναι αξιοσημείωτη τόσο όταν ο λόγος των
ακτίνων
έχει υψηλή τιμή, όσο και όταν ο λόγος των ειδικών αντιστάσεων
δεν
ξεπερνά το
. Η μείωση γίνεται πολύ μικρή έως οριακή όταν ο λόγος
λαμβάνει
χαμηλές τιμές ή όταν ο λόγος
υπερβαίνει το
.

Σχήμα 2.11: Μείωση της αντίστασης γείωσης για διάφορες σχέσεις ακτίνων και ειδικών αντιστάσεων [9].

Ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα γείωσης οφείλει να χαρακτηρίζεται από μία
επαρκώς χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης με στόχο τον περιορισμό του φαινομένου
ανύψωσης του δυναμικού της γης (Ground Potential Rise – GPR). Δεν υπάρχει κοινή γραμμή
στους διεθνείς κανονισμούς ως προς την ακριβή τιμή της αντίστασης γείωσης, αλλά
δίνονται γενικότερες προδιαγραφές. Η τιμή της μπορεί να ποικίλλει από
, σε
περιπτώσεις όπου προστατευτικές διατάξεις πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα λόγω
υψηλών ρευμάτων σφάλματος, σε
για συστήματα αντικεραυνικής προστασίας [13].
Σύμφωνα με το IEEE Green Book [14], η αντίσταση γείωσης μεγάλων υποσταθμών πρέπει
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να είναι
. Για την πλειοψηφία των εφαρμογών, προτείνεται η τιμή της αντίστασης
γείωσης να κυμαίνεται από - (ή και λιγότερο) [13]. Για την Ελλάδα συνιστάται η τιμή να
μην υπερβαίνει τα
[15].

2.1.1 Θεωρητικός υπολογισμός αντίστασης γείωσης
Στον Πίνακα 2.1 δίνονται οι αναλυτικοί τύποι για τον υπολογισμό της αντίστασης γείωσης
διαφόρων διατάξεων γείωσης. Οι τύποι ισχύουν για ομοιογενή εδάφη.
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

ΤΥΠΟΣ

Επιφανειακή
σφαίρα

1.

Υπόγεια σφαίρα

2.

Επιφανειακή
πλάκα

2.

Υπόγεια πλάκα

3.

Επιφανειακή
κατακόρυφη
ράβδος

4.

Υπόγεια
κατακόρυφη
ράβδος

4.

Επιφανειακή
ταινία

4.

Υπόγεια ταινία

5.

Δύο
επιφανειακές
ταινίες

6.

Δύο υπόγειες
ταινίες

5.

Επιφανειακός
δακτύλιος

4.
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Υπόγειος
δακτύλιος

5.

Δύο υπόγειες
ταινίες

5.

Τρεις υπόγειες
ταινίες

5.

Τέσσερις
υπόγειες ταινίες

5.

Έξι υπόγειες
ταινίες

5.

Οκτώ υπόγειες
ταινίες

5.

Υπόγειο πλέγμα

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Πίνακας 2.1: Αναλυτικοί τύποι υπολογισμού της αντίστασης γείωσης διαφόρων γειωτών [15].

Μερικά σχόλια πάνω στον Πίνακα 2.1:
 Στους ραβδοειδείς γειωτές, η αντίσταση γείωσης είναι περίπου αντιστρόφως
ανάλογη του βάθους τοποθέτησης ενώ δεν εξαρτάται σημαντικά απ’ το πάχος ή τη
διάμετρο.
 Στους γειωτές ταινίας, η αντίσταση γείωσης είναι περίπου αντιστρόφως ανάλογη
του μήκους ενώ, για το ίδιο μήκος ταινίας, ο ευθύγραμμος γειωτής έχει μικρότερη
αντίσταση απ’ τον κυκλικό.
 Στους γειωτές πλάκας, η αντίσταση γείωσης μειώνεται όσο αυξάνουν οι διαστάσεις
και το βάθος τοποθέτησης.
 Στους γειωτές πλέγματος, η αντίσταση γείωσης μειώνεται όσο αυξάνουν οι
διαστάσεις και το βάθος τοποθέτησης.
Για τη θεμελιακή γείωση, ο υπολογισμός της αντίστασης γείωσης γίνεται με τον τύπο [1]:
(2.2)
όπου

και το εμβαδόν επιφάνειας της κάτοψης σε

.
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Για κατακόρυφα ηλεκτρόδια τύπου ράβδου τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε βελτιωτικό, η
αντίσταση γείωσης γίνεται [16]:
(2.3)
όπου
η ειδική αντίσταση του εδάφους,
η ακτίνα του ηλεκτροδίου, το μήκος του
ηλεκτροδίου,
η ειδική αντίσταση του βελτιωτικού και η ακτίνα του σκάμματος όπου
έχει τοποθετηθεί βελτιωτικό.
Οι όροι της (2.3) εκφράζουν:
1. την αντίσταση του ηλεκτροδίου ακτίνας
που περιβάλλεται από βελτιωτικό με
ειδική αντίσταση
2. την αντίσταση του όγκου ακτίνας λόγω του βελτιωτικού με ειδική αντίσταση
3. την αντίσταση του βελτιωτικού ακτίνας που περιβάλλεται από χώμα με ειδική
αντίσταση
Η εξίσωση (2.3) μπορεί επίσης να γραφεί στη μορφή:
(2.4)

2.2 Ειδική αντίσταση εδάφους
Η ειδική αντίσταση του εδάφους ορίζεται ως η αντίσταση του υλικού του εδάφους που
παρουσιάζει ένας μοναδιαίος κύβος ακμής
, όταν επίπεδα ηλεκτρόδια τοποθετηθούν σε
δύο απέναντι πλευρές του και μεταξύ αυτών εφαρμοστεί διαφορά δυναμικού
(Σχήμα
2.12). Όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος, η ειδική αντίσταση του εδάφους αποτελεί μέτρο
του πόσο ισχυρά αντιστέκεται στη ροή ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως δεν έχει την ίδια
τιμή σε όλα τα σημεία του εδάφους. Μονάδα μέτρησης είναι το
.

Σχήμα 2.12: Ορισμός ειδικής αντίστασης εδάφους [17].

2.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ειδική αντίσταση εδάφους
Η τιμή της ειδικής αντίστασης του εδάφους διαμορφώνεται βάσει της πυκνότητας και της
σύστασής του (χώμα, άμμος, βράχια, υγρασία, ξηρότητα, ανομοιογένεια, κλπ).
Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζεται μία γενική κατηγοριοποίηση των εδαφών με βάση τις τιμές
ειδικής αντίστασης που τα χαρακτηρίζουν. Περιοχές με ειδική αντίσταση μεγαλύτερη των
θεωρούνται ζώνες υψηλής ειδικής αντίστασης και η γείωση σε τέτοιες περιοχές
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είναι πολύ δύσκολη. Γενικά, κάθε έδαφος παρουσιάζει πολυστρωματική δομή με την ειδική
αντίσταση να μεταβάλλεται αξιοσημείωτα απ’ το ένα στρώμα στο άλλο ή ακόμα και σε
διαφορετικά βάθη του ιδίου στρώματος.

Κατηγοριοποίηση

Ειδική Αντίσταση ρ
(Ωm)

Χαρακτηριστικά

Ζώνη χαμηλής
ειδικής αντίστασης

ρ < 100

Πεδινές περιοχές κοντά σε
ποτάμια ή θάλασσες, συνήθως με
άφθονο νερό

Ζώνη μεσαίας
ειδικής αντίστασης

100 ≤ ρ < 1000

Περιοχές όπου η απόκτηση νερού
είναι σχετικά εύκολη

ρ ≥ 1000

Περιοχές με λόφους ή σε
βουνοπλαγιές όπου το νερό
αποκτάται δύσκολα

Ζώνη υψηλής
ειδικής αντίστασης

Πίνακας 2.2: Κατηγοριοποίηση εδαφών βάσει της ειδικής αντίστασης [54].

Η ειδική αντίσταση του εδάφους εξαρτάται επίσης απ’ τις θερμοκρασιακές μεταβολές
καθώς και απ’ την ποσότητα του νερού που κατακρατείται στο έδαφος. Σε ανισότροπα
εδάφη, η ειδική αντίσταση μεταβάλλεται περιφερειακά του ηλεκτροδίου γείωσης και είναι
μη γραμμική [3].
Οι παράγοντες επομένως που επηρεάζουν την ειδική αντίσταση του εδάφους είναι οι
παρακάτω [14], [18], [20], [21]:
 Τύπος του εδάφους
Στον Πίνακα 2.3 παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές τιμές της ειδικής αντίστασης του
εδάφους για διάφορους τύπους εδαφών. Όσο πιο ξηρό και πετρώδες είναι το έδαφος, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ειδική του αντίσταση.
Τύπος εδάφους
Επιφανειακό χώμα, εύφορο χώμα με πηλό,
άμμο, λάσπη
Πηλός
Άμμος και χαλίκι
Επιφανειακός ασβεστόλιθος
Σχιστόλιθος
Αμμόλιθος
Γρανίτης, βασάλτης κλπ.
Διαλυμένος γνευσίτης
Πλακόστρωτα κλπ.

Ειδική αντίσταση (Ωm)
1 ~ 50
2 ~ 100
50 ~ 1000
100 ~ 10000
5 ~ 100
20 ~ 2000
1000
50 ~ 500
10 ~ 100

Πίνακας 2.3: Ενδεικτικές τιμές ειδικής αντίστασης εδαφών [57].
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 Περιεκτικότητα εδάφους σε υγρασία
Η αγωγιμότητα διά μέσου του εδάφους συνίσταται πρακτικά στην αγωγιμότητα διά μέσου
του νερού που κατακρατείται στο έδαφος, δηλαδή η αγωγιμότητα γίνεται ηλεκτρολυτική.
Συνεπώς, η παρουσία υγρασίας στο έδαφος μπορεί να αποτελέσει έναν αγώγιμο
ηλεκτρολύτη, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ειδικής αντίστασης [27]. Γι’ αυτό το λόγο,
οι κατακόρυφες ράβδοι, οι ταινίες γείωσης και τα πλέγματα γείωσης τοποθετούνται σε
βάθος μεγαλύτερο από
καθώς στο βάθος αυτό το έδαφος διατηρείται υγρό.
Η εμπειρική σχέση που υπολογίζει την ειδική αντίσταση του εδάφους βάσει της
περιεκτικότητάς του σε υγρασία δόθηκε απ’ τον Hummel:
(2.5)
όπου

η ειδική αντίσταση του νερού και

ο σχετικός όγκος του νερού στο έδαφος [15].

Στο Σχήμα 2.13 παρουσιάζεται η επίδραση της περιεκτικότητας του εδάφους σε υγρασία
στην ειδική αντίστασή του ενώ στον Πίνακα 2.4 καταγράφονται ενδεικτικές τιμές της
ειδικής αντίστασης του εδάφους βάσει της περιεκτικότητάς του σε υγρασία. Είναι εμφανές
ότι όταν τα επίπεδα υγρασίας πέφτουν κάτω απ’ το
, η ειδική αντίσταση αυξάνεται
δραματικά.

Σχήμα 2.13: Σχέση ειδικής αντίστασης - υγρασίας [20].

Περιεκτικότητα σε υγρασία
(% κατά βάρος)
0
2,5
5
10
15
20
30

Ειδική αντίσταση (Ωm)
Άνω στρώμα Αμμοπηλώδες
>109
>109
2500
1500
1650
430
530
185
190
105
120
63
64
42

Πίνακας 2.4: Ενδεικτικές τιμές ειδικής αντίστασης για συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε υγρασία [25].
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 Περιεκτικότητα διαλυμένων αλάτων στο νερό
Το νερό περιέχει διαλυμένα άλατα τα οποία, ως γνωστόν, επηρεάζουν την ειδική αντίστασή
του. Κατ’ αυτό τον τρόπο επηρεάζεται και η τιμή της ειδικής αντίστασης του εδάφους. Ένα
αρκετά μικρό ποσοστό διαλυμένων αλάτων είναι ικανό να μειώσει σημαντικά την ειδική
αντίσταση. Διαφορετικά είδη αλάτων επιδρούν με διαφορετικό τρόπο και, πιθανώς, αυτό
εξηγεί γιατί η ειδική αντίσταση όμοιων εδαφών σε διαφορετικές περιοχές παρουσιάζει
σημαντικές διαφορές.
Στο Σχήμα 2.14 παρουσιάζεται η επίδραση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άλατα στην
ειδική του αντίσταση ενώ στον Πίνακα 2.5 καταγράφονται ενδεικτικές τιμές της ειδικής
αντίστασης του εδάφους βάσει της περιεκτικότητάς του σε άλατα.

Σχήμα 2.14: Σχέση ειδικής αντίστασης - διαλυμένων αλάτων [20].

Προστιθέμενα άλατα (%
κατά βάρος)

Ειδική αντίσταση (Ωm)

0
0,1
1
5
10
20

107
18
4,6
1,9
1,3
1

Πίνακας 2.5: Ενδεικτικές τιμές ειδικής αντίστασης για συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε άλατα [25].

 Θερμοκρασία - Πίεση
Καθώς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ειδική αντίσταση του εδάφους εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητά του σε νερό, η ειδική αντίσταση του οποίου έχει
μεγάλο θερμοκρασιακό συντελεστή, είναι αναμενόμενο ότι η ειδική αντίσταση του
εδάφους αυξάνεται μειουμένης της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, για θερμοκρασίες υπό
του μηδενός παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση της ειδικής αντίστασης. Η διακύμανση της
ειδικής αντίστασης του εδάφους κατά τη διάρκεια του έτους, επηρεάζει την αντίσταση του
γειωτή όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.15.
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Σχήμα 2.15: Ετήσια διακύμανση της αντίστασης γείωσης [24].

Στο Σχήμα 2.16 παρουσιάζεται η μεταβολή της ειδικής αντίστασης του εδάφους συναρτήσει
της θερμοκρασίας, ενώ στον Πίνακα 2.6 καταγράφονται ενδεικτικές τιμές της ειδικής
αντίστασης του εδάφους βάσει της θερμοκρασίας.

Σχήμα 2.16: Σχέση ειδικής αντίστασης – θερμοκρασίας [20].

Θερμοκρασία (οC)

Ειδική αντίσταση (Ωm)

20
10
0 (νερό)
0 (πάγος)
-5
-15

72
99
138
300
790
3300

Πίνακας 2.6: Ενδεικτικές τιμές ειδικής αντίστασης εδάφους που περιέχει
θερμοκρασίες [25], [26].

υγρασία σε συγκεκριμένες
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Αυτού του είδους οι διακυμάνσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την τοποθέτηση των
γειωτών σε μεγάλο βάθος, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η επίδραση της θερμοκρασίας είναι
μικρότερη σε βάθη μεγαλύτερα του ενός μέτρου.
Τέλος, όσον αφορά στην επίδραση της πίεσης, υψηλότερες πιέσεις που οφείλονται σε πιο
συμπαγείς δομές του εδάφους, συνεπάγονται χαμηλότερες τιμές ειδικής αντίστασης.
 Μέγεθος των κόκκων
Το μέγεθος των κόκκων του εδάφους είναι μια παράμετρος που θα μπορούσε να
περιληφθεί στον τύπο του εδάφους, ωστόσο αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία λόγω του
σπουδαίου ρόλου που διαδραματίζει στη διαμόρφωση της τιμής της ειδικής αντίστασης [9].
Η τελευταία φαίνεται να αυξάνεται όσο το μέγεθος των κόκκων μεγαλώνει. Το μέγεθος και
η κατανομή των κόκκων μέσα στο έδαφος επηρεάζουν επίσης και την κατακράτηση της
υγρασίας. Στην περίπτωση κόκκων μεγάλου μεγέθους, η υγρασία κατακρατείται λόγω της
επιφανειακής τάσης. Σε περίπτωση ανομοιομορφίας του μεγέθους των κόκκων, τα κενά
που δημιουργούνται συμπληρώνονται από μικρότερους κόκκους κι έτσι το έδαφος γίνεται
πιο συμπαγές και η ειδική του αντίσταση ελαττώνεται.
 Μορφή της τάσης
Για γειωτές με μήκος μεγαλύτερο από
, οι οποίοι καταπονούνται από κρουστικές
τάσεις, έχει παρατηρηθεί αύξηση της αντίστασης. Σε αρνητικές κρουστικές τάσεις
η μεταβατική αντίσταση θεμελιακού γειωτή κυμαίνεται μεταξύ
και
. Η άνοδος της
αντίστασης γίνεται κατά το χρόνο μετώπου της τάσης. Η αντίσταση σε κρουστικές τάσεις
χαρακτηρίζεται και σαν κρουστική αντίσταση.
 Ένταση του πεδίου
Η μόνη περίπτωση κατά την οποία η ειδική αντίσταση του εδάφους επηρεάζεται από την
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι εάν η τελευταία υπερβεί μια οριακή, κρίσιμη τιμή. Η
τιμή αυτή είναι της τάξης των μερικών
αλλά διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του
εδάφους. Σε περίπτωση που το πεδίο ξεπεράσει την κρίσιμη τιμή, ξεκινούν διασπάσεις
γύρω απ’ την επιφάνεια του ηλεκτροδίου (φαινόμενο ιονισμού) που οδηγούν σε αύξηση
των ενεργών του διαστάσεων, μέχρι το σημείο όπου το πεδίο πέφτει κάτω απ’ την κρίσιμη
τιμή, και μείωση της ειδικής αντίστασης του εδάφους [2].
 Ηλεκτρικό ρεύμα
Η ειδική αντίσταση του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί απ’ το ρεύμα των ηλεκτροδίων
γείωσης προς το γύρω έδαφος. Τα θερμικά χαρακτηριστικά και η περιεκτικότητα του
εδάφους σε υγρασία θα καθορίσουν εάν ένα ρεύμα, συγκεκριμένης έντασης και διάρκειας,
θα προκαλέσει ξήρανση και κατά συνέπεια αύξηση στην τιμή της ειδικής αντίστασης του
εδάφους. Ανεκτό όριο για την πυκνότητας του ρεύματος είναι τα
για διάστημα
[22].
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2.3 Μέτρηση της ειδικής αντίστασης
Η μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους γίνεται για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, τα
δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται σε γεωλογικές μελέτες του υπεδάφους. Δεύτερον, η
ειδική αντίσταση του εδάφους επηρεάζει άμεσα το βαθμό διάβρωσης των υπόγειων
αγωγών. Τρίτον, η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι καίριας σημασίας για το σχεδιασμό
ενός συστήματος γείωσης καθώς επηρεάζει την τελική τιμή της αντίστασης γείωσης.
Οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης της ειδικής αντίστασης του εδάφους είναι [14], [20]:
 Μέθοδος των 4 σημείων (Four Point Method)
 Μέθοδος των 3 σημείων (Three Point Method ή Variation of Depth Method)
 Μέθοδος των 2 σημείων (Two Point Method)
Εξ αυτών, η πλέον διαδεδομένη είναι η Μέθοδος των 4 σημείων η οποία φαίνεται στο
Σχήμα 2.17.

Σχήμα 2.17: Διάταξη μέτρησης ειδικής αντίστασης (4 σημείων) [17].

Για τη μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους είναι απαραίτητη η ροή ρεύματος
μέσω αυτού. Αυτό γίνεται τοποθετώντας ηλεκτρόδια μες στη γη, τα οποία τροφοδοτούνται
με ρεύμα. Στη διάταξη που απεικονίζεται στο Σχήμα 2.17, τα ηλεκτρόδια Α και Β αποτελούν
τα ηλεκτρόδια ρεύματος: ηλεκτρικό ρεύμα εισέρχεται στο έδαφος απ’ το θετικό ηλεκτρόδιο
Α και εξέρχεται απ’ το αρνητικό ηλεκτρόδιο Β, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού
πεδίου εξαρτώμενου απ’ τη δομή του υπεδάφους. Τα ηλεκτρόδια Μ και Ν είναι τα
ηλεκτρόδια δυναμικού με τα οποία μετράται η διαφορά δυναμικού .
Συνήθως λαμβάνονται αρκετές μετρήσεις μεταβάλλοντας τις αποστάσεις μεταξύ των
ηλεκτροδίων ή και την κατεύθυνση τοποθέτησής τους. Κατόπιν, με τους ανάλογους τύπους
και τις μετρήσεις που έχουν ληφθεί, υπολογίζεται η ειδική αντίσταση του εδάφους.
Συνήθως τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια είναι ράβδοι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται
ώστε η έμπηξη των ηλεκτροδίων να μη συμπέσει στην ίδια ευθεία με υπόγειους
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μεταλλικούς σωλήνες ή καλώδια, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές θα επηρεάσουν τη
μέτρηση και θα δώσουν λάθος αποτελέσματα [23].
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι τρόποι διάταξης των τεσσάρων ηλεκτροδίων, με τις
βασικότερες εξ αυτών να είναι οι:







Μέθοδος Wenner
Μέθοδος Schlumberger - Palmer
Διάταξη κεντρικού ηλεκτροδίου
Μέθοδος Lee
Μέθοδος διπόλου - διπόλου
Τετραγωνική διάταξη

Η μέθοδος που έτυχε της μεγαλύτερης αποδοχής ήταν η Μέθοδος Wenner [28], λόγω του
ότι επηρεάζεται λιγότερο από φαινόμενα αλλοίωσης του σήματος (θόρυβος).
Σ’ αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται, όπως είπαμε και προηγουμένως, τέσσερα μικρού
μήκους ηλεκτρόδια, θαμμένα στο έδαφος σε βάθος , σε ευθεία και ίση απόσταση
μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.18.

Σχήμα 2.18: Διάταξη Wenner [9].

Η τάση μεταξύ των δύο εσωτερικών ηλεκτροδίων μετριέται με ένα βολτόμετρο και στη
συνέχεια διαιρείται με το ρεύμα που διαρρέει τα δύο εξωτερικά ηλεκτρόδια και το οποίο
μετριέται με ένα αμπερόμετρο. Έτσι προκύπτει η φαινόμενη ειδική ηλεκτρική αντίσταση
η οποία εξαρτάται όχι μόνο απ’ την ειδική αντίσταση του εδάφους αλλά και απ’
τον τρόπο διάταξης των ηλεκτροδίων. Στη συνέχεια, απ’ την επεξεργασία της φαινόμενης
ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, προκύπτει η κατανομή της πραγματικής ειδικής ηλεκτρικής
αντίστασης του εδάφους.
Για διαφορετικές τιμές αποστάσεων , μπορούμε να μετράμε την αντίσταση σε
διαφορετικά βάθη. Αλλάζοντας το , παίρνουμε διαφορετική τιμή για το ρεύμα που ρέει
στη γη. Όσο αυξάνεται το , τόσο βαθύτερα ρέει το ρεύμα στη γη.
Η δομή καθώς και οι παράμετροι του εδάφους προσδιορίζονται απ’ τις σειρές των
μετρήσεων του ρεύματος και του δυναμικού, επιλύοντας το πρόβλημα αντιστροφής του
ηλεκτρικού πεδίου. Εφαρμόζοντας στα άκρα των ηλεκτροδίων Α και Β ρεύμα σταθερής
έντασης, η τάση που μετριέται στα άκρα του εσωτερικού ζεύγους ηλεκτροδίων πρέπει να
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μειώνεται όσο αυξάνεται η απόσταση , ακόμα και στην περίπτωση που το μοντέλο της γης
είναι ομοιογενές. Άρα οι τιμές
ποικίλλουν για τις διάφορες τιμές του .
Η φαινόμενη ειδική αντίσταση εξαρτάται απ’ τη γεωμετρία του ηλεκτροδίου και την ειδική
αντίσταση του εδάφους. Η τελευταία υπολογίζεται ως εξής:
(2.6)
Για

(εμπειρικά

[20]) η παραπάνω σχέση απλοποιείται και προκύπτει:
(2.7)

η οποία δίνει τη φαινόμενη ειδική αντίσταση του εδάφους σε βάθος .
Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να μελετήσουμε τη μεταβολή της ειδικής αντίστασης
του εδάφους, αρκεί να μεταβάλλουμε τις αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτροδίων,
διατηρώντας πάντα τη συμμετρία τους ως προς το κέντρο της διάταξης. Οι μετρήσεις που
θα λάβουμε κατ’ αυτό τον τρόπο, θα μας υποδείξουν εάν το έδαφος έχει πολυστρωματική
δομή ή όχι και, εάν ναι, θα μας δώσει πληροφορίες για το βάθος και την ειδική αντίσταση
του κάθε στρώματος (Σχήμα 2.19).

Σχήμα 2.19: Παράδειγμα μεταβολής της ειδικής αντίστασης συναρτήσει της απόστασης
[20].

των ηλεκτροδίων

2.4 Καθορισμός της δομής εδάφους
Βασική παράμετρος στη μελέτη του συστήματος γείωσης μιας εγκατάστασης είναι η δομή
του εδάφους ακριβώς κάτω από αυτήν.
Εάν το έδαφος είναι ομοιογενές, η ακριβής τιμή της φαινόμενης ειδικής αντίστασης είναι
ανεξάρτητη του και σχεδόν ίση με την πραγματική ειδική αντίσταση της γης [3].
Πρακτικά όμως, και έπειτα από πλήθος μετρήσεων, προέκυψε ότι το έδαφος έχει συνήθως
πολυστρωματική δομή καθώς η ειδική του αντίσταση δεν έχει μια σταθερή τιμή αλλά
διαφέρει ανάλογα με το εξεταζόμενο βάθος, τη θερμοκρασία κλπ. Στο σχεδιασμό
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συστημάτων γείωσης, αυτή η πολυστρωματική δομή είθισται να μοντελοποιείται με το
διαχωρισμό του εδάφους σε στρώματα, με σταθερή ειδική αντίσταση το καθένα. Η μορφή
των στρωμάτων αυτών δύναται να είναι οριζόντια, κατακόρυφη, σφαιρική κλπ.
Ο καθορισμός των παραμέτρων της δομής του εδάφους είναι συνεπώς απαραίτητος για το
σχεδιασμό των συστημάτων γείωσης. Οι παράμετροι αυτοί (ειδική αντίσταση και βάθος του
κάθε στρώματος) έχουν υπολογιστεί απ’ την ανάλυση δεδομένων που έχουν προκύψει από
μετρήσεις της ειδικής αντίστασης [20], [29], [30].
Ο υπολογισμός των ανωτέρω παραμέτρων σε εδάφη δύο στρωμάτων αποτελεί πρόβλημα
βελτιστοποίησης που περιλαμβάνει τον υπολογισμό τριών παραμέτρων: α) της ειδικής
αντίστασης του επάνω στρώματος, β) της ειδικής αντίστασης του κάτω στρώματος και
γ) του βάθους του επάνω στρώματος. Επίσης απαιτεί την ελαχιστοποίηση της ακόλουθης
συνάρτησης:
(2.8)
όπου
η -οστή μέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους για απόσταση μεταξύ
των βοηθητικών ηλεκτροδίων,
η υπολογισθείσα τιμή της ειδικής αντίστασης του
εδάφους για απόσταση μεταξύ των βοηθητικών ηλεκτροδίων που αντιστοιχεί στο -οστό
ζεύγος μετρήσεων και ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων. Ο υπολογισμός της ειδικής
αντίστασης γίνεται ως εξής (εξισ. 2.9-2.12):
(2.9)
όπου

.

Για τον συντελεστή ανάκλασης

έχουμε:
(2.10)
(2.11)
(2.12)

Ομοίως, ο υπολογισμός των παραμέτρων σε εδάφη τριών στρωμάτων αποτελεί κι αυτός
πρόβλημα βελτιστοποίησης. Εδώ απαιτείται ο υπολογισμός πέντε παραμέτρων: α) της
ειδικής αντίστασης
του επάνω στρώματος, β) της ειδικής αντίστασης
του μεσαίου
στρώματος, γ) της ειδικής αντίστασης του κάτω στρώματος, δ) του βάθους του επάνω
στρώματος και ε) του βάθους
του μεσαίου στρώματος. Και εδώ απαιτείται η
ελαχιστοποίηση της (2.8) ενώ ο υπολογισμός της ειδικής αντίστασης του εδάφους γίνεται
ως εξής (εξισ. 2.13-2.16):
(2.13)
όπου είναι η συνάρτηση Bessel πρώτου είδους, μηδενικής τάξης. Η
απ’ την:

υπολογίζεται
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(2.14)
ενώ για τους συντελεστές ανάκλασης ισχύει:
(2.15)
(2.16)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Βελτιωτικά Υλικά Γειώσεων
3.1 Βελτιωτικά υλικά γειώσεων
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για να είναι ένα σύστημα γείωσης αποτελεσματικό,
θα πρέπει η αντίσταση γείωσης που παρέχει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα και
συγκεκριμένα κάτω από κάποια όρια. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό καθώς ορισμένες
φορές ο χώρος της εγκατάστασης μπορεί να μην επαρκεί ώστε να επιτευχθούν τα
επιθυμητά επίπεδα γείωσης, ενώ ακόμη και αν είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος χώρος
μπορεί το κόστος για την κατασκευή του συγκεκριμένου συστήματος να είναι
απαγορευτικά υψηλό. Το σημαντικότερο ρόλο, ωστόσο, διαδραματίζει ο τύπος του
εδάφους στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα γείωσης, καθώς αυτό μπορεί είτε να
παρουσιάζει πολύ μεγάλη ειδική αντίσταση (βραχώδη εδάφη, Σχήμα 3.1) είτε να είναι
ιδιαίτερα διαβρωτικό.

Σχήμα 3.1: Βραχώδες έδαφος με

.

Σε τέτοιες περιπτώσεις ενδείκνυται η χρήση βελτιωτικών υλικών στο έδαφος γύρω από τα
ηλεκτρόδια. Με τον όρο βελτιωτικό υλικό γείωσης, το Πρότυπο BS EN 62561-7:2012
αναφέρεται σε ένα αγώγιμο υλικό που επιφέρει μείωση στην αντίσταση γείωσης ενός
συστήματος γείωσης [31]. Το βελτιωτικό τοποθετείται εντός του ορύγματος όπου θα
εγκατασταθεί το ηλεκτρόδιο γείωσης και αναμειγνύεται με το φυσικό έδαφος, μειώνοντας
τοπικά, και πλησίον του ηλεκτροδίου γείωσης, την ειδική αντίσταση του εδάφους και κατά
συνέπεια και την αντίσταση γείωσης.
Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2.1, περίπου το
της αντίστασης γείωσης
καθορίζεται από το είδος του χώματος μέσα στη σφαίρα επιρροής (ακτίνας
) του
ηλεκτροδίου. Με μια πρώτη ματιά, είναι φανερό ότι αντικαθιστώντας αυτό το χώμα με
κάποιο κατάλληλο βελτιωτικό, μπορούμε να πετύχουμε την επιθυμητή μείωση της
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αντίστασης γείωσης. Ωστόσο πιο πρακτικό -και οικονομικά βιώσιμο- θα ήταν να
αντικαθιστούσαμε μόνο εκείνο το τμήμα του χώματος, μέσα στη σφαίρα επιρροής, το
οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο ηλεκτρόδιο και ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της
αντίστασης γείωσης. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως περιοχή κρίσιμης αντίστασης (ή πιο
απλά κρίσιμη περιοχή) και η ακτίνα αυτής ως ακτίνα κρίσιμης αντίστασης (ή κρίσιμη
ακτίνα). Στο Σχήμα 3.2 φαίνεται η επίδραση του περιβάλλοντος χώματος στην αντίσταση
γείωσης σαν συνάρτηση της απόστασης από τρία διαφορετικού μήκους ηλεκτρόδια.
Παρατηρείται ότι σε απόσταση ίση με το
του μήκους κάθε ηλεκτροδίου, επέρχεται
κορεσμός των καμπυλών της αντίστασης. Αυτή η απόσταση αποτελεί την κρίσιμη ακτίνα
τοποθέτησης βελτιωτικού γύρω απ’ τα ηλεκτρόδια [59].

Σχήμα 3.2: Μεταβολή της αντίστασης γείωσης συναρτήσει της απόστασης απ’ τα ηλεκτρόδια [59].

Για να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα απ’ τη χρήση βελτιωτικών, αυτά θα πρέπει να
ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις [31], [32], [33]:
 Να μπορούν να συμπιεστούν και να συμπιέσουν το χώμα με στόχο τη
μεγιστοποίηση της επιφάνειας επαφής μεταξύ του ηλεκτροδίου γείωσης και του
χώματος που το περιβάλλει
 Να είναι αδρανή απ’ τη φύση τους προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του
ηλεκτροδίου
 Να παρουσιάζουν χαμηλή αντίσταση
 Να μπορούν να διατηρούν χαμηλή αντίσταση γείωσης με ελάχιστη διακύμανση για
μεγάλη χρονική περίοδο
 Να είναι μόνιμα «προσκολλημένα» στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου ανεξαρτήτως
της κατάστασης του περιβάλλοντος χώματος
 Να έχουν λογικό κόστος εφαρμογής
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 Να είναι ασφαλή στη χρήση τους και φιλικά προς το περιβάλλον
Από το 2011 και μετά, ένα νέο βελτιωτικό υλικό θα πρέπει να υποβάλλεται σε
συγκεκριμένους ελέγχους ώστε να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά του και η συμμόρφωσή
του με τα ανωτέρω κριτήρια [23]:
 Δοκιμή διαρροής (leaching test)
 Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε θείο (sulphur determination test) (ανώτατο όριο

 Προσδιορισμός αντίστασης
 Δοκιμή διάβρωσης
Για παράδειγμα, το χλωριούχο νάτριο (αλάτι) παρουσιάζει ιδιαίτερα αγώγιμη
συμπεριφορά, ειδικά σε περιβάλλον υγρασίας. Το θαλασσινό νερό παρουσιάζει ειδική
αντίσταση
ενώ το καθαρό βρόχινο νερό
[15]. Ωστόσο, η
χρήση χλωριούχου νατρίου ως βελτιωτικού θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς προκαλεί
διάβρωση του ηλεκτροδίου [9]. Επίσης, οι περισσότερες χημικές ουσίες διαλύονται στο
νερό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου και λόγω των βροχών, οι
ουσίες αυτές (συμπεριλαμβανομένου και του χλωριούχου νατρίου) να διαλύονται ή να
παρασύρονται από το νερό, με αποτέλεσμα το έδαφος να επιστρέφει στην αρχική του
μορφή. Μία λύση για τα παραπάνω είναι η τοποθέτηση των χημικών/αλάτων να γίνεται σε
αυλάκι περιμετρικά του ηλεκτροδίου και σε κάποια απόσταση από αυτό, χωρίς να έρχονται
σε άμεση επαφή μαζί του [14]. Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως δεν αποφεύγεται η
σταδιακή διάχυση και, πιθανώς, η μεταγενέστερη επαφή τους με το ηλεκτρόδιο, ενώ
απαιτείται ούτως ή άλλως η επανατοποθέτησή τους μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.

Σχήμα 3.3: Σύστημα γείωσης εγκιβωτισμένο σε αλάτι.

Η χρήση σκόνης άνθρακα (καρβουνόσκονης) μπορεί μεν να μειώσει προσωρινά την ειδική
αντίσταση του εδάφους, όμως τα οξείδια που περιέχει αντιδρούν με το χαλκό και το
χάλυβα, οδηγώντας αναπόφευκτα σε διάβρωση των ηλεκτροδίων. Γι’ αυτό η χρήση της θα
πρέπει να αποφεύγεται. Η χρήση δε ρινισμάτων σιδήρου, λόγω της οξείδωσης που
προκαλούν, επιφέρει με την πάροδο του χρόνου αρνητικά αποτελέσματα [6].
Ένα απ’ τα πρώτα υλικά που μελετήθηκε ως βελτιωτικό σε συστήματα γείωσης ήταν το
μπετόν. Η τεχνική εγκιβωτισμού ηλεκτροδίων σε μπετόν έγινε γνωστή ως Ufer Ground προς
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τιμήν του Herbert G. Ufer που τη χρησιμοποίησε πρώτος το 1942, για γείωση κτιρίων που
χρησίμευαν ως αποθήκες πυρομαχικών σε περιοχές με πολύ ξηρό κλίμα. Ο Ufer διαπίστωσε
ότι το μπετόν παρουσιάζει μεγαλύτερη αγωγιμότητα από τους περισσότερους τύπους
χώματος λόγω της αλκαλικής του σύνθεσης και της υγροσκοπικής του φύσης. Έτσι, τείνει να
απορροφά υγρασία απ’ το γύρω χώμα και να διατηρεί το περιεχόμενό του σε νερό σε
υψηλά επίπεδα, πράγμα που ευθύνεται για τη σταθερά χαμηλή του αντίσταση ακόμα και
σε περιβάλλον ερήμου. Σε δημοσίευσή του το 1964 [34], ο Ufer περιγράφει διατάξεις
ηλεκτροδίων τα οποία εγκαταστάθηκαν στο μπετόν των θεμελίων διαφόρων κτιρίων ώστε
να επιτευχθεί μέγιστη αντίσταση γείωσης
. Ο P. Wiener επιβεβαίωσε, έπειτα από
πειράματα, ότι τα εγκιβωτισμένα σε μπετόν ηλεκτρόδια επιδεικνύουν χαμηλότερη
αντίσταση γείωσης και μικρότερα ποσοστά διάβρωσης [35] ενώ και οι E.J. Fagan και R.H.
Lee ασχολήθηκαν με τη μελέτη ενισχυμένων με μπετόν ηλεκτροδίων [16]. Ο εγκιβωτισμός
των ηλεκτροδίων πρέπει να γίνεται σε τουλάχιστον
μπετού [11].
Ο μπετονίτης ήταν ένα απ’ τα πρώτα υλικά που μελετήθηκαν ως βελτιωτικά σε συστήματα
γείωσης. Ο μπετονίτης είναι ένας τύπος αργίλου που έχει μεγάλη τάση να απορροφά το
νερό. Αυτή του η ιδιότητα τον κατέστησε κατάλληλο για χρήση σε συστήματα γείωσης με
σκοπό τη μείωση της αντίστασης γείωσης καθώς και την ελαχιστοποίηση της διακύμανσής
της με την πάροδο του χρόνου. Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τη μελέτη των ιδιοτήτων
του και τη συμβολή του στη μείωση της ειδικής αντίστασης του εδάφους το 1967 ήταν οι H.
Kutter και W. Lange [36] και K.L. Mc Gowan [37]. Αργότερα, ο W.R. Jones [38], μετά από
πείραμα, κατέληξε στο ότι η χρήση ράβδου σε μπετονίτη οδηγεί σε μείωση της αντίστασης
έως και
. H χρήση μπετονίτη μαζί με απόβλητη ύλη γεωτρήσεων πετρελαίου
ερευνήθηκε απ’ τους M.B. Kostic, Z.R. Radakovic, N.S. Radovanovic και M.R. TomasevicCanovic [39] και αποδείχθηκε ότι μειώνει την αντίσταση γείωσης και τη μέγιστη τάση
επαφής, ιδίως σε περιόδους ξηρασίας. Ωστόσο, η χρήση του μπετονίτη είναι ακατάλληλη
για περιόδους εξαιρετικά παρατεταμένης ξηρασίας διότι τότε συρρικνώνεται, εμφανίζει
ρωγμές και συχνά αποκολλάται από το ηλεκτρόδιο [6], [40], [41]. Η έρευνα μιγμάτων
μπετού-μπετονίτη πραγματοποιήθηκε απ’ τους Siow Chun Lim, M.Z.A. Ab Kadir και C.
Gomes [32], [42], οι οποίοι κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η βέλτιστη περιεκτικότητα σε
μπετονίτη, που μακροπρόθεσμα προσφέρει χαμηλότερη αντίσταση γείωσης, είναι
.
Επειδή όμως η χρήση του μπετονίτη ως βελτιωτικού αύξανε σημαντικά το κόστος για τη
μείωση της αντίστασης γείωσης, οι έρευνες στράφηκαν στη μελέτη άλλων υλικών, μερικά
απ’ τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια.
Σύμφωνα με έρευνα των Hiroshi Yamane, Tsuyoshi Ideguchi, Masamitsu Tokuda και Hiroaki
Koga [41], η χρήση συνθετικών πολυμερών που συγκρατούν το νερό, οδήγησε σε μείωση
της αντίστασης γείωσης κατά
, ενώ στην περίπτωση που γινόταν ανάμειξη με το χώμα
του εδάφους, η μείωση έφθανε το
.
Η κοκκώδης σκωρία υψικαμίνων, ένα υλικό που παράγεται κατά την κατεργασία του
σιδήρου ή του χάλυβα, κέντρισε το ενδιαφέρον των Li-Hsiung Chen, Jiann-Fuh Chen, TsorngJuu Liang, Wen-I Wang [43], οι οποίοι το χρησιμοποίησαν σε μείγμα με τσιμέντο, νερό και
αλάτι και διαπίστωσαν ότι η μέση μείωση της αντίστασης γείωσης ήταν
. Στη
συγκεκριμένη έρευνα έγινε επίσης σύγκριση των θεωρητικών τύπων υπολογισμού της
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αντίστασης γείωσης με χρήση βελτιωτικού και χωρίς, με αυτές που μετρήθηκαν
πειραματικά. Το ποσοστό σφάλματος κυμαινόταν από
έως
.
Οι Shin-Der Chen, Li-Hsiung Chen, Chih-Kun Cheng, Jiann-Fuh Chen [44] παρουσίασαν τη
μελέτη τους πάνω στη χρήση της ιπτάμενης τέφρας (υποπροϊόν των σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα) ως πιθανό βελτιωτικό. Η μείωση στη μετρούμενη
αντίσταση γείωσης υπερέβη το
.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η χρήση των προαναφερθέντων αποβλήτων ως
βελτιωτικών εδάφους, πέρα απ’ την μείωση της αντίστασης γείωσης -που είναι και το
ζητούμενο- συντελεί και στη μείωση του κόστους διαχείρισής τους καθώς και στην πιθανή
μόλυνση του περιβάλλοντος απ’ αυτά.
Επίσης, μελετήθηκαν και φυσικά υλικά όπως τύρφη από κοκοφοίνικα καρύδας, σκόνη
ρυζιού (Nuwan Kumarasinghe [45]) και υπόλειμμα πυρηνέλαιου από φοίνικα (G. Eduful,
J.E. Cole, F.M. Tetteh [46]) ως εγχώρια υποκατάστατα του ακριβού μπετονίτη στη Σρι Λάνκα
και τη Γκάνα αντίστοιχα. Τα δύο πρώτα υλικά αποδείχθηκαν εξίσου καλά με το μπετονίτη
για τη μείωση της ειδικής αντίστασης του εδάφους, ενώ για το δεύτερο σημειώθηκε μια
μέση βελτίωση της αντίστασης γείωσης γύρω στο
μέσα σε τρία έτη, η οποία
διατηρήθηκε στα ίδια χαμηλά επίπεδα και για τα επόμενα έξι έτη κατά τα οποία
συνεχίσθηκε το πείραμα.
Ο G. Eduful, μαζί με τους P.Y. Okyere και E. A. Frimpong [47], συνέχισε τη μελέτη του
υπολείμματος φοινικοπυρηνέλαιου καθώς και τη μελέτη άλλων υλικών, όπως η στάχτη από
ξύλο, η σκόνη από φλοιό κακάο και η στάχτη από ελαστικά. Το τελευταίο υλικό, καθ’ όλη
τη διάρκεια της έρευνας, εμφάνισε σχετικά σταθερές τιμές αντίστασης γείωσης, μειώνοντάς
την μέχρι και
. Αντιθέτως, τα τρία πρώτα υλικά μείωσαν την αντίσταση γείωσης μόνο
για όσο διάστημα υπήρχαν επαρκείς βροχοπτώσεις και συνεπώς ικανοποιητικά ποσοστά
υγρασίας στο έδαφος. Γι’ αυτό το λόγο η χρήση τους αντενδείκνυται σε περιοχές με
παρατεταμένη ξηρασία, εκτός κι αν τα ηλεκτρόδια τοποθετηθούν σε μεγάλο βάθος ώστε να
έρχονται σε επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα.
Σε συνέχεια της ανωτέρω δημοσίευσης και χρησιμοποιώντας ως βελτιωτικό στάχτη
ελαστικών, οι G. Eduful, J.E. Cole και P.Y. Okyere [13] διερεύνησαν το βέλτιστο αριθμό
ηλεκτροδίων σε παράλληλη διάταξη, στα οποία είναι αποτελεσματική η προσθήκη
βελτιωτικού. Το βέλτιστο αυτό ποσοστό βρέθηκε να αντιστοιχεί στο
του συνολικού
αριθμού ηλεκτροδίων. Η κάλυψη του συγκεκριμένου ποσοστού ηλεκτροδίων με βελτιωτικό,
οδήγησε, στο πείραμά τους, σε μείωση της αντίστασης γείωσης πάνω από
. Η
προσθήκη βελτιωτικού σε περισσότερα ηλεκτρόδια φαίνεται να συντελεί σε ελάχιστη
βελτίωση της αντίστασης γείωσης.
Οι A. Galván, E. Gaona, G. Pretelín παρουσίασαν στο [48] τα πρώτα αποτελέσματα από
πειράματα που πραγματοποίησαν σε δύο τύπους βραχωδών εδαφών: ασβεστολιθικό και
ηφαιστειογενές. Τα βελτιωτικά που χρησιμοποίησαν ήταν αγώγιμο μπετόν και διάφορα
υλικά χημικής σύστασης σε μορφή σκόνης. Η έρευνά τους έδειξε ότι για τα εξεταζόμενα
εδάφη και για ειδικές αντιστάσεις έως
, δεν αξίζει να χρησιμοποιούνται
βελτιωτικά (εκτός κι αν υπάρχει πρόβλημα διάβρωσης), μιας και το όφελος είναι οριακό.
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Για να αξίζει η τοποθέτηση βελτιωτικού, θα πρέπει να επιτυγχάνεται μείωση της
αντίστασης γείωσης από και άνω. Επίσης, διαπιστώθηκε η πολύ καλή ηλεκτρική
συμπεριφορά του αγώγιμου μπετού, όσον αφορά την αντίσταση γείωσης, η απόδοση του
οποίου υπερέβη την απόδοση ορισμένων παραδοσιακά χρησιμοποιούμενων βελτιωτικών.
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες ορισμένων φυσικών βελτιωτικών εδάφους (μπετονίτης, τύρφη από
κοκοφοίνικα καρύδας, σκόνη ρυζιού και κηπευτικό αργιλώδες χώμα) μελετήθηκαν από
τους J. Jasni, L.K. Siow, M.Z.A. Ab Kadir και W.F. Wan Ahmad [49]. Η έρευνά τους κατέληξε
στο ότι τα υλικά αυτά καταφέρνουν να διατηρούν την υγρασία του εδάφους σε υψηλά
επίπεδα, μειώνοντας αποτελεσματικά την αντίσταση γείωσης των ηλεκτροδίων. Το
αποτελεσματικότερο εξ αυτών αναδείχθηκε το κηπευτικό αργιλώδες χώμα.
Στο ίδιο συνέδριο, οι W.F. Wan Ahmad, M.S.A. Rahman, J. Jasni, M.Z.A. Ab Kadir και H.
Hizam [50] παρουσίασαν και τα αποτελέσματα απ’ τη χρήση διαφόρων χημικών
βελτιωτικών εδάφους όπως χλωριούχο νάτριο, θειοθειϊκό νάτριο, χλωριούχο μαγνήσιο,
θειικός χαλκός και χλωριούχο αμμώνιο. Εξ αυτών, το χλωριούχο νάτριο αποδείχθηκε το
βελτιωτικό με την καλύτερη απόδοση, προκαλώντας μείωση της αντίστασης γείωσης κατά
. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται για τους λόγους που
αναφέραμε προηγουμένως. Το χλωριούχο αμμώνιο ήταν το μόνο που προκάλεσε αύξηση
της αντίστασης γείωσης κατά
, σε αντίθεση με τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Οι Β.Π. Ανδροβιτσανέας, I.Φ. Γκόνος και I.A. Σταθόπουλος στο [51] παρουσίασαν τα πρώτα
αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας στην οποία χρησιμοποιήθηκαν διάφορα
βελτιωτικά υλικά του εμπορίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπεριφορά των
βελτιωτικών δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του έτους αλλά αντιθέτως εξαρτάται
από το ύψος των βροχοπτώσεων, την υγρασία του εδάφους και την πιθανή απορρόφηση
του υλικού απ’ το περιβάλλον χώμα. Το μπετόν και ο μπετονίτης αποδείχθηκε ότι
αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα υψηλών τιμών της αντίστασης γείωσης
σε εδάφη με πολύ υψηλή ειδική αντίσταση.
Τέλος, όσον αφορά τα χημικά ηλεκτρόδια, η μελέτη τους απ’ τους C. Romualdo-Torres, R.
Velazquez-Sanchez και J. Loza-Rodriguez [40] κατέληξε στο ότι η απόδοσή τους, αναλογικά
με το κόστος τους, δεν είναι η αναμενόμενη. Γι’ αυτό το λόγο, προτάθηκε απ’ τους
ερευνητές η χρήση απλών ηλεκτροδίων με τοποθέτηση βελτιωτικών περιμετρικά, παρά η
αγορά χημικών ηλεκτροδίων.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στη χρήση ενός στοιχείου ως βελτιωτικού, και όχι μόνο,
το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος: το αγώγιμο μπετόν.

3.1.1 Αγώγιμο μπετόν [52], [53]
Παρά τη διαδεδομένη χρήση των εγκιβωτισμένων σε μπετόν ηλεκτροδίων για τη βελτίωση
της αντίστασης γείωσης, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα. Αυτού του
τύπου τα ηλεκτρόδια μπορεί να αυξάνουν την επιφάνεια επαφής με το χώμα αλλά δεν
επηρεάζουν τη σφαίρα επιρροής, οπότε η αντίσταση γείωσης δεν υφίσταται ουσιαστική
μείωση. Επίσης, όταν συμβαίνει κάποιο σφάλμα, το ρεύμα πρέπει να διαρρεύσει στη γη
μέσω του μπετού. Αυτό σημαίνει αύξηση της θερμοκρασίας του νερού που κατακρατεί το
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μπετόν και πιθανότητα βρασμού του, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του σε ατμό. Μ’ αυτό
τον τρόπο, το μπετόν μπορεί να σχηματίσει ρωγμές και να αποκολληθεί απ’ το ηλεκτρόδιο,
ενώ τα σπασμένα κομμάτια του ενεργούν ως ασπίδα, εμποδίζοντας την επαφή του
ηλεκτροδίου με το περιβάλλον χώμα και αυξάνοντας έτσι την αντίσταση [11].
Περιορισμό των ανωτέρω μειονεκτημάτων, ευελπιστεί να δώσει ένα νέο σχετικά υλικό· το
αγώγιμο μπετόν. Πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό με βάση το τσιμέντο που έχει
εμπλουτιστεί με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία (με βάση τον άνθρακα και την ιπτάμενη
τέφρα), προκειμένου να αποκτήσει σταθερή και χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση (
), ανεξαρτήτως θερμοκρασίας και υγρασίας. Μία ακόμα βελτίωση του υλικού αυτού
συγκριτικά με το απλό μπετόν, είναι η ικανότητα μείωσης της συγκέντρωσης θερμότητας σε
αυτό κατά τη διάρκεια σφαλμάτων, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες καταστροφής του
ηλεκτροδίου απ’ τον ατμό [11]. Ταυτόχρονα, διατηρεί τις άριστες μηχανικές ιδιότητες του
απλού μπετού ενώ, όταν παράγεται με συμβατική μίξη, είναι ελαφρύτερο, με μόνο το
του βάρους του απλού.

Σχήμα 3.4: Πλάκες από αγώγιμο μπετόν [55].

Εκτός απ’ τη χρήση του σε συστήματα γείωσης, το αγώγιμο μπετόν έχει ευρύ πεδίο
εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν ηλεκτρική θέρμανση με δυνατότητα διοχέτευσής της
για το λιώσιμο πάγων σε δρόμους, γέφυρες, διαδρόμους αεροδρομίων, πεζοδρόμια κλπ. Το
θερμαινόμενο κατάστρωμα της γέφυρας Roca Spur στη Nebraska (2002) αποτελεί την
πρώτη εφαρμογή αγώγιμου μπετού για το λιώσιμο των πάγων σε γέφυρες [55].

Σχήμα 3.5: Πλάκες από αγώγιμο μπετόν πριν και κατά τη χρήση για λιώσιμο πάγων [55].
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Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση καθώς απορροφά πάνω
απ’ το
της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και, εάν τοποθετηθεί ως επικάλυψη, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα καθοδικής προστασίας. Μια ακόμη μελλοντική του χρήση
συνίσταται στη φόρτιση των μπαταριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων ενώ αυτά βρίσκονται εν
κινήσει.
Όσον αφορά τη χρήση του σε συστήματα γείωσης, το αγώγιμο μπετόν μπορεί να μειώσει
την εμπέδησή τους και να βελτιώσει την απόδοση, την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής
τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τεχνικά φυλλάδια εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων αγώγιμου
μπετού [56], όντας υγροσκοπικά, μπορούν να απορροφήσουν μέχρι και
του βάρους
τους σε νερό (ιδιότητα ιδιαίτερα σημαντική σε ξηρά εδάφη) ενώ συμβάλλουν στον
περιορισμό της διάβρωσης των ηλεκτροδίων ακόμα και κατά
(ιδανικά για χρήση σε
υδάτινα περιβάλλοντα).
Η διαδικασία τοποθέτησης ενός ηλεκτροδίου σε αγώγιμο μπετόν συνοψίζεται στα
παρακάτω βήματα [56].
Κατακόρυφα ηλεκτρόδια:
1. Εκσκαφή βάθους και διαμέτρου που ορίζεται απ’ την ειδική αντίσταση του
εδάφους στο συγκεκριμένο μέρος και την επιθυμητή αντίσταση γείωσης.
2. Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου στο κέντρο.
3. Ανάμιξη του αγώγιμου μπετού με νερό στην αναλογία που δίνεται απ’ τον
κατασκευαστή και γέμισμα του κενού χώρου γύρω απ’ το ηλεκτρόδιο. Για εκσκαφές
μικρού βάθους (
) είναι δυνατή η απευθείας χρήση του σε μορφή σκόνης.
Οριζόντια ηλεκτρόδια:
1. Εκσκαφή στο επιθυμητό βάθος, μήκος και πλάτος. Τυπικά, το βάθος είναι γύρω στα
και το πλάτος γύρω στα
. Το μήκος καθορίζεται απ’ την ειδική αντίσταση
του εδάφους στο συγκεκριμένο μέρος και την επιθυμητή αντίσταση γείωσης.
2. Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου στο κέντρο.
3. Τοποθέτηση του αγώγιμο μπετού πάνω απ’ το ηλεκτρόδιο, ανασηκώνοντάς το λίγο
ώστε να περιβληθεί πλήρως απ’ το βελτιωτικό. Η κάλυψη του ηλεκτροδίου θα
πρέπει να φθάνει τα
. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η επιβεβαίωση ότι
όλο το ηλεκτρόδιο είναι καλυμμένο.
4. Γέμισμα του υπόλοιπου χώρου με χώμα.
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Σχήμα 3.6: Κάλυψη οριζόντιου ηλεκτροδίου με αγώγιμο μπετόν [54].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Μέθοδοι Υπολογισμού Πεδιακών Μεγεθών
4.1 Αριθμητικές Μέθοδοι Υπολογισμού (Numerical Methods) [60]
Ο υπολογισμός των μακροσκοπικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον εσωτερικό αλλά και
εξωτερικό χώρο μίας διάταξης αποτελεί καίριο στοιχείο για την ολοκληρωμένη μελέτη της
λειτουργίας της. Η πλέον επιθυμητή λύση για τον υπολογισμό των πεδιακών αυτών
μεγεθών είναι βεβαίως η αναλυτική. Η εξαγωγή όμως των απαιτούμενων τύπων καθιστά
αυτή τη μορφή λύσης εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι μη εφαρμόσιμη, σε προβλήματα που
χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη και ασύμμετρη γεωμετρία.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτάθηκαν κατά καιρούς διάφορες
μέθοδοι για την επίλυση πεδιακών προβλημάτων όπως γραφικές, αναλογικές και
αναπαράστασης με κυκλώματα συγκεντρωμένων παραμέτρων. Με την εμφάνιση, ωστόσο,
και εξάπλωση της χρήσης ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων με μεγάλες αποθηκευτικές
δυνατότητες, οι υπολογιστικές μέθοδοι καθιερώθηκαν ως σπουδαίο εργαλείο για την
επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων τα οποία υπακούουν στις εξισώσεις του Maxwell. Οι
υπολογιστικές μέθοδοι κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) αριθμητικές, β)
ασυμπτωτικές, γ) υβριδικές και δ) στοχαστικές. Οι πιο διαδεδομένες εξ αυτών είναι οι
αριθμητικές οι οποίες περιλαμβάνουν τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών (finite
difference method), τη μέθοδο ροπών (method of moments) και τη μέθοδο πεπερασμένων
στοιχείων (finite element method).
Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών αποτελεί μία αριθμητική μέθοδο επίλυσης
συνεχών πεδιακών προβλημάτων που διατυπώνονται με μία ή περισσότερες διαφορικές
εξισώσεις. Είναι από τις πλέον εφαρμοζόμενες μεθόδους, ιδιαίτερα στο πεδίο του χρόνου
(finite difference-time domain, FDTD). Η επίλυση επιτυγχάνεται με αντικατάσταση του
συνεχούς προβλήματος με ένα κατάλληλο διακριτό. Το συνεχές δηλαδή πρόβλημα
εκφράζεται από ένα σύνολο σημείων που συνιστούν το πλέγμα (grid) ενώ κάθε ένα εξ
αυτών αποτελεί έναν κόμβο (node) του πλέγματος. Κατά συνέπεια, η προς επίλυση
διαφορική εξίσωση προσεγγίζεται από τις λεγόμενες εξισώσεις πεπερασμένων διαφορών
σ’ αυτούς τους κόμβους και η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής σε έναν κόμβο σχετίζεται
με τις τιμές της στους γειτονικούς κόμβους. Συνοπτικά, η επίλυση ενός προβλήματος με τη
μέθοδο αυτή ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
1. Διακριτοποίηση της περιοχής επίλυσης Ω με την τοποθέτηση ενός κατάλληλου
πλέγματος κόμβων.
2. Διακριτοποίηση του συνεχούς μαθηματικού μοντέλου του προβλήματος με τη
διατύπωση των εξισώσεων πεπερασμένων διαφορών. Όπως συμβαίνει και με τις
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3.

4.
5.
6.

αντίστοιχες συνεχείς εξισώσεις, οι εξισώσεις πεπερασμένων διαφορών ενδέχεται
να διαφέρουν από κόμβο σε κόμβο, όπως συμβαίνει μ’ αυτούς που βρίσκονται σε
συνοριακές και οριακές επιφάνειες.
Εφαρμογή των εξισώσεων πεπερασμένων διαφορών σε κάθε κόμβο όπου το προς
υπολογισμό πεδίο είναι άγνωστο είτε με ευθύ (direct) είτε με επαναληπτικό
(iterative) τρόπο.
Εφαρμογή των κατάλληλων οριακών συνθηκών.
Υπολογισμός του ζητούμενου πεδίου στους κόμβους του πλέγματος μέσω της
επίλυσης του προκύπτοντος συστήματος αλγεβρικών εξισώσεων.
Μετεπεξεργασία (προαιρετικά) των αποτελεσμάτων του προηγούμενου βήματος με
σκοπό των υπολογισμό άλλων επιθυμητών μεγεθών.

Η μέθοδος των ροπών αποτελεί επίσης μία σπουδαία αριθμητική μέθοδο επίλυσης
ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων που διατυπώνονται με ολοκληρωτικές εξισώσεις.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε προβλήματα ντετερμινιστικά και ιδιοτιμών, με διαφορικούς,
ολοκληρωτικούς ή ολοκληροδιαφορικούς τελεστές. Η βασική ιδέα είναι ο μετασχηματισμός
της τελεστικής εξίσωσης που αναπαριστά το συνεχές μαθηματικό μοντέλο του
προβλήματος
(4.1)
διακριτοποιώντας την άγνωστη συνάρτηση-απόκριση . Τα βασικά στάδια εφαρμογής της
μεθόδου είναι τα ακόλουθα:
1. Προσέγγιση της άγνωστης συνάρτησης με μία συνάρτηση
από το γραμμικό συνδυασμό γνωστών συναρτήσεων βάσης

η οποία ορίζεται
ως:
(4.2)

όπου
οι άγνωστοι, προσδιοριστέοι συντελεστές.
Οι συναρτήσεις βάσης μπορεί να είναι καθολικές (πχ. δυναμοσειρές), οπότε δε
χρειάζεται διακριτοποίηση της περιοχής επίλυσης, ή τμηματικές (πχ. παλμικές,
τριγωνικές), οπότε διακριτοποιούμε την περιοχή επίλυσης σε υποπεριοχές με
χρήση πλέγματος.
2. Επιλογή κατάλληλου εσωτερικού γινομένου
και συναρτήσεων βάρους
οι οποίες επιλέγονται με μία εκ των μεθόδων: Galerkin, σημειακής προσαρμογής ή
ελαχίστων τετραγώνων.
3. Εφαρμογή του εσωτερικού γινομένου και μετατροπή του συνεχούς μαθηματικού
μοντέλου σε διακριτό δημιουργώντας την εξίσωση πινάκων της μεθόδου των
ροπών:
(4.3)
ή
(4.4)
4. Επίλυση της εξίσωσης πινάκων ως πρoς .
Οι δύο παραπάνω μέθοδοι αναφέρονται συνοπτικά καθώς δεν αποτελούν αντικείμενο της
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, αντιθέτως, θα
αναλυθεί διεξοδικά στο κεφάλαιο 4.2 μιας και πρόκειται για τη μέθοδο που
χρησιμοποιήθηκε στην επίλυση των προς προσομοίωση μοντέλων.
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4.2 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων [61]
Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (finite element method-FEM) αποτελεί μια
αριθμητική μέθοδο επίλυσης ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να
επιλυθούν με αναλυτικές μεθόδους. Είναι εφαρμόσιμη σε οποιοδήποτε μη γραμμικό
μοντέλο ενώ το γεγονός ότι είναι πολύ ευέλικτη σε πολύπλοκες γεωμετρίες και
ανομοιογενή υλικά αποτελεί το σπουδαίο πλεονέκτημά της. Βασίζεται στο διαχωρισμό του
χώρου επίλυσης σε πολλούς, μικρούς όγκους, που συνιστούν τα στοιχεία πεπερασμένων
διαστάσεων (πεπερασμένα στοιχεία), ενώ για κάθε ένα απ’ αυτά διατυπώνεται ένα σύνολο
εξισώσεων. Στη συνέχεια, αυτές οι εξισώσεις συναθροίζονται σε ένα τελικό σύστημα
εξισώσεων, η επίλυση του οποίου δίνει την τελική λύση. Οι εξισώσεις προκύπτουν από
μεθόδους ελαχιστοποίησης κατάλληλων συναρτησιακών εκφράσεων που περιλαμβάνουν
τα ζητούμενα πεδιακά μεγέθη και προσεγγίζουν τις αρχικές διαφορικές εξισώσεις. Η
ακρίβεια της τελικής λύσης εξαρτάται απ’ το μέγεθος των πεπερασμένων στοιχείων.
Έστω τώρα ότι το ζητούμενο πεδιακό μέγεθος είναι το ηλεκτρικό δυναμικό φ. Σύμφωνα με
το θεώρημα ελάχιστης ενέργειας του Thomson, η συνάρτηση που εκφράζει το δυναμικό
του πεδίου -εφόσον τα δυναμικά των αγωγών του συστήματος είναι καθορισμένα- είναι
τέτοια ώστε η προσδιοριζόμενη απ’ αυτήν ενέργεια του συστήματος να είναι ελάχιστη.
Συνεπώς, η ζητούμενη συνάρτηση δυναμικού
του πεδίου, που ικανοποιεί την
εξίσωση Laplace
(4.5)
και τις σχετικές οριακές συνθήκες, ελαχιστοποιεί τη συναρτησιακή
(4.6)
η οποία εκφράζει την ανά μονάδα μήκους του συστήματος ενταμιευμένη δυναμική
ενέργεια (όπου η διηλεκτρική σταθερά του στοιχείου).
Το πρώτο βήμα για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος έγκειται στη διακριτοποίηση
της περιοχής επίλυσης μ’ ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων πεπερασμένων στοιχείων. Τα
απλούστερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε διδιάστατα προβλήματα είναι τα τριγωνικά.
Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν τετράπλευρα, τετράεδρα, πρίσματα και εξάεδρα,
ωστόσο η επιλογή των τριγωνικών στοιχείων ενδείκνυται στις πλείστες των περιπτώσεων.
Ένα τυπικό παράδειγμα διακριτοποίησης της περιοχής επίλυσης με 1ης τάξεως γραμμικά
τριγωνικά στοιχεία φαίνεται στο Σχήμα 4.1, όπου μπορούμε να διακρίνουμε το στοιχείο e
το οποίο ορίζεται απ’ τους κόμβους l, m και n.
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Σχήμα 4.1: Διακριτοποίηση της περιοχής επίλυσης με πεπερασμένα, γραμμικά τριγωνικά στοιχεία.

Στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή των συναρτήσεων παρεμβολής, του τρόπου δηλαδή
προσέγγισης της μεταβολής της συνάρτησης δυναμικού σε κάθε πεπερασμένο στοιχείο,
έχοντας πάντα κατά νου την ελαχιστοποίηση της συναρτησιακής (4.6). Η μεταβολή αυτή
μπορεί να είναι οποιαδήποτε, συνήθως όμως επιλέγονται απλές, γραμμικές,
προσεγγιστικές εκφράσεις λόγω του μικρότερου απαιτούμενου υπολογιστικού φόρτου.
Στο παράδειγμά μας, θεωρούμε ότι η συνάρτηση δυναμικού στο στοιχείο e μεταβάλλεται
γραμμικά ως εξής:
(4.7)
όπου οι σταθεροί συντελεστές ,
και
είναι καθορισμένοι όταν είναι γνωστά τα
δυναμικά ,
και
των κόμβων l, m και n αντίστοιχα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εάν επιλέγαμε να διακριτοποιήσουμε την περιοχή επίλυσης με
2ας τάξεως τετραγωνικά τριγωνικά στοιχεία (Σχήμα 4.2α), η ανωτέρω συνάρτηση
δυναμικού θα είχε τη μορφή:
(4.8)
ενώ εάν χρησιμοποιούσαμε 2ας τάξεως τετραγωνικά τετράπλευρα στοιχεία (Σχήμα 4.2β),
θα είχαμε:
(4.9)

Σχήμα 4.2: Διακριτοποίηση με α) τετραγωνικά τριγωνικά και β) τετραγωνικά τετράπλευρα στοιχεία.
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Άρα για κάθε κόμβο έχουμε:
(4.10)
(4.11)
(4.12)
Από το παραπάνω σύστημα εξισώσεων προκύπτουν οι τιμές των συντελεστών

,

και

:

(4.13)
(4.14)
(4.15)
όπου
(4.16)
είναι το εμβαδόν του στοιχείου e.
Αντικαθιστώντας τις (4.13), (4.14), (4.15) στην (4.7) προκύπτει:

(4.17)
όπου
(4.18)
(4.19)
(4.20)
Οι εκφράσεις των υπόλοιπων σταθερών
,
, , , ,
(4.19) και (4.20) με κυκλική εναλλαγή των δεικτών , , .

προκύπτουν από τις (4.18),

Η (4.17) συνηθίζεται συχνά να γράφεται στη μορφή:

(4.21)

όπου οι συναρτήσεις
καλούνται συναρτήσεις μορφής του στοιχείου e (element
shape functions) και για 1ης τάξεως τριγωνικά στοιχεία έχουν την κάτωθι μορφή:
(4.22)
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(4.23)
(4.24)
Με αντικατάσταση της (4.17) στη συναρτησιακή (4.6) λαμβάνουμε:
(4.25)
ή σε μορφή πινάκων:
(4.26)
όπου
(4.27)

(4.28)

(4.29)
του οποίου τα στοιχεία

δίνονται απ’ τις:
(4.30)

Όπως παρατηρούμε, η μήτρα
εξαρτάται μόνον απ’ τις θέσεις
των κορυφών του
τριγωνικού στοιχείου e καθώς και απ’ τη διηλεκτρική σταθερά ε του στοιχείου.
Στη συνέχεια ακολουθεί η συναρμολόγηση όλων των πεπερασμένων στοιχείων,
υπολογίζοντας τη συνεισφορά καθενός στη συνολική ενέργεια του συστήματος. Η
συναρμολόγηση αυτή γίνεται στη βάση της απαίτησης συνεχούς μεταβολής της
συνάρτησης δυναμικού στους κοινούς κόμβους γειτονικών στοιχείων. Με άλλα λόγια, η
τιμή του δυναμικού που αντιστοιχεί σε ένα κόμβο πρέπει να είναι η ίδια για κάθε στοιχείο
που μοιράζεται τον κόμβο.
Για να γίνει κατανοητή η διαφορά του καθολικού απ’ τον τοπικό τρόπο αρίθμησης των
κόμβων, ας παρατηρήσουμε το Σχήμα 4.3. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο γειτονικά στοιχεία
e και f τα οποία στο Σχήμα 4.3α χαρακτηρίζονται από έξι διαφορετικά δυναμικά κόμβων,
όντας ασύνδετα, ενώ στο Σχήμα 4.3β από μόνο τέσσερα, όντας συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Στο συναρμολογημένο επομένως σύστημα αριθμούμε τους κόμβους καθολικά, έτσι ώστε
κάθε κόμβος να ταυτίζεται με τους αντίστοιχους τοπικούς κόμβους των γειτονικών
στοιχείων που έχουν τον κόμβο αυτό ως κοινή κορυφή.
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Σχήμα 4.3: α) Ασύνδετα στοιχεία β) Συνδεδεμένα στοιχεία (ολική αρίθμηση κόμβων).

Έστω λοιπόν

είναι τα δυναμικά των κόμβων 1, 2, 3 και 4. Τότε θα ισχύει:
(4.31)

Συνεπώς, η συνεισφορά
των δύο στοιχείων e και f μπορεί να γραφεί σε μορφή
ανάλογη προς την (4.26) ως εξής:
(4.32)
όπου
(4.33)

(4.34)

(4.35)

Συναρμολογώντας με τον ίδιο τρόπο όλα τα στοιχεία, φθάνουμε τελικά σε μια μητρική
εξίσωση της μορφής:
(4.36)
όπου

: μήτρα-στήλη με στοιχεία τα δυναμικά όλων των κόμβων
: ανάστροφη μήτρα της
: τετραγωνική συμμετρική μήτρα

x

Θέλοντας τώρα να ελαχιστοποιήσουμε την (4.36), σκεφτόμαστε ως εξής. Έστω
οι
συνοριακοί κόμβοι των οποίων τα δυναμικά είναι γνωστά. Τότε θα πρέπει τα άγνωστα
δυναμικά των υπόλοιπων κόμβων
να είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιούν την
(4.36). Με την προϋπόθεση ότι η αρίθμηση των κόμβων είναι τέτοια ώστε οι συνοριακοί
κόμβοι να είναι τελευταίοι στη μήτρα-στήλη
, τότε αυτή γράφεται:
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(4.37)

όπου

και

είναι:
(4.38)

και
(4.39)

Η (4.36) γράφεται τώρα, με χωρισμό των μητρών στις αντίστοιχες υπομήτρες:
(4.40)
ή αλλιώς
(4.41)
Για την ελαχιστοποίηση της (4.41) πρέπει τα άγνωστα δυναμικά της μήτρας
τέτοια ώστε να ικανοποιούν τις σχέσεις:

να είναι

(4.42)
Από τις (4.41) και (4.42) και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήτρα
προκύπτει το σύστημα:

είναι συμμετρική,

(4.43)
όπου ο όρος

είναι γνωστός. Θέτοντας λοιπόν

, έχουμε:
(4.44)

Συνήθως η μήτρα
συμβολίζεται ως
με στοιχεία
, ενώ
στη μήτρα
παραλείπεται ο δείκτης, οπότε το σύστημα των εξισώσεων με τους
αγνώστους
που εκφράζει η (4.44) λαμβάνει τη μορφή:
(4.45)
Η μήτρα
ονομάζεται μήτρα ακαμψίας (stiffness matrix) ή μήτρα αγωγιμότητας ενώ η
μήτρα-στήλη
είναι γνωστή και ως μήτρα φορτίου. Η επίλυση του τελικού συστήματος
(4.45) μπορεί να γίνει με μία εκ των επαναληπτικών μεθόδων Jacobi, Gauss-Seidel ή
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διαδοχικής υπερχαλάρωσης καθώς αυτές ενδείκνυνται για συστήματα με πολύ μεγάλο
αριθμό εξισώσεων, όπως το συγκεκριμένο στο οποίο η μήτρα ακαμψίας
είναι
συμμετρική και πολύ αραιή με τα μη μηδενικά στοιχεία περί την κύρια διαγώνιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το Πρόγραμμα Opera-3d
5.1 Εισαγωγικά – Προγράμματα ανάλυσης [62], [63]
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας
είναι το υπολογιστικό πακέτο Opera-3d (Operating Environment for Electromagnetic
Research and Analysis). Πρόκειται για ένα σύστημα προεπεξεργασίας και μετεπεξεργασίας
που χρησιμοποιεί ως βάση του τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Αυτή η
ευρέως διαδεδομένη τεχνική, που χρησιμοποιείται για την επίλυση μερικών διαφορικών
εξισώσεων οι οποίες δεν έχουν αναλυτική λύση, απαιτεί ορισμένες τροποποιήσεις
(βελτιώσεις) προκειμένου να καταστεί εφαρμόσιμη σε υπολογισμούς ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων. Αυτές υποστηρίζονται από το Γεωμετρικό Μοντελοποιητή (Modeller) και τον ΠροΕπεξεργαστή (Pre-Processor). Τα προγράμματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας
μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, καθορισμού των χαρακτηριστικών των υλικών καθώς
και οποιασδήποτε σύνθετης γεωμετρίας αγωγών ενώ, τέλος, προσφέρουν και γραφικές
απεικονίσεις για έλεγχο των εισαγόμενων δεδομένων. Ομοίως, ο Μετ-Επεξεργαστής (PostProcessor) παρέχει τα απαραίτητα μέσα για τον υπολογισμό των ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων και την απεικόνιση αυτών ως γραφήματα. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα
υπολογισμού διάφορων συμπληρωματικών μεγεθών (πχ. δυναμικό, πυκνότητα ηλεκτρικού
ρεύματος, αντίσταση, δύναμη) και την προβολή αυτών είτε κατευθείαν πάνω στο αρχικό
μοντέλο είτε σε γραφικές παραστάσεις.
Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπολογιστικά πακέτα ανάλυσης:
 CARMEN
Αναλύει μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε γραμμικές και στρεφόμενες μηχανές
ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα μηχανικής σύνδεσης για τον καθορισμό της
ταχύτητας των στρεφόμενων μερών της μηχανής.
 DEMAG
Υπολογίζει τη μαγνήτιση υλικών μόνιμων μαγνητών, η οποία προκύπτει από τριδιάστατα
χρονικά μεταβαλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των
δινορρευμάτων.
 ELEKTRA
Αναλύει ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εξαρτώνται απ’ το χρόνο , λαμβάνοντας υπόψη την
επίδραση των δινορρευμάτων. Υπάρχουν τρεις επιλογές ανάλυσης: η μεταβολή του χρόνου
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δύναται να αφορά στη μεταβατική κατάσταση (Transient-ΤR), στη μόνιμη ac (Steady StateSS) ή τα δινορρεύματα μπορούν να προκληθούν στους κινούμενους αγωγούς με μία
συγκεκριμένη γραμμική ή περιστροφική ταχύτητα, παρουσία ενός στατικού πεδίου (VL), το
οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις όπου η κίνηση δε μεταβάλλει τη γεωμετρία.
 QUENCH
Προσομοιώνει τη σβέση σε έναν υπεραγώγιμο μαγνήτη. Μοντελοποιεί μεταβατικά θερμικά
πεδία, συμπεριλαμβανομένων πηγών θερμότητας και μαγνητικών πεδίων που παράγονται
από αγωγούς οδηγούμενους από χρονικά μεταβαλλόμενα κυκλωματικά ρεύματα.
 SCALA
Αναλύει ηλεκτροστατικά πεδία λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του φορτίου του χώρου
(space charge) που δημιουργείται από δέσμες φορτισμένων σωματιδίων.
 SOPRANO
Αναλύει υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε τρεις διαστάσεις. Υπάρχουν δύο επιλογές
ανάλυσης: μόνιμη ac κατάσταση (Steady State) ή εξαγωγή ιδιοτιμών.
 STRESS
Προσομοιώνει τη μηχανική φόρτιση και παραμόρφωση ενός μοντέλου. Υπάρχουν δύο
επιλογές ανάλυσης. Το πρόγραμμα STRESS/ST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένο
πρόγραμμα ανάλυσης μηχανικών τάσεων, ωστόσο η κύρια χρήση του έγκειται στον
υπολογισμό των μετατοπίσεων και των μηχανικών τάσεων που προκαλούνται από
ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις ή θερμοκρασιακές διαφορές. Το πρόγραμμα STRESS/EV
υπολογίζει τις ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα ενός μοντέλου όταν σε αυτό δεν ασκούνται
εσωτερικές ή εξωτερικές δυνάμεις.
 TEMPO
Αναλύει μεταβατικά και μόνιμα θερμικά πεδία που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητική
θέρμανση και εξωτερικές θερμικές πηγές. Οι υπολογισθείσες θερμοκρασίες μπορούν να
ανατροφοδοτήσουν την ηλεκτρομαγνητική ανάλυση προκειμένου να μεταβάλουν τις
ιδιότητες του υλικού.
 TOSCA
Επιλύει μαγνητοσταστικά ή ηλεκτροστατικά πεδία καθώς και προβλήματα ροής ρεύματος
σε τρεις διαστάσεις (γραμμικά και μη). Χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από το
πακέτο του Opera-3d, ωστόσο υφίσταται συνεχώς βελτιώσεις με στόχο την αύξηση της
ακρίβειας και της αποτελεσματικότητάς του. Ο χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος βασίζεται
στα ολικά και τα μειούμενα βαθμωτά δυναμικά και επιλύεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
των πεπερασμένων στοιχείων, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Το πρόγραμμα αυτό
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
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5.2 Όρια του προγράμματος
Ο Μοντελοποιητής, τα διάφορα πακέτα ανάλυσης καθώς και ο Μετ-Επεξεργαστής έχουν
σχεδιασθεί έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε μέγεθος δεδομένων μέχρι
το ανώτατο όριο που επιτρέπει η εικονική μνήμη (εναλλαγές θέσεων μνήμης). Ωστόσο,
υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγιστο μέγεθος του προβλήματος, οι
σημαντικότεροι απ’ τους οποίους είναι:
 Η μέγιστη διάσταση του πίνακα (πλήθος μη μηδενικών στοιχείων), με ανώτατο όριο
231-1 (2.147.483.646)
 Το μέγεθος της φυσικής μνήμης που απαιτείται για αποφυγή φαινομένων
υπερβολικής σελιδοποίησης (paging)
Το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει υλοποιηθεί με επιτυχία έως σήμερα είναι ένα
μαγνητοστατικό μοντέλο TOSCA με:
 148.877.000 στοιχεία


149.721.291 κόμβους



149.721.290 εξισώσεις

 2.088.494.663 μη μηδενικά στοιχεία στον πίνακα
Το μοντέλο αυτό είχε απαιτήσεις σε μνήμη περί τα 60GB προκειμένου να επιλυθεί.
Συγκριτικά, ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση των μοντέλων της
παρούσας διπλωματικής είχε μνήμη 4GB.
Ο Προ-Επεξεργαστής του Opera-3d θέτει επίσης κάποια ανώτατα όρια, όσον αφορά το
μέγιστο πλήθος των στοιχείων που μπορούν να κατασκευασθούν. Τα όρια αυτά φαίνονται
στον Πίνακα 5.1:
Όρια του Προ-Επεξεργαστή του Opera-3d
Στοιχεία* στις εσωτερικές βάσεις δεδομένων

5.000.000

Διαθέσιμοι αγωγοί

χωρίς όριο

Εμφανιζόμενοι αγωγοί

20.000

Πίνακας 5.1: Όρια Προ-Επεξεργαστή.

*όπου ως στοιχεία νοείται το σύνολο των σημείων, γραμμών, επιφανειών και όγκων.

5.3 Ο Γεωμετρικός Μοντελοποιητής (Geometric Modeller)
Ο Γεωμετρικός Μοντελοποιητής του Opera-3d (Σχήμα 5.1) παρέχει τη δυνατότητα
δημιουργίας μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, με στόχο την περαιτέρω ανάλυση κι
επίλυσή τους και εν τέλει τη μετεπεξεργασία τους.
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Σχήμα 5.1: Ο Μοντελοποιητής του Opera-3d.

Πρόκειται για ένα γραφικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να
κατασκευάσει την επιθυμητή τριδιάστατη γεωμετρία κάνοντας χρήση βασικών
αντικειμένων (κύλινδροι, κύβοι, σφαίρες, κώνοι, πυραμίδες, τοροειδή) καθώς και
συνδυασμών αυτών. Επίσης, είναι δυνατή και η τροποποίησή τους (πχ. συγχώνευση,
αφαίρεση), με στόχο τη δημιουργία πιο σύνθετων γεωμετριών. Τα αντικείμενα αυτά
μπορούν να δημιουργηθούν σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου προσομοίωσης και στη
συνέχεια να μετακινηθούν στην επιθυμητή θέση. Τέλος, μέσω του Μοντελοποιητή, ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να οριοθετήσει τις περιοχές που απαρτίζουν το μοντέλο καθώς
και να ορίσει τα διάφορα υλικά, τις ιδιότητές τους (διηλεκτρική αντοχή , μαγνητική
διαπερατότητα , ηλεκτρική αγωγιμότητα , θερμικές ιδιότητες), τις πηγές και τις οριακές
συνθήκες.
Το πρόγραμμα παρέχει ακόμα τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων cad, δηλαδή γεωμετριών
ήδη σχεδιασμένων σε άλλα σχεδιαστικά προγράμματα. Αρχικά γίνεται η εισαγωγή της
διδιάστατης γεωμετρίας και ύστερα, μέσω της εντολής Sweepdistance, προσδιορίζεται η
απόσταση εξώθησης ή, αν πρόκειται για μοντέλα με αξονική συμμετρία, η γωνία
περιστροφής τους ώστε να δημιουργηθεί ο επιθυμητός όγκος.
Καθώς ηλεκτρομαγνητικά πεδία υπάρχουν και στον περιβάλλοντα χώρο μιας διάταξης, θα
πρέπει να συμπεριληφθεί και μια περιοχή αέρα (background air) με τις κατάλληλες κάθε
φορά οριακές συνθήκες για μια ρεαλιστική απεικόνιση του μοντέλου. Στην
πραγματικότητα, αυτή η περιοχή εκτείνεται στο άπειρο, όμως στο μοντέλο πεπερασμένων
στοιχείων θα πρέπει να τερματίζει σε πεπερασμένη απόσταση απ’ τη γεωμετρία. Αυτή η
απόσταση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνει τη λύση και να μην επηρεάζει
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την ακρίβειά της. Συνήθως επιλέγεται να έχει μέγεθος έξι φορές μεγαλύτερο από τις
διαστάσεις του μοντέλου.
Το στάδιο που ακολουθεί την ολοκλήρωση της γεωμετρίας του μοντέλου δεν είναι άλλο απ’
τη διακριτοποίηση της γεωμετρίας και τη δημιουργία συνεχούς πλέγματος σε όλο το χώρο
επίλυσης. Για να καταστεί όμως αυτό εφικτό, πρέπει προηγουμένως τα διάφορα στοιχεία
του προβλήματος να έχουν μετατραπεί σε ένα ενιαίο σώμα (model body). Αυτό γίνεται
μέσω της εντολής Create Model Body η οποία δημιουργεί ένα αντίγραφο για κάθε στοιχείο
του μοντέλου και εφαρμόζει σ’ αυτά τη λογική πράξη της ένωσης χωρίς κανονικοποίηση.
Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει ένα ενιαίο σώμα το οποίο αποτελείται από πολλαπλά κελιά
που διατηρούν όλες τις εσωτερικές ιδιότητες των υλικών και των συνοριακών τους
επιφανειών. Η διαδικασία είναι αναστρέψιμη για την αντιμετώπιση ποικίλων σφαλμάτων
που ενδέχεται να προκύψουν. Σε περίπτωση λοιπόν που το μοντέλο παρουσιάζει κάποιο
σφάλμα, είναι δυνατή η τροποποίηση της τοπολογίας και των ιδιοτήτων, αν και οι αλλαγές
αυτές θα χαθούν με την αναίρεση της εντολής δημιουργίας ενιαίου σώματος. Το αρχείο του
μοντέλου σ’ αυτή τη φάση είναι της μορφής .opc.
Μετά τη δημιουργία του ενιαίου σώματος, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στη
δημιουργία του πλέγματος. Αυτή γίνεται σε δύο στάδια: πρώτα επιφανειακά (Generate
Surface Mesh) κι έπειτα χωρικά (Generate Volume Mesh). Όπου η γεωμετρία ενός κελιού
είναι ομαλή, είναι δυνατή η δημιουργία ομαλού πλέγματος με εξαεδρικά ή τριγωνικά
στοιχεία. Όπου η γεωμετρία δεν είναι ομαλή, η πλεγματοποίηση γίνεται με τετράεδρα. Ο
Μοντελοποιητής παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας τετραεδρικού πλέγματος,
το οποίο όμως είναι λιγότερο ακριβές απ’ το εξαεδρικό που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω
του Προ-Επεξεργαστή. Εάν επιθυμούμε να αυξήσουμε την ακρίβεια στο πλέγμα του
Μοντελοποιητή, μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των τετραεδρικών στοιχείων του
μειώνοντας το μέγεθός τους (maximum element size). Μία τέτοια ενέργεια όμως
συνεπάγεται και την αύξηση του χρόνου επίλυσης του προβλήματος.
Γενικά, η δημιουργία του επιφανειακού πλέγματος γίνεται διαδοχικά για κάθε επιφάνεια
και διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Πιο σύνθετα μοντέλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο
χρόνο. Η πρόοδος της διαδικασίας μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή στο progress bar
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και το οποίο δείχνει τον αριθμό της όψης που
υφίσταται επεξεργασία καθώς και το συνολικό αριθμό των επιφανειακών στοιχείων που
έχουν δημιουργηθεί. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, το status bar εμφανίζει το μήνυμα
«Surface Mesh». Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο σφάλμα στο μοντέλο, αυτό θα
αναφερθεί στο σημείο αυτό.
Στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία δημιουργίας χωρικού πλέγματος, δημιουργείται πλέγμα
με τετραεδρικά στοιχεία όγκου. Προκειμένου να είναι εμφανές ποιο κελί υφίσταται
επεξεργασία κάθε φορά, το περίγραμμά του φωτίζεται. Η διαδικασία αυτή διαρκεί λίγο
περισσότερο απ’ τη διαδικασία δημιουργίας του επιφανειακού πλέγματος. Αφού
δημιουργηθεί και το χωρικό πλέγμα, το μοντέλο αποθηκεύεται στη μορφή .opcb.
Οι ιδιότητες των υλικών καθώς και οι οριακές συνθήκες καθορίζονται μέσω των εντολών
Set Material Properties και Set Boundary Conditions αντίστοιχα. Τέλος, επιλέγεται το
επιθυμητό πρόγραμμα ανάλυσης μέσω της εντολής Analysis Type (Σχήμα 5.2) και
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δημιουργείται η βάση δεδομένων του μοντέλου, ενώ παράλληλα προσδιορίζονται και οι
μονάδες μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση των πεδιακών
μεγεθών (πχ. SI). Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
ανάλυσης TOSCA Current Flow στο διεθνές σύστημα μονάδων.

Σχήμα 5.2: Επιλογή προγράμματος ανάλυσης.

5.4 O Μετ-Επεξεργαστής (Post Processor)
Μέσω του Μετ-Επεξεργαστή του Opera-3d (Σχήμα 5.3) γίνεται η λήψη των αποτελεσμάτων
και η προβολή των επιλυμένων τριδιάστατων μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων απ’ τα
αρχεία που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως απ’ το Μοντελοποιητή ή τον ΠροΕπεξεργαστή. Τα τελικά αυτά αρχεία είναι της μορφής .op3.

Σχήμα 5.3: Ο Μετ-Επεξεργαστής του Opera-3d.
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Στο TOSCA οι μεταβλητές του συστήματος, τις τιμές των οποίων μπορεί να λάβει ο χρήστης,
είναι οι παρακάτω:
TOSCA Current Flow
V

Ηλεκτρικό βαθμωτό δυναμικό

βαθμωτό

Ε

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

διανυσματικό

J

Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος

διανυσματικό

ERRJ

Σφάλμα στην πυκνότητα ηλ. ρεύματος

βαθμωτό

Πίνακας 5.2: Υπολογιζόμενες μεταβλητές του προγράμματος TOSCA Current Flow.

Πέραν των ανωτέρω μεταβλητών, ο Μετ-Επεξεργαστής παρέχει τη δυνατότητα
υπολογισμού και άλλων μεγεθών, όπως ισχύς, δύναμη κλπ. Τα διάφορα πεδιακά μεγέθη
μπορούν να προβληθούν σε σημεία (Fields at a point), κατά μήκος γραμμών (Fields along a
line) ή με τη μορφή δυναμικών γραμμών και χρωματισμένων περιοχών (Contour map).

5.5 Αλγόριθμος επίλυσης TOSCA
Τα προγράμματα ανάλυσης που περιλαμβάνει το Opera-3d ενσωματώνουν συγκεκριμένους
αλγορίθμους για τον υπολογισμό των ζητούμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η
διακριτοποίηση των πεπερασμένων στοιχείων αποτελεί τη βάση για τις μεθόδους που
χρησιμοποιούνται. Για να εφαρμοστεί ωστόσο αυτή η τεχνική επίλυσης μερικών
διαφορικών εξισώσεων σε υπολογισμούς ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, πρέπει να επιδεχτεί
ορισμένες τροποποιήσεις/βελτιώσεις. Ο Μοντελοποιητής και ο Προ-Επεξεργαστής του
Opera-3d τις υποστηρίζουν, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας του μοντέλου
πεπερασμένων στοιχείων, τον καθορισμό σύνθετων γεωμετριών και τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών των υλικών. Ο Μετ-Επεξεργαστής με τη σειρά του παρέχει τη δυνατότητα
γραφικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα ανάλυσης TOSCA χρησιμοποιείται, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως,
για τον υπολογισμό γραμμικών και μη, ηλεκτροστατικών και μαγνητοστατικών πεδίων
καθώς και προβλημάτων ροής ρεύματος (current flow). Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή
του αλγορίθμου που χρησιμοποιεί.
Τα τριδιάστατα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να αναπαρασταθούν ως άθροισμα ενός
σωληνοειδούς και ενός περιστρεφόμενου πεδίου. Στα ηλεκτροστατικά δεν υπάρχει
περιστρεφόμενη συνιστώσα πεδίου, οπότε το πεδίο μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας
μόνο το ηλεκτρικό δυναμικό . Τότε, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τον
τύπο:
(5.1)
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Η απόκλιση της πυκνότητας της ηλεκτρικής ροής
μέσω της σχέσης:

συνδέεται με την πυκνότητα φορτίου

(5.2)
Συνδυάζοντας τις (5.1) και (5.2) και εισάγοντας την έννοια της διηλεκτρικής επιτρεπτότητας
, προκύπτει η εξίσωση Poisson για το ηλεκτρικό δυναμικό:
(5.3)
όπου
(5.4)
Για προβλήματα ροής ρεύματος, έχουμε:
(5.5)
όπου

η αγωγιμότητα και
(5.6)

Αντιθέτως, τα μαγνητοστατικά πεδία αποτελούνται γενικά από δύο συνιστώσες
(σωληνοειδές και περιστρεφόμενο πεδίο). Συνεπώς, η ολική ένταση του μαγνητικού πεδίου
δίνεται απ’ το άθροισμα των εντάσεων του μειούμενου πεδίου
και του πεδίου που
δημιουργούν οι αγωγοί :
(5.7)
όπου
(5.8)
(5.9)
Όπως παρατηρούμε, το μειούμενο μαγνητικό πεδίο
μειούμενου βαθμωτού δυναμικού .

υπολογίζεται βάσει του

Η απόκλιση της πυκνότητας της μαγνητικής ροής είναι πάντα μηδέν, οπότε συνδυάζοντας
τις (5.7), (5.8) και (5.9) και εισάγοντας την έννοια της μαγνητικής διαπερατότητας ,
προκύπτει:
(5.10)
Αυτή η εξίσωση προσομοιάζει την εξίσωση Poisson και μπορεί εύκολα να λυθεί με τη
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το μειούμενο μαγνητικό πεδίο όμως δημιουργεί
σφάλματα. Αυτά τα σφάλματα μπορούν να αποφευχθούν όταν τα ρεύματα δε ρέουν σε
μαγνητικά υλικά. Συνεπώς, το συνολικό πεδίο στους όγκους όπου δε ρέουν ρεύματα μπορεί
να παρασταθεί χρησιμοποιώντας το ολικό μαγνητικό βαθμωτό δυναμικό :
(5.11)
ενώ παράλληλα ισχύει:
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(5.12)
Συνδυάζοντας τις εκφράσεις του ολικού και του μειούμενου βαθμωτού δυναμικού, οι
όποιες δυσκολίες είναι δυνατόν να αποφευχθούν πλήρως. Ο συνδυασμός αυτός έγκειται,
στις πλείστες των περιπτώσεων, στη χρήση του μειούμενου δυναμικού αποκλειστικά εντός
των όγκων όπου έχουμε ροή ρευμάτων και του ολικού δυναμικού οπουδήποτε αλλού.
Τέλος, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις οριακές/συνοριακές συνθήκες.
Κατάλληλη χρήση αυτών των συνθηκών συμβάλλει αφενός στη μείωση του μεγέθους του
μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα που παρουσιάζουν συμμετρία και
αφετέρου στον προσεγγιστικό υπολογισμό των πεδίων σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό των πηγών πχ. τάση ή ρεύμα. Οι
χρησιμοποιούμενες συνθήκες φαίνονται στον Πίνακα 5.3.
Οριακές Συνθήκες
Μαγνητικά Πεδία

Συμμετρία Πεδίου

Βαθμωτό Δυναμικό

Εφαπτομενική συνιστώσα
Κάθετη συνιστώσα

ή

Δυναμικό
Ηλεκτρικά Πεδία ή
Προβλήματα Ροής Ρεύματος

Συμμετρία Πεδίου

Βαθμωτό Δυναμικό

Εφαπτομενική συνιστώσα
Κάθετη συνιστώσα

ή

Δυναμικό
Πίνακας 5.3: Οριακές συνθήκες.

Σε περίπτωση που δεν οριστούν οριακές συνθήκες σε εξωτερικές επιφάνειες, το
πρόγραμμα εφαρμόζει αυτόματα τις οριακές συνθήκες του Πίνακα 5.3 για τις
εφαπτομενικές συνιστώσες του μαγνητικού ή ηλεκτρικού πεδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αποτελέσματα Προσομοιώσεων
6.1 Εισαγωγικά
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν
πολλές προσομοιώσεις με διαφορετικά μήκη και αριθμούς ηλεκτροδίων, ομοιογενή και
πολυστρωματικά εδάφη με διαφορετικές ειδικές αντιστάσεις, διαφορετικές εγχύσεις
ρεύματος και με ή χωρίς χρήση βελτιωτικού. Παρακάτω θα παρουσιαστούν όσες εξ αυτών
κρίθηκαν κατάλληλες προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις και να εξαχθούν γενικά
συμπεράσματα.
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν αναλυτικά τα διάφορα βήματα που ακολουθήθηκαν
για την εκτέλεση των προσομοιώσεων. Αρχικά θα γίνει εκτενής αναφορά στο σχεδιασμό
των ηλεκτροδίων αλλά και του συνόλου των περιοχών που απαρτίζουν τον προς
προσομοίωση χώρο επίλυσης. Επίσης, θα προσδιοριστούν οι ιδιότητες των υλικών, τα
σημεία τα οποία δέχονται το πλήγμα καθώς και οι εφαρμοζόμενες οριακές συνθήκες. Στη
συνέχεια, θα διευκρινιστεί ο τρόπος δημιουργίας του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων
και τέλος θα δοθούν τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων καθώς και κάποιοι θεωρητικοί
υπολογισμοί, πχ. της αντίστασης γείωσης, για σύγκριση. Στις προσομοιώσεις δεν έχει
ληφθεί υπόψη ο ιονισμός του εδάφους.

6.2 Μονό ηλεκτρόδιο σε ομοιογενές έδαφος
6.2.1 Προεπεξεργασία
Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο τύπου ράβδου μήκους
και
ακτίνας
, περιβαλλόμενο από ομοιγενές έδαφος. Η ειδική αντίσταση του εδάφους
μειώνεται κάθε φορά κατά φορές, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση της
μεταβολής αυτής στην αντίσταση γείωσης. Αρχικά, εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο ρεύμα
εντάσεως
και στη συνέχεια
και
. Προφανώς, η εφαρμογή διαφορετικών
ρευμάτων δεν επηρεάζει την αντίσταση γείωσης, εφόσον αναφερόμαστε στο ίδιο έδαφος.
Η εφαρμογή διαφορετικών ρευμάτων γίνεται για να παρατηρηθεί η επίδραση αυτών στο
αναπτυσσόμενο ηλεκτρικό πεδίο και δυναμικό.
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Για τη σχεδίαση του ηλεκτροδίου επιλέγουμε τη δημιουργία ενός κυλίνδρου με τις
ανωτέρω διαστάσεις. Το αποτέλεσμα φαίνεται στο Σχήμα 6.2.1.

Σχήμα 6.2.1: Σχεδιασμός ηλεκτροδίου.

Συνεχίζουμε με τη σχεδίαση του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργώντας μια ορθογώνια
περιοχή εξωτερικά του ηλεκτροδίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.2.2.

Σχήμα 6.2.2: Σχεδιασμός τμήματος του περιβάλλοντος εδάφους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στη χρήση της εντολής Trim. Η ορθογώνια
περιοχή που μόλις δημιουργήθηκε, υπερκαλύπτει το χώρο που καταλαμβάνει το
ηλεκτρόδιο. Επιλέγοντας λοιπόν τα δύο σώματα και στη συνέχεια την εντολή Trim overlap,
with regularization (Σχήμα 6.2.3), πετυχαίνουμε να περικοπεί ακριβώς εκείνο το τμήμα της
περιβάλλουσας περιοχής που ταυτιζόταν με το ηλεκτρόδιο.
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Σχήμα 6.2.3: Χρήση της εντολής Trim.

Τέλος, προχωράμε στην επέκταση της περιβάλλουσας περιοχής με τη δημιουργία ενός νέου
ορθογωνίου με πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις ώστε να μην αλλοιώνεται η τελική λύση.
Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 2.1, συνήθως θεωρούμε την άπειρη απόσταση
πλάσια- πλάσια από τη μέγιστη διάσταση του ηλεκτροδίου, ενώ για ηλεκτρόδια μήκους
, η εν λόγω απόσταση είναι
. Στην περίπτωσή μας βέβαια, το ηλεκτρόδιο έχει μήκος
, οπότε η άπειρη γη θα μπορούσε να ληφθεί στα
( πλάσια του μήκους). Για
λόγους επιπλέον ασφαλείας, θεωρούμε την άπειρη γη στα
(Σχήμα 6.2.4). Και πάλι,
κάνουμε χρήση της εντολής Trim και για το ζεύγος μεγάλης περιοχής-ηλεκτροδίου αλλά και
για το ζεύγος μεγάλης-μικρής περιοχής.

Σχήμα 6.2.4: Σχεδιασμός όλης της περιβάλλουσας περιοχής.

Αφού ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός των διαφόρων σωμάτων, σειρά τώρα έχει ο
προσδιορισμός των ιδιοτήτων των υλικών που αποτελούν το ηλεκτρόδιο και το χώμα μέσω
της εντολής Set Material Properties. Οι προς προσδιορισμό ιδιότητες εξαρτώνται απ’ το
υπολογιστικό πακέτο του Opera-3d που χρησιμοποιείται για την επίλυση του προβλήματος.
Στην περίπτωσή μας, το πακέτο TOSCA-Current Flow απαιτεί τον προσδιορισμό της σχετικής
διηλεκτρικής σταθεράς
(relative permittivity) και της αγωγιμότητας (conductivity) με
μονάδα μέτρησης
. Το χώμα ορίζεται να έχει σχετική διηλεκτρική σταθερά
και
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την επιθυμητή κάθε φορά αγωγιμότητα (π.χ.
6.2.5). Το ηλεκτρόδιο θεωρείται χαλύβδινο με σχετική διηλεκτρική σταθερά
αγωγιμότητα
(Σχήμα 6.2.6).

) (Σχήμα
και

Σχήμα 6.2.5: Ορισμός ιδιοτήτων περιβάλλοντος χώματος.

Σχήμα 6.2.6: Ορισμός ιδιοτήτων χαλύβδινου ηλεκτροδίου.

Στη συνέχεια ακολουθεί η ενοποίηση των διαφόρων σωμάτων και η δημιουργία ενός
ενιαίου σώματος με τη βοήθεια της εντολής Create Model Body.
Όσον αφορά τη διέγερση, οι δυνατότητες του προγράμματος περιορίζονται στην εφαρμογή
συγκεκριμένου ρεύματος που είναι κάθετο σε μια επιφάνεια. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να
μην είναι ακριβής, ωστόσο περιγράφει σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό πρόβλημα. Στην
περίπτωσή μας, η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το ρεύμα ταυτίζεται με την άνω
επιφάνεια του ηλεκτροδίου. Για να εφαρμόσουμε την πηγή, επιλέγουμε την εν λόγω
επιφάνεια και θέτουμε σ’ αυτή τη σχετική οριακή συνθήκη με την εντολή Set Boundary
Conditions. Για παράδειγμα, για εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
έχουμε (Σχήμα 6.2.7):
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Σχήμα 6.2.7: Εφαρμογή ρεύματος στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.

Πέραν αυτής της οριακής συνθήκης, ορίζουμε επίσης η κάτω καθώς και οι πλάγιες
επιφάνειες της χωμάτινης περιοχής να έχουν μηδενικό δυναμικό (οριακή συνθήκη για την
κάθετη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου - normal electric) (Σχήμα 6.2.8) έτσι ώστε το
μοντέλο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σχήμα 6.2.8: Εφαρμογή οριακής συνθήκης στην κάτω και τις πλάγιες επιφάνειες της χωμάτινης περιοχής.

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργηθεί το πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων. Ιδανικά,
θα έπρεπε να επιλεγεί το μέγιστο δυνατό πλήθος στοιχείων ώστε κατά τη λύση να
επιτύχουμε μέγιστη ακρίβεια με τα λιγότερα δυνατά σφάλματα. Επειδή κάτι τέτοιο όμως
θα μεγάλωνε κατά πολύ τις υπολογιστικές απαιτήσεις σε μνήμη καθώς και το χρόνο
εκτέλεσης της προσομοίωσης, η επιλογή αυτή κρίθηκε μη υλοποιήσιμη. Εν τέλει,
προκειμένου να υπάρξει μια χρυσή τομή μεταξύ ακρίβειας και χρόνου
εκτέλεσης/απαιτήσεων μνήμης, το πλέγμα σχεδιάζεται πυκνότερο (μικρότερο μέγεθος
στοιχείων) στις κοινές επιφάνειες διαφορετικών υλικών και σε περιοχές σημαντικές για την
προσομοίωση, δηλαδή κοντά στο ηλεκτρόδιο, ενώ όσο απομακρυνόμαστε απ’ αυτό, το
πλέγμα γίνεται αραιότερο (μεγαλύτερο μέγεθος στοιχείων). Αυτό το σκεπτικό καθώς και το
πρόβλημα διακριτοποίησης περιοχών με πολύ μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις τους
(βλέπε ηλεκτρόδιο διαμέτρου
και ορθογώνια χωμάτινη περιοχή πλευράς
)
δικαιολογεί τη δημιουργία τριών διαφορετικών περιοχών για το χώμα καθώς αυτές, αν και
έχουν τις ίδιες ιδιότητες, υφίστανται διαφορετική διακριτοποίηση.
Για να επιτευχθεί αυτή η διαφορετική διακριτοποίηση, θα πρέπει να ανατεθεί διαφορετικό
μέγιστο μέγεθος στοιχείων (maximum element size) σε έκαστη υποπεριοχή. Επίσης, για την
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ακριβή διακριτοποίηση του ηλεκτροδίου, θα πρέπει να επιλεγεί σαφώς μικρότερο μέγεθος
στοιχείων μιας και αυτό έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις απ’ το περιβάλλον χώμα. Για να
υπάρξει λοιπόν ομαλή μεταβολή του πλέγματος από την περιοχή του χώματος στο
ηλεκτρόδιο, ορίστηκαν οι παρακάτω τιμές αναφορικά με το μέγεθος των πεπερασμένων
στοιχείων του πλέγματος του ηλεκτροδίου (Σχήματα 6.2.9-6.2.11). Σημειώνεται ότι με
πορτοκαλί χρώμα φαίνεται το επιλεχθέν κάθε φορά στοιχείο (cell, face, edge).

Σχήμα 6.2.9: Ορισμός μεγέθους πεπερασμένων στοιχείων στο ηλεκτρόδιο.

Σχήμα 6.2.10: Ορισμός μεγέθους πεπερασμένων στοιχείων στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.
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Σχήμα 6.2.11: Ορισμός μεγέθους πεπερασμένων στοιχείων στη διεπιφάνεια ηλεκτροδίου-χώματος.

Μετά τον ορισμό των ανωτέρω τιμών, προχωράμε στη δημιουργία του επιφανειακού
πλέγματος με την εντολή Generate Surface Mesh (Σχήμα 6.2.12).

Σχήμα 6.2.12: Εντολή δημιουργίας επιφανειακού πλέγματος.

Το αποτέλεσμα απ’ τη δημιουργία του επιφανειακού πλέγματος φαίνεται στα Σχήματα
6.2.13-6.2.15).

Σχήμα 6.2.13: Επιφανειακό πλέγμα (1).
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Σχήμα 6.2.14: Επιφανειακό πλέγμα (2).

Σχήμα 6.2.15: Επιφανειακό πλέγμα (3).

Εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα συμμετρία, μπορούμε να προβούμε στην προβολή του ½
του μοντέλου μέσω της εντολής Model Symmetry (Σχήμα 6.2.16).

Σχήμα 6.2.16: Ορισμός συμμετρίας μοντέλου κατά τον

άξονα.
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Μπορούμε τώρα να προβούμε στην προβολή του επιφανειακού πλέγματος στο εσωτερικό
της διάταξης, κατά μήκος του ηλεκτροδίου (Σχήματα 6.2.17-6.2.18).

Σχήμα 6.2.17: Επιφανειακό πλέγμα στο εσωτερικό της διάταξης (1).

Σχήμα 6.2.18: Επιφανειακό πλέγμα στο εσωτερικό της διάταξης (2).

Μετα την επιτυχή δημιουργία του επιφανειακού πλέγματος, προχωρούμε στη δημιουργία
του χωρικού πλέγματος μέσω της εντολής Generate Volume Mesh (Σχήμα 6.2.19).

Σχήμα 6.2.19: Εντολή δημιουργίας χωρικού πλέγματος.

Εφόσον η δημιουργία του πλέγματος είναι επιτυχής και έχουν προηγηθεί όλα τα ανωτέρω
βήματα, μπορεί πλέον να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων του μοντέλου (Create Analysis
Database) και να πραγματοποιηθεί η προσομοίωση και επίλυσή του. Ο χρόνος εκτέλεσης
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εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των γεωμετριών που έχουν σχεδιασθεί, από τα μεγέθη
των πεπερασμένων στοιχείων που έχουν ορισθεί και τέλος, από τις δυνατότητες του
επεξεργαστή του υπολογιστή στον οποίο πραγματοποιείται η προσομοίωση.

6.2.2 Μετεπεξεργασία
Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης και τη δημιουργία του .op3 αρχείου, οδηγούμαστε
στο Μετ-Επεξεργαστή, όπου εμφανίζεται η εικόνα του επιλυμένου μοντέλου. Εδώ έχουμε
την επιλογή να προβάλλουμε τρία διαφορετικά μεγέθη: το δυναμικό (V), την ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου (V/m) και την πυκνότητα ρεύματος (A/m2). Η αναπαράσταση των
μεγεθών αυτών μπορεί να γίνει με μορφή χρωματισμένων περιοχών (δηλαδή με χρωματική
διαβάθμιση) ώστε να διακρίνονται οι περιοχές που αντιστοιχούν στην εκάστοτε τιμή του
ζητούμενου μεγέθους αλλά και με μορφή γραφικών παραστάσεων. Στην πρώτη περίπτωση,
δίνεται επίσης η δυνατότητα χρήσης διανυσμάτων ώστε να φαίνεται οπτικά, με βέλος, η
φορά του διανύσματος του μεγέθους. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού των
απωλειών ισχύος μέσω του ολοκληρώματος:
(6.1)

Σχήμα 6.2.20: Εντολή υπολογισμού απωλειών ισχύος.

6.2.2α Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
Α. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
Η επιλογή του μεγέθους προς αναπαράσταση γίνεται μέσω της εντολής 3d Display. Για
αναπαράσταση του δυναμικού, δίνουμε την εντολή που φαίνεται στο Σχήμα 6.2.21.
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Σχήμα 6.2.21: Εντολή για τριδιάστατη απεικόνιση του δυναμικού.

Στη συνέχεια δίνονται οι τριδιάστατες χρωματικές απεικονίσεις του δυναμικού που
προκύπτουν για κάθε ένα απ’ τα διαφορετικά εδάφη στα οποία τοποθετήσαμε το
ηλεκτρόδιο. Οι ειδικές αντιστάσεις των εδαφών αναγράφονται σε κάθε Σχήμα.
1.

Σχήμα 6.2.22: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

(1).
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Σχήμα 6.2.23: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

(2).

2.

Σχήμα 6.2.24: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
Προκειμένου να έχουμε μια ακριβέστερη αποτύπωση της επιφανειακής κατανομής του
δυναμικού σε σχέση με την απόσταση απ’ το ηλεκτρόδιο, επιλέγουμε τη δημιουργία
γραφικής παράστασης με το επιθυμητά χαρακτηριστικά. Αυτό γίνεται κάνοντας χρήση της
εντολής Field on a Straight Line (Σχήμα 6.2.25).

Σχήμα 6.2.25: Εντολή για δημιουργία γραφικής παράστασης του δυναμικού συναρτήσει της απόστασης απ’ το
ηλεκτρόδιο.

1.

Σχήμα 6.2.26: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

Η αιχμή παρατηρείται για
ηλεκτρόδιο.

(1).

, δηλαδή στο σημείο όπου είναι τοποθετημένο το
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Μειώνοντας το εύρος του άξονα , περιοριζόμαστε στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στο
ηλεκτρόδιο, στην οποία το δυναμικό παρουσιάζει την ακόλουθη κατανομή. Παρατηρείται
ότι κατά μήκος της επιφάνειας του ηλεκτροδίου, το δυναμικό παραμένει σταθερό.

Σχήμα 6.2.27: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

(2).

Μπορούμε ακόμα να περιοριστούμε στο θετικό ημιάξονα , οπότε έχουμε:

Σχήμα 6.2.28: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

(3).
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Εκτός απ’ την επιφανειακή κατανομή του δυναμικού, μπορούμε να δούμε και τι συμβαίνει
στο εσωτερικό του εδάφους, κάτω από το ηλεκτρόδιο, για
.

Σχήμα 6.2.29: Κατανομή του δυναμικού στο εσωτερικό εδάφους με

Τέλος, κατά μήκος του ηλεκτροδίου και κάτω απ’ αυτό (
την ακόλουθη κατανομή.

Σχήμα 6.2.30: Κατανομή του δυναμικού για

.

), το δυναμικό παρουσιάζει

σε έδαφος με

.
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2.

Σχήμα 6.2.31: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

(1).

Σχήμα 6.2.32: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

(2).
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B. Ηλεκτρικό Πεδίο
Κατά τρόπο όμοιο με προηγουμένως, επιλέγουμε αυτή τη φορά την προβολή της έντασης
του ηλεκτρικού πεδίου με μορφή γραφικής παράστασης.
1.

Σχήμα 6.2.33: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

(1).

Για να δούμε καλύτερα τι συμβαίνει κοντά στο ηλεκτρόδιο, περιορίζουμε την περιοχή που
μας ενδιαφέρει. Όπως είναι αναμενόμενο, στο εσωτερικό του αγωγού (ηλεκτροδίου) η
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου έχει μηδενική τιμή.

Σχήμα 6.2.34: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

(2).
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2.

Σχήμα 6.2.35: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1.

Σχήμα 6.2.36: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.
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2.

Σχήμα 6.2.37: Απεικόνιση της πυκνότητας ηλ. ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.

Παρατηρούμε ότι στην επιφάνεια όπου εφαρμόζεται το ρεύμα (άνω επιφάνεια του
ηλεκτροδίου), η τιμή της πυκνότητας ρεύματος προκύπτει με βάση την οριακή συνθήκη που
ορίστηκε καθώς και το εμβαδόν της επιφάνειας. Θεωρητικά έχουμε:

όσο δηλαδή προκύπτει και από την ανωτέρω γραφική παράσταση.
Οι έντονες αιχμές που παρουσιάζει το Σχήμα 6.2.36 οφείλονται στην απότομη μετάβαση
του ηλεκτρικού πεδίου από στο ηλεκτρόδιο σε
στη γύρω περιοχή, καθώς ως
γνωστόν ισχύει η σχέση:
.
Αντιθέτως, στο Σχήμα 6.2.37 οι αιχμές αυτές είναι σχεδόν αμελητέες καθώς το ηλεκτρικό
πεδίο μεταβαίνει από σε
, τιμή πολύ μικρότερη συγκριτικά με προηγουμένως.

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1.
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:
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θεωρητικός υπολογισμός (βάσει του αντίστοιχου τύπου απ’ τον Πίνακα 2.1):

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

2.
Απώλειες ισχύος
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

6.2.2β Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
1.

Σχήμα 6.2.38: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.
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2.

Σχήμα 6.2.39: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.

Σχήμα 6.2.40: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.

3.
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4.

Σχήμα 6.2.41: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.

 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
1.

Σχήμα 6.2.42: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

.
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2.

Σχήμα 6.2.43: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

.

Σχήμα 6.2.44: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

.

3.
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4.

Σχήμα 6.2.45: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια εδάφους με

Β. Ηλεκτρικό Πεδίο
1.

Σχήμα 6.2.46: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.
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2.

Σχήμα 6.2.47: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.

Σχήμα 6.2.48: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.

3.
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4.

Σχήμα 6.2.49: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1.

Σχήμα 6.2.50: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.
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2.

Σχήμα 6.2.51: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.

3.

Σχήμα 6.2.52: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.
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4.

Σχήμα 6.2.53: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.

Θεωρητικά έχουμε:

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1.
Απώλειες ισχύος
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.
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2.
Απώλειες ισχύος
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

3.
Απώλειες ισχύος
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

4.
Απώλειες ισχύος

Σχήμα 6.2.54: Υπολογισμός απωλειών ισχύος.

Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:
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Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

6.2.2γ Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο

Σχήμα 6.2.55: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε έδαφος με

.
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο

Σχήμα 6.2.56: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια του εδάφους με

.

Β. Ηλεκτρικό Πεδίο

Σχήμα 6.2.57: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια εδάφους με

.
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Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σχήμα 6.2.58: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια εδάφους με

.

Θεωρητικά έχουμε:

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.
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6.3 Μονό ηλεκτρόδιο σε ομοιογενές έδαφος με προσθήκη
βελτιωτικού
Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο ιδίων διαστάσεων (
,
)
περιβαλλόμενο όμως από βελτιωτικό, με διαφορετική ειδική αντίσταση κάθε φορά, για να
δούμε σε τι βαθμό μειώνεται η αντίσταση γείωσης. Σύμφωνα με τον κανόνα του
[59],
το βελτιωτικό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση ακτίνας
γύρω απ’ το
ηλεκτρόδιο. Εμείς ωστόσο, επιλέγουμε να το τοποθετήσουμε σε απόσταση ακτίνας
, δηλαδή περίπου τη μισή, για λόγους που θα αναφερθούν στο κεφάλαιο 7. Για
να υπάρχει κοινή βάση σύγκρισης, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ρεύμα εντάσεως
.

6.3.1 Προεπεξεργασία
Το μοντέλο που κατασκευάζεται είναι προφανώς όμοιο για όλες τις περιπτώσεις. Στα
Σχήματα 6.3.1-6.3.2 απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα το ηλεκτρόδιο, με πράσινο το
χρησιμοποιηθέν βελτιωτικό ενώ τέλος με πορτοκαλί/καφέ το εναπομένον περιβάλλον
έδαφος.

Σχήμα 6.3.1: Σχεδιασμός προς προσομοίωση μοντέλου (1).

Σχήμα 6.3.2: Σχεδιασμός προς προσομοίωση μοντέλου (2).
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Το πλέγμα που δημιουργείται φαίνεται στα Σχήματα 6.3.3-6.3.6. Είναι εμφανής η
διαφοροποίηση στην πυκνότητα του πλέγματος και πιο συγκεκριμένα η πύκνωση αυτού
καθώς μεταβαίνουμε απ’ τη μια περιοχή στην άλλη και πλησιάζουμε προς το ηλεκτρόδιο.

Σχήμα 6.3.3: Επιφανειακό πλέγμα (1).

Σχήμα 6.3.4: Επιφανειακό πλέγμα (2).

Σχήμα 6.3.5: Επιφανειακό πλέγμα (3).
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Σχήμα 6.3.6: Επιφανειακό πλέγμα (4).

6.3.2 Μετεπεξεργασία
Α. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
1. Βελτιωτικό (πχ. πηλώδες χώμα):

, Έδαφος (πχ. χαλίκι):

Σχήμα 6.3.7: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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2. Βελτιωτικό (πχ. μπετονίτης):

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.8: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

3. Βελτιωτικό (πχ. αγώγιμο μπετόν):

και έδαφος με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.9: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με

94

4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.10: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

5. Βελτιωτικό:

και έδαφος με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.11: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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6. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.12: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

7. Βελτιωτικό:

και έδαφος με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.13: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.14: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με

Η αλλαγή κλίσης της γραφικής στο Σχήμα 6.3.14 παρατηρείται στο σημείο ακριβώς όπου
αλλάζει η δομή του εδάφους.
2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.15: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με
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3. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.16: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

4. Βελτιωτικό:

και εδάφους με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.17: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με
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5. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.18: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

6. Βελτιωτικό:

και εδάφους με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.19: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με
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7. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.20: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με

B. Ηλεκτρικό Πεδίο
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.21: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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Οι αιχμές στο Σχήμα 6.3.21 παρατηρούνται στα σημεία ακριβώς όπου αλλάζει το υλικό
(μετάβαση από ηλεκτρόδιο σε βελτιωτικό και από βελτιωτικό σε περιβάλλον έδαφος).
2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.22: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

3. Βελτιωτικό:

και

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.23: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.24: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

5. Βελτιωτικό:

και

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.25: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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6. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.26: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

7. Βελτιωτικό:

και

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.27: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.28: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.29: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.
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3. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.30: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.31: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.
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5. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.32: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

6. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.33: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.
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7. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.3.34: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

Θεωρητικά έχουμε:

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός [16]:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.
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2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
3. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
4. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
5. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:
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Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι 38
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
6. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
7. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

6.4 Μονό ηλεκτρόδιο διπλάσιου μήκους σε ομοιογενές έδαφος με
προσθήκη βελτιωτικού
Προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση του μήκους του ηλεκτροδίου,
προσομοιώνουμε ένα ηλεκτρόδιο ιδίας ακτίνας
αλλά διπλάσιου μήκους
,
περιβαλλόμενο από βελτιωτικό σε περιοχή ακτίνας
, όπως και στο κεφάλαιο
6.3. Και πάλι, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις ρεύμα εντάσεως
.

6.4.1 Προεπεξεργασία
Το μοντέλο που κατασκευάζεται είναι προφανώς όμοιο για όλες τις περιπτώσεις. Στο Σχήμα
6.4.1, απεικονίζεται με πράσινο το ηλεκτρόδιο, ενώ εξωτερικά αυτού φαίνεται η κυλινδρική
περιοχή όπου χρησιμοποιείται βελτιωτικό. Το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο αποτελεί
κομμάτι του εξωτερικού εδαφικού στρώματος.
109

Σχήμα 6.4.1: Προβολή τμήματος του μοντέλου.

6.4.2 Μετεπεξεργασία
Α. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.2: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.3: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

3. Βελτιωτικό:

και έδαφος με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.4: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.5: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

5. Βελτιωτικό:

και έδαφος με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.6: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
.

και έδαφος με
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.7: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

2. Βελτιωτικό:

και εδάφους με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.8: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με
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3. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.9: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

4. Βελτιωτικό:

και εδάφους με

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.10: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με
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5. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.11: Κατανομή του δυναμικού στην επιφάνεια βελτιωτικού με
.

και εδάφους με

Β. Ηλεκτρικό Πεδίο
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.12: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.13: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

3. Βελτιωτικό:

και

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.14: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.15: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

5. Βελτιωτικό:

και

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.16: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια βελτιωτικού με
εδάφους με
.

και
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Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.17: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

2. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.18: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.
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3. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.19: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

4. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.20: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.
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5. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Σχήμα 6.4.21: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος στην επιφάνεια βελτιωτικού με
και εδάφους με
.

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1. Βελτιωτικό:

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
2. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:
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Με βάση τη θεωρητική τιμή της

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή

του δυναμικού:

.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
3. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
4. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
5. Βελτιωτικό:

.

.

, Έδαφος:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.
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6.5 Μονό ηλεκτρόδιο σε διστρωματικό έδαφος με προσθήκη
βελτιωτικού
Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το αρχικό ηλεκτρόδιο ακτίνας
και
μήκους
, περιβαλλόμενο όμως από έδαφος δύο στρωμάτων και βελτιωτικό. Αυτή τη
φορά το βελτιωτικό έχει τοποθετηθεί σε περιοχή ακτίνας
γύρω απ’ το
ηλεκτρόδιο, ενώ το πρώτο στρώμα εδάφους εκτείνεται σε απόσταση
απ’ το
ηλεκτρόδιο. Αρχικά εφαρμόζεται ρεύμα εντάσεως
ενώ στη συνέχεια αυξάνεται στα
και τέλος στα
.

6.5.1 Προεπεξεργασία
Το μοντέλο που κατασκευάζεται είναι προφανώς όμοιο για όλες τις περιπτώσεις. Στα
Σχήματα 6.5.1-6.5.5 φαίνεται το δημιουργηθέν πλέγμα. Με πράσινο απεικονίζεται το
ηλεκτρόδιο, με γκρι το βελτιωτικό, με γαλάζιο το πρώτο στρώμα εδάφους (εσωτερικό) ενώ
τέλος με κίτρινο το δεύτερο στρώμα εδάφους (εξωτερικό).

Σχήμα 6.5.1: Επιφανειακό πλέγμα (1).

Σχήμα 6.5.2: Επιφανειακό πλέγμα (2).
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Σχήμα 6.5.3: Επιφανειακό πλέγμα (3).

Σχήμα 6.5.4: Επιφανειακό πλέγμα βελτιωτικού.

Σχήμα 6.5.5: Επιφανειακό πλέγμα ηλεκτροδίου.

123

6.5.2 Μετεπεξεργασία
6.5.2α Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.6: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.7: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.8: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.9: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 2ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και

, 2ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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Β. Ηλεκτρικό Πεδίο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.10: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.11: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.12: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.13: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:
Επεκτείνοντας τον τύπο 2.3 έχουμε:

(Οι απόλυτες τιμές μπαίνουν για την περίπτωση κατά την οποία η τιμή της
ώστε

, οπότε

και ο αντίστοιχος όρος προκύπτει αρνητικός).

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
2. Βελτιωτικό:

είναι τέτοια

.

.

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.
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6.5.2β Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.14: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.15: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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 Διδιάστατα γραφήματα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.16: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.17: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 2ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα εδάφους με
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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Β. Ηλεκτρικό Πεδίο
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.18: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.19: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.20: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

2. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 1o στρώμα
.

, 2ο στρώμα εδάφους:

Σχήμα 6.5.21: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
1. Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι
2. Βελτιωτικό:

.

.

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

6.5.2γ Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
Η περίπτωση αυτή προσομοιώθηκε μόνο για μία τιμή βελτιωτικού.
Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:
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Α. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο

Σχήμα 6.5.22: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

 Διδιάστατο γράφημα συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο

Σχήμα 6.5.23: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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Β. Ηλεκτρικό Πεδίο

Σχήμα 6.5.24: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σχήμα 6.5.25: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:



θεωρητικός υπολογισμός:

Με βάση τη θεωρητική τιμή της
του δυναμικού:

μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη θεωρητική τιμή
.

Η αντίστοιχη max τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι
Το σφάλμα (ως ποσοστό της θεωρητικής τιμής) είναι

.

.

6.6 Δύο ηλεκτρόδια σε παράλληλη σύνδεση σε διστρωματικό έδαφος
με προσθήκη βελτιωτικού (σε απόσταση διπλάσια του μήκους)
Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται δύο κατακόρυφα ηλεκτρόδια A και Β ακτίνας
και μήκους
και
. Η απόσταση μεταξύ τους θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον
και, ιδανικά,
ώστε να μην αλληλοεπικαλύπτονται
οι σφαίρες επιρροής τους. Εμείς τα τοποθετούμε σε απόσταση
. Μεταξύ τους
συνδέονται με έναν αγωγό ιδίας ακτίνας, τοποθετημένο
κάτω απ’ την επιφάνεια του
εδάφους. Και πάλι, το βελτιωτικό έχει τοποθετηθεί σε περιοχή ακτίνας
γύρω
απ’ τα ηλεκτρόδια, ενώ το πρώτο στρώμα εδάφους εκτείνεται μέχρι τα
. Αρχικά
εφαρμόστηκε ρεύμα εντάσεως
ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε στα
. Το βελτιωτικό
και τα δύο στρώματα εδάφους που περιβάλλουν τα ηλεκτρόδια έχουν ειδικές αντιστάσεις:
Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

, 2ο στρώμα εδάφους:

6.6.1 Προεπεξεργασία
Το μοντέλο που κατασκευάστηκε είναι προφανώς όμοιο για όλες τις περιπτώσεις. Στα
Σχήματα 6.6.1-6.6.2 απεικονίζονται με πράσινο χρώμα τα ηλεκτρόδια και με γκρι το
περιβάλλον βελτιωτικό.
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Σχήμα 6.6.1: Τα δύο παράλληλα ηλεκτρόδια, περιβλημένα από βελτιωτικό (1).

Σχήμα 6.6.2: Τα δύο παράλληλα ηλεκτρόδια, περιβλημένα από βελτιωτικό (2).

Στο Σχήμα 6.6.3 φαίνεται το δημιουργηθέν πλέγμα.

Σχήμα 6.6.3: Επιφανειακό πλέγμα.
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6.6.2 Μετεπεξεργασία
6.6.2α Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο

Σχήμα 6.6.4: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

 Διδιάστατο γράφημα συναρτήσει της απόστασης απ’ τα ηλεκτρόδια

Σχήμα 6.6.5: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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Β. Ηλεκτρικό Πεδίο

Σχήμα 6.6.6: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους
.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σχήμα 6.6.7: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:

Η μέγιστη τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι

.

6.6.2β Εφαρμογή ρεύματος εντάσεως
A. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο

Σχήμα 6.6.8: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

 Διδιάστατο γράφημα συναρτήσει της απόστασης απ’ τα ηλεκτρόδια

Σχήμα 6.6.9: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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B. Ηλεκτρικό Πεδίο

Σχήμα 6.6.10: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σχήμα 6.6.11: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.
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Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:

Η μέγιστη τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι

.

6.7 Δύο ηλεκτρόδια σε παράλληλη σύνδεση σε διστρωματικό έδαφος
με προσθήκη βελτιωτικού (σε απόσταση τετραπλάσια του μήκους)
Σ’ αυτή την περίπτωση προσομοιώνεται η ίδια διάταξη με αυτή του
, με τη μόνη
διαφορά ότι τα κατακόρυφα ηλεκτρόδια είναι τώρα τοποθετημένα σε απόσταση
το ένα
απ’ το άλλο. Περιβάλλονται, όπως και προηγουμένως, από βελτιωτικό σε περιοχή ακτίνας
τρία διαφορετικά και δύο στρώματα εδάφους, με ειδικές αντιστάσεις:
Βελτιωτικό:

, 1ο στρώμα εδάφους:

Το ρεύμα που εφαρμόζεται είναι εντάσεως

, 2ο στρώμα εδάφους:

.

6.7.1 Προεπεξεργασία
Το μοντέλο και το πλέγμα αυτού φαίνονται στο Σχήμα 6.7.1.

Σχήμα 6.7.1: Επιφανειακό πλέγμα.
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6.7.2 Μετεπεξεργασία
Α. Δυναμικό
 Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση στο χώρο

Σχήμα 6.7.2: Τριδιάστατη χρωματική απεικόνιση του δυναμικού σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

 Διδιάστατο γράφημα συναρτήσει της απόστασης απ’ τα ηλεκτρόδια

Σχήμα 6.7.3: Κατανομή του δυναμικού σε βελτιωτικό με
2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους με
.

και
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Β. Ηλεκτρικό Πεδίο

Σχήμα 6.7.4: Απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε βελτιωτικό με
με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα εδάφους
.

Γ. Πυκνότητα Ηλεκτρικού Ρεύματος

Σχήμα 6.7.5: Απεικόνιση της πυκνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος σε βελτιωτικό με
εδάφους με
και 2ο στρώμα εδάφους με

, 1o στρώμα
.

144

Δ. Ισχύς – Αντίσταση Γείωσης
Απώλειες ισχύος:
Αντίσταση γείωσης:


από την προσομοίωση:

Η μέγιστη τιμή του δυναμικού που προκύπτει απ’ την προσομοίωση είναι

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ την προσομοίωση
διαφόρων διατάξεων ηλεκτροδίων σε ομοιογενή και πολυστρωματικά εδάφη με
διαφορετικές ειδικές αντιστάσεις, με ή χωρίς χρήση βελτιωτικού, προκειμένου να
διαπιστωθεί η μείωση που επιτυγχάνεται στην αντίσταση γείωσης και κατά συνέπεια η
βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.
Στον Πίνακα 7.1, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΡΕΥΜΑ
I (kA)
1

(6.2) Μονό ηλεκτρόδιο σε ομοιογενές
έδαφος

5

10

(6.3) Μονό ηλεκτρόδιο σε ομοιογενές
έδαφος με προσθήκη βελτιωτικού

(6.4) Μονό ηλεκτρόδιο διπλάσιου
μήκους σε ομοιογενές έδαφος με
προσθήκη βελτιωτικού

5

5

ΕΙΔΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ρ
(Ωm)

Vmax (kV)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΓΕΙΩΣΗΣ Rγ (Ω)

500

383,0

383,0

50

38,3

38,3

500
250
100

1.915,0
952,0
381,0

383,6
190,4
76,4

50

192,0

38,3

50

383,0

38,3

50 , 500
1 , 500
0,05 , 500
50 , 250
25 , 250
10 , 100

763,0
611,0
608,0
451,0
381,0
153,0

152,8
122,2
121,6
90,4
76,4
30,6

1 , 100

125,0

25,0

50 , 500
50 , 250
25 , 250
10 , 100

502,0
286,0
251,0
100,0

100,4
57,2
50,4
20,0

1 , 100

86,4

17,3
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ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ρ
(Ωm)

Vmax (kV)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΓΕΙΩΣΗΣ Rγ (Ω)

10 , 25 , 500

174,0

34,8

1 , 25 , 500

156,0

31,2

10 , 25 , 500

349,0

34,9

1 , 25 , 500

312,0

31,2

50

1 , 25 , 500

1.561,0

31,2

10

1 , 25 , 500

265,0

26,5

50

1 , 25 , 500

1.328,0

26,6

10

1 , 25 , 500

221,0

22,1

ΡΕΥΜΑ
I (kA)
5

(6.5) Μονό ηλεκτρόδιο σε
διστρωματικό έδαφος με προσθήκη
βελτιωτικού

(6.6) Δύο ηλεκτρόδια σε παράλληλη
σύνδεση σε διστρωματικό έδαφος με
προσθήκη βελτιωτικού (σε απόσταση
διπλάσια του μήκους)
(6.7) Δύο ηλεκτρόδια σε παράλληλη
σύνδεση σε διστρωματικό έδαφος με
προσθήκη βελτιωτικού (σε απόσταση
τετραπλάσια του μήκους)

10

Πίνακας 7.1: Συνοπτικά αποτελέσματα προσομοιώσεων.

Όπως προκύπτει απ’ τον Πίνακα 7.1, οι χαμηλότερες τιμές για την αντίσταση γείωσης
επιτυγχάνονται για τις κάτωθι περιπτώσεις:
 Κατακόρυφο ηλεκτρόδιο μήκους
που έχει ενισχυθεί με βελτιωτικό ειδικής
αντίστασης
και περιβάλλεται από έδαφος ειδικής αντίστασης
.
 Κατακόρυφο ηλεκτρόδιο μήκους
που έχει ενισχυθεί με βελτιωτικό ειδικής
αντίστασης
και περιβάλλεται από έδαφος ειδικής αντίστασης
.
 Δύο ηλεκτρόδια σε απόσταση τετραπλάσια του μήκους, που έχουν ενισχυθεί με
βελτιωτικό ειδικής αντίστασης
και περιβάλλονται από διστρωματικό έδαφος
(πρώτο στρώμα
, δεύτερο στρώμα
).
Τα παραπάνω φανερώνουν αφενός την τεράστια επίδραση που ασκεί το περιβάλλον
έδαφος στην αντίσταση γείωσης του συστήματος και αφετέρου τη βελτίωση που
επιτυγχάνεται απ’ το διπλασιασμό του μήκους του ηλεκτροδίου, την τοποθέτηση
βελτιωτικού γύρω απ’ αυτό καθώς και την προσθήκη πλέον του ενός ηλεκτροδίων. Επειδή
δεν είναι δυνατόν να επιλέγουμε πάντα το μέρος όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα
γείωσης με γνώμονα τη χαμηλή ειδική αντίστασή του, γι’ αυτό ακριβώς συνιστάται η
επιλογή του κατάλληλου αριθμού γειωτών και της μεταξύ τους απόστασης, η σωστή
διαστασιολόγηση αυτών και, τέλος, η χρήση βελτιωτικών.
Ο αξιοσημείωτος ρόλος που διαδραματίζει το περιβάλλον έδαφος στη διαμόρφωση της
τιμής της αντίστασης γείωσης φαίνεται απ’ το γεγονός ότι η τοποθέτηση ηλεκτροδίου σε
ομοιογενές έδαφος με χαμηλή ειδική αντίσταση (πχ.
) και χωρίς προσθήκη
βελτιωτικού ρίχνει την αντίσταση γείωσης στα
, ενώ η προσθήκη βελτιωτικού ακόμα
και πολύ χαμηλής ειδικής αντίστασης (
) σε έδαφος με ειδική αντίσταση
καταφέρνει μόνο να τη ρίξει στα
(τριπλάσια σχεδόν τιμή). Επίσης, η ύπαρξη
στρώματος χαμηλότερης ειδικής αντίστασης κοντά στο ηλεκτρόδιο συμβάλλει στη μείωση
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της αντίστασης γείωσης. Για παράδειγμα, η προσθήκη βελτιωτικού
σε ομοιογενές
έδαφος
συνεπάγεται αντίσταση γείωσης
, ενώ η προσθήκη του ίδιου
βελτιωτικού (
) σε διστρωματικό έδαφος με πρώτο στρώμα
και δεύτερο στρώμα
ίδιο με πριν (
) συνεπάγεται αντίσταση γείωσης μόλις
. Η μείωση δηλαδή
ανέρχεται στο
. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει βέβαια ότι και η συμπεριφορά των
βελτιωτικών επηρεάζεται από τον τύπο και την ομοιογένεια ή μη του εδάφους στο οποίο
τοποθετούνται. Αν για παράδειγμα εκλάβουμε ένα πολυστρωματικό έδαφος ως
ομοιογενές, με ειδική αντίσταση ίση με τη μέση τιμή των ειδικών αντιστάσεων των
διαφόρων στρωμάτων, τότε είναι πιθανόν να οδηγηθούμε σε εσφαλμένη εκτίμηση για την
απόδοση του βελτιωτικού, είτε υπερεκτιμώντας είτε υποεκτιμώντας το.
Όσον αφορά τώρα το μήκος του ηλεκτροδίου, ο διπλασιασμός αυτού επιφέρει μείωση της
αντίστασης γείωσης από
έως
για τους διάφορους συνδυασμούς ειδικών
αντιστάσεων που προσομοιώθηκαν, εκτός από την περίπτωση βελτιωτικού
και
εδάφους
που πετυχαίνει μείωση
. Σε όλες τις περιπτώσεις ωστόσο, τα
ποσοστά μείωσης βρίσκονται κοντά στο θεωρητικό
[57].
Σχετικά με την προσθήκη βελτιωτικού, η μείωση στην αντίσταση γείωσης που παρατηρείται
συγκρίνοντας τις αντιστάσεις που λαμβάνουμε στα ίδια ομοιογενή εδάφη, με και χωρίς
χρήση βελτιωτικού, κυμαίνεται από
έως
.
Στην προκειμένη περίπτωση, σημασία έχει ο όγκος του εδάφους που θα καταλαμβάνει το
βελτιωτικό. Προσθήκη βελτιωτικού σε χώρο μικρότερο του ενδεδειγμένου, δε θα επιφέρει
ικανοποιητική μείωση στην αντίσταση γείωσης, ενώ αντιθέτως προσθήκη σε χώρο
μεγαλύτερο του ενδεδειγμένου θα μειώσει την αντίσταση γείωσης ως ένα βαθμό και από
εκεί και πέρα η επιπρόσθετη μείωση θα είναι ελάχιστη. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε
σπατάλη οικονομικών πόρων χωρίς να πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για την
εύρεση της κρίσιμης αυτής περιοχής, εργαζόμαστε βάσει του [59] και λαμβάνουμε το
ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 7.1) για τα χρησιμοποιηθέντα ηλεκτρόδια μήκους
και
.
Παρατηρείται ότι σε απόσταση περίπου ίση με το του μήκους κάθε ηλεκτροδίου,
επέρχεται κορεσμός των καμπυλών της αντίστασης. Συνεπώς, αυτή η απόσταση αποτελεί
την κρίσιμη ακτίνα και γι’ αυτό το λόγο η τοποθέτηση βελτιωτικού, στα πλαίσια των
προσομοιώσεων των κεφαλαίων 6.3 και 6.4, σε απόσταση
απ’ τα ηλεκτρόδια κρίθηκε
επαρκής. Όσον αφορά τα κεφάλαια 6.5, 6.6 και 6.7, το βελτιωτικό τοποθετήθηκε σε
μικρότερη απόσταση (
) για θεωρητική εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, λόγω της
ύπαρξης του στρώματος χαμηλής ειδικής αντίστασης
, το οποίο επίσης συμβάλλει
στη μείωση της αντίστασης γείωσης.
Στο Σχήμα 7.1 παρατηρείται επίσης ότι η απόσταση που ευθύνεται για το
της
συνολικής αντίστασης γείωσης βρίσκεται γύρω στο
και όχι στο
, όπως
αναφέρεται στο [58]. Αυτή η διαπίστωση συμβαδίζει με το [59] όπου σημειώνεται ότι η εν
λόγω απόσταση βρίσκεται γύρω στο
.
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Αντίσταση γείωσης (% της συνολικής)
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Μήκος 1m
Μήκος 2m
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0
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Απόσταση από το ηλεκτρόδιο (% του μήκους του)
Σχήμα 7.1: Μεταβολή της αντίστασης γείωσης συναρτήσει της απόστασης απ’ το ηλεκτρόδιο.

Όσον αφορά το σκέλος της επιλογής του κατάλληλου αριθμού γειωτών, δε μπορεί να γίνει
κάποια παρατήρηση πάνω σε αυτό μιας και προσομοιώθηκαν δύο μόνο ηλεκτρόδια. Η
τοποθέτηση περισσότερων ηλεκτροδίων απαιτεί τη δημιουργία μιας σύνθετης γεωμετρίας
ενώ καθιστά ακόμα πιο σύνθετη τη δημιουργία του πλέγματος, καθώς θα πρέπει να
δημιουργηθούν πολλές περιοχές με διαφορετικά μεγέθη πεπερασμένων στοιχείων ώστε να
επιτευχθεί ικανοποιητική διακριτοποίηση του χώρου επίλυσης. Ωστόσο, η τοποθέτηση των
ηλεκτροδίων σε διαφορετικές μεταξύ τους αποστάσεις, μπορεί να δώσει ορισμένα
συμπεράσματα. Η τοποθέτησή τους σε απόσταση
(διπλάσια του μήκους) δίνει μια
αντίσταση γείωσης της τάξης των
, πετυχαίνοντας μείωση
απ’ την αντίστοιχη
περίπτωση του ενός ηλεκτροδίου που έχει τοποθετηθεί στο ίδιο διστρωματικό έδαφος και
έχει ενισχυθεί με το ίδιο βελτιωτικό. Η επιλογή αυτής της απόστασης βρίσκεται πολύ κοντά
στη διάμετρο της σφαίρας επιρροής των ηλεκτροδίων (
σύμφωνα με το [58]) με
συνέπεια οι σφαίρες να αλληλοεπικαλύπτονται μόνο κατά
. Σύμφωνα όμως με τη
διαπίστωση της προηγούμενης παραγράφου, η σφαίρα επιρροής θα έπρεπε να έχει ακτίνα
περί τα
. Αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων στα
(τετραπλάσια
του μήκους), πετυχαίνουμε ακόμα μικρότερη αντίσταση γείωσης της τάξης των
,
έχουμε δηλαδή περαιτέρω μείωση κατά
και συνολική μείωση
απ’ την
περίπτωση του ενός ηλεκτροδίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η σφαίρα επιρροής εκτείνεται σε
απόσταση μεγαλύτερη του
γύρω απ’ τα ηλεκτρόδια.
Η ανύψωση του δυναμικού και κατά συνέπεια και η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
επηρεάζονται απ’ την ειδική αντίσταση του εδάφους (ή του βελτιωτικού) που περιβάλλει το
ηλεκτρόδιο καθώς επίσης και απ’ την ένταση του εφαρμοζόμενου ρεύματος. Σε όλες τις
περιπτώσεις πολυστρωματικών εδαφών ή ομοιογενούς εδάφους με προσθήκη βελτιωτικού,
παρατηρείται ότι στα σημεία όπου μεταβάλλονται οι ιδιότητες του εδάφους, η κλίση του
(μειούμενου) δυναμικού επίσης μεταβάλλεται. Μικρότερη κλίση συνεπάγεται μικρότερες
βηματικές τάσεις και τάσεις επαφής, όπως αυτές ορίστηκαν στο κεφάλαιο 2.1. Γι’ αυτό θα
πρέπει να επιδιώκουμε το δυναμικό που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του εδάφους και το
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οποίο επηρεάζεται σημαντικά απ’ την ανομοιογένεια του τελευταίου, να παρουσιάζει όσο
το δυνατόν πιο ομαλή μείωση. Αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας την ειδική αντίσταση των
εδαφικών στρωμάτων καθώς απομακρυνόμαστε απ’ το ηλεκτρόδιο. Γι’ αυτό το λόγο, οι
τιμές των ειδικών αντιστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις ήταν
μικρότερες κοντά στο ηλεκτρόδιο και μεγαλύτερες μακριά απ’ αυτό.
Τέλος, με την εφαρμογή ρευμάτων διαφορετικής εντάσεως σε όμοια συστήματα γείωσης,
καταφέραμε να σχηματίσουμε μία γενική εικόνα των μεταβολών που υφίστανται τόσο η
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου όσο και το δυναμικό στο περιβάλλον έδαφος, κατά τη
διάρκεια μεταβατικών καταστάσεων.
Απ’ όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά το σχεδιασμό οποιουδήποτε συστήματος
γείωσης, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιότητες του εδάφους, την όποια
ανομοιογένειά του καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των γειωτών που θα
χρησιμοποιήσουμε. Η προσθήκη βελτιωτικών υλικών αποτελεί ένα μέτρο όχι μόνο για τη
μείωση της αντίστασης γείωσης αλλά και για την προστασία των γειωτών απ’ τη διάβρωση.
Οι τιμές των αντιστάσεων γείωσης που προέκυψαν απ’ τις προσομοιώσεις παρουσιάζουν
κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με τις θεωρητικά υπολογισμένες. Αυτές οι αποκλίσεις
κυμαίνονται από
έως
στην περίπτωση του ομοιογενούς εδάφους και από
έως
στην περίπτωση προσθήκης βελτιωτικού. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη
περίπτωση, οι πλείστες των αποκλίσεων βρίσκονται γύρω στο ενώ παρατηρήθηκε
ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις (περί το
) σημειώνονται σε περιπτώσεις που το
χρησιμοποιηθέν βελτιωτικό έχει πολύ χαμηλές τιμές ειδικής αντίστασης (
). Στις
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι δύο πρώτοι όροι του τύπου (2.3) είναι αμελητέοι και η
αντίσταση γείωσης καθορίζεται βασικά απ’ τον τρίτο όρο του αθροίσματος. Για να είναι ο
θεωρητικός υπολογισμός πιο ακριβής, αρκεί να θεωρήσουμε ένα ηλεκτρόδιο αυξημένων
διαστάσεων και συγκεκριμένα διαμέτρου , όση είναι δηλαδή η διάμετρος της περιοχής
τοποθέτησης του βελτιωτικού, και μήκους
ειδική αντίσταση

, που περιβάλλεται από έδαφος με

. Η αντίσταση αυτού του ηλεκτροδίου υπολογίζεται μέσω του τύπου:
(7.1)

Ο όρος

που εκφράζει την αντίσταση του ηλεκτροδίου διαμέτρου

και

μήκους , που περιβάλλεται από βελτιωτικό με ειδική αντίσταση , μπορεί εν συνεχεία να
προστεθεί στην (7.1) για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια ή μπορεί να αγνοηθεί καθώς
πρόκειται για αμελητέα ποσότητα.
Αντίστοιχα, για την περίπτωση διστρωματικών εδαφών
πολυστρωματικών) υπολογίζουμε τις ακόλουθες αντιστάσεις:

(και

κατ’

επέκταση
(7.2)
(7.3)
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(7.4)
όπου

είναι η διάμετρος του πρώτου στρώματος,

στρώματος και

η ειδική αντίσταση του δεύτερου

.

Η ολική αντίσταση προκύπτει αθροίζοντας τις (7.2), (7.3) και (7.4).
Στις προσομοιώσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν έχει ληφθεί υπόψη το
φαινόμενο ιονισμού του εδάφους. Σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος, η εκφόρτιση του
κρουστικού ρεύματος είναι δυνατόν να προκαλέσει διάσπαση των γεμάτων αέρα κενών του
χώματος, καθιστώντας τα προσωρινά αγώγιμα και μειώνοντας έτσι για
τη συνολική
αντίσταση γείωσης κάτω απ’ την τιμή της μόνιμης κατάστασης [15], [32]. Αυτό είναι
ευεργετικό από τη σκοπιά των γειώσεων, ωστόσο δεν έχει αναλυθεί ακόμα ποιο είναι το
αποτέλεσμα απ’ την προσθήκη βελτιωτικών. Ο ιονισμός αυτών των υλικών είναι δυνατόν
να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της συνολικής αντίστασης γείωσης μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα [32]. Η ενσωμάτωση λοιπόν του ιονισμού του εδάφους στις
προσομοιώσεις αποτελεί αντικείμενο προς μελλοντική μελέτη.
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