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Περίληψη 

   Μέσα από την εργασία αυτή τα «γκρίζα σύννεφα» γύρω από το θέμα των 

επιπτώσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων δικτύου 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό 

ίσως απομακρυνθούν. Μετρώντας την ένταση της μη-ιονίζουσας 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε εναέριες και υπόγειες γραμμές 

μεταφοράς υψηλής τάσεως και υποσταθμούς διανομής πλησίον 

μονοκατοικιών όσο και σε πολυκατοικίες, επαληθεύεται αν είναι όντος 

εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Γίνεται εκτεταμένη  περιγραφή της 

χρήσης του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε για την λήψη των μετρήσεων 

του μαγνητικού πεδίου. Επίσης, παρουσιάζονται συσχετίσεις με 

παλαιότερη διπλωματική εργασία του Φοιτητή Ειρηναίου Γεωργίου με τον 

οποίο και συνεργαστήκαμε για την εξαγωγή ορισμένων μετρήσεων. Τέλος, 

αναφέρονται συμπεράσματα για την επίδραση στην υγεία των ανθρώπων 

που ζουν κοντά σε υποψήφιες «επικίνδυνες» περιοχές βάση 

βιβλιογραφικές αναφορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1  Κύματα σε μια διάσταση 

    Κύμα είναι η διάδοση μιας διαταραχής με σταθερή ταχύτητα και αναλλοίωτο 

σχήμα σε ένα συνεχές μέσο (Σχήμα 1.1.1). Ανάλογα με το είδος του κύματος 

καθορίζεται και το συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος το οποίο διαδίδεται 

μεταφέροντας ενέργεια. Για παράδειγμα σε ένα κύμα ηλεκτρομαγνητικής (Η/Μ) 

φύσεως  η διαταραχή αφορά την ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού 

πεδίου. Κάθε κύμα χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα δηλαδή επαναλαμβάνεται 

με τον ίδιο τρόπο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Έχει καθορισμένο πλάτος, 

μήκος κύματος (𝜆), συχνότητα (𝑣) και ταχύτητα διάδοσης (𝜐). Συνδέονται μεταξύ 

τους με τις εξής σχέση που είναι γνωστή ως «θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής»: 

 

𝜐 = 𝜆 ∙ 𝜈                                                      (1.1) 

     

     Συνδυάζοντας τα τρία κύρια χαρακτηριστικά των κυμάτων 𝜆, 𝑣, 𝜐 μπορούμε να 

εξαγάγουμε επιπρόσθετα όπως τον κυματικό αριθμό[1] (𝜅), την περίοδο[2] (𝛵), την 

συχνότητα[3] (𝜈) και την κυκλική συχνότητα[4] (𝜔). 

 

 

Σχήμα 1.1.1: Κύμα διαδίδεται με αναλλοίωτο σχήμα και σταθερή ταχύτητα 

 

1Κάθε ένα μήκος κύματος αντιστοιχούν 𝜆 = 2𝜋/𝑘 όπου είναι και η χωρική περίοδος του συνημίτονου αναφερόμενοι σε ένα 

κύμα της μορφής 𝛢cos[𝑘(𝑧 − 𝜐𝑡) + 𝛿) όπου δ σταθερά φάσης (0≤δ≤2π). 
 2 Δίνεται από την σχέση 𝛵 = 2𝜋/𝜅𝜐 
 3 Αριθμός ταλαντώσεων ανά μονάδα χρόνου 𝜈 = 1/𝛵. 
 4Εκφράζει τον αριθμό των ακτινίων που σαρώνει η επιβατική ακτίνα ανά μονάδα του χρόνου 𝜔 = 𝑘𝜐. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
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1.2  Ηλεκτρομαγνητικά κύματα  

    Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία τα οποία ταξιδεύουν συζευγμένα 

παρουσιάζοντας τυπική συμπεριφορά κύματος (Σχήμα 1.2.1). Οι ηλεκτρικές και 

μαγνητικές συνιστώσες είναι κάθετες μεταξύ τους καθώς και κάθετες προς την 

διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Η ταχύτητα διάδοσης ενός Η/Μ κύματος 

εξαρτάται από την φύση του μέσου διάδοσης. Για το κενό η ταχύτητα του είναι 

𝑐 = 3,00𝑥108𝑚/𝑠 ίση με την ταχύτητα του φωτός. Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα μεταφέρουν ενέργεια από μια πηγή προς ένα δέκτη, όπως συμβαίνει 

και με τα κύματα της μηχανικής, Αντίθετα όμως προς τα κύματα της μηχανικής, 

τα ηλεκτρομαγνητικά δε χρειάζονται υλικό μέσο για τη διάδοσή τους. 

 

Μηχανισμός παραγωγής 

    Ένα στάσιμο ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο δεν θα μπορούσε να παράγει Η/Μ 

κύμα. Όταν έχουμε επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία τα οποία δημιουργούν και 

μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία επιτυγχάνεται η παραγωγή Η/Μ 

κύματος. Επομένως, για την δημιουργία ενός Η/Μ κύματος απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία να μεταβάλλονται. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν ούτε φορτία τα οποία είναι ακίνητα ή κινούνται 

με σταθερή ταχύτητα να δημιουργήσουν Η/Μ κύματα, δηλαδή θα μπορούσαν 

μόνο φορτία τα οποία εκτελούν επιταχυνόμενη κίνηση. Για το ηλεκτρικό και 

μαγνητικό πεδίο μέσα από τις εξισώσεις Maxwell[5]  έχει διαπιστωθεί ότι:  

• Τα Η/Μ κύματα είναι εγκάρσια[6] με κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης 

τους τα διανύσματα του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου. 

• Ο λόγος των μέτρων της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου (𝛦) προς του 

μαγνητικού πεδίου (𝛣) είναι ίσος με την ταχύτητα διάδοσης 𝑢 (για το κενό 

𝑐). 
𝛦

𝛣
= 𝑢                                                       (1.2) 

 

 
5Τέσσερεις διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τη συμπεριφορά ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων καθώς και τις 

αλληλεπιδράσεις τους με την ύλη. 
    6Όταν η διεύθυνση διάδοσης τους είναι κάθετη της διεύθυνσης ταλάντωσης των σωματιδίων που αποτελούν το μέσο 

διάδοσης.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
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(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

 

• Τα Η/Μ κύματα ακολουθούν την αρχή της γραμμικής υπέρθεσης[7] ή 

επαλληλίας. 

 

Εξισώσεις Maxwell  

    Από τον νόμο της επαγωγής του Faraday , το νόμο του Gauss για το ηλεκτρικό 

και μαγνητικό πεδίο και από το νόμο του Ampère συμπληρωμένο με έναν ακόμη 

όρο από τον Maxwell που αφορά την μεταβολή της ροής της ηλεκτρικής 

μετατόπισης μέσα από την επιφάνεια που περικλείει μια κλειστή γραμμή 

προκύπτουν οι τέσσερις εξισώσεις του Maxwell ως εξής: 

 

i. ∇⃗⃗ ∙ �⃗� =
𝜌

𝜀0
 

ii. ∇⃗⃗ ∙ Β⃗⃗ = 0 

iii. ∇⃗⃗ × Ε⃗ = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

iv. ∇⃗⃗ × B⃗⃗ = 𝜇0𝐽 +
1

𝑐2

𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

   

Όπου �⃗� = 𝜇0�⃗⃗�  η μαγνητική πυκνότητα ροής,�⃗⃗� = 휀0�⃗�  η ηλεκτρική πυκνότητα 

ροής και 𝐽 = 𝜎�⃗�  η πυκνότητα ρεύματος. Η εξίσωση (1.3) προκύπτει από τον νόμο 

του Coulomb και αποτελεί τον νόμο του Gauss σε διαφορική μορφή. Το πρώτο 

μέλος της εξίσωσης εκφράζει την ροή του ηλεκτρικού πεδίου (ή των γραμμών του 

πεδίου του) ανά μονάδα απειροστού όγκου, η οποία είναι ανάλογη του ολικού 

φορτίου που εμπερικλείεται σε αυτόν τον όγκο. Παρομοίως, η εξίσωση (1.4) 

εκφράζει την ροή του μαγνητικού πεδίου, η οποία λόγω της ανυπαρξίας 

μαγνητικών μονοπόλων (που θα αντιστοιχούσαν στα θετικά και αρνητικά 

ηλεκτρικά φορτία) εξισώνεται με το μηδέν. Η Τρίτη εξίσωση Maxwell (1.5) 

εκφράζει τον νόμο επαγωγής του Faraday σε διαφορική μορφή, δηλαδή το 

γεγονός ότι παράγεται μαγνητικό πεδίο στην παρουσία χρονικά μεταβαλλόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου. Τέλος, η τέταρτη εξίσωση (1.6) εκφράζει τον νόμο του Ampère,  
 

7Όταν διαδίδονται τουλάχιστον δύο κύματα σε ένα ελαστικό μέσο και σε ένα σημείο του η απομάκρυνση ισούται με την 

συνισταμένη των απομακρύνσεων που οφείλονται στα επί μέρους κύματα. 
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  (1.7) 

  (1.8) 

  (1.9) 

(1.10) 

 

σύμφωνα με τον οποίο ένα χρονικά μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό πεδίο ή ένα 

ηλεκτρικό ρεύμα παράγουν μαγνητικό πεδίο. 

Όταν δεν υπάρχουν φορτία (𝜌 = 0) ή ρεύματα (𝐽 = 0) στο χώρο οι εξισώσεις 

Maxwell έχουν την μορφή:  

v. ∇⃗⃗ ∙ Ε⃗ = 0 

vi. ∇⃗⃗ ∙ Β⃗⃗ = 0 

vii. ∇⃗⃗ × Ε⃗ = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
    

viii. ∇⃗⃗ × B⃗⃗ = 𝜇0휀0
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

 

Συνδυάζοντας τις τέσσερεις εξισώσεις Maxwell καταλήγουμε σε δευτεροτάξιες 

διαφορικές εξισώσεις (1.11) και (1.12) που ικανοποιούν την κυματική εξίσωση στις 

τρεις διαστάσεις και έτσι προκύπτουν οι λύσεις τους που μας δίνουν τα 𝛦 και 𝛣.  

 

∇2𝛦 =
1

𝑐2

𝜕2�⃗⃗� 

𝜕𝑡2
                                                  (1.11) 

∇2𝐵 =
1

𝑐2

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
                                                  (1.12) 

 

Οι εξισώσεις αυτές περιγράφουν ένα Η/Μ κύμα που κινείται με ταχύτητα: 

𝑐 =
1

√𝜀0𝜇0
                                                       (1.13) 

Ένα αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται κατά την διεύθυνση του 𝑥-

άξονα περιγράφεται από τις εξισώσεις (1.14) και (1.15) το ηλεκτρικό και μαγνητικό 

πεδίο αντίστοιχα: 

𝛦(𝑧, 𝑡) = 𝛦0 ∙ 𝑒𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡)                                        (1.14) 

𝛣(𝑧, 𝑡) = 𝛣0 ∙ 𝑒𝑖(𝑘𝑧−𝜔𝑡)                                        (1.15) 

 

Όπου 𝛦0 και 𝛣0 τα πλάτη (οι μέγιστες τιμές της έντασης) του ηλεκτρικού και του 

μαγνητικού πεδίου 𝛦 και 𝛣 αντίστοιχα. Για χαμηλές συχνότητες οι ρυθμοί 
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μεταβολής του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ( 𝜕𝛦/𝜕𝑡  και 𝜕𝛣/𝜕𝑡 αντίστοιχα) 

με τον χρόνο θεωρούνται αμελητέοι. Τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων του 

Maxwell μηδενίζονται μιας και η αγωγιμότητα του αέρα δεν θεωρείται σημαντική. 

Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο δεν 

συνδέονται όταν οι συχνότητες είναι χαμηλές. Αντιθέτως, στις ψηλές συχνότητες 

δεν παρατηρείται το φαινόμενο αυτό και ειδικά για συχνότητες άνω των 3 ΜHz. 

Στις συχνότητες αυτές οι ρυθμοί μεταβολής των πεδίων με το χρόνο αποκτούν τιμή 

η οποία μπορεί να υπολογιστεί, με αποτέλεσμα η λύση  των εξισώσεων Maxwell, 

για επίπεδο αρμονικό κύμα, να παρουσιάζει σύζευξη των μέτρων των πεδίων. 

Επομένως, η μέτρηση είτε του ηλεκτρικού 𝛦 είτε του μαγνητικού πεδίου 𝛣 για 

ψηλές συχνότητες, μπορεί εύκολα να υπολογιστεί σύμφωνα με τη σχέση (1.16) 

που ακολουθεί: 

𝛦

𝛨
= √

𝜇

𝜀
(1.16) 

 

που είναι η κυματική αντίσταση του μέσου διάδοσης. Ένα στιγμιότυπο ενός 

αρμονικού κύματος ηλεκτρομαγνητικής φύσεως το οποίο διαδίδεται στην 

διεύθυνση του 𝑧-άξονα ακολουθεί στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1.2.1): 

 

Σχήμα 1.2.1: Ένταση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

 

1.3  Ηλεκτρικό πεδίο  

   Το ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται με την παρουσία ηλεκτρικών φορτίων. Με 

άλλα λόγια όταν ένα φορτίο δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο γύρω του και όταν άλλα 

Β 

Ε  

διεύθυνση διάδοσης κύματος 
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φορτισμένα σωματίδια βρεθούν υπό την επήρεια του θα δέχονται δυνάμεις. Το 

ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται λόγω διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού, όσο 

μεγαλύτερη η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού τόσο ισχυρότερο είναι και το 

ηλεκτρικό πεδίο που προκύπτει. Επίσης, ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί 

και υπό την παρουσία ενός χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου. 

Αποτελεί διανυσματικό μέγεθος με μονάδες μετρήσεις στο διεθνές σύστημα 

μονάδων (SI) Newton προς Coulomb (NC-1) ή ισοδύναμα Volt προς μέτρο (V m-1). 

 

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού πεδίου:  

 

Ένταση: Είναι φυσικό διανυσματικό μέγεθος το οποίο δίνει το μέτρο του 

ηλεκτρικού πεδίου σε ένα σημείο του, δηλαδή τη δύναμη που ασκείται σε φορτίο 

𝑞 που βρίσκεται σε αυτό το σημείο προς το φορτίο αυτό και έχει κατεύθυνση την 

κατεύθυνση της δύναμης. Με άλλα λόγια η διεύθυνσης της έντασης εφάπτεται 

στην ευθεία που ενώνει τα δυο σημειακά φορτία και έχει φορά από το θετικό προς 

το αρνητικό (φορτίο-πηγή ή πηγή-φορτίο ανάλογα). Συμβολίζεται με το γράμμα Ε 

και μετριέται σε Volts ανά μέτρο (V/m). Αν αντικαταστήσουμε στον ορισμό της 

έντασης (1.18) του ηλεκτρικού πεδίου τον τύπο με τον οποίο υπολογίζουμε τη 

δύναμη (1.17) από το νόμο του Coulomb, έχουμε:  

 

𝐹 =
𝑞𝑖𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝑟𝑖𝑗
2
                                                     (1.17) 

�⃗� =
𝐹 

|𝑞𝑖|
=

𝑞𝑗

4𝜋𝜀0𝑟𝑖𝑗
2
                                               (1.18) 

 

Για πολλά φορτία-πηγές, τότε το ηλεκτρικό πεδίο ανάγεται σε άθροισμα ως εξής: 

 

�⃗� (𝑟) =
1

4𝜋𝜀0
∑

𝑞𝑖

𝑟𝑖
2 𝑟�̂�

𝑛
𝑖=1                                             (1.19) 

 

Ο ορισμός (1.19) αφορά ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από έναν διακριτό 
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αριθμό σημειακών φορτίων. Ωστόσο, μερικές φορές χρειάζεται να ασχοληθούμε 

με συνεχείς κατανομές φορτίου, όπως για παράδειγμα ένας κύλινδρος με 

κατανεμημένο το φορτίο στο εσωτερικό του. Στην περίπτωση αυτή η σχέση (1.19) 

το άθροισμα μετατρέπεται σε ολοκλήρωμα σύμφωνα με την σχέση (1.20): 

 

�⃗� (𝑟) =
1

4𝜋𝜀0
∫

�̂�

𝑟𝑖
2 𝜌𝑑𝜏

𝜈
                                           (1.20) 

 

Όπου με 휀0 συμβολίζουμε την διηλεκτρική σταθερά και 𝜌 την χωρική πυκνότητα 

φορτίου (τρεις διαστάσεις). Για τον υπολογισμό της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου απαιτείται η ολοκλήρωση σε όλον τον όγκο στον οποίο εμπεριέχεται το 

φορτίο. Αντίστοιχες σχέσεις υπάρχουν και για επιφανειακές (δύο διαστάσεις) ή 

γραμμικές (μια διάσταση) πυκνότητες φορτίου. Σε προβλήματα με συμμετρία 

απλότητα στις πράξεις θα ήταν εφικτή με την βοήθεια του νόμου του Gauss[8]. 

 

Δυναμικές γραμμές: Χρησιμοποιούμε τις δυναμικές γραμμές για να μπορέσουμε 

να αντιληφθούμε καλύτερα την έννοια του ηλεκτρικού πεδίου μιας και δεν έχουμε 

την δυνατότητα να γίνει αντιληπτό με τις αισθήσεις μας. Είναι νοητές γραμμές που 

σχεδιάζουμε σε μια περιοχή του χώρου ούτως ώστε σε κάθε σημείο, να εφάπτεται 

το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου ακριβώς στο σημείο εκείνο. Οι ηλεκτρικές 

δυναμικές γραμμές δείχνουν την κατεύθυνση του διανύσματος του ηλεκτρικού 

πεδίου σε κάθε σημείο. Αρχίζουν από θετικά φορτία και καταλήγουν στα αρνητικά 

(κατά σύμβαση). Επίσης, δεν τέμνονται ποτέ. Η ένταση του πεδίου έχει 

μεγαλύτερο μέτρο στις περιοχές που είναι πυκνότερες οι δυναμικές γραμμές και 

ανάλογα μικρότερο στις περιοχές που είναι αραιότερες οι δυναμικές γραμμές. 

Περνάει μία μόνο δυναμική γραμμή από κάθε σημείο του χώρου, οπότε το 

ηλεκτρικό πεδίο έχει μία μόνο κατεύθυνση σε κάθε σημείο.  

 
 

 

  8Ολοκληρωτική μορφή του νόμου του Gauss λέει ∮ 𝐸𝑑𝐴
𝑆

=
𝑄𝑖𝑛

𝜀0
, όπου 𝑄𝑖𝑛 το φορτίου που εμπερικλείεται στην γκαουσιανή 

επιφάνεια που επιλέγω ανάλογα με την περιοχή που υπολογίζω το 𝐸. 
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Στο Σχήμα 1.3.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δυναμικές γραμμές σε ένα 

ηλεκτρικό δίπολο: 

 

 

 

Σχήμα 1.3.1: Δυναμικές γραμμές διπόλου 

 

 

 

1.4  Μαγνητικό πεδίο 

    Το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται με την παρουσία κινούμενων ηλεκτρικών 

φορτίων. Με άλλα λόγια όταν ένα φορτίο κινείται δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα 

το οποίο συνεπάγει και την εμφάνιση μαγνητικών δυνάμεων γύρω του. Το 

μαγνητικό πεδίο αλληλοεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο και όσο πιο ψηλή είναι η 

ένταση του ρεύματος τόσο πιο δυνατό είναι και το μαγνητικό πεδίο. Με την 

διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος μηδενίζεται απ’ ευθείας και το μαγνητικό 

πεδίο. Αποτελεί επίσης διανυσματικό μέγεθος με μονάδες μετρήσεις στο διεθνές 

σύστημα μονάδων (SI) τα Tesla (T). Οι δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου που 

σχηματίζονται γύρω από ραβδόμορφο μαγνήτη είναι εμφανές στο σχήμα που 

ακολουθεί (Σχήμα 1.4.1). 
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Σχήμα 1.4.1: Δυναμικές γραμμές γύρω από ραβδόμορφο μαγνήτη 

 

Χαρακτηριστικά μαγνητικού πεδίου:  
 

Ένταση: Είναι το φυσικό διανυσματικό μέγεθος το οποίο δίνει το μέτρο του 

μαγνητικού πεδίου σε ένα σημείο του. Εκφράζει την ικανότητα της άσκησης 

μαγνητικής δύναμης από το μαγνητικό πεδίο, σε ένα σημείο εντός του χώρου που 

αυτό κατέχει.  Συμβολίζεται με το γράμμα Η και μετριέται σε Ampere ανά μέτρο 

(A/m).  

Μαγνητική ροή: Εκφράζει τον αριθμό των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που 

διέρχονται από μια κάθετα τοποθετημένη προς αυτές επιφάνεια. Συμβολίζεται με 

το γράμμα 𝛷 και έχει μονάδα μέτρηση στο σύστημα SI το Weber (W). 

Μαγνητικό δυναμικό: Εκφράζει την ικανότητα σε ένα σημείο ενός ρευματοφόρου 

αγωγού να δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Συμβολίζεται με το γράμμα Α και 

φέρει μονάδες μέτρησης στο σύστημα SI Weber ανά μέτρο (W/m). 

 

1.5 Μεταφορά ενέργειας ηλεκτρομαγνητικού κύματος (διάνυσμα Poynting) 

    Τα Η/Μ κύματα μεταφέρουν κατά τη διάδοση τους ενέργεια από τη μία περιοχή 

του χώρου στην άλλη. Το διάνυσμα Poynting συμβολίζεται με το γράμμα 𝑆 και 
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μετριέται σε ισχύ ανά μοναδιαία επιφάνεια (W/m2). Μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αναπαριστά ροή ενέργειας και δίνεται από την σχέση (1.21): 

 

𝑆 =
1

𝜇0
�⃗� ×  �⃗�                                                       (1.21) 

 

Όπου με μ0 συμβολίζουμε την μαγνητική σταθερά. Αντικαθιστώντας την εξίσωση 

(1.2) στην εξίσωση (1.22) σε συνθήκες κενού (𝑢 = 𝑐) προκύπτουν οι σχέσεις (1.23) 

και (1.24) που ακολουθούν:  

𝑆 =
1

𝜇0𝑐
�⃗� 2                                                        (1.22) 

𝑆 =
𝑐

𝜇0
�⃗� 2                                                         (1.23) 

Κατά την διάρκεια μιας περιόδου ο μέσος όρος του διανύσματος Poynting (𝑆) 

συμβολίζεται με το γράμμα 𝐼 και καλείται ένταση του αρμονικού Η/Μ κύματος. 

Δεδομένου ότι ισχύει η εξίσωση (1.2) για το κενό προκύπτουν οι εντάσεις ως δύο 

εξισώσεις (1.24) και (1.25) για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αντίστοιχα:  

 

 𝛪 =
1

2𝜇0𝑐
𝛦𝑚𝑎𝑥

2                                                  (1.24) 

𝛪 =
𝑐

2𝜇0
𝐵𝑚𝑎𝑥

2                                                   (1.25) 

 

 

1.6 Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα  

    Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ταξινομείται ως προς την συχνότητα ή το 

μήκος κύματος της σε μια σειρά αποτελώντας  το λεγόμενο ηλεκτρομαγνητικό 

φάσμα ακτινοβολίας όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 1.6.1.). 
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Σχήμα 1.6.1: Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

   

    Όπως είναι εμφανές δεν υπάρχουν ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές 

ανάμεσα στις διάφορες συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το 

φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αποτελείται από κύματα που στην 

πλειονότητα τους είναι αόρατα. Μπορεί να εντοπισθεί  από το ανθρώπινο μάτι 

μόνο ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας αυτής το οποίο αποτελεί το ορατό φως. 

Σύμφωνα με την εξίσωση 1.1 στο κενό η συμπεριφορά του μήκους κύματος με 

την συχνότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη, δηλαδή όσο πιο μικρό μήκος 

κύματος τόσο μεγαλύτερη και η συχνότητα. Όπως έχει προαναφερθεί στο 

υποκεφάλαιο 1.2 ένα κύμα καθώς διαδίδεται μεταφέρει ενέργεια η οποία 

δίνεται από την σχέση 1.26: 

𝛦 = ℎ𝜈                                                        (1.26) 

 

όπου ℎ η σταθερά του Planck. Όταν έχουμε ένα κύμα υψηλής συχνότητας, όπου 

η κβαντική ενέργεια είναι μεγάλη, να προσπίπτει πάνω σε ανθρώπινο οργανισμό 

για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε πιθανόν να σπάσουν οι δεσμοί μεταξύ τα των 
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μορίων του. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί μπορεί να 

προκληθούν αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα του DNA με αποτέλεσμα την 

δημιουργία καρκίνου ή άλλων σοβαρών ασθενειών.   

 

Περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

 

     Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται προσεγγιστικά μήκη κύματος, 

συχνότητες και ενέργειες των διαφόρων περιοχών του Η/Μ φάσματος (Πίνακας 

1.6.1). 

Πίνακας 1.6.1: Μήκος κύματος, συχνότητα και ενέργεια για κάθε περιοχή του φάσματος 

 

 

Ραδιοκύματα 

 

    Τα ραδιοκύματα διαδίδονται τις περισσότερες φορές στο χώρο χωρίς καλώδια, 

παράγονται όμως και ανιχνεύονται από ηλεκτρικά κυκλώματα. Οι διαταραχές 

αυτές έχουν σχετικά χαμηλές συχνότητες και κατά συνέπεια μεγάλα μήκη 

κύματος. Στο κενό ή μέσα σε ένα ομογενές υλικό, τα ραδιοκύματα διαδίδονται 

ευθύγραμμα και, εξαιτίας της καμπυλότητας της Γης, δε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για άμεσες επικοινωνίες σε μεγάλες αποστάσεις. Η 

ανακάλυψη όμως της ιονόσφαιρας άλλαξε εντελώς τα δεδομένα και έτσι με 

 Μήκος κύματος Συχνότητα Ενέργεια 

Ραδιοκύματα >10cm <3x109Hz < 2x10-24J 

Μικροκύματα 10cm-1mm 3x109 - 3x1011Hz 2x10-24- 2x10-22J 

Υπέρυθρο 1mm-750nm 3x1011 - 4x1014Hz 2x10-22 - 3x10-19J 

Ορατό φως 750nm-450nm 4x1014 - 7.5x1014Hz 3x10-19  - 5x10-

19J 

Υπεριώδες 450nm-10nm 7.5x1014 -  3x1016Hz 5x10-19 - 2x10-17J 

Ακτίνες-χ 10nm-0.01nm 3x1016 -  3x1019Hz 2x10-17 - 2x10-14J 

Ακτίνες-γ <0.01nm >3x1019Hz > 2x10-14J 



Κεφάλαιο 1 – Θεωρητικό  υπόβαθρο 
 

13 | Σ ε λ ί δ α  
 

πρωτοπόρο το Μαρκόνι τα ραδιοκύματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται για 

ασύρματη επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων. 

 

Μικροκύματα 

 

    Μικροκύματα είναι τα ραδιοκύματα τα κύματα που έχουν συχνότητα η οποία 

κυμαίνεται από 109 έως 3x1011Hz. Τα μικρά τους μήκη κύματος (αντιστρόφως 

ανάλογα των συχνοτήτων) δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής διατάξεων μικρών 

διαστάσεων και κεραιών υψηλής κατευθυντικότητας με ηλεκτρικά δίπολα 

σχετικά μικρού μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η κατασκευή 

ραδιοεντοπιστών (ραντάρ), που αποτελούν μια εφαρμογή των μικροκυμάτων 

ανάλογη προς τον ηχοεντοπισμό που χρησιμοποιείται στη ναυσιπλοΐα. Πάλι 

λόγω του μικρού μήκους κύματος, τα μικροκύματα  εξασφαλίζουν  καλύτερη  

διακριτική  ικανότητα  καθώς  και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα 

αντικείμενα από τα οποία ανακλώνται, σε σχέση με ακτινοβολίες μεγαλύτερου 

μήκους κύματος. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην πρόγνωση του καιρού 

(ανιχνεύουν τη βροχή ανακλώμενα στα σταγονίδια νερού) και για τη 

χαρτογράφηση μετεωρολογικών διαταραχών. Το ραντάρ χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα στην αεροναυτιλία. Τέλος, δεν πρέπει να παραληφθεί πως οι συσκευές 

μικροκυμάτων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση των 

ιδιοτήτων της ύλης. 

 

Υπέρυθρη ακτινοβολία 

 

     Η υπέρυθρη ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από μήκη κύματος μικρότερα από 

1mm μέχρι το μέγιστο μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας, που είναι 

7,5x10-5  cm περίπου. Η περιοχή αυτή, γνωστή και ως ακτινοβολούμενη 

θερμότητα, ανακαλύφθηκε   από   τον   Άγγλο William   Herschel   το   1800.   Η   

υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται εύκολα από πολλά υλικά, με αποτέλεσμα 

να τα ζεσταίνει όταν πέφτει πάνω τους. Η ακτινοβολία αυτή, επειδή είναι πιο 

διεισδυτική από το ορατό φως, χρησιμοποιείται σε πληθώρα πρακτικών 
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εφαρμογών, που περιλαμβάνουν από θεραπευτικές μεθόδους μέχρι 

στρατιωτικούς σκοπούς. 

 

Ορατό φως 

 

     Το ορατό φως αποτελεί το πιο γνωστό τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας και μπορεί να ορισθεί ως η περιοχή εκείνη του φάσματος στην 

οποία είναι ευαίσθητο το μάτι. Η περιοχή αυτή εκτείνεται από το ερυθρό μέχρι 

το ιώδες και είναι σχετικά στενή, αφού τα αντίστοιχα μήκη κύματος είναι 

περίπου7,5x10-5 και  4x10-5cm. Η ορατή ακτινοβολία παράγεται με φωταύγεια 

και από τα θερμά στερεά. 

 

 Υπεριώδης ακτινοβολία 

 

    Η περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας γειτονεύει με τα χαμηλά μήκη 

κύματος του ορατού φάσματος. Η UV ακτινοβολία, όπως καλείται αλλιώς η 

υπεριώδης ακτινοβολία, μπορεί να παραχθεί από τον ήλιο, τα μαύρα φώτα, την 

οξυγονοκόλληση και τα UV laser. Η υπεριώδης ακτινοβολία μικρού μήκους 

κύματος απορροφάται από τη γήινη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να 

προφυλάσσεται η ζωή στην επιφάνεια της γης. Αντίθετα οι μεγάλου μήκους UV 

ακτινοβολίες θα έπρεπε να αποφεύγονται καθώς μπορεί να αποβούν επικίνδυνες 

για την υγεία μας. 

 

 Ακτίνες Χ 

 

Οι ακτίνες αυτές ανακαλύφθηκαν λόγω του φθορισμού που παράγουν, το πιο 

σημαντικό τους όμως χαρακτηριστικό ήταν η μεγάλη τους διεισδυτική ικανότητα. 

Πολλά υλικά που είναι εντελώς αδιαφανή στο ορατό φως και στο υπεριώδες, είναι 

διαφανή στις ακτίνες Χ. Οι ακτίνες Χ οδήγησαν στην ανακάλυψη της ραδιενέργειας 
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και  άνοιξαν  νέα  σημαντικά  πεδία  στο  χώρο  της  επιστήμης.  Χοντρικά  τα  μήκη 

κύματός τους κυμαίνονται από  10
-7 έως 10-11 cm. 

 

Ακτίνες γ 

 

    Εκτός  από  τις  ακτίνες  Χ  υπάρχουν  και  άλλες  ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες 

υψηλής  συχνότητας   που  λέγονται  ακτίνες  γ.  Οι  ακτίνες  γ  είναι  εκείνες  οι 

ραδιενεργές ακτίνες που δεν επηρεάζονται από μαγνητικό πεδίο, σε αντίθεση με 

τα σωματίδια α και β. Οι ακτίνες γ είναι περισσότερο διεισδυτικές από τα άλλα 

σωματίδια που εκπέμπονται από τα ραδιενεργά υλικά και πιο διεισδυτικές από 

κάθε άλλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεγαλύτερου μήκους κύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2 – Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και όρια 
ασφαλείας 
 

16 | Σ ε λ ί δ α  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Βιολογικές επιδράσεις της Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

    Η περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου οι συχνότητα 

ξεπερνά τα 300GHz (ιονίζουσα ακτινοβολία) έχει μελετηθεί αρκετά ως 

προς τις βιολογικές επιδράσεις της.  Είμαστε, πλέον, ενήμεροι για την 

επικινδυνότητα της υπερβολικής έκθεσης μας σε υπεριώδης 

ακτινοβολία, ακτίνες Χ και ακτίνες γ.  Αντιθέτως, οι βιολογικές 

επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και των στατικών πεδίων 

συχνότητας κάτω των 300GHz (μη-ιονίζουσα ακτινοβολία) για πολλά 

χρόνια αγνοήθηκαν εντελώς.  Ο σημερινός άνθρωπος λούζεται από 

μεγάλα ποσά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αυτών των 

συχνοτήτων.  Πηγές της μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας, είναι οι κεραίες 

κινητής τηλεφωνίας, τα τηλεφωνικά καλώδια, οι γραμμές μεταφοράς της 

ΑΗΚ, οι πομποί τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών , οι δορυφόροι 

συστημάτων πλοήγησης, οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, οι πομποί ραντάρ, τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα, και 

γενικά όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακές ή 

φορητές.  Οι έρευνες για πιθανούς κινδύνους από την μη-ιονίζουσα 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ήταν περιορισμένες πριν το 1980, όμως 

σήμερα είναι πολύ εμπλουτισμένη η σχετική βιβλιογραφία και είναι 

πλέον πολύ σοβαρές οι ενδείξεις για την επικινδυνότητα αυτού του 

είδους ακτινοβολίας.  Φυσικά, μέχρι να αποκτηθεί γνώση των συνεπειών 

της μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας ανάλογη της ιονίζουσας θα χρειαστούν 

δεκαετίες ακόμα εντατικής έρευνας. Πολλές φορές ο όρος «βιολογικές 

επιδράσεις» συγχέεται με τον όρο «κίνδυνος στην υγεία μας». Υπάρχουν 

στον περιβάλλον μας πολλές πηγές βιολογικών επιδράσεων που δεν 

είναι απαραίτητα βλαβερές στην υγεία του ανθρώπου. Για να μπορεί να 

θεωρηθεί κάτι επικίνδυνο για την υγεία μας απαιτείται διερεύνηση από 

ειδικούς. Βιολογική επίδραση ορίζεται η αντίδραση σε ένα ερέθισμα από 

το περιβάλλον μας και όχι  κατ’ ανάγκη να επιβαρύνει την υγεία μας. Στην 

καθημερινότητα μας λαμβάνουμε πάρα πολλά ερεθίσματα και ο 

ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει εξελιγμένους μηχανισμούς που τον 

βοηθούν να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές περιβάλλοντος. 

Φυσικά, αυτοί οι μηχανισμοί δεν είναι αρκετοί για τη θωράκιση μας 
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απέναντι σε όλες τις βιολογικές επιδράσεις, ως αποτέλεσμα όταν 

ορισμένα φαινόμενα καταπονούν το σώμα μας για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα πιθανόν να υπάρξουν επιβλαβές επιδράσεις στην υγεία μας. 

Για παράδειγμα, κανείς δεν θα ήταν σε θέση να αμφισβητήσει ότι τα Η/Μ 

πεδία που ξεπερνούν ορισμένα επίπεδα προκαλούν βιολογικές 

επιδράσεις όταν εκτίθεται κάποιος μακροπρόθεσμα σε αυτά. Μάλιστα, 

για τα Η/Μ πεδία υψηλότερων επιπέδων έχουν θεσπιστεί αυστηροί 

κανονισμοί και όρια γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι μπορούν να βλάψουν 

τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, η 

έκθεση μας σε επίπεδα Η/Μ πεδίων του καθημερινού μας 

περιβάλλοντος για μικρά χρονικά διαστήματα υποδεικνύεται πως δεν 

προκαλούν κάποια δυσμενή επίδραση στη υγεία μας. Ωστόσο, οι 

ανησυχίες για βιολογικές επιδράσεις επικεντρώνονται στα πεδία 

χαμηλών συχνοτήτων μιας και η έκθεση μας σε αυτά είναι καθημερινή 

και συνεχής.  

 

2.2 Βιολογικές επιδράσεις μέσω θερμικών και μη θερμικών 

μηχανισμών 

    Οι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας (ακτίνες χ, γ, κτλ) όπως έχει 

ξαναειπωθεί είναι ικανές να προκαλέσουν το φαινόμενο του ιοντισμού 

δηλαδή να δώσουν αρκετή ενέργεια σε άτομα και μόρια της ύλης, ώστε 

να τα μετατρέψουν σε ιόντα αφαιρώντας τουλάχιστον ένα ηλεκτρόνιο. 

Τα ηλεκτρόνια αυτά στη συνέχεια μπορούν να αντιδράσουν με το DNA 

απευθείας ή να αντιδράσουν με ένα μόριο νερού (Η2Ο) και να 

σχηματιστεί μια ελεύθερη ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ) η οποία μπορεί να 

προκαλέσει αλλοιώσεις στο DNA και υπάρχει πιθανότητα 

καρκινογένεσης. Διακρίνονται δύο μηχανισμοί με τους οποίους τα Η/Μ 

κύματα προκαλούν οποιεσδήποτε βιολογικές επιδράσεις στους 

ζωντανούς ιστούς:  

(α) Θερμικός μηχανισμός: μέσω αυτού προκαλείται κάποια βιολογική 

επίδραση, που οφείλεται σε μετρήσιμη αύξηση της θερμοκρασίας των 

ιστών που ακτινοβολούνται (τουλάχιστον 0,1°C). 
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(β) Μη-θερμικός μηχανισμός: μέσω αυτού προκαλείται κάποια βιολογική 

επίδραση, χωρίς να παρατηρηθεί μετρήσιμη αύξηση της θερμοκρασίας 

(μικρότερη του 0,1°C) και προκαλείται σε αρκετά μικρές πυκνότητες 

ισχύος της τάξεως των μW/cm2. 

    Όσο αφορά τον θερμικό μηχανισμό διατυπώθηκε η άποψη για την 

επίδραση της υψηλής συχνότητας Η/Μ κυμάτων στους βιολογικούς 

οργανισμούς ότι αυξάνει την κινητική ενέργεια κυρίως των μορίων H2O 

η παρουσία του Η/Μ πεδίου Ε, με αποτέλεσμα τη μεταφορά ενέργειας 

από τα Η/Μ κύματα στους ιστούς των βιολογικών οργανισμών. Λόγω της 

αλληλεπίδρασης αυτής αυξάνεται η θερμοκρασία είτε τοπικά ή ακόμη σε 

όλο το ανθρώπινο σώμα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο μηχανισμός 

αυτός είναι ο εξής:  

    Περίπου το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από μόρια 

νερού ηλεκτρικά δίπολα με θετικό πόλο ανάμεσα στα δύο άτομα 

υδρογόνου (Η) και αρνητικό πόλο κοντά στο άτομο του Ο2. Όταν το 

ανθρώπινο σώμα βρεθεί υπό την επήρεια Η/Μ κύματος υψηλής 

συχνότητας τα δίπολα του νερού τείνουν να προσανατολιστούν με τη 

φορά του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου με συνέπεια τη 

δημιουργία ταλάντωσης, με ίδια συχνότητα με αυτή του ηλεκτρικού 

πεδίου. Τα δίπολα αυτά αποκτούν κινητική ενέργεια λόγω της 

ταλάντωσης και γίνεται αισθητή ως θερμότητα τείνοντας να αυξήσει την 

θερμοκρασία του σώματος. Όταν η πυκνότητα ισχύος του κύματος 

φτάσει πέραν του ορίου χάνετε η αποτελεσματικότητα των 

θερμορυθμιστικών μηχανισμών του σώματος. Επομένως, μπορεί να 

εμφανιστεί πυρετός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο αν η 

θερμοκρασία του σώματος ξεπεράσεις το όριο των 42° C. Στην αύξηση 

της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να συνεισφέρουν εκτός από τα 

μόρια του νερού και άλλα μόρια ή άτομα του ανθρώπινου σώματος, με 

τον προσανατολισμό τους στη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου με 

συνέπεια επιπλέον αύξηση της κινητικής τους ενέργειας.  

    Πέρα του κύριου μηχανισμού θερμικής αλληλεπίδρασης, υπάρχουν 

ενδείξεις μη θερμικών μηχανισμών δηλαδή υπάρχουν βιολογικές 

επιδράσεις όπου είτε δεν υπήρχε μετρήσιμη αύξηση της θερμοκρασίας 

των ιστών είτε μετρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας κατά την 
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ακτινοβόληση αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση εφόσον η 

αύξηση έγινε με συμβατικά μέσα (με θερμό αέρα). Για παράδειγμα, ένα 

μη-θερμικό φαινόμενο συμβαίνει όταν αυξημένη εκροή ιόντων 

ασβεστίου από τα εγκεφαλικά μας κύτταρα εκτίθενται σε 

ραδιοσυχνότητες που έχουν παλμό με περίοδο παλμών 16Hz δηλαδή της 

ίδιας τάξης με αυτής που εκπέμπει ο εγκέφαλος (6-25Hz). 

Παρατηρήθηκαν φαινόμενα συντονισμού τα οποία σχετίζονται με 

αυξημένη ταχύτητα εκροής ασβεστίου καθώς η ηλεκτροφυσιολογική 

ιδιοσυχνότητα του εγκεφάλου ταυτίζεται με τη συχνότητα διαμόρφωσης 

των μικροκυμάτων. Επίσης, όταν κάποιος βρεθεί κοντά σε μια πηγή που 

εκπέμπει Η/Μ ακτινοβολία που προέρχεται από radar διαμορφωμένη 

κατά παλμούς, τότε θα έχει την αίσθηση ότι ακούει ήχο που θα τον 

αντιλαμβάνεται σαν κρότο/βομβό. Στην πραγματικότητα οι 

μικροκυματικοί παλμοί δημιουργούν απότομη μικρή αύξηση της 

θερμοκρασίας του εγκεφάλου, η οποία δημιουργεί ένα κύμα πίεσης 

όπου διεγείρει τον κοχλία του αυτιού μας και δημιουργεί την αίσθηση 

ήχου ίδιας συχνότητας με αυτής των μικροκυματικών παλμών. 

 

2.3 Επιδράσεις Ιονίζουσας ακτινοβολίας 

    Τα Η/Μ πεδία ψηλών συχνοτήτων λόγω της ψηλής ενέργειας που 

έχουν προκαλούν ιονισμό, δηλαδή αποσπούν ηλεκτρόνια από τα άτομα 

προκαλώντας βλάβη στο DNA των πυρήνων των κυττάρων και κατά 

συνέπεια μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος και λευχαιμία.  

 

Καρκίνος και Λευχαιμία: 

  

    Οι ανησυχίες για το θέμα αυτό είναι  τεράστιες. Έχουν γίνει πολλές 

έρευνες πάνω στο θέμα επιδράσεις των Η/Μ πεδίων όσο αφορά την 

αύξηση κινδύνου εμφάνισης καρκίνου, ωστόσο δεν έχει αποδειχτεί κάτι 

ακόμη. Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εάν υπάρχει όντως ο 

κίνδυνος εμφάνισης καρκινικού όγκου η πιθανότητα να οφείλεται στα 

Η/Μ πεδία είναι μικρή. Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια μεγάλη αύξηση του 

ρίσκου για εμφάνιση οποιαδήποτε μορφής καρκινικού όγκου παρά τα 
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συγχυσμένα αποτελέσματα των ερευνών. Κάποιες επιδημιολογικές 

έρευνες καταλήγουν στο ότι όταν ένα παιδί εκτίθεται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε πεδία χαμηλών συχνοτήτων έχει αυξημένη πιθανότητα να 

εμφανίσει λευχαιμία. Παρ’ όλα οι  ειδικοί τονίζουν ότι δεν μπορούν να 

βρουν με ποιο τρόπο σχετίζεται η λευχαιμία με τα Η/Μ πεδία. Έγιναν 

αρκετές μελέτες αλλά δεν κατάφεραν να παρατηρήσουν κάποια 

επαναλαμβανόμενη επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθούν οι υποψίες τους αν όντως τα Η/Μ πεδία αποτελούν αιτία 

δημιουργίας καρκινικού όγκου.  

 

2.4 Επιδράσεις Μη-Ιονίζουσας ακτινοβολίας  

    Στην περιοχή εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ELF (βλ. πίνακα 1) μη 

ιονίζουσας ακτινοβολίας όπου η συχνότητα είναι γύρω στα 50Hz 

εντάσσονται τα πεδία που δημιουργούνται από δίκτυα μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γραμμές και υποσταθμοί υψηλής τάσης, το 

δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης που χρησιμοποιείται για τη διανομή της 

ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις και οι 

συσκευές που υπάρχουν στα σπίτια και στους χώρους εργασίας μας. 

Όπως έχει αναφερθεί και στο υποκεφάλαιο 1.2 τα πεδία αυτά σύμφωνα 

με τις εξισώσεις του Maxwell διαδίδονται στο χώρο ασύνδετα μεταξύ 

τους δηλαδή δε αποτελούν ηλεκτρομαγνητικό κύμα αφού δεν υπάρχει 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλά δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους πεδία. 

Από το μέγεθος της τάσης των ηλεκτροφόρων αγωγών προσδιορίζεται το 

ηλεκτρικό πεδίο και από το μέγεθος της έντασης του ρεύματος στους 

αγωγούς το μαγνητικό. Η διαφορά ανάμεσα σε ηλεκτρικά πεδία και σε 

μαγνητικά είναι ότι τα μαγνητικά έχουν την δυνατότητα να διαπερνούν 

τοίχους και οροφές χωρίς παραμόρφωση ενώ τα ηλεκτρικά επηρεάζονται 

από την παρουσία ψηλών φρακτών, οικοδομικών υλικών ακόμη και 

δέντρων. Και τα δύο πεδία εξασθενούν με την αύξηση της απόστασης 

από την πηγή τους. Οποιαδήποτε επίδραση στον άνθρωπο οφείλεται στα 

επαγόμενα πεδία και ρεύματα στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος 

κατά την έκθεση του στα πεδία αυτά. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται 

εντός ενός ηλεκτρικού πεδίου Ε τα ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται 

στην επιφάνεια του σώματος του αρχίζουν να μετακινούνται μέχρι το 
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σημείο που το νέο πεδίο που θα δημιουργηθεί να εξουδετερώσει το 

υπάρχον εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο. Καθώς αλλάζει  η κατανομή των 

επιφανειακών φορτίων το πεδίο μεταβάλλεται δημιουργώντας έτσι 

ρεύματα στο εσωτερικό του σώματος. Όταν βρεθεί εντός ενός 

εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου Β επάγονται στο εσωτερικό του 

ανθρώπινου σώματος του ηλεκτρικά πεδία που δημιουργούν ηλεκτρικά 

ρεύματα. Τα πεδία και τα ρεύματα αυτά έχουν την μορφή που βλέπουμε 

στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 2.4.1, Σχήμα 2.4.2) 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                        

                                 Σχήμα 2.4.1                                   Σχήμα 2.4.2 

 

    Αν τα ρεύματα που επάγονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου 

σώματος από τα πεδία είναι πολύ ισχυρά, τότε θα προκληθούν στον 

άνθρωπο τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που δημιουργούνται όταν τα 

ρεύματα εισέρχονται στο εσωτερικό του σώματος από την επαφή 

αγωγών υπό τάση, φαινόμενο γνωστό ως «ηλεκτροπληξία». Οι 

επιδράσεις αυτές θα εξαρτώνται από το μέγεθος του επαγόμενου 

ρεύματος στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος.  

      Οι άμεσες επιδράσεις στον άνθρωπο εξαιτίας των Η/Μ πεδίων είναι 

σίγουρα πιο ήπιες στην περίπτωση όπου εκτίθεται σε μη-ιονίζουσα 

ακτινοβολία παρά σε ιονίζουσα. Παρά τις πολλές έρευνες που έχουνε 

γίνει  για τις επιδράσεις των Η/Μ πεδίων χαμηλής έντασης δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να μας επιτρέπουν όμως να δηλώσουμε ότι αυτά είναι 

βλαβερά στο ανθρώπινο οργανισμό και η επιστημονική κοινότητα 
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πιστεύει πως οι βιολογικές επιδράσεις πιθανόν να οφείλονται σε άλλους 

παράγοντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα δήλωσαν πως τα χαμηλά 

επίπεδα των Η/Μ πεδίων σε κατοικίες ήταν υπεύθυνα για την εκδήλωση 

συμπτωμάτων όπως κατάθλιψη, κόπωση, πονοκέφαλοι και ναυτία. 

 

Πονοκέφαλος, κούραση, άγχος, κατάθλιψη: 

  

 Διάφορες διαταραχές της σωματικής και ψυχικής υγείας τέθηκαν σε 

σκέψη αν αποτελούν αποτέλεσμα της έκθεση σε Η/Μ πεδία από κάποιες 

περιπτώσεις ανθρώπων που είναι υπερευαίσθητοι γενικότερα. Κατά 

διαστήματα αυτά τα άτομα παρουσίασαν πονοκέφαλο, κατάθλιψη, 

άγχος, απώλεια σεξουαλικής επιθυμίας, τάσεις αυτοκτονίας, διαταραχές 

ύπνου ή ακόμα και επιληπτικές κρίσεις. Οι επιστημονικές αποδείξεις για 

αυτήν την «υπερευαισθησία» στα Η/Μ πεδία είναι ελάχιστες. Μελέτες 

σε χώρες της Σκανδιναβίας έδειξαν ότι τα άτομα δεν παρουσιάζουν 

σταθερές αντιδράσεις ούτε υπό ελεγχόμενες συνθήκες έκθεσης σε Η/Μ 

πεδία επομένως δεν κατάφεραν να αποδείξουν κάποιο αποδεκτό 

βιολογικό μηχανισμό που να εξηγεί την συμπεριφορά αυτή.  Υπάρχει το 

ενδεχόμενο τα συμπτώματα αυτά να προέρχονται από άλλους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν 

εύκολα. 

 

Εγκυμοσύνη: 

 

   Διάφορες έρευνες του οργανισμού WHO  και άλλων σχετικών 

οργανισμών που έχουν εξετάσει εγκυμονούσες γυναίκες εκτεθειμένες σε 

Η/Μ πεδία τόσο στην δουλεία τους (οθόνες των Η/Υ, συσκευές 

συγκόλλησης) όσο και στο σπίτι τους(ηλεκτρικές κουβέρτες) δεν έδειξαν 

να δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος για ανωμαλίες στο έμβρυο, 

αποβολή ,χαμηλό βάρος γέννησης ή άλλες γενετικές παθήσεις.  
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Καταρράκτης: 

 

   Περιστατικά ανθρώπων που εργάζονταν σε χώρους υπό την επήρεια 

Η/Μ πεδίων ψηλού επιπέδου ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμάτων 

περίγραψαν περιπτώσεις ερεθισμού των ματιών και καταρράκτη. Παρ’ 

όλα αυτά μέσα από μελέτες που διεξαχθήκαν δεν οδηγήθηκαν σε κάτι 

ανησυχητικό εκτός παρά μόνο στην περίπτωση που η συχνότητα των 

Η/Μ πεδίων είναι τέτοια ώστε να είναι θερμικά επικίνδυνη για τα μάτια  

πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται να συμβαίνει. 

 

2.5 Μακροχρόνιες επιδράσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων 

ακτινοβολίας 50Hz 

    Όσο αφορά τη μελέτη των επιπτώσεων ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων στον ανθρώπινο οργανισμό, διεξάγονται διαφόρων ειδών 

έρευνες όπως  εργαστηριακές, με πειραματόζωα, επιδημιολογικές και 

άλλες. Αφού τις αξιολογήσουν οι ειδικές επιτροπές καταλήγουν σε 

κάποια συμπεράσματα. Μιλώντας βέβαια για ειδικές επιτροπές 

αρμόδιων διεθνών οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(WHO), η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από μη Ιονίζουσες  Ακτινοβολίες 

(International Committee of Non Ionizing Radiation Protection  ICNIRP) , 

όπως επίσης και από αρμόδιους Εθνικούς φορείς, όπως για παράδειγμα 

το Εθνικό Συμβούλιο Προστασίας από την ακτινοβολία των ΗΠΑ (NCRP) , 

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοβιολογικής Προστασίας (NRPB) της Μεγάλης 

Βρετανίας και πολλές άλλες. Οι απόψεις των οργανισμών αυτών 

συγκλίνουν στα συμπεράσματα που ακολουθούν:  

 

• Από πειράματα σε ζώα ή από κυτταρικές και μοριακές μελέτες δεν 

έχουν οδηγηθεί σε κάποιον αποδεκτό βιολογικό μηχανισμό 

καρκινογενετικής επίδρασης των ηλεκτρικών και μαγνητικών 

πεδίων ELF 

• Οι εργαστηριακές και κλινικές μελέτες δεν παρουσιάζουν κάποια 

βλαβερή επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό πέραν από τις 

γνωστές επιδράσεις που έχουν αναφερθεί 
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• Από επιδημιολογικές έρευνες φαίνεται να μην υπάρχει σύνδεση 

της έκθεσης στα ELF πεδία και την πρόκληση μακροχρόνιων 

επιδράσεων με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις παιδικής 

λευχαιμίας για την οποία εμφανίσθηκε μία ασθενής στατιστική 

συσχέτιση για το μαγνητικό πεδίο. Εμφανίζεται διπλάσιος αριθμός 

κρουσμάτων παιδικής λευχαιμίας σε παιδιά που είναι εκτεθειμένα 

σε μέσες ημερήσιες τιμές μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερου από 0,4 

μΤ (όριο επιτρεπόμενης έκθεσης για το γενικό πληθυσμό 100μΤ) 

 

   Το 2001 βασιζόμενη στο  σύστημα ταξινόμησης του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (WHO), η Διεθνές Επιτροπή Έρευνας για τον καρκίνο 

(IARC, International Agency of Research on Cancer), έχει κατατάξει ως 

προς την καρκινογενετικότητα τους τα ELF μαγνητικά πεδία στην 

κατηγορία 2Β (Πίνακας 2.1) δηλαδή ως «ενδεχομένως καρκινογενή» 

(possibly carcinogenic) για την πρόκληση παιδικής λευχαιμίας. Αυτή η 

κατηγορία είναι η ασθενέστερη αφού οι πληροφορίες που είχαν ήταν 

ανεπαρκείς ή ατεκμηρίωτες. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχουν 

ταξινομηθεί από την IARC στην ίδια κατηγορία όπως ο καφές, τα 

λαχανικά που διατηρούνται στην άλμη και τα καυσαέρια των κινητήρων 

που λειτουργούν με βενζίνη. 

  Η IARC ταξινομεί τα υλικά, τα μίγματα υλικών και τα περιβάλλοντα σε 

πέντε κατηγορίες όπως φαίνονται στον πίνακα (Πίνακας 2) και στο σχήμα 

(Σχήμα 2.3) που ακολουθούν: 

 

Πίνακας 2.4.1: Ταξινόμηση καρκινογενών από IARC 

Κατηγορία Ταξινόμηση 

1 Καρκινογενή για τον άνθρωπο 

2Α Πιθανότατα καρκινογενή για τον άνθρωπο 

2Β Ενδεχομένως καρκινογενή για τον άνθρωπο 
3 Μη ταξινομήσιμο σχετικά με καρκινογένεση για τον 

άνθρωπο 
4 Πιθανότατα μη-καρκινογενή για τον άνθρωπο 
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Σχήμα 2.3: Παραδείγματα από κάθε κατηγορία καρκινογενών κατηγοριών από 

έρευνα του οργανισμού IARC  

 

    Όσο αφορά την εγκυρότητα της κάθε κατηγορίας έχουν βρεθεί 

ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για την κατηγορία 1. Από 

επιδημιολογικές μελέτες που έχουνε γίνει, παρατηρήθηκε αυξημένη 

προσβολή κακοήθων όγκων ή συνδυασμός κακοήθων και καλοήθων μαζί 

έτσι ώστε να συμπεράνουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ έκθεσης στο 

μέσο και καρκίνου. Για την κατηγορία 2Α βρέθηκαν περιορισμένα 

αποδεικτικά στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν και ανεπαρκή δεδομένα σε άνθρωπο αλλά 

επαρκείς αποδείξεις μελέτης σε ζώα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η 

ταυτοποίηση της κατηγορίας αυτής. Σχετικά με την κατηγορία 2Β 

βρέθηκαν περιορισμένα τα αποδεικτικά στοιχεία για 

καρκινογενετικότητά σε ζώα και καθόλου δεδομένα για τον άνθρωπο. Για 

την κατηγορία 3 οι αποδείξεις καρκινογενετικότητας είναι ανεπαρκείς 

Από το 1979, η IARC έχει αναθεωρήσει 

εκατοντάδες προϊόντα, χημικές 

ενώσεις, τρόπους ζωής, ιούς, χώρους 

εργασίας και άλλους παράγοντες για 

το καρκινογόνο δυναμικό τους. Αυτά 

είναι ορισμένα παραδείγματα που 

ανήκουν σε κάθε κατηγορία 

καρκινογενών 
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ενώ για την 4η κατηγορία δεν έχει βρεθεί καμία απόδειξη από πειράματα 

έκθεσης ανθρώπων και ζώων. 

    Υπάρχουν αναφορές ότι σε συχνότητες της περιοχής ELF η ακτινοβολία 

μπορεί να επιδρά με άλλους άγνωστους μη-θερμικούς. Τα ELF πεδία 

πιθανόν εξαιτίας του ότι έχουν συχνότητες που είναι πολύ κοντά σε 

αυτές των εγκεφαλικών εκπομπών προκαλούν βιολογικές επιδράσεις στη 

λειτουργία του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί πως 

ως ένδειξη μη θερμικών μηχανισμών παρατηρήθηκε από τα εγκεφαλικά 

κύτταρα αυξημένη εκροή ιόντων ασβεστίου (βλ. υποκεφάλαιο 2.2). 

Παρόλα αυτά δεν είναι μέχρι σήμερα ξεκάθαρες οι βιολογικές 

επιδράσεις που η ELF ακτινοβολία προκαλεί διότι οι απόψεις διαφέρουν 

από μελέτη σε μελέτη και επικρατεί μια σύγχυση για την καταλληλότερη 

μεθοδολογία προκειμένου να μετρηθεί η έκθεση ενός ατόμου. Έχουν 

καταλήξει όμως στο ότι ο άνθρωπος έχει την ιδιότητα να απορροφά την 

μη-ιονίζουσα ακτινοβολία κατά τρόπο επιλεκτικό, διαφορετικό δηλαδή 

για κάθε συχνότητα και είδος ιστού. 

 

2.6 Ποσοτικός προσδιορισμός της απορροφούμενης ενέργειας 

   Είναι πολύ σημαντικό να μελετηθεί και να προσδιοριστεί η ποσότητα 

ενέργειας που απορροφά ο ανθρώπινος οργανισμός κατά την έκθεση του 

σε Η/Μ ακτινοβολία. Με αφορμή τη μελέτη αυτή που έχει γίνει 

καθιερώθηκε το μέγεθος «Ρυθμός Ειδικής Απορρόφησης» ή αλλιώς SAR 

(Specific Absorption Rate). Ο SAR προσδιορίζεται σαν το ποσό της 

ενέργειας που απορροφά η μονάδα μάζας ενός ιστού στη μονάδα του 

χρόνου και ορίζεται από την Σχέση 2.1 που ακολουθεί: 

                           

   𝑆𝐴𝑅 =  
𝜎𝛦2

𝜌
    (

𝑊

𝐾𝑔
)                                      (2.1) 

Όπου:  

σ: η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα του βιολογικού ιστού σε 

συγκεκριμένη συχνότητα (Si/m) 

ρ: η πυκνότητα του βιολογικού ιστού (Kg/m3)  

Ε: είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στον ιστό (V/m). 
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    Η τιμή του SAR και η κατανομή της μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό 

έχει εξάρτηση από τη συχνότητα, την ένταση, την πόλωση της 

ακτινοβολίας και είναι διαφορετική για κάθε είδος ιστού.  Με την έννοια 

εξάρτηση από την πόλωση εννοούμε η διεύθυνση του ανθρώπινου 

σώματος διαφέρει από την διεύθυνση του Ε και του Β του κύματος όπως 

φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 2.6.1). Διακρίνουμε τρεις 

διαφορετικές περιπτώσεις πόλωσης: 

• Ε-πόλωση: όπου ο κύριος άξονας του σώματος του ανθρώπου 

είναι παράλληλος με την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου  

• Β-πόλωση: όπου ο κύριος άξονας του σώματος του ανθρώπου 

είναι παράλληλος με τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου 

• Κ-πόλωση: όπου ο κύριος άξονας του σώματος του ανθρώπου 

είναι παράλληλος με την διεύθυνση διάδοσης του Η/Μ κύματος 

 

 

Σχήμα 2.6.1: Καθορισμός δυνατών προσανατολισμών του ανθρώπινου σώματος 

βάση Ε,Β και διεύθυνση διάδοσης επίπεδου Η/Μ κύματος 

 

    Πειράματα και θεωρητικές μελέτες παρατήρησαν ότι ο SAR παίρνει τη 

μέγιστη τιμή του όταν ο κύριος άξονας του ανθρώπου είναι παράλληλος 

προς την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε-πόλωση) και έχει μήκος (ύψος 

του ανθρώπου) ίσο με 40% του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Για 

παράδειγμα σύμφωνα με την πτυχιακή εργασία της Αδαμοπούλου 

Κωνσταντίνας και Μπατσαράς Ευτυχίας  με θέμα «Πειραματικός 

προσδιορισμός απορρόφησης Η/Μ ακτινοβολίας από τα διάφορα 
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σημεία του ανθρώπινου σώματος με τη χρήση ομοιωμάτων» εάν ένας 

άνθρωπος εκτεθεί σε επίπεδο κύμα με προσανατολισμό Ε-πόλωσης με 

βάρος 70kg και ύψους 1,75m θα απορροφά μέγιστη ενέργεια στη 

συχνότητα των 70MHz, για όσο στέκεται σε απόλυτα μονωμένο έδαφος. 

Ενώ αν το έδαφος είναι αγώγιμο η συχνότητα μειώνεται κατά 50% λόγω 

του ότι μεταβάλλεται το «ενεργό» μήκος του κύριου άξονα του 

ανθρώπου. Ο SAR για ένα ζωικό ιστό πυκνότητας ρ (gr/cm3) και ειδικής 

θερμότητας C (cal/gr·grad), o SAR προσδιορίζεται από την Σχέση 2.2 ως 

εξής:  

                                    𝑆𝐴𝑅 = 4,1666𝜌 𝐶 
𝛥𝛵

𝛥𝑡
      (

𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠

𝑐𝑚3
)                          ( 2.2) 

 

αφού μετρηθεί ο χρόνος ακτινοβόλησης ΔΤ και η αύξηση της 

θερμοκρασίας του ιστού ΔΤ για μια συγκεκριμένη συχνότητα και 

προσανατολισμός. Επίσης, εμφανίζεται το φαινόμενο του συντονισμού 

στην περιοχή 30MHz-300MHz όπου ο SAR παίρνει και τις μέγιστες τιμές 

του. Το ανθρώπινο σώμα απορροφά δηλαδή κυρίως συχνότητες που 

χρησιμοποιούμε στη τηλεόραση(FM) και στο ραδιόφωνο(VHF). Στο 

σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 2.6.2) φαίνεται η μέση τιμή του SAR σε ένα 

ενήλικα και παιδιά διαφόρων ηλικιών που έχουν επαφή με το έδαφος. 

Καθώς, είναι εμφανές και τα όρια της μέγιστης δυνατής απορρόφησης 

της κυματικής ενέργειας για όλα τα ανθρώπινα μεγέθη στην περίπτωση 

της Ε-πόλωσης. Όπως έχει ξαναειπωθεί ο άνθρωπος απορροφά με 

διαφορετικό τρόπο για κάθε συχνότητα ιστού. Στο Σχήμα 2.6.3 μπορεί 

κανείς να δει πως κατανέμεται η απορροφούμενης κυματική ισχύς στα 

διάφορα μέρει του ανθρωπίνου σώματος ο οποίος δεν πατάει σε 

πάτωμα είναι μετέωρος. Οι αριθμοί που αναγράφονται εκφράζουν το 

σχετικό SAR του τοπικού ιστού ως προς το μέσω SAR ολόκληρου του 

σώματος.   
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Σχήμα 2.6.3: Κατανομή της απορροφούμενης κυματικής ισχύος στους 

διάφορους ιστούς μετέωρου ανθρώπινου σώματος 

 

 
Σχήμα 2.6.2: Μέση τιμή SAR σε γειωμένο ενήλικα, δίχρονο γειωμένο παιδί, μετέωρο 

παιδί ενός χρόνου και μετέωρο νήπιο 

 

 

  

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2 – Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και όρια 
ασφαλείας 
 

30 | Σ ε λ ί δ α  
 

    Για παράδειγμα, ο αριθμός 9,664 στο γόνατο, σημαίνει ότι ο τοπικός 

ρυθμός απορρόφησης κυματικής ενέργειας είναι σχεδόν 10 φορές 

μεγαλύτερος από το μέσο όρο ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. Οι 

συγκεκριμένες μετρήσεις έγιναν για πυκνότητα ισχύος 10mW/cm3 και 

μήκος κύματος λ, (L/λ=0,417 όπου L: μήκος του κυρίου άξονα του 

ανθρώπου για προσανατολισμό Ε-πόλωσης. Παρατηρείται μέγιστη 

απορρόφηση ανά είδος ιστού σε σημεία όπως τα πόδια, ο λαιμός, ο 

αγκώνας και στους αστραγάλους. Το ανθρώπινο σώμα έχει κάποιους 

θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς που βοηθούν ώστε να διατηρούμε 

σταθερή θερμοκρασία σώματος γύρω στους 37 βαθμούς Celsius. Οι 

μηχανισμοί αυτοί «αντέχουν» μέχρι ένα ρυθμό απορρόφησης 0,4W/Kg, 

εμποδίζοντας οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου 

σώματος. Σύμφωνα με τους Δυτικούς Διεθνείς Οργανισμούς η συνολική 

κατά μέσο όρο μέσα στο εικοσιτετράωρο απορροφούμενη κυματική 

ενέργεια εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά βεβαρυμμένους χώρους 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 λεπτά. Το κριτήριο αυτό διαμορφώθηκε 

δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενήμεροι ώστε να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Ενώ, για το γενικό 

πληθυσμό ορίστηκε 5 φορές μικρότερη γύρω στα 0,08W/Kg. 

 

2.7 Όρια ασφαλείας 

   Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες για τις 

βιολογικές επιδράσεις (Effects of Pulsed Magnetic Fields on the 

Developing Mouse Embryo) τόσο στους ζωντανούς οργανισμούς των Η/Μ 

πεδίων γενικά. Πράγματι, η ανησυχία για τις επιπτώσεις της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις 

ή συσκευές που εκπέμπουν τέτοιου είδους ακτινοβολία είναι συνεχής 

και έντονη όσο αφορά την υγεία του ανθρώπου. Οι ανησυχίες του κοινού 

και των ειδικών επιστημόνων είναι δικαιολογημένα μεγάλες μιας και με 

τον σύγχρονο τρόπο ζωής είμαστε εκτεθειμένοι καθημερινά από 

διάφορες μορφές ακτινοβολίας και οι πηγές γίνονται ολοένα και 

περισσότερες. Τα τεχνολογικά προϊόντα αυτά αναμφίβολα βοηθάνε στην 

ποιότητα ζωής του ανθρώπου όμως η κατασκευή και η χρήση τους 

πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
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ανεπιθύμητες επιδράσεις τόσο στην υγεία του ανθρώπου όσο και στο 

περιβάλλον που ζούμε.  

    Στην προσπάθεια να παρέχονται ασφαλές τεχνολογικά προϊόντα στον 

άνθρωπο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας όλων των 

εγκαταστάσεων/συσκευών που συμβάλλουν στην δημιουργία Η/Μ 

πεδίων δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα Όρια Ασφαλείας. Τα οποία όρια 

εξαρτώνται από τη συχνότητα της ακτινοβολίας κατά μη γραμμικό τρόπο 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7 που ακολουθεί. Με σκοπό να καθορίσουν 

ένα ανώτερο αποδεκτό επίπεδο έκθεσης των ανθρώπων στην μη-

ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία από DC μέχρι συχνότητες της τάξης των 

1000GHz. Όσο αφορά την υγεία των εργαζομένων το Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει νομοθεσία για την διασφάλιση της. 

Προσπαθεί με κάθε τρόπο έτσι ώστε να μειώσει τους κινδύνους που 

πιθανόν να προκύψουν από την έκθεση των εργαζομένων σε μη-

ιονίζουσες ακτινοβολίες. Καθώς, έχει θέσει κάποιους κανονισμούς με 

τίτλο «οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ηλεκτρομαγνητικά 

Πεδία) Κανονισμοί του 2015», με σκοπό την διεκπεραίωση της Οδηγίας 

2013/35/ΕΕ περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον 

αφορά την έκθεση των προσώπων στην εργασία σε κινδύνους 

προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (Η/Μ πεδία). Τα επίσημα 

όρια έκθεσης είναι οι βασικοί περιορισμοί για την προστασία 

του γενικού πληθυσμού και τα επίπεδα αναφοράς είναι καθορισμένα 

στη Σύσταση 1999/519/ΕΚ.  

   Σύμφωνα με την σύσταση του συμβουλίου της 12ής Ιουλίου του 1999 

περί του Περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία (0Hz-300GHz) αντιστοιχούν βάση την πυκνότητα ισχύος της 

ακτινοβολίας σε ένα παράγοντα έκθεσης, 10 φορές πιο χαμηλό για ένα 

άνθρωπο που εργάζεται στις εγκαταστάσεις αυτές και κατά 50 φορές πιο 

χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό σε σχέση με την πυκνότητα ισχύος που 

αρχίζουν να εμφανίζονται δυσάρεστα αποτελέσματα για την υγεία. Όταν 

ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις 

θεωρητικά βρίσκεται υπό έκθεση σε Η/Μ ακτινοβολία 40 ώρες την 

εβδομάδα (5 μέρες από 8 ώρες), ενώ για τον υπόλοιπο πληθυσμό η 

έκθεση είναι επί καθημερινής βάσης καθ’ όλη την διάρκεια του 
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εικοσιτετράωρου όπως φαίνεται στο Πίνακα 2.7.1. Όσο αφορά τα 

επίσημα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εφαρμόζονται 

στη Κύπρο, για προστασία των εργαζομένων, είναι οι οριακές τιμές 

έκθεσης (ELV- Exposure Limit Values) και τα επίπεδα ανάληψης δράσης 

(AL- Action Levels) που καθορίζονται στην Οδηγία 2013/35/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013. 

Πίνακας 2.7.1: Όρια επικινδυνότητας Ε και Β εργαζομένων και γενικού πληθυσμού 

 

Χαρακτηριστικά 

Έκθεσης 

Όρια επικινδυνότητας 

Ηλεκτρικού πεδίου Ε 

(KV/m) 

Όρια επικινδυνότητας 

Μαγνητικού Πεδίου 

Β(μΤ) 

IRPA Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

IRPA Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Επαγγελματικά 

8ωρη έκθεση 10 30 500 1600 

Βραχεία έκθεση 30 - 5000 5000 

Για τα άκρα 

μόνο 

- - 25000 25000 

Γενικός 

πληθυσμός 

    

24ωρη έκθεση 5 10 100 640 

Λίγες ώρες 10 - 1000 - 

Για τα άκρα 

μόνο 

- - - 25000 

 

    Ανά το παγκόσμιο, διεθνείς οργανισμοί και χώρες έχουν προχωρήσει 

στη σύσταση ορίων ασφαλείας για την έκθεση σε μη-ιονίζουσα Η/Μ 

ακτινοβολία και συγκεκριμένα το 1974 η Διεθνής Επιτροπή 

Ακτινοπροστασίας (International Radiation Protection Association, IRPA) 

καθόρισε μια ομάδα η οποία ασχολούταν με την διερεύνηση των 

προβλημάτων που αφορούν την μη-ιονίζουσα ακτινοβολία, σε 

συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). Η ανεξάρτητη 

επιστημονική επιτροπή ICNIRP δημιουργήθηκε το 1992 με απώτερο 

σκοπό να παρακολουθεί όλες τις επιστημονικές έρευνες και να τις 
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εξετάζει με αντικειμενικότητα για την δημιουργία οδηγιών σχετικά με τα 

όρια ασφαλείας της έκθεσης του ανθρώπου σε ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία. Με λίγα λόγια η ICNIRP είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική 

οργάνωση, που ασχολείται με την προστασία του ανθρώπου από τις μη-

ιονίζουσες ακτινοβολίες. Τα μέλη της είναι επιστήμονες διεθνώς 

αναγνωρισμένοι που καλύπτουν επιστημονικές γνώσεις ιατρικής, 

βιολογία, επιδημιολογίας, φυσικής και μηχανικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υιοθετεί τις οδηγίες της ICNIRP όπου στα πλαίσια της εκτίμησης πιθανών 

επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από Η/Μ πεδία γίνεται 

διαφοροποίηση βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς. 

 

Όρια Ασφαλείας έκθεσης στην Η/Μ ακτινοβολία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.7: Όρια Ασφαλείας αναφορικά με την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία στην περιοχή συχνοτήτων από 1Hz εως 300GHz.   

     

   Στον αριστερό άξονα μπορεί κανείς να διαβάσει την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίο σε V/m, ενώ στον δεξιό άξονα εμφανίζεται η κλίμακα 

της πυκνότητας μαγνητικής ροής σε μT. Όπως ξαναειπώθηκε σε χαμηλές 

συχνότητες δεν συνδέεται το ηλεκτρικό με το μαγνητικό πεδίο (βλ. 

υποκεφάλαιο 1.2) και εξαιτίας αυτού δεν παρουσιάζεται όριο για την 

πυκνότητα ισχύος όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 

             Ηλεκτρικό πεδίο 

             Μαγνητικό πεδίο 
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2.7.2). Όπου 𝑓 είναι η συχνότητα στις μονάδες που εμφανίζονται στη 

στήλη της περιοχής συχνοτήτων. 

 

Πίνακας 2.7.2: Όρια ασφαλείας από το Διεθνή Οργανισμό ICNIRP και υιοθετηθέντα 

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για έκθεση στη μη ιονίζουσα ακτινοβολία συχνότητας 

μέχρι 300GHz. 

Συχνότητα E(V/m) H(A/m) B(μΤ) Πυκνότητα 
ισχύος(W/m2) 

0-1 Hz --- 3.2 x 104 4 x 104 --- 
1-8 Hz 10000 3.2 x 104 / 𝑓 

2 
4 x 104 / 

𝑓 2 
--- 

8-25 Hz 10000 4000 / 𝑓 5000 / 𝑓 --- 

0.025 – 0.8 
KHz 

250 / 𝑓 4 / 𝑓 5 / 𝑓 --- 

0.8 – 3 KHz 250 / 𝑓 5 6.25 --- 
3 – 150 KHz 87 5 6.25 --- 

0.15 – 1 MHz 87 0.73 / 𝑓 0.92 / 𝑓 --- 
1 – 10 MHz 87 / 𝑓 1/2 0.73 / 𝑓 0.92 / 𝑓 --- 

10 – 400 MHz 28 0.073 0.092 2 

400 – 2000 
MHz 

1.375 𝑓 1/2 0.0037 𝑓 /2 0.0046 
𝑓1/2 

𝑓 / 200 

2 – 300 GHz 61 0.16 0.20 10 
 

    Τα όρια που βασίζονται στις θερμικές επιδράσεις της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της ICNIRP έχουν εφαρμοστεί σε 

πολλές χώρες την Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συστάθηκε από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

στον Καναδά, στην Μεγάλη Βρετανία , στην Αυστραλία , στην Νέα 

Ζηλανδία και σε άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί όρια που βασίζονται στις 

θερμικές επιδράσεις της Η/Μ ακτινοβολίας και στην πραγματικότητα 

είναι κοινά με αυτά της ICNIRP. Σε χώρες της Σοβιετικής Ένωσης έχουν 

υιοθετήσει όρια για την Η/Μ ακτινοβολία που είναι πολύ πιο χαμηλά από 

αυτά της ICNIRP βασιζόμενοι σε αδημοσίευτες επιστημονικές έρευνες 

που αναφέρουν μη-θερμικές επιδράσεις. Στην Ιταλία και στην Ελβετία 

έχουν εκδώσει καινούργιους νόμους στους οποίους  τα όρια για την Η/Μ 

ακτινοβολία είναι υποπολλαπλάσια αυτών της ICNIRP σε ευαίσθητους 
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χώρους όπως σχολεία, κατοικίες κλπ. Ο WHO έχει κάνει προσπάθειες για 

να είναι τα ίδια τα όρια έκθεσης σε Η/Μ ακτινοβολία σε κάθε σημείο του 

πλανήτη μιας και επιδημιολογικές έρευνες έδειξαν αρνητικά 

αποτελέσματα για κάποιες χώρες όπου το όριο ήταν χαμηλότερο. Ένα 

παράδειγμα της διαφοροποίησης των ορίων ασφαλείας ορισμένων 

χωρών από αυτά του ICNIRP αποτελούν τα όρια για ακτινοβολίες της 

συχνότητας των 50/60 Hz όπως φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες 

(Πίνακας 2.3, Πίνακας 2.4). Παρατηρούμε διαφορετικά όρια ασφαλείας 

από χώρα σε χώρα και για χαμηλές αλλά και για ψηλές συχνότητες Η/Μ 

ακτινοβολίας όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 

2.7.5, Πίνακας 2.7.6, Πίνακας 2.7.7). 

 

Πίνακας 2.7.3: Όρια ασφαλείας στην ένταση του Ηλεκτρικού Πεδίου για συχνότητα 

50/60Ηz σύμφωνα με οδηγίες διαφόρων διεθνών και κρατικών φορέων υπεύθυνων 

για την προστασία από τη μη-ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΟΔΗΓΙΑ Όριο Ασφαλείας 
(συχνότητα 50/60 Hz) 

Ένταση Ηλεκτρικού 
Πεδίου  

Εισήγηση Aaronia "E1"  
Σουηδική οδηγία εκπομπής SAGU 

Βιολογική οδηγία για  υπνοδωμάτια 

1 V/m 

Εισήγηση Aaronia "E2"  
Δημοσιευμένη οδηγία (1996) από το 
NCRP ως μέγιστο όριο έκθεσης για το 

γενικό κοινό. 

10 V/m 

Δημοσιευμένη οδηγία (1996) από το 
NCRP ως μέγιστο όριο έκθεσης για 

εργαζόμενους στις σχετικές 
εγκαταστάσεις.  

Μεταβολές στα επίπεδα μελατονίνης. 
Μερικοί επιστήμονες θεωρούν την 

ένταση αυτή ως επικίνδυνη. 

100 V/m 

Όριο έκθεσης από το ACGIH για άτομα 
με βηματοδότες. 

1000 V/m 
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Η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη ως το 
επερχόμενο πρότυπο για τις Η.Π.Α. 

Όριο έκθεσης στη Γερμανία και 
προτεινόμενο όριο από το IRPA/INIRC 

για το γενικό κοινό. 

5000 V/m 

Όριο έκθεσης από το IRPA/INIRC για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές 

εγκαταστάσεις 

10000 V/m 

Όριο έκθεσης από το ACGIH για τους 
εργαζόμενους στις σχετικές 

εγκαταστάσεις 

20000 V/m 

Όριο έκθεσης από το IRPA/INIRC για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές 

εγκαταστάσεις (μέγιστο 2 ώρες την 
ημέρα) 

25000 V/m 

 

 

Πίνακας 2.7.4: Όρια ασφαλείας στην ένταση του Μαγνητικού Πεδίου για συχνότητα 

50/60Ηz σύμφωνα με οδηγίες διαφόρων διεθνών και κρατικών φορέων υπεύθυνων 

για την προστασία από τη μη-ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΟΔΗΓΙΑ Όριο Ασφαλείας (συχνότητα 
50/60 Hz) 

Πυκνότητα Μαγνητικού Πεδίου  

Εισήγηση Aaronia "M1"  
Σουηδική οδηγία εκπομπής SAGU 

Βιολογική οδηγία για 
υπνοδωμάτια 

10 nT 

Εισήγηση Aaronia "M2" 100 nT 

Δημοσιευμένη οδηγία (1996) από 
το NCRP ως μέγιστο όριο έκθεσης 

για εργαζόμενους στις σχετικές 
εγκαταστάσεις.  

Μεταβολές στα επίπεδα 
μελατονίνης. Μερικοί 

επιστήμονες θεωρούν την ένταση 
αυτή ως επικίνδυνη. 

1000 nT 
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Η τιμή αυτή λαμβάνεται υπόψη 
ως το επερχόμενο πρότυπο για 

τις Η.Π.Α. 
Δημοσιευμένη (1996) από το 

NCRP ως το μέγιστο όριο έκθεσης 
για εργαζόμενους στις σχετικές 

εγκαταστάσεις. 

10,000 nT 

Όριο έκθεσης στη Γερμανία και 
προτεινόμενο όριο από το 
IRPA/INIRC για το γενικό κοινό. 
Όριο έκθεσης από το ACGIH για 
άτομα με βηματοδότη. 

100,000 nT 

IRPA (συνεχής έκθεση) 100,000 nT 

DIV VDE (1991) 400,000 nT 

Όριο έκθεσης από το IRPA/INIRC 
για εργαζόμενους στις σχετικές 
εγκαταστάσεις (ημερήσια 
έκθεση) 

500,000 nT 

WHO 500,000 nT 

CENELEC 640,000 nT 

Όριο έκθεσης από το IRPA/INIRC 
για το γενικό κοινό (ημερήσια 
έκθεση) 

1,000,000 nT 

IRPA 1,000,000 nT 

NRPB 1,600,000 nT 

Όριο έκθεσης από το IRPA/INIRC  
για εργαζόμενους στις σχετικές 
εγκαταστάσεις (μέγιστο 2 ώρες 
την ημέρα) 

5,000,000 nT 

 

Πίνακας 2.7.5: Όρια ασφαλείας στην Πυκνότητα Ισχύος για συχνότητα 450MHz 

σύμφωνα με οδηγίες διαφόρων διεθνών και κρατικών φορέων υπευθύνων για την 

προστασία από τη μη-ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία 

Όρια Ασφαλείας για Πεδία Υψηλής Συχνότητας (450MHz) 
0,00023 W/m² Εισήγηση της Γερμανικής Βουλής 1997 



Κεφάλαιο 2 – Βιολογικές επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και όρια 
ασφαλείας 
 

38 | Σ ε λ ί δ α  
 

0,001 W/m² Προσωρινό Όριο Ασφαλείας στην Αυστρία 
0,02 W/m² Όριο Ασφαλείας στη Ρωσία 

0,023 W/m² Οικολογική Εισήγηση (1998 Γερμανία) 

0,1 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Πολωνία 
0,16 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Ιταλία 

0,24 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Τσεχία 
2 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Νέα Ζηλανδία 

2,3 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Γερμανία και εισήγηση 
της ICNIRP  (1998) 

3 W/m² Όριο Ασφαλείας στον Καναδά (1997) 
 

Πίνακας 2.7.6: Όρια ασφαλείας στην Πυκνότητα Ισχύος για συχνότητα 900MHz 

σύμφωνα με οδηγίες διαφόρων διεθνών και κρατικών φορέων υπευθύνων για την 

προστασία από τη μη-ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία 

Όρια Ασφαλείας για Πεδία Υψηλής Συχνότητας (900MHz) 
0,00045 W/m² Εισήγηση της Γερμανικής 

Βουλής 1997 
0,001 W/m² Προσωρινό Όριο Ασφαλείας 

στην Αυστρία 
0,02 W/m² Όριο Ασφαλείας στη Ρωσία 

0,045 W/m² Οικολογική Εισήγηση (1998 
Γερμανία) 

0,1 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Πολωνία 
0,16 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Ιταλία 

0,24 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Τσεχία 
2 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Νέα 

Ζηλανδία 
3 W/m² Όριο Ασφαλείας στον Καναδά 

(1997) 
4,5 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Γερμανία 

και εισήγηση της ICNIRP  (1998) 
 

Πίνακας 2.7.7: Όρια ασφαλείας στην Πυκνότητα Ισχύος για συχνότητα 1800MHz 

σύμφωνα με οδηγίες διαφόρων διεθνών και κρατικών φορέων υπευθύνων για την 

προστασία από τη μη-ιονίζουσα Η/Μ ακτινοβολία 

Όρια Ασφαλείας για Πεδία Υψηλής Συχνότητας (1800MHz) 
0,0009 W/m² Εισήγηση της Γερμανικής Βουλής 1997 

0,001 W/m² Προσωρινό Όριο Ασφαλείας στην Αυστρία 
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0,02 W/m² Όριο Ασφαλείας στη Ρωσία 
0,09 W/m² Οικολογική Εισήγηση (1998 Γερμανία) 

0,1 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Πολωνία 

0,16 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Ιταλία 
0,24 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Τσεχία 

2 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Νέα Ζηλανδία 
3 W/m² Όριο Ασφαλείας στον Καναδά (1997) 

9 W/m² Όριο Ασφαλείας στην Γερμανία και 
εισήγηση της ICNIRP  (1998)1i 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Δίκτυο ηλεκτρική ενέργειας 

   Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το πιο σύνθετο δυναμικό 

σύστημα που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Ο William Stanley ήταν ο 

δημιουργός του πρώτου πλήρες συστήματος υψηλής τάσεως 

μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος, το οποίο αποτελείται από 

γεννήτριες, μετασχηματιστές και υψηλής τάσης γραμμές μεταφοράς και 

αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Θέτοντας ως σημείο αναφοράς τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, όλη η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται εκεί, αρχικά μεταφέρεται σε 

κοντινούς μετασχηματιστές που μετατρέπουν τη χαμηλή τάση (11-

15.75kV) της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεσαία 66kV, υψηλή 132kV και 

υπερύψηλη 220kV για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος, αφού η 

μεταφορά γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις και για να αυξηθεί η 

δυνατότητα μεταφοράς ισχύος της γραμμής. Με τον τρόπο αυτό, η 

ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται με τις γραμμές μεταφοράς σε πολύ 

μεγάλες αποστάσεις με λιγότερες απώλειες, καθώς οι σταθμοί 

παραγωγής είναι συνήθως μακριά από τις κατοικημένες περιοχές. Το 

δίκτυο μεταφοράς μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια στους 

υποσταθμούς μεταφοράς μέσης και χαμηλής τάσης, στους οποίους 

μετατρέπεται η τάση της ηλεκτρικής ενέργειας από υψηλή σε μέση 

(22kV) και χαμηλή τάση(11kV), προκειμένου με τη βοήθεια εναέριων 

γραμμών να διανεμηθεί σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μέση τάση 

και σε σπίτια που χρησιμοποιούν χαμηλή τάση. Μπορεί εύκολα να 

καταλάβει κάποιος τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας παρατηρώντας το σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.1.1). 
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Σχήμα 3.1.1: Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου 

 

3.2 Αυτόνομα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 

    Υπάρχουν περιοχές του πλανήτη οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν 

ως ανεξάρτητα κομμάτια σε ένα γενικότερο γεωγραφικό πλαίσιο. Για 

παράδειγμα η Κύπρος η οποία είναι ένα μεγάλο νησί έχει το δικό της 

αυτόνομο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και όχι διασυνδεδεμένο. 

Αυτόνομα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας καλούμε αυτά τα οποία 

είναι εγκατεστημένα σε απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές, οι οποίες 

δεν έχουν την δυνατότητα να διασυνδεθούν με ένα μεγαλύτερο σύνολο 

συστημάτων. Στα αυτόνομα συστήματα θα πρέπει να παράγεται τόση 

ηλεκτρική ενέργεια όση απαιτείται για να καλύπτει ανά πάσα στιγμή 

την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ορισμένα 

ενεργειακά προβλήματα. Μερικά από αυτά είναι: 

 

• Μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση από το  αρκετά ψηλό σε κόστος 

ακάθαρτο πετρέλαιο και το μαζούτ εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν 

τοπικά κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων στη Κύπρο 

Ηλεκτροπαραγωγός 

σταθμός 

Μετασχηματιστής 

ανύψωσης τάσης 

  Σύστημα  

μεταφοράς 

Υποσταθμός               

μεταφοράς 

        11 ή 22 kV 

Σύστημα 

 διανομής 

Υποσταθμός               

διανομής 
Μετασχηματιστές 

Σπίτια μονοφασικό 240 V 

τριφασικό 415 V 

Εργοστάσια 415 V 

66kV 

132kV 
132kV 

11kV 

11kV 
240/415V 

415kV 
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• Τους θερινούς μήνες σε αντίθεση με τους χειμερινούς η 

ενεργειακή ζήτηση είναι αυξημένη γιατί σε ορισμένες περιοχές 

κατά την διάρκεια των θερινών μηνών ο πληθυσμός 

πολλαπλασιάζεται λόγω τουρισμού και έτσι έχουν αρκετά χαμηλό 

συντελεστή φορτίου, πράγμα το οποίο είναι αρνητικό 

• Ορισμένες συμβατικές μονάδες παραγωγής υπερλειτουργούν και 

έτσι το κόστος ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες είναι 

αυξημένο 

• Η γρήγορη ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και του τουρισμού 

οδηγούν σε απότομη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης 

  

   Στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

μετατρέπεται η πρωτογενές μορφή ενέργειας σε ηλεκτρική. Ο σταθμός 

αποτελείται από πολλές μονάδες που λειτουργούν ταυτόχρονα και κατά 

την μετατροπή αυτή σε κάθε μονάδα ένα ζεύγος κινητήριας μηχανής-

γεννήτριας βρίσκεται σε λειτουργία. Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας 

οι σταθμοί παραγωγής κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: (i) Μονάδες 

βάσης και (ii) Μονάδες αιχμής. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι 

σταθμοί που λειτουργούν όλο το 24ωρο για να καλύπτουν τις βασικές 

ανάγκες της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην δεύτερη 

κατηγορία οι σταθμοί που λειτουργούν σε ώρες αιχμής (ώρες μεγάλης 

ζήτησης). 

     Στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν πολλές 

μονάδες παραγωγής οι οποίες λειτουργούν παράλληλα με διαφορετική 

λειτουργία ο κάθε ένας. Στην κατηγορία μονάδων αιχμής λειτουργούν 

μόνο οι Αεριοστροβιλικές μονάδες ενώ στην κατηγορία μονάδων βάσης 

ανήκουν οι εξής: 

 

• Ατμοηλεκτρικές μονάδες 

• Μηχανές Εσωτερικής καύσης 

• Μονάδα Συνδυασμένου κύκλου (δουλεύει σε συνδυασμό με 

αεριοστρόβιλο) 

 



Κεφάλαιο 3 – Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

43 | Σ ε λ ί δ α  
 

   Οι Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες του αυτόνομου δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

3.3 Παραγωγή 

    Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με σκοπό τη διευκόλυνση της 

λειτουργίας της έχει ως βασική ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της την 

Παραγωγή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Περί ρύθμισης της αγοράς 

ηλεκτρισμού νόμων του 2013-2015, τη ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ 

Αρ. 04/2014 και την επιστολή της ΡΑΕΚ (14 Νοεμβρίου του 2014) προς 

την ΑΗΚ για την γνωστοποίηση της απόφασης έγκρισης των βασικών 

αρχών του Προγράμματος Συμμόρφωσης για το Λειτουργικό 

Διαχωρισμό η οποία είχε υποβληθεί από την ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ (24 

Οκτωβρίου του 2014). Η Διεύθυνση Παραγωγής η οποία ανήκει στην 

επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και προμήθειας της ΑΗΚ εκτελεί 

κάποιες αρμοδιότητες.  

    Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγής περιλαμβάνουν τη 

διαχείριση όλων των εργασιών που αφορούν την κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής, την 

αναζήτηση και προώθηση νέων τεχνολογικών υλικών και μεθόδων 

συντήρησης και λειτουργίας με στόχο την καλύτερη απόδοση και την 

μείωση του κόστους.  Επίσης, αναλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και την διατήρηση 

και διαχείριση των απαιτούμενων καυσίμων. Η ΑΗΚ δεν έχει στην 

διάθεση της πρωτογενείς πηγές ενέργειας και έτσι βασίζεται για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά και μόνο σε εισαγόμενα 

καύσιμα κυρίως μαζούτ. Στη Κύπρο έχουμε τρεις ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς (περαιτέρω πληροφορίες στο Υποκεφάλαιο 3.6) με συνολική 

εγκαταστημένη ισχύ 1478 MW όπως φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 3.3.1): 
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Πίνακας 3.3.1: Εγκατεστημένη ισχύς σε κάθε σταθμό  

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Ισχύς(MW) 

Βασιλικού  

3x130 MW Ατμοηλεκτρικές Μονάδες 390 

1x38 MW Αεροστρόβιλος 38 

2x220 MW Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου 440 

  

Δεκέλιας  

6x60 MW Ατμοηλεκτρικές μονάδες 360 

2x50 MW Μηχανές εσωτερικής καύσης 100 

  

Μονής  

4x37,5 MW Αεριοστρόβιλοι 150 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς(MW) 1478 

 

 

3.4 Μεταφορά 

   Η επόμενη βασική ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της ΑΗΚ είναι η μεταφορά και 

συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς είναι μια από τις 3 

διευθύνσεις της επιχειρηματικής μονάδας δικτύων. Αναλαμβάνουν τις μελέτες, τις 

προδιαγραφές, την τεχνολογία , τις κατασκευές, τη λειτουργία και τη συντήρηση 

που αφορούν το δίκτυο μεταφοράς έτσι ώστε να καλύπτουν τις διαρκώς 

αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας του συστήματος μεταφοράς. Το ηλεκτρικό σύστημα της AHK έχει ως 

σημαντικό στήριγμα της το δίκτυο μεταφοράς αφού διασυνδέει τους 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς με το δίκτυο διανομής. Η μεταφορά αρχίζει από 

τους ζυγούς των υποσταθμών μεταφοράς που βρίσκονται μέσα στους 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς βάση τους κανόνες μεταφοράς και διανομής. 

Διαμέσου του εναέριου ή υπογείου δικτύου σε τάση 220kV ή 132kV ή 66kV 

εκτείνεται μέχρι και τους ζυγούς μέσης τάσης 11kV ή 22kV όλων των υπολοίπων 

υποσταθμών μεταφοράς που συνήθως βρίσκονται στα κέντρα των φορτίων. Η 

Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς για την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του συστήματος αναλαμβάνει τους υποσταθμούς μεταφοράς, το 

εναέριο και υπόγειο δίκτυο μεταφοράς, την προστασία, την τεχνολογία και μελέτες 

συστήματος. 

   Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 3.4.1) απεικονίζεται πυλώνας της γραμμής 

μεταφοράς, μια φωτογραφία η οποία τράβηξα εγώ στην οικιστική περιοχή του 
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Δήμου Λακατάμειας όπου πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις για την συγκεκριμένη 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος 132kV (βλ. Κεφάλαιο 5). Τα συστατικά 

στοιχεία των γραμμών μεταφοράς είναι: 

• Πυλώνες ή πύργοι (στήριγμα των αγωγών και των εναέριων γραμμών) 

• Μονωτήρες (βοηθούν στην ανάρτηση των αγωγών γραμμών στους πυλώνες) 

• Αγωγοί (από χαλκό και αλουμίνιο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Σχήμα 3.4.1.: Πυλώνας με εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής ισχύος - 

Λακατάμεια 

 

3.5 Διανομή 

    Μια ακόμη βασική ρυθμιζόμενη δραστηριότητα της AHK είναι η 

διανομή με σκοπό την διευκόλυνσή της λειτουργίας της και την 

εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Περί ρύθμισης της αγοράς 

ηλεκτρισμού νόμων του 2013-2015 και της ρυθμιστικής απόφασης με 

αριθμό 04/2014. Υπεύθυνοι της διανομής είναι ο ιδιοκτήτης 

συστήματος διανομής και ο διαχειριστής συστήματος διανομής ο 

οποίος αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις βασισμένος στην 
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νομοθεσία της Κυπριακής δημοκρατίας. Όσο αφορά την δραστηριότητα 

της διανομής γενικότερα ασχολούνται με το εκ φύσεων μονοπωλιακό 

μέρος της εργασίας της AHK δημιουργώντας την ανάγκη για αυστηρή 

ρύθμιση για να επιταχύνονται οι στόχοι που καθορίζει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η Κυπριακή Δημοκρατία. 

    Η Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής έχει υπό την ευθύνη 

της την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός αξιόπιστου και αποδοτικού 

δικτύου διανομής ενέργειας, την ανάπτυξη και τήρηση του αρχείου 

μετρητών καθώς και την αξιόπιστη καταγραφή και διαχείριση των 

μετρήσεων. Ακόμη, διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής γενικότερα και 

αναλαμβάνει να υπακούει στην νομοθεσία όσο αφορά τον έλεγχο , τη 

σύνδεση αλλά και τη διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Επιπρόσθετα, έχει ως χρέος της να διαμορφώνει τους 

όρους πρόσβασης και χρήσης του δικτύου διανομής και των κανόνων 

αγοράς σε ότι αφορά το δίκτυο διανομής αλλά και να ενημερώνει 

έγκυρα και πλήρης τους χρήστες για αποτελεσματικότερη πρόσβαση 

του δικτύου διανομής. Η Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

συμβάλει πολύ στην διευκόλυνση της αγοράς μέσα από την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα τα έξυπνα δίκτυα[9]. 

Διαχειρίζεται και εξυπηρετεί αποτελεσματικά όλους τους 

εμπλεκομένους της αγοράς (παραγωγούς, προμηθευτές, καταναλωτές) 

με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Από οικονομικής και τεχνικής άποψης 

η Διεύθυνση Διαχειριστή Συστήματος Διανομής εξασφαλίζει  μόνιμη 

ποιότητα, αξιοπιστία και το χαμηλότερο δυνατό κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας με τη χρήση του δικτύου που παρέχεται. 

    Η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής είναι υπεύθυνη για την 

κατασκευή και συντήρηση του δικτύου διανομής και της εγκατάστασης 

των μετρητών σε καταναλωτές και παραγωγούς. Γενικά αναλαμβάνει 

την ανάπτυξη και διατήρηση ενός οικονομικά, αποδοτικού, 

συντονισμένου, ασφαλές και αξιόπιστου συστήματος διανομής που να 

παρέχει ό,τι ανάγκες προκύψουν σε ηλεκτρισμό επιδεικνύοντας την  

 

[9]: Μια ευφυής υποδομή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία υποστηρίζεται από τις τελευταίες τεχνολογίες 

στον τομέα της επικοινωνίας, του υπολογισμού και της ηλεκτρονικής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

μελλοντικές απαιτήσεις της κοινωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια 
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απαιτούμενη προσοχή και παράλληλα να συμβάλλει στην προστασία 

του περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής όπως 

και υπόλοιπες διευθύνσεις έχουν υπό την ευθύνη τους κάποιες 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν τις  κατασκευαστικές 

εργασίες που   αφορούν    την   επέκταση,  την ενδυνάμωση και τη 

συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου διανομής και του δικτύου 

τηλεπικοινωνιών. Επίσης, αναλαμβάνει να προγραμματίζει, να 

παρακολουθεί και να διεξάγει εργασίες συντήρησης του δικτύου 

διανομής αλλά και να έχει υπό την επίβλεψη της όλες τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας του ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού του δικτύου διανομής. Πέρα από αυτά, διατηρεί 

αποθέματα υλικών και εξοπλισμού ούτως ώστε να ικανοποιούνται 

ανάγκες για επέκταση, αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου 

διανομής, καθώς επίσης με τη βοήθεια του κέντρου ελέγχου και 

επισκευής μετρητών διακριβώνει τους μετρητές. 

    Οι βασικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης Ιδιοκτήτη Συστήματος 

Διανομής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, ενδυνάμωση, 

καλυτέρευση και συντήρηση του δικτύου διανομής. Ακόμη, 

αναλαμβάνουν την κατασκευή και την εγκατάσταση των εναέριων 

γραμμών και υπογείων παροχών για σκοπούς σύνδεσης των 

καταναλωτών με την ηλεκτρική ενέργεια. Την εγκατάσταση μετρητών, 

αλλά και την συνένωση των καλωδίων και την ενεργοποίηση των 

υποσταθμών διανομής, την εγκατάσταση φωτισμού στους δρόμους σε 

καινούργιους δρόμους. Είναι υπεύθυνοι για τις διακοπές και 

επανασυνδέσεις των καταναλωτών σύμφωνα με εντολή του διαχειριστή 

του συστήματος καθώς και για τον εντοπισμό, διερεύνηση και 

αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης. Επιπλέον, συγγράφουν τους 

κώδικες πρακτικής και μεθόδων κατασκευής , τεχνικών οδηγιών και 

διαδικασιών του δικτύου διανομής, αναθεωρούν τεχνικές 

προδιαγραφές λόγω τροποποίησης των διεθνών προτύπων ή εξέλιξης 

της τεχνολογίας ή ακόμη λόγω αλλαγής στη χρήση των υλικών. 

Αξιολογούν τους διαγωνισμούς και διαχειρίζονται τα συμβόλαια 

προμήθειας των υλικών, παροχής υπηρεσιών και έργων. Διεξάγουν 

ποιοτικούς ελέγχους υλικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή 

πρότυπα αλλά και δοκιμές τύπου και σχεδιασμού σε ανεξάρτητα 
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εργαστήρια δοκιμών, δοκιμές ρουτίνας και αποδοχής στα εργοστάσια 

των κατασκευαστών. Συν των άλλων δραστηριοτήτων, ελέγχουν τα 

υλικά κατά την παραλαβή τους στις αποθήκες και τα δοκιμάζουν στο 

δίκτυο, διαχειρίζονται την εφοδιαστική αλυσίδα, τηρούμενοι πάντα 

τους κανονισμούς ασφαλείας. Όσο αφορά τη συντήρηση και την 

υποστήριξη του δικτύου γίνεται ο απαιτούμενος προγραμματισμός, 

παρακολούθηση και διαχείριση όλων των εργασιών συντήρησης του 

δικτύου διανομής. Γίνονται μονοετές και διετές συντηρήσεις των 

υποσταθμών διανομής καθώς επίσης διαχειρίζονται στόλο οχημάτων, 

αξιολογούν διαγωνισμού και διαχειρίζονται συμβόλαια υλικών 

υπηρεσιών και έργων αλλά και συγγράφουν οδηγούς και κώδικες 

πρακτικής για τη συντήρηση. Συντηρούν το εναέριο δίκτυο διανομής και 

κλαδευμάτων και ελέγχουν για τυχόν επιδιορθώσεις των γειώσεων. 

Αναλαμβάνουν, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την 

επιδιόρθωση και αναβάθμιση των συστημάτων ηλεκτρονικής, 

τηλεπικοινωνιών, πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και προστατευτικής 

ασφάλειας, την διαχείριση των στρατηγικών συνεργασιών στις 

τηλεπικοινωνίες και τη λειτουργία εργαστηρίου ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού. Παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε άλλες μονάδες της ΑΗΚ 

και του συστήματος μεταφοράς αλλά και υπηρεσίες διαχείρισης έργων 

εγκατάστασης, λειτουργάς συντήρησης τηλεπικοινωνιακού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διερευνούν και επιδιορθώνουν οποιαδήποτε 

βλάβη αφορά τον τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

   Στα σχήματα που ακολουθούν (Σχήμα 3.5.1, Σχήμα 3.5.2)  

απεικονίζονται τρεις πάσσαλοι της ηλεκτρικής της γραμμής διανομής, 

δύο φωτογραφίες του Δρ. Ηλία Κυριακίδη Αναπληρωτή Καθηγητή από 

το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ορισμένα από τα συστατικά στοιχεία των 

γραμμών διανομής είναι: 

 

• Διακόπτης ασφαλείας τύπου Δ(D-fuse) 

• Μονοφασικός μετασχηματιστής 

• Αγωγοί (από χαλκό και αλουμίνιο)  

• Στηρίγματα πασσάλου               
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               Σχήμα 3.5.1: Πάσσαλοι της ηλεκτρικής με εναέριες γραμμές διανομής 

 

 

Σχήμα 3.5.2: Πάσσαλος της ηλεκτρικής με εναέριες γραμμές διανομής με 3 φάσεις, οδικό 

φωτισμό και ουδέτερο 
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3.6 Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί της Κύπρου 

i. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού 

    Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού (Σχήμα 3.6.1) ο οποίος 

βρίσκεται στο Μαρί θεωρείται το πιο μεγάλο έργο υποδομής που 

κατασκευάστηκε ποτέ στη Κύπρο. Ο σταθμός του Βασιλικού αποτελεί 

έργο υψηλής τεχνολογίας και έχει στη διάθεση του από το 2000, σαν 

πρώτη φάση, ένα αεριοστρόβιλο ισχύος 38MW όπου λειτουργεί με 

ακάθαρτο πετρέλαιο και δύο ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής 

ισχύος 130MW όπου λειτουργούν με μαζούτ. Συμπεριλαμβανομένου 

αυτών, δημιουργήθηκε και μια κατασκευή ατμολεβήτων οι οποίοι 

μπορούν να μετατρέπουν από μονάδες καύσης μαζούτ σε μονάδες 

καύσης άνθρακα/μαζούτ σε περίπτωση που θα εξαντληθεί το μαζούτ ή 

ακριβύνει η τιμή του απότομα. Θέτεται σε λειτουργία Σαν δεύτερη 

φάση από το 2007 μια ατμοηλεκτρική μονάδα ισχύος 130MW η οποία 

χρησιμοποιεί σαν καύσιμο το μαζούτ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

οδηγία 88/609/ΕΟΚ πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση συστήματος 

αποθείωσης των καυσαερίων έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές 

διοξειδίου του θείου (SO2) για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την ΑΗΚ το θέμα προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ 

σημαντικό και για το σκοπό αυτό καταβάλλεται συνεχείς προσπάθεια 

από εξειδικευμένους σύμβουλους. Υπό δοκιμή το 2008 τέθηκε σε 

λειτουργία μια μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 220MW 

αποτελώντας και την Τρίτη φάση του σταθμού. Η μονάδα αυτή 

λειτουργεί προσωρινά με καύσιμα πετρελαίου μέχρι να έρθει το 

υγροποιημένο φυσικό αέριο. Στη τέταρτη και τελευταία φάση έχουν 

τεθεί σε λειτουργία δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου ισχύος 

220MW. Μόνο η μια από τις δύο είχε συμπεριληφθεί στη συνολική ισχύ 

από την 1η Ιουλίου του 2011 του σταθμού και σταμάτησε η λειτουργία 

της μετά από την 11η Ιουλίου της ίδιας εξαιτίας της φονικής έκρηξης στη 

ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί. Σε μεταγενέστερο 

στάδιο προνοείται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει και η δεύτερη 

μονάδα συνδυασμένου κύκλου ξανά.  
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Σχήμα 3.6.1: Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού, Μαρί 

   

    Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας  3.6.1) αναγράφονται κάποια τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ατμοηλεκτρικών μονάδων και του αεριοστρόβιλου σύμφωνα 

με το Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων της ΑHK που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. 

 

Πίνακας 3.6.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμού  

Ατμοηλεκτρικές μονάδες  

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδας 130 MW 

Βαθμός απόδοσης μονάδας 39% 

Καύσιμο Μαζούτ 

Περιεκτικότητα καυσίμου σε θείο 1% 

Πίεση ατμού 140bar 

Θερμοκρασία ατμού 540°C 

Θερμοκρασία καυσαερίων 130°C 

Ροή νερού ψύξης 6m3s-1 

 

Αεριοστρόβιλος  

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδας 38 MW 

Βαθμός απόδοσης μονάδας 29% 

Καύσιμο Ακάθαρτο πετρέλαιο 

Περιεκτικότητα καυσίμου σε θείο 0,2% 

Ροή αέρα 480 Nm3h-1 

Θερμοκρασία καυσαερίων 543°C 
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ii. Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας 

   Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας (Σχήμα 3.6.2) βρίσκεται στη 

Νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός 

Δεκέλειας Α λειτούργησε από το 1953 εως το 1994 και από το 

Δεκέμβριο του 1982 ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Β τέθηκε 

σε λειτουργία. Αρχικά ο σταθμός είχε στη διάθεση του μια μονάδα 

ισχύος 60MW ενώ τώρα αποτελείται από έξι ατμοηλεκτρικές μονάδες 

δυναμικότητας 60MW (τέθηκαν σε λειτουργία σταδιακά από το 1982 

μέχρι το 1993) η κάθε μια και δύο μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος 

50MW λειτουργώντας με καύσιμο το μαζούτ. Ο Ηλεκτροπαραγωγός 

Σταθμός Δεκέλειας τροφοδοτείται με μαζούτ με τη βοήθεια 

δεξαμενόπλοιων και του υποθαλάσσιου αγωγού. Για την αποθήκευση 

του διαθέτει οκτώ δεξαμενές χωρητικότητας δώδεκα χιλιάδων τόνων η 

κάθε μια. 

 

Σχήμα 3.6.2: Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Δεκέλειας, Νοτιοανατολική ακτή 

Κύπρου 

   

    Στον Πίνακα 3.6.2 που ακολουθεί φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ατμοηλεκτρικών μονάδων και των μηχανών 
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εσωτερικής καύσης σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων της ΑHK 

που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. 

Πίνακας 3.6.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμού  

Ατμοηλεκτρικές μονάδες  

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδας 60 MW 

Βαθμός απόδοσης μονάδας παραγωγής  31,26% 

Βαθμός απόδοσης μονάδας εξαγωγής  29,70% 

Θερμοκρασία ατμού 510°C 

Πίεση ατμού 87bar 

Θερμική ενέργεια ατμού 3415.1 KJ/Kg 

Κατανάλωση θερμότητας 9300 ΚH/kWh παραγωγής 

Θερμική απόδοσης ατμοστρόβιλου 38,5% 

Θερμική απόδοσης ατμολέβητα 88,7% 

Ταχύτητα ηλεκτρογεννήτριας 3000 στροφές/λεπτό 

Καύσιμο Μαζούτ 

Τάση ηλεκτρογεννήτριας 11000V 

Βαθμός απόδοσης ηλεκτρογεννήτριας 98,25% 

 

Μηχανές εσωτερικής καύσης  

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδας 52 MW 

Τεχνικό ελάχιστο 25 MW 

Θερμικός βαθμός απόδοσης μονάδας 42,16% 

Καύσιμο μαζούτ 

Τάση ηλεκτρογεννήτριας 11000 V 

 

iii. Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Μονής 

   Ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Μονής (Σχήμα 3.6.3) λειτουργεί από 

το 1966 και έχει στην διάθεση του έξι συμβατικές μονάδες (τέθηκαν σε 

λειτουργία σταδιακά από το 1966 μέχρι το 1976) ισχύος 30MW η κάθε 

μια οι οποίες χρησιμοποιούν το μαζούτ σαν καύσιμο τους και τέσσερις 

αεριοστρόβιλους (τέθηκαν σε λειτουργία οι δύο το 1922 και οι άλλοι 

δύο το 1995) δυναμικότητας 37,5WM οι οποίες χρησιμοποιούν το 

ακάθαρτο πετρέλαιο σας καύσιμο τους. 
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Σχήμα 3.6.3: Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Μονής 

    

    Στον Πίνακα 3.6.3 που ακολουθεί φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των ατμοηλεκτρικών μονάδων σύμφωνα με το Τμήμα 

Δημόσιων Σχέσεων της ΑHK που έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα της. 

 

Πίνακας 3.6.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά σταθμού  

Αεροστροβιλικές μονάδες  

Εγκατεστημένη ισχύς μονάδας 37,5 MW (στους 15°C) 

 21 ΜW (στους 40°C) 

Βαθμός απόδοσης μονάδας παραγωγής 23,42% 

Βαθμός απόδοσης μονάδας εξαγωγής 21,39% 

Αποδοτικότητα 29,2% 

Ροή του αέρα 480 τόνοι/ώρα 

Κατανάλωση ακάθαρτου πετρελαίου 9 τόνοι/ώρα 

Θερμοκρασία καυσαερίων 543°C 

Ταχύτητα άξονα ηλεκτρογεννήτριας 3000 στροφές/λεπτό 

Τάση ηλεκτρογεννήτριας 11000V 

Καύσιμο Μαζούτ 

 

Ατμοστροβιλικές μονάδες  

Βαθμός απόδοσης μονάδας παραγωγής 25,04% 

Βαθμός απόδοσης μονάδας εξαγωγής 23,42% 

Καύσιμο Ακάθαρτο πετρέλαιο 
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3.7 Γενικά Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Δικτύου στη Κύπρο 

    Το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου αποτελεί ένα μεγάλο 

αυτόνομο σύστημα κατά το οποίο πέρα από τους τρεις σταθμούς 

παραγωγής που προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο έχει 

στην κατοχή του στο σύνολο 24 εγκατεστημένες συμβατικές μονάδες, 

δίκτυα γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και μεσαίας τάσης, 57 

υποσταθμούς υψηλής και μεσαίας τάσης, αιολικά πάρκα και ένα 

μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκών πάρκων.  Όσο αφορά τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στη Κύπρο γενικότερα συνεισφέρουν στην 

συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται πέρα από τους τρεις 

Ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της ΑΗΚ , οι Αυτοπαραγωγοί  αλλά και 

οι ανεξάρτητοι παραγωγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ή συμβατικές μονάδες. Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 

3.7.1)  παρουσιάζεται ο χάρτης του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου 

από την ΑΗΚ. Στο χάρτη συστήματος παραγωγής και μεταφοράς 

Κύπρου μπορεί κανείς να δει που βρίσκεται ο κάθε ένας από τους τρεις 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, ο κάθε υποσταθμός μεταφοράς 

καθώς και τις διαδρομές των γραμμών και των καλωδίων μεταφοράς 

(66kV,132kV,220kV). Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος συμβολισμός στον 

συγκεκριμένο χάρτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συνδέσμου 

Ευρωπαίων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ENTSO-E).  
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Σχήμα 3.7.1: Χάρτης Ηλεκτρικού συστήματος Κύπρου Σύστημα Παραγωγής και   

Μεταφοράς (από την ΑΗΚ) 
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    Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της 

Κύπρου οι σημερινές εγκαταστάσεις μεταφοράς φαίνονται στον πίνακα 

που ακολουθεί (Πίνακας 3.7.1). 

 

Πίνακας 3.7.1: Εγκαταστάσεις Μεταφοράς στην Κύπρο 

Περιγραφή 
Μήκος 

διαδρομής (km) Πλήθος MVA 

Γραμμές μεταφοράς 220kV 
που λειτουργούν σε 132kV 45,40 - - 

Γραμμές Μεταφοράς 132kV 
465,93 - - 

Υπόγεια καλώδια 132kV 154,27 - - 
Υπόγεια καλώδια 132kV που 

λειτουργούν σε 66kV 8,12 - - 

Υπόγεια καλώδια 66 kV 2,35 - - 

Γραμμές μεταφοράς 132kV 
που λειτουργούν σε 66kV 136,89 - - 

Γραμμές μεταφοράς 66kV 262,7 - - 
Διαζυγικοί μετασχηματιστές 

132/66kV - 13 - 

Μετασχηματιστές 
Υποβιβασμού 132/11kV - 94 - 

Μετασχηματιστές 
Υποβιβασμού 66/11kV - 56 - 

Υποσταθμοί - 64 - 
 

 

3.8 Κανονισμοί ανέγερσης οικοδομών  

    Για οποιαδήποτε οικοδομή προορίζεται να ανεγερθεί κοντά σε 

γραμμές μεταφοράς και διανομής υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί 

σύμφωνα με το άρθρο Τ1.7.2.2.1 όπου πρέπει να ικανοποιούνται για 

την καλύτερη διαχείριση της μαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται 

προληπτικούς λόγους για θέματα υγείας. Κοντά σε γραμμές μεταφοράς 

ψηλής τάσης 66kV πρέπει να αφήνονται 20 μέτρα χώρος ή για πράσινο 

ή για δρόμο ή για χωράφι κτλ. Δηλαδή 10m δεξιά και 10m αριστερά 

από τον άξονα της γραμμής. Πλησίον γραμμών μεταφοράς ψηλής τάσης 
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132kV πρέπει να αφήνονται 25 μέτρα χώρος ή για πράσινο ή για δρόμο 

ή για χωράφι κτλ. Τέλος, το μικρότερο πλάτος λωρίδας το οποίο πρέπει 

να αφήνεται για γραμμές μεταφοράς υπερύψηλης τάσης 220kV είναι 34 

μέτρα δηλαδή 17m δεξιά και 17m αριστερά του κυρίου άξονα της 

γραμμής μεταφοράς. 

    Όσο αφορά τις εναέριες γραμμές διανομής (Σχήματα 3.3 και 3.4) η 

ανέγερση μιας οικοδομής επιτρέπεται εάν η οριζόντια απόσταση 

οποιουδήποτε μέρους της οικοδομής είναι μεγαλύτερη των 2,10 

μέτρων από τον πιο κοντινό Ηλεκτροφόρο Αγωγό. 

    Για υπόγειες γραμμές μεταφοράς που διέρχονται μέσα από υπό-

ανέγερση τεμάχιο οικοδομής ή σε πεζοδρόμιο όπου θα διεξαχθούν 

έργα, εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη καλωδίων που τα επηρεάζουν δεν θα 

πρέπει να γίνονται οποιεσδήποτε εκσκαφές μέχρι να μετακινηθούν σε 

ασφαλή θέση από την AHK. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4.1 EFA-300 

   Υπάρχουν αρκετά όργανα μέτρησης της ισχύς των ηλεκτρικών και 

μαγνητικών πεδίων για διάφορες περιοχές συχνοτήτων και δυναμικών 

φασμάτων συχνοτήτων. Για την μέτρηση της ακριβής τιμής της RMS 

(μέσης τετραγωνικής ρίζας) της ισχύος χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι 

αναλυτές πεδίων. Οι αναλυτές αυτοί είναι όργανα τα οποία έχουν 

μονούς και τριπλούς άξονες πάνω στους αισθητήρες και έχουν τη 

δυνατότητα να μετρούν συνεχές (DC) αλλά και εναλλασσόμενα πεδία 

(AC). Διαθέτουν αισθητήτες οι οποίοι έχουν την δυνατότητα κάτω από 

κανονικές συνθήκες να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τον χειριστή και να 

μετρήσουν τη τιμή του μαγνητικού πεδίου. Ένας ιδανικός αναλυτής για 

τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου είναι ο ισοτροπικός αναλυτής πεδίων 

EFA-300. Θεωρείται ο ιδανικός για την περίσταση για τον λόγο ότι εύκολα 

μπορεί κάποιος να μετρήσει το μαγνητικό πεδίο χαμηλών συχνοτήτων σε 

οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί. Διαθέτει ένα ισοτροπικό αισθητήρα 

μαγνητικών πεδίων και μπορεί να αναβαθμιστεί χρησιμοποιώντας 

επιπρόσθετους αισθητήρες για να ληφθούν πιο ακριβείς μετρήσεις. 

   Ο αναλυτής EFA-300 είναι το όργανο που χρησιμοποιήθηκε για την 

πραγματοποίηση των μετρήσεων για την υποφενόμενη πτυχιακή 

εργασία. Είναι όργανο κατασκευασμένο από την εταιρία Narda με σκοπό 

τη μέτρηση και ανάλυση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων χαμηλών 

συχνοτήτων από 5Hz εως και 32kHz. Στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί 

φαίνεται το βασικό μέρος του  αναλυτή το οποίο τροφοδοτείται από 

ξηρά στοιχεία ή από 5 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,2V NiMH, τον 

αισθητήρα ηλεκτρικού πεδίου ο οποίος περιέχει επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες, καθώς και τον αισθητήρα μαγνητικού πεδίου.  

 

   Χαρακτηριστικά στοιχεία του EFA-300:  

• Εύρος μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου από 40nT μέχρι 31.6mT 

• Εύρος μετρήσεων του ηλεκτρικού πεδίου από 1V/m-316 kV/m 
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• Δυνατότητα ισοτροπικών μετρήσεων για 3 διαστάσεις του χώρου 

x,y,z 

• Τιμές μέτρησης RMS ή κορυφής (Vect peak) 

• Μέθοδος STD  (Shaped Time Domain) 

• FFT (Fast Fourier Transform), συναρτασιακή ανάλυση και ανάλυση 

αρμονικών 

• Μέτρηση συχνότητας και μνήμη για αποθήκευση των μετρήσεων 

 

    Το EFA-300 μας παρέχει την δυνατότητα να πάρουμε μετρήσεις με 

μεγάλη ακρίβεια και με την εξαγωγή τους σε text files να μπορούμε να 

τις επεξεργαστούμε με τα κατάλληλα προγράμματα στον υπολογιστή για 

ανάλυση τους. Επίσης, με τον συγκεκριμένο αναλυτή είμαστε σε θέση να 

καθορίζουμε παραμέτρους, όπως την διάρκεια της κάθε μέτρησης, το 

μέγιστο και το ελάχιστο όριο συχνότητας και να δημιουργούμε πίνακες 

οι οποίοι αντιλαμβάνονται τον τρισδιάστατο πλεγματικό χώρο όπου 

πραγματοποιούνται και οι μετρήσεις, με την βοήθεια πλεγματικών 

σημέιων που καθορίζονται από τον χειρηστή. 

 

4.2 Εξοπλισμός αναλυτή EFA-300 

  Ο αναλυτής EFA-300 περιλαμβάνει δύο αισθητήρες, έναν για το 

ηλεκτρικό και ένα για το μαγνητικό πεδίο όπως φαίνονται στα σχήματα 

που ακολουθούν (Σχήμα 4.2.2, Σχήμα 4.2.3) για την πραγματοποίηση 

μέτρησης τιμών ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου ανάλογα. Ο 

αισθητήρας μαγνητικού πεδίου φαίνεται στο Σχήμα 4.2.3 και διαθέτει 

μια μεγάλη «σφαιρική» μορφή εμβαδού 100cm2 για καλύτερη ακρίβεια 

και αποτελεσματικότητα. Ο αισθητήρας αυτός εφαρμόζεται είτε 

απευθείας στην κατάλληλη υποδοχή που υπάρχει στο πάνω μέρος του 

βασικού μέρους του αναλυτή (Σχήμα 4.2.1) είτε μέσω καλωδίου. Επίσης, 

για πολύ στενές περιοχές με δύσκολη πρόσβαση χρησιμοποιείται ο 

εξωτερικός αισθητήρας όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2.5. Ο αισθητήρας 

που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του ηλεκτρικού πεδίου 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2.2 και έχει μορφή κύβου. Για να συνδεθεί ο 

αισθητήρας ηλεκτρικού πεδίου με τον αναλυτή χρησιμοποιείται το 



Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή οργάνου μέτρησης & μεθοδολογία 
 

61 | Σ ε λ ί δ α  
 

καλώδιο οπτικών ινών όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.2.4 ούτως ώστε να 

δίνει την δυνατότητα στον πολύ ευαίσθητο αισθητήρα να λειτουργεί σε 

μια απόσταση χωρίς να επηρεάζονται οι μετρήσεις από τη λειτουργία της 

βασικής μονάδας ή από τον χειριστή. Τέλος , ένας ξύλινος τρίποδας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη σταθερότητα στις μετρήσεις. 

Όλα μαζί μεταφέρονται με εύκολο και ασφαλές τρόπο σε ένα ειδικό 

βαλιτσάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.1: Βασικό μέρος αναλυτή EFA-300 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2.3: Εξωτερικός αισθητήρας 

μαγνητικού πεδίου EFA-300 

 

Σχήμα 4.2.2: Εξωτερικός αισθητήρας 

ηλεκτρικού                      

                        πεδίου EFA-300 
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    Για την μέτρηση του μαγνητικού πεδίου συνολικά υπάρχουν τρεις 

διαφορετικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται ανάλογα με το 

περιβάλλον και τον σκοπό της μέτρησης. 

• Ο εσωτερικός αισθητήρας του βασικού μέρους του αναλυτή ο 

οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου τα πεδία πρέπει να 

ανιχνευτούν και να μετρηθούν με τον ελάχιστο κόπο και έχει 

ακρίβεια ± 5% για συχνότητες 5Hz-2kHz για τιμές μαγνητικού 

πεδίου ≥ 1 μT, ± 8% για συχνότητες 5Hz-32kHz για τιμές 

μαγνητικού πεδίου ≥ 2μT και  ± 5% για συχνότητες 50Hz-400Hz για 

τιμές μαγνητικού πεδίου ≥ 250nT 

• Ο εξωτερικός αισθητήρας του μαγνητικού πεδίου (Σχήμα 4.2.5) με 

πλάτος d=3cm ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η 

πρόσβαση στην περιοχή στην οποία θέλουμε να ανιχνεύσουμε και 

να μετρήσουμε είναι στενάχωρη και έχει ακρίβεια ± 4% για 

συχνότητες 5Hz-2kHz για τιμές μαγνητικού πεδίου ≥ 200nT, ± 5% 

για συχνότητες 5Hz-32kHz για τιμές μαγνητικού πεδίου ≥ 400nT και  

± 4% για συχνότητες 50Hz-400Hz για τιμές μαγνητικού πεδίου ≥ 

50nT 

• Ο εξωτερικός αισθητήρας του μαγνητικού πεδίου (Σχήμα 4.2.3) ο 

οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις για τις οποίες θέλουμε 

καλύτερα αποτελέσματα μιας και το σφαιρικό σχήμα του εμβαδού 

διατομής 100cm2 μας εγγυάται μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας και 

έχει ακρίβεια ± 3% για συχνότητες 5Hz-2kHz για τιμές μαγνητικού 

πεδίου ≥ 40nT, ± 3% για συχνότητες 5Hz-32kHz για τιμές 

μαγνητικού πεδίου ≥ 80nT και  ± 3% για συχνότητες 50Hz-400Hz 

για τιμές μαγνητικού πεδίου ≥ 10nT 

Σχήμα 4.2.4: Οπτική ίνα  

 

Σχήμα 4.2.5: Εξωτερικός αισθητήρας 

μαγνητικού πεδίου (με πλάτος 3cm) 
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   Για την μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου υπάρχει μόνο ένα ανεξάρτητο 

όργανο το οποίο μας δίνει την δυνατότητα. Ο αισθητήρας ηλεκτρικού 

πεδίου (Σχήμα 4.2.2) είναι να ανεξάρτητο όργανο με το οποίο μπορείς να 

κάνεις όλες τις διαδικασίες (μετρήσεις και αποθήκευση 

αποτελεσμάτων). Έχει ακρίβεια ± 3% για συχνότητες 5Hz-2kHz για τιμές 

ηλεκτρικού πεδίου ≥ 5 V/m, ± 3% για συχνότητες 5Hz-32kHz για τιμές 

ηλεκτρικού πεδίου ≥ 40 V/m και  ± 3% για συχνότητες 50Hz-400Hz για 

τιμές ηλεκτρικού πεδίου ≥ 1 V/m. Το βασικό όργανο συνεισφέρει μόνο 

ως τηλεχειριστήριο στον προγραμματισμό του αισθητήρα, αλλά μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για άλλες μετρήσεις όταν ο προγραμματισμός έχει 

ολοκληρωθεί. Με την έννοια προγραμματισμό εννοούμε τον καθορισμό 

των διαφόρων παραμέτρων λειτουργίας του ανιχνευτή. Ο αισθητήρας 

ηλεκτρικού πεδίου δεν απαιτεί ακριβή ευθυγράμμιση γιατί έχει 

εξαιρετικά ισοτροπικά χαρακτηριστικά. Επίσης, για να μην έχουμε 

λανθασμένα αποτελέσματα πρέπει τόσο το καλώδιο οπτικών ινών όσο 

και ο τρίποδας να μην έχουν καθόλου υγρασία έτσι ώστε όταν γίνεται η 

μέτρηση να μη γίνεται γείωση του οργάνου. Σε λανθασμένα 

αποτελέσματα μετρήσεων μπορούν να μας οδηγήσουν οποιαδήποτε 

αντικείμενα βρεθούν εντός του ηλεκτρικού πεδίου καθώς και το ίδιο το 

πάτωμα. Το βασικό όργανο διαθέτει μνήμη μέχρι και 4000 δεδομένων 

και τόσο το ίδιο όσο και ο αισθητήρας του ηλεκτρικού πεδίου δίνουν την 

δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων οι οποίες στην συνέχεια 

μεταφέρονται στον υπολογιστή για να γίνει η επεξεργασία τους με το 

κατάλληλο πρόγραμμα.  

 

4.3 Τρόπος λειτουργίας 

    Η κατασκευάστρια εταιρεία Narda φρόντισε ώστε η χρήση του 

αναλυτή να είναι φιλική προς τον χειριστή και έτσι όρισε τέσσερα κύρια 

κλειδιά (τα 4 κουμπιά στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου όπως 

φαίνονται στο Σχήμα 4.2.1). Για την λειτουργία του αναλυτή EFA-300 τα 

τέσσερα κλειδιά τα οποία ευκολίνουν την χρήση του είναι τα εξής:  

• MODE  

• CONFIGURATION (CONF) 



Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή οργάνου μέτρησης & μεθοδολογία 
 

64 | Σ ε λ ί δ α  
 

• MEMORY (MEM) 

• USER  

   Όσο αφορά το πρώτο κλειδί «MODE» μας δίνει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε πρόσβαση σε άλλα τέσσερα διαφορετικά κλειδιά τα οποία 

μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα ανά πάσα στιγμή χρειαστεί. Με 

τα οποία μπορούμε να δούμε την ένταση του πεδίου, το φάσμα των 

συχνοτήτων, τις αρμονικές συχνότητες και την σχετική ένταση του πεδίου 

ως προς συγκεκριμένα όρια ασφαλείας. 

   Σχετικά με το δεύτερο κλειδί «CONFIGURATION» μας δίνει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε πρόσβαση σε λειτουργίες του οργάνου, 

όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση του συναγερμού, η καταχώρηση 

ημερομηνίας και ώρα και η επιλογή των αποθηκευμένων τιμών κάποιων 

ορίων ασφαλείας. 

   Το τρίτο κλειδί της μνήμης «MEMORY» μας επιτρέπει να 

αποθηκεύσουμε μια χρονικά ρυθμιζόμενη ομάδα μετρήσεων ή να 

αποθηκεύσουμε τις μετρήσεις μας σε ένα πίνακα μέχρι και τριών 

διαστάσεων x,y,z. Για περεταίρω ανάλυση τους τις μεταφέρουμε στον 

υπολογιστή για επεξεργασία με την βοήθεια του λογισμικού 

προγράμματος του αναλυτή. 

   Για το τελευταίο κλειδί «USER» έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε 

το όργανο τον τρόπο που επιθυμούμε και αφού ρυθμίσουμε το όργανο 

όπως θέλουμε κάτω από το όνομά μας να επαναφέρουμε αυτή την 

ρύθμιση όποτε θέλουμε.  

  Καθώς ο αναλυτής είναι ενεργοποιημένος έχουμε τη δυνατότητα να 

βλέπουμε για κάθε χρονική στιγμή: 

 

1. Το μαγνητικό πεδίου από τον εσωτερικό αισθητήρα του βασικού 

μέρους του αναλυτή,  δηλαδή την τελευταία τιμή που μέτρησε ο 

αισθητήρας στο σημείο που βρισκόμαστε και τις αντίστοιχες 

μονάδες μετρήσεις (LIVE TIME, πραγματικός χρόνος)  
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2. Τη μέγιστη στιγμιαία τιμή, δηλαδή την υψηλότερη στιγμιαία τιμή 

που μετρήθηκε από τη στιγμή που το όργανο τέθηκε σε λειτουργία  

(MAX) 

3. Τη συχνότητα της μετρούμενης τιμής σε Hz και το επιλεγμένο 

φάσμα συχνοτήτων 

4. Τον άξονα και τις συντεταγμένες του σημείου της μέτρησης ( χωρίς 

ένδειξη σημαίνει ότι η μέτρηση είναι ισοτροπική) 

5. Το μαγνητικό πεδίο από τους αισθητήρες (εξωτερικός d=3cm ή 

100cm2) εάν είναι συνδεδεμένο με κάποιον από τους δύο 

6. Το ηλεκτρικό πεδίο από τον αντίστοιχο αισθητήρα 

7. Επιλογή τρόπου ανίχνευσης RMS ή VECT PEAK (η συνολική τιμή 

RMS υπολογίζεται από τις μέγιστες τιμές του διανύσματος του 

πεδίου αφού ληφθούν υπόψη και οι γωνίες του διανύσματος με 

τους διάφορους άξονες) 

 

4.4  Μεθοδολογία  

Εναέριες γραμμές μεταφοράς  

    Η μέθοδος η οποία ακολουθούμε για την μέτρηση του μαγνητικού 

πεδίου συγκεκριμένα από μια εναέρια γραμμή μεταφοράς είναι η εξής: 

i. Εύκολα εντοπίζουμε την πορεία την οποία ακολουθά το  

ηλεκτρικό ρεύμα για τις εναέριες γραμμές γιατί φαίνεται 

ξεκάθαρα με το μάτι. 

ii. Αφού εντοπίσουμε την πορεία της εναέριας γραμμής και 

σταθούμε ακριβώς από κάτω, αποφασίζουμε για πόσα 

μέτρα δεξιά και πόσα αριστερά είμαστε σε θέση να 

πάρουμε μέτρηση και ίσως να υπάρχει περιορισμός της 

ελευθερίας μετακίνησης μας σε ορισμένους χώρους π.χ. 

ιδιόκτητος χώρος, πολυσύχναστος δρόμος κτλ. 

iii. Τοποθετούμε την μετροταινία μας στο έδαφος και 

προσπαθούμε να σχηματίζει όσο το δυνατό πιο κοντά 

στις 90 μοίρες γωνία με τις εναέριες ευθείες γραμμές 

μεταφοράς. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε την 

μετροταινία είναι για να μας μας βοηθήσει να κρατάμε 

ένα σταθερό νοητό άξονα αλλά κυρίως για να έχουμε όσο 
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το δυνατό καλύτερη ακρίβεια στα βήματα μας (π.χ. 

μέτρηση κάθε 1 μέτρο). Για να είμαστε σίγουροι ότι 

βρισκόμαστε στη σωστή θέση και ύψος πάντα έχουμε 

μαζί μας ένα χαρτί με πλεγματικά σημεία για να 

σημειώνουμε ανά πάσα στιγμή για πιο σημείο πήραμε 

μόλις μέτρηση. 

   

    Στο Σχήμα 4.4.1 που ακολουθεί φαίνεται ο νοητός άξονας ο όποιος 

καθορίζει και τα σημεία των συντεταγμένων που ορίζουμε για την 

δημιουργία του πίνακα με τις μετρήσεις μας. 

 

  

Σχήμα 4.4.1: Μέθοδος μέτρησης του μαγνητικού πεδίου που προκαλούν οι εναέριες 

γραμμές μεταφοράς 
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Υπόγειες γραμμές μεταφοράς 

    Η μέθοδος η οποία ακολουθούμε για την μέτρηση του μαγνητικού 

πεδίου για υπόγειες γραμμές μεταφοράς είναι η εξής: 

i. Ψάχνουμε το σημείο κατά το οποίο η ένδειξη γίνεται 

μέγιστη 

ii. Αφού το εντοπίσουμε το ορίζουμε σαν το κέντρο της 

αρχής των νοητών αξόνων μας και τοποθετούμε ένα 

σημάδι στο έδαφος για να μην το χάσουμε. Μετρώντας 

προς διάφορες κατευθύνσεις γύρω από την αρχή των 

αξόνων οδηγούμαστε στον εντοπισμό της πορείας που 

ακολουθά η υπόγεια γραμμή. Αναζητούμε για μια 

ένδειξη δηλαδή με σχεδόν την ίδια τιμή με αυτή που 

μετρήσαμε στο κέντρο της αρχής των αξόνων μας. Αν 

βρούμε δηλαδή δύο σημεία με σχεδόν ίδια ένδειξη 

σημαίνει ότι η υπόγεια γραμμή ακολουθά την πορεία 

που ενώνει τα δύο σημεία 

iii. Τοποθετούμε πάλι την μετροταινία μας στο έδαφος και 

προσπαθούμε να σχηματίζει όσο το δυνατό πιο κοντά 

στις 90 μοίρες γωνία με την υπόγεια ευθεία γραμμή 

μεταφοράς. Για να είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στη 

σωστή θέση και ύψος σημειώνουμε ανά πάσα στιγμή για 

πιο σημείο πήραμε μόλις μέτρηση σε χαρτί 

    

    Στο Σχήμα 4.4.2 που ακολουθεί φαίνεται ο νοητός άξονας ο όποιος 

καθορίζει τα σημεία των συντεταγμένων που ορίζουμε για την 

δημιουργία του πίνακα με τις μετρήσεις μας για μια υποτιθέμενη 

υπόγεια γραμμή μεταφοράς. 

 



Κεφάλαιο 4 – Περιγραφή οργάνου μέτρησης & μεθοδολογία 
 

68 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Σχήμα 4.4.2: Μέθοδος μέτρησης του μαγνητικού πεδίου που προκαλούν οι υπόγειες 

γραμμές μεταφοράς 

 

Υποσταθμοί διανομής  

    Η μέθοδος η οποία ακολουθούμε για την μέτρηση του μαγνητικού 

πεδίου για υποσταθμούς διανομής είναι η εξής: 

i. Μιας και ο υποσταθμός μοιάζει σαν ένα μικρό σπιτάκι 

και τον βλέπουμε ακριβώς μπροστά μας αρχικά 

σκεφτόμαστε σε πιο πλαίσιο θα κυμανθούν οι μετρήσεις 

μας γύρω από αυτό. Παίρνουμε λίγες πρόχειρες τιμές του 

μαγνητικού πεδίου για να δούμε μέχρι πιο σημείο το 

μαγνητικό πεδίο εξασθενεί και χάνει πλέον το 

ενδιαφέρον του 

ii. Δημιουργούμε ένα νοητό πλέγμα στο χώρο γύρω του σε 

μια κόλλα χαρτί για να μπορούμε να δούμε τις 

διαστάσεις του πίνακα που θα χρειαστεί να 

δημιουργήσουμε μέσα στο όργανο αλλά και για να 

ελέγχουμε τις μετρήσεις μας καλύτερα σημειώνοντας σε 

πιο πλεγματικό σημείο βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή 

iii. Αφού δημιουργήσουμε τον κατάλληλο τρισδιάστατο 

πίνακα για τον υποσταθμό που θα μετρήσουμε 

τοποθετούμε και πάλι την μετροταινία μας στο έδαφος 

για να είμαστε πιο ακριβείς στο βήμα που ακολουθούμε 

90° 
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iv. Για κάθε θέση του πλέγματος τοποθετούμε το κέντρο του 

αισθητήρα με εμβαδό 100cm2 στο κατάλληλο ύψος (0, 

1.20m, 1.70m) και ξεκινάμε την διαδικασία γεμίσματος 

του πίνακα με τις μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου στο 

κάθε σημείο του νοητού πλέγματος μας.  

   

    Στο Σχήμα 4.4.3 που ακολουθεί φαίνεται το νοητό πλέγμα το οποίο 

καθορίζει τα σημεία των συντεταγμένων που ορίζουμε για την 

δημιουργία του πίνακα με τις μετρήσεις μας για κάθε ένα υποσταθμό 

διανομής. 

 

 

Σχήμα 4.4.3: Μέθοδος μέτρησης του μαγνητικού πεδίου που προκαλούν οι 

υποσταθμοί διανομής επίγειου τύπου 
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Σχήμα 4.4.4: Εσωτερικό υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

 

4.5 Διαδικασία λήψης μετρήσεων 

    Επιλέγοντας το πλήκτρο CONF ανοίγεται ένα μενού από λειτουργίες, 

όπως ρύθμιση της χρονικής μέτρησης, επιλογή των ορίων ασφαλείας που 

επιθυμούμε από αυτά που είναι αποθηκευμένα, επιλογή της συνιστώσας 

του πεδίου που μας ενδιαφέρει, επιλογή της συχνότητας από ένα 

κατάλογο συχνοτήτων, ρύθμιση μονάδων μέτρησης, ρύθμιση ώρας και 

μέρας καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες. Αφού εφαρμόσουμε τα 

δεδομένα που θέλουμε στις ρυθμίσεις του πλήκτρου CONF επιλέγουμε 

το πλήκτρο MEM και ακολούθως διαλέγουμε την επιλογή MATRIX. Ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα του οργάνου EFA-300 είναι η δυνατότητα 

δημιουργίας πινάκων και για τις τρεις διαστάσεις του χώρου (x,y,z). Στη 

συνέχεια επιλέγουμε το MEAS (measurement) για να ξεκινήσουμε την 

διαδικασία ανίχνευσης του πεδίου και εμφάνιση της μέτρησης είτε της 

δεδομένης στιγμής (LIVE) είτε της μέγιστης τιμής που ανίχνευσε την από 

την στιγμή που ξεκινήσαμε την διαδικασία ανίχνευσης της έντασης του 

μαγνητικού ή ηλεκτρικού πεδίου. Ακολούθως, επιλέγοντας το πλήκτρο 
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“save” αποθηκεύεται η μέτρηση στον πίνακα που δημιουργήσαμε. Σε 

περίπτωση που δεν ολοκληρώσουμε τον επιθυμητό αριθμό μετρήσεων 

μας την ίδια ώρα μπορούμε να συνεχίσουμε την συμπλήρωση και των 

υπολοίπων μετρήσεων του ημιτελές πίνακα οποιαδήποτε άλλη στιγμή 

θέλουμε. Τέλος, αφού ο πίνακας γεμίσει με την βοήθεια του λογισμικού 

προγράμματος του αναλυτή εξαγάγουμε τις μετρήσεις για την 

αξιοποίηση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1 Εισαγωγή 

   Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζονται 

πειραματικές μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου από υπόγειες και 

εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και από 

υποσταθμούς διανομής επίγειου τύπου. Κατά την διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου του 2016 σε συνεργασία με τον συμφοιτητή μου 

Γεωργίου Ειρηναίο πήραμε μαζί ορισμένες από τις μετρήσεις που 

παρουσιάζονται στην πτυχιακή του εργασία με κοινό θέμα, μιας και ήταν 

απόφαση εξ αρχής να συνεργαζόμασταν για την διεκπεραίωση των 

μετρήσεων αυτών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μιας εναέριας 

γραμμής μεταφοράς στην περιοχή του Γερίου, την οποία μετρήσαμε όταν 

ήταν ενεργή και προοριζόταν να υπογειοποιηθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Συγκεκριμένα, η υπόγεια αυτή γραμμή μεταφοράς ήταν 

εγκατεστημένη τότε και μετρήθηκε ως ανενεργή. Ακριβώς ενάμισι χρόνο 

μετά πήρα μετρήσεις της ίδιας πλέον ενεργής υπόγειας γραμμής 

μεταφοράς. Η συγκεκριμένη εναέρια γραμμή η οποία περνούσε πάνω 

από κατοικημένη περιοχή είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους 

κατοίκους, οργανωμένα σύνολα και τις κοινοτικές αρχές. Οι αντιδράσεις 

οδήγησαν την ΑΗΚ να υποσχεθεί τη μετακίνηση των πυλώνων των 

εναέριων γραμμών υψηλής τάσης και έτσι και έγινε. Τελικά, μπορεί οι 

πυλώνες να μην βρίσκονται πλέον εκεί και οι κάτοικοι να μην τις βλέπουν 

αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο η «αόρατη» αυτή υπόγεια γραμμή που 

περνάει ακριβώς έξω από ένα Δημοτικό Σχολείο και ακριβώς μπροστά 

από κάποιες κατοικίες είναι καλύτερη από την εναέρια γραμμή 

μεταφοράς ή όχι. Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται συγκρίσεις του πριν με το 

μετά για να δούμε αν τελικά είναι καλύτερα ή χειρότερα που 

υπογειοποιήθηκε μια εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος (132 

kV). Συνοψίζοντας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά μετρήσεις για τρεις 

εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής ισχύος, δύο υπόγειες γραμμές 

μεταφοράς υψηλής ισχύος και τέσσερεις υποσταθμούς επίγειου τύπου. 
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Διαφορές μεταξύ υπόγειων και εναέριων γραμμών: 

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του δικτύου μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας στις πιο πολλές χώρες ανά το παγκόσμιο, 

συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου καλύπτεται από εναέριες 

γραμμές. Εντούτοις, τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια να έρθουν 

στην επιφάνεια τα πλεονεκτήματα των υπόγειων δικτύων μεταφοράς και 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με οδηγίες που δόθηκαν από 

την “ICF CONSULTING” προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο «Επισκόπηση 

των προοπτικών υπογείωσης των ηλεκτρικών δικτύων στην Ευρώπη».  

    Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται χρήση 

υπόγειων καλωδίων ειδικότερα σε τμήματα των δικτύων μεταφοράς και 

διανομής σε αστικές περιοχές αλλά και σε χώρους οικολογικού ή 

ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι πρέπει να διαφυλαχθούν. Ωστόσο, 

μεταξύ εναέριων και υπόγειων γραμμών είναι δαπανηρότερη η 

χρησιμοποίηση υπόγειων γραμμών για τους εξής κυρίως λόγους:  

• Χρειάζεται επιπλέον μόνωση, καθώς τα καλώδια συχνά 

τοποθετούνται μόλις 2,5-3 μέτρα κάτω από το έδαφος.  

• Απαιτείται μεγαλύτερη έκταση στα άκρα των καλωδίων στα 

σημεία όπου θα συνδεθούν με τις εναέριες γραμμές.  

• Η πρόσβαση στα σημεία που είναι θαμμένα τα καλώδια είναι 

ιδιαίτερα σημαντική όσο αφορά τη συντήρηση και επισκευή τους 

και για αυτό το λόγο η έκταση πάνω από τα καλώδια δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για αγροτικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς. 

• Σε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο εναέριων γραμμών μεταφοράς, είναι 

πολύ δύσκολο και πολύπλοκο να ενσωματωθούν υπόγεια καλώδια 

λόγω της διαφοράς στην αντίσταση. Για να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα, είναι απαραίτητο να χωριστούν τα ενοποιημένα δίκτυα 

και να λειτουργήσουν ως μεμονωμένα, γεγονός το οποίο απαιτεί 

επιπλέον επενδύσεις ώστε να αυξηθεί η μετασχηματισμένη 

ενέργεια σε αυτά τα μεμονωμένα δίκτυα.  

    H διαφορά κόστους ανάμεσα στις εναέριες γραμμές μεταφοράς και τα 

υπόγεια καλώδια δεν παραμένει η ίδια όσο αυξάνεται η μεταφορά 

ισχύος. Αντιθέτως, το κόστος των υπόγειων καλωδίων αυξάνεται 
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περισσότερο από το κόστος μίας αντίστοιχης εναέριας γραμμής όσο 

μεγαλώνει η ισχύς.  

    Από την άλλη μεριά, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των 

υπόγειων καλωδίων υπολογίζεται στο ένα δέκατο από το αντίστοιχο 

κόστος μίας εναέριας γραμμής μεταφοράς. Επιπλέον, εάν ληφθεί υπόψη 

ότι τα υπόγεια καλώδια έχουν χαμηλότερες απώλειες από τις εναέριες 

γραμμές, η διαφορά κόστους μειώνεται σημαντικά. Επίσης, το γεγονός 

ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αξιοσημείωτο πλεόνασμα σε καλώδια στην 

αγορά έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες , το κόστος για 

υπόγεια καλώδια να είναι μόνο 3-4 φορές ακριβότερο από το αντίστοιχο 

των εναέριων γραμμών. 

     Τα υπόγεια καλώδια είναι ανθεκτικά σε ακραία καιρικά φαινόμενα σε 

σχέση με τις εναέριες όπου συχνά αναφέρονται βλάβες λόγω καταιγίδας. 

Επίσης, με την χρησιμοποίηση τους αποκλείονται ενδεχόμενοι θάνατοι ή 

τραυματισμοί οι οποίοι μπορεί να προκύπτανε με την επαφή με την 

γραμμή όπως στην περίπτωση των εναέριων γραμμών. Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα των υπόγειων καλωδίων είναι ότι δεν προσβάλλουν την 

αισθητική των περιοχών που διασχίζουν αφού είναι κάτω από το έδαφος, 

σε αντίθεση με τις εναέριες γραμμές μεταφοράς. Με τα υπόγεια καλώδια 

τέλος απαλείφονται και οι αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών που δεν 

επιθυμούν εναέριες γραμμές μεταφοράς στην περιοχή τους. 

 

Γενικά σχόλια που αφορούν την μετακίνηση/υπογειοποίηση των 

εναέριων γραμμών μεταφοράς: 

   Το θέμα των εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής συχνότητας που 

έχουν βρεθεί σε κατοικήσιμες περιοχές μετά από την επέκταση και την 

ανάπτυξη οικιστικών περιοχών είναι πολύπλοκο με πολλές πτυχές και 

προεκτάσεις. Η ΑΗΚ έχει υπόψιν της όλες τις περιπτώσεις σε όλη την 

Κύπρο ανεξαιρέτως, παρ’ όλα αυτά η μετακίνηση και αντικατάσταση των 

εναέριων γραμμών με υπόγειες στοιχίζει πολλά χρήματα και χρειάζεται 

αρκετός χρόνος για να πραγματοποιηθεί. Η κάθε περίπτωση 

αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης και 

σχεδιασμού του ευρύτερου συστήματος μεταφοράς της συγκεκριμένης 
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περιοχής. Σύμφωνα με τον «Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Νόμο του 2003», πριν γίνουν οποιαδήποτε έργα μεταφοράς η ΑΗΚ 

περιμένει τόσο στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 

(ΡΑΕΚ) όσο και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ο οποίος έχει και 

την ευθύνη του καταρτισμού του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 

Δικτύου Μεταφοράς. 

 

5.2 Υπόγειες γραμμές μεταφοράς 

 

• Ανενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οδός   

Φώτη Πίττα, Γέρι 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ανενεργή υπόγεια γραμμή 

μεταφοράς στη οδό Φώτη Πίττα στο Γέρι στις 19/11/2016 γύρω στις 

12:30 το μεσημέρι. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις πάρθηκαν σε 

συνεργασία με τον συμφοιτητή μου Γεωργίου Ειρηναίο και είναι κοινές 

με αυτές που αναγράφονται στην διπλωματική του εργασία με κοινό 

θέμα και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 5.2.1). Ακολουθεί 

σύγκριση με την πλέον ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς την οποία 

μέτρησα ενάμιση χρόνο μετά στο εν λόγω σημείο. Η συγκεκριμένη 

υπόγεια γραμμή μεταφοράς περνάει ακριβώς έξω από το Δημοτικό 

Σχολείο Γερίου και από γειτονικά κατοικήσιμα σπίτια. 

 

Πίνακας 5.2.1: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ανενεργής υπόγειας γραμμή υψηλής 

τάσης για ύψος z=0m - οδός Φώτη Πίττα, Γέρι 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ) 

-3 0.138 

-2 0.067 

-1 0.147 

0 0.180 

1 0.209 

2 0.115 

3 0.141 
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    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μόνο για ένα ύψος στην περίπτωση 

αυτή για το λόγο ότι δεν παρουσιαζόταν κάποια αισθητή διαφορά για 

z>0m. Ενώ στην περίπτωση της μέτρησης της ενεργής υπόγειας γραμμής 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τρία διαφορετικά ύψη. Όπως 

φαίνεται και στο γράφημα που ακολουθεί (Σχήμα 5.2.1) δεν επάγεται 

κάποιο μαγνητικό πεδίο λόγω της ανενεργής υπόγειας γραμμής 

μεταφοράς, για το λόγο ότι δεν είναι εμφανές κάποια ομοιόμορφη 

κατανομή σημείων. 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.2.1: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης απομάκρυνση από 

ανενεργή υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z=0m-οδός Φώτη Πίττα, Γέρι 
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• Ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οδός Φώτη 

Πίττα, Γέρι 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ενεργή υπόγεια γραμμή 

μεταφοράς στη οδό Φώτη Πίττα στο Γέρι στις 30/04/2018 γύρω στις 

14:30 το μεσημέρι για σκοπούς σύγκρισης. Στον πίνακα που ακολουθεί 

αναγράφονται οι μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.2.2).  Είναι αντιληπτό ότι 

στην περίπτωση της ενεργής υπόγειας γραμμής μεταφοράς υψηλής 

τάσης λήφθηκαν περισσότερες μετρήσεις σε σχέση με την ανενεργή, έτσι 

ώστε να μπορεί να σχηματιστεί η γραφική παράσταση του μαγνητικού 

πεδίου συναρτήσει της απόστασης. Στην περίπτωση αυτή αναμένουμε 

να σχηματιστεί ομοιόμορφη κατανομή σημείων (Σχήμα 5.2.2) δεδομένης 

της παρουσίας  του μαγνητικού πεδίου. Ακολουθεί στιγμιότυπο του 

σημείου διεξαγωγής των μετρήσεων (Σχήμα 5.2.1.α). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2.1.α: Φωτογραφία διάβασης πεζών Β’ Δημοτικού Σχολείου Γερίου όπου 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στην οδό Φώτη Πίττα  

    Για να μελετηθούν τα μαγνητικά πεδία που αναπτύχθηκαν από τις 

υπόγειες ηλεκτρικές τάσεις για τα υπόγεια καλώδια ρεύματος 
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ελήφθησαν μετρήσεις σε στενότερη απόσταση και μικρότερες διαδρομές 

από εκείνες των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις από -5 έως +5 μέτρα με βήμα 0.5 μέτρο 

για το λόγο ότι τα μαγνητικά πεδία στις υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές 

μειώνονται σημαντικά σε μικρές κάθετες αποστάσεις από την υπόγεια 

γραμμή και σε μεγαλύτερες αποστάσεις η ένδειξη του μαγνητικού 

πεδίου είχε φτάσει σε ελάχιστο επίπεδο. Επίσης, οι μετρήσεις των 

μαγνητικών πεδίων έχουν ληφθεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα του 

ανθρώπινου σώματος ούτως ώστε να δούμε την ένταση των μαγνητικών 

πεδίων που δέχεται ένας άνθρωπος στις πατούσες (0m), στην λεκάνη 

(1m) και στο κεφάλι (1,75m). 

    Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στη διαμήκη κατεύθυνση 

των υπόγειων γραμμών μεταφοράς και διαπιστώθηκε ότι παραμένουν 

αμετάβλητες, καθώς το βάθος των καλωδίων παρέμεινε σταθερό 

σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 4.4. 

(υπόγειες γραμμές μεταφοράς). 

 

Πίνακας 5.2.2: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ενεργής υπόγειας γραμμή υψηλής 

τάσης για τα ύψη z = 0, 1, 1.75 m - οδός Φώτη Πίττα, Γέρι 

 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5.0 0.127 0.107 0.099 

-4.5 0.131 0.132 0.11 

-4.0 0.171 0.158 0.13 

-3.5 0.185 0.184 0.135 

-3.0 0.245 0.18 0.153 

-2.5 0.299 0.212 0.176 

-2.0 0.400 0.264 0.209 

-1.5 0.508 0.309 0.231 

-1.0 0.657 0.355 0.259 

-0.5 0.785 0.395 0.277 

0.0 0.875 0.436 0.296 

0.5 0.833 0.422 0.288 
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1.0 0.734 0.399 0.281 

1.5 0.624 0.376 0.264 

2.0 0.489 0.314 0.239 

2.5 0.397 0.283 0.216 

3.0 0.324 0.248 0.191 

3.5 0.246 0.198 0.188 

4.0 0.216 0.177 0.154 

4.5 0.163 0.156 0.138 

5.0 0.149 0.133 0.123 

 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

Σχήμα 5.2.2: Σύγκριση έντασης μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης 

απομάκρυνσης με κριτήριο την διαφορά ύψους από το έδαφος από ενεργή υπόγεια 

γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z=0, 1, 1.75 m - οδός Φώτη Πίττα, Γέρι 
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   Στο Σχήμα 5.2.2 παρουσιάζεται το μαγνητικό πεδίο συναρτήσει της 

κάθετης απομάκρυνσης από την υπόγεια γραμμή μεταφοράς. 

Παρατηρείται ότι  σε απόσταση  5 μέτρα από την πηγή, η ένταση του 

πεδίου έχει πέσει σε ελάχιστο επίπεδο. Διαπιστώνεται επίσης ότι η 

ένταση που δέχεται ο άνθρωπος στο επίπεδο των πατουσών (0m) είναι 

σχεδόν διπλάσια από αυτήν που δέχεται στο επίπεδο της λεκάνης (1m) 

και η ένταση που δέχεται στο επίπεδο της κεφαλής (1.75m) είναι σχεδόν 

το 
1

3
 από αυτήν που δέχεται στις πατούσες. Δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή 

που προκαλεί η υπόγεια γραμμή είναι το 𝛣 = 0.875𝜇𝛵 και αντιστοιχεί 

περίπου στο 0,9% του ορίου ασφαλείας (100μΤ), για την συγκεκριμένη 

περίπτωση, συμπεραίνουμε ότι το επαγόμενο μαγνητικό πεδίο της εν 

λόγω περιοχής είναι σε ακίνδυνα επίπεδα και στα τρία ύψη.  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η κορυφαία μέτρηση σημειώθηκε σε σημείο όπου 

περνούσαν αυτοκίνητα και 4-6 μέτρα μακριά από το πεζοδρόμιο του Β’ 

Δημοτικού Σχολείου Γερίου. 

 

• Υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – Αθαλάσσης 

(Δρόμος από κυκλικό κόμβο γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας 

προς υποσταθμό μεταφοράς ΑΗΚ) 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την υπόγεια γραμμή μεταφοράς 

στη οδό Αθαλάσσης στο Γέρι (Δρόμος από κυκλικό κόμβο γενικού 

νοσοκομείου Λευκωσίας προς υποσταθμό μεταφοράς ΑΗΚ) στις 

19/11/2016 γύρω στις 12:00 το μεσημέρι. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις 

πάρθηκαν σε συνεργασία με τον συμφοιτητή μου Γεωργίου Ειρηναίο και 

είναι κοινές με αυτές που αναγράφονται στην διπλωματική του εργασία 

με κοινό θέμα και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 5.2.3). Στην 

περίπτωση αυτή αναμένουμε να σχηματιστεί ομοιόμορφη κατανομή 

σημείων (Σχήμα 5.2.3) δεδομένης της παρουσίας  του μαγνητικού 

πεδίου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στη διαμήκη 

κατεύθυνση των υπόγειων γραμμών μεταφοράς και διαπιστώθηκε ότι 

παραμένουν αμετάβλητες, καθώς το βάθος των καλωδίων παρέμεινε 

σταθερό. 
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Πίνακας 5.2.3: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ενεργής υπόγειας γραμμή υψηλής 

τάσης για τα ύψη z = 0, 1, 1.75 m – οδός Αθαλάσσης  

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5 0.377 0.232 0.132 

-4 0.526 0.283 0.172 

-3 0.457 0.341 0.187 

-2 0.501 0.368 0.226 

-1 0.786 0.512 0.264 

0 0.943 0.632 0.294 

1 0.686 0.465 0.252 

2 0.442 0.320 0.214 

3 0.287 0.227 0.179 

 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 
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Σχήμα 5.2.3: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης απομάκρυνσης από 

υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z = 0, 1, 1.75 m – οδός Αθαλάσσης 

 

    Στο Σχήμα 5.2.3 παρουσιάζεται το μαγνητικό πεδίο συναρτήσει της 

κάθετης αποστάσης από την υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος. 

Για κάθε ένα μέτρο πάρθηκε μια μέτρηση του της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου για τρία διαφορετικά ύψη. Παρατηρείτε ότι  σε 

απόσταση 5 μέτρα από την πηγή, η ένταση του πεδίου έχει πέσει σε 

ελάχιστο επίπεδο. Δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή που προκαλεί η υπόγεια 

γραμμή είναι το 0.943 περίπου το 1% του ορίου ασφαλείας (100μΤ), για 

την συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεραίνουμε ότι το επαγόμενο 

μαγνητικό πεδίο της εν λόγω περιοχής είναι σε ακίνδυνα επίπεδα και στα 

τρία ύψη. Διαπιστώνεται επίσης ότι η ένταση που δέχεται ο άνθρωπος 

στο επίπεδο των πατουσών (0m) είναι σχεδόν τα 2/3 της έντασης που 

δέχεται στο επίπεδο της λεκάνης (1m) και η ένταση που δέχεται στο 

επίπεδο της κεφαλής (1.75m) είναι σχεδόν το 1/3 από αυτήν που δέχεται 

στις πατούσες. 

 

• Υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης οδός Επιστροφής – Γέρι 

    Λήφθηκαν μετρήσεις για την ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς στη 

οδό Επιστροφής στο Γέρι (κάθετος δρόμος της οδού Φώτη Πίττα) στις 

27/11/2018 γύρω στις 11:50 το μεσημέρι. Στον πίνακα που ακολουθεί 

αναγράφονται οι μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.2.4).  Και στην περίπτωση 

αυτή αναμένουμε να σχηματιστεί ομοιόμορφη κατανομή σημείων 

(Σχήμα 5.2.4) δεδομένης της παρουσίας  του μαγνητικού πεδίου.  

    Για να μελετηθούν τα μαγνητικά πεδία που αναπτύχθηκαν από τις 

υπόγειες ηλεκτρικές τάσεις για τα υπόγεια καλώδια ρεύματος 

ελήφθησαν μετρήσεις από -5 έως +5 μέτρα με βήμα 0.5 μέτρο. Επίσης, 

οι μετρήσεις των μαγνητικών πεδίων έχουν ληφθεί σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα του ανθρώπινου σώματος ούτως ώστε να δούμε την ένταση των 

μαγνητικών πεδίων που δέχεται ένας άνθρωπος στις πατούσες (0m), 

στην λεκάνη (1m) και στο κεφάλι (1,75m). 
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    Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στη διαμήκη κατεύθυνση 

των υπόγειων γραμμών μεταφοράς και διαπιστώθηκε ότι παραμένουν 

αμετάβλητες, καθώς το βάθος των καλωδίων παρέμεινε σταθερό 

σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 4.4. 

(υπόγειες γραμμές μεταφοράς).  

 

 

Πίνακας 5.2.4: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ενεργής υπόγειας γραμμή υψηλής 

τάσης για τα ύψη z = 0, 1, 1.75 m - οδός Επιστροφής Γέρι 

 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5.0 0.241 0.209 0.175 
-4.5 0.247 0.214 0.176 

-4.0 0.255 0.220 0.183 
-3.5 0.299 0.241 0.208 

-3.0 0.364 0.278 0.243 

-2.5 0.481 0.346 0.294 
-2.0 0.668 0.428 0.317 

-1.5 0.788 0.485 0.353 

-1.0 1.099 0.568 0.361 
-0.5 1.228 0.589 0.360 

0.0 1.309 0.615 0.375 

0.5 1.166 0.551 0.351 
1.0 0.914 0.474 0.322 

1.5 0.684 0.395 0.287 

2.0 0.491 0.311 0.239 

2.5 0.361 0.261 0.189 

3.0 0.295 0.204 0.163 

3.5 0.275 0.189 0.151 
4.0 0.175 0.194 0.144 

4.5 0.162 0.147 0.134 

5.0 0.151 0.128 0.131 
 



Κεφάλαιο 5 – Μετρήσεις και Παρατηρήσεις 
 

84 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.2.4: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης απομάκρυνσης από 

υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z = 0, 1, 1.75 m – οδός Επιστροφής 

 

    Παρατηρούμε ότι η κατανομή του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

κάθετης απομάκρυνσης από την υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής 

ισχύος στην οδό Επιστροφής έχει Gaussian μορφή και για τα τρία ύψη. 

Το μαγνητικό πεδίο φαίνεται να είναι σχεδόν συμμετρικό για θετικές και 

αρνητικές τιμές. Σε αποστάσεις μικρότερες των πέντε μέτρων αριστερά 

από το μηδέν φαίνεται το μαγνητικό πεδίο να αυξάνεται σταδιακά, 

φθάνει εκεί μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια αρχίζει να μειώνεται 

σταδιακά μέχρι να φθάσει σε τιμή ελαχίστου επιπέδου. Παρατηρούμε 

και σε αυτήν την περίπτωση ότι το μαγνητικό πεδίο στις υπόγειες 
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ηλεκτρικές γραμμές μειώνεται σημαντικά σε μικρές κάθετες αποστάσεις 

από την υπόγεια γραμμή και σε μεγαλύτερες αποστάσεις η ένδειξη του 

μαγνητικού πεδίου φαίνεται φτάνει σε ελάχιστο επίπεδο. Δεδομένου ότι 

η μέγιστη τιμή που προκαλεί η υπόγεια γραμμή είναι το Β=1.309μΤ και 

αντιστοιχεί περίπου στο 1.4% του ορίου ασφαλείας (100μΤ), και για την 

συγκεκριμένη περίπτωση, συμπεραίνουμε ότι το επαγόμενο μαγνητικό 

πεδίο της εν λόγω περιοχής είναι σε ακίνδυνα επίπεδα και στα τρία ύψη. 

Επομένως, και στις τρεις περιπτώσεις μετρήσεων μαγνητικού πεδίου 

υπόγειων γραμμών μεταφοράς υψηλής ισχύος εξασφαλίζεται ότι οι τιμές 

της έντασης του μαγνητικού πεδίου πληρούνε τις κατευθυντήριες 

γραμμές του ICNIRP. 

 

5.2  Εναέριες γραμμές μεταφοράς 

 

    Οι μετρήσεις των μαγνητικών πεδίων στις εναέριες γραμμές υψηλής 

τάσης είναι βασισμένες στις τρέχουσες τιμές της τάσης και έντασης του 

ηλεκτρικού ρεύματος, τη στιγμή της μέτρησης δηλαδή του φορτίου όπως 

μας δόθηκε από την ΑΗΚ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η καμπυλότητα 

των καλωδίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ισχύ του πεδίου στο έδαφος. 

Όμως η καμπυλότητα των καλωδίων εξαρτάται από τη θερμοκρασία των 

καλωδίων, η οποία αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ηλεκτρική ισχύς που 

μεταφέρουν. 

    Χρησιμοποιώντας τον ισοτροπικό αισθητήρα μαγνητικών πεδίων, 

μπορεί να μετρηθεί η RMS (μέση τετραγωνική ρίζα) τιμή του μαγνητικού 

πεδίου στην περιοχή της μέτρησης. Οι μετρήσεις των μαγνητικών πεδίων 

δεν επηρεάζονται από τον χειριστή, έτσι ο χειριστής μπορεί να κρατά τον 

αισθητήρα με το χέρι. Όμως αντικείμενα που είναι από μαγνητικό υλικό 

ή μη-μαγνητικοί αγωγοί πρέπει να έχουν μια απόσταση τουλάχιστον 

τρείς φορές της μεγαλύτερης πλευράς τους από το σημείο της μέτρησης, 

για να αποφευχθούν τυχόν σφάλματα. 

    Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να ξεκινούν από τον κεντρικό αγωγό και να 

επεκτείνονται σε μια κάθετη του μήκους του αγωγού απόσταση 

τουλάχιστον 10m σε κάθε πλευρά των εξωτερικών καλωδίων. Κατά τη 
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διάρκεια της μελέτης των μαγνητικών πεδίων, πρέπει να καταγράφονται 

και πληροφορίες που αφορούν περιβαλλοντολογικές συνθήκες (όπως 

θερμοκρασία και υγρασία) και δεδομένα που αφορούν τις γραμμές 

μεταφοράς (όπως το φορτίο του αγωγού). 

 

• Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οικιστική περιοχή 

δήμου Λακατάμειας 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την εναέρια γραμμή μεταφοράς 

τάσης κάτω από διπλή τριφασική εναέρια γραμμή ισχύος 132 kV στη 

οικιστική περιοχή δήμου Λακατάμειας στις 26/11/2017 γύρω στις 15:30. 

Η θερμοκρασία που σημειώθηκε την ημέρα εκείνη ήταν 19°C και υπήρχε 

66% υγρασία. Το φορτίο που διέρρεε τον αγωγό την συγκεκριμένη ημέρα 

και ώρα όπως μας δόθηκε από την ΑΗΚ ανά κύκλωμα και φάση ήταν 65Α 

(φορτίο καφέ κυκλώματος) και 194Α (φορτίο λευκού κυκλώματος).  Στον 

πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.3.1). 

Στην συνέχεια πάρθηκαν μετρήσεις σε ακόμη μια εναέρια γραμμή 

μεταφοράς υψηλής τάσης στη Βιομηχανική περιοχή των Λατσιών. Η 

επιλογή για τις δύο αυτές τοποθεσίες δεν ήταν τυχαία μιας και πρόκειται 

για δύο περιοχές όπου άνθρωποι περνούν πολλές ώρες της ημέρας τους 

πάρα πολύ κοντά με τις συγκεκριμένες εναέριες γραμμές μεταφοράς. 

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για μετρήσεις του πρώτου πυλώνα που 

συναντούμε ακριβώς δίπλα από τον υποσταθμό μεταφοράς στην 

περιοχή της Λακατάμειας που κατευθύνεται προς την Κοκκινοτρυμιθιά. 

όπου σε πολύ κοντινές αποστάσεις είναι κτισμένα σπίτια και στη δεύτερη 

περίπτωση πρόκειται για μετρήσεις πυλώνα που βρίσκεται πάρα πολύ 

κοντά από μια εταιρία.  

Πίνακας 5.3.1: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου εναέριας γραμμής υψηλής τάσης 

για ύψος z = 0, 1, 1.75 m  – περιοχή Λακατάμειας 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-9 0.391 0.425 0.449 

-8 0.400 0.445 0.467 

-7 0.412 0.451 0.483 

-6 0.411 0.460 0.493 
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-5 0.418 0.469 0.508 

-4 0.434 0.479 0.509 

-3 0.441 0.481 0.517 

-2 0.442 0.495 0.524 

-1 0.457 0.498 0.530 

0 0.461 0.503 0.544 

1 0.461 0.506 0.541 

2 0.461 0.504 0.533 

3 0.458 0.499 0.527 

4 0.455 0.498 0.539 

5 0.446 0.495 0.514 

6 0.445 0.485 0.512 

7 0.436 0.492 0.503 

8 0.435 0.473 0.491 

9 0.423 0.466 0.478 

10 0.411 0.456 0.462 

11 0.403 0.442 0.450 

12 0.386 0.425 0.436 

13 0.373 0.409 0.420 

14 0.358 0.408 0.404 

15 0.344 0.381 0.389 

 

    Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι γραφικές παραστάσεις που 

ακολουθούν (Σχήμα 5.3.1, Σχήμα 5.3.2, Σχήμα 5.3.3) όπου φαίνεται η 

εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου με την απόσταση από μείον εννέα εως 

δεκαπέντε μέτρα με βήμα ένα. Δεν ήταν εφικτό να παρθούν μετρήσεις 

σε περισσότερα σημεία λόγω φυσικών εμποδίων. Κατασκευάστηκαν τρία 

γραφήματα μιας και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τρία 

διαφορετικά ύψη όπως και προηγουμένως στην υπόγεια γραμμή 

μεταφοράς για z: 0, 1 και 1.75 m.    

    Παρατηρείται ότι δεν είναι συμμετρικές οι καμπύλες που 

σχηματίζονται ως προς των αριθμό των σημείων και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι δεν ήταν εύκολο να παρθούν μετρήσεις για έξι μέτρα ακόμη 

από την αριστερή πλευρά από το σημείο μηδέν. Παρ’ όλα αυτά η 

κατανομή του μαγνητικού πεδίου ακολουθεί Gaussian σχήμα και είναι 
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ξεκάθαρο ότι η κορυφή της κατανομής εμφανίζεται περίπου στο κέντρο 

της διάταξης. Δεν υπάρχουν απότομες αλλαγές της κατανομής του 

μαγνητικού πεδίου με τις κάθετες αποστάσεις. Διαπιστώνεται ότι 

μαγνητικό πεδίο μειώνεται βαθμιαία όταν κάποιος κινείται μακριά από 

την κεντρική γραμμή των δύο γραμμών μεταφοράς. Γύρω από το σημείο 

μηδέν παρατηρείται η ένταση του μαγνητικού πεδίου να είναι σχεδόν 

σταθερή και το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το μαγνητικό πεδίο 

δημιουργείται λόγω διπλής τριφασικής εναέριας γραμμής κατά την 

οποία η μια τριφασική γραμμή είναι στα αριστερά και η άλλη στα δεξιά 

του μηδέν. Ενδεχομένως αν είχαμε μόνο την αριστερή τριφασική γραμμή 

ενεργοποιημένη η κορυφή θα εμφανιζόταν αριστερά από το σημείο 

μηδέν και ομοίως αν είχαμε μόνο την δεξιά τριφασική γραμμή 

ενεργοποιημένη η κορυφή θα εμφανιζόταν δεξιά από το σημείο μηδέν. 

    Η ένταση του μαγνητικού πεδίου πέφτει όσο η παράλληλα στην 

επιφάνεια της γης απομάκρυνση μεγαλώνει. Επίσης, η ένταση του 

μαγνητικού πεδίου είναι μεγαλύτερη για τις πλησιέστερες κάθετες με την 

επιφάνεια της γης αποστάσεις δηλαδή �⃗� z=1.75m > �⃗� z=1m > �⃗� z=0m . Όλες οι 

μετρήσεις λήφθηκαν σε μια περιοχή που μπορεί να θεωρηθεί ως επίπεδη 

περιοχή σε ένα ύψος. Ωστόσο, οι μικρές ταλαντώσεις στις μετρήσεις 

οφείλονται στην μορφολογία του εδάφους. Επίσης, παρατηρείται ότι ο 

ρυθμός με τον οποίο το μαγνητικό πεδίο μειώνεται τόσο στις θετικές όσο 

και στις αρνητικές οριακές αποστάσεις είναι περίπου ο ίδιος. 

    Παρ’ όλα αυτά η ένταση στην περίπτωση της συγκεκριμένης γραμμής 

στη συγκεκριμένη τοποθεσία είναι σε ασφαλή επίπεδα  αφού η μέγιστη 

ένδειξη που λήφθηκε είναι μόλις το 0.5% του ορίου ασφαλείας το οποίο 

είναι στα 100μΤ.  
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

Σχήμα 5.3.1: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης  απομάκρυνσης από 

πεδίου εναέριας γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z = 0m – περιοχή Λακατάμειας 
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

 

Σχήμα 5.3.2: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετης απομάκρυνσης από 

πεδίου εναέριας γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z = 1m – περιοχή Λακατάμειας 
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.3.4: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετη  απομάκρυνση από 

πεδίου εναέριας γραμμή υψηλής τάσης για ύψος z = 1.75m – περιοχή Λακατάμειας 

 

Σύγκριση μετρήσεων μαγνητικού πεδίου που αφορούν την ίδια 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος με κριτήριο τη διαφορά 

ύψους στο ίδιο σημείο  

    Συνοψίζοντας κατασκευάστηκε ένα γράφημα και για τα τρία ύψη μαζί 

(Σχήμα 5.3.5) όπου είναι εμφανές η εξάρτηση του ύψους από τις γραμμές 

μεταφοράς. Το Σχήμα 5.3.5 δείχνει τη δισδιάστατη γραφική απεικόνιση 

του μαγνητικού πεδίου που κυμαίνεται από -9 έως 15 m σε βήματα του 

ενός μέτρου. 
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   Αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι σε αντίθεση με τις υπόγειες 

γραμμές μεταφοράς υψηλής ισχύος η ένταση του μαγνητικού πεδίου 

πέφτει σε ελάχιστο επίπεδο σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις μακριά 

από μηδέν. Συγκεκριμένα 15 μέτρα μακριά από το μηδέν λήφθηκε 

μέτρηση η οποία αντιστοιχούσε σε απόσταση 3 μέτρα στην περίπτωση 

της υπόγειας γραμμής. 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

Σχήμα 5.3.5: Δισδιάστατη κατανομή μαγνητικού πεδίου για εναέρια ηλεκτρικά 

καλώδια στην περιοχή Λακατάμειας κάτω από διπλή τριφασική εναέρια γραμμή 

ισχύος 132 kV. 

    Για την συγκεκριμένη γραμμή πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και σε 

διαφορετικό υψόμετρο όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 5.3.1.α). Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 

26/11/2017 γύρω στις 16:30 σε ένα σημείο όπου είναι κτισμένη γνωστή 

αίθουσα δεξιώσεων στην περιοχή της Ανθούπολης και δεκάδες κόσμος 
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περνάει ακριβώς από κάτω. Μάλιστα ο πυλώνας είναι εντός του χώρου 

στάθμευσης. Επίσης, στην εν λόγω περιοχή μεγάλος αριθμός κατοικιών 

είναι κτισμένες ακριβώς δίπλα. 

Πίνακας 5.3.1.α: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου εναέριας γραμμής μεταφοράς 

υψηλής τάσης για ύψος z=1.75m – οικιστική περιοχή Ανθούπολης 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-15 0.542 0.5 0.953 

-14 0.580 1 0.954 

-13 0.614 1.5 0.948 

-12 0.649 2 0.950 

-11 0.692 2.5 0.945 

-10 0.727 3 0.949 

-9 0.768 3.5 0.937 

-8 0.805 4 0.930 

-7 0.834 4.5 0.915 

-6 0.871 5 0.879 

-5 0.882 6 0.841 

-4.5 0.910 7 0.807 

-4 0.914 8 0.763 

-3.5 0.913 9 0.723 

-3 0.928 10 0.672 

-2.5 0.937 11 0.629 

-2 0.943 12 0.591 

-1.5 0.948 13 0.559 

-1 0.953 14 0.538 

-0.5 0.957 15 0.522 

0 0.954  

 

    Στη συνέχεια κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση που ακολουθεί 

(Σχήμα 5.3.1.α) όπου φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου με την 

απόσταση από -15 έως 15 μέτρα με ένα και επιπλέον μετρήσεις με βήμα 

μισό μέτρο 5 μέτρα δεξιά και αριστερά από το κέντρο και με βήμα 1 

μέτρο για τις υπόλοιπες αποστάσεις. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις στο 

ύψος του επιπέδου της κεφαλής (1.75m) και υπολογίστηκε το ύψος των 
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πλησιέστερων καλωδίων στα 8,3m. Στην προηγούμενη περίπτωση το 

ύψος των πλησιέστερων καλωδίων ήταν στα 11,7m. Στην περίπτωση 

όπου τα καλώδια είναι πιο κοντά αναμένουμε μεγαλύτερες ενδείξεις. 

𝐵 = 𝑓(𝑥) 

 

Σχήμα 5.3.1.α: Δισδιάστατη κατανομή μαγνητικού πεδίου για εναέρια ηλεκτρικά 

καλώδια στην περιοχή Ανθούπολης κάτω από διπλή τριφασική εναέρια γραμμή 

ισχύος 132 kV. 

    Η κατανομή του μαγνητικού πεδίου ακολουθεί Gaussian σχήμα με 

πεπλατυσμένη κορυφή. Και στην περίπτωση αυτή είναι εμφανές ότι η 

κορυφή της κατανομής εμφανίζεται περίπου στο κέντρο της διάταξης. 

Δεν υπάρχουν απότομες αλλαγές της κατανομής του μαγνητικού πεδίου 

με τις κάθετες αποστάσεις. Διαπιστώνεται ότι μαγνητικό πεδίο μειώνεται 

βαθμιαία όταν κάποιος κινείται μακριά από την κεντρική γραμμή των 

δύο γραμμών μεταφοράς. Όλες οι μετρήσεις λήφθηκαν σε μια περιοχή 

που μπορεί να θεωρηθεί ως επίπεδη περιοχή σε ένα ύψος. Ωστόσο, οι 

μικρές ταλαντώσεις στις μετρήσεις οφείλονται στην μορφολογία του 

εδάφους. Επίσης, παρατηρείται ότι ο ρυθμός με τον οποίο το μαγνητικό 
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πεδίο μειώνεται τόσο στις θετικές όσο και στις αρνητικές οριακές 

αποστάσεις είναι περίπου ο ίδιος. 

    Παρ’ όλα αυτά η ένταση στην περίπτωση της συγκεκριμένης γραμμής 

στη συγκεκριμένη τοποθεσία είναι σε ασφαλή επίπεδα  αφού η μέγιστη 

ένδειξη που λήφθηκε είναι μόλις το 1% του ορίου ασφαλείας το οποίο 

είναι στα 100μΤ.  

 

• Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – βιομηχανική 

περιοχή Λατσιών 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την εναέρια γραμμή μεταφοράς 

στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών στις 26/11/2017 γύρω στις 12:30. Στον 

πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.3.2). 

Η θερμοκρασία που σημειώθηκε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εκείνη 

ήταν 20°C και υπήρχε 65% υγρασία. Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων 

η ένταση του ρεύματος που διέρρεε τα καλώδια της εναέριας γραμμής 

οικιστικής περιοχής Γερίου ανά κύκλωμα και φάση ήταν 179Α (φορτίο 

μπλε κυκλώματος) και 69Α (φορτίο καφέ κυκλώματος). 

Πίνακας 5.3.2: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου εναέριας γραμμής υψηλής τάσης για 

ύψος z=0m – βιομηχανική περιοχή Λατσιών 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-11 0.253 0.289 0.303 

-10 0.282 0.295 0.312 

-9 0.302 0.305 0.327 

-8 0.292 0.315 0.331 

-7 0.303 0.316 0.341 

-6 0.304 0.315 0.343 

-5 0.317 0.335 0.346 

-4 0.317 0.337 0.353 

-3 0.319 0.359 0.354 

-2 0.328 0.349 0.359 

-1 0.328 0.355 0.362 

0 0.317 0.350 0.372 
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1 0.317 0.343 0.372 

2 0.322 0.361 0.380 

3 0.315 0.336 0.370 

4 0.320 0.350 0.370 

5 0.308 0.343 0.360 

6 0.297 0.319 0.347 

7 0.297 0.329 0.341 

8 0.289 0.311 0.335 

9 0.280 0.300 0.327 

10 0.281 0.292 0.318 

11 0.250 0.284 0.287 

12 0.239 0.249 0.280 

13 0.233 0.254 0.264 

14 0.213 0.241 0.261 

15 0.191 0.219 0.239 
 

   

     Κατόπιν, κατασκευάστηκαν οι γραφικές παραστάσεις που 

ακολουθούν (Σχήμα 5.3.4, Σχήμα 5.3.5, Σχήμα 5.3.6) όπου φαίνεται η 

εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου με την απόσταση από -11 έως +15 

μέτρα με βήμα ένα μέτρο. Κατασκευάστηκαν τρία γραφήματα μιας και 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τρία διαφορετικά ύψη όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις για z: 0, 1 και 1.75 m.    
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

5.3.4: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετη  απομάκρυνση από εναέρια 

γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης για ύψος z = 0m – βιομηχανική περιοχή Λατσιών 
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.3.5 Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετη  απομάκρυνση από 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης για ύψος z = 1m – βιομηχανική περιοχή 

Λατσιών 
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

Σχήμα 5.3.6: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετη  απομάκρυνση από 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης για ύψος z = 1.75m – βιομηχανική 

περιοχή Λατσιών 

    

 Και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι δεν είναι συμμετρικές οι 

καμπύλες δεξιά και αριστερά από το μηδέν για τον λόγο ότι δεν ήταν 

εφικτό να παρθούν περισσότερες εξ’ αιτίας φυσικών εμποδίων. Η μορφή 

των καμπύλων είναι παραμορφωμένη Gaussian. Οι διακυμάνσεις της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου οφείλονται κυρίως στην ανομοιομορφία 

του εδάφους όπου έκαναν την λήψη των μετρήσεων κυρίως στο επίπεδο 

του εδάφους (Σχήμα 5.3.4) δυσκολότερη. 
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Σύγκριση μετρήσεων μαγνητικού πεδίου που αφορούν την ίδια 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος με κριτήριο τη διαφορά 

ύψους στο ίδιο σημείο  

 

    Συνοψίζοντας το υποκεφάλαιο 5.3 εναέριες γραμμές μεταφοράς για 

τις μετρήσεις που αφορούν πυλώνα στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών, 

κατασκευάστηκε ένα κοινό γράφημα και για τα τρία ύψη μαζί (Σχήμα 

5.3.7) όπου είναι εμφανές η εξάρτηση του ύψους από τις εναέριες 

γραμμές μεταφοράς υψηλής ισχύος της βιομηχανικής περιοχής των 

Λατσιών. 

    Παρατηρείται λοιπόν όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ότι η 

κορυφή της κατανομής εμφανίζεται περίπου στο κέντρο της διάταξης και 

η ένταση του μαγνητικού πεδίου πέφτει όσο η παράλληλα στην 

επιφάνεια της γης απομάκρυνση μεγαλώνει. Οι έντονες ταλαντώσεις στις 

μετρήσεις οφείλονται στην μεταβαλλόμενη κλίση του εδάφους που 

μεταβάλλει την απόσταση μεταξύ της γραμμής ηλεκτρικής ισχύος και του 

ανθρώπινου σώματος και συνεπώς το μετρημένο μαγνητικό πεδίο. 

 Επίσης, η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μεγαλύτερη για τις 

πλησιέστερες κάθετες με την επιφάνεια της γης αποστάσεις δηλαδή 

�⃗� z=1,75m > �⃗� z=1m > �⃗� z=0m. Παρ’ όλα αυτά η ένταση είναι σε ασφαλή επίπεδα  

αφού η μέγιστη τιμή της είναι μόλις το 0.4% του ορίου ασφαλείας 

(100μΤ).  
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.3.7: Δισδιάστατη κατανομή μαγνητικού πεδίου για εναέρια ηλεκτρικά 

καλώδια στη βιομηχανική περιοχή Λατσιών κάτω από διπλή τριφασική εναέρια 

γραμμή ισχύος 132 kV. 

 

• Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οικιστική περιοχή 

Γερίου  

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για την ενεργή εναέρια γραμμή 

μεταφοράς υψηλής τάσης κάτω από διπλή τριφασική εναέρια γραμμή 

ισχύος 132 kV σε οικιστική περιοχή του χωριού Γερίου στις 19/11/2016 

γύρω στις 15:00 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία που σημειώθηκε την 

συγκεκριμένη ημέρα και ώρα εκείνη ήταν 22°C και υπήρχε 59% υγρασία.     

Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων η ένταση του ρεύματος που διέρρεε 

τα καλώδια της εναέριας γραμμής Γέρι-Λατσιά ανά κύκλωμα και φάση 

ήταν 177Α (φορτίο μπλε κυκλώματος) και 67Α (φορτίο καφέ 
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κυκλώματος) όπως δόθηκε από την ΑΗΚ. Οι συγκεκριμένες μετρήσεις 

πάρθηκαν σε συνεργασία με τον συμφοιτητή μου Γεωργίου Ειρηναίο και 

είναι κοινές με αυτές που αναγράφονται στην διπλωματική του εργασία 

με κοινό θέμα και φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας 5.3.3). Η 

συγκεκριμένη εναέρια γραμμή μεταφοράς πρόκειται να αφαιρεθεί αφού 

ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογειοποίησης της στην οδό Φώτη Πίττα η 

οποία αναφέρεται πιο πάνω για σκοπούς σύγκρισης. 

 

Πίνακας 5.3.3: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου ενεργής εναέριας γραμμής υψηλής 

τάσης για ύψος z=1.75m – οικιστική περιοχή Γερίου 

x ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) x ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

-12 0.302 2 0.425 

-10 0.329 3 0.417 

-9 0.334 4 0.392 

-8 0.348 5 0.363 

-7 0.371 6 0.343 

-6 0.376 7 0.314 

-5 0.392 8 0.286 

-4 0.402 9 0.256 

-3 0.423 10 0.240 

-2 0.429 11 0.229 

-1 0.430 12 0.205 

0 0.432 13 0.201 

1 0.429 14 0.184 
 

    Κατόπιν, κατασκευάστηκε η γραφική παράσταση που ακολουθεί 

(Σχήμα 5.3.8) όπου φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου με την 

απόσταση από μείον δώδεκα μέχρι δεκατέσσερα μέτρα για την ενεργή 

εναέρια γραμμή με βήμα 1 μέτρο. Κατασκευάστηκε το γράφημα της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της κάθετης απομάκρυνσης 

από το έδαφος σε ύψος ενός μέσου ανθρώπου δηλαδή για: z=1,75m. 
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.3.8: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει με κάθετη  απομάκρυνση για 

ύψος: 1.75m – ενεργή εναέρια και ανενεργή εναέρια γραμμή μεταφοράς  

    

     Και στην περίπτωση αυτή της ενεργής εναέριας γραμμής μεταφοράς 

γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι συμμετρική η καμπύλη δεξιά και αριστερά 

από το μηδέν γιατί δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν περισσότερες 

μετρήσεις λόγω φυσικών γεωγραφικών εμποδίων. Παρατηρείται λοιπόν 

όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις ότι η κορυφή της κατανομής 

εμφανίζεται περίπου στο κέντρο της διάταξης και η ένταση του 

μαγνητικού πεδίου πέφτει όσο η παράλληλα στην επιφάνεια της γης 

απομάκρυνση μεγαλώνει.   

    Παρ’ όλα αυτά η ένταση στην περίπτωση της ενεργής γραμμής ήταν σε 

ασφαλή επίπεδα  αφού η μέγιστη τιμή της ήταν μόλις το 0.43% του ορίου 

ασφαλείας το οποίο είναι στα 100μΤ. Η εν λόγω εναέρια γραμμή 

μεταφοράς υψηλής ισχύος πρόκειται να αφαιρεθεί εντελώς από την 

περιοχή και αναμένεται να μηδενιστεί το οποιοδήποτε μαγνητικό πεδίο 
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επαγόταν λόγω του ηλεκτρικού ρεύματος που διαπερνούσε τα καλώδια 

της. 

5.3  Υποσταθμοί διανομής επίγειου τύπου 

    Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε δύο υποσταθμούς διανομής στην 

περιοχή Αγλαντζιάς και σε δύο υποσταθμούς διανομής στην περιοχή του 

χωριού Δευτερά. Η επιλογή των τεσσάρων υποσταθμών αυτών δεν ήταν 

τυχαία αφού στην μια περίπτωση μου ζητήθηκε από γνωστό μου άτομο 

να πραγματοποιήσω μετρήσεις για τον υποσταθμό που βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι από το σπίτι του, στις άλλες δύο περιπτώσεις ήταν 

εντός του χώρου στάθμευσης πολυκατοικίας και στην τελευταία ήταν 

ακριβώς ανάμεσα σε δύο μονοκατοικίες. Η ισχύς του μαγνητικού πεδίου 

στους υποσταθμούς συνίσταται να μετριέται στα ύψη των 0m, 1m και 

1,75m πάνω την επιφάνεια του εδάφους. Αυτά τα επίπεδα ύψους 

αναπαριστούν τα ύψη του ποδιού, της μέσης και της κεφαλής ενός μέσου 

ανθρώπου. Ακολουθούν φωτογραφίες από τους υποσταθμούς διανομής 

στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 5.4.1, Σχήμα 5.4.2, Σχήμα 5.4.3). 
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Σχήμα 5.4.1: Φωτογραφία υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου εντός χώρου 

στάθμευσης πολυκατοικίας στην περιοχή της Αγλαντζιάς 

 

Σχήμα 5.4.2: Φωτογραφία υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου εντός χώρου 

στάθμευσης στην περιοχή της Αγλαντζιάς 

 

Σχήμα 5.4.3: Φωτογραφία υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου ανάμεσα σε δύο 

μονοκατοικίες στην περιοχή του χωριού Δευτερά 
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• KALIS PLOTS S/S 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τον υποσταθμό αυτό στις 

27/11/2017 γύρω στις 12:00. Στους πίνακες που ακολουθούν 

αναγράφονται οι μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.4.1, Πίνακας 5.4.2, Πίνακας 

5.4.3). 

Πίνακας 5.4.1: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=0m – KALIS PLOTS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.847 

0 1 1.048 

0 2 1.958 

0 3 7.461 

1 3 11.115 

1 2 1.897 

1 1 1.057 

1 0 0.925 

2 0 0.534 

2 1 1.246 

2 2 1.444 

2 3 4.078 

3 3 1.545 

3 2 0.943 

3 1 0.736 

3 0 0.748 

4 0 1.053 

4 1 0.622 

4 2 1.199 

4 3 0.889 

5 3 0.650 

5 2 0.552 

5 1 0.730 

5 0 0.929 
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Πίνακας 5.4.2: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1m – KALIS PLOTS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.742 

0 1 1.189 
0 2 2.749 

0 3 13.640 
1 3 16.257 

1 2 2.428 

1 1 1.171 

1 0 0.822 
2 0 0.812 

2 1 0.748 

2 2 2.363 
2 3 4.947 

3 3 2.214 

3 2 1.379 
3 1 0.626 

3 0 0.541 

4 0 0.998 
4 1 0.743 

4 2 1.045 

4 3 1.485 
5 3 0.716 

5 2 0.987 

5 1 0.890 
5 0 0.453 
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Πίνακας 5.4.3: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1.75m – KALIS PLOTS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.071 

0 1 1.383 

0 2 2.359 

0 3 14.173 

1 3 16.556 

1 2 2.379 

1 1 0.770 

1 0 1.064 

2 0 0.668 

2 1 1.651 

2 2 1.871 

2 3 5.159 

0 0 3.451 

3 3 0.869 

3 2 0.930 

3 1 1.100 

3 0 0.642 

4 0 0.793 

4 1 0.942 

4 2 4.021 

4 3 0.657 

5 3 1.180 

5 2 0.645 

5 1 1.039 

5 0 1.071 

 

     Κατόπιν, κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μια 

για το κάθε ύψος όπως φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 5.5.4, 

Σχήμα 5.5.5, Σχήμα 5.5.6). Φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου 

από απομάκρυνση, σύμφωνα με το νοητό ορθογώνιο 3x5m πλέγμα που 

δημιούργησα όπως αναφέρεται και στο υποκεφάλαιο 4.4. 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.4: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=0m για υποσταθμό KALIS PLOTS  
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.5: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1m για υποσταθμό KALIS PLOTS  
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 

 

Σχήμα 5.4.6: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1.75m για υποσταθμό KALIS PLOTS  

    

   Παρατηρείται και στα τρία γραφήματα ότι στην περιοχή όπου x ∊ 

[0,2]m και y ∊ [2,3]m συναντάμε μεγαλύτερη ένταση του μαγνητικού 

πεδίου. Το γεγονός αυτό συνεπάγει την ύπαρξη κάποιου στοιχείου εντός 

του υποσταθμού το οποίο εκπέμπει μαγνητική ακτινοβολία σε 

μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Επίσης, καθώς η 

κάθετη απόσταση από το έδαφος μεγαλώνει διαπιστώνεται ότι η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η πηγή είναι σε ψηλό σημείο πιο κοντά στο ύψος 1,75m. 

Είχα την ευκαιρία να μου δοθεί φωτογραφία από εξουσιοδοτούμενο 

άτομο της Α.Η.Κ. με το εσωτερικό του συγκεκριμένου υποσταθμού 

διανομής επίγειου τύπου και όντως ο L.V. PILLAR βρισκόταν στην 

συγκεκριμένη θέση όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 

y(
m

) 
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4.5.7). Η κορυφαία ένδειξη που ήταν τα 16.556μT, τιμή μικρότερη κατά 

83% από το επιτρεπτό όριο ασφαλείας.  

 

Σχήμα 5.4.7: Εσωτερικό υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου στην αριστερή 

πλευρά προς την πλευρά της εισόδου - KALIS PLOTS S/S 

 

• KOLAKKIDES S/S 

   Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για ακόμη ένα 

υποσταθμό στη περιοχή της Αγλαντζιάς στις 28/11/2017 γύρω στις 12:00 

το μεσημέρι. Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι μετρήσεις 

αυτές (Πίνακας 5.4.4, Πίνακας 5.4.5, Πίνακας 5.4.6). 

Πίνακας 5.4.4: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=0m – KOLAKKIDES S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 1 1.384 

0 2 1.862 
0 3 1.777 

0 4 2.695 
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1 4 14.71 

1 3 1.992 

1 2 1.108 

1 1 2.874 
1 0 1.462 

2 0 0.705 

2 1 2.199 
2 2 0.811 

2 3 2.024 

2 4 2.864 
3 4 1.433 

3 3 1.912 

3 2 0.825 
3 0 0.676 

 

Πίνακας 5.4.5: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1m – KOLAKKIDES S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 1 1.794 

0 2 1.636 

0 3 2.622 

0 4 2.478 

1 4 12.536 

1 3 2.332 

1 2 1.643 

1 1 2.262 

1 0 1.562 

2 0 1.6018 

2 1 1.805 

2 2 1.343 

2 3 4.05 

2 4 3.931 

3 4 3.655 

3 3 2.944 
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3 2 2.334 

3 0 2.443 

 

Πίνακας 5.4.6: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1.75m – KOLAKKIDES S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 1 1.207 

0 2 1.404 

0 3 1.483 

0 4 2.255 

1 4 14.715 

1 3 2.628 

1 2 2.18 

1 1 1.656 

1 0 1.664 

2 0 1.314 

2 1 1.417 

2 2 1.875 

2 3 2.402 

2 4 2.853 

3 4 1.772 

3 3 3.986 

3 2 3.784 

3 0 4.216 

    

  Ακολούθως, και στην περίπτωση του υποσταθμού αυτού 

κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μια για το κάθε 

ύψος όπως φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 5.5.8, Σχήμα 5.5.9, 

Σχήμα 5.5.10). Φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου από 

απομάκρυνση, σύμφωνα με το νοητό ορθογώνιο 3x4m πλέγμα που 

δημιούργησα. Το σημείο με συντεταγμένες (0,0) δεν ήταν εφικτό να 

μετρηθεί λόγω της παρουσίας ενός τεχνητού εμποδίου που υπήρχε στο 

χώρο και δεν μπορούσε εύκολα να αφαιρεθεί. 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 

 
Σχήμα 5.4.8: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=0m για υποσταθμό KOLAKKIDES S/S  
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.9: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1 m για υποσταθμό KOLAKKIDES S/S 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.10: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1.75m για υποσταθμό KOLAKKIDES S/S 

 

   Παρατηρείται και στα τρία γραφήματα ότι στην περιοχή όπου x ∊ 

[0.5,1.5]m και y ∊ [2,3]m συναντάμε μεγαλύτερη ένταση του μαγνητικού 

πεδίου. Το γεγονός αυτό συνεπάγει την ύπαρξη κάποιου στοιχείου εντός 

του υποσταθμού στο αριστερό μέρος του υποσταθμού και σε αυτήν την 

περίπτωση όπου ενδεχομένως η διάταξη των στοιχείων να μην διαφέρει 

από την προηγούμενη. Επίσης, καθώς η κάθετη απόσταση από το 

έδαφος μεγαλώνει παρατηρείται ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου 

αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πηγή είναι σε 

ψηλό σημείο πιο κοντά στο ύψος 1,75m. Η κορυφαία ένδειξη στον 

υποσταθμό αυτό ήταν τα 14.715μT μια τιμή η οποία είναι μικρότερη κατά 

85% από το επιτρεπτό όριο ασφαλείας.  

• AESOPOS S/S 

   Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για ένα ακόμη 

υποσταθμό στη περιοχή της Αγλαντζιάς στις 28/11/2017 γύρω στις 14:00 
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το μεσημέρι. Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι μετρήσεις 

αυτές (Πίνακας 5.4.7, Πίνακας 5.4.8, Πίνακας 5.4.9). 

Πίνακας 5.4.7: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=0m – AESOPOS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.359 

0 1 0.280 

0 2 0.108 

0 3 0.055 

1 3 0.234 

1 2 0.397 

1 1 1.316 

1 0 16.375 

2 0 5.173 

2 1 2.013 

2 2 0.435 

2 3 0.142 

3 3 0.136 

3 2 0.445 

3 1 1.357 

3 0 0.985 

4 0 1.101 

4 1 0.537 

4 2 0.244 

4 3 0.097 

5 3 0.084 

5 2 0.184 

5 1 0.208 

5 0 0.271 

6 0 1.093 

6 1 0.126 

6 2 0.091 

6 3 0.122 
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Πίνακας 5.4.8: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1m – AESOPOS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.402 

0 1 0.323 

0 2 0.151 

0 3 0.098 

1 3 0.277 

1 2 0.442 

1 1 1.360 

1 0 15.418 

2 0 8.431 

2 1 2.056 

2 2 0.479 

2 3 0.183 

3 3 0.179 

3 2 0.488 

3 1 1.421 

3 0 5.217 

4 0 1.144 

4 1 0.580 

4 2 0.287 

4 3 0.142 

5 3 0.127 

5 2 0.227 

5 1 0.251 

5 0 0.313 

6 0 0.136 

6 1 0.169 

6 2 0.134 

6 3 0.166 
 

Πίνακας 5.4.9: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου τύπου 

για ύψος z=1.75m – AESOPOS S/S 
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x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.359 

0 1 0.280 

0 2 0.108 

0 3 0.055 

1 3 2.234 

1 2 0.397 

1 1 1.316 

1 0 16.375 

2 0 5.173 

2 1 2.013 

2 2 0.435 

2 3 0.140 

3 3 0.136 

3 2 0.445 

3 1 1.357 

3 0 0.985 

4 0 1.101 

4 1 0.537 

4 2 0.244 

4 3 0.097 

5 3 2.084 

5 2 0.184 

5 1 0.208 

5 0 0.270 

6 0 1.093 

6 1 0.126 

6 2 0.091 

6 3 0.122 

 

    Στη συνέχεια, και στην περίπτωση του υποσταθμού αυτού 

κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μια για το κάθε 

ύψος όπως φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 5.5.11, Σχήμα 

5.5.12, Σχήμα 5.5.13). Φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου από 
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απομάκρυνση, σύμφωνα με το νοητό ορθογώνιο 3x6m πλέγμα που 

δημιούργησα.  

 

𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 

Σχήμα 5.4.11: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=0m για υποσταθμό AESOPOS 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 

 
 

Σχήμα 5.4.12: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει 

της οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1m για υποσταθμό AESOPOS 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.13: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της 

οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1.75m για υποσταθμό AESOPOS 

 

   Παρατηρείται και στα τρία γραφήματα ότι στην περιοχή όπου x ∊ 

[0.5,2.5]m και y ∊ [0,1]m συναντάμε μεγαλύτερη ένταση του μαγνητικού 

πεδίου. Το γεγονός αυτό συνεπάγει την ύπαρξη κάποιου στοιχείου εντός 

του υποσταθμού στο αριστερό μέρος του υποσταθμό σε αυτήν την 

περίπτωση. Επίσης, καθώς η κάθετη απόσταση από το έδαφος 

μεγαλώνει παρατηρείται ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πηγή είναι σε ψηλό 

σημείο πιο κοντά στο ύψος 1,75m. Η κορυφαία ένδειξη στον υποσταθμό 

αυτό ήταν τα 16.375μT μια τιμή η οποία είναι μικρότερη κατά 84% από 

το επιτρεπτό όριο ασφαλείας.  

 

• POLYXENIS S/S 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις για τον τελευταίο 

υποσταθμό στη περιοχή του χωριού Δευτερά στις 30/11/2017 γύρω στις 
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11:00 το πρωί. Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι 

μετρήσεις αυτές (Πίνακας 5.4.10, Πίνακας 5.4.11, Πίνακας 5.4.12). 

 

Πίνακας 5.4.10: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου 

τύπου για ύψος z=0m – POLYXENIS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.104 

0 1 1.102 

0 2 1.765 

0 3 11.083 

1 3 13.973 

1 2 1.964 

1 1 0.602 

1 0 0.851 

2 0 0.516 

2 1 1.348 

2 2 1.534 

2 3 4.316 

3 3 3.272 

3 2 0.686 

3 1 0.738 

3 0 0.881 

4 0 0.494 

4 1 2.314 

4 2 0.748 

4 3 0.815 

5 3 0.507 

5 2 0.949 

5 1 0.496 

 

Πίνακας 5.4.11: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου 

τύπου για ύψος z=1,2m – POLYXENIS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.229 
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0 1 1.226 

0 2 1.965 

0 3 12.336 

1 3 15.553 

1 2 2.186 

1 1 2.670 

1 0 0.947 

2 0 0.574 

2 1 1.500 

2 2 1.707 

2 3 4.804 

3 3 3.643 

3 2 0.763 

3 1 0.821 

3 0 0.981 

4 0 0.549 

4 1 2.575 

4 2 0.833 

4 3 0.907 

5 3 0.564 

5 2 1.056 

5 1 0.552 
 

 

Πίνακας 5.4.12: Μετρήσεις μαγνητικού πεδίου υποσταθμού διανομής επίγειου 

τύπου για ύψος z=1,7m – POLYXENIS S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.305 

0 1 1.302 

0 2 2.086 

0 3 13.099 

1 3 16.514 

1 2 2.321 

1 1 0.711 

1 0 1.006 
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2 0 0.609 

2 1 1.593 

2 2 1.813 

2 3 5.101 

3 3 3.868 

3 2 0.811 

3 1 0.872 

3 0 1.041 

4 0 0.583 

4 1 2.734 

4 2 0.884 

4 3 0.963 

5 3 0.599 

5 2 1.121 

5 1 0.586 
 

    Μετέπειτα, και στην περίπτωση του υποσταθμού αυτού 

κατασκευάστηκαν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις μια για το κάθε 

ύψος όπως φαίνονται στα πιο κάτω σχήματα (Σχήμα 5.5.14, Σχήμα 5.5.15 

Σχήμα 5.5.16). Φαίνεται η εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου από 

απομάκρυνση, σύμφωνα με το νοητό ορθογώνιο 3x4m πλέγμα που 

δημιούργησα. 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚)  

 

Σχήμα 5.4.14: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει 

της οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=0m για υποσταθμό POLYXENIS S/S 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 

 
Σχήμα 5.4.15: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει 

της οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1,2m για υποσταθμό POLYXENIS S/S 
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𝑩 = 𝒇(𝒙, 𝒚) 

 
Σχήμα 5.4.16: Τρισδιάστατη γραφική παράσταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει 

της οριζόντιας και κάθετης απομάκρυνσης για z=1.75m για υποσταθμό POLYXENIS 

S/S 

 

   Διαπιστώνεται ότι και στα τρία γραφήματα ότι στην περιοχή όπου x ∊ 

[0,2]m και y ∊ [2,3]m συναντάμε μεγαλύτερη ένταση του μαγνητικού 

πεδίου. Το γεγονός αυτό συνεπάγει την ύπαρξη κάποιου στοιχείου εντός 

του υποσταθμού στο αριστερό μέρος του υποσταθμό και σε αυτήν την 

περίπτωση. Επίσης, καθώς η κάθετη απόσταση από το έδαφος 

μεγαλώνει παρατηρείται ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται. 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πηγή είναι σε ψηλό 

σημείο πιο κοντά στο ύψος 1,75m. Η κορυφαία ένδειξη στον υποσταθμό 

αυτό ήταν τα 16.514μT μια τιμή η οποία είναι μικρότερη κατά 84% από 

το επιτρεπτό όριο ασφαλείας.  

 

5.4  Επεξεργασία μετρήσεων υποσταθμών διανομής επίγειου τύπου 

 

    Στο σημείο αυτό ακολουθεί επεξεργασία των μετρήσεων των 
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τεσσάρων υποσταθμών επίγειου τύπου που μετρήθηκαν (KALIS PLOTS, 

KOLAKKIDES, AESOPOS , POLYXENIS) με απώτερο σκοπό την εξαγωγή της 

εξάρτησης του μαγνητικού πεδίου από την απόσταση. Για το σκοπό αυτό 

θα γίνει χρήση της μεθόδου με τα ελάχιστα τετράγωνα (βλ. Παράρτημα 

Β). 

 

Διαδικασία: 

i. Εντοπίζουμε την κορυφαία ένδειξη του μαγνητικού πεδίου για 

τον κάθε υποσταθμό. 

ii. Επιλέγουμε τις τιμές του μαγνητικού πεδίου στην ευθεία που 

συναντάμε την μέγιστη ένδειξη και στην πραγματικότητα 

συνόρευε με την πρόσοψη του υποσταθμού δηλαδή για 

σταθερές z και y αποστάσεις. 

iii. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε την γραφική παράσταση της 

ευθείας που σχηματίζουν οι διάφορες τιμές του μαγνητικού 

πεδίου καθώς αλλάζει η απόσταση x όπως φαίνονται στα 

σχήματα που ακολουθούν (Σχήμα 5.5.1, Σχήμα 5.5.2, Σχήμα 

5.5.3). 
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Σχήμα 5.5.2: Γραφική παράσταση Β=f(x) για z=1.75m και ψ=4m – KOLAKKIDES 

PLOTS S/S 

 

𝐵 = 𝑓(𝑥) 

 
 

Σχήμα 5.5.1: Γραφική παράσταση Β=f(x) για z=1.75m και ψ=3m – KALIS PLOTS S/S 

 

𝐵 = 𝑓(𝑥) 
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𝐵 = 𝑓(𝑥) 

 

Σχήμα 5.5.3: Γραφική παράσταση Β=f(x) για z=1.75m και ψ=0m – AESOPOS S/S 

𝐵 = 𝑓(𝑥) 

 

 
 

Σχήμα 5.5.4: Γραφική παράσταση Β=f(x) για z=1.75m και ψ=3m – POLYXENIS S/S 
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iv. Παρατηρείται ότι τα γραφήματα αυτά έχουν εκθετική μορφή 

𝛣~𝑥𝑎. Για να μετατρέψουμε την εκθετική μορφή σε μορφή 

ευθείας κατασκευάζουμε νέες γραφικές παραστάσεις που θα 

έχουν ως άξονες τιμές τις λογαριθμιμένες τιμές του μαγνητικού 

πεδίου και της απόστασης (𝑙𝑛𝐵 και 𝑙𝑛𝑥) (Σχήμα 5.5.4, Σχήμα 

5.5.5, Σχήμα 5.5.6) 

v. Τα εν λόγω γραφήματα που απεικονίζονται στο Σχήμα 5.5.4, 

Σχήμα 5.5.5 και Σχήμα 5.5.6 παρατηρείται ότι τώρα είναι 

ευθείες της μορφής 𝑙𝑛𝐵 = 𝑙𝑛𝑐 + 𝑎𝑙𝑛𝑥 (όπου α και c σταθερές)  

και είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε την κλίση καθώς και το 

αντίστοιχο σφάλμα της καθεμιάς με την χρήση της μεθόδου των 

ελαχίστων τετραγώνων. 

vi. Για την καλύτερη προσέγγιση της εξάρτησης του μαγνητικού 

πεδίου από την απόσταση θα υπολογίσουμε την σταθμισμένη 

μέση τιμή και το αντίστοιχο σφάλμα της χρησιμοποιώντας τις 

τέσσερες τιμές για την κλίση που αναγράφονται στον πίνακα 

5.5.1. 
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𝑙𝑛𝐵 = 𝑓(𝑙𝑛𝑥) 

 

 

Σχήμα 5.5.5: Γραφική παράσταση lnΒ=f(lnx) για z=1.75m και ψ=3m – KALIS PLOTS 

S/S 
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 lnB

 Linear Fitting

ln
(B

)

ln(x)

Equation y = a + b*x

Plot B

Weight No Weighting

Intercept 2.71512 ± 0.5336

Slope -1.98787 ± 0.4792

Residual Sum of Squares 1.11292

Pearson's r -0.92279

R-Square(COD) 0.85155

Adj. R-Square 0.80206
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𝑙𝑛𝐵 = 𝑓(𝑙𝑛𝑥) 

 

 

Σχήμα 5.5.6: Γραφική παράσταση lnΒ=f(lnx) για z=1.75m και ψ=4m – KOLAKKIDES 

S/S 
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Equation y = a + b*x

Plot B

Weight No Weighting

Intercept 2.61551 ± 0.23503

Slope -1.97413 ± 0.31338

Residual Sum of Squares 0.06062

Pearson's r -0.98763

R-Square(COD) 0.97542

Adj. R-Square 0.95084
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 lnB

 Linear fit

y
(m

)

ln(x)

Equation y = a + b*x

Plot B

Weight No Weighting

Intercept 2.7028 ± 0.59337

Slope -1.96335 ± 0.47381

Residual Sum of Squares 1.97153

Pearson's r -0.90059

R-Square(COD) 0.81106

Adj. R-Square 0.76382

𝑙𝑛𝐵 = 𝑓(𝑙𝑛𝑥) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.5.7: Γραφική παράσταση lnΒ=f(lnx) για z=1.75m και ψ=0m – AESOPOS S/S 
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𝑙𝑛𝐵 = 𝑓(𝑙𝑛𝑥) 

 

Σχήμα 5.5.8: Γραφική παράσταση lnΒ=f(lnx) για z=1.75m και ψ=3m – KOLAKKIDES 

S/S 

Πίνακα 5.5.1: Κλίση των γραφικών 𝑙𝑛𝐵 = 𝑓(𝑙𝑛𝑥) και αντίστοιχα σφάλματα  

 

Υποσταθμός 
διανομής 

Κλίση (α) Σφάλμα κλίσης (σα) 

KALIS PLOTS S/S -1.988 0.479 

KOLAKKIDES S/S -1.974 0.313 

AESOPOS S/S -1.963 0.474 
POLYXENIS S/S -2.027 0.318 

 

    Παρατηρείται ότι και στις τέσσερεις περιπτώσεις η κλίση των 

υποσταθμών διανομής επίγειου τύπου είναι γύρω στο -2 όπως επομένως 

συμπεραίνουμε ότι το μαγνητικό πεδίο είναι αντιστρόφως ανάλογο του 
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Plot B
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τετραγώνου της απόστασης. Η σταθμισμένη μέση τιμή των τεσσάρων 

κλίσεων είναι: 

𝛼 = (−1.998 ± 0.396) 

 

    Η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου είναι υψηλότερη στον 

Υποσταθμό KALIS PLOTS λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των 

ρευμάτων. Στο εσωτερικό του κάθε υποσταθμού, οι πηγές των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων αυξάνονται λόγω του μεγάλου αριθμού των 

φυσικών ενώσεων που ενώνουν τα διάφορα μέρη του υποσταθμού με 

τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ισχύος. Έτσι είναι σημαντικό να 

αναγνωριστούν οι πιο σημαντικές πηγές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

που αποτελούνται από: καλώδια υψηλής και χαμηλής τάσης, 

μετασχηματιστές, υπόγεια καλώδια εισερχόμενα / εξερχόμενα από τον 

υποσταθμό, η κυρίως μονάδα του υποσταθμού (L.V. PILLAR), πυλώνες 

χαμηλής τάσης και συστοιχίες πυκνωτών. Οι μέγιστες τιμές μαγνητικού 

πεδίου των και στις τέσσερεις τοποθεσίες απέχουν πολύ από το όριο 

ασφαλείας του ICNIRP που είναι 100μ. 

    Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για συστήματα τριών 

φάσεων διπλού κυκλώματος για διπλά κυκλώματα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε όλες τις περιπτώσεις ενδεχομένως να υπήρχαν γειτονικά 

αντικείμενα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις 

του μαγνητικού πεδίου επηρεάζονται επίσης από τα τμήματα 

τραχύτητας εδάφους και η εγγύτητα του μεταλλικού τμήματος 

μεταβάλλεται σημαντικά από τα ρεύματα φόρτωσης. Και συγκεκριμένα, 

λόγω των ασύμμετρων φορτίων (διαφορετικών ρευμάτων) καθενός από 

τα τέσσερα κυκλώματα παρατηρείται ότι οι περισσότερες από τις 

μέγιστες τιμές μαγνητικού πεδίου εμφανίζονται σε διαφορετικές κάθετες 

αποστάσεις. 

    Το μέγιστο μαγνητικό πεδίο είναι 83% χαμηλότερο από τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP για την έκθεση του κοινού. 

Εντούτοις, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες το μαγνητικό πεδίο του δικτύου μετάδοσης χαμηλής 

συχνότητας από υποσταθμούς διανομής επίγειου τύπου δεν μπορεί να 

είναι κοντά στα επιτρεπτά όρια κατευθυντήριας γραμμής ασφαλείας αν 

λάβουμε υπόψιν ότι το φορτίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αυξηθεί λόγω 
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αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (καλοκαιρινή περίοδος) και 

λόγω καινούργιων κατοικιών που μπορεί να κτιστούν σε μια περιοχή.  

    Πριν τοποθετηθεί ένας υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου γίνεται 

εκτεταμένη μελέτη της περιοχής και προβλέπουν τις ανάγκες που 

ενδεχομένως θα υπάρξουν μέσα στα επόμενα 10 έτη και έτσι 

τοποθετείται ο κατάλληλος μετασχηματιστής στο εσωτερικό του 

υποσταθμού. Καταγραφή του φορτίου γίνεται σε υποσταθμούς όπου 

θέλουν να ελέγξουν κατά πόσο ένας μετασχηματιστής αντέχει το φορτίο 

για τις ανάγκες τις περιοχής που καλύπτει. Αν παρατηρηθεί ότι υπάρχει 

αυξημένη ζήτηση μπορεί να γίνει αντικατάσταση του μετασχηματιστή με 

μεγαλύτερο ή μπορεί να τοποθετηθεί καινούργιος υποσταθμός διανομής 

σε άλλο σημείο της ίδιας περιοχής. 

 

5.5 Συμπεράσματα 

 

Σύγκριση μετρήσεων μαγνητικού πεδίου που αφορούν την ίδια 

εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος με κριτήριο τη διαφορά 

ύψους των πλησιέστερων καλωδίων από το έδαφος.  

• Περιοχή Λακατάμειας  

    Κατά την διεξαγωγή της μέτρησης η ένταση του ρεύματος που διέρρεε 

την γραμμή ήταν 128A (φορτίο γραμμής όπως δόθηκε από ΑΗΚ). Η 

διαφορά του ύψους των πλησιέστερων καλωδίων από το έδαφος ήταν 

στα 3.4m. Κατασκευάστηκε το κοινό γράφημα του μαγνητικού πεδίου 

συναρτήσει της κάθετης απομάκρυνσης της εναέριας γραμμής 

μεταφοράς υψηλής ισχύος με κοινό φορτίο γραμμής για δύο 

διαφορετικά ύψη πλησιέστερων καλωδίων από το έδαφος όπως 

φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 5.5.1)  Παρατηρούμε ότι η 

κορυφαία ένδειξη στην περίπτωση όπου η γραμμές ήταν πιο μακριά στην 

επιφάνεια της Γης είναι κατά 43% μικρότερη της κορυφαίας ένδειξης 

στην περίπτωση όπου οι γραμμές ήταν πιο κοντά. Το μαγνητικό πεδίου 

μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 38.2%. Εντούτοις και στις δύο 

περιπτώσεις η ένταση του μαγνητικού πεδίου που εκπέμπουν είναι εντός 

του επιτρεπόμενου ορίου ασφαλείας που υοθετεί η Κυπριακή 

Δημοκρατία που ανέρχεται στα 100μΤ.  
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𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.5.1: Σύγκριση των δεδομένων μαγνητικού πεδίου μετρήσεων που αφορούν 

ίδια εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος σε διαφορετικό υψόμετρο - 

Λακατάμεια 

• Πολεμίδια  

    Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από παλαιότερη 

διπλωματική εργασία για σκοπούς σύγκρισης. Πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις στις 4/9/2010 στην περιοχή Πολεμίδια η ώρα 18:03 για την 

περίπτωση όπου το ύψος των πλησιέστερων καλωδίων ήταν στα 11.1m 

και η ώρα 18:32 για την περίπτωση όπου το ύψος των πλησιέστερων 

καλωδίων ήταν στα 8.3m.  Κατά την διεξαγωγή της μέτρησης η ένταση 

του ρεύματος που διέρρεε την γραμμή ήταν 93.6A (φορτίο γραμμής 

όπως δόθηκε από ΑΗΚ). Η διαφορά του ύψους των πλησιέστερων 

καλωδίων από το έδαφος ήταν στα 2.8m. Κατασκευάστηκε το κοινό 

γράφημα του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της κάθετης 

απομάκρυνσης της εναέριας γραμμής μεταφοράς υψηλής ισχύος με 

κοινό φορτίο γραμμής για δύο διαφορετικά ύψη πλησιέστερων 

καλωδίων από το έδαφος όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί 
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(Σχήμα 5.5.2). Παρατηρούμε ότι η κορυφαία ένδειξη στην περίπτωση 

όπου η γραμμές ήταν πιο μακριά στην επιφάνεια της Γης είναι κατά 

63.7% μικρότερη της κορυφαίας ένδειξης στην περίπτωση όπου οι 

γραμμές ήταν πιο κοντά. Το μαγνητικό πεδίο μειώνεται κατά μέσο όρο 

κατά 48.7%. Εντούτοις και στις δύο περιπτώσεις η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου που εκπέμπουν είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου ασφαλείας 

που υοθετεί η Κυπριακή Δημοκρατία που ανέρχεται στα 100μΤ.  

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.5.2: Σύγκριση των δεδομένων μαγνητικού πεδίου μετρήσεων που αφορούν 

ίδια εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος σε διαφορετικό υψόμετρο - 

Πολεμίδια 

• Αθαλάσσα - Λατσιά  

    Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις επίσης από παλαιότερη 

διπλωματική εργασία για σκοπούς σύγκρισης. Πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις στις 3/8/2010 στην περιοχή Αθαλάσσας στα Λατσιά η ώρα 

10:15 για την περίπτωση όπου το ύψος των πλησιέστερων καλωδίων 

ήταν στα 10.9m και η ώρα 10:45 για την περίπτωση όπου το ύψος των 
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πλησιέστερων καλωδίων ήταν στα 9.1m.  Κατά την διεξαγωγή της 

μέτρησης η ένταση του ρεύματος που διέρρεε την γραμμή ανά κύκλωμα 

και φάση ήταν 200A (φορτίο μπλε κυκλώματος) και 65Α (φορτίο καφέ 

κυκλώματος). Η διαφορά του ύψους των πλησιέστερων καλωδίων από 

το έδαφος ήταν στα 2.8m. Κατασκευάστηκε το κοινό γράφημα του 

μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της κάθετης απομάκρυνσης της εναέριας 

γραμμής μεταφοράς υψηλής ισχύος με κοινό φορτίο γραμμής για δύο 

διαφορετικά ύψη πλησιέστερων καλωδίων από το έδαφος όπως 

φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 5.5.3). Παρατηρούμε ότι η 

κορυφαία ένδειξη στην περίπτωση όπου η γραμμές ήταν πιο μακριά στην 

επιφάνεια της Γης είναι κατά 51.7% μικρότερη της κορυφαίας ένδειξης 

στην περίπτωση όπου οι γραμμές ήταν πιο κοντά. Το μαγνητικό πεδίο 

μειώνεται κατά μέσο όρο κατά 39.2%. Εντούτοις και στις δύο 

περιπτώσεις η ένταση του μαγνητικού πεδίου που εκπέμπουν είναι εντός 

του επιτρεπόμενου ορίου ασφαλείας που υοθετεί η Κυπριακή 

Δημοκρατία που ανέρχεται στα 100μΤ.  

𝑩 = 𝒇(𝒙) 
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Σχήμα 5.5.3: Σύγκριση των δεδομένων μαγνητικού πεδίου μετρήσεων που αφορούν 

ίδια εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής ισχύος σε διαφορετικό υψόμετρο - 

Πολεμίδια 

 

• Σύγκριση τέως ενεργής εναέριας γραμμής μεταφοράς με νυν 

ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης: Oδός 

Αθαλάσσης – οδός Επιστροφής 

   Στη συνέχεια κατασκευάστηκε κοινό γράφημα της μέγιστης έντασης 

του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει της κάθετης απομάκρυνσης για την 

τέως ενεργή εναέρια γραμμή μεταφοράς (Αθαλάσσης) με την νυν ενεργή 

υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης (οδός Επιστροφής) για 

σκοπούς σύγκρισης όπως φαίνεται πιο κάτω στο σχήμα που ακολουθεί 

(Σχήμα 5.5.4).  

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

 

Σχήμα 5.5.4: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης  απομάκρυνσης για 

ύψος: 0m – ενεργή εναέρια και ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς περιοχή Γέρι 
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    Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων η ένταση του ρεύματος που 

διέρρεε τα καλώδια της εναέριας γραμμής Γέρι-Λατσιά ανά κύκλωμα και 

φάση ήταν 177Α (φορτίο μπλε κυκλώματος) και 67Α (φορτίο καφέ 

κυκλώματος) ενώ κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων της υπόγειας 

γραμμής ήταν 160Α όπως δόθηκε από την ΑΗΚ. Στο πιο πάνω γράφημα 

(Σχήμα 5.3.4) παρατηρείται ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου που 

αντιστοιχεί στη μέση έκθεση του ανθρώπινου κεφαλιού στην περίπτωση 

της εναέριας γραμμής μεταφοράς είναι μικρότερη σε σχέση με την 

υπόγεια γραμμή μεταφοράς και για τα τρία ύψη. 

    Η μέγιστη τιμή στην περίπτωση της υπόγειας γραμμής είναι κατά  75% 

μεγαλύτερη από την μέγιστη τιμή στην περίπτωση της εναέριας γραμμής 

μεταφοράς, η ενδιάμεση τιμή κατά 50%, ενώ η ελάχιστή είναι κατά 15% 

μεγαλύτερη. Μπορεί η γραμμή μεταφοράς να μην είναι ορατή με γυμνό 

μάτι αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο κοντά στον άνθρωπο σε σχέση 

με την εναέρια γραμμή μεταφοράς. Η υπόγεια γραμμή μεταφοράς είναι 

γύρω στα 2.5 - 3 μέτρα κάτω από το επίπεδο της επιφάνειας της Γης ενώ 

η εναέρια περίπου 15 μέτρα πάνω. 

    Δεδομένου ότι το φορτίο που διέρρεε την υπόγεια και εναέρια γραμμή 

δεν ήταν ακριβώς το ίδιο από την γραφική παράσταση συμπεραίνουμε 

ότι δεν υπάρχουν απότομες αλλαγές της κατανομής του μαγνητικού 

πεδίου με τις κάθετες αποστάσεις στην περίπτωση της εναέριας γραμμής 

μεταφοράς και το μαγνητικό πεδίο μειώνεται βαθμιαία. Αντιθέτως, στην 

υπόγεια γραμμή μεταφοράς είναι εμφανές ότι το μαγνητικό πεδίο πέφτει 

απότομα σε ελάχιστο επίπεδο σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Σε μια 

ιδανική περίπτωση αν είχαμε μετρήσεις από την εναέρια και την υπόγεια 

γραμμή με ακριβώς το ίδιο ρεύμα (φορτίο) τότε θα αναμέναμε ότι η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου θα ήταν μεγαλύτερη σε όλα τα ύψη στην 

περίπτωση της υπόγειας γραμμής, αφού θα είμασταν πιο κοντά στην 

πηγή σε σχέση με την περίπτωση της εναέριας γραμμής. Στη 

συγκεκριμένη περίσταση η προκαλούμενη ένταση και στις δύο 

περιπτώσεις δεν υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο ασφαλείας. Και στις δύο 

περιπτώσεις μετρήσεων μαγνητικού πεδίου υπόγειας γραμμής 

μεταφοράς υψηλής ισχύος 132kV και διπλής τριφασικής εναέριας 

γραμμής ισχύος 132 kV. εξασφαλίζεται ότι οι τιμές της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου πληρούνε τις κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP. 
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• Σύγκριση τέως ενεργής εναέριας γραμμής μεταφοράς με νυν 

ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οικιστική 

περιοχή Γερίου 

 

    Στη συνέχεια κατασκευάστηκε ακόμα ένα γράφημα (Σχήμα 5.5.5) το 

οποίο απεικονίζει την τέως εναέρια γραμμή μεταφοράς στην οικιστική 

περιοχή του χωριού Γερίου και την νυν υπόγεια γραμμή στην οδό Φώτη 

Πίττα σε κοινό γράφημα για σκοπούς εξαγωγής συμπερασμάτων. 

𝑩 = 𝒇(𝒙) 

 

Σχήμα 5.5.5: Ένταση μαγνητικού πεδίου συναρτήσει κάθετης  απομάκρυνσης  – 

ενεργή εναέρια και ενεργή υπόγεια γραμμή μεταφοράς – Φώτη Πίττα - Οικιστική 

περιοχή Γερίου 

 

      

    Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων η ένταση του ρεύματος που 

διέρρεε τα καλώδια της εναέριας γραμμής οικιστικής περιοχής Γερίου 

ανά κύκλωμα και φάση ήταν 179Α (φορτίο μπλε κυκλώματος) και 69Α 

(φορτίο καφέ κυκλώματος) ενώ κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων της 
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υπόγειας γραμμής ήταν 165Α όπως μας δόθηκε από την ΑΗΚ. 

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου που επάγεται 

λόγω της υπόγειας γραμμής δεν είναι και στις τρεις περιπτώσεις 

μικρότερη από αυτή που επάγεται λόγω της εναέριας γραμμής 

μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της έντασης του μαγνητικού 

πεδίου δεν μπορούν να οδηγήσουν ξεκάθαρα σε κάποιο συμπέρασμα 

στο αν είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται υπόγειες γραμμές ή 

εναέριες. Σε μια ιδανική περίπτωση αν είχαμε μετρήσεις από την εναέρια 

και την υπόγεια γραμμή με ακριβώς το ίδιο ρεύμα (φορτίο) τότε θα 

αναμέναμε ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου θα ήταν μεγαλύτερη σε 

όλα τα ύψη στην περίπτωση της υπόγειας γραμμής, αφού θα είμασταν 

πιο κοντά στην πηγή σε σχέση με την περίπτωση της εναέριας γραμμής. 

    Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται και στις τρεις περιπτώσεις είναι ότι η 

ένταση στην περίπτωση της υπόγειας γραμμής πέφτει σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα πιο γρήγορα σε σχέση με την περίπτωση της εναέριας. Δηλαδή 

σε πολύ κοντινές αποστάσεις από την πηγή το μαγνητικό πεδίο σχεδόν 

εξασθενεί πράγμα το οποίο στην περίπτωση της εναέριας γραμμής 

μεταφοράς δεν ισχύει. Το γεγονός αυτό καθιστά τις υπόγειες γραμμές 

περισσότερο έμπιστες συγκριτικά με τις εναέριες δεδομένου ότι και στις 

δύο περιπτώσεις η ένταση του μαγνητικού πεδίου που εκπέμπουν είναι 

εντός του επιτρεπόμενου ορίου ασφαλείας που υοθετεί η Κυπριακή 

Δημοκρατία που ανέρχεται στα 100μΤ.  

Σύνοψη:  

    Τα επίπεδα της έντασης του μαγνητικού πεδίου που προκαλούνται 

από εναέριες γραμμές μεταφοράς σύμφωνα με το πειραματικό μέρος 

που διεξήχθη, αυξάνονται όσο πλησιάζουμε υψομετρικά την γραμμή, 

αφού πλησιάζουμε έτσι στην πηγή του πεδίου. Παρόλα αυτά   η 

προκαλούμενη ένταση σε συνήθη υψόμετρα δεν υπερβαίνει τα 2μT, τιμή  

50 φορές μικρότερη από τα καθορισμένα όρια ασφαλείας τα οποία 

υιοθετεί η Κυπριακή Δημοκρατία. 

    Τα υπόγεια καλώδια παράγουν υψηλότερα μαγνητικά πεδία ακριβώς 

από πάνω τους στην επιφάνεια του εδάφους, σε σχέση με τις εναέριες 

γραμμές μεταφοράς. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η απόσταση 

μεταξύ του καλωδίου και του επιπέδου του εδάφους είναι μικρότερη 

από την αντίστοιχη των εναέριων γραμμών. Για παράδειγμα, ένα υπόγειο 

καλώδιο 132kV παράγει λίγο περισσότερο από 1μT στο επίπεδο του 
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εδάφους. Στα 1.75 μέτρα από το έδαφος το μαγνητικό πεδίο πέφτει γύρω 

στα 0.3μT και μειώνεται ταχύτατα όσο απομακρυνόμαστε από το 

καλώδιο. Το γεγονός αυτό καθιστά τις υπόγειες γραμμές μεταφοράς πιο 

έμπιστες σε σχέση με την εναέριες. Επίσης, εξαιτίας των υλικών μόνωσης 

και του εδάφους, τα υπόγεια καλώδια δεν παράγουν καθόλου ηλεκτρικό 

πεδίο.  

   Η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου είναι υψηλότερη στον 

υποσταθμό KALIS PLOTS S/S λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των 

ρευμάτων. Οι διάφορες τιμές στις μετρήσεις ενός υποσταθμού  

οφείλονται στην περίπλοκη υπέρθεση των μαγνητικών πεδίων που 

παράγονται από κάθε αγωγό, ο οποίος φορτώνεται από διαφορετικά 

ρεύματα, παρόλο που χρησιμοποιείται ο ίδιος πυλώνας και οι αγωγοί 

έχουν την ίδια γεωμετρική διάταξη. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 

πρόκειται για συστήματα τριών φάσεων διπλού κυκλώματος. Από τις 

μετρήσεις μας σε υποσταθμούς διανομής της ΑΗΚ συμπεραίνουμε ότι οι 

εγκαταστάσεις αυτές είναι σε ακίνδυνα επίπεδα. Η πιο ψηλή τιμή που 

βρέθηκε σε υποσταθμό διανομής από το δείγμα που μετρήσαμε ήταν, 

83% χαμηλότερη από το όριο ασφαλείας για την έκθεση του κοινού. 

Επίσης, επαληθεύεται ότι το μαγνητικό πεδίο  φθίνει εκθετικά (Β~1/r2), 

γεγονός το οποίο που σημαίνει ότι μικρές απομακρύνσεις από την πηγή 

επιφέρουν μεγάλη πτώση του πεδίου.  

    Εν κατακλείδι, πέρα του γεγονότος ότι σε όλες τις περιπτώσεις 

εξασφαλίζεται ότι οι τιμές της έντασης του μαγνητικού πεδίου που 

καταγράφηκαν πληρούνε τις κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP δεν 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, και κυρίως 

από άτομα που βρίσκονται επί καθημερινής βάσεως κοντά σε ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις του συστήματος μεταφοράς και διανομής. 
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Ελάχιστα τετράγωνα 
 

𝛼 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝛥
 

 

𝛥 = 𝑁 ∑ 𝑥𝛪
2 − (∑ 𝑥𝑖) 2

𝑁

𝑖=1 

𝛮

𝛪=1

 

 

                     σα = √𝜎𝑦2 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
𝜎𝑥)

2

 

 

 

 

 

 

Σταθμισμένη μέση τιμή 
 

𝛼 =
∑ 𝑤𝑥𝑦 − ∑ 𝑤𝑥 ∑ 𝑤𝑦

𝛥
 

 

𝛥 = ∑ 𝑤

𝑁

𝑖=1

∑ 𝑤𝑥𝛪
2 − (∑ 𝑤𝑥𝑖) 2

𝑁

𝑖=1 

𝑁

𝛪=1

 

 

 

  w = 
1

𝜎𝑦𝑖
2+(𝑎𝜎𝑥𝑖)2

 

 

𝜎𝑎 = √
∑ 𝑤

𝛥
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

    Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων και σταθμισμένης μέσης τιμής η οποία 

υπολογίζει την κλίση λαμβάνοντας υπόψιν της το σφάλμα και στους δύο άξονες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

1 Μετρήσεις Υπόγειων Γραμμών Υψηλής Ισχύος 

 
i. Ανενεργή υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης – Φώτη Πίττα 

x ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

-3 0.138 

-2 0.067 

-1 0.147 

0 0.180 

1 0.209 

2 0.115 

3 0.141 

 

ii. Ενεργή υπόγεια γραμμή υψηλής τάσης – Φώτη Πίττα 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5.0 0.127 0.107 0.099 

-4.5 0.131 0.132 0.11 

-4.0 0.171 0.158 0.13 

-3.5 0.185 0.184 0.135 

-3.0 0.245 0.18 0.153 

-2.5 0.299 0.212 0.176 

-2.0 0.400 0.264 0.209 

-1.5 0.508 0.309 0.231 

-1.0 0.657 0.355 0.259 

-0.5 0.785 0.395 0.277 

0.0 0.875 0.436 0.296 

0.5 0.833 0.422 0.288 

1.0 0.734 0.399 0.281 

1.5 0.624 0.376 0.264 

2.0 0.489 0.314 0.239 
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2.5 0.397 0.283 0.216 

3.0 0.324 0.248 0.191 

3.5 0.246 0.198 0.188 

4.0 0.216 0.177 0.154 

4.5 0.163 0.156 0.138 

5.0 0.149 0.133 0.123 
 

iii. Υπόγεια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – Αθαλάσσης (Δρόμος από 

κυκλικό κόμβο γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας προς υποσταθμό 

μεταφοράς ΑΗΚ) 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5 0.377 0.232 0.132 

-4 0.526 0.283 0.172 

-3 0.457 0.341 0.187 

-2 0.501 0.368 0.226 

-1 0.786 0.512 0.264 

0 0.943 0.632 0.294 

1 0.686 0.465 0.252 

2 0.442 0.320 0.214 

3 0.287 0.227 0.179 
 

2 Μετρήσεις εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης 
 

i. Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – περιοχή Λακατάμειας 

 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-5.0 0.241 0.209 0.175 

-4.5 0.247 0.214 0.176 

-4.0 0.255 0.220 0.183 
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-3.5 0.299 0.241 0.208 

-3.0 0.364 0.278 0.243 

-2.5 0.481 0.346 0.294 

-2.0 0.668 0.428 0.317 

-1.5 0.788 0.485 0.353 

-1.0 1.099 0.568 0.361 

-0.5 1.228 0.589 0.360 

0.0 1.309 0.615 0.375 

0.5 1.166 0.551 0.351 

1.0 0.914 0.474 0.322 

1.5 0.684 0.395 0.287 

2.0 0.491 0.311 0.239 

2.5 0.361 0.261 0.189 

3.0 0.295 0.204 0.163 

3.5 0.275 0.189 0.151 

4.0 0.175 0.194 0.144 

4.5 0.162 0.147 0.134 

5.0 0.151 0.128 0.131 
 

ii. Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης  – βιομηχανική περιοχή 

Λατσιών 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-9 0.391 0.425 0.449 

-8 0.400 0.445 0.467 

-7 0.412 0.451 0.483 

-6 0.411 0.460 0.493 

-5 0.418 0.469 0.508 

-4 0.434 0.479 0.509 

-3 0.441 0.481 0.517 

-2 0.442 0.495 0.524 

-1 0.457 0.498 0.530 
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0 0.461 0.503 0.544 

1 0.461 0.506 0.541 

2 0.461 0.504 0.533 

3 0.458 0.499 0.527 

4 0.455 0.498 0.539 

5 0.446 0.495 0.514 

6 0.445 0.485 0.512 

7 0.436 0.492 0.503 

8 0.435 0.473 0.491 

9 0.423 0.466 0.478 

10 0.411 0.456 0.462 

11 0.403 0.442 0.450 

12 0.386 0.425 0.436 

13 0.373 0.409 0.420 

14 0.358 0.408 0.404 

15 0.344 0.381 0.389 

 

iii. Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οικιστική περιοχή 

Ανθούπολης 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-15 0.542 0.5 0.953 

-14 0.580 1 0.954 

-13 0.614 1.5 0.948 

-12 0.649 2 0.950 

-11 0.692 2.5 0.945 

-10 0.727 3 0.949 

-9 0.768 3.5 0.937 

-8 0.805 4 0.930 

-7 0.834 4.5 0.915 

-6 0.871 5 0.879 

-5 0.882 6 0.841 
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-4.5 0.910 7 0.807 

-4 0.914 8 0.763 

-3.5 0.913 9 0.723 

-3 0.928 10 0.672 

-2.5 0.937 11 0.629 

-2 0.943 12 0.591 

-1.5 0.948 13 0.559 

-1 0.953 14 0.538 

-0.5 0.957 15 0.522 

0 0.954  

 

i. Εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης – οικιστική περιοχή 

Ανθούπολης 

 

x ± 0.05 (m) B ± 3% (μΤ)  
z=0m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1m 

B ± 3% (μΤ)  
z=1.75m 

-11 0.253 0.289 0.303 

-10 0.282 0.295 0.312 

-9 0.302 0.305 0.327 

-8 0.292 0.315 0.331 

-7 0.303 0.316 0.341 

-6 0.304 0.315 0.343 

-5 0.317 0.335 0.346 

-4 0.317 0.337 0.353 

-3 0.319 0.359 0.354 

-2 0.328 0.349 0.359 

-1 0.328 0.355 0.362 

0 0.317 0.350 0.372 

1 0.317 0.343 0.372 

2 0.322 0.361 0.380 

3 0.315 0.336 0.370 
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4 0.320 0.350 0.370 

5 0.308 0.343 0.360 

6 0.297 0.319 0.347 

7 0.297 0.329 0.341 

8 0.289 0.311 0.335 

9 0.280 0.300 0.327 

10 0.281 0.292 0.318 

11 0.250 0.284 0.287 

12 0.239 0.249 0.280 

13 0.233 0.254 0.264 

14 0.213 0.241 0.261 

15 0.191 0.219 0.239 

 

 

ii. Ανενεργή εναέρια γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης για z=1,7m – 

οικιστική περιοχή Γερίου 

x ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

-6 0,159 

-5 0,165 

-4 0,200 

-3 0,274 

-2 0,302 

-1 0,336 

0 0,348 

1 0,306 

2 0,253 

3 0,185 

4 0,155 

5 0,133 

6 0,142 

7 0,135 
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3 Μετρήσεις υποσταθμών διανομής επίγειου τύπου 
 

i. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=0m – KALIS PLOTS S/S 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.847 

0 1 1.048 

0 2 1.958 

0 3 7.461 

1 3 11.115 

1 2 1.897 

1 1 1.057 

1 0 0.925 

2 0 0.534 

2 1 1.246 

2 2 1.444 

2 3 4.078 

3 3 1.545 

3 2 0.943 

3 1 0.736 

3 0 0.748 

4 0 1.053 

4 1 0.622 
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4 2 1.199 

4 3 0.889 

5 3 0.650 

5 2 0.552 

5 1 0.730 

5 0 0.929 

 

ii. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1.2m – KALIS PLOTS 

S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.742 

0 1 1.189 

0 2 2.749 

0 3 13.640 

1 3 16.257 

1 2 2.428 

1 1 1.171 

1 0 0.822 

2 0 0.812 

2 1 0.748 

2 2 2.363 

2 3 4.947 

3 3 2.214 

3 2 1.379 

3 1 0.626 

3 0 0.541 

4 0 0.998 

4 1 0.743 

4 2 1.045 

4 3 1.485 

5 3 0.716 

5 2 0.987 
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5 1 0.890 

5 0 0.453 
 

 

 

 

iii. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1.7m – KALIS PLOTS 

S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.071 

0 1 1.383 

0 2 2.359 

0 3 14.173 

1 3 16.556 

1 2 2.379 

1 1 0.770 

1 0 1.064 

2 0 0.668 

2 1 1.651 

2 2 1.871 

2 3 5.159 

0 0 3.451 

3 3 0.869 

3 2 0.930 

3 1 1.100 

3 0 0.642 

4 0 0.793 

4 1 0.942 

4 2 4.021 

4 3 0.657 

5 3 1.180 
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5 2 0.645 

5 1 1.039 

5 0 1.071 

 

 

 

iv. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=0m – KOLAKKIDES S/S 
 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 1 1.384 

0 2 1.862 

0 3 1.777 

0 4 2.695 

1 4 14.71 

1 3 1.992 

1 2 1.108 

1 1 2.874 

1 0 1.462 

2 0 0.705 

2 1 2.199 

2 2 0.811 

2 3 2.024 

2 4 2.864 

3 4 1.433 

3 3 1.912 

3 2 0.825 

3 0 0.676 

 

v. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,2m – KOLAKKIDES 

S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 
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0 1 1.794 

0 2 1.636 

0 3 2.622 

0 4 2.478 

1 4 12.536 

1 3 2.332 

1 2 1.643 

1 1 2.262 

1 0 1.562 

2 0 1.6018 

2 1 1.805 

2 2 1.343 

2 3 4.05 

2 4 3.931 

3 4 3.655 

3 3 2.944 

3 2 2.334 

3 0 2.443 
 

vi. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,7m – KOLAKKIDES 

S/S 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 1 1.207 

0 2 1.404 

0 3 1.483 

0 4 2.255 

1 4 14.715 

1 3 2.628 

1 2 2.18 

1 1 1.656 

1 0 1.664 

2 0 1.314 
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2 1 1.417 

2 2 1.875 

2 3 2.402 

2 4 2.853 

3 4 1.772 

3 3 3.986 

3 2 3.784 

3 0 4.216 
 

vii. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=0m – AESOPOS S/S 

 
 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.359 

0 1 0.280 

0 2 0.108 

0 3 0.055 

1 3 0.234 

1 2 0.397 

1 1 1.316 

1 0 16.375 

2 0 5.173 

2 1 2.013 

2 2 0.435 

2 3 0.142 

3 3 0.136 

3 2 0.445 

3 1 1.357 

3 0 0.985 

4 0 1.101 

4 1 0.537 
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4 2 0.244 

4 3 0.097 

5 3 0.084 

5 2 0.184 

5 1 0.208 

5 0 0.271 

6 0 1.093 

6 1 0.126 

6 2 0.091 

6 3 0.122 
 

viii. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,2m – AESOPOS S/S 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.402 

0 1 0.323 

0 2 0.151 

0 3 0.098 

1 3 0.277 

1 2 0.442 

1 1 1.360 

1 0 15.418 

2 0 8.431 

2 1 2.056 

2 2 0.479 

2 3 0.183 

3 3 0.179 

3 2 0.488 

3 1 1.421 

3 0 5.217 

4 0 1.144 
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4 1 0.580 

4 2 0.287 

4 3 0.142 

5 3 0.127 

5 2 0.227 

5 1 0.251 

5 0 0.313 

6 0 0.136 

6 1 0.169 

6 2 0.134 

6 3 0.166 
 

ix. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,7m – AESOPOS S/S 
 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 0.359 

0 1 0.280 

0 2 0.108 

0 3 0.055 

1 3 2.234 

1 2 0.397 

1 1 1.316 

1 0 16.375 

2 0 5.173 

2 1 2.013 

2 2 0.435 

2 3 0.140 

3 3 0.136 

3 2 0.445 

3 1 1.357 

3 0 0.985 

4 0 1.101 
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4 1 0.537 

4 2 0.244 

4 3 0.097 

5 3 2.084 

5 2 0.184 

5 1 0.208 

5 0 0.270 

6 0 1.093 

6 1 0.126 

6 2 0.091 

6 3 0.122 
 

x. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=0m – KANARAS S/S 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.104 

0 1 1.102 

0 2 1.765 

0 3 11.083 

1 3 13.973 

1 2 1.964 

1 1 0.602 

1 0 0.851 

2 0 0.516 

2 1 1.348 

2 2 1.534 

2 3 4.316 

3 3 3.272 

3 2 0.686 

3 1 0.738 

3 0 0.881 
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4 0 0.494 

4 1 2.314 

4 2 0.748 

4 3 0.815 

5 3 0.507 

5 2 0.949 

5 1 0.496 
 

xi. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,2m – KANARAS S/S 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.229 

0 1 1.226 

0 2 1.965 

0 3 12.336 

1 3 15.553 

1 2 2.186 

1 1 2.670 

1 0 0.947 

2 0 0.574 

2 1 1.500 

2 2 1.707 

2 3 4.804 

3 3 3.643 

3 2 0.763 

3 1 0.821 

3 0 0.981 

4 0 0.549 

4 1 2.575 

4 2 0.833 

4 3 0.907 
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5 3 0.564 

5 2 1.056 

5 1 0.552 
 

 

 

 

 

xii. Υποσταθμός διανομής επίγειου τύπου για ύψος z=1,7m – KANARAS S/S 

 

x ± 0,05 (m) y ± 0,05 (m) B ± 3% (μΤ) 

0 0 1.305 

0 1 1.302 

0 2 2.086 

0 3 13.099 

1 3 16.514 

1 2 2.321 

1 1 0.711 

1 0 1.006 

2 0 0.609 

2 1 1.593 

2 2 1.813 

2 3 5.101 

3 3 3.868 

3 2 0.811 

3 1 0.872 

3 0 1.041 

4 0 0.583 

4 1 2.734 

4 2 0.884 

4 3 0.963 
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5 3 0.599 

5 2 1.121 

5 1 0.586 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Χάρτης υποσταθμών διανομής επίγειου τύπου. 
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