
Αντικεραυνική προστασία σκαφών

Το φαινόμενο του κεραυνού

Ο κεραυνός υπήρξε ένα από τα πρώτα φυσικά φαινόμενα που παρατήρησε ο άνθρωπος. Η βίαιη εκδήλωσή του σε 

συνδυασμό με την άγνοια του τρόπου πρόκλησής του δημιούργησε τεράστιο φόβο στον άνθρωπο που του προσέδωσε 

θεϊκές ιδιότητες.

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ανάμεσα στα έτη 1747 και 1749 πειραματιζόμενος με έναν χαρταετό, συσχέτισε για πρώτη φορά 

το «άγνωστο» φαινόμενο με το ηλεκτρικό ρεύμα και την ηλεκτρική εκκένωση. Από τότε ο Φραγκλίνος  που ταυτίστηκε 

με αυτή την ανακάλυψη, σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη προσωπικότητα, απέδειξε ότι ο 

κεραυνός είναι ηλεκτρικό φορτίο και προχώρησε στην αντιμετώπισή του με την δημιουργία του γνωστού ομώνυμου 

αλεξικέραυνου.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη δημιουργία του κεραυνού καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισής του παραμένουν ίδιες 

μέχρι σήμερα στο χώρο της φυσικής, της μετεωρολογίας και του ευρύτερου εκπαιδευτικού κόσμου.

Η ατμόσφαιρα της γης αποτελείται από θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία εμπεριέχει το ηλεκτρικό πεδίο της και έχει ως

αποτέλεσμα την ηλεκτρική αγωγιμότητα αυτής. Το συγκεκριμένο πεδίο ονομάζεται Ιονόσφαιρα και τα ιόντα 

προκαλούνται από τον ιονισμό των μορίων του αέρα λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Παράλληλα όμως το ίδιο συμβαίνει

και στον Γήινο Φλοιό, δηλαδή η ξηρά και η θάλασσα κατέχουν επίσης θετικά και αρνητικά ιόντα.                                      

Αστραπή είναι ο τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας ο οποίος δημιουργείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά νέφη, ή μεταξύ 

δύο διαφορετικών τμημάτων του ίδιου νέφους, ή ανάμεσα σε ένα νέφος και στο έδαφος ή στην επιφάνεια της θάλασσας.

Κεραυνός χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε ηλεκτρική εκκένωση που συμβαίνει στην ατμόσφαιρα και οφείλεται σε φυσικά

αίτια, ενώ ειδικότερα η αστραπή αποτελεί μετεωρολογικό φαινόμενο. Ο σπινθήρας αυτός δημιουργείται όταν η 

συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού υπερνικά τη φυσική αντίσταση που προβάλλει ο ατμοσφαιρικός αέρας στη δίοδο 

ενός ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν ο αέρας είναι ξηρός τότε η αντίσταση αυτή είναι μεγάλη. Όταν όμως περιέχει 

υδροσταγόνες η αντίσταση μικραίνει.

                                  Κεραυνός χτυπάει το κρουαζιερόπλοιο Croisières de France στη Γένοβα  

Οι πρώτες διαπιστώσεις για τις διαδικασίες των κεραυνών έγιναν μετά την ανάπτυξη του καθοδικού παλμογράφου* 

(Norinder, 1925) και της περιστροφικής φωτογραφικής μηχανής* (C.V. Boys, 1926). 

*Καθοδικός παλμογράφος :Το όργανο αυτό παρέχει βασικά οπτική απεικόνιση κυματομορφών και μπορεί να μετρήσει 

τάση, χρόνο και διαφορά φάσης μεταξύ δύο εναλλασσομένων τάσεων. 

*Περιστροφική φωτογραφικής μηχανή: Ο Sir Charles Vernon Boys  εφηύρε την "κάμερα Boys" υψηλής ταχύτητας που 

του επέτρεπε να παρατηρεί με κάποιες λεπτομέρειες τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός κεραυνού. Η κάμερα είχε δύο 

φακούς τοποθετημένους 180° χώρια σε έναν ταχέως περιστρεφόμενο δίσκο. Συγκρίνοντας τις εικόνες των δύο φακών και 

μετά την επεξεργασία των παρατηρούσε τις λεπτομέρειες της χρονικής ακολουθίας των αναλαμπών.

Βασικά στάδια εξέλιξης του κεραυνού

Ο κεραυνός, εξελίσσεται σε δύο βασικά στάδια, στο στάδιο της προεκκένωσης και στον κυρίως κεραυνό (ή κεραυνό 

επιστροφής). Η αρχή της σύγχρονης αντικεραυνικής προστασίας, συνίσταται, σε ένα μεγάλο βαθμό, ακριβώς στην 

συγκράτηση του κεραυνικού φαινομένου στις αρχικές διαδικασίες του.

Κατά το στάδιο της προεκκένωσης, δημιουργείται ο πρόδρομος οχετός, που σχηματίζει τον δίαυλο στον οποίο ρέει στη 

συνέχεια ο κεραυνός. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται πτώση της αντίστασης του αέρα κατά μήκος του οχετού και στη 

συνέχεια, αύξηση της αγωγιμότητας του πυρακτωμένου και ιονισμένου αέρα που ρέει μέσα από αυτόν.

Η μελέτη των σταδίων του κεραυνού και η ταξινόμησή τους, έγινε από τον K. Berger, ο οποίος έδωσε και τους 

παρακάτω ορισμούς:

Πολικότητα κεραυνού :“Αρνητικός κεραυνός” είναι εκείνος που μεταφέρει αρνητικά φορτία στη γη, και είναι ο πιο 

συνήθης. Αντίθετα “Θετικός ” είναι εκείνος ο κεραυνός που μεταφέρει θετικά φορτία.

Κατεύθυνση οχετού προεκκένωσης και κεραυνού: “Κατερχόμενος” ονομάζεται ο οχετός ή ο κεραυνός που 

εξελίσσεται από πάνω προς τα κάτω. Στην αντίθετη περίπτωση λέγεται “ανερχόμενος”.



Πολικότητα πεδίου: Θετική είναι η πολικότητα του πεδίου, όταν οι δυναμικές γραμμές του κατευθύνονται προς τα 

κάτω. (πεδίο καλοκαιρίας = θετικό, πεδίο κακοκαιρίας = αρνητικό)

Είδη κεραυνών

Η δημιουργία των κεραυνών μπορεί να συμβεί είτε στο εσωτερικό του ίδιου του σύννεφου, είτε από την μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση και τέλος μεταξύ του σύννεφου και της γης, ως προς και τις δύο κατευθύνσεις.                                           

Με βάση αυτά έχουμε τρία είδη κεραυνικών εκκενώσεων.

- Κεραυνοί μέσα στα σύννεφα: Πρόκειται για τον πιο συνηθισμένο τύπο εκφορτίσεως. Η εκκένωση λαμβάνει χώρα

ανάμεσα στο ανώτερο θετικό και κατώτερο αρνητικό κέντρο του χωρικού φορτίου.

- Κεραυνοί μεταξύ σύννεφων: Πρόκειται για εκφόρτιση η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των σύννεφων. Οι κεραυνοί 

αυτοί ξεκινάνε να εκδηλώνονται από μικρό υψόμετρο και έχουν μεγάλο μήκος κεραυνικού τόξου.

- Κεραυνοί μεταξύ σύννεφων και γης ή και αντίστροφα: Πρόκειται για αρνητικές και θετικές εκφορτίσεις οι οποίες 

πηγάζουν από τα σύννεφα προς τη γη και αντίστροφα. Οι μεγαλύτερες εντάσεις εμφανίζονται είτε κοντά στο νέφος, είτε 

στην πλευρά του εδάφους, ειδικά εάν αυτό φέρει σημαντικές προεξοχές.  

Με βάση τη διεύθυνση της προεκκένωσης και του κυρίως κεραυνού, υπάρχουν 8 τύποι κεραυνών:

ΤΥΠΟΣ 1α: Αρνητικός, κατερχόμενος πρόδρομος οχετός που ξεκινά από ένα διπολικά φορτισμένο νέφος και καταλήγει 

στο έδαφος. Σε περίπτωση που ο οχετός δεν φθάσει στο έδαφος, τότε συμβαίνει “νεφική εκκένωση” (αστραπή) και όχι 

κεραυνός εδάφους. Συμβαίνει: Πάνω από ανοιχτές περιοχές χωρίς ψηλά κτίρια.                                                                   

ΤΥΠΟΣ 1b: Ανερχόμενος κυρίως κεραυνός μέσα από τον αγώγιμο δίαυλο που δημιούργησε ο οχετός προεκκένωσης. 

Μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του διαχωρισμένου αρνητικού φορτίου από το κάτω άκρο ενός νέφους, και ταυτόχρονα 

τα εναπομείναντα φορτία κατά την προεκκένωση και κατά μήκος του οχετού στο έδαφος. Αυτό συμβαίνει μια φορά ή και

περισσότερες οπότε έχουμε ένα πολλαπλό κεραυνικό φαινόμενο με περισσότερους από ένα κεραυνούς.            

ΤΥΠΟΣ 2α: Θετικός, ανερχόμενος πρόδρομος οχετός που ξεκινά από το έδαφος και καταλήγει στην αρνητική βάση ενός 

διπολικά φορτισμένου νέφους. Συμβαίνει: Σε περιοχές που υπάρχει ψηλό κτήριο ή ιδιαίτερα ψηλό σημείο του εδάφους.

ΤΥΠΟΣ 2b: Η επόμενη φάση του 2α. Αρνητικός κεραυνός, ακολουθώντας τον δίαυλο του πρόδρομου οχετού, κατέρχεται

από την βάση του νέφους.                                                                                                                                                         

ΤΥΠΟΣ 3α: Θετικός, κατερχόμενος πρόδρομος οχετός που συνήθως δεν φτάνει στο έδαφος και αποτελεί ένα ενδονεφικό 

βίαιο διαχωρισμό φορτίων που συνοδεύεται από μια βίαιη ενδονεφική “εκκένωση”.

ΤΥΠΟΣ 3b: Εάν η προηγούμενη εκκένωση φτάσει στο έδαφος πυροδοτεί την έναρξη ενός θετικού ανερχόμενου 

κεραυνού, περίπτωση εξαιρετικά σπάνια.

ΤΥΠΟΣ 4α: Αρνητικός, ανερχόμενος πρόδρομος οχετός, που ξεκινά από ένα ψηλό κτίριο προς τη θετική βάση ενός 

νέφους. Το φορτίο που μεταφέρεται στο έδαφος είναι θετικό και το αντίστοιχο ρεύμα έχει μεγάλη διάρκεια και συνεχή 

ένταση.

ΤΥΠΟΣ 4b: Προέρχεται από κεραυνό τύπου 4α, έχει γιγαντιαία ενέργεια και δύναμη καταστροφής.

Οι τύποι 1α & 1b είναι οι συχνότεροι. Οι τύποι 2α & 2b πιο πιθανά συμβαίνουν στην περίπτωση ύπαρξης υψηλού 

κτιρίου ή κορυφής υψηλού αντικειμένου.

Στη Γη πέφτουν περίπου 100 κεραυνοί το δευτερόλεπτο. Ο κάθε κεραυνός παράγει τεράστια ισχύ, αλλά η πρακτική 

αξιοποίηση της είναι αδύνατη εξαιτίας της πολύ μικρής διάρκειας του φαινομένου. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα της 



ατμόσφαιρας οφείλεται κυρίως στα θετικά και αρνητικά ιόντα που κινούνται μέσα στο ηλεκτρικό της πεδίο. Η 

αγωγιμότητα του αέρα αυξάνει σε σχέση με το ύψος. Η διαφορά δυναμικού που προκαλεί τον κεραυνό οφείλεται στα 

(συνήθως) αρνητικά φορτισμένα ιόντα στα σύννεφα και στα θετικά φορτισμένα ιόντα της ξηράς ή της θάλασσας.

Οι κεραυνοί δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των καταιγίδων. Κεραυνοί μπορεί να ξεσπάσουν ανάμεσα σε διαφορετικά 

νέφη, μέσα στο ίδιο νέφος, ανάμεσα σε ένα νέφος και στον αέρα ή από ένα νέφος προς το έδαφος. Η διαφορά δυναμικού 

κατά την έκρηξη ενός κεραυνού είναι πολλά εκατομμύρια Volt και η ένταση του ρεύματος δεκάδες χιλιάδες Αμπέρ.   

Το μήκος ενός κεραυνού φθάνει έως αρκετά χιλιόμετρα και έχει τεθλασμένη ή κυματοειδή μορφή. Το πλάτος του 

σπινθήρα είναι μικρό και φτάνει το πολύ μερικές δεκάδες εκατοστά. Η διάρκεια που κρατά ο κεραυνός είναι μικρότερη 

από ένα δευτερόλεπτο, αλλά θερμοκρασία που αναπτύσσεται είναι 30.000 βαθμοί Κελσίου. Δημιουργεί έντονο ιονισμό 

των αερίων του αέρα, τα οποία εκπέμπουν φως κατά τη διάρκεια της εκκένωσης (το φαινόμενο της αστραπής).                 

Η υπερβολική θέρμανση του αέρα και η εκτόνωση του δημιουργεί τον δυνατό κρότο που ονομάζουμε βροντή.               

Τα ισχυρά ρεύματα του κεραυνού προκαλούν καταστροφές. Μπορούν να ανάψουν φωτιά στο δάσος, να δημιουργήσουν 

σοβαρή βλάβη στις ηλεκτρικές γραμμές και να καταστρέψουν απροστάτευτες εγκαταστάσεις. Ο κεραυνός που χτυπά 

άνθρωπο είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει το θάνατο. Κάθε μέρα στον πλανήτη μετρώνται πάνω από 40.000 καταιγίδες 

οι οποίες δημιουργούν σχεδόν 10.000.000 κεραυνούς. Ωστόσο, οι κεραυνοί έχουν και ευεργετική επίδραση στο φυσικό 

περιβάλλον καθώς εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο, το οποίο προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα και είναι 

απαραίτητο στο έδαφος για την ανάπτυξη των φυτών. Επειδή το φως ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από τον ήχο, μπορούμε 

να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την απόσταση του σημείου που βρισκόμαστε από το σημείο που εκδηλώθηκε η 

πτώση κεραυνού.

Υπολογισμός της απόστασης από την καταιγίδα

Κατά τη δημιουργία της αστραπής, η λάμψη και ο ήχος παράγονται ταυτόχρονα. Επειδή όμως η ταχύτητα του φωτός 

είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου, εμείς βλέπουμε πρώτα το φως και μετά ακούμε τον ήχο, αφού αυτός 

φτάνει καθυστερημένα στο σημείο που βρισκόμαστε. Εξ΄ αιτίας αυτού του φαινομένου λοιπόν, μπορούμε πολύ εύκολα 

να υπολογίσουμε την απόστασή μας από το σημείο εκδήλωσης της αστραπής: Μόλις δούμε τη λάμψη, αρχίζουμε και 

μετράμε τα δευτερόλεπτα που θα μεσολαβήσουν μέχρι να ακούσουμε τον ήχο (τη βροντή). Η ταχύτητα του ήχου είναι 

γνωστή και σταθερή, ίση με 344 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Έτσι, εάν μεσολαβήσουν για παράδειγμα 10 δευτερόλεπτα 

μεταξύ λάμψης και βροντής, τότε η απόστασή μας από το σημείο εκδήλωσης της αστραπής είναι 10 επί 344, δηλαδή 

3.440 μέτρα (περίπου τρισήμιση χιλιόμετρα). Για λόγους ευκολίας και μνήμης μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τα 

δευτερόλεπτα επί 300, που μας δίνει μια αξιόπιστη προσέγγιση της πραγματικής μας απόστασης από την αστραπή (σε 

μέτρα). Εάν μετρήσουμε μερικές συνεχόμενες αστραπές και βροντές σε ένα διάστημα αρκετών λεπτών και 

παρατηρήσουμε ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να ακουστεί η βροντή μειώνεται, τότε η καταιγίδα πλησιάζει προς το 

μέρος μας.                                                                                                   
Χαρακτηριστικά του κεραυνού                                                                                                                                   

Χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν έναν κεραυνό από έναν άλλον είναι :                                                                                 

- Η πολικότητα, το πρόσημο του φορτίου που φέρει ο κεραυνός.                                                                                            

- Η κατεύθυνση , από το νέφος προς τη γη ή από τη γη προς το νέφος.                                                                                   

- Το ρεύμα, που μετριέται συνήθως σε kA (kilo-amps).                                                                                                           

- Η διάρκεια. Μετριέται συνήθως σε μsec.                                                                                                                               

- Το ολικό φορτίο , που είναι το ολοκλήρωμα της κυματομορφής του ρεύματος του κεραυνού , ως προς το χρόνο . 

Μετριέται σε Coulomb (Το 1 κουλόμπ ορίζεται ως το ποσό του ηλεκτρικού φορτίου που περνάει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο 

από έναν αγωγό ο οποίος και διαρρέεται από ρεύμα έντασης ενός (1) αμπέρ). Το κρουστικό φορτίο, το ολοκλήρωμα της 

κρουστικής συνιστώσας του ρεύματος του κεραυνού , ως προς το χρόνο. Μετριέται σε Coulomb                                        

- Η ειδική ενέργεια, που είναι η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη ροή του ρεύματος του κεραυνού, μέσα από 

μοναδιαία αντίσταση. Υπολογίζεται ως το ολοκλήρωμα του τετράγωνου του ρεύματος στο χρόνο, για όλη τη διάρκειά 

του. Μετριέται σε Joule/Ohm (μέτρηση ενέργειας /αντίστασης)                                                                                            

- Ο αριθμός διαδοχικών εκκενώσεων. Οι κεραυνοί θετικής πολικότητας κάνουν περισσότερες από μία εκκενώσεις πολύ 

σπάνια, σε σχέση με τους κεραυνούς αρνητικής πολικότητας. Ο καθορισμός βέβαια του αν ένας κεραυνός προκαλεί ή όχι 

διαδοχικές εκκενώσεις, επηρεάζεται και από το χρόνο και την απόσταση που θα οριστεί ως μέγιστη , ώστε να θεωρηθεί 

μία εκκένωση “παράγωγο” της αρχικής. 

Επιπτώσεις από τα πλήγματα των κεραυνών

Οι επιπτώσεις του πλήγματος του κεραυνού σε μια κατασκευή οφείλεται είτε στο ίδιο το ηλεκτρικό τόξο της εκκένωσης 

είτε σε δευτερογενή φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. Ανάλογα με τα φαινόμενα και τις 

επιπτώσεις που παρατηρούνται οι επιδράσεις του κεραυνού σε μια κατασκευή μπορεί να χωριστούν σε 3 κατηγορίες : 

Θερμικές επιδράσεις: Οι θερμικές επιδράσεις σχετίζονται με την ειδική ενέργεια του κεραυνού σε περίπτωση ωμικής 

ζεύξης και με το ολικό φορτίο ή το κρουστικό φορτίο του όταν αναπτύσσονται τόξα στην εγκατάσταση. Παρατηρούνται 

ρήγματα σε δομικά στοιχεία, διάτρηση ή και τήξη των υλικών της κατασκευής ως αποτέλεσμα της μεγάλης απότομης 

αύξησης της θερμοκρασίας τους λόγω του φαινομένου Joule* και της μεταφοράς μεγάλης ποσότητας ενέργειας μεταξύ 

του ηλεκτρικού τόξου και της περιοχής του σημείου πλήγματος του κεραυνού στη κατασκευή. Το φαινόμενο Joule 

εκδηλώνεται ιδιαίτερα έντονο στη περιοχή του σημείου πλήγματος καθώς και κατά τη ροή του ρεύματος του κεραυνού 

σε σημεία μεγάλης ωμικής αντίστασης όπως κακές επαφές ή σε υλικά μεγάλης ειδικής αντίστασης.                                    

*Φαινομένου Joule: Όταν από έναν αντιστάτη (ηλεκτρολογικό-ηλεκτρονικό εξάρτημα έλεγχου ροής ρεύματος) διέρχεται 

ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται 



Μηχανικές επιδράσεις: Οι μηχανικές επιδράσεις σχετίζονται με τη μέγιστη τιμή του εύρους του ρεύματος του κεραυνού 

και την ειδική ενέργειά του. Παρατηρούνται μηχανικές καταπονήσεις όπως παραμορφώσεις ή μετακινήσεις των υλικών 

της κατασκευής ή και αποκόλληση στρωμάτων στρωματόμορφων υλικών ως αποτέλεσμα των ηλεκτρομαγνητικών 

δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη διέλευση του ρεύματος του κεραυνού καθώς και της απότομης μεταφοράς 

ενέργειας μεταξύ του κεραυνού και της κατασκευής.                                                                                   

Ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις: Οι ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις σχετίζονται με το μέγιστο εύρος και τη κλίση του 

μετώπου του ρεύματος. Παρατηρούνται επικίνδυνες υπερτάσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ηλεκτρική 

διάσπαση μονώσεων ως προς γη ή μεταξύ κυκλωμάτων διαφορετικής τάσης, δευτερογενείς υπερπηδήσεις με άμεσο 

κίνδυνο σημαντικής βλάβης ή απώλειας της ανθρώπινης ζωής, πυρκαγιάς ή έκρηξης καθώς και διαταραχής ή διακοπής 

της κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ακόμη αναπτύσσονται ηλεκτρομαγνητικά και ηλεκτροστατικά 

πεδία με επιζήμιες συνέπειες υπό τη μορφή βλαβών σε ηλεκτρονικές συσκευές και διακοπών της λειτουργίας 

ηλεκτρονικών συστημάτων σε εγκαταστάσεις.  

                                            (1)                                                                                                                                     (2)

(1) Σχηματικοί απεικόνιση του αλεξικέραυνου και της ελεγχόμενης διόδου μέσα από την οποία θα περάσει ο 

κεραυνός                                                                                                                                                                                   

(2) Ηλεκτρική εκκένωση κεραυνού σε συγκεντρωμένα σκάφη 

Αντικεραυνική προστασία                                                                                                                                                       

Είναι ένα σύνθετο αντικείμενο που συνδυάζει το φυσικό φαινόμενο του κεραυνού και τα μέσα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως προστασία έναντι των πληγμάτων του. Αν και το μεγαλύτερο μέρος του κεραυνού διοχετεύεται στη 

γη υπάρχουν περιπτώσεις που ένας κεραυνός να έχει επικίνδυνες επιπτώσεις σε διάφορες κατασκευές ή ακόμα και στον 

ανθρώπινο παράγοντα. Σκοπός ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι εάν πληγεί από κεραυνό άμεσα ή 

έμμεσα να διοχετεύσει το ρεύμα της εκκένωσης ελεγχόμενα στη γη ή το νερό πάνω στο οποίο πλέει το σκάφος. και να 

περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζημιές στην εγκατάσταση που έχει σύστημα αντικεραυνικής προστασίας 

Ως σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ορίζεται το πλήρες σύστημα που χρησιμοποιείται για να προστατεύσει 

μία εγκατάσταση ή ακόμα και ολόκληρη την περιοχή της εγκατάστασης από τα πλήγματα κεραυνών.   

Το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ονομάζεται και ΣΑΠ. Οι επιστήμονες μέχρι και σήμερα δεν έχουν 

ανακαλύψει μεθόδους έτσι ώστε να μπορέσουν να εμποδίσουν το σχηματισμό κεραυνού ή να τον εμποδίσουν να πλήξει 

μια κατασκευή.  

Το ιδανικό αυτό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις προστασίας  κατασκευών. Ο σχεδιασμός ενός ΣΑΠ μιας κατασκευής είναι πάντα ένας συμβιβασμός μεταξύ 

της αποτελεσματικότητας της προστασίας που αυτό παρέχει και του κόστους επένδυσης και συντήρησης του 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που το συνιστά. Ένα τέτοιο σύστημα δε μπορεί ποτέ να εξασφαλίσει την απόλυτη 

προστασία της κατασκευής ωστόσο μπορεί να μειώσει σε αποδεκτό βαθμό τις επιζήμιες επιπτώσεις του κεραυνού σ’ 

αυτήν. Γι’ αυτό το λόγο ο σχεδιασμός ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μιας κατασκευής συνιστάται στην 

επιλογή της αποδεκτής στάθμης προστασίας.                                                                                                                           

Η στάθμη προστασίας ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σχετίζεται με την πιθανότητα με την οποία αυτό 

προστατεύει ένα χώρο από τις επιπτώσεις του κεραυνού, διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά του όπως τις διαστάσεις του 

και κατατάσσει το ΣΑΠ σύμφωνα με την αποτελεσματικότητά του. 

Παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της κατάλληλης στάθμης προστασίας είναι οι διαστάσεις της 

εγκατάστασης, η τοποθεσία της και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο η κατασκευή. Επίσης είναι η κατηγορία

στην οποία κατατάσσεται η εγκατάσταση ανάλογα με τη χρήση της και τις συνέπειες τις οποίες θα έχει η καταστροφή της

στον ανθρώπινο παράγοντα και στο περιβάλλον.  



Εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 

Ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από το εξωτερικό και το εσωτερικό σύστημα αντικεραυνικής 

προστασίας. Τα δύο αυτά συστήματα (εσωτερικό και εξωτερικό) χρησιμοποιούνται ή ξεχωριστά ή σε συνδυασμό 

ανάλογα με τη προστασία που χρειάζεται. Η εξωτερική εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (εξωτερική ΕΑΠ) 

σκοπό έχει να συλλάβει το κεραυνό πριν πλήξει την υπό προστασία περιοχή και να διοχετεύσει το ρεύμα με ασφάλεια 

στο έδαφος / νερό περιορίζοντας στο ελάχιστο τις θερμικές και μηχανικές επιδράσεις του. Η εσωτερική εγκατάσταση 

αντικεραυνικής προστασίας (εσωτερική ΕΑΠ) να προστατέψει το εσωτερικό της εγκατάστασης και να μειώσει στο 

ελάχιστο τις ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις του ρεύματος του κεραυνού.    

                                      

                                     Απεικόνιση  συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε Ι/Φ σκάφος

Εξωτερική ΕΑΠ / Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας αποτελείται από:                                                              

• Το συλλεκτήριο σύστημα που προορίζεται να δέχεται τους κεραυνούς.                                                                              

• Το σύστημα αγωγών καθόδου το οποίο εξασφαλίζει την όδευση του ρεύματος του κεραυνού από το συλλεκτήριο 

σύστημα προς τη γη / νερό.                                                                                                                                                       

Ως προς το πλοίο θα οριστεί ως κατ’ ουσίαν γη το ίδιο το νερό πάνω στο οποίο πλέει το σκάφος. 

• Το σύστημα γείωσης που άγει και διαχέει το ρεύμα του κεραυνού στο έδαφος. Επίσης ανάλογα με τον τρόπο 

εγκατάστασης του συλλεκτήριου συστήματος και του συστήματος των αγωγών καθόδου σε σχέση με τη κατασκευή που 

χρήζει προστασίας διακρίνεται σε δύο τύπους:                                                                                                                        

• Τη μονωμένη εξωτερική ΕΑΠ, όπου το συλλεκτήριο σύστημα και το σύστημα των αγωγών καθόδου είναι 

τοποθετημένα έτσι ώστε η οδός ροής του ρεύματος του κεραυνού να μην έρχεται σε επαφή με την κατασκευή.                  

• Τη μη μονωμένη εξωτερική ΕΑΠ, όπου το συλλεκτήριο σύστημα και το σύστημα των αγωγών καθόδου είναι 

τοποθετημένα έτσι ώστε η οδός ροής του ρεύματος του κεραυνού να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τη κατασκευή.        

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εξωτερική ΕΑΠ μπορεί να είναι σε επαφή με την κατασκευή που χρήζει προστασίας. 

Μονωμένη εξωτερική ΕΑΠ πρέπει να εγκαθίσταται όταν οι θερμικές επιπτώσεις στο σημείο πλήγματος ή στους 

αγωγούς που διαρρέονται από ρεύμα κεραυνού μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη κατασκευή που χρήζει προστασία ή 

στο περιεχόμενό της. Τυπικές περιπτώσεις είναι κατασκευές με εύφλεκτη επικάλυψη, εύφλεκτοι τοίχοι και χώροι με 

κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.                                                                                                                                                 

Συλλεκτήριο σύστημα και ζώνη προστασίας                                                                                                                        

Oρίζεται το τμήμα της εξωτερικής ΕΑΠ που προορίζεται να δέχεται τους κεραυνούς. Η σχεδίασή του εξαρτάται από τη 

γεωμετρία της κατασκευής που χρήζει προστασία, την απαιτούμενη στάθμη προστασίας καθώς και τη μέθοδο που 

λήφθηκε υπόψη για το καθορισμό της ζώνης προστασίας. Το συλλεκτήριο σύστημα μπορεί να αποτελείται από 

οποιουδήποτε συνδυασμό στοιχείων όπως ράβδοι, τεταμένα σύρματα ή πλέγματα αγωγών. Ο σχεδιασμός του 

συλλεκτήριου συστήματος του ΣΑΠ είναι κατάλληλος εάν η κατασκευή που χρήζει προστασίας βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου

μέσα στη ζώνη προστασίας που αυτό παρέχει. 

Για τον προσδιορισμό της ζώνης προστασίας που παρέχει το συλλεκτήριο σύστημα ενός ΣΑΠ χρησιμοποιούνται κυρίως 

τρεις μέθοδοι:                                                                                                                                                                           

• Μέθοδος της γωνίας προστασίας                                                                                                                                         

Με τη μέθοδο της γωνίας προστασίας η ζώνη προστασίας μίας κατακόρυφης ράβδου ύψους ht έχει τη μορφή ενός ορθού

κυκλικού κώνου με κορυφή την απόληξη της ράβδου. Παρακάτω υπάρχουν δύο τρόποι συλλεκτηρίου συστήματος με τη 



μέθοδο της γωνίας προστασίας (Εικ. 1,2-3)

                                                   (1)                                                            (2)                                                                (3)

(1)(2)Ζώνη προστασίας συλλεκτήριου συστήματος με τη μέθοδο της γωνίας προστασίας με κατακόρυφη 

ράβδο

(3) Ζώνη προστασίας συλλεκτήριου συστήματος με τη μέθοδο της γωνίας προστασίας με τεταμένο σύρμα 

Η μέθοδος του κώνου προστασίας (Cone Protection Method – CPM) είναι η απλούστερη και παλαιότερη ως προς το 

ηλεκτρογεωμετρικό μοντέλο που χρησιμοποιεί γι’ αυτό η χρήση της ευδοκιμεί και συνηθίζεται σε μικρά σκάφη . Το 

σκεπτικό πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι ότι ο κεραυνός προτιμάει να συνδεθεί με το υψηλότερο δυνατό σημείο (εν 

προκειμένω το αλεξικέραυνο) παρά με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που βρίσκεται εντός του κώνου. Ουσιαστικά 

σχηματίζουμε έναν κλωβό Faraday* μέσα στον οποίο εσωκλείουμε το σκάφος.                                                                   

*Φαινόμενο κλωβού Faraday χαρακτηρίζεται το μεταλλικό πλέγμα που θωρακίζει τον χώρο από ηλεκτρικά πεδία και 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

• Μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας                                                                                                                                       

Με τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας ο σχεδιασμός του συλλεκτήριου συστήματος είναι κατάλληλος εάν κανένα 

σημείο της κατασκευής που χρήζει προστασίας δεν έρχεται σε επαφή με μία σφαίρα ακτίνας R εξαρτώμενης από τη 

στάθμη προστασίας που κυλιέται στο έδαφος γύρω από τη κορυφή της κατασκευής προς όλες τις διευθύνσεις. 

                                                  (1)                                                                     (2)                                                           (3)

(1)(2)Ζώνη προστασίας συλλεκτήριου συστήματος με τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας όπου R>ht με 

κατακόρυφη ράβδο                                                                                                                                                                  

(3) Ζώνη προστασίας συλλεκτήριου συστήματος με τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας όπου R>ht με τεταμένο 

σύρμα.

Ένα αντικείμενο θεωρείται προστατευμένο από απευθείας κεραυνικό πλήγμα όταν παραμένει κάτω από την καμπυλωτή 

επιφάνεια της σφαίρας όταν το κέντρο αυτής έχει ανυψωθεί από τη χρήση αλεξικέραυνων ή άλλων μέσων. Αν κάποιο 

αντικείμενο εξέχει ολικά ή εν μέρει από αυτήν την επιφάνεια θεωρείται μη προστατευμένο όπως φαίνεται και στο 

παραπάνω σχήμα. 

Εικόνα:Η φανταστική αυτή σφαίρα προκαθορισμένης ακτίνας κυλίεται πάνω από ένα ή 

περισσότερα τερματικά αέρα και κάθε γειωμένο μεταλλικό αντικείμενο σχετικό με το σύστημα 

αντικεραυνικής προστασίας, ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. 
Η μέθοδος της κυλιόμενης σφαίρας θεωρείται θεωρητικά και πειραματικά εμπεριστατωμένη και χρησιμοποιείται σε 

πολλές εφαρμογές όταν χρησιμοποιούμε περισσότερα του ενός αλεξικέραυνα. Συνηθέστερα χρησιμοποιείται σε 

συστήματα προστασίας μεγάλων κτηρίων ή συστοιχίας οικοδομημάτων με υψομετρικές διαφορές όμως χρησιμοποιείται 

και στη σχεδίαση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε μεγαλύτερα σκάφη. 



• Μέθοδος πλέγματος αγωγών 

Με τη μέθοδο του πλέγματος αγωγών θεωρούμε ότι εξασφαλίζεται η προστασία ολόκληρης της επιφάνειας εφόσον

το δίκτυο του συλλεκτήριου συστήματος πρέπει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα του κεραυνού να 

συναντά τουλάχιστον δύο χωριστές μεταλλικές οδεύσεις προς το σύστημα γείωσης. 

Οι αγωγοί του συλλεκτήριου συστήματος τοποθετούνται πάνω στις ακμές της οροφής και πάνω στις προεξοχές της 

οροφής  και  καμία μεταλλική εγκατάσταση δεν προεξέχει του προστατευόμενου χώρου από τα συλλεκτήρια συστήματα. 

Οι αγωγοί του συλλεκτήριου συστήματος ακολουθούν όσο το δυνατόν σύντομες και ευθείες οδεύσεις. 

Σύστημα αγωγών καθόδου εξασφαλίζει την όδευση του ρεύματος του κεραυνού από το συλλεκτήριο σύστημα προς τη 

γη  ή το νερό πάνω στο οποίο πλέει το σκάφος.                                    

Την απευθείας συνέχεια των στοιχείων του συλλεκτήριου συστήματος αποτελούν οι αγωγοί καθόδου. Κατά την επιλογή 

του αριθμού και του τρόπου εγκατάστασής τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι εάν το ρεύμα του κεραυνού 

επιμερίζεται σε πολλές οδούς όδευσης μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενών υπερπηδήσεων και 

περιορίζονται οι ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις στο εσωτερικό της κατασκευής. Γι’ αυτό το λόγο οι αγωγοί καθόδου 

πρέπει να κατανέμονται κατά το δυνατόν περιμετρικά της κατασκευής σε συμμετρική διάταξη. Ακόμη πρέπει να 

τοποθετούνται έτσι ώστε από το σημείο πλήγματος μέχρι τη γη /νερό να υπάρχουν αρκετές παράλληλες οδοί ροής του 

ρεύματος, να εξασφαλίζεται η συντομότερη και συνεχής όδευση του ρεύματος του κεραυνού προς τη γη κατά το δυνατόν

ευθεία και κατακόρυφη όδευση και να γίνονται ισοδυναμικές συνδέσεις. Οι αγωγοί καθόδου όπως και οι συλλεκτήριοι 

αγωγοί θα πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε οι μηχανικές επιδράσεις του ρεύματος του κεραυνού ή άλλες 

καταπονήσεις να μην προκαλούν θραύση ή χαλάρωση ων αγωγών. Ο αριθμός των συνδέσεων κατά μήκος των αγωγών 

πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Επίσης η στιβαρότητα των συνδέσεων πρέπει να εξασφαλίζεται με μεθόδους όπως 

είναι η μπρουτζοκόλληση, το βίδωμα, η σύσφιξη και η ηλεκτροσυγκόλληση. Οι αγωγοί καθόδου δεν πρέπει να 

εγκαθίστανται μέσα σε οριζόντιες ή κατακόρυφες υδρορροές ακόμη και αν καλύπτονται με μονωτικό υλικό διότι η 

υγρασία μπορεί να οδηγήσει στη διάβρωσή τους.  

Σύστημα γείωσης σκάφους

Με τον όρο γείωση εννοούμε την ηλεκτρική σύνδεση μιας ηλεκτρικής εγκαταστάσεως με τη γη /νερό. Οι απαιτήσεις της 

γειώσεως καθορίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκαταστάσεως. Π.χ. Η γείωση της 

αντικεραυνικής προστασίας πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει ικανότητα διελεύσεως πολύ μεγάλων ηλεκτρικών

φορτίων πολύ μικρής χρονικής διάρκειας, τάξεως μsec(microsecond/0,000001sec). Η γείωση προστασίας ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων πρέπει να έχει ικανότητα διελεύσεως μεγάλων φορτίων και χρονικής διάρκειας της τάξεως msec έως sec,

δηλαδή αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας απ’ ότι του κεραυνού. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το σκάφος διαρκώς κινείται 

χωρίς να έχει άμεση πρόσβαση σε εξωτερική βοήθεια ενώ φέρει περιορισμένα εφόδια και εργαλεία, αυξάνεται η ανάγκη 

λεπτομερούς πρόβλεψης και σχεδίασης ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος, βασικό κομμάτι του 

οποίου είναι η γείωση των επιμέρους συστημάτων του. Στις περιπτώσεις που ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μη 

μεταλλικό (μη αγώγιμο) υλικό, απαιτείται η εγκατάσταση γειωτικής πλάκας κατά μήκος της καρίνας και κάτω από τη 

στάθμη της θάλασσας έτσι ώστε η πλάκα να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με το νερό. Έτσι η γειωτική πλάκα γίνεται, 

από ηλεκτρικής άποψης, το σημείο μηδενικής αναφοράς όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων του 

πλοίου. Συνεπώς, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ισοδυναμική επιφάνεια την οποία μπορούμε να ορίσουμε ως

γη. Η σύνδεση των συστημάτων ισχύος του σκάφους με τη γείωση γίνεται είτε απευθείας είτε με μεσολάβηση 

αντίστασης. Οι συνδέσεις όλων των συσκευών με τη γείωση πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

ροή ρευμάτων στο σκελετό εκτός από μερικές εξαιρέσεις. Επίσης όλα τα μεταλλικά μέρη του σκάφους που δεν είναι σε 

επαφή με τη γείωση πρέπει να συνδεθούν με τη στάθμη αναφοράς, είτε με μεταλλικούς ιμάντες, είτε με μεταλλικά 

μπουλόνια. Τα συστήματα ισχύος μπορούν να γειωθούν είτε συμπαγώς είτε μέσω αντίδρασης στην πλάκα γείωσης. 

Πολύ σημαντική κρίνεται η σωστή προστασία των ραδιοσυσκευών του σκάφους. Οι κεραίες χρειάζονται επίπεδο γείωσης

για αναφορά τέτοια που να βρίσκεται αρκετά κοντά στο πρότυπο της εκάστοτε κεραίας μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων. 

Χωρίς το σωστό επίπεδο γείωσης αναφοράς, η χαρακτηριστική αντίδραση της κεραίας, εξαιτίας της αντιστάθμισης, θα 

είναι λανθασμένη και το φορτίο που θα παρουσιάζεται στο τέλος της γραμμής μετάδοσης δεν θα είναι το κατάλληλο για 

σωστή αναμετάδοση. Άρα βλέπουμε πως η πλάκα γείωσης βοηθά ακόμα και στη διατήρηση των τηλεπικοινωνιών του 

σκάφους. Η αρτιότητα της πλάκας γείωσης πρέπει να ελέγχεται διαρκώς ως προς τη διάβρωση, την καταπόνηση, 

μηχανικά σφάλματα και άλλα. Οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι συχνοί διότι λόγω της παρουσίας ηλεκτρικών φορτίων στο 

υδάτινο περιβάλλον πυροδοτούνται ηλεκτρολυτικές αντιδράσεις που διαβρώνουν την πλάκα. Όμοια πρέπει να ελέγχονται

και οι συνδέσεις προς αυτήν την πλάκα τόσο των κυκλωμάτων παρακολούθησης σφάλματος γείωσης όσο και των 

υπόλοιπων συστημάτων. Η ασφάλεια του ως προς το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό κομμάτι κρίνονται από τη 

λειτουργικότητα αυτής της πλάκας. Ένα καλά γειωμένο αλεξικέραυνο μπορεί να θεωρηθεί ότι προσφέρει μια «ζώνη 

ασφαλείας» για μια συγκεκριμένη περιοχή γύρω από το σκάφος, δηλαδή μια περιφέρεια με ακτίνα ίση με το ύψος του 

αλεξικέραυνου. Βέβαια ο όρος «ζώνη ασφαλείας» είναι σχετικός, μια και μπορεί μεν να προφυλάξει τον κόσμο πάνω στο 

σκάφος, αλλά τα ηλεκτρονικά, ακόμα και το ίδιο το σκάφος, υπάρχει κίνδυνος να πάθουν σοβαρές ζημιές. Η ηλεκτρική 

εκκένωση , πολλές φορές «πηδάει» από τον αγωγό σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα, που βρίσκονται στο δρόμο της, 

δημιουργώντας επικίνδυνους σπινθήρες και αύξηση θερμοκρασίας με πιθανό αποτέλεσμα μια πυρκαγιά. Αυτός είναι ο 

λόγος, που πρέπει να «διοχετεύσουμε» την εκκένωση από τον πιο σύντομο δρόμο στη γείωση. Τα μεταλλικά σκάφη είναι

βέβαια αυτά καθαυτά μια γείωση. Τα ξύλινα ή πλαστικά σκάφη έχουν κάποιο μεταλλικό μέρος εκτεθειμένο στη θάλασσα,

όπως είναι η καρίνα. Το ξύλινο ή πλαστικό μηχανοκίνητο θα πρέπει να έχει κάποια γείωση, που να έρχεται σε επαφή με 

τη θάλασσα. Το θαλασσινό νερό δεν είναι και τόσο καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, γι αυτό η γείωση χρειάζεται να είναι 



αρκετά μεγάλη. Στην πράξη, τα σκάφη είναι απόλυτα γειωμένα, μια και τα μεταλλικά τους μέρη είναι συνδεδεμένα.  

Τύποι γειώσεων 

Το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ενός σκάφους γειώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους : 

  Γειωμένο σύστημα (συμπαγώς γειωμένο) 

Το συμπαγώς γειωμένο σύστημα χρησιμοποιείται σε ειδικές περιστάσεις στο σκάφος για ασφάλεια στη χρήση φορητών 

συσκευών όπως τα ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτό το είδος συμπαγώς γειωμένου συστήματος απαιτείται και επιτυγχάνεται με 

χρήση γαλβανικής* μόνωσης στον ουδέτερο αγωγό.                                                                                                         

*Γαλβανισμός /Φαινόμενο κατά το οποίο όταν δύο αγώγιμα υλικά έρθουν σε επαφή, τότε υπάρχει μεταφορά ηλεκτρικού 

φορτίου από το ένα υλικό στο άλλο. Έτσι, ως αποτέλεσμα το ένα υλικό φορτίζεται θετικά και το άλλο αρνητικά. 

 Αγείωτο σύστημα 

Είναι ένα σύστημα στο οποίο δεν υπάρχει πουθενά εκούσια σύνδεση του με τη γη. Ο χαρακτηρισμός «αγείωτο» είναι 

ουσιαστικά παραπλανητικός καθώς κάθε σύστημα είναι γειωμένο μέσω της εγγενούς του χωρητικής φόρτισης προς τη γη 

ή μέσω του συστήματος ανίχνευσης γείωσης. Ένα αγείωτο σύστημα διανομής (με μονωμένο ουδέτερο αγωγό) προτιμάται

από πολλούς έναντι ενός γειωμένου συστήματος διανομής για να μειωθεί η πιθανότητα να χαθούν κρίσιμα για τη 

λειτουργία του σκάφους φορτία εξαιτίας σφάλματος γείωσης.                                                                                              

                                                                      (1)                                       (2)

                                                    (1) Γειωμένο σύστημα            (2) Αγείωτο σύστημα

  Γείωση μέσω υψηλής αντίστασης 

Το σύστημα γείωσης υψηλής αντίστασης γενικά χρησιμοποιείται σε χρήσεις υψηλής ισχύος και μέσης ή υψηλής τάσης.  

Η τιμή της αντίστασης του συστήματος καθορίζεται για να ελαχιστοποιήσει την κυκλοφορία ρευμάτων σφάλματος 

γείωσης. Στην εν λόγω υλοποίηση, το ρεύμα σφάλματος γείωσης παρακολουθείται και καταγράφεται διαρκώς για 

σκοπούς προστασίας των συσκευών και συνέχειας της λειτουργίας. 

  Γείωση μέσω χαμηλής αντίστασης 

Χρησιμοποιώντας κατάλληλη αντίσταση ώστε να ρέει ρεύμα 200-800Α σε κατάσταση σφάλματος γείωσης, έχουμε 

ουσιαστικά ένα σύστημα γείωσης μέσω χαμηλής αντίστασης. Το ρεύμα σφάλματος γείωσης παρότι περιορίζεται, 

παραμένει αρκετά μεγάλο για να εξακολουθεί να απαιτείται ο άμεσος εντοπισμός και διόρθωση του σφάλματος.               

Η συγκεκριμένη μέθοδος γείωσης χρησιμοποιείται σε συστήματα μέσης τάσης που έχουν φορτία τριών αγωγών, όπως σε 

κινητήρες, όπου ο περιορισμός της βλάβης μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε αντίσταση ενώ είναι ανεκτό το σύστημα 

να βγει εκτός λειτουργίας λόγω σφάλματος γείωσης. Ως προς το κόστος εγκατάστασης, το σύστημα χαμηλής αντίστασης 

είναι ακριβότερο από το σύστημα συμπαγούς γείωσης αλλά φθηνότερο από το σύστημα υψηλής αντίστασης. 

  Γείωση μέσω αντίδρασης 

Σε πολλές εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές, η γείωση μέσω αντίδρασης χρησιμοποιείται στους ουδέτερους 

αγωγούς γεννητριών. Στις περισσότερες γεννήτριες, η συμπαγής γείωση επιτρέπει την ανάπτυξη ρευμάτων σφάλματος 

γείωσης μεγαλύτερων από την τιμή που μπορούν να ανεχθούν τα τυλίγματα της γεννήτριας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

χρησιμοποιείται αντίδραση πυρήνα αέρος για να μειωθεί το ρεύμα σφάλματος. Αυτή η αντίδραση ιδανικά, περιορίζει το 

ρεύμα σφάλματος και επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί με φασικά φορτία. 

Σχεδιασμός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σκάφους αναψυχής                                                                        

Ένα παράδειγμα συστήματος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιγράφηκαν προηγουμένως είναι αυτό που 

φαίνεται στις Εικόνες 1,2.                                                     (1)                                                                                        (2)   

                      (1)(2) Ζώνη προστασίας και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σκάφους αναψυχής 



Οι κόκκινες γραμμές δείχνουν την συνολική ζώνη προστασίας με βάση τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας (μόνο για το

αλεξικέραυνο που βρίσκεται στην κρεμάστρα της λέμβου στην πρύμνη η ζώνη προστασίας σχεδιάστηκε με βάση τη 

μέθοδο του κώνου προστασίας). Οπουδήποτε στο κατάστρωμα και να περπατάει κάποιος άνθρωπος βρίσκεται μέσα σ' 

αυτήν. Για την επίτευξη αυτής της ζώνης προστασίας έχουν τοποθετηθεί αλεξικέραυνα στο μπροστινό μέρος της πλώρης,

στην κορυφή της γέφυρας πάνω από το πιλοτήριο και στις κορυφές των κουπαστών στο πίσω μέρος της γέφυρας. Επίσης,

η κρεμάστρα της λέμβου έχει συνδεθεί με το σύστημα προστασίας. Οι μπλε γραμμές δείχνουν τους αγωγούς που είναι 

συνδεδεμένοι με αγώγιμα εξαρτήματα όπως οι κουπαστές που βρίσκονται και στα δύο επίπεδα του καταστρώματος, και 

δημιουργούν δύο αγώγιμους βρόχους, έναν σε κάθε επίπεδο του καταστρώματος. Οι αγωγοί προστασίας που είναι 

συνδεδεμένοι με τους αγώγιμους βρόχους αυτούς διαπερνούν κάθετα το εσωτερικό του κουφαριού και καταλήγουν σε 

ηλεκτρόδια Siedarc™* σε έξι σημεία συμμετρικά γύρω από την ίσαλο γραμμή. Η αναγκαία βυθισμένη επιφάνεια 

γείωσης παρέχεται από μία ταινία γείωσης που είναι τοποθετημένη δίπλα από την πρύμνη του σκάφους. 

Μηχανισμός λειτουργίας ηλεκτροδίων Siedarc™                                                                                                                

Τα *Ηλεκτρόδια Siedarc™ : Η απόληξη των προκαλεί σπινθήρα στην επιφάνεια του νερού και μέσω του ηλεκτρικού 

πεδίου διανέμεται στο νερό, είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2001. Από τα πειράματα για την 

διερεύνηση του μηχανισμού σπινθήρων έχουν αποκαλύψει ότι η ροή ρεύματος με τη μορφή καναλιών σπινθήρων 

διαδίδεται στον αέρα ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του νερού και η έκταση τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

αναμενόμενη. Τα ηλεκτρόδια Siedarc™ εκτελούν την λειτουργία των τερματικών εξόδου για τη διάχυση του φορτίου στο

νερό. Είναι σχεδιασμένα με βάση τις ίδιες προδιαγραφές με τα αλεξικέραυνα, και κάθε ένα από αυτά είναι 

ενσωματωμένο μέσα σε ένα εξάρτημα από ειδικό πλαστικό (marelon) το οποίο εισχωρείτε και βιδώνεται μέσα στον 

εξωτερικό φλοιό του σκάφους, ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή. Οι εικόνες παρακάτω δείχνει τους σπινθήρες που 

αναπτύχθηκαν στην άκρη ενός ηλεκτροδίου Siedarc™ συνδεδεμένο σε πηγή 10kV και τοποθετημένο πάνω από ποσότητα

θαλασσινού νερού.  

Ο Δρ.Moore και η ομάδα του στο New Mexico Tech  ανέλυσε το μηχανισμό που φαίνεται στις παρακάτω εικόνες πως τα 

ηλεκτρόδια Siedarc™ οδηγούν το αρνητικό φορτίο του κεραυνού προς το θετικό φορτίο που έχει επαχθεί / παραχθεί  

πάνω στην επιφάνεια του νερού. Πιο συγκεκριμένα ερμήνευσε το φαινόμενο από την άποψη του φορτίου που επάγεται / 

παράγεται στην επιφάνεια του νερού ή στο έδαφος λόγω του φορτίου του κεραυνού.                                               

Ανάλυση μηχανισμού μέσω εικόνων

                                (1)                                                            (2)                                                            (3)

(1) Πριν τον κεραυνό / Πριν από το χτύπημα τόσο το νερό όσο και το πλοίο είναι αφόρτιστα.

(2) Ο οχετός προεκκένωσης /δίαυλος ροής κεραυνού οδηγεί αρνητικά φορτία προς την επιφάνεια θαλάσσης 

(έδαφος) / Όταν ο αρνητικά φορτισμένος οχετός προεκκένωσης πλησιάζει το σκάφος, επάγει / παράγει θετικά 

φορτία τόσο στην επιφάνεια του νερού όσο και σε όλα τα αγώγιμα σώματα που βρίσκονται σε αυτό. 

(3) Εμφάνιση επαγωγικών θετικών φορτίων στο σκάφος και στο νερό / Με την έναρξη του θετικού ανοδικού 

οχετού σύνδεσης που ξεκινά από το αλεξικέραυνο, αρνητικές εκκενώσεις σχηματίζονται από τα ηλεκτρόδια και 

Siedarc™ διαδίδονται προς την θετικά φορτισμένη επιφάνεια του νερού.



                                 (4)                                                            (5)                                                                (6)

(4) Ένας θετικός ανοδικός οχετός ξεκινάει από το αλεξικέραυνο / Το θετικό φορτίο συνεχίζει να ρέει μέσα στο 

κεραυνικό κανάλι καθώς ο ανοδικός οχετός έχει συνδεθεί με τον οχετό προεκκένωσης.

(5) Αρνητικές εκκενώσεις ξεκινούν από τα ηλεκτρόδια / Συγχρόνως, οι αρνητικές εκκενώσεις που ξεκινούν από τα 

ηλεκτρόδια εξαπλώνονται πάνω από την επιφάνεια του νερού τροφοδοτώντας το κανάλι με θετικό φορτίο ώστε να 

εξουδετερώσει το αρνητικό φορτίο που μεταφέρθηκε λόγω του κεραυνού.

(6) Ο οχετός επιστροφής οδηγεί θετικό φορτίο προς το σύννεφο / Μόλις το δίκτυο σπινθήρων έχει καθιερωθεί στον 

αέρα ακριβώς πάνω από την επιφάνεια του νερού, κάνει μια ηλεκτρική σύνδεση χαμηλής αντίστασης μεταξύ του 

ηλεκτροδίου, άρα και του αλεξικέραυνου αλλά και του κεραυνικού καναλιού με τα οποία είναι συνδεδεμένο, και 

της επιφάνειας του νερού. 

Συμπέρασμα

Η ύπαρξη  συστήματος αντικεραυνικής προστασίας ή ο τρόπος γείωσης δεν σχετίζονται με την πιθανότητα να χτυπήσει ή

όχι ο κεραυνός το σκάφος. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται από μελέτες που έγιναν στη Florida από εννέα επιθεωρητές 

που μελέτησαν σκάφη πληγέντα από κεραυνό καταλήγοντας στο ότι μόνο το 30% των συνολικά ελεγχθέντων σκαφών 

είχαν εγκατεστημένη αντικεραυνική προστασία. Η προστασία των ατόμων και του ίδιου του σκάφους από τον κεραυνό 

εξαρτάται από ένα συνδυασμό σχεδιασμού και συντήρησης εξαρτημάτων αλλά και της συμπεριφοράς του προσωπικού 

του σκάφους.   

           

                του Πλοιάρχου Λ.Σ ε.α Δημητρίου Κουκουβίνου

 

 

 

 


