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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο δηαξξνήο είλαη κηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κέζνδνο αμηνιόγεζεο κνλσηήξσλ Υ.Τ. Γηα 
ηελ πιεξέζηεξε έξεπλα, θαη εηδηθά γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επηθαλεηαθήο δξαζηεξηόηεηαο, είλαη 
απαξαίηεηε ε παξαθνινύζεζε ζην πεδίν ππό πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο 
κεζόδνπ απνηειεί ε ζπλερήο επηηήξεζε ησλ κνλσηήξσλ γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάιε πνζόηεηα 
δεδνκέλσλ, πξόβιεκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί δηαδηθαζίεο θηιηξαξίζκαηνο ησλ κεηξήζεσλ. Σηελ 
παξνύζα εξγαζία εμεηάδεηαη έλα πιήζνο 4856 θπκαηνκνξθώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην πεδίν, ζε 
πνξζειάληλνπο θαη επηθαιπκκέλνπο κε RTV SIR κνλσηήξεο, ζε κηα πεξίνδν κεγαιύηεξε ησλ 5 εηώλ. Σηα 
δεδνκέλα εθαξκόδνληαη ηξεηο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο θαη εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ην 
θαηαγεγξακκέλν πιάηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ αιιά θαη σο πξνο ηελ απνδνηηθόηεηα απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα 
πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινύζεζε ζην πεδίν. 
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ABSTRACT 
Leakage Current measurements are widely employed in order to evaluate HV insulators performance. 
Efficient research calls for field measurements, recorded under real conditions, especially in the case of 
surface activity. Main advantage of the method is the continuous monitoring of the insulators, which leads 
on the other hand to a large amount of recorded data, a problem that yearns for filtering. In the present 
paper a sum of 4856 waveforms recorded on porcelain and RTV SIR coated insulators located on the field, 
during a time period that exceeds five years, are taken under consideration. Three filtering methods are 
employed and results are evaluated regarding to the waveform amplitudes and efficiency towards dealing 
with certain problems related with field measurements. 
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1. ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΚΑΙ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
 
Η ξύπαλζε είλαη από ηνπο πιένλ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ απόδνζε ησλ κνλσηήξσλ Υ.Τ. Η 
επίδξαζε ηεο ξύπαλζεο έρεη πεξηγξαθεί ζε πιήζνο εξγαζηώλ ηόζν γηα  ηνπο πνξζειάληλνπο, γηα παξάδεηγκα 
[1], όζν θαη γηα ηνπο επηθαιπκκέλνπο κε πνιπκεξή πιηθά, θαη δε RTV SIR, κνλσηήξεο [2-5]. Η επηθαλεηαθή 
δξαζηεξηόηεηα θαη ζηα δύν πιηθά αθνξά εκηηνλνεηδή ξεύκαηα δηαξξνήο θαη δηαζπάζεηο μεξήο δώλεο. Πξέπεη 
λα αλαθεξζεί όηη ε δξαζηεξηόηεηα απηή εκθαλίδεηαη ζηα RTV κόλν θαηά ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έρνπλ 
απσιέζεη ηελ πδξνθνβία ηνπο [2-5]. Όηαλ ε επηθάλεηα ηνπο παξακέλεη πδξόθνβε ε δξαζηεξηόηεηα ζηελ 
επηθάλεηα αθνξά εθθελώζεηο Corona [4], ε νπνία δελ εμεηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία γηα ιόγνπο πνπ ζα 
αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα.  Σπλεπώο ε επηθαλεηαθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα εμεηαζηεί, πεξηιακβάλεη 
εκηηνλνεηδείο θπκαηνκνξθέο θαη δηαζπάζεηο μεξώλ δσλώλ.  
Οη εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθέο ραξαθηεξίδνληαη από δηάθνξα εύξε θαη ζπρλά από κηθξέο απώιεηεο 
γξακκηθόηεηαο. Μεξηθέο εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθέο ξεύκαηνο δηαξξνήο (Leakage Current – LC) πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί ζην πεδίν θαίλνληαη ζην ζρήκα 1 
 

 

 

 
 

Σρήκα 1: Ηκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθέο ξεύκαηνο δηαξξνήο 

 

Οη δηαζπάζεηο μεξώλ δσλώλ θαηαγξάθνληαη ζε θπκαηνκνξθέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από θαζπζηέξεζε 
έλαπζεο ηνπ ξεύκαηνο έλαληη ηεο ηάζεο, θαζώο ε δηάζπαζε ηεο δώλεο απαηηεί ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ηάζεο. 
Οη δηαζπάζεηο είλαη άιινηε ζρεηηθά απνκνλσκέλεο θαη άιινηε δηαδνρηθέο, ην πιάηνο ηνπο πνηθίιεη ελώ κπνξεί 
λα εκθαλίδνπλ ζρεηηθά ζηαζεξό ή κεηαβαιιόκελν πιάηνο. Τν πιάηνο θαη ε δηάξθεηα ηεο δηάζπαζεο πνηθίινπλ 
ελώ ην ζβήζηκν ηνπ ηόμνπ ζπκβαίλεη αθόκα θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε δξαζηεξηόηεηα εκθαλίδεηαη 
αύμνπζα. Οξηζκέλεο θπκαηνκνκνξθέο πνπ απεηθνλίδνπλ δηαζπάζεηο μεξώλ δσλώλ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 
2. 
 
2. ΠΔΓΙΟ ΜΔΣΡΗΗ 
 
 
Η κέηξεζε ηνπ ξεύκαηνο δηαξξνήο θαζίζηαηαη δπλαηή κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ζπιιεθηήξηνπ δαθηπιίνπ ζην 
θάησ κέξνο ηνπ κνλσηήξα ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε έλαλ αηζζεηήξα Hall. Η κέηξεζε ςεθηνπνηείηαη θαη 
θαηαγξάθεηαη ζε κηα θεληξηθή κνλάδα DAQ πνπ βξίζθεηαη θαη απηή ηνπνζεηεκέλε ζην πεδίν, θαη ηα 
δεδνκέλα εμάγνληαη πεξηνδηθά κέζσ ζύλδεζεο ηεο κνλάδαο κε Η/Υ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηάηαμε 
θαηαγξαθήο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην [6]. Οη ππό παξαθνινύζεζε κνλσηήξεο είλαη κνλσηήξεο ζηεξίμεσο 
ησλ 150kV, ηνπνζεηεκέλνη ζηνλ Υ/Σ Υςειήο Τάζεο ηνπ ΑΗΣ Ληλνπεξακάησλ πνπ αλήθεη ζην Σπζηήκαηνο 
Μεηαθνξάο Κξήηεο, θαη βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ Ηξαθιείνπ ζε ειάρηζηε απόζηαζε από ηελ αθηή. Οη κεηξήζεηο 
αθνξνύλ 4 πνξζειάληλνπο κνλσηήξεο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν είλαη επηθαιπκκέλνη κε RTV SIR. Οη κνλσηήξεο 
βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ίδην αθξηβώο ζεκείν ώζηε λα ππόθεηληαη ζηηο ίδηεο αθξηβώο ζπλζήθεο. Η 
πεξίνδνο παξαθνινύζεζεο ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. Δμεηάζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη 2428 θπκαηνκνξθέο 
θαηαγεγξακκέλεο ζε θάζε πιηθό, δειαδή έλα ζύλνιν 4856 θπκαηνκνξθώλ. Οη θπκαηνκνξθέο, δηάξθεηαο 
480ms,  βάζεη πξνδηαγξαθώλ ηεο κνλάδαο DAQ θαηαγξάθνληαη γύξσ από ηελ κέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο 



δηαξξνήο πνπ εκθαλίδεηαη αλά ρξνληθό παξάζπξν παξαθνινύζεζεο. Τν κήθνο ηνπ παξάζπξνπ 
παξαθνινύζεζεο επηιέγεηαη κελ από ηνλ ρξήζηε, όκσο ιόγσ πεξηνξηζκώλ ρσξεηηθόηεηαο κλήκεο δελ κπνξεί 
λα πξνζεγγίζεη ηελ ζπλερή θαηαγξαθή. Παξόια απηά, ην πιήζνο ησλ θπκαηνκνξθώλ θαη ην εύξνο ηεο 
πεξηόδνπ παξαθνινύζεζεο θαζηζηά βάζηκε ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
 
 
 

 

 

 

Σρήκα 2: Κπκαηνκνξθέο ξεύκαηνο δηαξξνήο πνπ απεηθνλίδνπλ δηαζπάζεηο μεξήο δώλεο 

 
3. ΜΔΣΡΧΝΣΑ ΣΟ ΠΔΓΙΟ 
 
 
Η κέηξεζε ζην πεδίν παξνπζηάδεη αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο. Η 
πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηε δηάηαμε ζεκαίλεη όηη ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο αληηκεησπίδνληαη κε θαζπζηέξεζε. 
Παξάιιεια ην κεηξνύκελν ξεύκα δηαξξνήο είλαη ηεο ηάμεο ησλ mA θαη επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζε έλαλ 
ηδηαίηεξα επηβαξπκέλν ειεθηξηθά ρώξν, από κηα δηάηαμε κε ζπιιεθηήξην ζύζηεκα θαη θαισδηώζεηο 
επηθνηλσλίαο πνπ πξνζηαηεύνληαη κελ αιιά δελ παύνπλ λα είλαη εθηεζεηκέλεο. Οη παξάγνληεο απηνί 
κεγεζύλνπλ ην πξόβιεκα ηνπ ζνξύβνπ. 
Δπηπξνζζέησο ην εύξνο ηνπ ρξνληθνύ παξαζύξνπ παξαθνινύζεζεο δελ πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα αλάινγα 
ηα επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο. Τν γεγνλόο απηό, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζηελ δηάηαμε 
θαη ην γεγνλόο όηη ε εκθάληζε έληνλεο επηθαλεηαθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ζπάληα ζε ζρέζε κε ηελ αζζελή, 
αιιά θαη ζρεηηθά απξόβιεπηε θαζώο εμαξηάηαη ηζρπξά από ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θαζηζηνύλ 
αλαγθαίν ηίκεκα ηελ απνζήθεπζε κεγάινπ αξηζκνύ θπκαηνκνξθώλ αζζελνύο δξαζηεξηόηεηαο ώζηε λα 
επηηεπρζεί ε θαηαγξαθή κηθξνύ αξηζκνύ θπκαηνκνξθώλ έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνθύπηεη έηζη πξόβιεκα 
όγθνπ δεδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, θηιηξαξίζκαηόο ηνπο. Γηα ηελ θαιύηεξε πεξηγξαθή ησλ δεηεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδεη ε θαηαγξαθή ζην πεδίν παξνπζηάδνληαη κεξηθέο αληηπξνζσπεπηηθέο θπκαηνκνξθέο ζην ζρήκα 
3.  
Τν πξώην δήηεκα αθνξά πεξηόδνπο αζζελνύο δξαζηεξηόηεηαο. Λόγσ ηνπ ηππηθνύ ζνξύβνπ ν νπνίνο είλαη 
ζπγθξίζηκνο κε ηελ κέηξεζε, νη κεηξήζεηο απηέο ζπλζιίβνληαη θαη παξνπζηάδνληαη όπσο ε θπκαηνκνξθή 1 
ηνπ ζρήκαηνο 3. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ κε ηελ παξνύζα δηάηαμε δελ κπνξνύλ λα κειεηεζνύλ 
εθθελώζεηο Corona, θαζώο δελ ππάξρεη ηξόπνο λα εμαθξηβσζεί αλ θαη πνηα αηρκή νθείιεηαη ζε Corona θαη όρη 
ζε ζόξπβν. 
Τν δεύηεξν δήηεκα αθνξά ηελ ύπαξμε ελόο απνκαθξπζκέλνπ ζεκείνπ από ηελ θπκαηνκνξθή ην νπνίν 
κπνξεί λα δώζεη εηθόλα πνιύ κεγαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηαο από ηελ πξαγκαηηθή, αλ γηα ην εύξνο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο εμεηάδεηαη ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αηρκή ηπραίνπ πιάηνπο 
πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν. Τέηνηεο αηρκέο παξνπζηάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε 



θπκαηνκνξθή είηε αθνξά πεξηόδνπο εξεκίαο (θπκαηνκνξθή 2) είηε αθνξά εκηηνλνεηδή θπκαηνκνξθή 
(θπκαηνκνξθή 3) είηε δηάζπαζε μεξήο δώλεο (θπκαηνκνξθή 5). Οη αηρκέο απηέο νθείινληαη πηζαλόηαηα ζε 
ζόξπβν θαζώο εκθαλίδνληαη ζε ηπραίεο ζέζεηο θαη δελ αθνινπζνύλ πάληα ηνλ γεληθόηεξν πξνζαλαηνιηζκό 
ηεο θπκαηνκνξθήο (θπκαηνκνξθή 4). Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη έρνπλ θαηαγξαθεί αηρκέο πνπ 
απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ζεκεία (θπκαηνκνξθή 6), νη νπνίεο επηπξνζζέησο πάληα ζπλάδνπλ 
κε ηελ γεληθόηεξε κνξθή ηεο θπκαηνκνξθήο, πξάγκα πνπ ζπλεγνξεί ζην όηη νη αηρκέο απηνύ ηνπ είδνπο 
είλαη πνπ ζπλδένληαη κε δξαζηεξηόηεηα. Τν δεηνύκελν γηα ηέηνηνπ είδνπο θπκαηνκνξθέο είλαη λα 
απνκαθξπλζεί ν ζόξπβνο ώζηε ην πιάηνο ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
Τέινο ην ηξίην δήηεκα αθνξά θπκαηνκνξθέο όπσο νη 7-9 ηνπ ζρήκαηνο 4 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζόξπβν θαη 
δπζιεηηνπξγίεο ζηελ δηάηαμε θαη νη νπνίεο επίζεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ηελ εηθόλα έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο 
αλ εμεηάδνληαη ηα επίπεδα ηνπ ξεύκαηνο (δειαδή ην πιάηνο ηεο θπκαηνκνξθήο). Αληίζεηα όκσο κε ηηο 
θπκαηνκνξθέο 3-5, νη ζπγθεθξηκέλεο θπκαηνκνξθέο πξέπεη λα απνξξηθζνύλ ζπλνιηθά. 
 

 
Σρήκα 3: Μεηξήζεηο ζην πεδίν 

 
4. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΑΣΧΝ -  ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΧΝ 
 
 
Τν πιάηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ απνηειεί έλα εύθνια κέγεζνο θαηαλνεηό θαη εύθνια ππνινγίζηκν, πνπ δίλεη 
κηα γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη κηα αθεηεξία κειέηεο θαη ζηαρπνιόγεζήο ησλ 
θπκαηνκνξθώλ. Δίλαη ινγηθό γηα παξάδεηγκα λα αλαδεηεζνύλ θπκαηνκνξθέο πνπ απεηθνλίδνπλ δηαζπάζεηο 
μεξήο δώλεο αλάκεζα ζηηο θπκαηνκνξθέο πνπ εκθαλίδνπλ κεγαιύηεξν πιάηνο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ 
πξνεγνύκελε παξάγξαθν όκσο, εηδηθά γηα κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζην πεδίν, ην πιάηνο ησλ πξσηνγελώλ 
δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα είλαη αζθαιέο θξηηήξην. 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα πιαίζηα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο κνλσηήξσλ, κπνξνύλ λα εμαρζνύλ δηάθνξα 
ζηνηρεία από ην κεηξνύκελν ξεύκα δηαξξνήο (π.ρ. κέγηζηε ηηκή αλά ιεπηό) ώζηε λα πξνθύςεη κηα 
ζπλνιηθόηεξε εηθόλα,  ε νξζόηεηα ηεο νπνίαο όκσο εμαξηάηαη από ηηο θπκαηνκνξθέο ηνπ ξεύκαηνο πνπ 
ιακβάλνληαη (ή δελ ιακβάλνληαη) ππόςε. 
Αθόκα αλ ζθνπόο είλαη ε απνκόλσζε θπκαηνκνξθώλ έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. δηαζπάζεηο μεξώλ 
δσλώλ), γηα ηελ κειέηε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ,  νη θπκαηνκνξθέο απηέο πξέπεη λα απνκνλσζνύλ από 
έλα κεγάιν πιήζνο κεηξήζεσλ πνπ ζα εκθαλίδνπλ παξόκνηα πιάηε αιιά ζα αληηζηνηρνύλ ζε θπκαηνκνξθέο 
όπσο νη 2-4 θαη 7-9 ηνπ ζρήκαηνο 3. Γηα ηελ επόδσζε θάζε εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ινηπόλ απαηηείηαη 
θηιηξάξηζκα ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ.  
Σηελ ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη ηξεηο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ. Η πξώηε πξνζέγγηζε (Α) 
πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ξεύκαηνο θάζε θπκαηνκνξθήο κε ηελ ακέζσο κηθξόηεξε 
γεηηνληθή ηεο ηηκή. Αληίζηνηρε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κε ηελ ειάρηζηε ηηκή. Με απηήλ ηελ κέζνδν ζα 
δηνξζσζνύλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηα πιάηε θπκαηνκνξθώλ όπσο νη 2-5 ηνπ ζρήκαηνο 4.  
Η δεύηεξε πξνζέγγηζε (Β) αθνξά θπκαηνκνξθέο όπσο νη 7-9 ηνπ ζρήκαηνο 4 νη νπνίεο πξέπεη λα 
απνκαθξπλζνύλ ζπλνιηθά. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο ζεκειηώδνπο ζπληζηώζαο. Σε 
θάζε θπκαηνκνξθή γίλεηαη αλάιπζε Fourier θαη αλ ε ζεκειηώδεο ζπληζηώζα ηεο πξνθύςεη δηαθνξεηηθή ηεο 



εθαξκνδόκελεο ηάζεο (50Hz), ηόηε ε θπκαηνκνξθή απνξξίπηεηαη ζπλνιηθά. Τέινο ε ηξίηε πξνζέγγηζε (Α-Β) 
αθνξά ηελ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ πξνεγνύκελσλ δύν (Α-Β). Δπηθνπξηθά ζε απηέο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε 
εηζαγσγή θαησθιίνπ πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ επόκελε παξάγξαθν. 
 

 
Σρήκα 4: Οη εθαξκνδόκελνη κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο 

 
5. ΔΙΑΓΧΓΗ ΚΑΣΧΦΛΙΟΤ 
 
 
Η αζζελήο δξαζηεξηόηεηα ζπκπεξηιακβάλεη είηε ηε ξνή ελόο πνιύ κηθξνύ εκηηνλνεηδνύο ξεύκαηνο δηαξξνήο 
(πδξόθηιε επηθάλεηα) είηε εθθελώζεηο Corona ιόγσ ηεο δηαηάξαμεο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ από ζηαγόλεο 
λεξνύ ζηε επηθάλεηα (πδξόθνβε επηθάλεηα). Η δξαζηεξηόηεηα απηή ζπρλά βξίζθεηαη έμσ από ηελ αθξίβεηα 
ηεο δηάηαμεο ή/θαη από ηελ δπλαηόηεηα αθξηβνύο θαηαγξαθήο ιόγσ ηεο ςεθηνπνίεζεο (ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
δηάηαμε, ειάρηζην βήκα είλαη ηα 0,1752mA) πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαγξάθνληαη εκηηνλνεηδήο 
θπκαηνκνξθέο σο ηεηξαγσληθέο.  
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ν ηππηθόο ζόξπβνο ζηελ δηάηαμε απνηειείηαη από δηάζπαξηεο αηρκέο πιάηνπο 
ηνπιάρηζηνλ 0,35mA. Ο ζόξπβνο απηόο ελώ δελ επεξεάδεη θπκαηνκνξθέο κεγαιύηεξνπ πιάηνπο, είλαη 
ηδηαίηεξα νξαηόο ζε πεξηόδνπο αζζελνύο δξαζηεξηόηεηαο όπνπ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα θπκαηνκνξθέο όπσο 
ε 1 ηνπ ζρήκαηνο 3. Σπρλά όκσο ν ζόξπβνο δελ είλαη ηόζν έληνλνο θαη επηηξέπεη ζηελ θπκαηνκνξθή λα 
δηαηεξήζεη σο ζεκειηώδε ζπληζηώζα ηα 50 Hz. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε θαίλεηαη ζην ζρήκα 5α όπνπ 
επηπξνζζέησο ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηεο πιάηνπο, ε εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή έρεη θαηαγξαθεί ζαλ ηεηξαγσληθή 
(κε θνξπθέο ηα ±0,1752mA). 
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο επηθαλεηαθήο δξαζηεξηόηεηαο δελ πξνζθέξεη ηίπνηα ηδηαίηεξν ε θαηαγξαθή 
θπκαηνκνξθώλ αζζελνύο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην ινγηθό είλαη λα ηεζεί έλα θαηώθιη ελδηαθέξνληνο, ώζηε λα 
θαηαπνιεκεζεί θαη ην πξόβιεκα ηνπ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. Σηνλ πίλαθα Π1 παξαηίζεηαη ν αξηζκόο 
θπκαηνκνξθώλ κε πιάηνο κηθξόηεξνπ ηνπ θαησθιίνπ, γηα δηάθνξεο ηηκέο θαησθιίνπ. Η επηινγή ηνπ 
θαησθιίνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη απζαίξεηε. Μηα πνιύ κηθξή ηηκή ζα δώζεη πεληρξά απνηειέζκαηα (όπσο 
θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ηηκή 0,5 ζηνλ πίλαθα Π1). Αληίζεηα κηα πνιύ κεγάιε ηηκή ζα έρεη ζαλ 
ζπλέπεηα λα αγλνεζνύλ  αθόκα θαη δηαζπάζεηο μεξήο δώλεο. 
Η εμέηαζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ρακεινύ πιάηνπο κηα πξνο κηα πξνθξίλεη σο κέζε ιύζε γηα ηελ ηηκή 
θαησθιίνπ, ηα 2,5mA. Κάησ από απηή ηελ ηηκή νη θπκαηνκνξθέο πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη απνθιεηζηηθά 
εκηηνλνεηδείο κε δηάθνξεο ηηκέο ιόγνπ ζήκαηνο πξνο ζόξπβν (SNR), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
θπκαηνκνξθώλ κε κεγάιν SNR  όπσο ε θπκαηνκνξθή α ηνπ ζρήκαηνο 5 θαη ε 1 ηνπ ζρήκαηνο 3. 
 

  

α. πξαγκαηηθή κέηξεζε γ. ε κηθξόηεξε θαηαγεγξακκέλε δηάζπαζε 

  
β. ηππηθόο ζόξπβνο δ. ε κεγαιύηεξε θαηαγεγξακκέλε εκηηνλνεηδήο  

Σρήκα 5: Μεηξήζεηο ζην πεδίν 

 

Κπκαηνκνξθή 
Απνκάθξπλζε 

κέγηζηνπ-
ειάρηζηνπ ζεκείνπ 

Β. 

Α. 

Κπκαηνκνξθή 
Θεκειηώδε 
Σπληζηώζα 

50 Hz ; 

Υπνινγηζκόο 
πιάηνπο 

Α-Β. Κπκαηνκνξθή 
Θεκειηώδε 
Σπληζηώζα 

50 Hz ; 

Απνκάθξπλζε 
κέγηζηνπ-

ειάρηζηνπ ζεκείνπ 

Υπνινγηζκόο 
πιάηνπο 

Υπνινγηζκόο 
πιάηνπο 



Αληίζεηα δηάζπαζε μεξήο δώλεο αθνξά απνθιεηζηηθά θπκαηνκνξθέο κε κεγαιύηεξν πιάηνο. Σηελ 
ζπγθεθξηκέλε νκάδα δεδνκέλσλ, ε θπκαηνκνξθή πνπ εκθαλίδεη δηάζπαζε θαη έρεη ην κηθξόηεξν πιάηνο είλαη 
ε θπκαηνκνξθή ηνπ ζρήκαηνο 5γ  κε πιάηνο 4,95mA. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε εηζαγσγή ελόο ηέηνηνπ 
θαησθιίνπ δελ ζεκαίλεη όηη θάζε θπκαηνκνξθή πάλσ από ην ζπγθεθξηκέλν θαηώθιη ζα αθνξά δηάζπαζε 
μεξήο δώλεο. Αλ ε αγσγηκόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο ζηελ επηθάλεηα είλαη αξθεηά κεγάιε, ηόηε ην ξεύκα 
δηαξξνήο κπνξεί λα θηάζεη ζε κεγάιν πιάηνο παξακέλνληαο εκηηνλνεηδέο. Η πεξίπησζε απηή είλαη εμαηξεηηθά 
ζπάληα (θαηαγξάθεθαλ κόιηο 2 ηέηνηεο θπκαηνκνξθέο ζε ζύλνιν 4856) αιιά πξέπεη λα ζεκεησζεί. Η 
κεγαιύηεξε θαηαγεγξακκέλε εκηηνλνεηδήο θπκαηνκνξθή είλαη απηή ηνπ ζρήκαηνο 5δ κε πιάηνο 9,4mA. 

 
6. ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ –ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
 
Σηνλ πίλαθα Π1 παξαηίζεηαη κηα ιεπηνκεξέζηεξε απεηθόληζεο ηεο πεξηνρήο θαησθιίνπ. Παξνπζηάδεηαη ην 
πιήζνο ησλ θπκαηνκνξθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ πιάηνο θάησ από ην θαηώθιη, κε ηηκή θαησθιίνπ λα μεθηλά 
από ηα 0,5mA θαη λα θαηαιήγεη ζηα 2,5mA. Παξαηίζεληαη επίζεο ηα αλάινγα απνηειέζκαηα κεηά από θάζε 
θηιηξάξηζκα. 
Σηνλ πίλαθα Π2 παξαηίζεληαη ηα πιάηε ησλ θπκαηνκνξθώλ γηα θάζε πιηθό. Γηα ηελ επθνιόηεξε επνπηεία, 
θαηαγξάθεηαη ην πιήζνο ησλ θπκαηνκνξθώλ κε πιάηνο πνπ αλήθεη ζε  θάζε αξηζκεηηθή δεθάδα. Ξερσξηζηά 
εκθαλίδεηαη ε πεξηνρή ππό ηνπ θαησθιίνπ ε νπνία ιακβάλεηαη ππόςε ζην άζξνηζκα Σ2 αιιά όρη ζην Σ1. 
Δκθαλίδνληαη επίζεο ηα απνηειέζκαηα κεηά από θάζε δηαδηθαζία θηιηξαξίζκαηνο (Α, Β, Α-Β). 
Σηνλ πίλαθα Π3 εκθαλίδεηαη ν νιηθόο αξηζκόο θπκαηνκνξθώλ πνπ εκθαλίδνπλ πιάηνο κεγαιύηεξν από κηα 
ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαη ην αλάινγν πνζνζηό πνπ απνηεινύλ επί ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ αξρηθά αιιά θαη κεηά 
από ηελ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ δύν κεζόδσλ θηιηξαξίζκαηνο.   
Έλα από ηα δεδνκέλα πνπ δελ κπνξεί λα εμαρζεί κε αθξίβεηα από ηνπο πίλαθεο είλαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ε 
απνκάθξπλζε κεγίζηνπ θαη ειάρηζηνπ ζεκείνπ (ζηήιεο Α, Α-Β) αλά θπκαηνκνξθή. Σε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 
απηό είλαη πξνθαλέο από ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα Π1 (π.ρ. ε κεηαθίλεζε από ηελ ζηήιε 1 ζηελ 2 δείρλεη όηη 
ε θπκαηνκνξθή κε ην κέγηζην πιάηνο, κεηά ην θηιηξάξηζκα «θαηέβεθε» ζηελ ακέζσο κηθξόηεξε πεξηνρή) 
αιιά ζπλήζσο ιόγσ ησλ εζσηεξηθώλ κεηαθηλήζεσλ ε αθξηβήο επηξξνή ηνπ θίιηξνπ αλά θπκαηνκνξθή είλαη 
κε αληρλεύζηκε. Παξαηίζεηαη ινηπόλ ην ζρήκα 6 πνπ δείρλεη ηελ θαηαγεγξακκέλε δηαθνξά πιάηνπο, κε 
αύμνπζα ζεηξά, αλά θπκαηνκνξθή κεηά ην θηιηξάξηζκα Α είηε ζηα αξρηθά δεδνκέλα ( PORC A, RTVA) είηε 
ζηα ήδε θηιηξαξηζκέλα κε ην θξηηήξην ηεο ζεκειηώδνπο, δεδνκέλα (PORC A-B, RTV A-B). Τν δηάγξακκα 
κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη σο ην πιήζνο θπκαηνκνξθώλ (άμνλαο x) ζε ζρέζε κε ηελ κέγηζηε δηαθνξά πνπ 
εκθάληζαλ ζην πιάηνο ηνπο (άμνλαο y) κεηά ην θηιηξάξηζκα Α. 

 

 
Σρήκα 6: Αύμνπζα θαηαλνκή ηεο θαηαγεγξακκέλεο δηαθνξάο πιάηνπο κεηά ην θίιηξν Α 

 
7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
 
1. Η επηθαλεηαθή δξαζηεξηόηεηα είλαη εληνλόηεξε θαη ζπρλόηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο. Σε 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ην πιήζνο ησλ θπκαηνκνξθώλ αμηνζεκείσηνπ πιάηνπο (κεγαιύηεξν από 2,5mA) 
ζηελ πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο είλαη αηζζεηά κεγαιύηεξν από απηό ησλ RTV. Η παξαπάλσ δηαπίζησζε 
πξνθύπηεη θαη από ηα πξσηνγελή δεδνκέλα (Π2), όπνπ ζε θάζε θαηεγνξία κέρξη ηα 60mA  ην πιήζνο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 θνξέο κεγαιύηεξν από ην αληίζηνηρν ζηα RTV,  αιιά γίλεηαη 
πνιύ  εληνλόηεξε όηαλ εμεηαζηνύλ ηα δεδνκέλα κεηά ηηο δηαδηθαζίεο θηιηξαξίζκαηνο θαη εηδηθά κεηά ηε 
ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηνπο (ζηήιεο Α-Β). Σηελ πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο ππάξρνπλ 754 (31,05%) 
θπκαηνκνξθέο κε πιάηνο κεγαιύηεξν ησλ 2,5mA θαη 257 (10,58%) κε πιάηνο κεγαιύηεξν ησλ 10mA ελώ ηα 
αληίζηνηρα λνύκεξα ζηα RTV είλαη 26 (1,07%) θαη 7 (0,29%). Μόιηο 1 θπκαηνκνξθή (0,04%) έρεη πιάηνο 



κεγαιύηεξν ησλ 40mA ζηελ πεξίπησζε ησλ RTV, έλαληη 41 (1,69%) ζηελ πνξζειάλε, θαη θακία κεγαιύηεξν 
ησλ 60mA (έλαληη 25 (1,03%) ζηελ πνξζειάλε). Τα πιάηε απηώλ ησλ 25 θπκαηνκνξθώλ είλαη δηάζπαξηα 
ζηελ πεξηνρή κέρξη ηα 159,43mA πνπ είλαη ην κέγηζην πιάηνο πνπ εκθαλίδεη θπκαηνκνξθή ζε πνξζειάλε. 
Αληίζηνηρα ην κέγηζην θαηαγεγξακκέλν πιάηνο θπκαηνκνξθήο γηα ηα RTV είλαη 50,5mA. 
 

 
 

Πίλαθαο Π1 

 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΡΔΛΑΝΗ RTV SIR 

Αρ. 
τήλης 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΠΛΑΣΟΤ 

ΑΡΥ. Α Β Α-Β ΑΡΥ. Α. Β Α-Β 

0,5< 0 2 0 0 0 30 0 16 

1< 27 481 19 346 231 1798 86 833 

1,5< 543 1243 422 1050 1914 2323 883 1046 

2< 1253 1539 1075 1343 2289 2347 1032 1059 

2,5< 1505 1658 1321 1462 2317 2364 1047 1069 

 
Πίλαθαο Π2 

 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΡΔΛΑΝΗ RTV SIR 

Αρ. τήλης 1 2 3 4 5 6 7 8 

ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΠΛΑΣΟΤ 

ΑΡΥΙΚΑ Α Β Α-Β ΑΡΥΙΚΑ Α Β Α-Β 

0~2,5 1505 1658 1321 1462 2317 2364 1047 1069 

2,5~10 527 504 514 497 70 41 35 19 

10~20 206 152 201 149 21 9 6 2 

20~30 102 53 96 50 11 6 5 3 

30~40 34 17 33 17 5 4 1 1 

40~50 12 10 12 9 1 1 0 0 

50~60 10 7 10 7 1 1 1 1 

60~70 11 8 11 7 0 1 0 0 

70~80 5 4 4 4 0 0 0 0 

80~90 4 3 3 3 0 0 0 0 

90~100 2 2 2 2 0 0 0 0 

100~110 2 3 2 2 1 1 0 0 

110~120 3 2 2 2 1 0 0 0 

120~130 1 1 1 1 0 0 0 0 

130~140 0 0 0 0 0 0 0 0 

140~150 1 1 1 1 0 0 0 0 

150~160 2 3 2 3 0 0 0 0 

>160 1 0 1 0 0 0 0 0 

1 923 770 895 754 111 64 48 26 

2 2428 2428 2216 2216 2428 2428 1095 1095 

 
Πίλαθαο Π3 

 

ΤΛΙΚΟ ΠΟΡΔΛΑΝΗ RTV SIR 

Αριθμός 
τήλης 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΠΛΑΣΟΤ 

ΑΡΥΙΚΑ (%) Α-Β (%) ΑΡΥΙΚΑ (%) Α-Β (%) 

>0 2428 100 2216 91,25 2428 100 1095 45,09 

>2,5 923 37,99 754 31,05 111 4,56 26 1,07 

>10 396 16,28 257 10,58 41 1,68 7 0,29 

>20 190 7,80 108 4,44 20 0,82 5 0,21 

>30 88 3,60 58 2,39 9 0,37 2 0,08 

>40 54 2,20 41 1,69 4 0,16 1 0,04 

>50 42 1,71 32 1,32 3 0,12 0 0 

>60 32 1,30 25 1,03 2 0,08 0 0 

>120 5 0,20 5 0,20 0 0 0 0 

 
2. Η εηζαγσγή θαησθιίνπ ζην πιάηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ είλαη κηα κέζνδνο ππεξθέξαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 
θαηαγξαθήο θπκαηνκνξθώλ αζζελνύο δξαζηεξηόηεηαο. Η εμέηαζε ησλ θπκαηνκνξθώλ πξνθξίλεη σο 
βέιηηζηε ηηκή ησλ 2,5mA. Κάησ από απηό ην θαηώθιη θαηαηάζζεηαη ε ζπληξηπηηθή   πιεηνςεθία ησλ 

Σ1 Σ2 



θπκαηνκνξθώλ ηόζν ζηελ πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο (62,01%) όζν θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ RTV 
(95,44%). Γίλεηαη έηζη κηα ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ αιιά απηή ε ιύζε είλαη 
πεξηνξηζκέλε θαζώο δελ αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηνπ ζνξύβνπ πνπ κπνξεί λα δώζεη πιήζνο 
θπκαηνκνξθώλ κε «πιαζηό» πιάηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ππεξβεί ην νπνηνδήπνηε θαηώθιη (ελδεηθηηθά 
αλαθέξεηαη όηη νη 2 θπκαηνκνξθέο πνπ εκθαλίδνπλ ην κέγηζην πιάηνο ζηα RTV απνκαθξύλζεθαλ σο 
πιαζηέο, βιέπε πίλαθαο Π1 ζηήιε 5 θαη 8 θαη πίλαθαο Π2 ζηήιεο 7 θαη 8). Έηζη αλ ρξεζηκνπνηεζεί έλα ηέηνην 
θξηηήξην π.ρ. ζε ζπλερή θαηαγξαθή, αλαπόθεπθηα ζα πξνθύςεη παξόκνην πξόβιεκα κε κεγάιν όγθν 
θαηαγεγξακκέλσλ θπκαηνκνξθώλ πνπ νθείινληαη ζε ζόξπβν θαη βξίζθνληαη δηάζπαξηεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο 
πιάηνπο. 
3. Η αθαίξεζε ησλ αθξαίσλ ζεκείσλ θάζε θπκαηνκνξθήο είλαη κηα κέζνδνο πνπ εκθαλίδεη πηζηόηεξα ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην πιάηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ, ρσξίο ηαπηόρξνλα λα εκπεξηέρεη 
θίλδπλν αιινίσζεο  ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6, επεξεάδεη ειάρηζηα ηελ κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ θπκαηνκνξθώλ αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε κεηαβνιή ζην κεηξνύκελν πιάηνο κπνξεί 
λα θηάζεη θαη ηα 70mA.  Η ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Α έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππαγσγή αξθεηώλ επηπιένλ 
θπκαηνκνξθώλ (από  8,2% έσο 6,7% ηνπ ζπλόινπ, αλάινγα αλ έρεη πξνεγεζεί ε ρξήζε ηνπ θίιηξνπ Β) 
θάησ από ην θαηώηαην θαηώθιη. 
4. Τν θξηηήξην ηεο ζεκειηώδνπο ζπληζηώζαο απνκαθξύλεη ζεβαζηό αξηζκό θπκαηνκνξθώλ πνπ ζα εκθάληδαλ 
κεγάιν πιαζηό πιάηνο όπσο θαη αξθεηώλ θπκαηνκνξθώλ πιάηνπο κηθξόηεξνπ από ην θαηώθιη. Δλδεηθηηθά 
αλαθέξεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ RTV απνκαθξύλζεθαλ 1270 θπκαηνκνξθέο (52,3% ηνπ ζπλόινπ θαη 
54,2% ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο) κε πιάηνο κηθξόηεξν ησλ 2,5mA αιιά θαη 63 από ηηο 111 
θπκαηνκνξθέο κε πιάηνο  κεγαιύηεξν από ηα 2,5mA (76,2% ηεο επηκέξνπο θαηεγνξίαο). Γελ κπνξεί όκσο 
λα δώζεη ιύζε ζε πιαζηό πιάηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ επίδξαζε ζνξύβνπ πάλσ ζε θπκαηνκνξθή, αθόκα 
θαη ειάρηζηνπ πιάηνπο, κε ζεκειηώδε ηα 50Hz, εθόζνλ ε επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ είλαη ηόζν κηθξή (π.ρ. κηα 
αηρκή) πνπ δελ κεηαβάιεη ηελ ζεκειηώδε ζπληζηώζα. 
5. Η ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ θίιηξσλ Α-Β θαη ηνπ θαησθιίνπ δίλεη ηα πιένλ αμηόπηζηα απνηειέζκαηα ελώ 
απνκαθξύλεη ην 68,95% ησλ θπκαηνκνξθώλ ζηελ πνξζειάλε θαη ην 98,92% ησλ θπκαηνκνξθώλ ζηα RTV. 
 
8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
 

1. Η επηθαλεηαθή δξαζηεξηόηεηα είλαη εληνλόηεξε θαη ζπρλόηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο πνξζειάλεο. 
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ  RTV παξαηεξείηαη έληνλε θαηαζηνιή.  

2. Οη ζπλζήθεο ζην πεδίν θαζηζηνύλ αλαγθαίν ην θηιηξάξηζκα ησλ πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ ώζηε λα 
ππάξρεη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη νξζά εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. 

3. Δθαξκόδνληαη θαη εμεηάδνληαη ηξεηο κέζνδνη θηιηξαξίζκαηνο θπκαηνκνξθώλ κε βάζε ην πιάηνο θαη 
ην ζπρλνηηθό πεξηερόκελν. Η θάζε κέζνδνο κεκνλσκέλα, αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά θάπνηα από 
ηα παξαηεξνύκελα πξνβιήκαηα ελώ θάπνηα άιια θαζόινπ.  

4. H ζπλδπαζηηθή ρξήζε θαη ησλ ηξηώλ κεζόδσλ θηιηξαξίζκαηνο πξνθξίλεηαη σο θαηαιιειόηεξε. Η 
κέζνδνο απηή δελ επεξεάδεη ηελ κνξθή ησλ θπκαηνκνξθώλ, είλαη αμηόπηζηε θαη κπνξεί λα ιύζεη ην 
ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο κεηξήζεηο ζην πεδίν. 
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