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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή – Σκοπός - Διάρθρωση 

 

1.  1. Εισαγωγή  

 

Η μέτρηση του ρεύματος διαρροής είναι η πλέον καθιερωμένη τεχνική 

διερεύνησης της συμπεριφοράς μονωτήρων υψηλής τάσης, δεδομένου ότι τα 

χαρακτηριστικά της κυματομορφής εμπεριέχουν σημαντική πληροφορία για 

την ηλεκτρική δραστηριότητα. Η τεχνική εφαρμόζεται τόσο σε εργαστηριακές 

όσο και σε πραγματικές συνθήκες, επιτρέποντας την συγκριτική και 

ταυτόχρονη αξιολόγηση διαφορετικών δοκιμίων και μονωτήρων. Επιπλέον, 

επιτρέπει την μελέτη της επιφανειακής συμπεριφοράς από τα πρώτα στάδια 

μέχρι την υπερπήδηση, χωρίς να επιδρά στην διαμόρφωση της επιφανειακής 

αγωγιμότητας.  

Οι εργαστηριακές δοκιμές προσφέρουν πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες 

επιτρέποντας την απομόνωση και μελέτη της επίδρασης κάθε παράγοντα, την 

επανάληψη πανομοιότυπων συνθηκών για την μελέτη της συμπεριφοράς 

διαφορετικών υλικών και γεωμετριών αλλά και την ολοκλήρωση της 

διερεύνησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παραμένει, όμως, το ζήτημα της 

πιστής αναπαραγωγής των πραγματικών συνθηκών καταπόνησης και ως εκ 

τούτου της αξιόπιστης σύνδεσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με την 

συμπεριφορά των μονωτήρων στο πεδίο.  

Η παρακολούθηση στο πεδίο δίνει την δυνατότητα διερεύνησης της 

επιφανειακής δραστηριότητας όπως αυτή πραγματικά αναπτύσσεται, 

παρουσιάζει όμως ποικίλες δυσκολίες. Απαιτείται ειδικά σχεδιασμένος 

καταγραφικός εξοπλισμός, ικανός να καταγράφει ρεύματα της τάξης των mA 

σε ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο ηλεκτρικά περιβάλλον. Επιπλέον, οι 

πολυσύνθετες και συνεχώς μεταβαλλόμενες παράμετροι καταπόνησης έχουν 

σαν αποτέλεσμα η ένταση και η εξέλιξη του φαινομένου να ακολουθεί 

απρόβλεπτες μεταβολές και αυξομειώσεις. Έτσι, για την παρακολούθησή του 

φαινομένου απαιτείται συνεχής, σχετικά αυτόνομη, καθώς η πρόσβαση δεν 

μπορεί παρά να είναι περιορισμένη, αλλά και αξιόπιστη λειτουργία του 



 2 

καταγραφικού εξοπλισμού για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ποικιλία στις συνθήκες καταπόνησης, σε σχέση με 

το εργαστήριο, δεν μπορεί παρά να έχει σαν αποτέλεσμα αντίστοιχα 

μεγαλύτερης ποικιλίας δραστηριότητα.  

Παρότι το σχήμα της κυματομορφής έχει συνδεθεί με την επιφανειακή 

δραστηριότητα, η καταγραφή και μελέτη των κυματομορφών του ρεύματος 

διαρροής γνωρίζει μικρή εφαρμογή. Η συνήθης πρακτική είναι να 

καταγράφονται και να εξετάζονται διάφορα εξαγόμενα μεγέθη, με τις 

κυματομορφές να καταγράφονται δειγματοληπτικά ή και καθόλου. Η αιτία 

αυτής της προσέγγισης σχετίζεται με το μέγεθος και την ερμηνεία της 

προκύπτουσας πληροφορίας σε περίπτωση καταγραφής των κυματομορφών. 

Αρχικά, για την καταγραφή κυματομορφών απαιτούνται μεγάλα ποσά μνήμης. 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η βαρύτητά του προβλήματος αποθήκευσης 

αμβλύνεται συνεχώς, με αυξανόμενα ποσά μνήμης να είναι διαθέσιμα σε 

συνεχώς μειούμενες τιμές, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται ειδικά για 

εφαρμογές στο πεδίο όπου και απαιτείται μακροχρόνια καταγραφή. Το 

σημαντικότερο ζήτημα όμως είναι η ερμηνεία και η ποσοτικοποίηση αυτού του 

όγκου πληροφορίας. 

Παλιότερα οι τεχνικές δυσκολίες ήταν τέτοιες που η εξαγωγή και αποθήκευση 

μεγεθών αντί της κυματομορφής, ήταν η προφανής επιλογή. Καθώς 

περισσότεροι ερευνητές άρχισαν να καταγράφουν, έστω αποσπασματικά, 

κυματομορφές άρχισε να αναδεικνύεται ένα τρίτο πρόβλημα: η δραστηριότητα 

συνδέεται με το σχήμα της κυματομορφής και κυματομορφές διαφορετικού 

σχήματος μπορούν να αποδώσουν παρόμοιες τιμές εξαγόμενων μεγεθών. Το 

πρόβλημα είναι μικρότερο στην περίπτωση εργαστηριακών δοκιμών όπου η 

καταπόνηση είναι συνήθως επιταχυνόμενη  και η εξέλιξη μονοσήμαντη, αλλά 

εξαιρετικά σημαντικό σε πραγματικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια 

προτάθηκαν διαφορετικά μεγέθη και εξετάστηκαν και ορισμένες εφαρμογές 

αναγνώρισης προτύπων και ταξινόμησης για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. 

Κανένα μέγεθος όμως δεν μπορεί να εκληφθεί σαν πλήρως 

αντιπροσωπευτικό και οι πιο σύγχρονες τεχνικές ταξινόμησης έχουν 

εφαρμοστεί μόνο σε εργαστηριακές δοκιμές. Το φυσικό πρόβλημα όμως δεν 

μπορεί παρά να είναι διαφορετικό σε πραγματικές συνθήκες και η 
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αποτελεσματικότητα τέτοιων τεχνικών στο εργαστήριο δεν σημαίνει και 

ανάλογη αποτελεσματικότητα στο πεδίο.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στροφής της έρευνας και προς την 

κατεύθυνση των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, οι οποίες διενεργούνται 

είτε σε μονωτήρες εγκατεστημένους στο δίκτυο είτε σε ειδικούς σταθμούς 

δοκιμών. Η τεχνογνωσία για την κατασκευή τέτοιων σταθμών έχει 

προχωρήσει αρκετά με την Cigre να εκδίδει και ανάλογο οδηγό το 2007. 

Παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ανάλογη εξέλιξη στα μετρητικά συστήματα. 

Στο σύνολο των εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες, η παρακολούθηση 

του ρεύματος διαρροής αφορά ακόμα εξαγόμενα μεγέθη, με τις κυματομορφές 

να καταγράφονται αποσπασματικά ή και καθόλου.  

Στο δίκτυο Κρήτης διεξάγονται, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Διαχείρισης 

Νησιών της ΔΕΗ, μετρήσεις του ρεύματος διαρροής για περισσότερο από μια 

δεκαετία σε δύο διαφορετικούς Υ/Σ 150kV. Παράλληλα, κατασκευάζεται ένας 

υπαίθριος Σταθμός Δοκιμών Υψηλής Τάσης στο Ηράκλειο Κρήτης, που 

βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο. Στον Σταθμό Δοκιμών αξιοποιήθηκαν στο 

στάδιο του σχεδιασμού, αλλά και θα αξιοποιηθούν στο στάδιο λειτουργίας, 

τόσο η αποκτηθείσα εμπειρία όσο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Η 

προηγηθείσα έρευνα, έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά 

την μελέτη της συμπεριφοράς διαφορετικών μονωτήρων, αξιοποιώντας 

μετρήσεις του ρεύματος διαρροής κινούμενη στην κατεύθυνση της 

διερεύνησης εξαγόμενων μεγεθών. Το επόμενο φυσικό βήμα στην έρευνα 

ήταν να στραφεί προς την κατεύθυνση της μελέτης των κυματομορφών του 

ρεύματος διαρροής.  

 

1.  2. Σκοπός της διατριβής 

 

Η παρούσα διατριβή έχει σαν στόχο να δώσει την πληρέστερη μέχρι σήμερα 

ανάλυση που να αφορά την καταγραφή, διερεύνηση και ταξινόμηση των 

κυματομορφών του ρεύματος διαρροής όπως αυτές καταγράφονται στο 

πεδίο.  
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Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, το πρώτο βήμα είναι να οικοδομηθεί το 

σχετικό υπόβαθρο ώστε να υπάρχει διασύνδεση των παρατηρήσεων στο 

συγκεκριμένο πεδίο με τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει ερευνητές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση του 

ρεύματος διαρροής είναι μια συνοδευτική/ερμηνευτική μέτρηση και σπάνια 

αποτελεί αυτή καθαυτή το αντικείμενο της έρευνας στην βιβλιογραφία. 

Επιπλέον, υφίσταται πάντα το πρόβλημα γενίκευσης των παρατηρήσεων 

όταν αυτές αφορούν εργαστηριακές δοκιμές που διενεργούνται υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες,  με συγκεκριμένο σκοπό και για περιορισμένο χρόνο 

ή αποσπασματικών μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κυματομορφή καταγράφεται 

σπάνια ακόμα και σε εργαστηριακές δοκιμές και συχνά συνοδεύεται από 

καθαρά υποκειμενικές, συνηθέστερα ακουστικές και οπτικές, παρατηρήσεις 

σχετικά με την παρατηρούμενη δραστηριότητα. Ένα επιπλέον και σημαντικό 

πρόβλημα είναι η απουσία ενιαίας τυποποίησης σε σχέση με τα 

καταγραφόμενα στάδια προς την υπερπήδηση όπως και η συχνή χρήση από 

τους ερευνητές λεκτικών περιγραφών για το σχήμα της κυματομορφής (αντί 

του ίδιου του σχήματος) οι οποίες, πέρα από την ασάφεια που εξ αντικειμένου 

εισάγουν, δεν χρησιμοποιούν ταυτόσημη ορολογία για την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών τους. Έτσι, ο πρώτος στόχος που τέθηκε για την παρούσα 

διατριβή ήταν να παραθέσει μια συνολική και συνεκτική εικόνα του ζητήματος 

της μελέτης του ρεύματος διαρροής συνθέτοντας τα διαφορετικά κομμάτια της 

εικόνας όπως αυτά περιγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Να 

περιγραφούν και να ομαδοποιηθούν οι εφαρμογές, τα δοκίμια, οι διαφορετικοί 

τύποι κυματομορφών που καταγράφονται αλλά και οι τεχνικές επεξεργασίας 

τους. 

Επόμενος στόχος ήταν να περιγραφεί το πεδίο μετρήσεων και το καταγραφικό 

σύστημα, να αναλυθούν οι περιορισμοί που αποτελούσαν τροχοπέδη για την 

στροφή της έρευνας προς την μελέτη των κυματομορφών του ρεύματος 

διαρροής και να αναλυθούν οι τεχνικές και το λογισμικό που αναπτύχθηκαν 

ώστε να ξεπεραστούν. Ο στόχος αυτός αφενός τέθηκε για να εξυπηρετήσει 

την πληρότητα της παρούσας διατριβής και αφετέρου για να εξυπηρετήσει την 

συνέχιση της έρευνας μεταφέροντας την σχετική εμπειρία και τα ανάλογα 
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αποτελέσματα, δεδομένου ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα είναι το πλέον 

διαδεδομένο καταγραφικό σύστημα για την μέτρηση του ρεύματος διαρροής 

στο πεδίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και του γεγονότος ότι η κατασκευή και 

λειτουργία του υπαίθριου σταθμού δοκιμών θα προσφέρει σημαντικά 

μεγαλύτερες ερευνητικές δυνατότητες. 

Με την διερεύνηση των κυματομορφών, αναδεικνύεται ο επόμενος στόχος της 

διατριβής ο οποίος είναι να ταυτοποιηθεί ο υφιστάμενος θόρυβος, ο οποίος 

λόγω των συνθηκών λειτουργίας και καταγραφής αναμένεται να είναι 

σημαντικός, να αξιολογηθεί η επίδρασή του τόσο στο πρόβλημα 

συσσώρευσης δεδομένων όσο και στην αποτελεσματικότητα των τεχνικών 

επεξεργασίας που απαντώνται στην βιβλιογραφία και να προταθούν τεχνικές 

αντιμετώπισης. Το ζητούμενο ήταν οι τεχνικές αυτές να είναι υπολογιστικά 

απλές, υλοποιήσιμες σε επίπεδο υλικού και κατάλληλες για λειτουργία σε 

πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν σε νεότερα και 

βελτιωμένα καταγραφικά συστήματα.  

Ο τελευταίος στόχος της διατριβής είναι η κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση 

των κυματομορφών που απεικονίζουν δραστηριότητα. Βασικός στόχος είναι ο 

ασφαλής διαχωρισμός μεταξύ των ημιτονοειδών κυματομορφών και των 

κυματομορφών που απεικονίζουν εκκενώσεις, καθώς η καταγραφή του 

σχήματος των ημιτονοειδών κυματομορφών, οι οποίες λόγω της φύσης της 

εφαρμογής αναμένεται να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου,  δεν 

προσφέρει χρήσιμη πληροφορία και αρκεί το πλάτος τους για να τις 

περιγράψει. Πρόσθετος στόχος είναι η περαιτέρω ταξινόμηση των 

κυματομορφών που απεικονίζουν εκκενώσεις και η εφαρμογή και αξιολόγηση 

διαφορετικών αλγορίθμων επιλογής χαρακτηριστικών αλλά και ταξινόμησης.  

Συνοψίζοντας, ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προσφέρει την 

πληρέστερη μέχρι σήμερα ανάλυση και διερεύνηση του ζητήματος της 

καταγραφής, μελέτης και ταξινόμησης κυματομορφών ρεύματος διαρροής στο 

πεδίο, συμπληρώνοντας το σχετικό κενό στην διεθνή βιβλιογραφία και 

προσφέροντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση της έρευνας στο 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  

 



 6 

1.  3. Διάρθρωση  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο σκιαγραφείται το πλαίσιο, οι στόχοι και η διάρθρωση της 

διατριβής. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει την βιβλιογραφική αναφορά της 

μέχρι τώρα δημοσιευμένης έρευνας που αφορά μετρήσεις του ρεύματος 

διαρροής. Δίνεται συνοπτική περιγραφή του προβλήματος της ρύπανσης, των 

σχετικών ζητημάτων και της διασύνδεσης με το ρεύμα διαρροής. 

Περιγράφονται συνοπτικά οι γενικές αρχές και αναλυτικότερα οι εφαρμογές 

που έχουν ακολουθηθεί από τους ερευνητές. Παρατίθενται συγκεντρωτικοί 

πίνακες, και αντίστοιχη ανάλυση, με βάση το παρακολουθούμενο υλικό, 

διάταξη και γεωμετρία κάθε μονωτήρα ή δοκιμίου. Καθορίζονται τα 

διαφορετικά στάδια δραστηριότητας και παρατίθενται τυπικές κυματομορφές 

για κάθε στάδιο καθώς και συνοδευτικές πληροφορίες από την βιβλιογραφία. 

Τέλος, διερευνάται ο τρόπος επεξεργασίας των μετρήσεων και εφαρμόζεται 

ομαδοποίηση σε πέντε βασικές κατηγορίες.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η περίπτωση του δικτύου Κρήτης. Παρατίθεται 

μικρή ιστορική αναδρομή και αναφορά των διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης 

της ρύπανσης ενώ περιγράφονται συνοπτικά τα τρία πεδία μετρήσεων. Στην 

συνέχεια περιγράφονται τα διάφορα μέρη του μετρητικού συστήματος και οι 

διαφορετικές υλοποιήσεις που ακολουθήθηκαν στα διαφορετικά πεδία 

παρακολούθησης. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του μητρικού 

λογισμικού της διάταξης και καταγράφονται οι αδυναμίες και οι περιορισμοί 

του. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το πρωτότυπο λογισμικό που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής  για να καλύψει αυτές τις 

αδυναμίες. Παρατίθενται αποτελέσματα σε σχέση με την οικονομία χώρου, 

την συγκρότηση των δεδομένων αλλά και των επιπλέον δυνατοτήτων που 

προσφέρονται πλέον για την συνολική εποπτεία των κυματομορφών, την 

δημιουργία αρχείου κυματομορφών αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία 

τους.  

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το πρόβλημα του θορύβου. 

Ταυτοποιούνται και μελετούνται τρεις διαφορετικοί τύποι θορύβου και 

συζητείται η επίδρασή τους στα δεδομένα, σε συνάρτηση με τις συνήθεις 
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πρακτικές παρακολούθησης που αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Στην 

συνέχεια περιγράφονται και εφαρμόζονται τρεις διαφορετικές τεχνικές για την 

καταπολέμηση του θορύβου με κάθε τεχνική να στοχεύει στον αντίστοιχο 

τύπο θορύβου. Οι τεχνικές σχεδιάστηκαν ώστε να είναι εύκολα υλοποιήσιμες 

σε hardware και κατάλληλες για online λειτουργία. Παρατίθενται 

αποτελέσματα από την εφαρμογή των τεχνικών σε διαφορετικές ομάδες 

κυματομορφών. Οι πρώτες δοκιμαστικές εφαρμογές έγιναν σε δύο μικρές 

ομάδες κυματομορφών, έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα αλλά και 

παρατηρήσεις για την ορθότερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Στην 

συνέχεια, και ενσωματώνοντας τις προηγούμενες παρατηρήσεις στην νέα 

ανάλυση, οι τεχνικές  εφαρμόστηκαν σε δύο σημαντικά μεγαλύτερες ομάδες 

κυματομορφών. Η πρώτη ομάδα εμπεριείχε κυματομορφές από διαφορετικές 

συσκευές και πεδία καταγραφής ώστε να επιτευχθεί γενικότητα στα 

αποτελέσματα, ενώ η δεύτερη αφορούσε κυματομορφές καταγεγραμμένες σε 

τέσσερις μονωτήρες διαφορετικής κατασκευής τοποθετημένους στην ίδια 

περιοχή και παρακολουθούμενους από την ίδια συσκευή ώστε να επιτευχθεί 

και συγκριτική μελέτη. Σε αυτή την εφαρμογή και για να ελεγχθεί μια 

συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε την διασύνδεση μεταξύ 

κυματομορφών και επιφάνειας, εισήχθη η ανάλυση wavelet STD_MRA και 

προτάθηκε η χρήση του λόγου SR. Τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα και 

συζήτησή τους παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η ανάλυση των κυματομορφών που 

απεικονίζουν δραστηριότητα. Επιβεβαιώνονται τα βασικά στάδια όπως 

περιεγράφησαν στο δεύτερο κεφάλαιο και εφαρμόζεται ένα πρώτο σύστημα 

αυτόματης ταξινόμησης, σε μια μικρή ομάδα μικρών κυματομορφών. Η 

τεχνική προσομοιάζει στην λογική της μικρής και επιλεγμένης ομάδας 

μετρήσεων που ακολουθείται συνήθως στην βιβλιογραφία, και εφαρμόζεται 

ώστε να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας τέτοιων 

συστημάτων στο εργαστήριο δεν εγγυώνται και αντίστοιχη επίδοση σε 

πραγματικές συνθήκες. Παρατίθεται ενδελεχής μελέτη των κυματομορφών 

στο πεδίο, αναδεικνύονται συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που δεν έχουν 

αναφερθεί ως τώρα στην βιβλιογραφία, και προτείνονται ως δείκτες ο λόγος 

SR και ο λόγος D3/D5 που προκύπτουν από την wavelet STD_MRA ανάλυση 
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για την αναγνώριση δύο συγκεκριμένων τύπων κυματομορφών (αιχμές και 

ημιτονειδείς) και εμμέσως και την απομόνωση των κυματομορφών που 

απεικονίζουν εκκενώσεις. Για να δοθεί μια συνεκτική εικόνα των 

κυματομορφών που απεικονίζουν εκκενώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν και το 

κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον, ακολουθείται ανάλυση με βάση την διάρκεια 

των εκκενώσεων που χωρίζει τις κυματομορφές σε δύο κατηγορίες. 

Υπολογίζονται 20 διαφορετικά χαρακτηριστικά (10 από το πεδίο του χρόνου 

και 10 από το πεδίο της συχνότητας) και χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικοί 

αλγόριθμοι ταξινόμησης για την αναγνώριση των κυματομορφών (αλγόριθμος 

k-πλησιέστερων γειτόνων (kNN), Απλός Μπεϋζιανός Ταξινομητής (Naïve 

Bayes Classifier), και Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVMs)). Οι 

αλγόριθμοι εφαρμόζονται στα χαρακτηριστικά από το πεδίο του χρόνου, στα 

χαρακτηριστικά από το πεδίο της συχνότητας και στο σύνολο των 20 

χαρακτηριστικών. Επίσης εφαρμόζονται δύο αλγόριθμοι επιλογής 

χαρακτηριστικών (t-test και mRMR) και οι αλγόριθμοι ταξινόμησης 

εφαρμόζονται και στην ομάδα χαρακτηριστικών που επιλέγονται από τους 

αλγόριθμους επιλογής. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα και συζήτησή τους 

παρατίθεται στο τέλος του κεφαλαίου. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα και η 

συμβολή της διατριβής ενώ γίνονται προτάσεις για την συνέχιση της έρευνας. 

Στο παράρτημα παρατίθεται φωτογραφικό και άλλο υλικό που σχετίζεται με 

την έρευνα και κυρίως με τον σταθμό δοκιμών. 



 9 

Κεφάλαιο 2 – Ρεύμα διαρροής, κυματομορφές-επεξεργασία  

 

2. 0.  Σύνοψη 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται συνεκτική και συγκριτική μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στο πρόβλημα και στο 

μηχανισμό της ρύπανσης και στην συσχέτιση με το ρεύμα διαρροής. 

Περιγράφονται συνοπτικά οι διάφοροι παράμετροι που σχετίζονται με την 

παρακολούθηση του ρεύματος διαρροής (εργαστηριακές και πραγματικές 

συνθήκες, υλικά) και παρατίθενται ανάλογοι συγκεντρωτικοί πίνακες. Στην 

συνέχεια γίνεται αναλυτική αναφορά στο σχήμα των κυματομορφών του 

ρεύματος διαρροής όπως καταγράφεται από διαφορετικούς ερευνητές στα 

διαφορετικά στάδια δραστηριότητας, και αναφέρονται σχετικές παρατηρήσεις. 

Τελικά δίνεται μια συνεκτική εικόνα της δραστηριότητας, σε επίπεδο 

κυματομορφών, στην πορεία προς την υπερπήδηση. Στην συνέχεια, η 

βιβλιογραφική αναζήτηση στρέφεται προς τις τεχνικές επεξεργασίας των 

κυματομορφών και τα συνήθως εξαγόμενα από αυτές μεγέθη. Εφαρμόζεται 

ομαδοποίηση σε πέντε βασικές κατηγορίες και αναφέρονται σχετικές 

παρατηρήσεις και αποτελέσματα.  
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2.  1. Το πρόβλημα της ρύπανσης 

 

Η ρύπανση των μονωτήρων αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα των 

δικτύων Υψηλής Τάσης και μια από τις συνηθέστερες αιτίες σφαλμάτων σε 

υπαίθριες εγκαταστάσεις. Το φαινόμενο της ρύπανσης σχετίζεται και 

επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων που αφορούν τόσο τους 

μονωτήρες (υλικό κατασκευής, γεωμετρία) όσο και τις τοπικές συνθήκες σε 

κάθε εγκατάσταση. Ανάμεσα στους τελευταίους, ιδιαίτερα σημαντικοί είναι: οι 

καιρικές συνθήκες (άνεμος, υγρασία, θερμοκρασία, βροχόπτωση, θύελλες 

κλπ), η γεωγραφική τοποθεσία (υψόμετρο, απόσταση από θάλασσα, έρημο 

κλπ) καθώς και οι γειτονικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, αγροί που 

υφίστανται ψεκασμό κ.α.) [1-4].  Η πλέον σημαντική συνέπεια του φαινομένου 

είναι η διακοπή τροφοδότησης η οποία προκύπτει σε περίπτωση 

υπερπήδησης μονωτήρων είτε στις γραμμές μεταφοράς είτε στους 

υποσταθμούς. Η διακοπή αυτή μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας και να 

επηρεάσει μεγάλο μέρος του δικτύου ανάλογα με την τοποθεσία του 

μονωτήρα και τη θέση του στο δίκτυο.  Στις ελάσσονες συνέπειες 

συμπεριλαμβάνονται: η οπτική και ακουστική όχληση, οι δημιουργούμενες 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και η διάβρωση της μεταλλικής υποδομής [1].  

 

2.  2. Τρόποι αντιμετώπισης 

 

Διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης έχουν προταθεί και εφαρμοστεί για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Στους συνηθέστερους περιλαμβάνονται [1-3]: η 

κατασκευή κλειστών συστημάτων, ο καθαρισμός των μονωτήρων, η χρήση 

μονωτήρων με ειδική γεωμετρία (προφίλ), η χρήση μονωτήρων με ημιαγώγιμο 

σμάλτο, η χρήση μονωτήρων με αυξημένο μήκος ερπυσμού και η χρήση 

υδρόφοβων μονωτήρων και επικαλύψεων αντί των παραδοσιακών 

υδρόφιλων (γυαλί και πορσελάνη). Επικαλύψεις χρησιμοποιούνται για να 

προσδώσουν υδρόφοβη επιφάνεια σε μονωτήρες κατασκευασμένους απο 

υδρόφιλο υλικό όταν δεν είναι θεμιτή ή δυνατή η αντικατάστασή τους. 

Διάφορα υδρόφοβα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί με τα πλέον διαδεδομένα να 
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είναι το πολυμερές της σιλικόνης (Silicone Rubber-SIR), σε διαφορετικές 

εκδοχές με τις συνηθέστερες να είναι το στερεοποιημένο σε θερμοκρασία 

δωματίου RTV SIR (Room Temperature Vulcanized Silicone Rubber) και το 

στερεοποιημένο σε υψηλή θερμοκρασία HTV SIR (High Temperature 

Vulcanized Silicone rubber), και καουτσούκ τύπου EPDM (Ethylene Propylene 

Diene Monomer). Όσον αφορά τις επικαλύψεις, το πλέον διαδεδομένο υλικό 

για επικαλύψεις είναι το RTV SIR. Τα υδρόφοβα υλικά προσδίδουν μεν 

ανώτερη απόδοση απέναντι στην ρύπανση αλλά έχουν μικρότερη διάρκεια 

ζωής ενώ παρουσιάζουν μεταπτώσεις στην συμπεριφορά τους που 

σχετίζονται με τις τοπικές συνθήκες, τις ιδιότητες του υλικού και την γήρανσή 

του [1-8]. Παρουσιάζονται κύκλοι απώλειας και ανάκαμψης της υδροφοβίας 

και έχει προταθεί ο καθορισμός επτά διαφορετικών κλάσεων υδροφοβίας, 

αρχικά σαν οδηγός του ερευνητικού κέντρου STRI1 που αργότερα αποτέλεσε 

μέρος διεθνούς IEC οδηγού [4], βάσει οπτικών παρατηρήσεων, με την πρώτη 

κλάση να αντιστοιχεί σε πλήρως υδρόφοβη επιφάνεια και την έβδομη κλάση 

να αντιστοιχεί σε πλήρως υδρόφιλη. Τυπικές φωτογραφίες από τις έξι πρώτες 

κλάσεις φαίνονται στο σχήμα 2.1α.  

 

 

 

 

 

α 
 

β 

Σχήμα 2.1α: αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες των πρώτων 6 βαθμών υδροφοβίας:  β. 
φωτογραφία από συνθετικό μονωτήρα με παρουσία νερού στην επιφάνειά του στον χώρο του 
Υποσταθμού Ηράκλειο 2 

                                                 
1
 STRI Guide, “STRI Hydrophobicity Classification Guide 1”, Guide 1, 92/1, 1992 
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2.  3. Τύποι ρύπανσης 

 

Δύο βασικοί τύποι έχουν καθοριστεί για τον χαρακτηρισμό της υφιστάμενης 

ρύπανσης σε διαφορετικές περιοχές, η οποία μπορεί να είναι και συνδυασμός 

των δύο τύπων [2]: 

o Τύπος-Α: αφορά ρύπανση σε στερεά μορφή  που με την παρουσία 

κάποιου μηχανισμού ύγρανσης δημιουργεί ένα αγώγιμο διάλυμα στην 

επιφάνεια του μονωτήρα, το οποίο μπορεί να περιέχει και αδιάλυτα 

συστατικά. Στα διαλυτά συστατικά περιλαμβάνονται τα διάφορα άλατα 

ενώ στα αδιάλυτα η σκόνη, άμμος, πηλός κ.α. Ο τύπος-Α συνήθως 

συναντάται σε βιομηχανικές περιοχές, σε ερήμους και σε περιοχές στην 

ενδοχώρα αλλά μπορεί να συναντηθεί και σε παράκτιες περιοχές με την 

συσσώρευση αλατιού στην επιφάνεια  των μονωτήρων [2].  

o Τύπος-Β: περιγράφει την εναπόθεση ηλεκτρολυτών σε υγρή μορφή 

στην επιφάνεια του μονωτήρα που περιέχουν ελάχιστα ή καθόλου 

αδιάλυτα συστατικά, και είναι αγώγιμοι από την στιγμή της εναπόθεσης. 

Ο τύπος-Β συνήθως συναντάται σε παράκτιες περιοχές αλλά μπορεί και 

να δημιουργηθεί από αγροτικό ψεκασμό, χημική ομίχλη και όξινη βροχή 

[2].  

 

2.  4. Μετρήσεις υφιστάμενης ρύπανσης 

 

Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης ρύπανσης χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες μέτρησης [2] όπως η μέτρηση ισοδύναμης 

πυκνότητας επικάθησης άλατος (Equivalent Salt Deposit Density - ESDD), η 

μέτρηση πυκνότητας μη διαλυτών επικαθήσεων (Non-Soluble Deposit Density 

– NSDD) για ρύπανση τύπου-Α και η μέτρηση αγωγιμότητας 

προσανατολισμένης επικάθησης (Directional Dust Deposit Gauge – DDDG) 

για ρύπανση τύπου-Β.  

Για τις δύο πρώτες, χρησιμοποιούνται μονωτήρες αναφοράς που 

τοποθετούνται εκτός τάσης στον τόπο μέτρησης και η μέτρηση διεξάγεται σε 
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διαφορετικά πιάτα ή πτερύγια (ανάλογα αν χρησιμοποιείται κεραμικός ή μη 

κεραμικός μονωτήρας) ανά προκαθορισμένα διαστήματα. Για την ESDD 

μέτρηση, η μετρούμενη επιφάνεια καθαρίζεται με βαμβάκι το οποίο κάθε φορά 

βυθίζεται σε απεσταγμένο νερό ώσπου να συλλεχθεί όλη η επικαθήμενη 

ρύπανση ή πλένεται με συγκεκριμένη ποσότητα απεσταγμένου νερού το 

οποίο στη συνέχεια συλλέγεται. Βάσει μέτρησης της αγωγιμότητας, της 

θερμοκρασίας, του όγκου του συλλεγόμενου διαλύματος και του εμβαδού της 

εξεταζόμενης επιφάνειας καθορίζεται η ποσότητα NaCl που δίνει διάλυμα 

ισοδύναμης αγωγιμότητας. Μετά την ESDD μέτρηση, το διάλυμα φιλτράρεται 

ώστε να απομονωθούν τα μη διαλυτά συστατικά για την NSDD μέτρηση, η 

οποία υπολογίζεται βάσει του βάρους των μη διαλυτών συστατικών και του 

εμβαδού της μετρούμενης επιφάνειας. Για την DDDG μέτρηση 

χρησιμοποιείται ειδική διάταξη η οποία αποτελείται από τέσσερα δοχεία 

συλλογής τοποθετημένα σε στύλο.  Τα δοχεία τοποθετούνται σε ύψος τριών 

μέτρων, προσανατολισμένα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και κάθε ένα 

είναι συνδεδεμένο με ένα δοχείο αποθήκευσης. Τα περιεχόμενα των δοχείων 

αποθήκευσης συλλέγονται κάθε μήνα και μετριέται η αγωγιμότητά τους. Η 

DDDG υπολογίζεται με αναγωγή στο χρόνο μέτρησης και ο μέσος όρος των 

τεσσάρων διευθύνσεων δίνει τον δείκτη ρύπανσης. Για να είναι ακριβείς οι 

μετρήσεις αυτές απαιτείται χρόνος παρακολούθησης τουλάχιστον ενός έτους. 

Όταν τέτοιες μετρήσεις δεν είναι δυνατές, χρησιμοποιούνται έμμεσες 

μετρήσεις, συνδυασμένες με εργαστηριακά δεδομένα [2]. Όταν δεν είναι 

διαθέσιμες μετρήσεις, η κατάταξη της ρύπανσης μιας περιοχής γίνεται 

ποιοτικά βάσει εκτιμήσεως, εμπειρίας και γενικής τοποθεσίας [2]. 

 

2.  5. Τύποι περιβάλλοντος 

 

Ανάλογα με τον τύπο, την ένταση και την μορφή της ρύπανσης καθώς και τις 

τοπικές συνθήκες, έχουν καθοριστεί πέντε βασικοί τύποι περιβάλλοντος [5]. 

Όταν συνυπάρχουν περισσότεροι του ενός τύπου σε μία τοποθεσία, κάτι 

σχετικά σύνηθες, το σημαντικό για τον χαρακτηρισμό της τοποθεσίας είναι ο 



 14 

κυρίαρχος τύπος. Οι πέντε τύποι περιβάλλοντος όπως καθορίζονται σε σχέση 

με την υφιστάμενη ρύπανση είναι:  

o Ερημικό περιβάλλον: περιοχές με αμμώδες έδαφος με εκτεταμένες 

περιόδους ξηρασίας. Παρατηρείται και παρουσία αλάτων που διαλύονται 

αργά στο νερό (τύπος-Α). Η εναπόθεση της ρύπανσης γίνεται κυρίως 

μέσω ανέμου. Φυσικός καθαρισμός προκύπτει από τις, όχι συχνές, 

περιόδους βροχής αλλά και από «αμμοβολή» κατά τη διάρκεια ισχυρών 

ανέμων και η αποδοτικότητά της είναι περιορισμένη. Η παρουσία 

υγρασίας είναι αρκετή για να υπάρχει ύγρανση των ρύπων σε επικίνδυνο 

βαθμό, αρκετά συχνά.  

o Παράκτιο περιβάλλον: περιοχές που τυπικά χαρακτηρίζονται από την 

εγγύτητα στις ακτές αλλά ανάλογα με την τοπογραφία μπορεί και να 

απέχουν 50 km από αυτές. Η εναπόθεση της ρύπανσης γίνεται από τον 

άνεμο, την ομίχλη και την αλμύρα (spray). Η συσσώρευση της ρύπανσης 

είναι γενικά ταχεία  κατά την παρουσία αλμύρας και αγώγιμης ομίχλης 

(τύπος-Β). Σταδιακή συσσώρευση ρύπανσης παρατηρείται μέσω της 

εναπόθεσης ταχέως διαλυόμενων αλάτων από τον αέρα (τύπος-Α). 

Λόγω της φύσης της ρύπανσης, ο φυσικός καθαρισμός χαρακτηρίζεται 

από υψηλή αποδοτικότητα. 

o Βιομηχανικό περιβάλλον: περιοχές με μικρή απόσταση από πηγές 

βιομηχανικής ρύπανσης. Τους ρύπους μπορεί να αποτελούν αγώγιμα 

σωματίδια άνθρακα ή μετάλλου και αέρια όπως NOx και SOx (τύπος-Β). 

Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί ταχέως διαλυόμενη ρύπανση όπως 

τσιμέντο και γύψος (τύπος-Α). Η αποδοτικότητα του φυσικού καθαρισμού 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο ρύπανσης. Η ρύπανση 

αποτελείται κυρίως από βαριά σωματίδια που επικάθονται στις 

οριζόντιες επιφάνειες. 

o Αγροτικό περιβάλλον: περιοχές σε κοντινή απόσταση από αγροτικές 

εγκαταστάσεις. Η ρύπανση μπορεί να οφείλεται σε όργωμα (τύπος-Α) ή 

ψεκασμό (τύπος-Β). Οι ρύποι αποτελούνται κυρίως από άλατα (χημικά, 

περιττώματα πτηνών, άλατα από το έδαφος). Ο φυσικός καθαρισμός 

μπορεί να είναι αρκετά αποδοτικός ανάλογα τον τύπο αλάτων. Η 
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ρύπανση αποτελείται κυρίως από βαριά σωματίδια που επικάθονται στις 

οριζόντιες επιφάνειες αλλά μπορεί και να παρατηρηθεί εναπόθεση από 

στρώματα αέρα. 

o Περιβάλλον ενδοχώρας: περιοχές με χαμηλή ρύπανση. 

 

2.  6. Μηχανισμός φαινομένου ρύπανσης  

 

Και στις δύο περιπτώσεις τύπων ρύπανσης οι ρύποι είναι είτε ήδη αγώγιμοι 

(τύπος-Β) είτε γίνονται αγώγιμοι με την παρουσία ενός μηχανισμού ύγρανσης 

(τύπος-Α) και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι η 

ροή ρεύματος διαρροής (leakage current) δια μέσου του αγώγιμου διαλύματος 

που έχει σχηματιστεί στην επιφάνεια [1-3].  

Στην περίπτωση ρύπανσης τύπου-Α σε υδρόφιλη επιφάνεια η εξέλιξη του 

μηχανισμού περιγράφεται από 6 στάδια (φάσεις) που παρατίθενται στην 

συνέχεια. Σε πραγματικές συνθήκες τα στάδια αυτά δεν είναι πάντα διακριτά 

αλλά τείνουν να ενωθούν. Στην περίπτωση ρύπανσης τύπου-Β η διαδικασία 

ξεκινάει από την τρίτη φάση και είναι δυνατό να φτάσει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα στην έκτη φάση. 

o Φάση 1: εναπόθεση ρύπων στην επιφάνεια του μονωτήρα 

o Φάση 2: ύγρανση των ρύπων μέσω κάποιου μηχανισμού ύγρανσης 

(υγρασία, ομίχλη κλπ) και σχηματισμός αγώγιμου φιλμ. 

o Φάση 3:  ροή ρεύματος διαρροής μέσω του αγώγιμου φιλμ. Το ρεύμα 

θερμαίνει τον μονωτήρα και μπορεί να δημιουργήσει ξηρές περιοχές.  

o Φάση 4:  η διαδικασία εξάτμισης είναι πάντα ανομοιόμορφη με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται ξηρές ζώνες μεγάλης αντίστασης που 

διακόπτουν την ροή του ρεύματος 

o Φάση 5: η τάση εφαρμόζεται στα άκρα των ζωνών (οι οποίες αρχικά 

μπορεί να έχουν πλάτος μόνο μερικών χιλιοστών) και δημιουργεί 

διάσπαση του αέρα που τις περιβάλλει. Τα εμφανιζόμενα τόξα είναι 

ηλεκτρικά σε σειρά με την αντίσταση του υπόλοιπου ακόμα υγρού και 

αγώγιμου μέρους της επιφάνειας 
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o Φάση 6: αν η αντίσταση του ακόμα υγρού αγώγιμου μέρους της 

επιφάνειας είναι αρκετά χαμηλή, τα τόξα διατηρούνται και αρχίζουν να 

επεκτείνονται γεφυρώνοντας όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την μείωση της αντίστασης που είναι σε σειρά με 

τα τόξα, την αύξηση του ρεύματος και την γεφύρωση ακόμα μεγαλύτερου 

μέρους της επιφάνειας. Αν οι συνθήκες συνεχίζουν να είναι ευνοϊκές η 

δραστηριότητα φτάνει μέχρι την υπερπήδηση του μονωτήρα. 

Ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου 

είναι η διάσπαση διακένων αέρα μεταξύ γειτονικών σημείων στην γεωμετρία 

του μονωτήρα (π.χ. ribs και sheds)  που γεφυρώνει μέρος της επιφάνειας. 

Επιπροσθέτως, παρόμοια επίδραση μπορεί να έχει η παρουσία σταγόνων ή 

μικρής ροής αυλακών νερού. Η παρουσία ισχυρής βροχόπτωσης μπορεί να 

καθαρίσει τον μονωτήρα αλλά και να προωθήσει την δραστηριότητα 

γεφυρώνοντας τα κενά μεταξύ των πτερυγίων. 

Η διαδικασία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και από το είδος της επιφάνειας 

του μονωτήρα. Σε υδρόφοβη επιφάνεια, η παρουσία ύγρανσης έχει σαν 

αποτέλεσμα την δημιουργία αγώγιμου φιλμ ενώ σε υδρόφιλη το νερό 

παραμένει σε μορφή σταγόνων. Λόγω της δυναμικής φύσης της υδροφοβίας 

των αντίστοιχων υλικών και της αλληλεπίδρασης με τους ρύπους και τους 

μηχανισμούς ύγρανσης, δεν έχει προταθεί ένα αντίστοιχο αναλυτικό μοντέλο 

κοινά αποδεκτό για την εξέλιξη του μηχανισμού της ρύπανσης στις υδρόφοβες 

επιφάνειες. Είναι γενικά αποδεκτό οτι τα υδρόφοβα υλικά παρουσιάζουν 

κύκλους απώλειας και ανάκαμψης της υδροφοβίας και σε πραγματικές 

συνθήκες, η απώλεια αυτή μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή, σε μικρό ή 

μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας. Στα υδρόφοβα τμήματα ο μηχανισμός της 

ρύπανσης θα ακολουθήσει τις ανάλογες φάσεις. Η ύπαρξη σταγόνων μπορεί 

να δημιουργήσει εκκενώσεις και στο υδρόφοβο τμήμα της επιφάνειας και είναι 

δυνατή η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο ειδών δραστηριότητας [2, 8].  

Μια ειδική περίπτωση που αφορά εγκαταστάσεις σε μεγάλα υψόμετρα είναι ο 

σχηματισμός πάγου στην επιφάνεια των μονωτήρων. Εκκενώσεις 

καταγράφονται όταν ο πάγος αρχίζει να λιώνει σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερα 

αγώγιμο στρώμα νερού στην επιφάνεια του, που μπορεί να επιφέρει την 

διάσπαση διακένων αέρα [1]. Τόξα δημιουργούνται στα διάφορα διάκενα αέρα 
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και υπό ευνοϊκές συνθήκες διατηρούνται και επεκτείνονται και μπορούν να 

οδηγήσουν στην υπερπήδηση του μονωτήρα.  

Ένα δομικό διάγραμμα του μηχανισμού στην περίπτωση υδρόφιλης 

επιφάνειας φαίνεται στο σχήμα 2.2α. Στο σχήμα 2.2β παρατίθεται μια 

σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας. Στο σχήμα 2.2γ διακρίνονται 

εκκενώσεις Corona και ξηρής ζώνης σε μονωτήρα με υδρόφοβη  επιφάνεια. 

Στο σχήμα 2.2δ παρατίθεται μια σειρά φωτογραφιών από τα διάφορα στάδια 

δραστηριότητας κατά την διάρκεια δοκιμής από το εργαστήριο Υψηλών 

Τάσεων του Πανεπιστημίου του Stellenbosch ενώ στο σχήμα 2.2ε φαίνεται η 

στιγμή της υπερπήδησης ενός μονωτήρα στον υπαίθριο σταθμό δοκιμών της 

ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 
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γ 
 

Σχήμα 2.2. α. η εξέλιξη του μηχανισμού της ρύπανσης (υδρόφιλα υλικά), β. σχηματική 
αναπαράσταση του της εξέλιξης του μηχανισμού (υδρόφιλα υλικά) [1] γ.  Φωτογραφίες απο 
εκκενώσεις corona και ξηρής ζώνης σε συνθετικό μονωτήρα [8] 
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Σχήμα 2.2 δ. στιγμιότυπα από τα διάφορα στάδια δραστηριότητας από το εργαστήριο 
Υψηλών Τάσεων του Πανεπιστημίου του Stellenbosch  
(http://research.ee.sun.ac.za/hvlab/insfo.html) ε. φωτογραφία από υπερπήδηση 
πορσελάνινου μονωτήρα στον Υπαίθριο Σταθμό Δοκιμών της ΔΕΗ   

 
 

2.  7. Το ρεύμα διαρροής σαν μέσο παρακολούθησης 

 

Η επιφανειακή δραστηριότητα, που είναι στενά συνδεδεμένη με την 

κατάσταση της επιφάνειας αλλά και την υφιστάμενη ρύπανση, 

αντικατοπτρίζεται στο ρεύμα διαρροής. Δεδομένου τούτου, το ρεύμα διαρροής 

χρησιμοποιείται ευρέως σαν μέσο παρακολούθησης και διερεύνησης της 

ρύπανσης, της επιφανειακής δραστηριότητας και της συνολικής απόδοσης 

μονωτήρων διαφορετικών υλικών και γεωμετρίας, τόσο στο εργαστήριο όσο 

και στο πεδίο. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η δυνατότητα εφαρμογής 

σε ποικιλία συνθηκών, η δυνατότητα συνεχούς καταγραφής κατά την εξέλιξη 

του φαινομένου χωρίς να απαιτείται η διακοπή του και η δυνατότητα 

εφαρμογής σε διαφορετικούς μονωτήρες αλλά και δοκίμια επιτρέποντας έτσι 

την συγκριτική και συμπληρωματική μελέτη αλλά και την εμβάθυνση σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Στον Πίνακα 1.1 καταγράφεται το είδος των υπό 

παρακολούθηση αντικειμένων (κυλινδρικό δοκίμιο, δοκίμιο πλάκας, 

μονωτήρας, αλυσίδα μονωτήρων) καθώς και το αντίστοιχο υλικό για τις 
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αναφορές [9-63], ώστε να δοθεί μια εικόνα του εύρους της εφαρμογής της 

μεθόδου. 

 

2.  8. Βασικές εργαστηριακές διατάξεις – δοκιμές 

 

Εργαστηριακές δοκιμές διενεργούνται με ποικιλία σκοπών με κυριότερους την 

διερεύνηση της απόδοσης και συμπεριφοράς μονωτήρων σε διαφορετικές 

καταπονήσεις, την διερεύνηση συγκεκριμένων σταδίων της δραστηριότητας, 

την μελέτη της αλληλεπίδρασης διαφορετικών συνθηκών και κατάστασης των 

μονωτήρων και την διενέργεια συγκριτικών μελετών διαφορετικών υλικών και 

γεωμετριών. Επίσης, για να ελεγχθεί η αντοχή μονωτήρων σε μεγάλες 

καταπονήσεις, με σκοπό την αξιολόγησή τους, ή σε ένα υποθετικό χειρότερο 

σενάριο το οποίο συνήθως καθορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της 

τοποθεσίας που θα τοποθετηθεί ο μονωτήρας [2].  

Οι κυριότερες δοκιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις του 

ρεύματος διαρροής συμπεριλαμβάνουν την δοκιμή σε θάλαμο υδατονέφωσης 

(clean fog ή solid layer test), την δοκιμή σε θάλαμο υδατονέφωσης - άλατος 

(salt-fog test), την δοκιμή κεκλιμένου επιπέδου (inclined plane test), την 

δοκιμή περιστρεφόμενου τροχού  (rotating wheel dip test - RWDT)  και την 

δοκιμή επικάθισης πάγου (ice tests). Λεπτομέρειες για τις δοκιμές μπορούν να 

βρεθούν στα [1, 5-7]. Στην συνέχεια θα περιγραφεί συνοπτικά κάθε δοκιμή και 

ειδικά το μέρος που σχετίζεται με την εμφάνιση και το είδος της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας που απεικονίζεται στο ρεύμα διαρροής. Το είδος της δοκιμής 

για τις αναφορές [9-63] επίσης προσδιορίζεται στον Πίνακα 1.1. 

 

2. 8.  1. Δοκιμή κεκλιμένου επιπέδου  

 

Η δοκιμή κεκλιμένου επιπέδου [6] (Inclined Plane Test) χρησιμοποιείται για να 

ερευνηθεί η αντίσταση υλικών στη διάβρωση (erosion) και στη δημιουργία 

αγώγιμων δρόμων άνθρακα (tracking). Συνήθως χρησιμοποιούνται δοκίμια 

σχήματος πλάκας, στα οποία ενσωματώνονται ηλεκτρόδια. Στη συνέχεια τα 
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δοκίμια καθαρίζονται με κατάλληλο διάλυμα και στη συνέχεια με απεσταγμένο 

νερό και τοποθετούνται σε συγκεκριμένη γωνία (προτεινόμενη γωνία: 45ο). 

Ένα αγώγιμο διάλυμα συγκεκριμένης σύνθεσης αφήνεται να διατρέξει, με 

συγκεκριμένη ροή, το δοκίμιο με κατεύθυνση από το ηλεκτρόδιο ανόδου στο 

ηλεκτρόδιο καθόδου. Με το αγώγιμο διάλυμα να ρέει ομοιόμορφα, 

εφαρμόζεται τάση στα ηλεκτρόδια και ρεύμα διαρροής ρέει στην αγώγιμη 

διαδρομή που σχηματίζει η ροή του διαλύματος. Αυτό το ρεύμα διαρροής 

μπορεί να δημιουργήσει μερική εξάτμιση του διαλύματος, σχηματισμό ξηρών 

ζωνών και εκκενώσεων. 

 

2. 8.  2. Δοκιμή περιστρεφόμενου τροχού  

 

Η δοκιμή περιστρεφόμενου τροχού [7] (Rotating Wheel Dip Test – RWDT) 

έχει χρησιμοποιηθεί σαν μια δοκιμή εναλλακτική  της δοκιμής κεκλιμένου 

επιπέδου. Σε αυτή τη δοκιμή χρησιμοποιούνται κυλινδρικά δοκίμια τα οποία 

στερεώνονται σε έναν περιστρεφόμενο τροχό και  κατά την περιστροφή τους, 

διαδοχικά βυθίζονται σε διάλυμα άλατος-νερού και στη συνέχεια υπόκεινται σε 

υψηλή τάση. Τα δοκίμια τοποθετούνται σε γωνία 90ο το ένα από το άλλο και 

περιστρέφονται με σταθερή ταχύτητα (προτεινόμενη διάρκεια κύκλου: 32 

δευτερόλεπτα). Κατά το δεύτερο μέρος του κύκλου (μετά την βύθιση), η 

επίδραση της βαρύτητας εξασφαλίζει την ελαφρά ύγρανση της επιφάνειας του 

δοκιμίου. Έτσι κατά το τρίτο μέρος του κύκλου, όταν εφαρμόζεται η τάση, 

δημιουργούνται ξηρές ζώνες και εκκενώσεις.  

 

2. 8.  3. Δοκιμή επικάθισης πάγου  

 

Για την διενέργεια δοκιμών επικάθισης πάγου [1] χρησιμοποιείται ειδικό 

στόμιο (nozzle) για την δημιουργία του επικαθήμενου πάγου σε ενεργούς ή μη 

μονωτήρες ενώ συχνά χρησιμοποιούνται και συστήματα παραγωγής 

ρεύματος αέρα. Η εφαρμογή τάσης έχει σαν αποτέλεσμα την θέρμανση και το 

λιώσιμο μέρος του πάγου. Το υδάτινο διάλυμα που προκύπτει έχει υψηλή 
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αγωγιμότητα και  έχει σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή υψηλής τάσης στα 

διάκενα αέρα με αποτέλεσμα την εμφάνιση εκκενώσεων.  

 

2. 8.  4. Δοκιμή σε θάλαμο υδατονέφωσης - άλατος [5] 

 

Η δοκιμή σε θάλαμο υδατονονέφωσης–άλατος (Salt-fog) αποτελεί 

προσπάθεια εξομοίωσης της ρύπανσης τύπου-Β. Για τις δοκιμές αυτές 

χρησιμοποιούνται ειδικά σχεδιασμένοι θάλαμοι. Ο εξεταζόμενος μονωτήρας ή 

το δοκίμιο τοποθετείται στον θάλαμο και νέφος αέριου διαλύματος 

συγκεκριμένης αλατότητας χρησιμοποιείται σαν τεχνητός ρύπος. Με την 

επικάθηση των ρύπων αρχίζει η ροή του ρεύματος διαρροής και αρχίζει να 

εξελίσσεται ο μηχανισμός όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.5. 

 

2. 8.  5. Δοκιμή σε θάλαμο υδατονέφωσης  [5] 

 

Η δοκιμή σε θάλαμο υδατονονέφωσης [5] (Clean-fog) αποτελεί προσπάθεια  

εξομοίωσης συνθηκών ρύπανσης τύπου-Α. Σε αυτή την δοκιμή, ο 

εξεταζόμενος μονωτήρας ή δοκίμιο καλύπτεται με ένα στρώμα ρύπων 

(συνήθως μείγμα καολίνης, αλατιού και νερού) και στη συνέχεια αφήνεται να 

στεγνώσει. Μετά ο μονωτήρας ή το δοκίμιο τοποθετείται στον θάλαμο 

υδατονέφωσης όπου και χρησιμοποιείται νέφος νερού για την ύγρανσή του. 

Με την ύγρανση των ρύπων και την εφαρμογή τάσης αρχίζει η ροή του 

ρεύματος διαρροής και αρχίζει να εξελίσσεται ο μηχανισμός όπως 

περιγράφηκε στην παράγραφο 2.5. 

 

2.  9. Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες 

 

Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να γίνουν 

τόσο σε μονωτήρες που είναι μέρος του δικτύου όσο και σε απομονωμένους 

μονωτήρες ή δοκίμια, αλλά και σε ειδικά κατασκευασμένους υπαίθριους 
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σταθμούς δοκιμών υψηλής τάσης [8]. Συνήθως συνοδεύονται από 

περιβαλλοντικές μετρήσεις ενώ λαμβάνεται υπόψη και η υφιστάμενη ρύπανση 

και ο τύπος περιβάλλοντος. Σε συνθήκες φυσικής καταπόνησης, συνιστάται 

και η περιοδική οπτική επιθεώρηση των μονωτήρων για να εντοπιστούν 

τυπικά σημάδια φθοράς που σχετίζονται με υποβαθμισμένη συμπεριφορά 

όπως ο αποχρωματισμός, η δημιουργία ρωγμών, η απώλεια μέρους των 

πτερυγίων, το τρύπημα των πτερυγίων, το ξεφλούδισμα της επικάλυψης, η 

οξείδωση, η διάβρωση, η δημιουργία αγώγιμων δρόμων άνθρακα κ.α. [8]. 

Στον Πίνακα 1.1 παρατίθενται και οι εργασίες που αφορούν μετρήσεις στο 

πεδίο για τις αναφορές [9-63]. 

 

2.  10. Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε εργαστήριο και πεδίο 

 

Οι εργαστηριακές δοκιμές είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες και ελεγχόμενες 

αλλά δεν μπορούν να αναπαραγάγουν πιστά τις πραγματικές συνθήκες και 

έτσι είναι πιθανό να υπάρξει ανακολουθία με τη πραγματική συμπεριφορά [8]. 

Αντίθετα, οι δοκιμές στο πεδίο προσφέρουν ακριβέστερη εικόνα της 

συμπεριφοράς σε πραγματικές συνθήκες αλλά είναι πολύ πιο απαιτητικές από 

πλευρά εξοπλισμού και αναγκαίου χρόνου ενώ εμπλέκουν ένα πλήθος μη 

ελέγξιμων και συχνά μη μετρήσιμων παραγόντων. Οι μετρήσεις ρεύματος 

διαρροής στο πεδίο δίνουν την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας αλλά 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες τεχνικές δυσκολίες και απαιτήσεις αλλά και από  

την χαοτική επιρροή περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων. Οι 

εργαστηριακές δοκιμές ξεπερνούν αυτά τα προβλήματα αλλά η διασύνδεση 

μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών συνθηκών και παρατηρήσεων 

μπορεί να είναι προβληματική. Όσον αφορά τις εργαστηριακές δοκιμές, 

πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερευνητές συχνά εφαρμόζουν παραλλαγές των 

προαναφερόμενων δοκιμών ή αναπτύσσουν δικές τους δοκιμές με σκοπό να 

εξυπηρετήσουν τους ερευνητικούς σκοπούς τους.  

Μετρήσεις του ρεύματος διαρροής έχουν διεξαχθεί κατά την διάρκεια δοκιμών 

salt-fog [9-26], clean-fog [11, 27-35], κεκλιμένου επιπέδου [36-39, 60], 

περιστρεφόμενου τροχού [40-43], επικάθισης πάγου [56-58] και σε 
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πραγματικές συνθήκες σε διάφορες υπαίθριες εγκαταστάσεις [9, 19, 30, 44-

54, 63]. Σημαντικές παραλλαγές που συνοδεύονται από μετρήσεις ρεύματος 

διαρροής συμπεριλαμβάνουν την χρήση θαλάμων δοκιμής με διάφορες 

δυνατότητες όπως θάλαμοι κλίματος [53], θάλαμοι πίεσης [53] και θάλαμοι 

ρύπανσης [55], την χρήση της “flow-on” δοκιμής (παραλλαγή της clean-fog) 

[59], την χρήση μιας παραλλαγής της δοκιμής κεκλιμένου επιπέδου για την 

μελέτη της επίδρασης της μεταβολής μήκους [60], την χρήση δοκιμίου 

σχήματος πλάκας για την μελέτη της επίδρασης διασκορπισμένων σταγόνων 

στο ρεύμα διαρροής και στο πεδίο [61], και την χρήση γυάλινης πλάκας 

(δοκιμίου) και ψεκασμού από τον άνθρωπο (spray-can) για να επιτευχθεί 

ανομοιόμορφη ρύπανση [62]. 

Μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες έχουν γίνει σε ποικίλα διαφορετικά 

περιβάλλοντα με τους ερευνητές να χρησιμοποιούν τους πέντε βασικούς 

τύπους για να τα χαρακτηρίσουν ή να ορίζουν νέους τύπους ανάλογα με την 

εφαρμογή. Έτσι έχουν αναφερθεί μετρήσεις σε περιβάλλοντα: παράκτια [44-

46, 54], τροπικά [11], υποτροπικά [54], βιομηχανικά [9, 11], ερημικά [9, 54], 

ενδοχώρας [19], αγροτικά [9] και υφιστάμενα χιονοπτώσεις [53]. Ακόμα, σε 

μονωτήρες τοποθετημένους σε υπαίθριους σταθμούς δοκιμών [45, 46, 51] 

αλλά και σε μονωτήρες που είναι μέρος του δικτύου είτε σε γραμμές [9, 30, 

48-50, 54] είτε σε υποσταθμούς [44, 53, 63]. Επίσης, σε απομονωμένα αλλά 

βρισκόμενα υπό τάση κυλινδρικά δοκίμια [19]  και μονωτήρες [47].  

Συνδυασμός εργαστηριακών και πραγματικών συνθηκών έχει επίσης 

επιχειρηθεί με μονωτήρες που αφέθηκαν να καταπονηθούν στο πεδίο (field 

aged) αλλά εξετάστηκαν στο εργαστήριο όπου και έγιναν οι μετρήσεις του 

ρεύματος διαρροής [9, 11, 24, 26, 27] ή με μονωτήρες που ρυπάνθηκαν 

τεχνητά (pre-contaminated) πριν τοποθετηθούν στο πεδίο όπου και έγιναν οι 

μετρήσεις [47].  

Οι υφιστάμενες συνθήκες (είδος εργαστηριακής δοκιμής ή παρακολούθηση 

στο πεδίο)  κατά τις οποίες έχει εφαρμοστεί η μέθοδος της καταγραφής του 

ρεύματος διαρροής, καθώς και του είδους και του υλικού των 

παρακολουθούμενων αντικειμένων (μονωτήρων ή δοκιμίων),  παρατίθενται 

στους Πίνακες 1Α – 1Δ.  



 25 

2.10.  1. Μετρήσεις σε διαφορετικούς τύπους μονωτήρων 

 

Η μέθοδος της παρακολούθησης του ρεύματος διαρροής μπορεί να 

εφαρμοστεί σε μονωτήρες διαφορετικής γεωμετρίας και τύπου. Στην 

περίπτωση μονωτήρων ανάρτησης, ερευνητές έχουν διεξάγει μετρήσεις σε 

μόνο ένα μονωτήρα [10, 11, 22-28, 31, 33, 35, 43, 45-46, 54] αλλά και σε 

αλυσίδες μονωτήρων [9, 30, 32, 34, 48-50] ή σε ζεύγη cap and pin 

μονωτήρων [27, 29]. Μετρήσεις έχουν γίνει και σε μονωτήρες στήριξης [44, 

47, 51, 53, 56, 58, 63]. Σαν ειδικές περιπτώσεις αναφέρονται μετρήσεις σε 

τερματικούς μονωτήρες [12], σε διαφορετικούς μονωτήρες με χρήση 

διαφορετικών προεκτάσεων ερπυσμού [18], σε αλεξικέραυνα απαγωγής 

υπερτάσεων (arresters) [43], σε μονωτήρες διανομής διαφόρων σχεδιασμών 

[21], ακόμα και σε απλοποιημένα μοντέλα μονωτήρων με μόνο ένα πτερύγιο 

[57].  Από πλευράς προφίλ έχουν αναφερθεί μετρήσεις σε μονωτήρες 

αεροδυναμικού προφίλ [9, 52] και ομίχλης [32, 52]. 

 

2.10.  2. Μετρήσεις σε μονωτήρες κατασκευασμένους από διαφορετικά 

υλικά 

 

Όσον αφορά το υλικό των υπό παρακολούθηση μονωτήρων, το ακριβές υλικό 

δεν διευκρινίζεται πάντα από τους ερευνητές αλλά συχνά παρατίθεται ένας 

γενικός χαρακτηρισμός των μονωτήρων ως κεραμικοί (υδρόφιλοι) ή μη 

κεραμικοί (υδρόφοβοι) καθώς αυτή τους η ιδιότητα είναι που συνδέεται με την 

παρατηρούμενη δραστηριότητα. 

Το ενδιαφέρον στρέφεται είτε στην μελέτη της συμπεριφοράς ενός μόνο 

υλικού είτε στην συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς διαφορετικών υλικών. 

Οι μελέτες συμπεριλαμβάνουν αποτελέσματα από διαφορετικούς μονωτήρες 

κατασκευασμένους από το ίδιο υλικό ή και από μετρήσεις σε έναν μόνο 

μονωτήρα. Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται εργασίες που 

αφορούν μονωτήρες απο πορσελάνη [9, 32, 35, 59, 63], γυαλί [24, 49-50], 

SIR [12, 21, 33], HTV SIR [22, 25] και  RTV SIR επικάλυψη [55] ενώ η 

δεύτερη αφορά κυρίως  κεραμικούς μονωτήρες [23, 28, 29, 56, 58].  
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Στην περίπτωση διαφορετικών υλικών το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται κυρίως 

στην σύγκριση κεραμικών και μη κεραμικών μονωτήρων και μετρήσεις σε SIR 

[11, 18, 31, 45, 51-53], EPDM [11, 45, 46, 52] και επικαλυμμένου με RTV SIR 

[11, 43] έχουν διεξαχθεί παράλληλα με μετρήσεις σε πορσελάνινους [11, 18, 

31, 45, 51-52] ή γυάλινους [26, 46, 52] μονωτήρες. Επίσης έχουν γίνει 

συγκριτικές μετρήσεις ανάμεσα σε υδρόφοβους μονωτήρες απο διαφορετικά 

υλικά στην περίπτωση SIR, EPDM και RTV SIR επικάλυψης [11], HTV HTV 

SIR και EPDM  [46] και SIR και EPDM [52]. Σε μία περίπτωση έχουν διεξαχθεί 

μετρήσεις σε έναν υβριδικό μονωτήρα με SIR πτερύγια και κεραμικό πυρήνα 

και σε ένα πορσελάνινο μονωτήρα με ημιαγώγιμο σμάλτο παράλληλα με 

μετρήσεις σε HTV SIR, LSR, γυάλι και πορσελάνη [26].   

 

2.10.  3. Μετρήσεις σε δοκίμια από διαφορετικά υλικά 

 

Τα δοκίμια που χρησιμοποιούνται έχουν σχήμα είτε κυλινδρικό είτε πλάκας. 

Στην δοκιμή περιστρεφόμενου τροχού χρησιμοποιούνται κυλινδρικά δοκίμια 

και, αν και αυτό δεν είναι σύνηθες, μετρήσεις ρεύματος διαρροής έχουν 

διεξαχθεί και κατά τη διάρκεια τέτοιων δοκιμών [40-43]. Επίσης, κυλινδρικά 

δοκίμια έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δοκιμές όπως σε θάλαμο salt-fog 

[11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 41, 43], σε θάλαμο clean-fog [11], σε δοκιμή 

κεκλιμένου επιπέδου [60] αλλά και σε πραγματικές συνθήκες [51]. Η χρήση 

κυλινδρικών δοκιμίων επιλέγεται ώστε τα διεξαγόμενα συμπεράσματα να μην 

επηρεάζονται από την γεωμετρία. Τα δοκίμια είναι είτε κατασκευασμένα είτε 

επικαλυμμένα με το υπό έρευνα υλικό και η κατάταξή τους αφορά το υλικό της 

επιφάνειά τους. Συνήθως η έρευνα αφορά μη κεραμικά υλικά  όπως το RTV 

SIR [13, 15, 17, 19, 20, 25, 40, 42] και το HTV SIR [11, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 

40]. Κεραμικά [16, 19, 25, 51, 59] ή πλαστικά [43] δοκίμια  ενίοτε 

συμπεριλαμβάνονται στις μετρήσεις για να προσφέρουν ένα στοιχείο ελέγχου. 

Στην περίπτωση δοκιμής περιστρεφόμενου τροχού έχουν συμπεριληφθεί και 

δοκίμια απο bisphenolic epoxy [40, 43], cycloalophatic epoxy [40, 43] και 

EPDM [40, 41]. 
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Τα δοκίμια πλάκας χρησιμοποιούνται κυρίως σε δοκιμές κεκλιμένου επιπέδου 

οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις συμπεριλαμβάνουν και μετρήσεις του 

ρεύματος διαρροής [36-39]. Για την κατασκευή των δοκιμίων 

χρησιμοποιούνται υλικά όπως το HTV SIR [36], polyester resin [37] και SIR 

[38, 39]. Ρεύμα διαρροής έχει μετρηθεί και σε δοκίμια σχήματος πλάκας που 

έχουν τοποθετηθεί σε θάλαμο salt-fog [11, 13]. Η συμπεριφορά σταγονιδίων 

και το ηλεκτρικό πεδίο  σε δοκίμια πλάκας σε συνδυασμό με μετρήσεις του 

ρεύματος διαρροής έχουν επίσης μελετηθεί [14, 61]. Τέλος, ένα SIR 

κυλινδρικό δοκίμιο έχει χρησιμοποιηθεί σε μια παραλλαγή της δοκιμής 

κεκλιμένου επιπέδου και ένα δοκίμιο σχήματος πλάκας έχει χρησιμοποιηθεί 

για να μελετηθεί ανομοιόμορφη ρύπανση [62].  
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Πίνακας 1.1Α: Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε διαφορετικές συνθήκες και υλικά 

 

 

Πιν. 1-A 

 
Αναφορά ---> 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Συνθήκες Salt-fog A Μ Π, Κ Μ Μ, Π, Κ Π Κ Κ Κ Μ Κ Μ, Κ Μ Μ Μ 

Clean-fog A Μ Μ, Π, Κ       Μ      

Πεδίο* A               

Υλικό RTV   Π  Κ Π Κ  Κ  Κ Κ    

HTV   Π, Κ  Π, Κ  Κ Κ   Κ Κ  Μ  

LSR                

RTV coat.   Μ             

SIR    Μ Μ      Μ   Μ   

EPDM   Μ             

Μη κεραμικό          Μ  Μ    

Γυαλί                

Πορσελάνη A  Μ       Μ Κ     

Κεραμικό   Μ      Κ       Μ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Υπόμνημα: 

 

 

Μ = Μονωτήρας, A = Αλυσίδα μονωτήρων, K = Κυλινδρικό δοκίμιο, Π =δοκίμιο σχήματος πλάκας 

* Πεδίο: δηλώνει μετρήσεις που έχουν γίνει σε πραγματικές συνθήκες 
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Πίνακας 1.1Β: Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε διαφορετικές συνθήκες και υλικά 

 
 

 

Πιν. 1-B 

 
Αναφορά ---> 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Συνθήκες Salt-fog Μ Μ, Κ Μ              

Clean-fog   Μ Μ Μ Μ A Μ A Μ A Μ     

Κεκλιμένο επίπεδο             Π Π Π Π 

Πεδίο*       A          

Υλικό RTV  Κ               

HTV  Μ, Κ Μ          Π    

LSR   Μ              

Υβριδικό   Μ              

SIR         Μ  Μ     Π Π 

Polyester resin              Π   

Μη κεραμικό    Μ             

Γυαλί Μ   Μ       A      

Πορσελάνη  Κ Μ Μ    Μ A  A      

Κεραμικό   Μ  Μ Μ A     Μ     

Ημιαγώγιμο σμάλτο   Μ              
 

 

 

 

 

 

 

Υπόμνημα: 

 

 

Μ = Μονωτήρας, A = Αλυσίδα μονωτήρων, K = Κυλινδρικό δοκίμιο, Π =δοκίμιο σχήματος πλάκας 

* Πεδίο: δηλώνει μετρήσεις που έχουν γίνει σε πραγματικές συνθήκες 
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Πίνακας 1.1Γ: Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε διαφορετικές συνθήκες και υλικά 

 
 

 

Πιν. 1-Γ 

 
Αναφορά ---> 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Συνθήκες Salt-fog  Κ  Κ             

Θάλαμοι ρύπανσης/κλίματος              Μ, A  Μ 

RWDT Κ Κ Κ Κ             

Πεδίο*     Μ Μ Μ Μ A A A Μ, Κ Μ Μ Μ  

Υλικό RTV Κ  Κ   Μ      Μ     

HTV Κ      Μ          

Υβριδικό     Μ            

RTV coat.    Μ, Κ          Μ  Μ 

SIR   Κ    Μ       Μ Μ   

EPDM Κ Κ    Μ Μ      Μ    

Bisphenolic  

epoxy resin 

Κ   Κ             

Cycloaliphatic 

epoxy 

Κ   Κ  Μ           

Acrylic    Κ             

Μη κεραμικό            Κ     

Γυαλί       Μ  A A A  Μ Μ   

Πορσελάνη     Μ Μ      Μ, Κ Μ Μ Μ  

Κεραμικό    Μ    Μ      Μ   
 

 

 
 

Υπόμνημα: 

 

 

Μ = Μονωτήρας, A = Αλυσίδα μονωτήρων, K = Κυλινδρικό δοκίμιο, Π =δοκίμιο σχήματος πλάκας 

* Πεδίο: δηλώνει μετρήσεις που έχουν γίνει σε πραγματικές συνθήκες 
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Πίνακας 1.1Δ: Μετρήσεις ρεύματος διαρροής σε διαφορετικές συνθήκες και υλικά 

 

 

Πιν. 1-Δ 

 
Αναφορά ---> 56 57 58 59 60 61 62 63 

Συνθήκες Salt-fog      Π   

Κεκλιμένο επίπεδο     Κ    

Θάλαμος δοκιμών πάγου Μ Μ Μ      

Πεδίο*        Μ 

Δοκιμή flow on    Μ     

Ψεκασμός με το χέρι       Π  

Υλικό HTV  Μ    Π   

SIR     Κ    

Γυαλί       Π  

Πορσελάνη    Κ,Μ    Μ 

Κεραμικό Μ  Μ      

 

 

 

 

 

 

 

Υπόμνημα: 

 

 

Μ = Μονωτήρας, A = Αλυσίδα μονωτήρων, K = Κυλινδρικό 

δοκίμιο, Π =δοκίμιο σχήματος πλάκας 

* Πεδίο: δηλώνει μετρήσεις που έχουν γίνει σε πραγματικές 

συνθήκες 
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2.  11. Κυματομορφές ρεύματος διαρροής και επιφανειακή 

δραστηριότητα 

 

Τα βασικά στάδια της επιφανειακής δραστηριότητας έχουν συνδεθεί από τους 

ερευνητές με κυματομορφές ρεύματος διαρροής συγκεκριμένου σχήματος. 

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι δεν ακολουθείται ενιαία τυποποίηση στα 

καταγραφόμενα στάδια ούτε και στην ομαδοποίηση και στην ορολογία 

περιγραφής των κυματομορφών. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή και τους 

ερευνητικούς σκοπούς έχουν προταθεί διαφορετικές ομαδοποιήσεις των 

κυματομορφών σε στάδια δραστηριότητας όπως για παράδειγμα σε έξι [28, 

30, 57] ή σε τρία στάδια [15, 20, 21, 34], χωρίς να υπάρχει πάντα συμφωνία 

για τον καθορισμό των σταδίων ακόμα και όταν χρησιμοποιείται ο ίδιος 

αριθμός σταδίων.  

Η ομαδοποίηση που θα ακολουθηθεί σε αυτή την διατριβή είναι παρόμοια με 

αυτή που προτάθηκε από τους El-Hag [15, 20] και El-Hag et al [21]. Σύμφωνα 

με αυτή την θεώρηση, η δραστηριότητα χωρίζεται σε τρία βασικά στάδια: 

o Το πρώτο στάδιο συμπεριλαμβάνει τα πρώιμα στάδια δραστηριότητας 

όπου ο μονωτήρας διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την διηλεκτρική του 

συμπεριφορά, και η επιφανειακή δραστηριότητα είναι σχεδόν αμελητέα. 

Το στάδιο αυτό αναφέρεται και σαν περίοδος πρώιμης γήρανσης (early 

ageing period). 

o Το δεύτερο στάδιο συμπεριλαμβάνει τις διάφορες ασθενείς εκκενώσεις 

που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια πριν τον σχηματισμό ισχυρών 

τόξων. Το δεύτερο στάδιο καλείται και μεταβατική περίοδος (transition 

period) και δεν είναι εύκολα διαχωρίσιμο από τα άλλα δύο στις οριακές 

τους περιοχές. 

o Το τρίτο στάδιο περιγράφει το τελικό στάδιο δραστηριότητας πριν την 

υπερπήδηση, στο οποίο λαμβάνουν χώρα ισχυρές εκκενώσεις (τόξα) 

ξηρής ζώνης. Αυτό το στάδιο καλείται και περίοδος προχωρημένης 

γήρανσης (late ageing period) και προηγείται πάντα της υπερπήδησης  

 

 



 33 

2.  12. Πρώτο στάδιο 

 

2. 12. 1. Χωρητικό ρεύμα διαρροής  

 

Στα πρώιμα στάδια δραστηριότητας, που παρατηρούνται σε 

καθαρούς/νέους/στεγνούς μονωτήρες το ρεύμα είναι χωρητικό και εξαιρετικά 

μικρού πλάτους (στην τάξη των μΑ) και οφείλεται στη λειτουργία του 

μονωτήρα σαν πυκνωτή. Οι Fernando και Gubaski [11] έδειξαν χωρητικές 

κυματομορφές κατά το στάδιο διατήρησης της υδροφοβίας μη κεραμικών 

μονωτήρων όπως και οι Lopes et al [12] (σχήμα 2.3α). Οι Metwally et al [18] 

έδειξαν χωρητικό ρεύμα στην περίπτωση καθαρών και στεγνών μονωτήρων 

(σχήμα 2.3β). Οι Meghnefi et al [56] κατέγραψαν επίσης χωρητικό ρεύμα στην 

έναρξη της εναπόθεσης πάγου (σχήμα 2.3γ) και έδειξαν ότι το χωρητικό 

ρεύμα γίνεται πιο μεγάλο και πιο ωμικό στην αρχή της περιόδου τήξεως 

[σχήμα 2.3δ]. Πρέπει να σημειωθεί ότι το στάδιο αυτό συνήθως αγνοείται 

καθώς αντιστοιχεί στην εντελώς πρώιμη και ιδανική κατάσταση λειτουργίας 

ενώ δίνει ένα πολύ μικρό ρεύμα που συχνά είναι έξω από τα όρια ακρίβειας 

των διατάξεων μέτρησης. 

 
 

 

 

 

α 
 

β 

  
γ 
 

δ 

Σχήμα 2.3. χωρητικό ρεύμα διαρροής σε: α. μη κεραμικό μονωτήρα σε πλήρως υδρόφοβη 
κατάσταση [12] β. καθαρό και στεγνό μονωτήρα [18] γ. μονωτήρα κατά την πρώιμη φάση 
εναπόθεσης πάγου [56] δ. μονωτήρα στην αρχή της περιόδου τήξεως του επικαθήμενου 
πάγου [56] 
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2. 12. 2. Ημιτονοειδές ωμικό ρεύμα  

 

Η δημιουργία αγώγιμου φιλμ στην επιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα την ροή 

ημιτονοειδούς ρεύματος διαρροής. Το ωμικό αυτό ρεύμα είναι πάντα 

σημαντικά μεγαλύτερο από το χωρητικό και ουσιαστικά αποτελεί το πρώτο 

αξιοσημείωτο στάδιο δραστηριότητας. Μια τυπική ωμική ημιτονοειδής 

κυματομορφή φαίνεται στο σχήμα 2.4α [18]. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 

πλάτος του ημιτόνου εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες δοκιμής όσο και από 

την αγωγιμότητα του σχηματιζόμενου φιλμ κάθε στιγμή. Για να 

υπογραμμίσουν το γεγονός αυτό οι El-Hag et al [15] παρέθεσαν 

καταγεγραμμένα ημίτονα στην περιοχή των 2 mA αλλά και στην περιοχή των 

20 mA (σχήμα 2.4β) 

 

 

 

 

 

α 
 

β 

Σχήμα 2.4. κυματομορφές ωμικού ρεύματος διαρροής [18] α. τυπικά μικρό πλάτος β. με 
πλάτος 23 mA [15]  

 

2. 12. 3. Παραμορφωμένο ημιτονοειδές - Τριγωνικές κυματομορφές   

 

Ο Suda [28] και οι Li et al [34] ανέφεραν ότι ελαφρά παραμορφωμένες 

κυματομορφές (τις οποίες αποκάλεσαν τριγωνικές) καταγράφονται σε 

περιπτώσεις ασθενών και μη ορατών εκκενώσεων κατά τις οποίες 

παρατηρείται αδύναμο ηχητικό σήμα (σχήμα 2.5α-2.5β). Οι Fernando και 

Gubanski [11] κατέγραψαν παρόμοιες κυματομορφές και τις συνέδεσαν με 

μερική απώλεια της υδροφοβίας μη κεραμικών υλικών και την δημιουργία 

ξηρών ζωνών. Ο Suda [30], σε μεταγενέστερη εργασία του παρατήρησε ότι τα 

δύο στάδια (ημιτονοειδείς και τριγωνικές κυματομορφές) μπορούν να 

προκύψουν ταυτόχρονα ενώ και οι Chandrasekar et al [31] κατέγραψαν 
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τριγωνικές κυματομορφές ως το πρώτο στάδιο δραστηριότητας μετά το 

καθαρό/στεγνό στάδιο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μορφή της παραμόρφωσης 

της κυματομορφής έχει συνδεθεί με την ύγρανση αλλά και την χημική 

σύσταση των ρύπων σε υδρόφοβα [33]  και υδρόφιλα [64] υλικά. 

 

 
 

α β 
 

Σχήμα 2.5. τυπικές τριγωνικές κυματομορφές ρεύματος διαρροής καταγεγραμμένες από α. 
τον Suda [28] β. τους Li et al [34] 

 

2.  13. Δεύτερο στάδιο  

 

Το δεύτερο στάδιο (ή ενδιάμεσο στάδιο) περιλαμβάνει την εμφάνιση ασθενών  

εκκενώσεων που λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια πριν αρχίσουν να 

παρατηρούνται ισχυρά τόξα. Από πλευράς σήματος, η προκύπτουσα 

κυματομορφή απεικονίζει παλμούς που υπερτίθενται στο ημιτονοειδές μέρος, 

στην κορυφή των ημιπεριόδων. Το εύρος, η διάρκεια και η συχνότητα 

εμφάνισης των παλμών ποικίλει ανάλογα με τις εκκενώσεις που τους 

προκαλούν. 

 

2.  13. 1. Παλμοί μικρού εύρους 

 

Χαρακτηριστικά μικρές υπερυψώσεις όπως αυτές του σχήματος 2.6α γενικά 

αποδίδονται σε ασθενείς εκκενώσεις πολύ μικρού μήκους (συχνά 

αποκαλούμενες και «σημειακές») [15, 21, 47, 56, 58]. Καθώς οι εκκενώσεις 

γίνονται πιο έντονες οι υπερυψώσεις γίνονται μεγαλύτερες και συχνότερες [28] 

όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6β. Ο Suda [28] απέδωσε την παρουσία 

εντονότερων παλμών όπως αυτών του σχήματος σχήμα 2.6γ στην παρουσία 
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ασθενών νηματοειδών τόξων ενώ οι Li et al [34] κατέγραψαν παρόμοιες 

κυματομορφές (σχήμα 2.6δ-2.6ε) και ανέφεραν ότι καθώς η επίδραση των 

παλμών γίνονταν εντονότερη όπως στο σχήμα 2.6ε εμφανίζονταν 

διακοπτόμενο ηχητικό σήμα και στην συνέχεια αδύναμα τόξα (σχήμα 2.6ζ).  

Πρέπει να σημειωθεί η υποκειμενικότητα στην ομαδοποίηση των 

κυματομορφών αλλά και στην αντίληψη των οπτικών και ακουστικών 

παρατηρήσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα ο Suda [28] συνέδεσε την παρουσία ηχητικού σήματος με 

κυματομορφές με μικρότερους παλμούς σε σχέση με τους Li et al [34], 

προσθέτοντας την παρατήρηση νηματοειδών τόξων όταν εμφανίζονταν 

εντονότεροι παλμοί, παρατήρηση που δεν έκαναν οι Li et al [34] αλλά ούτε και 

ο ίδιος ο Suda σε μεταγενέστερη εργασία του που αφορούσε αλυσίδα 

μονωτήρων [30]. 
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Σχήμα 2.6. παλμοί με διάφορα εύρη και συχνότητα εμφάνισης α. παλμοί πολύ μικρού εύρους 
[47] β. λόγω σημειακών εκκενώσεων [28] γ. λόγω νηματοειδών τόξων [28] δ. σε αλυσίδα 
μονωτήρων [34] ε. σε αλυσίδα μονωτήρων με καταγραφή διακοπτόμενου ηχητικού σήματος 
[34] θ. σε αλυσίδα μονωτήρων με κάποια αδύναμα τόξα [34] 
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2.  13. 2. Παλμοί μεγαλύτερου εύρους - Μη συμμετρικές κυματομορφές 

 

Το επόμενο στάδιο συμπεριλαμβάνει ισχυρότερες εκκενώσεις που δίνουν 

παλμούς σημαντικά μεγαλύτερους από το ημιτονοειδές μέρος.  

Οι El-Hag et al [15] κατέγραψαν απομονωμένους τέτοιους παλμούς και 

ανέφεραν ότι η συχνότητα εμφάνισης τους αυξάνεται όσο οι συνθήκες 

καταπόνησης γίνονται πιο έντονες (σχήμα 2.7α). Οι Siderakis et al [17], σε 

παρόμοια δοκιμή με αυτή των El-Hag et al [15], κατέγραψαν επίσης 

απομονωμένους παλμούς (σχήμα 2.7β) τους οποίους απέδωσαν στην κίνηση 

σταγόνων λόγω βαρύτητας.  Οι Sato et al [10] παρατήρησαν ότι μεμονωμένοι 

παλμοί, όπως αυτοί του σχήματος 2.7γ και 2.7δ, καταγράφονταν μόνο στον 

salt-fog θάλαμο και όχι σε clean-fog, και απέδωσαν αυτή τη συμπεριφορά 

στην υψηλή αγωγιμότητα του νέφους άλατος.  
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Σχήμα 2.7. μεμονωμένοι παλμοί μικρού και μεγάλου εύρους αποδιδόμενοι α. σε εκκενώσεις 
στην επιφάνεια κυλινδρικού δοκιμίου [15] β. στην κίνηση σταγόνων στην επιφάνεια 
κυλινδρικού δοκιμίου [17] γ-δ. Στην υψηλή αγωγιμότητα του νέφους άλατος κατά την δοκιμή 
μονωτήρα σε θάλαμο salt-fog [10]. 

 

Οι  Metwally et al [18], ανέφεραν ότι η ύπαρξη παλμών μπορεί να οφείλεται 

και σε δραστηριότητα μεταξύ σταγόνων στην υδρόφοβη επιφάνεια μη 

κεραμικών μονωτήρων. Παραθέτουν κυματομορφές καταγεγραμμένες σε 

διαφορετικούς μονωτήρες (σχήμα 2.8α-2.8δ) και  ανέφεραν ότι το μεγάλο 
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πλάτος ορισμένων παλμών, μπορεί να οφείλεται στην εκτράχυνση της 

επιφάνειας των εξεταζόμενων μη κεραμικών μονωτήρων λόγω της γήρανσής 

τους, η οποία επιτρέπει την συγκράτηση μεγάλου όγκου αγώγιμων ρύπων.   
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Σχήμα 2.8. παλμοί μεσαίου εύρους με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καταγεγραμμένοι σε 
διαφορετικούς μονωτήρες αποδιδόμενοι στην δραστηριότητα μεταξύ σταγόνων στην 
υδρόφοβη επιφάνεια και στην συγκράτηση μεγάλου όγκου αγώγιμων ρύπων λόγω της 
εκτράχυνσης της επιφάνειας [18] 

 

Ο Sherif [66] εξετάζοντας μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, κατέγραψε 

παλμούς σε περιπτώσεις ήπιας ρύπανσης με παρουσία υψηλής σχετικής 

υγρασίας (άνω του 75%) και ανέφερε ότι το εύρος των παλμών αυξάνονταν με 

την αύξηση της τιμής της σχετικής υγρασίας και με την εναπόθεση των ρύπων 

ενώ ανέφερε και διασύνδεση με το προφίλ του μονωτήρα. Επίσης ανέφερε ότι 

παλμοί εμφανίζονταν τόσο στην αρχή περιόδων υψηλής βροχόπτωσης αλλά 

και κατά τη διάρκεια περιόδων ασθενούς βροχόπτωσης. Παρόμοιους 

παλμούς παρατήρησαν και οι Fontana et al [48] σε πραγματικές συνθήκες 

όταν η σχετική υγρασία ήταν περί το 80% ενώ οι Oliveira et al [49] 

κατέγραψαν παρόμοια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια πλυσίματος αλυσίδας 

γυάλινων μονωτήρων στο πεδίο. 

Γενικά, η αποσπασματική παρουσία παλμών συνδέεται από τους ερευνητές 

με σύντομες ισχυρές εκκενώσεις πυροδοτούμενες από ισχυρούς μηχανισμούς 

ύγρανσης ή ρύπανση υψηλής αγωγιμότητας.  

Καθώς η ηλεκτρική δραστηριότητα γίνεται πιο έντονη η συχνότητα εμφάνισης 

και το εύρος των παλμών αυξάνεται (σχήμα 2.9). Ο Suda [28, 30] κατέγραψε 

τέτοιες κυματομορφές κατά την εμφάνιση μη διατηρούμενων αλλά ισχυρών 
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τόξων (σχήμα 2.9α-2.9β), όπως και οι Li et al [34] (σχήμα 2.9γ-2.9δ) και οι Liu 

και Du [57] και Sherif [66]. 
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Σχήμα 2.9. παλμοί μεσαίου και μεγάλου εύρους με μεγάλη συχνότητα εμφάνισης κατά την 
εμφάνιση ισχυρών αλλά μη διατηρούμενων τόξων a-β Suda [28], γ-δ Liu et al [34] 

 

2.  14. Τρίτο στάδιο - Συμμετρικές κυματομορφές 

 

Στο τελευταίο στάδιο δραστηριότητας, οι παλμοί γίνονται συνεχόμενοι και οι 

κυματομορφές αποκτούν συμμετρικό σχήμα. Οι El-Hag et al [15] κατέγραψαν 

τέτοιες κυματομορφές ως αποτέλεσμα ισχυρών τόξων και μάλιστα 

χρησιμοποίησαν την συμμετρία τους για να τις διαχωρίσουν από το 

προηγούμενο στάδιο.  Οι Sato et al [10] και Li et al [34] κατέγραψαν τέτοιες 

κυματομορφές σαν αποτέλεσμα των ισχυρών τόξων που δημιουργούνταν λίγο 

πριν την υπερπήδηση όπως και ο Suda [28] που τις απέδωσε σε εντονότερες 

εκκενώσεις με επιμηκέστερα τόξα σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο. 

Παρόμοια στάδια κατέγραψε και κατά την δοκιμή σε αλυσίδα μονωτήρων 

(σχήμα 2.10) [30].  Ο Sherif [66] κατέγραψε τέτοιες κυματομορφές σε 

πραγματικές συνθήκες παρουσία έντονης ρύπανσης και ασθενούς 

βροχόπτωσης ενώ τις συνέδεσε με αυξημένη πιθανότητα υπερπήδησης. Οι 

Kim et al [36] και οι Sarathi et al [38] χρησιμοποίησαν δοκίμια πλάκας και 

έδειξαν ότι όταν οι εκκενώσεις διατηρούνται, δίνουν κυματομορφές με έντονα 

συμμετρικό σχήμα. Οι Liu et al [57] κατέγραψαν συμμετρικές κυματομορφές 
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σαν το τελικό στάδιο πριν την υπερπήδηση σε δοκιμή επικάθισης πάγου όταν 

διαφορετικές εκκενώσεις ενώθηκαν για να σχηματίσουν ένα διατηρούμενο 

τόξο. 
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Σχήμα 2.10.  συμμετρικές κυματομορφές διαφορετικού εύρους και διάρκειας λόγω εμφάνισης 
ισχυρών τόξων α. σε κυλινδρικό δοκίμιο [15], β. σε δοκιμή μονωτήρα σε θάλαμο clean-fog 
[10] γ. σε δοκιμή μονωτήρα σε θάλαμο clean-fog στο τελευταίο στάδιο πριν την υπερπήδηση 
[28] δ. σε δοκιμή αλυσίδας μονωτήρων σε θάλαμο clean-fog στο τελευταίο στάδιο πριν την 
υπερπήδηση [30] ε. σε δοκιμή αλυσίδας μονωτήρων σε θάλαμο clean-fog στο τελευταίο 
στάδιο πριν την υπερπήδηση [34] ζ. Σε δοκιμή επικάθισης πάγου με την ένωση των 
διαφορετικών τόξων στο τελευταίο στάδιο πριν την υπερπήδηση [57] η. Σε διατηρούμενο τόξο 
σε δοκίμιο πλάκας [36] θ. Σε διατηρούμενο τόξο σε δοκίμιο πλάκας [38] 
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2.  15. Κυματομορφές ρεύματος διαρροής και ηλεκτρική  

δραστηριότητα 

 

Στο σχήμα 2.11 εικονίζεται μια σχηματική αναπαράσταση των κυματομορφών 

που καταγράφονται στα διάφορα στάδια δραστηριότητας. Κάθε στάδιο 

απεικονίζεται με ένα διακριτό επίπεδο, ενώ η πορεία προς την υπερπήδηση 

συμβολίζεται με ένα βέλος. Έχουν χρησιμοποιηθεί κυματομορφές από 

διάφορες εργασίες [10, 15, 18, 28, 30, 34, 57] και η επιλογή τους έχει γίνει 

ώστε το εύρος να αυξάνεται καθώς η δραστηριότητα προχωρά. Στο πρώτο 

στάδιο δραστηριότητας το ρεύμα διαρροής είναι χωρητικό ημιτονοειδές λόγω 

της λειτουργίας του μονωτήρα σαν πυκνωτή. Στη συνέχεια γίνεται ωμικό 

ημιτονοειδές λόγω της ροής ρεύματος στο αγώγιμο διάλυμα που έχει 

σχηματιστεί στην επιφάνεια. Καθώς η δραστηριότητα προχωρά, το ρεύμα 

αρχίζει να παραμορφώνεται παίρνοντας τριγωνική μορφή. Στο δεύτερο 

στάδιο, η έναυση ασθενών εκκενώσεων αντικατοπτρίζεται στο ρεύμα 

διαρροής με παλμούς που υπερτίθενται στις κορυφές των ημιπεριόδων. 

Καθώς η δραστηριότητα προχωρά, οι εκκενώσεις γίνονται περισσότερες και 

πιο ισχυρές, εμφανίζονται βραχύβια ασθενή τόξα σε διάφορα σημεία και οι 

παλμοί αυξάνουν σε εύρος και συχνότητα εμφάνισης. Στο τρίτο στάδιο, οι 

υπερτιθέμενοι παλμοί είναι διαδοχικοί λόγω της παρουσίας ισχυρών τόξων και  

η προκύπτουσα κυματομορφή έχει συμμετρικό μη γραμμικό σχήμα. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το σχήμα 11 αποτελεί μια απλοποιημένη εικόνα της εξέλιξης της 

δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα η πορεία της δραστηριότητας δεν είναι 

μονοσήμαντη αλλά παρουσιάζει οπισθοχωρήσεις και άλματα (φάσεις) 

ανάλογα με τις συνθήκες και το υλικό ενώ κυματομορφές προγενέστερων 

σταδίων μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερο εύρος (και αντίστροφα) κατά τη 

διάρκεια διαφορετικών φάσεων. 
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Σχήμα 2.11.  Σχηματική αναπαράσταση των της μορφής του ρεύματος διαρροής στην πορεία προς την υπερπήδηση. 
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2.  16. Επεξεργασία των μετρήσεων 

 

Οι κυματομορφές του ρεύματος διαρροής έχουν συνδεθεί με διαφορετικά 

στάδια δραστηριότητας αλλά η καταγραφή και η παράθεση κυματομορφών 

δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την εποπτεία, διασύνδεση και έρευνα της 

συμπεριφοράς. Έτσι οι μετρήσεις επεξεργάζονται για να εξαχθεί μια ποιοτική 

και ποσοτική περιγραφή της συμπεριφοράς. Διάφορες τεχνικές επεξεργασίας 

έχουν εφαρμοστεί και μια γενική ομαδοποίηση τις κατατάσσει στις εξής πέντε 

βασικές κατηγορίες: 

1. υπολογισμός βασικών ηλεκτρικών μεγεθών   

2. τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών 

3. διαχωρισμός διαφορετικών συνιστωσών στο πεδίο του χρόνου 

4. συχνοτική ανάλυση  

5. τεχνικές αναγνώρισης προτύπων  

 

2. 16.  1. Υπολογισμός βασικών ηλεκτρικών μεγεθών   

 

Η απλούστερη και πιο συνηθισμένη μέθοδος επεξεργασίας είναι ο 

υπολογισμός διαφόρων στατιστικών μεγεθών. Τα συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενα μεγέθη είναι η τιμή κορυφής [10, 11, 26, 41, 43, 46, 51], ο 

αριθμός των παλμών που υπερβαίνουν συγκεκριμένα προκαθορισμένα 

κατώφλια [9, 36, 50, 52, 55], μια τεχνική που καλείται και bin counting, και ο 

υπολογισμός του φορτίου [13, 16, 25, 41-44, 46]. Πρέπει να αναφερθεί ότι 

τόσο η τιμή κορυφής όσο και το φορτίο μπορεί να υπολογίζεται για 

διαφορετικές συνιστώσες του ρεύματος [13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 42]. 

Άλλα ηλεκτρικά μεγέθη που συχνά παρακολουθούνται είναι η ενεργός [10, 11, 

36] και η μέση [11, 12, 55] τιμή. Επίσης έχουν αναφερθεί μετρήσεις του 

μέγιστου και μέσου φορτίου ανά κύκλο [12], της διασποράς της μέσης και 

μέγιστης τιμής καθώς και της τυπικής απόκλισης [32, 34], το πλάτος του 

τελευταίου κύκλου πριν την υπερπήδηση [27], η συχνότητα εμφάνισης 
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κορυφών [48], διαγράμματα τάσης και ρεύματος [18, 29] και η χαρακτηριστική 

τάσης-ρεύματος [63].  

Η τεχνική bin counting δίνει μια γενική χάρτα της δραστηριότητας με την 

καταγραφή μικρού όγκου δεδομένων [3] και εφαρμόζεται από ερευνητές τόσο 

στο πεδίο [9, 50, 52] όσο και στο εργαστήριο [36, 55]. Τα επίπεδα ρεύματος 

που καθορίζονται ποικίλουν ανάλογα με την εφαρμογή ενώ η διασύνδεσή 

τους με τα στάδια της δραστηριότητας και τον κίνδυνο υπερπήδησης γίνεται 

με αναφορά στις συνθήκες και στο είδος, στο υλικό και στην γεωμετρία του 

μονωτήρα. Οι Fierrο-Chavez et al [9] και οι Montoya et al [52] συμφωνούν, σε 

παρόμοια εφαρμογή, στην εφαρμογή πέντε επιπέδων δραστηριότητας 

(50~150 mA, 150~250 mA, 250~350 mA, 350~450 mA, >450 mA), τα οποία 

με την πρόσθεση του επιπέδου χαμηλής δραστηριότητας 0~50 mA [52] 

γίνονται έξι. Οι Oliveira et al [50] πρότειναν τον καθορισμό μόνο τριών 

διαφορετικών περιοχών (5~10 mA, 10~20 mA, >20 mA) μόνο όμως για το μη 

ημιτονοειδές μέρος της κυματομορφής. Οι Devendranath et al [55] εφάρμοσαν 

την τεχνική στο εργαστήριο και χρησιμοποίησαν οκτώ διαφορετικές περιοχές 

ρεύματος (0~50 mA, 50~100 mA, 100~200 mA,  200~480 mA, 480~580 mA, 

580~680 mA, 680~780 mA, 780~880 mA) ενώ οι Kim et al [36] εφάρμοσαν 

την τεχνική κατά τη διάρκεια δοκιμής κεκλιμένου επιπέδου και έθεσαν τέσσερα 

επίπεδα δραστηριότητας (1~10 mA, 10~30 mA, 30~50 mA, >50 mA).  

Η καταγραφή των τιμών κορυφής του ρεύματος διαρροής παρέχει μια 

λεπτομερέστερη εικόνα της δραστηριότητας, συγκριτικά με την bin counting, 

αλλά απαιτεί και την καταγραφή περισσότερων δεδομένων. Με την εφαρμογή 

αυτής της τεχνικής αντί να καταγράφεται ο αριθμός των κορυφών που το 

πλάτος τους ανήκει σε προκαθορισμένα επίπεδα ρεύματος, καταγράφεται η 

ακριβής τιμή της κορυφής ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα. Το εύρος του 

χρονικού διαστήματος ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή και έχει εφαρμοστεί 

η καταγραφή ανά κύκλο [41], ανά 200ms [10], ανά 30 sec [26], ανά 10 λεπτά 

[46], ανά ημέρα [51] ή ακόμα και ανά περιστροφή σε δοκιμή περιστρεφόμενου 

τροχού [42]. Συχνά αναφέρονται καταγραφές σε ακανόνιστα ή αδιευκρίνιστα 

χρονικά διαστήματα [11, 26, 40, 41, 43]. Σε μια παραλλαγή της τεχνικής,  

καταγράφονται οι τιμές κορυφής των διαφορετικών συχνοτικών συνιστωσών 

[20, 28, 30, 33]. 
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Η τιμή των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών εξαρτάται άμεσα από τις 

υφιστάμενες συνθήκες και δεν είναι δυνατός ο καθορισμός καθολικών 

κριτηρίων αλλά απαιτείται η εξέταση και ο καθορισμός κριτηρίων ανά 

περίπτωση, χωρίς και αυτά να είναι απόλυτα αυστηρά (ειδικά μεταξύ πρώτου 

και δεύτερου σταδίου και δεύτερου και τρίτου σταδίου). Γενικά η συσχέτιση 

ηλεκτρικών μεγεθών με το σχήμα της κυματομορφής μπορεί να είναι 

παραπλανητική. Για παράδειγμα, ενώ ο γενικός κανόνας είναι ότι καθώς η 

δραστηριότητα εξελίσσεται, το εύρος του ρεύματος αυξάνεται (και τα 

υπόλοιπα ηλεκτρικά μεγέθη μεταβάλλονται ανάλογα), η αντίστροφη λογική 

μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα καθώς απομονωμένοι παλμοί που 

λαμβάνουν χώρα στο μεταβατικό στάδιο μπορούν να εμφανίσουν  παρόμοιο 

εύρος με εκκενώσεις που κατατάσσονται στο τρίτο στάδιο [10, 15, 20] (σχήμα 

2.12), ημιτονοειδές ρεύμα μπορεί να εμφανίσει μεγάλο πλάτος [15] (και άρα 

και τιμή κορυφής, bin count, φορτίο κλπ) κ.ο.κ.  

 

 

 

 

 
α β 

 
Σχήμα 2.12. διαφορετικές κυματομορφές με παραπλήσια τιμή κορυφής [10] 

 

2. 16.  2. Τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών  

 

Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας στο πεδίο του χρόνου, ή τεχνικές 

ανάλυσης χρονοσειρών, όπως ο κινητός μέσος όρος [15, 21, 12, 38, 39], η 

περιβάλλουσα καμπύλη [56, 58, 67], η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης [20], η 

συνάρτηση ομοιότητας [42] και ο ρυθμός μεταβολής [13], έχουν εφαρμοστεί 

για την αποσαφήνιση των μετρήσεων και τον καθορισμό κριτηρίων και 

δεικτών για την συσχέτιση με την δραστηριότητα και το σχήμα της 

κυματομορφής. 
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 Οι Otsubo et al [13] χρησιμοποίησαν μια τεχνική που βασίζεται στον ρυθμό 

μεταβολής του ρεύματος διαρροής για να εντοπίσουν τις ισχυρές εκκενώσεις. 

Όταν ο ρυθμός μεταβολής υπερτερούσε του μέσου ρυθμού μεταβολής κατά 

ενός προκαθορισμένου παράγοντα τότε, σε αυτό το σημείο, τοποθετούνταν η 

έναυση μιας ισχυρής εκκένωσης. Η λογική αυτή βασίζεται στην ταχεία αύξηση 

του ρεύματος στην περίπτωση ισχυρών εκκενώσεων αλλά δεν λαμβάνει 

υπόψη την περίπτωση ύπαρξης σποραδικών παλμών. Επίσης, όπως 

παρατήρησαν οι ίδιοι οι ερευνητές, ο αυθαίρετος καθορισμός του κατωφλίου 

μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα. Τελικά έδειξαν ότι η 

τεχνική είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα με την χρήση ενός συγκεκριμένου 

κατωφλίου αλλά τα αποτελέσματά τους αφορούν μόνο συγκεκριμένου τύπου 

κυματομορφές. Σε μεταγενέστερη εργασία οι El-Ηag et al [20, 21] έδειξαν ότι ο 

ρυθμός μεταβολής του ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει  

το πρώτο στάδιο δραστηριότητας από το δεύτερο αλλά όχι το δεύτερο από το 

τρίτο (σχήμα 2.13).  

 

 

 

 

 
α β 

 
Σχήμα 2.13. α. διαχωρισμός του πρώτου σταδίου (early ageing period) από το δεύτερο 
(transition period) βάσει του ρυθμού μεταβολής [21] β. η μεταβολή των τιμών κορυφής καθώς 
η δραστηριότητα περνά από τα τρία στάδια [20] 

 

Ο El-Hag [20] χρησιμοποίησε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (Πίνακας 1.2Α) 

στις τιμές κορυφής και της τρίτης αρμονικής του ρεύματος διαρροής για να 

μπορέσει να καθορίσει τα τρία διαφορετικά στάδια δραστηριότητας και έδειξε 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  Οι Homma et al [42] χρησιμοποίησαν μια 

συνάρτηση ομοιότητας (Πίνακας 1.2Β) για να χαρακτηρίσουν την 

παραμόρφωση του ρεύματος διαρροής. Καθόρισαν την ομοιότητα σαν το 

λόγο του φορτίου του μετρούμενου ρεύματος προς το φορτίο μιας 
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ημιτονοειδούς ίδιου πλάτους, ανά ημιπερίοδο και έδειξαν αποτελέσματα σε 

δοκιμή περιστρεφόμενου τροχού.  

Η τεχνική κινητού μέσου όρου (moving average) χρησιμοποιείται για την 

εξομάλυνση των δεδομένων και την απόκτηση μιας καθαρής εικόνας της 

συμπεριφοράς τους.  Έχει εφαρμοστεί για την διερεύνηση συγκεκριμένων 

περιοχών και φαινομένων, όπου οι καταγραφές παρουσιάζουν έντονες 

διακυμάνσεις. Οι El-Hag et al [15] χρησιμοποίησαν την τεχνική για να 

αποκτήσουν μια καθαρότερη εικόνα της συμπεριφοράς του ρεύματος και του 

περιεχομένου διαφόρων αρμονικών. Η μαθηματική της βάση φαίνεται στο 

(Πίνακας 1.2Γ) ενώ ένα παράδειγμα της εφαρμογής της τεχνικής φαίνεται στο  

σχήμα 2.14.  

 

 

 

 

 
α 
 

β 

Σχήμα 2.14. α. οι τιμές κορυφής όπως καταγράφονται β. η εξομαλυμένη εικόνα που 
προκύπτει με χρήση του κινητού μέσου όρου [15] 

 

Η τεχνική κινητού μέσου όρου έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να δείξει την 

αυξητική τάση της ενεργού τιμής του ρεύματος διαρροής κατά το πρωταρχικό 

στάδιο της δραστηριότητας [21]. Ακόμα,  οι Lopes et al [12] την 

χρησιμοποίησαν για να εξομαλύνουν τα δεδομένα από ταυτόχρονες μετρήσεις 

ρεύματος διαρροής και μερικών εκκενώσεων ώστε να εντοπίσουν την 

μεταβολή της δραστηριότητας από εκκενώσεις  corona λόγω των σταγόνων 

νερού σε μη κεραμικούς μονωτήρες, σε εκκενώσεις ξηρής ζώνης, αλλά η  

συγκεκριμένη προσέγγιση έχει σημαντικές τεχνικές απαιτήσεις και αναφέρεται 

στα εντελώς πρώιμα στάδια δραστηριότητας. Την τεχνική κινητού μέσου όρου 

χρησιμοποίησαν και οι Sarathi et al [38] και Meyer et al [39] κατά τη διάρκεια 

δοκιμών κεκλιμένου επιπέδου με τους Meyer et al [39] να χρησιμοποιούν μια 

μικρή παραλλαγή της που φαίνεται στον Πίνακα 1.2Δ. 
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Η περιβάλλουσα, σχήμα 2.15, έχει χρησιμοποιηθεί για να αποκτηθεί μια 

εικόνα της συμπεριφοράς της εξέλιξης της δραστηριότητας. Η περιβάλλουσα 

μπορεί να υπολογισθεί με χρήση του μετασχηματισμού Hilbert [67] ο ορισμός 

του οποίου φαίνεται στον Πίνακα 1.2Ε. Οι Amarh et al [67] ακολούθησαν μια 

πρακτικότερη μεθοδολογία υπολογισμού του μετασχηματισμού βασιζόμενοι 

στον μετασχηματισμό Fourier.  

 

 

 
Σχήμα 2.15. Ρεύμα διαρροής και η περιβάλλουσα καμπύλη [66] 

 

Οι Meghnefi et al [56] και οι Volat et al [58] παρακολούθησαν την μεταβολή 

της περιβάλλουσας κατά τη διάρκεια δοκιμών επικάθισης πάγου ενώ οι 

Amarh et al [67] χρησιμοποίησαν την περιβάλλουσα για να υπολογίσουν την 

μέση απόσταση μεταξύ διαδοχικών υπερβάσεων ενός προκαθορισμένου 

κατωφλίου, το χρόνο κατά τον οποίο η κυματομορφή υπερέβαινε το κατώφλι, 

και το επίπεδο και τη συχνότητα εμφάνισης μεγάλων μεταβολών στην 

περιβάλλουσα και έδειξαν συσχέτιση αυτών των μεγεθών με το ενδεχόμενο 

υπερπήδησης κατά τη διάρκεια επιταχυνόμενης ρύπανσης  (μέση διάρκεια 

100 ms πάνω από το κατώφλι των 92 mA απαιτούνταν για την υπερπήδηση).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε 

εργαστηριακές συνθήκες όπου μπορούν να καλυφθούν οι υπολογιστικές 

απαιτήσεις και δεν έχει επιχειρηθεί η οποιαδήποτε εφαρμογή σε πραγματικές 

συνθήκες. Η όποια αποτελεσματικότητά τους σε εργαστηριακές συνθήκες 

όμως όπου η ποικιλία κυματομορφών είναι περιορισμένη δεν συνεπάγεται 

ανάλογη αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες. 
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Πίνακας 1.2 

 
A. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης [20] 

 

 
B. Συνάρτηση ομοιότητας S [42] 

Για τα δεδομένα Y1, Y2,…, YN 

καταγεγραμμένα τα χρονικά διαστήματα X1, 

X2, …, XN, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης  για 

υστέρηση k(rk) δίνεται από την εξίσωση: 
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S  

όπου f2  , f:συχνότητα, t:χρόνος. 

 

 
Γ. Τεχνική κινητού μέσου όρου [12, 15, 21, 

38]  
 

 
Δ. Παραλλαγή της τεχνικής κινητού μέσου 

όρου [39] 

Για παράθυρο παρακολούθησης k σημείων, 

ο moving average δίνεται από τον τύπο: 
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Όπου Xi ο κάθε φορά υπολογιζόμενος μέσος 

όρος που αντιστοιχεί σε YN δεδομένα. 

Μια παραλλαγή της τεχνικής δίνει το 

εξομαλυμένο σημείο Ysm βάσει της εξίσωσης: 

2

21 AvAv
Ysm


  

Όπου Av1 ο μέσος όρος των σημείων του 

πρώτου μισού του παραθύρου 

παρακολούθησης και Av2 ο μέσος όρος του 

δεύτερου μισού του παραθύρου 

παρακολούθησης.  

 
E. Περιβάλλουσα καμπύλη [56, 58, 67] 

 

Μετασχηματισμός Hilbert: 
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Όπου το δηλώνει συνέλιξη.  

Η εξίσωση της περιβάλλουσας είναι: 
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2. 16.  3. Διαχωρισμός διαφορετικών συνιστωσών στο πεδίο του 

χρόνου 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι η απόδοση διαφορετικών μερών, και 

κυρίως ημιπεριόδων, της κυματομορφής σε διαφορετικές συνιστώσες 

σχετιζόμενες με την ηλεκτρική δραστηριότητα [13,  16, 19, 42].  

Οι Homma et al [42] πρότειναν την χρήση της συνάρτησης ομοιότητας για να 

αποδοθεί κάθε ημιπερίοδος σε αγώγιμη (ημιτονοειδή) συνιστώσα ή 

συνιστώσα οφειλόμενη σε εκκένωση κατά τη διάρκεια δοκιμής 

περιστρεφόμενου τροχού.  Καθόρισαν την ομοιότητα σαν το λόγο του φορτίου 

του μετρούμενου ρεύματος προς το φορτίο μιας ημιτονοειδούς ίδιου πλάτους, 

ανά ημιπερίοδο. Ορίζοντας ένα κατώφλι για τον λόγο ομοιότητας, απέδωσαν 

κάθε ημιπερίοδο σε ημιτονοειδή συνιστώσα ή συνιστώσα οφειλόμενη σε 

εκκένωση, και έδειξαν ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν ήταν δυνατός μέσω της 

τιμής κορυφής. 

Οι Otsubo et al [13] καθόρισαν τρεις συνιστώσες: την ημιτονοειδή, την 

συνιστώσα εκκενώσεων ξηρής ζώνης και την συνιστώσα εκκενώσεων 

Corona. Χρησιμοποίησαν μετρήσεις στο οπτικό φάσμα για να διαχωρίσουν τις 

εκκενώσεις. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, απέδωσαν σε 

εκκενώσεις Corona όλα τις συνιστώσες πάνω από 2,5 kHz και 

χρησιμοποίησαν τον ρυθμό μεταβολής του ρεύματος για να εντοπίσουν 

εκκενώσεις (discharge component). Το μέρος της κυματομορφής που δεν 

αναγνωρίζονταν σαν corona ή εκκενώσεις ξηρής ζώνης αποδίδονταν στην 

αγώγιμη (ημιτονοειδή) συνιστώσα (conductive component) (σχήμα 2.16) 

Οι Kumagai et al [16, 19] χρησιμοποίησαν wavelet ανάλυση για να 

αποδώσουν κάθε ημιπερίοδο σε συνιστώσα ημιτονοειδή, μεταβατική ή τόξου. 

Χρησιμοποίησαν ανάλυση wavelet για να υπολογίσουν τον λόγο τρίτης προς 

πρώτη αρμονικής και τον χρόνο έναυσης του παραμορφωμένου ρεύματος 

έναντι ενός καθαρού ημιτόνου για να χαρακτηρίσουν τις ημιπεριόδους ως 

ημιτονοειδείς (S), μεταβατικές (T) και τόξου (A) (σχήμα 2.17). 
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Σχήμα 2.16. α. τυπική κυματομορφή ρεύματος διαρροής β. το μέρος που απoδόθηκε σε 
εκκενώσεις Corona (>2,5 kHz) γ. το μέρος της κυματομορφής κάτω απο τα 2,5 kHz και ο 
προτεινόμενος διαχωρισμός σε discharge και conductive συνιστώσες δ. Η μεθοδολογία 
διαχωρισμού με χρήση του ρυθμού μεταβολής [15] 

 

 

 

 
 
Σχήμα 2.17. διαχωρισμός σε ημιτονοειδή (S) συνιστώσα, μεταβατική (Τ) συνιστώσα και 
συνιστώσα τόξου (Α)  [16] 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι τεχνικές έχουν εφαρμοστεί μόνο σε δοκίμια 

είτε σχήματος πλάκας [13] είτε σχήματος κυλίνδρου [13, 16, 19, 42] και όχι σε 

μονωτήρες ή σε αλυσίδες μονωτήρων, και πάντα σε εργαστηριακές συνθήκες. 

 



 52 

2. 16.  4. Συχνοτική ανάλυση 

 

Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας ακολουθείται από πλήθος ερευνητών 

που εξετάζουν την συσχέτιση του συχνοτικού περιεχομένου με τα διάφορα 

στάδια δραστηριότητας [9, 10, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 30, 52, 57, 63]. Η πιο 

συνηθισμένη μέθοδος ανάλυσης για το πεδίο συχνότητας είναι η χρήση 

μετασχηματισμών Fourier αλλά έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί η Auto 

Regressive (AR) ανάλυση [10, 34] και η ανάλυση wavelet [16, 22, 23, 57].  

Η προσέγγιση είναι συχνά ποιοτική με την αντιπαράθεση διαφορετικού τύπου 

κυματομορφών και του αντίστοιχου φάσματος [10, 14, 21, 44, 56, 57, 61, 63, 

64] ενώ η συμπεριφορά μπορεί να περιγράφεται ακόμα και χωρίς την 

παράθεση διαγραμμάτων [26]. 

Η συχνοτική ανάλυση σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι τα κύρια συστατικά του 

σήματος περιέχονται στις χαμηλές συχνότητες, κυρίως μέχρι την 7η αρμονική. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ημιτονοειδές μέρος του ρεύματος 

αντικατοπτρίζεται στο περιεχόμενο των χαμηλών συχνοτήτων και κυρίως της 

πρώτης αρμονικής ενώ η ύπαρξη εκκενώσεων σχετίζεται με το περιεχόμενο 

των υπόλοιπων περιττών αρμονικών και κυρίως της τρίτης. Μεγάλο πλάτος 

ρεύματος αντιστοιχεί σε μεγάλη τιμή της πρώτης αρμονικής ενώ οι περιττές 

αρμονικές έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή όταν καταγράφονται εκκενώσεις Όσο 

οι εκκενώσεις γίνονται πιο έντονες η υπερύψωση στην 3η αρμονική γίνεται 

μεγαλύτερη ενώ αρχίζουν να παρατηρούνται υπερυψώσεις και στην 5η και 7η 

αρμονική (σχήμα 2.18). Όταν η κυματομορφή δεν είναι συμμετρική 

παρατηρείται παρουσία ζυγών αρμονικών (σχήμα 2.18γ). 
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Σχήμα 2.18: τυπικές κυματομορφές και συχνοτικό περιεχόμενο [21, 44] 

 

Οι ιδιότητες αυτές έχουν οδηγήσει στην διερεύνηση του περιεχομένου και της 

συμπεριφοράς συγκεκριμένων αρμονικών [15, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 37, 

39, 47, 56, 58] ή περιοχών συχνοτήτων [22, 23], με το ενδιαφέρον των 

ερευνητών να συγκεντρώνουν κυρίως η 1η,η 3η και η 5η αρμονική. Επίσης έχει 

μελετηθεί η συμπεριφορά του λόγου των περιεχομένου τους, είτε της 3ης και 

5ης [24, 33] είτε της 3ης και 1ης [36], καθώς και η συνολική αρμονική 

παραμόρφωση που εκφράζεται από τον λόγο THD (total harmonic distortion) 

και δίνεται από τον τύπο [35]: 

1

2
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I

I

THD
n

n



 , όπου Ιn είναι η ν-οστή αρμονική. 

Το συχνοτικό περιεχόμενο έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει 

διαφορετικά μέρη της κυματομορφής σε συνιστώσες [13, 16, 19] αλλά και για 

να καθοριστεί κατάλληλος ρυθμός δειγματοληψίας σε μετρήσεις στο πεδίο 

όπου οι τεχνικές δυνατότητες είναι περιορισμένες [9].  
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Η παρουσία των αρμονικών επηρεάζει το σχήμα της κυματομορφής το οποίο 

είναι συνδεδεμένο με την επιφανειακή δραστηριότητα η οποία με τη σειρά της 

συνδέεται με την επιφανειακή κατάσταση. Αυτό έχει οδηγήσει διάφορους 

ερευνητές να μελετήσουν την συσχέτιση των τιμών περιττών αρμονικών με 

άλλα μεγέθη όπως η κατάσταση της υδροφοβίας [14, 16], την υποβάθμιση της 

μονωτικής ικανότητας λόγω γήρανσης, διάβρωσης κλπ [15, 20, 24, 36, 39], 

τον βαθμό ρύπανσης και τις γενικότερες συνθήκες (ύγρανση, θερμοκρασία) 

[16, 22, 33]. 

Οι ερευνητές συνήθως δίνουν μια ποιοτική περιγραφή της συμπεριφοράς στο 

πεδίο της συχνότητας (ή των αρμονικών ή των λόγων τους) αλλά δεν 

προτείνουν συγκεκριμένα κατώφλια ικανά να διαχωρίσουν τα επιμέρους 

στάδια. Ακόμα και όταν τέτοια κατώφλια προτείνονται, αυτά αφορούν ένα 

περιορισμένο δείγμα δραστηριότητας καταγεγραμμένο κατά τη διάρκεια 

συγκεκριμένων δοκιμών και έτσι απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν 

γενικά αποδεκτά και εφαρμόσιμα. Για παράδειγμα, ο Suda [28] διαπίστωσε 

την ύπαρξη κατωφλίων του περιεχομένου πρώτης και τρίτης αρμονικής 

σχετιζόμενων με την πιθανότητα υπερπήδησης ενός μονωτήρα ανάρτησης 

κατά τη διάρκεια δοκιμής clean-fog [28] αλλά σε μεταγενέστερη εργασία του 

ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για την περίπτωση αλυσίδας 

μονωτήρων στην ίδια δοκιμή [30].  

 

2. 16.  5. Τεχνικές αναγνώρισης προτύπων 

 

Διάφορες τεχνικές αναγνώρισης προτύπων έχουν χρησιμοποιηθεί με το 

ενδιαφέρον να στρέφεται είτε στην μελέτη συγκεκριμένων σταδίων είτε στον 

καθορισμό κινδύνου ενδεχόμενης υπερπήδησης, υπολογιζόμενου συχνά 

μέσω πολλαπλών δοκιμών και συσχέτισης της παρατηρούμενης 

δραστηριότητας με το τελικό αποτέλεσμα (υπερπήδηση ή όχι). Οι 

περισσότερες εφαρμογές αφορούν νευρωνικά δίκτυα [11, 21, 34, 37, 24, 35, 

58] ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στατιστική αναγνώριση προτύπων [12], 

recurrent plot (RP) ανάλυση [23, 57] και ανάλυση wavelet STD_MRA [31, 38].  
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Το υπόβαθρο των τεχνικών είναι υπερβολικά εκτενές για να παρατεθεί εδώ 

αλλά συνοπτικά αναφέρονται τα εξής: η recurrent plot analysis οπτικοποιεί τον 

βαθμό απεριοδικότητας μιας χρονοσειράς σε χώρο m διαστάσεων και δίνει 

γραφικά πρότυπα. Η STD_MRA τεχνική είναι μια τεχνική εξαγωγής προτύπων 

που βασίζεται στην wavelet ανάλυση και η βασική της ιδέα είναι ο 

υπολογισμός των τυπικών αποκλίσεων των λεπτομερειών που προκύπτουν 

από κάθε επίπεδο wavelet διάσπασης του σήματος και η χρήση του 

διανύσματος που προκύπτει σαν πρότυπο. Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν 

εξαιρετικά διαδεδομένες διατάξεις αναγνώρισης προτύπων με ποικιλία 

τοπολογιών και αλγορίθμων. Τόσο η επιλογή του προβλήματος, όσο και των 

επί μέρους στοιχείων κάθε τεχνικής παίζουν ρόλο στην αποτελεσματικότητά 

της.  

Οι Du et al [23, 57] χρησιμοποίησαν RP ανάλυση για να εξάγουν γραφικά 

πρότυπα από διαφορετικές συχνοτικές συνιστώσες. Πρότειναν την 

χρησιμοποίηση του RP διαγράμματος που προκύπτει από τις υψίσυχνες 

συνιστώσες για την κατάταξη των κυματομορφών στα τρία βασικά στάδια και 

έδειξαν ότι το RP διάγραμμα παίρνει αναγνωρίσιμη μορφή ειδικά στο στάδιο 

λίγο πριν την υπερπήδηση.  

Οι Chandrasekar et al [31] χρησιμοποίησαν την τεχνική STD_MRA  για να 

διασπάσουν το σήμα σε επτά επίπεδα, έδειξαν ότι το διάνυσμα των τυπικών 

αποκλίσεων των λεπτομερειών μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το σχήμα 

της κυματομορφής και πρότειναν τον λόγο παραμόρφωσης DR που δίνεται 

από τον τύπο 

6

543

D

DDD
DR


 ,  

όπου Di είναι η τυπική απόκλιση του διανύσματος των λεπτομερειών στο 

επίπεδο i.  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή ο αριθμητής περιείχε τις συχνότητες 39~78 Hz 

(δηλαδή την 1η αρμονική) και ο παρονομαστής τις συχνότητες 78~312 Hz 

(δηλαδή την 3η και 5η αρμονική). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο λόγος DR 

κυμαίνεται μεν σε διαφορετική περιοχή τιμών ανάλογα με το σχήμα της 

κυματομορφής αλλά επίσης και ότι αυτές οι περιοχές επικαλύπτονται. Οι 
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Sarathi et al [38] χρησιμοποίησαν την τεχνική σε δοκιμή κεκλιμένου επιπέδου 

και έδειξαν συσχέτιση με τον βαθμό υδροφοβίας του υλικού 

Οι Lopes et al [12] χρησιμοποίησαν στατιστική αναγνώριση προτύπων για να 

διερευνήσουν την μετάβαση στην δραστηριότητα από εκκενώσεις Corona 

λόγω της παρουσίας σταγόνων σε υδρόφοβη επιφάνεια σε εκκενώσεις ξηρής 

ζώνης. Η προσέγγιση τους έδειξε σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα 

(σφάλμα της τάξης του 11%) αλλά αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο και πρώιμο 

τμήμα της δραστηριότητας. Το ίδιο περίπου τμήμα δραστηριότητας αφορά και 

η εργασία των  El-Hag et al [21] που χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα για 

να προβλέψουν την τιμή του ρεύματος διαρροής στο τέλος του πρώτου 

σταδίου δραστηριότητας. Σαν είσοδο χρησιμοποίησαν την αρχική τιμή και την 

κλίση του ρεύματος διαρροής μετρούμενη κάθε 10 λεπτά για τις πρώτες 5 

ώρες σε δοκιμή salt-fog. Δοκίμασαν διαφορετική τοπολογία και αλγόριθμους 

εκπαίδευσης και κατέγραψαν διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας. Όταν η 

εκπαίδευση και η αξιολόγηση αφορούσε ίδιου τύπου μονωτήρων το σφάλμα 

ήταν αρκετά χαμηλό (3.5%) αλλά αυξάνονταν σημαντικά όταν 

χρησιμοποιούνταν μονωτήρες διαφορετικού τύπου (19~50%). 

Οι Ugur et al [37] χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα για να κατατάξουν 

κυματομορφές κατά τη διάρκεια δοκιμής κεκλιμένου επιπέδου. Λόγω των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της διάταξής τους, χρησιμοποίησαν ως είσοδο το 

περιεχόμενο των πρώτων 60 πολλαπλάσιων των 20 Hz συχνοτήτων (αν και 

ανέφεραν ότι το περιεχόμενο ήταν σχεδόν αμελητέο μετά τα 400 Ηz). Η 

θεμελιώδης αρμονική ήταν 50 Hz και έτσι η τρίτη είσοδος (60 Hz) που ήταν 

πλησιέστερη στην θεμελιώδη είχε την μεγαλύτερη τιμή. Έδειξαν ότι το 

σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά στα πρώτα στάδια αλλά η πιθανότητα 

σφάλματος αρχίζει να αυξάνεται με την δημιουργία αγώγιμων δρόμων 

άνθρακα (tracking) 

 Οι Li et al [34] χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα για να εκτιμήσουν τον 

βαθμό ρύπανσης και έτσι να εκτιμήσουν τον κίνδυνο υπερπήδησης και 

συνεπώς την ανάγκη καθαρισμού πορσελάνινων μονωτήρων. Σαν είσοδο 

χρησιμοποίησαν την μέση τιμή, την μέγιστη τιμή, την τυπική απόκλιση, την 

σχετική υγρασία (RH) και την εφαρμοζόμενη τάση  και έδειξαν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα (σφάλμα της τάξης του 3.6%).  



 57 

Οι Fernando και Gubanski [11] χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα  για την 

κατάταξη των κυματομορφών. Σαν είσοδο πήραν την μέση τιμή κάθε μισής 

ημιπεριόδου. Διαχώρισαν τρεις διαφορετικούς τύπους για κάθε ημιπερίοδο: 

ημιτονοειδής, τριγωνική και φέρουσα παλμό (εκκένωση). Δύο δίκτυα 

χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνήσουν την συσχέτιση με το περιεχόμενο 3ης 

και 5ης αρμονικής και ένα τρίτο δίκτυο για την κατάταξη των ημιπεριόδων. 

Ανάλογη προσέγγιση ακολούθησαν και οι Volat et al [58] κατά τη διάρκεια 

δοκιμής εναπόθεσης πάγου. Σαν εισόδους χρησιμοποίησαν την διαφορά 

φάσης τάσης-ρεύματος και το περιεχόμενο της 3ης και 5ης αρμονικής. 

Διαπίστωσαν ότι ο καθορισμός των κατηγοριών έπαιζε σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα του δικτύου η οποία ήταν υψηλή για 4 κατηγορίες αλλά 

χαμηλή για 3. Ένα πρώτο νευρωνικό αποφάσιζε αν παρατηρούνταν 

εκκένωση (παλμός) σε κάθε κύκλο και ένα δεύτερο νευρωνικό εκτιμούσε τον 

κίνδυνο υπερπήδησης βασιζόμενο στο εύρος των παλμών για κάθε 1 

δευτερόλεπτο (60 κύκλους). 

Οι Bashir και Ahmad [24] χρησιμοποίησαν το περιεχόμενο των περιττών 

αρμονικών (1η, 3η, 5η, 7η), τον λόγο THD και τον λόγο 3ης προς 5ης σαν 

εισόδους σε ένα νευρωνικό δίκτυο ώστε να κατατάξουν τις κυματομορφές σε 

τρεις κατηγορίες συνδεδεμένες με την γήρανση μονωτήρων γυαλιού λόγω 

διάβρωσης και ανέφεραν απόλυτη επιτυχία αλλά χρησιμοποίησαν μία μικρή 

ομάδα δεδομένων (17 δείγματα). Οι Jiang et al [35] χρησιμοποίησαν σαν 

είσοδο την μέγιστη τιμή, την διαφορά φάσης τάσης-ρεύματος, και τον λόγο 

THD. Τέσσερις διαφορετικές έξοδοι συσχετίστηκαν με τέσσερα στάδια σχετικά 

με τον κίνδυνο υπερπήδησης και κυματομορφές ανάλογου σχήματος. 

Ανέφεραν ότι το νευρωνικό που χρησιμοποίησαν δεν έδινε καθαρά 

διαχωρίσιμα αποτελέσματα και αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ένα 

λογικό κανόνα για την κατάταξη των εξόδων του.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των περιπτώσεων οι τεχνικές έχουν 

εφαρμοστεί σε εργαστηριακές συνθήκες και γενικά σε περιορισμένα 

αριθμητικά σύνολα δεδομένων. Αρκετές από αυτές αφορούν συγκεκριμένα 

στάδια και όχι το σύνολο της δραστηριότητας. Ακόμα, η συχνά επιχειρούμενη 

διασύνδεση με την πιθανότητα υπερπήδησης δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ασφαλής αφού στηρίζεται σε μικρό αριθμό πειραμάτων. Επιπροσθέτως, η 
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αποτελεσματικότητα των συστημάτων επηρεάζεται ισχυρά από τον σχεδιασμό 

τους ενώ συχνά εντοπίζονται ποιοτικές σχέσεις αλλά η ποσοτικοποίησή τους 

δεν είναι δυνατή. Έτσι, ενώ αυτές οι προσεγγίσεις δείχνουν ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα σε εφαρμογές στο εργαστήριο, ακόμα δεν έχουν αναφερθεί 

ανάλογες έρευνες με μετρήσεις στο πεδίο. 
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Κεφάλαιο 3 – Μετρήσεις στο πεδίο 

 

3. 0. Σύνοψη 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι διαφορετικές πτυχές που αφορούν την 

μέτρηση κυματομορφών ρεύματος διαρροής σε πραγματικές συνθήκες, τόσο 

σε σχέση με το δίκτυο όπου αυτές διενεργούνται όσο και σε σχέση με το 

καταγραφικό σύστημα. Αρχικά περιγράφεται συνοπτικά το πρόβλημα της 

ρύπανσης στο δίκτυο Κρήτης και αναφέρονται οι διαφορετικοί τρόποι 

αντιμετώπισης, μεταξύ των οποίων είναι η εκτεταμένη χρήση υδρόφοβων 

υλικών, η αξιολόγηση και παρακολούθηση των οποίων είναι και η βασική αιτία 

διεξαγωγής των μετρήσεων του ρεύματος διαρροής. Γίνεται μια συνοπτική 

παρουσίαση των τριών περιόδων παρακολούθησης και ειδικά αναφέρονται οι 

συνθήκες κάθε τοποθεσίες και το είδος και υλικό των παρακολουθούμενων 

μονωτήρων. Στην συνέχεια περιγράφεται το μετρητικό σύστημα. Αρχικά γίνεται 

συνοπτική αναφορά στους αισθητήρες καταγραφής και στα σχετικά ζητήματα 

(αρχή λειτουργίας, προβλήματα, βελτιώσεις, συνδεσμολογία) Στην συνέχεια 

περιγράφεται η καταγραφική συσκευή. Αναφέρονται τεχνικά στοιχεία και 

δυνατότητες ενώ αναφέρονται και οι περιπτώσεις στις οποίες έχει αναφερθεί η 

χρήση της ώστε να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι αποτελεί την πλέον 

διαδεδομένη συσκευή καταγραφής ρεύματος στο πεδίο. Αναφέρονται τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την τροφοδοσία και την επικοινωνία με την 

συσκευή και περιγράφονται οι λύσεις που δόθηκαν. Στην συνέχεια γίνεται μια 

συνοπτική παρουσίαση του μητρικού λογισμικού και των 

αδυναμιών/περιορισμών του σε σχέση με τις κυματομορφές του ρεύματος 

διαρροής και παρουσιάζεται το λογισμικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής 

της διατριβής για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί. Η χρησιμότητα του 

τελευταίου αναδεικνύεται  τόσο από τα άμεσα αποτελέσματα (οικονομία 

χώρου, συνολική εποπτεία, δημιουργία αρχείου, εντοπισμός απώλειας του 

μηδενός η οποία επέτρεψε την ορθή βαθμονόμηση της συσκευής) όσο και τα 

έμμεσα, με την μορφή πρόσθετων δυνατοτήτων για την έρευνα (ομαδοποίηση 

μετρήσεων, περαιτέρω επεξεργασία) οι οποίες οδήγησαν στα αποτελέσματα 

των επομένων κεφαλαίων. 
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3. 1. 1. Η περίπτωση του δικτύου  Κρήτης 

 

Προβλήματα λόγω ρύπανσης στο δίκτυο Κρήτης εμφανίστηκαν από τα πρώτα 

βήματα ανάπτυξης του δικτύου 66kV στις αρχές της δεκαετίας του 60 με 

πυρκαγιές στους ξύλινους στύλους λόγω ρευμάτων διαρροής [68, 69]. Μία 

μεταγενέστερη φωτογραφία από παρόμοιο περιστατικό στο δίκτυο 21kV, 

φαίνεται στο σχήμα 3.1α.  Με την ανάπτυξη του δικτύου των 150kV στην 

δεκαετία του 70, καταγράφηκαν και οι πρώτες υπερπηδήσεις λόγω ρύπανσης 

σε γραμμές μεταφοράς στην ανατολική πλευρά του νησιού [68, 69] με την 

ρύπανση να αναφέρεται διαχρονικά ως η κυρίαρχη αιτία σφαλμάτων [69-76]. 

Με την πάροδο του χρόνου διάφορες μέθοδοι αντιμετώπισης εφαρμόστηκαν, 

όπως το πλύσιμο των μονωτήρων με το χέρι (με σφουγγάρια)  από το 1978 

έως το 1981 [69], το πλύσιμο με νερό υπό πίεση εκτός τάσης, η οποία 

εισήχθη το 1985 [69] (σχήμα 3.1β) και το πλύσιμο  υπό τάση, με χρήση 

ελικοπτέρου που εισήχθη το 1995 (σχήμα 31.β) [69].  

 

 

 

 

 

 
α 
 

β γ 

Σχήμα 3.1. α Κατεστραμμένος στύλος (20kV) από πυρκαγιά λόγω ρύπανσης β. πλύσιμο 
μονωτήρων σε υποσταθμό γ. πλύσιμο μονωτήρων σε γραμμή μεταφοράς με ελικόπτερο 

 

Oι παράκτιες περιοχές θεωρούνται εν γένει περιβάλλοντα υφιστάμενα έντονη 

ρύπανση [2]. Στην περίπτωση της Κρήτης ποικιλία διαφορετικών τοπικών 

παραγόντων εντείνουν το πρόβλημα. Στους παράγοντες αυτούς 

συμπεριλαμβάνεται το σχήμα της νήσου (260 χλμ από το δυτικό μέχρι το 

ανατολικό άκρο με μέση απόσταση βόρειας και νότιας πλευράς 32 km), τα 

περισσότερα από 1000 km ακτογραμμής, οι δυνατοί άνεμοι, κυρίως βόρειοι 

και βορειοδυτικοί, και οι τοπικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες, 

[68-72].  Ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας είναι η παράκτια ανάπτυξη του 
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δικτύου, λόγω της γεωγραφίας και της παράκτιας ανάπτυξης και της ίδιας της 

νήσου. Η συντριπτική πλειονότης των υποσταθμών έχει κατασκευαστεί πολύ 

κοντά στη θάλασσα με την μέση απόσταση των υποσταθμών από την 

θάλασσα να είναι περί τα 4 km [73]. Το μεγαλύτερο μέρος των γραμμών 

μεταφοράς βρίσκεται ομοίως σε μικρή απόσταση από την θάλασσα. 

Σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας είναι και τα επίπεδα τάσης που 

χρησιμοποιούνται (66 και 150kV).  Το δίκτυο Κρήτης απεικονίζεται στο σχήμα 

3.5 [77]. 

 
3. 1. 2. Υδρόφοβα υλικά στο δίκτυο Κρήτης 

 

Συνθετικοί μονωτήρες στο δίκτυο Κρήτης χρησιμοποιούνται κυρίως σε 

γραμμές μεταφοράς καθώς η  μαζική παραγωγή συνθετικών μονωτήρων 

επιτρέπει την αντικατάστασή των κεραμικών με σχετικά μικρό κόστος. Η 

πρώτη τοποθέτηση συνθετικών μονωτήρων έγινε το 1979 με μονωτήρες 

TEFLON που εμφάνισαν προβλήματα μηχανικής αντοχής αλλά αντεπεξήλθαν 

στην έντονη ρύπανση [75]. Η τοποθέτησή σε ευρεία κλίμακα συνθετικών 

μονωτήρων, κατασκευασμένων από HTV SIR και LSR SIR, άρχισε το τέλος 

της δεκαετίας του 1990. Το 2000 το 3% των μονωτήρων στις γραμμές 

μεταφοράς ήταν συνθετικοί ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ξεπερνά το 

52% όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2 [78].  

 
 

 
Σχήμα 3.2. Τα διαφορετικά είδη μονωτήρων στις γραμμές μεταφοράς [78] 

 

Κεραμικοί μονωτήρες με επικάλυψη χρησιμοποιούνται σε γραμμές μεταφοράς 

σε ειδικές περιπτώσεις όπως στην περίπτωση αναβάθμισης γραμμών 
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μεταφοράς με διατήρηση των μεταλλικών φορέων, ώστε να διατηρηθούν τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά της ανάρτησης του αγωγού υψηλής τάσης, στην 

περίπτωση που επιδιώκεται μείωση του αξονικού μήκους του μονωτήρα 

διατηρώντας το απαιτούμενο μήκος ερπυσμού (σχήμα 3.3α) και σε 

τοποθεσίες όπου οι μονωτήρες γίνονται στόχος πτηνών (σχήμα 3.3β) [79]. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σταδιακά αρχίζουν να παρέχονται από κατασκευαστές 

προεπικαλυμμένοι κεραμικοί μονωτήρες όπως φαίνεται στα σχήματα 3.3γ και 

3.3δ [80-81]. 

 
 

 

 

 
α 
 

β 
 

 
 

γ 
 

δ 

Σχήμα 3.3 α. Μονωτήρες κεραμικοί με επικάλυψη από RTV SIR και συνθετικοί HTV SIR, στον 
ίδιο πυλώνα, σε γραμμή μεταφοράς 150kV του δικτύου Κρήτης [79] β. Μονωτήρες μετά από 
επίθεση μεγάλων πτηνών, σε Γραμμή Μεταφοράς 150kV του Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης 
[79] γ. Μερικώς προεπικαλυμμένος γυάλινος μονωτήρας [80] δ. Πλήρως προεπικαλυμμένος 
κεραμικός μονωτήρας [81] 
 

Η βασική χρήση των επικαλύψεων στο δίκτυο Κρήτης είναι σε μονωτήρες 

υποσταθμών όπου το κόστος επικάλυψης είναι μικρότερο λόγω της 

γεωγραφικής συγκέντρωσης των μονωτήρων, ενώ και η αντικατάσταση 

κεραμικών μονωτήρων με συνθετικούς παρουσιάζει σημαντικό κόστος αλλά 

και δυσκολίες καθώς υπάρχει ζήτημα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων 

κατηγοριών συνθετικών μονωτήρων.  Η πρώτη εφαρμογή επικαλύψεων ήταν 

με υλικό silicon grease στις αρχές της δεκαετίας του 80 και λόγω των 

Μονωτήρες 
πορσελάνης με 

επικάλυψη RTV SIR 

Συνθετικοί 
Μονωτήρες ΗTV SIR 
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ιδιαιτεροτήτων του υλικού (μέση διάρκεια ζωής στο σύστημα Κρήτης οι 6 

μήνες) και του υψηλού κόστους, αφορούσε μόνο ορισμένα ευαίσθητα στοιχεία 

(διακόπτες, απαγωγείς υπερτάσεως, μονωτήρες διελεύσεως κλπ) [69, 71, 74].  

 Η χρήση επικαλύψεων RTV άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 90 στον 

Υποσταθμό Λινοπεραμάτων [44, 69, 71, 74, 76, 82-87] και μέχρι το 2001 

είχαν καλυφθεί πλήρως τόσο ο Υποσταθμός Λινοπεραμάτων όσο και ο 

Υποσταθμός Σητείας και Ιεράπετρας [69, 71, 75]. Στο τέλος του 2010, 

συνολικά 10 υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και 4 υποσταθμοί ανύψωσης 

έχουν επικαλυφθεί σε ποσοστό 100%.  H ποσότητα επικάλυψης που 

τοποθετήθηκε κάθε χρόνο, σε κιλά, καθώς και η συνολική ποσότητα στο τέλος 

κάθε χρόνου φαίνεται στο σχήμα 3.4.  

 
 

 
Σχήμα 3.4. Η ποσότητα RTV SIR επικάλυψης που τοποθετήθηκε ανά έτος από το 1998 έως 
το 2010 καθώς και η συνολική ποσότητα στο τέλος κάθε έτους. Το σχήμα σε λιγότερο 
αναλυτική μορφή έχει δημοσιευθεί στο [83] 

 

3. 1. 3. Αποτελεσματικότητα της χρήσης υδρόφοβων υλικών 

 

Τα υδρόφοβα υλικά έχουν προσφέρει σημαντικά ανώτερη απόδοση απέναντι 

στην ρύπανση με αποτέλεσμα τα σφάλματα λόγω ρύπανσης να έχουν μειωθεί 

σημαντικά λόγω της χρησιμοποίησής τους [68-76, 82]. Πέραν της αυξημένης 

αξιοπιστίας του συστήματος και των έμμεσων ωφελειών, πρέπει να σημειωθεί 

ότι η χρήση υδρόφοβων υλικών έχει και άμεσα θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση αντικατάστασης κεραμικών μονωτήρων με 

συνθετικούς στις γραμμές μεταφοράς σχετικές μελέτες έδειξαν ότι τα έξοδα 
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πλυσίματος για 4,7 έτη καλύπτουν το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των 

συνθετικών μονωτήρων [72, 73]. 

Στην περίπτωση των επικαλύψεων των μονωτήρων Υποσταθμών, παρόλο 

μετά την επικάλυψη δεν έχει ακολουθηθεί άλλο μέτρο πρόληψης (καθαρισμός, 

επανακάλυψη κλπ), δεν έχει παρατηρηθεί καμία υπερπήδηση μέχρι σήμερα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την τοποθέτησή των επικαλύψεων προκύπτει 

σημαντικό οικονομικό όφελος, παρόλο το αρχικό κόστος αγοράς του υλικού,  

καθώς δεν είναι πλέον απαραίτητο το πλύσιμο των Υποσταθμών και το 

κλείσιμο μονάδων βάσης. Σχετική μελέτη για τον Σταθμό Λινοπεραμάτων 

έδειξε όφελος της τάξης των 240.000 Ευρώ για κάθε έτος που αποφεύγεται το 

πλύσιμο, με το κόστος αγοράς και τοποθέτησης της επικάλυψης να είναι μόλις 

200.000 Ευρώ  [72]. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η επικάλυψη έγινε πριν 

από περισσότερα από δέκα χρόνια, γίνεται προφανές το μέγεθος της 

εξοικονόμησης. 

Για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των διαφορετικών υλικών και την 

εν γένει διερεύνηση του φαινομένου της ρύπανσης και της αλληλεπίδρασης με 

τις τοπικές συνθήκες, ακολουθήθηκε η τεχνική της παρακολούθησης του 

ρεύματος διαρροής. Ειδικά συστήματα καταγραφής τοποθετήθηκαν σε 

Υποσταθμούς Υψηλής Τάσης για την παρακολούθηση μονωτήρων σε 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή 

Υπαίθριου Σταθμού Δοκιμών Μονωτήρων στον ευρύτερο χώρο του 

Υποσταθμού Λινοπεραμάτων [88], ο οποίος μετά την επέκτασή του και την 

προσθήκη επιπλέον διατάξεων το 2011, ονομάστηκε Σταθμός Δοκιμών 

Υψηλής Τάσης «ΤΑΛΩΣ». 
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Σχήμα 3.5 Ο χάρτης του δικτύου Κρήτης. Οι Σταθμοί Παραγωγής & Υποσταθμοί συμβολίζονται με γαλάζιο τετράγωνο ενώ οι Υποσταθμοί Μεταφοράς με 
κίτρινο τρίγωνο. Όσον αφορά τις γραμμές μεταφοράς, με γαλάζιο χρώμα απεικονίζονται οι γραμμές ελαφρύ τύπου 150kV, με κόκκινο οι γραμμές 150kV 
βαρέως τύπου απλού κυκλώματος και με μαύρο οι γραμμές 150kV βαρέως τύπου διπλού κυκλώματος. Με κίτρινο χρώμα απεικονίζονται οι γραμμές 66kV 
που είναι πλέον εκτός λειτουργίας [77].
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3. 2. Πεδίο Μετρήσεων 

 

Η παρακολούθηση των μονωτήρων στο δίκτυο Κρήτης μπορεί να χωριστεί σε 

τρία διακριτά στάδια όσον αφορά το πεδίο μετρήσεων: 

o Αρχικό στάδιο (2000-2005): Μετρήσεις στους Υποσταθμούς Ηράκλειο 

2 και Λινοπεραμάτων (μονωτήρες στηρίξεως 150kV) 

o Ενδιάμεσο στάδιο (2006-2010): Μετρήσεις στον Υποσταθμό 

Λινοπεραμάτων (μονωτήρες στηρίξεως 150kV) 

o Τελικό στάδιο (2011): Μετρήσεις στον Σταθμό Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» 

(μονωτήρες στηρίξεως 150 kV, μονωτήρες αναρτήσεως 21kV και 

150kV) 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον να επαναληφθούν 

μετρήσεις στον Υ/Σ Ηράκλειο 2 και στον Υ/Σ Λινοπεραμάτων, αν κριθεί 

σκόπιμο. Λεπτομέρειες για κάθε πεδίο μετρήσεων παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

3. 2. 1. Υποσταθμός Ηράκλειο 2  

 

Ο υποσταθμός Ηράκλειο ΙΙ βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της πόλης του 

Ηρακλείου σε μικρή απόσταση από την Βιομηχανική Περιοχή της πόλης. Η 

απόστασή του από την θάλασσα είναι περί τα 2 km αλλά ο σταθμός είναι 

σχετικά προστατευμένος από την επιρροή της καθώς περικλείεται από αστικό 

ιστό όπως φαίνεται στο σχήμα 3.6.  

Η παρακολούθηση στον Υποσταθμό Ηράκλειο 2 αφορούσε πορσελάνινους 

και επικαλυμμένους με RTV SIR μονωτήρες στηρίξεως 150kV. Οι υπό 

παρακολούθηση μονωτήρες εικονίζονται στο σχήμα 3.6. Η παρακολούθηση 

στον Υποσταθμό Ηράκλειο 2 άρχισε τον Απρίλιο του 2000 και ο 

συγκεκριμένος Υποσταθμός επιλέχθηκε για να υπάρχει εικόνα της επιρροής 

της βιομηχανικής ρύπανσης αλλά και λόγω της άμεσης γειτνίασης με τα 

γραφεία της Υπηρεσίας που έλυνε αρκετά πρακτικά προβλήματα ειδικά κατά 

τα πρώτα στάδια της έρευνας. 
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Σχήμα 3.6 Η θέση του Υποσταθμού Ηράκλειο 2 και  οι υπό παρακολούθηση μονωτήρες  

 

3. 2. 2. Υποσταθμός Λινοπεραμάτων 

 

Ο Υποσταθμός Λινοπεραμάτων βρίσκεται δυτικά της πόλης του Ηρακλείου σε 

άμεση γειτνίαση με την θάλασσα όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.5. Οι 

μετρήσεις αφορούν μονωτήρες στηρίξεως 150kV (μεταξύ αυτών 

μετασχηματιστές εντάσεως και τάσεως), πορσελάνινους, επικαλυμμένους και 

συνθετικούς, και βρίσκονται τοποθετημένοι σε απόσταση περί τα 500m από 

τη θάλασσα. Ο Υποσταθμός Λινοπεραμάτων αντιμετωπίζει έντονα 

προβλήματα ρύπανσης και είναι εξ ολοκλήρου επικαλυμμένος με RTV SIR.  

Οι πρώτες μετρήσεις κατεγράφησαν τον Νοέμβριο του 2002. Η αποκτηθείσα 

εμπειρία από τον ΥΣ Ηράκλειο 2 βοήθησε στο να αποφευχθούν κάποια 

προβλήματα και δυσλειτουργίες που σχετίζονταν με την τροφοδοσία των 

συσκευών [70]. Μια άποψη του σταθμού και της τοποθεσίας των 

παρακολουθούμενων μονωτήρων φαίνεται στο σχήμα 3.7 όπου διακρίνεται 

και η μικρή απόσταση από την θάλασσα. 

ΥΣ Ηράκλειο 2 
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Σχήμα 3.7. Οι παρακολουθούμενοι μονωτήρες και η θέση τους στον Υποσταθμό 
Λινοπεραμάτων 

 

3. 2. 3.  Σταθμός Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» 

 

Ο Σταθμός Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» κατασκευάστηκε στον ευρύτερο χώρο του 

Υποσταθμού Λινοπεραμάτων σε άμεση γειτνίαση με την θάλασσα. Η είσοδος 

του σταθμού φαίνεται στο σχήμα 3.8α ενώ η γεωγραφική του θέση φαίνεται 

στο σχήμα 3.8β. Η τροφοδοσία του σταθμού γίνεται από τον υποσταθμό 

150kV/21kV Λινοπεραμάτων με αφοσιωμένη γραμμή 21kV και αφοσιωμένη 

πύλη τροφοδότησης, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.8β. Ο Σταθμός Δοκιμών 

«ΤΑΛΩΣ» αποτελείται από τρία διαφορετικά τμήματα όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.8γ. Το Τμήμα 1 χρησιμοποιείται για την δοκιμή μονωτήρων 

στηρίξεως 150kV (σχήμα 3.10β), το Τμήμα 2 για την δοκιμή μονωτήρων 

αναρτήσεως 150kV (σχήμα 3.11) και το Τμήμα 3 για την δοκιμή μονωτήρων 

στηρίξεως και αναρτήσεως 21kV (σχήμα 3.12). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

υποσταθμός επεκτάθηκε σημαντικά το 2011 ώστε να πάρει την σημερινή του 
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μορφή, ενώ αρχικά συμπεριλάμβανε μόνο το Τμήμα 1 όπου και είχαν 

τοποθετηθεί μονωτήρες αναρτήσεως 150kV όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10α.  

Για την ανύψωση της τάσης αξιοποιήθηκε ένας παροπλισμένος 

μετασχηματιστής 12,5MVA, 15~21kV/150kV, ο οποίος είχε αφαιρεθεί από τον 

Υποσταθμό Σητείας όπου και χρησιμοποιούνταν για τον υποβιβασμό της 

τάσης (σχήμα 3.9α). Το πρόβλημα με τον υπόψη μετασχηματιστή ήταν ότι η 

συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στην υψηλή τάση (τρίγωνο). Δεδομένου 

ότι ο μετρητικός εξοπλισμός χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς την γείωση 

του δικτύου παροχής, απαιτήθηκε η γείωση της μίας φάσης του τριγώνου 

ώστε και η μετρούμενη δραστηριότητα να έχει ως σημείο αναφοράς τη γη [88]. 

Για την προσαρμογή της τάσης στα επιθυμητά επίπεδα απαιτήθηκε η χρήση 

δύο αυτομετασχηματιστών 21/15 kV (ο ένας φαίνεται στο σχήμα 3.9β)  
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β 
 

γ 
 

Σχήμα 3.8. α. Η είσοδος του Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» β. Η γραμμή τροφοδοσίας του 
Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» και η θέση του στον Υπoσταθμό Λινοπεραμάτων γ. Κάτοψη του 
Σταθμού Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» όπου διακρίνονται τα τρία διαφορετικά τμήματα. 
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Σχήμα 3.9. α. Ο χρησιμοποιούμενος μετασχηματιστής β. ένας από τους χρησιμοποιούμενους 
αυτομετασχηματιστές. Και οι δύο είναι πλήρως επικαλυμμένοι με RTV SIR για να 
προστατευθούν από την διάβρωση.   

 

 

 

 

 
α 
 

 
β 
 

Σχήμα 3.10. Το πρώτο τμήμα του Σταθμού Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» (Τμήμα 1) α. κατά το 
πρώτο στάδιο (μονωτήρες αναρτήσεως) β. κατά το δεύτερο στάδιο  (μονωτήρες στηρίξεως). 
Διακρίνεται ο χρησιμοποιούμενος Μ/Σ 12,5MVA, 20kV/150kV, ο οποίος έχει επικαλυφθεί εξ 
ολοκλήρου με RTV SIR 
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γ δ 
 

Σχήμα 3.11. α. Τμήμα 2 του Σταθμού Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» κατά το στάδιο τοποθέτησης 
των πρώτων μονωτήρων αναρτήσεως. Στο βάθος διακρίνεται το Τμήμα 1 όπου το 
γερανοφόρο εκτελεί εργασίες β-γ. Το γερανοφόρο εκτελεί εργασίες στο Τμήμα 2 δ. Άποψη 
του Τμήματος 2 μετά την τοποθέτηση των μονωτήρων 
 
 

 

 
α 
 

 
β 
 

Σχήμα 3.12. α. Το Τμήμα 3 του Σταθμού Δοκιμών Υ.Τ. «ΤΑΛΩΣ» β. Άποψη του Σταθμού 
Δοκιμών ΥΤ «ΤΑΛΩΣ» από την πλευρά της θάλασσας. Σε πρώτο πλάνο το Τμήμα 3 του 
σταθμού 
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Το μονογραμμικό διάγραμμα του Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» φαίνεται στο 

σχήμα 3.13. Στο Τμήμα 3 του Σταθμού Δοκιμών έχει κατασκευαστεί και μια 

διάταξη δοκιμής επαφών για άλλους σκοπούς της επιχείρησης (ΔΕΗ), οι 

οποίοι ξεφεύγουν από τον σκοπό αυτής της διατριβής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

έχει κατασκευαστεί, μεταξύ των Τμημάτων 2 και 3, διάταξη ανάρτησης 

μονωτήρων για μέτρηση της υφιστάμενης ρύπανσης (ESDD και NSDD) όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.14α χωρίς όμως ακόμα να υπάρχει σχετική μέτρηση 

καθώς αυτή απαιτεί μακροχρόνια παρακολούθηση και ο σταθμός είναι στα 

πρώτα στάδια λειτουργίας. Στο κέντρο του σταθμού έχει τοποθετηθεί οικίσκος 

στον οποίο στεγάζεται το κέντρο ελέγχου όπως φαίνεται στα σχήματα 3.14β 

και 3.14γ. 

Κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας του Σταθμού Δοκιμών ήταν απαραίτητη η 

πρόκληση υπερπηδήσεων για τον έλεγχο των συστημάτων προστασίας. Με 

αφετηρία αυτήν την ανάγκη, κατασκευάστηκε σύστημα ψεκασμού που 

αποτελείται από την δεξαμενή και την αντλία του σχήματος 3.15α και από 

ψεκαστήρες όπως αυτοί που απεικονίζονται στο σχήμα 3.15β. Οι ψεκαστήρες 

διακρίνονται και στις φωτογραφίες του σχήματος σχήμα 3.10. Το σύστημα 

ψεκασμού είναι τηλεχειριζόμενο και ο έλεγχος της αντλίας γίνεται από τον 

οικίσκο ελέγχου και μπορεί να γίνεται κατά βούληση με χρήση μπουτόν ή 

αυτόματα με δύο διακριτές λειτουργίες: βηματικά με ελεγχόμενο χρόνο 

ψεκασμού και ανάπαυσης  ή αδιάλειπτα. Το σύστημα ψεκασμού 

κατασκευάσθηκε για την δοκιμή των υπολοίπων συστημάτων κατά την 

υπερπήδηση αλλά και για λόγους επίδειξης κατά την επίσκεψη επιστημονικών 

αντιπροσωπειών στον σταθμό όπως η επίσκεψη των μελών του διεθνούς 

συνεδρίου INMR το 2009 [73, 88-89] και ISAP το 2011 [90-93] και αρχικά είχε 

τοποθετηθεί μόνο σε δύο μονωτήρες.  Το 2011 επιλέχθηκε να προχωρήσει η 

τοποθέτησή του σε μεγαλύτερο αριθμό μονωτήρων των Τμημάτων 1 και 3 

έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και δοκιμών επιταχυνόμενης ρύπανσης 

στο μέλλον αν αυτό κριθεί σκόπιμο.  
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Σχήμα 3.13. Το μονογραμμικό διάγραμμα του Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» (2011) [79] 
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Σχήμα 3.14: α. Διάταξη ανάρτησης μονωτήρων για μετρήσεις ESDD και NSDD β-γ.  Απόψεις 
του οικίσκου-δωματίου ελέγχου στον Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» 

 

 

 

 

 
α 
 

β 

Σχήμα 3.15 Το σύστημα ψεκασμού α. δεξαμενή και αντλία β. ψεκαστήρες 
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3. 3. Το μετρητικό σύστημα 

 

Η μέτρηση του ρεύματος διαρροής σε πραγματικές συνθήκες απαιτεί την 

καταγραφή ενός πολύ μικρού ρεύματος σε ένα ηλεκτρομαγνητικά 

επιβαρημένο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, η μετρητική διάταξη υπόκειται στην 

επιρροή του περιβάλλοντος και των καιρικών συνθηκών ενώ και η πρόσβαση 

στην μετρητική διάταξη δεν μπορεί παρά να είναι αποσπασματική. Απαιτείται 

συνεπώς η χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων καταγραφικών διατάξεων οι 

οποίες, γενικά αποτελούνται από το σύστημα συλλογής και μέτρησης του 

ρεύματος διαρροής, τις συσκευές καταγραφής και το σχετικό λογισμικό. Τα 

επιμέρους στοιχεία του καταγραφικού συστήματος θα περιγραφούν στην 

συνέχεια. 

 
3. 3. 1. Σύστημα συλλογής και μέτρησης του ρεύματος διαρροής 

 

3. 3. 1. 1. Αισθητήρες ρεύματος 

 

Για την μέτρηση του ρεύματος χρησιμοποιούνται αισθητήρες Hall, οι οποίοι 

παρεμβάλλονται στην διαδρομή του ρεύματος διαρροής προς την Γη, 

προσφέροντας γαλβανική απομόνωση του μετρητικού συστήματος από την 

υψηλή τάση [70, 94-96].  Ένα απλοποιημένο διάγραμμα ενός αισθητήρα Hall 

φαίνεται στο σχήμα 3.16α [94]. Οι αισθητήρες έχουν ειδική θωράκιση που 

εξασφαλίζει την στεγανότητά τους όπως φαίνεται στο σχήμα 3.16β, αλλά 

προβλήματα λόγω ρύπανσης καταγράφησαν στα τμήματα σύνδεσής τους 

όπως φαίνεται στα σχήματα 3.16γ-δ [97].  Προβλήματα στους αισθητήρες  

καταγράφησαν και κατά την διάρκεια υπερπηδήσεων που προκλήθηκαν στον 

Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» όπως φαίνεται στα σχήματα 3.17α και 3.17β [98]. 

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αγοράστηκαν νέοι βελτιωμένοι 

αισθητήρες με ενσωματωμένη διάταξη προστασίας [98] όπως φαίνεται στα 

σχήματα 3.17γ και 3.17δ οι οποίοι και τοποθετήθηκαν στον Σταθμό Δοκιμών 

«ΤΑΛΩΣ» χωρίς να παρουσιάζεται πλέον πρόβλημα στην λειτουργία τους 

κατά την υπερπήδηση των μονωτήρων. 



 75 
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γ δ 

 

Σχήμα 3.16. α. Απλοποιημένο διάγραμμα ενός αισθητήρα Hall [94] β. οι χρησιμοποιούμενοι 
αισθητήρες Hall [99-100] γ-δ. Καταστροφή του τμήματος σύνδεσης των αισθητήρων Hall ως 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης αλάτων [97] 

 

 

 

 

 
α 
 

β 

 
 

γ δ 
 

Σχήμα 3.17 α-β. καταστροφή αισθητήρων Hall ως αποτέλεσμα μεγάλου ρεύματος κατά την 
υπερπήδηση [98]  γ-δ οι νέοι βελτιωμένοι αισθητήρες με ενσωματωμένη διάταξη προστασίας 
[98] 
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3. 3. 1. 2. Συνδεσμολογία 

 

Κάθε αισθητήρας συνδέεται κοντά στο γειωμένο άκρο κάθε δοκιμίου. Για να 

οδηγηθεί το ρεύμα διαρροής στον αισθητήρα πρέπει η διαδρομή μέσω του 

αισθητήρα να έχει σημαντικά μικρότερη αντίσταση σε σχέση με κάθε 

εναλλακτική. Έτσι, συνήθως χρησιμοποιείται ένας ενδιάμεσος (stand-off) 

μονωτήρας για να αυξήσει την αντίσταση της αρχικής διαδρομής και ο 

αισθητήρας συνδέεται παράλληλα σε αυτόν [8], όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.18 για μονωτήρες αναρτήσεως.   

 

 

 

 

 
α 
 

β 

Σχήμα 3.18.  α. Η συνήθης συνδεσμολογία για την μέτρηση ρεύματος διαρροής. Με «Η» 
συμβολίζεται ο αισθητήρας Hall [8] β. φωτογραφία ενός stand-off αισθητήρα [8] 

 

Μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση ακολουθήθηκε κατά τα πρώτα στάδια 

λειτουργίας του Σταθμού Δοκιμών οπότε και είχαν τοποθετηθεί μονωτήρες 

αναρτήσεως στο Τμήμα 1 (σχήμα 3.10α). Ο λόγος ήταν ότι για την 

συγκεκριμένη διάταξη χρησιμοποιήθηκαν ξύλινοι φορείς με μέγιστο ύψος 

(μετά την πάκτωση) 4,5 μέτρα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, η τροφοδοσία με 

υψηλή τάση έγινε στο πάνω μέρος των μονωτήρων οπότε τόσο ο stand-off 

μονωτήρας όσο και ο αισθητήρας τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος, όπως 

φαίνεται στα σχήματα 3.19α και 3.19β.  Μετά την επέκταση του σταθμού, στα 

Τμήματα 2 και 3 τοποθετήθηκαν μονωτήρες αναρτήσεως σε ξύλινους φορείς 

κατάλληλου ύψους ώστε η φόρτιση των μονωτήρων να γίνεται στο κάτω άκρο 

και να ακολουθηθεί η προσέγγιση με τη χρήση μονωτήρα stand-off όπως 

φαίνεται στα σχήματα 3.19γ και 3.19δ. Για την προστασία σε περίπτωση 

Η 
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υπερπήδησης χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ασφάλειες ταχείας εκτονώσεως 

όπως φαίνεται στα σχήματα 3.19α και 3.19γ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

α β γ δ 
 

Σχήμα 3.19: α. διάταξη συλλογής ρεύματος διαρροής σε μονωτήρες ανάρτησης κατά τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας του Τμήματος 1 [99] β. αντίστοιχη φωτογραφία. γ. διάταξη 
συλλογής ρεύματος διαρροής σε μονωτήρες ανάρτησης στο Τμήμα 2 και δ. αντίστοιχη 
φωτογραφία κατά την τοποθέτηση των πρώτων μονωτήρων.  
 

Για την παρακολούθηση μονωτήρων στηρίξεως, ακολουθήθηκαν δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Στον Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» ακολουθήθηκε 

παρόμοια προσέγγιση με τους μονωτήρες αναρτήσεως δηλαδή η χρήση 

stand-off μονωτήρων, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.20α και 3.20β.  Στην 

περίπτωση των Υποσταθμών Ηράκλειο 2 και Λινοπεραμάτων το γειωμένο 

άκρο των μονωτήρων ήταν ταυτόχρονα και το σημείο στηρίξεώς τους στην 

μεταλλική υποδομή. Έτσι, για την μέτρηση τοποθετήθηκε στην βάση των 

μονωτήρων ένας μεταλλικός δακτύλιος [84-87, 100-101], ο οποίος συλλέγει 

και οδηγεί το ρεύμα διαρροής στον αισθητήρα μέτρησης όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.20γ και 3.20δ. 

 

Υ.Τ. 

Υ.Τ. 

Η 

Η 

ασφάλεια 

ασφάλεια 
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α 

 
β γ 

 
δ 

Σχήμα 3.20: α. διάταξη συλλογής ρεύματος διαρροής σε μονωτήρες στηρίξεως στον Σταθμό 
Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ». β. αντίστοιχη φωτογραφία από μονωτήρες στηρίξεως στο Τμήμα 1 του 
Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» όπου διακρίνονται οι stand-off μονωτήρες στην βάση τους. γ.  
διάταξη συλλογής ρεύματος διαρροής σε μονωτήρες στηρίξεως στον Υποσταθμό Ηράκλειο 2 
και στον Υποσταθμό Λινοπεραμάτων. δ. αντίστοιχη φωτογραφία από παρακολουθούμενο 
μονωτήρα στον Υποσταθμό Λινοπεραμάτων. διακρίνεται ο μεταλλικός δακτύλιος  

 

3. 3. 2. Συσκευές καταγραφής  

 

3. 3. 2. 1. Γενικά – συσκευές OLCA 

 

Για την καταγραφή των μετρήσεων του ρεύματος διαρροής χρησιμοποιείται 

ειδικά σχεδιασμένο μετρητικό σύστημα κατασκευασμένο από την εταιρεία 

CTLab με την επωνυμία Online Leakage Current Analyser (OLCA) [100-101]. 

Οι συσκευές OLCA περιβάλλονται από μεταλλική θωράκιση και είναι 

προδιαγεγραμμένες ώστε να λειτουργούν αυτόνομα στο πεδίο για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Το εργοστασιακό φυλλάδιο της συσκευής παρατίθεται 

στο σχήμα 3.21 όπου διακρίνεται η συσκευή και ο αισθητήρας ρεύματος ενώ 

περιγράφονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η τροφοδοσία της συσκευής 
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μπορεί να γίνει είτε με AC 110/230V 50/60Hz είτε με DC 12V. Κάθε συσκευή 

OLCA έχει εννέα κανάλια παρακολούθησης ρεύματος διαρροής και είναι ικανή 

να παρακολουθεί εννέα μονωτήρες ταυτόχρονα. Η δειγματοληψία είναι 

συνεχής και ταυτόχρονη και στα 9 κανάλια ρεύματος ενώ υπάρχουν και 3 

κανάλια για την μέτρηση της τάσης.  

Οι συσκευές OLCA χρησιμοποιούν δειγματοληψία 2kHz και ακρίβεια 12 bit. 

Το εύρος μέτρησης για τα κανάλια ρεύματος είναι είτε ±500mA είτε ±3Α 

ανάλογα με την σύνδεση που χρησιμοποιείται στον αισθητήρα. Για την 

αποθήκευση των μετρήσεων χρησιμοποιείται μνήμη flash μεγέθους 48MB. Οι 

συσκευές υπολογίζουν και αποθηκεύουν στατιστικά στοιχεία (τιμές κορυφής, 

bin counting, συσσωρευμένο  φορτίο κλπ) ενώ συνοδεύονται από 

περιβαλλοντικούς αισθητήρες για την καταγραφή ανάλογων δεδομένων 

(θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, 

υπεριώδης ακτινοβολία), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.21.  Η μελέτη των 

καταγραφών αυτών ήταν ικανή να δώσει μια γενική άποψη της συμπεριφοράς 

των μονωτήρων στην Κρήτη και του φαινομένου της ρύπανσης [44, 63, 68-74, 

76, 77, 82-87]. Παράλληλα, έχει αποθηκευθεί μεγάλος αριθμό κυματομορφών 

χωρίς η έρευνα όμως να έχει στραφεί ιδιαίτερα προς την μελέτη τους.  

Όσον αφορά τις κυματομορφές, οι συσκευές εφαρμόζουν την λογική του 

χρονικού παραθύρου, αποθηκεύοντας μια κυματομορφή ανά χρονικό 

παράθυρο, το οποίο καθορίζεται από τον χρήστη (μεταξύ μιας ώρας και μίας 

ημέρας).  Η κυματομορφή που επιλέγεται είναι αυτή που εμφανίζει την 

μεγαλύτερη τιμή κορυφής στο χρονικό παράθυρο. Κάθε κυματομορφή 

καλύπτει χρονικό διάστημα 480ms και, με 2 kHz δειγματοληψία, αποτελείται 

από 960 σημεία. Καταγράφεται μία κυματομορφή ανά κανάλι (και χρονικό 

παράθυρο). Η πλειοψηφία των καταγραφών έχει γίνει με χρονικό παράθυρο 

την μία μέρα.  

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι από τις πλέον διαδεδομένες συσκευές 

παρακολούθησης ρεύματος διαρροής στο πεδίο και χρήση OLCA έχει 

αναφερθεί σε μετρήσεις στο πεδίο στην Νότια Αφρική [105-107],  την 

Ναμίμπια [108], το Ισραήλ [109] και το Ιράν [110]. Εδώ πρέπει να σημειωθεί 

ότι πιθανότατα η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες εφαρμογές 
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χωρίς αυτό να μνημονεύεται ρητά στα δημοσιευμένα αποτελέσματα. Η 

κατασκευάστρια εταιρεία συμπεριλαμβάνει στους πελάτες της [100] την 

Eskom (Νοτια Αφρική), την STRI (Σουηδία), την EPRI Lennox (ΗΠΑ), η 

Dungeness (Αγγλία), και  την STEG (Τυνησία) ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η 

OLCA είναι ουσιαστικά η συσκευή στην οποία αναφέρεται ο αντίστοιχος 

οδηγός της CIGRE για τους υπαίθριους σταθμούς δοκιμών [8].  

 

 
Σχήμα 3.21. Φυλλάδιο της συσκευής OLCA από την CTLab [100] 

 

3. 3. 2. 2. Τοποθέτηση 

 

 Δύο συσκευές OLCA χρησιμοποιήθηκαν κατά τα τρία στάδια 

παρακολούθησης. Για  επιπλέον προστασία από την περιβαλλοντική 

καταπόνηση οι συσκευές τοποθετήθηκαν σε προστατευτικά κυτία όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.22. Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον 

Υποσταθμό Ηράκλειο 2 με την τροφοδοσία των συσκευών [70], στις επόμενες 

εγκαταστάσεις προβλέφθηκε η τοποθέτηση UPS  (σχήματα 3.22γ και 3.22δ). 

Στην περίπτωση του Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» επιλέχθηκαν σημαντικά 
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μεγαλύτερα κυτία ώστε να έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από μία 

συσκευών αλλά και να παρέχουν επιπλέον δυνατότητες (π.χ. στέγαση των 

αισθητήρων, άλλων συσκευών κ.α.) όπως φαίνεται στο σχήμα 3.22δ. 

 

 

 

 

 
α β 

 

 

 

 
γ δ 

 

Σχήμα 3.22. α. Κυτία τοποθέτησης στον Υποσταθμό  Ηράκλειο 2 β. συσκευή OLCA 
τοποθετημένη μέσα σε κυτίο στον Υποσταθμό  Ηράκλειο 2 γ. συσκευή OLCA τοποθετημένη 
μέσα σε κυτίο στον Υποσταθμό  Λινοπεραμάτων. Διακρίνεται και το κυτίο τοποθέτησης UPS. 
δ. κυτίο τοποθέτησης στον Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» 

 

3. 3. 2. 3. Επικοινωνία με τις συσκευές καταγραφής 

 

Μέχρι το 2009 η επικοινωνία με τις συσκευές γίνονταν είτε μέσω σειριακής 

σύνδεσης με φορητό υπολογιστή είτε μέσω τηλεφωνικής dial-up σύνδεσης 

μέσω κατάλληλα προγραμματισμένου MODEM [100-101]. Η σύνδεση μέσω 

MODEM αποδείχθηκε προβληματική τόσο λόγω των συνθηκών τοποθέτησης 

(θόρυβος, παράσιτα, συνεχής λειτουργία) όσο και λόγω της χαμηλής 

ταχύτητας (dial-up). Έτσι, ήταν συνηθισμένη η πρόσκαιρη απώλεια σύνδεσης 

κατά την μεταφορά των δεδομένων αλλά και η απώλεια των ρυθμίσεων του 

MODEM που απαιτούσαν την επανάληψη της διαδικασίας ή και του 

προγραμματισμού και ενίοτε προκαλούσαν και την δυσλειτουργία («πάγωμα») 

της συσκευής. 
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 Η σύνδεση με φορητό υπολογιστή είχε το μειονέκτημα ότι απαιτούσε την 

τακτική μετάβαση στο πεδίο των Υποσταθμών όπου βρίσκονταν οι 

μονωτήρες. Η τακτική αυτή εμφανίζει διάφορα μειονεκτήματα (π.χ. δαπάνη 

χρόνου, ζητήματα ασφαλείας κλπ) με το σημαντικότερο μειονέκτημα να είναι 

ότι η είσοδος σε έναν υποσταθμό Υψηλής Τάσης απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα 

ασφαλείας και δεν μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή (π.χ. κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης). Αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα γιατί η συμπεριφορά της 

συσκευής αποδείχθηκε προβληματική όταν η μνήμη της εξαντλούνταν. Έτσι 

το 2009 τοποθετήθηκε στο Κέντρο Ελέγχου του Υποσταθμού Λινοπεραμάτων, 

ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος συνδέθηκε μόνιμα με την συσκευή 

καταγραφής μέσω υπόγειου καλωδίου επικοινωνίας το οποίο διοχετεύθηκε 

από τα υπάρχοντα κανάλια. Στον υπολογιστή αυτόν εγκαταστάθηκε ειδικό 

λογισμικό επικοινωνίας και απομακρυσμένου ελέγχου [102] ενώ το MODEM 

και ο υπολογιστής τέθηκε σε μόνιμη κατάσταση αναμονής [102, 111]. Έτσι 

αρκούσε η απομακρυσμένη σύνδεση μερικών δευτερολέπτων για να δοθεί 

εντολή εξαγωγής των δεδομένων η οποία γίνονταν απρόσκοπτα μέσω του 

καλωδίου επικοινωνίας, ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. υπό 

βροχή) [111]. Στο σχήμα 3.23 απεικονίζεται η σχηματική αναπαράσταση των 

δύο διαφορετικών τρόπων απομακρυσμένης επικοινωνίας με τις συσκευές 

καταγραφής πριν και μετά το 2009. Παρόμοια λογική ακολουθήθηκε και στον 

Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ»  με στέγαση των υπολογιστών στον οικίσκο 

ελέγχου.  

 

 

 

 

 
α 
 

β 

Σχήμα 3.23 απομακρυσμένη επικοινωνία με την συσκευή καταγραφής α. πρίν το 2009 και β 
μετά το 2009 
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3. 3. 3. Μητρικό λογισμικό  

 

Το λογισμικό που παρέχεται από την κατασκευάστρια εταιρεία αποτελείται 

από μια ομάδα συνεργαζόμενων προγραμμάτων. Το μητρικό λογισμικό 

χρησιμοποιεί αρχεία άγνωστης κωδικοποίησης (τύπου RE) για την 

αποθήκευση των δεδομένων κάθε ημέρας, τα οποία είναι προσπελάσιμα 

μόνο από άλλα προγράμματα της πλατφόρμας. Για την επικοινωνία με την 

συσκευή και την εξαγωγή των μετρήσεων (αρχεία RE) χρησιμοποιείται το 

πρόγραμμα επικοινωνίας CTcomms (σχήμα 3.24α) ενώ για την θέαση των 

μετρήσεων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα OLCA Data Manager (σχήμα 

3.24β). Για την μετατροπή των RE αρχείων σε αρχεία CSV (Comma 

Separated Values) προσβάσιμα από άλλα προγράμματα παρέχεται το 

πρόγραμμα OLCA File Exporter (σχήμα 3.24γ) [103-104].  Παράλληλα 

χρησιμοποιείται και ο τύπος αρχείων REO για αρχεία που έχουν ήδη εισαχθεί 

στη βάση ενώ παρέχεται και σχετικό πρόγραμμα (OLCA File Converter) για 

την μετατροπή από τον έναν τύπο αρχείου στον άλλο (RE σε REO και 

αντίστροφα) [103-104]. 

Το OLCA Data Manager δίνει την δυνατότητα επιλογής χρονικού διαστήματος 

για την προβολή δεδομένων, καθώς και επιλογής δοκιμίων (καναλιών) αλλά 

και των στατιστικών στοιχείων προς προβολή (σχήμα 3.24β), επιτρέποντας 

την παρουσίαση πολλών διαφορετικών μεγεθών στο ίδιο παράθυρο (σχήμα 

3.25α). Όσον αφορά την θέαση των κυματομορφών, επιτρέπει μόνο την 

σειριακή θέαση των κυματομορφών για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, 

δηλαδή μόνο μία κυματομορφή κάθε φορά και μετάβαση ανά μία 

κυματομορφή μπροστά ή πίσω όπως φαίνεται στο σχήμα 3.25β. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι κάθε φορά που επιλέγεται διαφορετική ομάδα κυματομορφών, 

τα δεδομένα εισάγονται εκ νέου στο πρόγραμμα από τη βάση δεδομένων 

γεγονός που επιφέρει σημαντική καθυστέρηση και καθιστά, σε συνδυασμό με 

την σειριακή θέαση, το OLCA Data Manager εξαιρετικά δύσχρηστο ακόμα και 

για την απλή επισκόπηση κυματομορφών, ειδικά σε περιπτώσεις 

συσσωρευμένων δεδομένων. Επίσης ουσιαστικά απαγορεύει την δημιουργία 

ανεξάρτητου (έντυπου ή μη) αρχείου καθώς κάθε κυματομορφή πρέπει να 
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εξαχθεί ατομικά σε αρχείο εικόνας κάτι που καθιστά την εξαγωγή 

κυματομορφών απαγορευτική όταν το πλήθος τους είναι σημαντικό. 

 

 

 

 

 

α 
 

 
β γ 

 

Σχήμα 3.24 Το παρεχόμενο από την κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικό α. το πρόγραμμα 
επικοινωνίας CTcomms β. το πρόγραμμα θέασης μετρήσεων OLCA Data Manager 
(εμφανίζεται το παράθυρο επιλογής στοιχείων και δοκιμίων) γ. το πρόγραμμα εξαγωγής σε 
φόρμες CSV OLCA File Exporter 

 

 

 

 

 
α β 

 

Σχήμα 3.25: Εικόνες από το λογισμικό OLCA Data Manager α. θέαση στατιστικών στοιχείων 
β. θέαση κυματομορφών ρεύματος διαρροής 
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Σημαντικό μειονέκτημα του μητρικού λογισμικού είναι ότι δεν προσφέρει καμία 

δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας των κυματομορφών, ιδιότητα 

απαραίτητη για την στροφή της έρευνας προς τις κυματομορφές του ρεύματος 

διαρροής. Για να καλύψει την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας, η 

κατασκευάστρια εταιρεία παρέχει το πρόγραμμα OLCA File Exporter το οποίο 

μετατρέπει τα RE ή REO αρχεία σε αρχεία τύπου CSV. Η CSV κωδικοποίηση 

είναι η απλούστερη και αρχαιότερη κωδικοποίηση για την αποθήκευση 

δεδομένων και είναι προσπελάσιμη από την συντριπτική πλειοψηφία 

προγραμμάτων επεξεργασίας δεδομένων, κειμένου, γλωσσών 

προγραμματισμού και προγραμματιστικών πακέτων. Σύμφωνα με την CSV 

κωδικοποίηση, τα δεδομένα χωρίζονται μεταξύ τους με χαρακτήρα κόμματος  

ενώ κάθε νέα ομάδα δεδομένων εισάγεται σε νέα γραμμή. Για την περαιτέρω 

επεξεργασία των κυματομορφών επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού 

MATLAB.  Η MATLAB επιλέχθηκε καθώς διακρίνεται για την ευχέρεια 

χειρισμού πινάκων και διανυσμάτων, για την παροχή μεγάλου αριθμού 

έτοιμων υπορουτίνων και εργαλειοθηκών για διάφορα επιστημονικά πεδία  

καθώς και την ευχέρεια χρήσης  γραφικών παραστάσεων αλλά και 

δημιουργίας γραφικών περιβαλλόντων [112-114].  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και η εξαγωγή των δεδομένων σε CSV αρχεία 

από το μητρικό λογισμικό δεν είναι χωρίς προβλήματα. Το λογισμικό 

δημιουργεί πολλαπλά CSV αρχεία για κάθε κανάλι με κάποια να είναι κενά 

ενώ άλλα να περιέχουν δεκάδες (και εκατοντάδες) κυματομορφές 

δημιουργώντας μια ογκώδη, χαώδη και δύσχρηστη εικόνα δεδομένων.  

Δεδομένου του όγκου καταγεγραμμένων μετρήσεων μέχρι την συγγραφή της 

παρούσας διατριβής αλλά και του γεγονότος ότι η παρακολούθηση θα 

συνεχιστεί και μετά από αυτή, επιλέχθηκε η λύση της δημιουργίας 

πρωτότυπου λογισμικού για να αντιμετωπιστούν εν γένει τα βασικά 

μειονεκτήματα του μητρικού λογισμικού. 
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3. 4. Αναπτυχθέν λογισμικό  

 

Τα βασικά μειονεκτήματα του μητρικού λογισμικού όπως περιγράφησαν 

νωρίτερα ήταν: 

 

o Χρονοβόρα πλοήγηση και σειριακή θέαση των κυματομορφών 

o Αδυναμία δημιουργίας ανεξάρτητου αρχείου κυματομορφών 

o Αδυναμία περαιτέρω επεξεργασίας των κυματομορφών 

 

Έτσι, οι στόχοι που τέθηκαν για το προς ανάπτυξη λογισμικό ήταν [115]: 

 

1. Η μετατροπή πολλαπλών αρχείων CSV που αφορούν το ίδιο κανάλι 

(δοκίμιο) σε ένα αντιπροσωπευτικό αρχείο τύπου ΜΑΤ που να επιτρέπει 

την περαιτέρω επεξεργασία σε MATLAB. Πρέπει να παρέχεται επίσης η 

δυνατότητα σειριακής μετατροπής όλων των αρχείων για όλα τα κανάλια 

2. Η επιλογή μέρους ή και όλου του αρχείου κυματομορφών για την θέαση 

των κυματομορφών σε «σελίδες» με προκαθορισμένο αριθμό 

κυματομορφών ανά «σελίδα»  

3. Η αυτόματη εξαγωγή όλων των «σελίδων» που περιέχουν το επιλεγμένο 

μέρος των κυματομορφών με επιλεγμένο αριθμό κυματομορφών ανά 

σελίδα, σε αρχεία εικόνας κωδικοποίησης JPG (ένα αρχείο για κάθε 

«σελίδα») με χρήση προθέματος για την αυτόματη δημιουργία των 

ονομάτων των αρχείων, ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία αρχείου 

κυματομορφών 

4. Φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον που να επιτρέπει την χρήση 

του και από μη ειδικευμένο προσωπικό  

5. Αυτονομία λογισμικού ώστε να μην απαιτείται η εγκατάσταση άλλων 

προγραμμάτων (όπως η MATLAB) για να εκτελεστεί το λογισμικό. 
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Αναπτύχθηκαν δύο αυτόνομα και συνεργαζόμενα προγράμματα, εξοπλισμένα 

με απλό και φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον καλύπτοντας τους 

στόχους 4 και 5. Για την κάλυψη του στόχου 1 αναπτύχθηκε το Leakage 

Current Waveform File Converter [115-116] ενώ για τους στόχους 2 και 3 

αναπτύχθηκε το Leakage Current Waveform Viewer [115, 117].  

 

3. 4. 1. Leakage Current Waveform File Converter 

 

Το πρόγραμμα Leakage Current Waveform File Converter ουσιαστικά δέχεται 

σαν είσοδο τα CSV αρχεία τα οποία και μετατρέπει σε αρχεία ΜΑΤ 

φροντίζοντας από τα πολλαπλά CSV αρχεία για κάθε κανάλι να δημιουργεί 

μόνο ένα αρχείο ΜΑΤ συνενώνοντας τα περιεχόμενά τους. Πριν αναλυθεί 

περαιτέρω το πρόγραμμα θα αναφερθεί συνοπτικά η μορφή των CSV 

αρχείων. 

 

3. 4. 1. 1. Η μορφή των CSV αρχείων 

 

Το όνομα των CSV αρχείων είναι της μορφής: 

‘olcaX1PeakWaveformsChanX2cΧ3.csv’ 

όπου Χ1 ο αριθμός του μοντέλου OLCA, X2 ο αριθμός του καναλιού και Χ3 ο 

αύξοντας αριθμός του αρχείου ανά κανάλι αρχίζοντας από το μηδέν. Η 

κατασκευάστρια εταιρεία δεν παρέχει πληροφορίες για την λογική με την 

οποία το πρόγραμμα επιλέγει τον παράγοντα Χ3 ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει 

διασύνδεση με το μέγεθος των δεδομένων. Η μέγιστη τιμή που έχει πάρει το 

Χ3 στις μέχρι τώρα μετατροπές είναι 25 που σημαίνει την δημιουργία 26 

αρχείων για κάθε κανάλι και άρα συνολικά 9*26=234 αρχεία για τα 9 κανάλια 

για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι πολλά από τα 

δημιουργούμενα αρχεία κάθε φορά είναι κενά. Για παράδειγμα, στο σχήμα 

3.26α φαίνεται μερικά από τα CSV αρχεία που δημιουργήθηκαν για μια ομάδα 

μικρή ομάδα μετρήσεων για την συσκευή olca313 (Χ3=5 άρα 6*9=54 αρχεία 

συνολικά). Τα αρχεία μεγέθους 1 ΚΒ είναι κενά ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 
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τέταρτο αρχείο έχει μεγαλύτερο όγκο από το πέμπτο το οποίο έχει μικρότερο 

από το έκτο και συνεπώς δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ όγκου 

δεδομένων και δημιουργίας αρχείων.  

Τα δεδομένα ενός CSV αρχείου στο Microsoft Excel φαίνεται στο σχήμα 

3.26β. Κάθε κυματομορφή αποτελείται από 960 σημεία και για κάθε σημείο 

που καταχωρείται καταγράφεται η ώρα και η ημερομηνία και (αν είναι 

διαθέσιμη) η αντίστοιχη τιμή τάσης. Διαφορετικές μετρήσεις διαχωρίζονται με 

την παρεμβολή μιας κενής γραμμής. Οι πρώτες πέντε σειρές κάθε αρχείου 

περιέχουν  πληροφορίες για την ταυτοποίηση των κυματομορφών (αριθμό 

καναλιού, περίοδο καταγραφής, μοντέλο OLCA) και την κατηγορία των 

δεδομένων (ημερομηνία, ώρα, ρεύμα, τάση).  

 

 

  

α β 
 

Σχήμα 3.26 α. CSV αρχεία δημιουργημένα από το OLCA File Exporter. Διακρίνονται τα κενά 
αρχεία μεγέθους 1 ΚΒ β. Το περιεχόμενο ενός CSV αρχείου όπως φαίνεται στο Microsoft 
Excel. Διακρίνεται η κενή γραμμή μεταξύ δύο διαφορετικών κυματομορφών 

 

3. 4. 1. 2. Γραφικό περιβάλλον και λειτουργία 

 

Το γραφικό περιβάλλον του Leakage Current Waveform File Converter 

φαίνεται στο σχήμα 3.27α. Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα ενός 

μεμονωμένου CSV αρχείου (SINGLE FILE) ή πολλαπλών αρχείων (BATCH 

CONVERSION). Για την μετατροπή πολλαπλών αρχείων ο χρήστης πρέπει 

να καθορίσει τον αριθμό της καταγραφικής συσκευής (OLCA MODEL No.), 
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την μέγιστη τιμή του X3 (MAX VALUE OF X3), τα κανάλια (CHANNEL), την 

διεύθυνση που βρίσκονται τα CSV αρχεία (DEFINE CSV DIRECTORY) 

καθώς και την διεύθυνση που θα αποθηκευθούν τα MAT αρχεία (DEFINE 

DESTINATION DIRECTORY). Η πλοήγηση για την επιλογή αρχείων και 

διευθύνσεων γίνεται με τα γνωστά παράθυρα πλοήγησης των Windows.   

Αφού εισαχθούν όλα τα δεδομένα η μετατροπή γίνεται πατώντας τα 

αντίστοιχα πλήκτρα (CONVERT TO MAT FILE για μεμονωμένα αρχεία και 

CONVERT για πολλαπλά αρχεία). Ο χρόνος που απαιτείται για την 

μετατροπή των αρχείων μπορεί να είναι αρκετά μεγάλος, σε συνάρτηση 

πάντα με τον όγκο των δεδομένων και τις δυνατότητες του υπολογιστή. Έτσι, 

έχει προβλεφθεί να εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την μετατροπή 

ενός μεμονωμένου αρχείου (σχήμα 3.27β) ενώ και στην περίπτωση 

μετατροπής πολλαπλών αρχείων έχει προβλεφθεί πλήκτρο (PROCESS 

INFO) πατώντας το οποίο εμφανίζεται παράθυρο που περιγράφει επακριβώς 

την διαδικασία όπως φαίνεται στο σχήμα 3.27γ, με στόχο την αποφυγή 

λαθών. 

Παράθυρο που εμφανίζει πληροφορίες για το πρόγραμμα εμφανίζεται με το 

πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου (PROGRAM INFO) όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.27δ. Για την παρακολούθηση της διαδικασίας, για κάθε αρχείο που 

προσπελάζεται κατά την μετατροπή, το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα που 

δίνει τον τίτλο του αρχείου και τον αριθμό των κυματομορφών που περιέχει 

όπως φαίνεται στο σχήμα 3.27ε.  
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Σχήμα 3.27 Leakage Current Waveform File Converter [115-116] α. Αρχικό παράθυρο β. 
μήνυμα επιβεβαίωσης για μετατροπή ενός αρχείου γ. παράδειγμα περιγραφικού μηνύματος 
για μετατροπή πολλαπλών αρχείων δ. παράδειγμα ειδοποιητηρίου μηνύματος κατά την 
προσπέλαση ενός αρχείου ε. πληροφορίες για το πρόγραμμα. 
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3. 4. 1. 3. Μορφή των ΜΑΤ αρχείων 

 

Το πρόγραμμα δημιουργεί ένα αρχείο ΜΑΤ για κάθε κανάλι μετρήσεων στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι μετρήσεις από όλα τα CSV αρχεία που 

αφορούν το συγκεκριμένο κανάλι. Για την ονομασία του αρχείου 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που έχει εισάγει ο χρήστης κατά την 

μετατροπή και είναι σε αντιστοιχία με την ονομασία των CSV αρχείων. Το 

όνομα του ΜΑΤ αρχείου είναι της μορφής:   

‘olcaX1chX4.mat’ 

όπου Χ1 είναι ο αριθμός μοντέλου OLCA και X4 ο αριθμός του καναλιού. Σε 

κάθε αρχείο περιέχονται οι κυματομορφές του ρεύματος διαρροής σε πίνακα 

με κάθε κυματομορφή να καταλαμβάνει μια στήλη του αντίστοιχου πίνακα. 

Παρόμοια καταγράφονται οι μετρήσεις τάσης, αν υπάρχουν, ενώ 

καταγράφονται επίσης η ημερομηνία και η ώρα για κάθε κυματομορφή. 

Επίσης κατασκευάζεται ένα διάνυσμα που περιέχει μια χαρακτηριστική ετικέτα 

για κάθε κυματομορφή και μια μεταβλητή που περιέχει τα κοινά στοιχεία 

καταγραφής συνολικά για το αρχείο (μοντέλο OLCA και κανάλι). Τα 

περιεχόμενα ενός ΜΑΤ αρχείου ανοιγμένου στη MATLAB φαίνονται στο 

σχήμα 3.28. Το αρχείο περιέχει 7497 κυματομορφές με κάθε κυματομορφή να 

αποτελείται από 960 σημεία, δίνοντας ένα πίνακα 960x7497. Αντίστοιχα τα 

διανύσματα ημερομηνίας, ώρας και ετικέτας περιέχουν 7497 δεδομένα το 

καθένα.   

 

 

Σχήμα 3.28. Τα περιεχόμενα ενός ΜΑΤ αρχείου ανοιγμένου στη MATLAB. Τα αρχείο περιέχει 
7497 κυματομορφές.  
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3. 4. 2. Leakage Current Waveform Viewer 

 

Το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος φαίνεται στο σχήμα 3.29α. Το 

πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με το Leakage Current 

Waveform File Converter και να δέχεται σαν είσοδο τα ΜΑΤ αρχεία που το 

τελευταίο δημιουργεί. Η πλοήγηση για την επιλογή αρχείων και διευθύνσεων 

γίνεται με τα γνωστά παράθυρα πλοήγησης των Windows. Αφού φορτωθεί 

ένα αρχείο ΜΑΤ στο πρόγραμμα (LOAD MAT FILE), στα αντίστοιχα πεδία 

εμφανίζεται ο αριθμός των κυματομορφών  που περιέχει το αρχείο (No. OF 

WAVEFORMS IN THE FILE), η χρονική περίοδος που καλύπτουν (PERIOD) 

και το περιεχόμενο της μεταβλητής id που τα χαρακτηρίζει (I.D.). Στη συνέχεια 

μπορεί να γίνει επιλογή ορισμένου μέρους των κυματομορφών με βάση την 

ημερομηνία ή τον αύξοντα αριθμό τους με τις κατάλληλες επιλογές στην 

περιοχή VIEW (ALL, BY DATE, BY WAVEFORM NUMBER). Ο αριθμός των 

αρχείων ανά «σελίδα» επιλέγεται από την αντίστοιχη επιλογή (NUMBER OF 

WAVEFORMS PER PAGE) . Αφού δοθούν όλες οι ρυθμίσεις στο πρόγραμμα 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει απλή θέαση των κυματομορφών με τον 

προκαθορισμένο αριθμό κυματομορφών ανά «σελίδα» (VIEW 

WAVEFORMS), αυτόματη εξαγωγή κάθε «σελίδας» σε αρχεία εικόνας (SAVE 

PICS), εκτύπωσή όλων των «σελίδων» (PRINT) ή ταυτόχρονη εξαγωγή  και 

εκτύπωση (SAVE & PRINT). Ένα παράδειγμα του παραθύρου θέασης των 

κυματομορφών φαίνεται στο σχήμα 3.29β με επιλογή 10 κυματομορφών ανά 

«σελίδα». Το παράθυρο θέασης είναι πανομοιότυπο με ένα παράθυρο 

σχεδίασης MATLAB και έχει όλες τις αντίστοιχες δυνατότητες (αποθήκευση 

ως, εκτύπωση, μεγέθυνσης, αλλαγή ορίων αξόνων κλπ) όπως φαίνεται και 

στο σχήμα 3.29γ. Στην γραμμή τίτλου του παραθύρου παρατίθεται κάθε φορά 

η πλήρης ονομασία του αρχείου συμπεριλαμβανομένης και της διαδρομής. 

Αριστερά κάθε κυματομορφής, όπως διακρίνεται καλύτερα  στο σχήμα 3.29δ, 

παρατίθεται ο αύξοντας αριθμός της κυματομορφής για το συγκεκριμένο 

αρχείο, η ετικέτα που έχει σχετιστεί με την συγκεκριμένη κυματομορφή, ο 

αντίστοιχο χρόνος καταγραφής και η αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. 

Λεπτομέρεια του παραθύρου πλοήγησης που χρησιμοποιείται για την 

μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη «σελίδα» φαίνεται στο σχήμα 3.29ε. 



 93 

 

 

 

 
γ 
 

  

α 
 

            δ 
 

ε 

 
β 
 

Σχήμα 3.29 Leakage Current Waveform Viewer [115, 117] α. αρχικό παράθυρο β. το 
παράθυρο θέασης κυματομορφών για θέαση 10 κυματομορφών ανά «σελίδα». Διακρίνεται και 
το παράθυρο πλοήγησης.  γ. λεπτομέρεια του παραθύρου θέασης και της γραμμής 
εργαλείων. Σε κύκλο τα εικονίδια για μερικές από τις εντολές ελέγχου δ. Λεπτομέρεια των 
δεδομένων αριστερά της κυματομορφής ε.  λεπτομέρεια του παραθύρου πλοήγησης για 
μετάβαση μεταξύ «σελίδων»  
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Για την εξαγωγή των κυματομορφών σε αρχεία εικόνας ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει την διεύθυνση αποθήκευσης, την επιθυμητή ανάλυση και ένα 

πρόθεμα. Αν για παράδειγμα ένα αρχείο περιέχει 1000 κυματομορφές και 

επιλεχθεί να εμφανίζονται 10 κυματομορφές σε κάθε «σελίδα», τότε θα 

δημιουργηθούν 100 αρχεία εικόνας (ένα για κάθε «σελίδα»). Η ονομασία των 

αρχείων θα είναι της μορφής  

‘ΧΧΧΧΧΧΧ_Α.jpg’ 

όπου ΧΧΧΧΧΧΧ θα είναι το πρόθεμα και Α ο αύξοντας αριθμός του αρχείου 

(στην συγκεκριμένη περίπτωση από 1 έως 100). Έχει ληφθεί πρόβλεψη ώστε 

να υπολογίζεται ο αριθμός των αρχείων και να προστίθενται ανάλογα 

μηδενικά ψηφία στον Α ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα κατά την 

αλφαβητική ταξινόμηση των αρχείων.  

Όπως και στο Leakage Current Waveform File Converter, έτσι και στο 

Leakage Current Waveform Viewer έχουν προβλεφθεί παράθυρα 

επιβεβαίωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 3.30α και πλήκτρο που εμφανίζει 

πληροφορίες για το πρόγραμμα (PROGRAM INFO) όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.30β.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 
 

β 

Σχήμα 3.30. Leakage Current Waveform Viewer [115, 117] α. Τα παράθυρα επιβεβαίωσης β. 
Το παράθυρο με τις πληροφορίες του προγράμματος 
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3. 4. 3. Αποτελέσματα  

 

3. 4. 3. 1. Ομαδοποίηση μετρήσεων - συνένωση αρχείων 

 

Το πρώτο άμεσο αποτέλεσμα ήταν ότι με την μετατροπή σε ΜΑΤ αρχεία, 

δόθηκε η δυνατότητα συνένωσης διαφορετικών αρχείων με την συγγραφή 

σχετικού κώδικα στην MATLAB. Κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο για την 

ενσωμάτωση νέων μετρήσεων αλλά και για την τακτοποίηση των παλαιών, 

καθώς μετά από την δυσλειτουργία της πρώτης συσκευής στον Υποσταθμό 

Ηράκλειο 2 και την επισκευή και επανατοποθέτησή της [70] άλλαξε η 

εσωτερική αντιστοίχηση δοκιμίων και καναλιών [118]. Έτσι, για  παράδειγμα, 

ο ίδιος μονωτήρας αντιστοιχούσε στο κανάλι 3 στην πρώτη περίοδο 

καταγραφής και στο κανάλι 9 στην δεύτερη.  Με την μετατροπή των αρχείων 

σε αρχεία ΜΑΤ συνενώθηκαν οι μετρήσεις που ήταν από διαφορετικά κανάλια 

αλλά αφορούσαν τον ίδιο μονωτήρα [119] . 

 

3. 4. 3. 2. Οργάνωση μετρήσεων, συνολική εποπτεία και οικονομία 

χώρου 

 

Με την μετατροπή και συγκέντρωση των κυματομορφών δόθηκε μια συνολική 

εικόνα του όγκου των δεδομένων. Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική 

οικονομία χώρου αλλά και σημαντικά καλύτερη οργάνωση των δεδομένων 

καθώς όλες οι μετρήσεις που αφορούσαν τον ίδιο μονωτήρα αποθηκεύθηκαν 

σε ένα αρχείο ΜΑΤ αντί για πολλαπλά CSV ή RE αρχεία.  

Ενδεικτικά, στον Πίνακα 3.1 αναφέρονται τα νούμερα που αφορούν τη 

μεγαλύτερη μαζική μετατροπή αρχείων, η οποία έδωσε 75864 κυματομορφές 

οι οποίες αποθηκεύθηκαν σε 18 κανάλια συνολικού μεγέθους 32,75 ΜΒ [115, 

118-119]. Αρχικά οι κυματομορφές αυτές περιέχονταν σε 2403 RE αρχεία 

συνολικού μεγέθους 1,22 GB ή σε 477 CSV αρχεία συνολικού μεγέθους 2,92 

GB, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1.  
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Πίνακας 3.1 Ο αριθμός αρχείων και το μέγεθος για τις διάφορες κατηγορίες αρχείων [115, 
118-119] 

 
Τύπος 

αρχείων 

 
Συσκευή OLCA  

 

 
1 

 
2 

 
Σύνολο 

 
 

RE 

 
Αριθμός RE αρχείων 

 
1271 991 2262 

 
Μέγεθος RE αρχείων 

 
245.2 MB  983 MB 1.22 GB 

 
 

CSV 

 
Αριθμός CSV αρχείων 

 
225 252 477 

 
Μέγεθος CSV αρχείων 

 
350.6 ΜΒ 2.57 GB 2.92 GB 

 
 

MAT 

 
Αριθμός ΜΑΤ αρχείων 

 
9 9 18 

 
Μέγεθος ΜΑΤ αρχείων 

 
3.85 ΜΒ 28.9 ΜΒ 32.75  ΜΒ 

  
Αριθμός κυματομορφών 

 
8487 67377 75864 

 

3. 4. 3. 3. Βαθμονόμηση (calibration) συσκευής 

 

Η μετατροπή σε αρχεία ΜΑΤ επέτρεψε την λεπτομερή χαρτογράφηση του 

προβλήματος απώλειας του επιπέδου του μηδενός που λύθηκε τελικά με την 

βαθμονόμηση των συσκευών. Το πρόβλημα είχε καταγραφεί σε ορισμένα 

κανάλια των συσκευών από τη πρώτη περίοδο λειτουργίας [70, 120]. Το 

πρόβλημα αναφέρθηκε στην κατασκευάστρια εταιρεία η οποία πρότεινε σαν 

αιτίες την τοποθέτηση, την γείωση ή/και την βλάβη των αισθητήρων. Το 

πρόβλημα όμως παρέμενε ακόμα και μετά την αποστολή των συσκευών στην 

εταιρεία [70] αλλά και μετά την αγορά νέων και βελτιωμένων αισθητήρων [98]. 

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία συνέχιζε να προτείνει ως λύση είτε την 

αποστολή αντιπροσώπου της είτε την επιστροφή της συσκευής στη Νότια 
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Αφρική όπου και εδρεύει.  Οι λύσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες και 

εμφάνιζαν αυξημένο κόστος. 

Η συνολική εποπτεία των μετρήσεων έδειξε ότι το πρόβλημα εμφανίζονταν σε 

διαφορετικά κανάλια της ίδιας συσκευής, με διαφορετική σταθερή μετατόπιση 

και παρέμενε και μετά την αλλαγή των αισθητήρων και συνεπώς το πρόβλημα 

έδειχνε να προέρχεται από την βαθμονόμηση (calibration) της συσκευής και 

όχι από εξωτερικές αιτίες. Έτσι η κατασκευάστρια εταιρεία  απέστειλε ειδικούς 

κωδικούς και μεθοδολογία για την βαθμονόμηση των συσκευών. 

Για την βαθμονόμηση χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα με την ονομασία 

OLCA Communicator που περιέχεται στο αρχικό λογισμικό χωρίς να είναι 

ορατό ενώ η ύπαρξη του δεν αναφέρεται στα εγχειρίδια εγκατάστασης και 

χρήσης των συσκευών. Για να ανοίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαιτείται 

η σύνδεση με την συσκευή μέσω του προγράμματος CTcomms και 

συγκεκριμένος συνδυασμός πλήκτρων, ώστε να ενεργοποιηθεί η κρυφή 

συντόμευση. Η βαθμονόμηση είναι μια σχετικά απλή διαδικασία η οποία 

συνίσταται στην εφαρμογή τάσεως 0V και στη συνέχεια ±5V DC σε όλες τις 

εισόδους ρεύματος όλων των καναλιών, ενώ παράλληλα εισάγεται η 

αντίστοιχη πληροφορία στο OLCA Communicator. Η βαθμονόμηση των 

συσκευών έγινε στο Εργαστήριο  Υψηλών Τάσεων του ΤΕΙ Κρήτης με την 

συνεργασία του Δρ. Κ. Σιδεράκη. 

 

 

 

 

 
α 
 

β 

Σχήμα 3.31 α. Εικόνα από το OLCA Communicator β. η συσκευή OLCA κατά την 
βαθμονόμηση στο Εργαστήριο Υψηλής Τάσης του ΤΕΙ Ηρακλείου 
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3. 4. 3. 4. Περαιτέρω επεξεργασία κυματομορφών  

 

Το πλέον σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα για περαιτέρω 

επεξεργασία των κυματομορφών. Έτσι έγινε δυνατή και η άμεση διόρθωση 

του προβλήματος της απώλειας του μηδενός σε όλες τις κυματομορφές 

καναλιών που υπέφεραν από το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Η δομή των δεδομένων όπως αυτά αποθηκεύονται στα ΜΑΤ αρχεία είναι 

εξαιρετικά εύχρηστη και δίνει την δυνατότητα για άμεση αντιστοίχηση 

κυματομορφών και υπολογιζόμενων μεγεθών, καθώς για κάθε νέο μέγεθος 

μπορεί να δημιουργηθεί  ένας  νέος πίνακας που η κάθε στήλη του να 

αντιστοιχεί στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα που περιείχε τις κυματομορφές 

και άρα στην αντίστοιχη κυματομορφή. Έτσι έγινε δυνατή η άμεση 

απομόνωση και κυματομορφών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η 

δημιουργία συγκεντρωτικών διαγραμμάτων, η συνολική  επεξεργασία και 

αξιολόγηση των κυματομορφών όπως αυτή θα αναλυθεί τα επόμενα 

κεφάλαια.  

 

3. 4. 3. 5. Δημιουργία αρχείου κυματομορφών  

 

Η δυνατότητα επεξεργασίας των κυματομορφών σε συνδυασμό με την χρήση 

του Leakage Current Waveform Viewer έδωσε την δυνατότητα για δημιουργία 

ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων κυματομορφών [121]. Το σύνολο των 

κυματομορφών εξήχθη σε αρχεία εικόνας για την δημιουργία ηλεκτρονικού 

αρχείου ενώ δημιουργήθηκαν και έντυπα αρχεία με κυματομορφές που 

πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια (για παράδειγμα, κυματομορφών με  

πλάτος μεγαλύτερο των 5mA κ.ο.κ). 
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3. 5. Παρατηρήσεις 

 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή από τις συσκευές δεν ήταν 

συνεχής κατά τα τρία στάδια παρακολούθησης. Υπήρξαν βλάβες στις 

συσκευές αλλά και στους αισθητήρες, η επιδιόρθωση των οποίων ήταν 

ιδιαίτερα χρονοβόρα καθώς απαιτούσε την επιστροφή των συσκευών στη 

CTLab στην Νότια Αφρική, την αποστολή νέων αισθητήρων, την έγκριση των 

συγκεκριμένων δαπανών, την απασχόληση προσωπικού της ΔΕΗ για την 

τοποθέτηση των αισθητήρων κ.ο.κ. Επίσης υπήρξαν μικρότερες 

δυσλειτουργίες των συσκευών (πάγωμα) που όμως η επιδιόρθωσή τους είχε 

σαν αποτέλεσμα την απώλεια των δεδομένων που είχαν αποθηκεύσει. 

Καθυστερήσεις καταγράφησαν ακόμα λόγω αντικατάστασης κάποιων από 

τους παρακολουθούμενους μονωτήρες για λόγους της επιχείρησης που δεν 

αφορούσαν τον σκοπό αυτής της διατριβής αλλά και για την δημιουργία νέων 

νησίδων μέτρησης για την συνέχιση της έρευνας προς άλλες κατευθύνσεις 

[111, 122-123]. 

Σημαντικά νεκρά διαστήματα καταγράφησαν και λόγω της κατασκευής του 

Σταθμού Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ». Οι συσκευές εγκαταστάθηκαν στον Σταθμό από 

πρώτα στάδια λειτουργίας του, στα πλαίσια του απαραίτητου σταδίου ελέγχου 

και δοκιμών. Κατά το στάδιο αυτό υπήρχαν μεγάλα νεκρά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια εργασιών, ενώ και οι καταγραφόμενες κυματομορφές δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καθώς γίνονταν χρήση διαφόρων 

μονωτήρων στα ίδια κανάλια, χρήση επιταχυνόμενης ρύπανσης ή/και 

βραχυκύκλωσης μέρους του μήκους ερπυσμού για την πρόκληση 

υπερπηδήσεων και διάφορες άλλες δοκιμές, οι μετρήσεις των οποίων δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. 
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Κεφάλαιο 4 – Θόρυβος στο πεδίο 

 

4. 0. Σύνοψη 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα του θορύβου. Η ανάλυση που 

ακολουθεί ουσιαστικά αποτελεί την πρώτη ενδελεχή εξέταση του ζητήματος 

ενώ η μακροχρόνια παρακολούθηση, το πλήθος των μονωτήρων και ο 

μεγάλος αριθμός κυματομορφών συντείνουν στην μάλλον ασφαλή υπόθεση ότι 

η συγκεκριμένη ανάλυση μεταφέρει σαφή και πλήρη εικόνα του ζητήματος.  

Ταυτοποιούνται τρεις διαφορετικοί τύποι θορύβου και γίνεται αναφορά στα 

προβλήματα που προκαλούν. Για να εξεταστεί και να αντιμετωπισθεί η 

επίδραση τους, προτείνονται τρεις διαφορετικές τεχνικές. Οι τεχνικές είναι έτσι 

σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν σε επίπεδο hardware, να 

είναι εφαρμόσιμες online και να μην αλλοιώνουν το σχήμα των 

κυματομορφών. Οι τεχνικές εφαρμόστηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες 

κυματομορφών. Οι δύο πρώτες έχουν μικρό πλήθος και τα σχετικά 

αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά ενώ εκτενέστερη ανάλυση γίνεται για 

την τρίτη και τέταρτη ομάδα. Η τρίτη ομάδα αφορά 75.887 κυματομορφές 

καταγεγραμμένες σε 18 μονωτήρες, σε δύο Υ/Σ, από δύο διαφορετικές 

συσκευές ώστε να αποκτηθεί η πληρέστερη δυνατή εικόνα του ζητήματος. Η 

τέταρτη ομάδα αφορά 26.089 κυματομορφές καταγεγραμμένες σε μονωτήρες 

διαφορετικών υλικών, τοποθετημένους στην ίδια τοποθεσία και εξετάστηκε 

ώστε να υπάρχει μια συγκριτική εικόνα σε σχέση με τα διαφορετικά υλικά αλλά 

και να εξεταστεί μια υπόθεση που αφορούσε διαφορετική μορφή του 

προβλήματος σε υδρόφοβα και υδρόφιλα υλικά. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε wavelet ανάλυση και ειδικά η τεχνική STD_MRA ενώ 

εισάγεται ο δείκτης SR για την αξιολόγηση κυματομορφών χαμηλού πλάτους. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά με σχετικούς πίνακες και 

σχήματα για κάθε ομάδα ενώ στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται μια σύνοψη 

των συμπερασμάτων που συνάγονται από την εξέταση των αποτελεσμάτων. 
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4.  1. Εισαγωγή 

 

Το ζήτημα του θορύβου δεν εξετάζεται ιδιαίτερα στην βιβλιογραφία. Όσον 

αφορά τις μετρήσεις στο εργαστήριο, αυτές γίνονται υπό πλήρως ελεγχόμενες 

συνθήκες και εκεί ο θόρυβος αποτελεί μικρό έως και αμελητέο πρόβλημα και 

σπανίως αναφέρεται ή λαμβάνεται υπόψη. Οι Amarh et al [124] απλά 

αναφέρουν την ύπαρξη θορύβου λόγω παρεμβολών και άλλων 

αδιευκρίνιστων αιτιών. Οι Kumagai και Yoshimura [16] απέδωσαν την 

οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από ένα ιδιαίτερα χαμηλό κατώφλι (0.05 mA) ως 

θόρυβο αλλά συνδέουν την τιμή κατωφλίου με την διαθέσιμη ακρίβεια, το 

εύρος των καταγραφών και τις συνθήκες καταγραφής ενώ ο Suda [28] 

μελέτησε το συχνοτικό περιεχόμενο του σήματος πριν την εφαρμογή τάσης 

για να πάρει μια εικόνα του θορύβου.  

Στην περίπτωση μετρήσεων στο πεδίο, η μακροχρόνια παρακολούθηση σε 

συνδυασμό με την απομακρυσμένη καταγραφή έχει σαν αποτέλεσμα το 

πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων. Έτσι είναι σύνηθες να μην 

καταγράφονται κυματομορφές ρεύματος αλλά να υπολογίζονται και να 

καταγράφονται σε τακτά διαστήματα τα πλέον βασικά στατιστικά στοιχεία [9, 

46, 50, 51, 54, 105-107, 109]. Ακόμα και στην περίπτωση που καταγράφονται 

και παρουσιάζονται κυματομορφές, αυτές είναι αποσπασματικές και συνήθως 

αφορούν συγκεκριμένα περιστατικά ή μικρές περιόδους [30, 44-45, 47-49, 52-

53, 63, 69-76, 79, 82-87, 110]. Η προσέγγιση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει σαφής εικόνα για την παρουσία του θορύβου στο πεδίο.  

Για οικονομία χώρου αλλά και αποφυγή καταγραφής θορύβου ορισμένοι 

ερευνητές εισάγουν ένα κατώφλι και καταγράφουν κυματομορφές μόνο όταν 

οι τιμές κορυφής ξεπερνούν το κατώφλι. Οι Vosloo et al [46] εφάρμοσαν το 

1mA, οι Ghizheng et al [53] εφάρμοσαν τα 5 mA, ενώ οι Richards et al [47] 

ανέφεραν την χρήση κατωφλίου χωρίς να διευκρινίσουν την τιμή του. Η 

τεχνική αυτή περιορίζει αλλά δεν μπορεί να προσφέρει ασφαλή αποτελέσματα 

στο πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 

αυτό, χρησιμοποιείται συνήθως η τεχνική του χρονικού παραθύρου η οποία 

είτε περιγράφεται ρητά [10, 45, 108] είτε συνάγεται από τις τεχνικές 
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προδιαγραφές της διάταξης καταγραφής [44, 63, 69, 70, 94, 108]. Με την 

χρήση της τεχνικής αυτής καταγράφεται η κυματομορφή που εμφανίζει την 

μεγαλύτερη τιμή κορυφής μέσα στο χρονικό παράθυρο που είναι συνήθως μια 

μέρα. Έτσι παρακάμπτεται το πρόβλημα της συσσώρευσης δεδομένων αλλά 

η εικόνα της δραστηριότητας είναι αποσπασματική.  

Η επισκόπηση των καταγεγραμμένων κυματομορφών ανέδειξε το ζήτημα του 

θορύβου στο πεδίο ως ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι μια 

ποικιλία παραγόντων σχετίζεται με το ζήτημα. Καταρχήν, το ρεύμα διαρροής 

είναι ένα πολύ μικρό σήμα (στην περιοχή των mA) το οποίο καταγράφεται σε 

ένα έντονα επιβαρυμένο ηλεκτρικά περιβάλλον (150 kV). Παράλληλα, η 

παρακολούθησή στους Υποσταθμούς Ηράκλειο 2 και Λινοπεράματα είναι 

μακροχρόνια και αφορά μονωτήρες που είναι μέρος του δικτύου και όχι 

απομονωμένοι. Η όλη διάταξη καταγραφής (συσκευές, αισθητήρες, 

καλωδιώσεις) βρίσκεται τοποθετημένη στο πεδίο, λειτουργεί αδιάλειπτα και 

υπόκειται σε περιβαλλοντική καταπόνηση και παρόλα τα μέτρα προστασίας, 

σφάλματα και δυσλειτουργίες είναι επόμενο να συμβούν. Η πρόσβαση στην 

διάταξη είναι και αυτή  περιορισμένη έτσι τα όποια προβλήματα δεν είναι 

δυνατόν να εντοπιστούν και να διορθωθούν άμεσα.  

Η καταγραφική συσκευή που χρησιμοποιείται εφαρμόζει την λογική του 

χρονικού παραθύρου και έτσι η καταγραφή κυματομορφών είναι 

αποσπασματική. Παρόλα αυτά, ο μεγάλος χρόνος καταγραφής, ο μεγάλος 

αριθμός καταγεγραμμένων κυματομορφών και το γεγονός ότι έχουν 

καταγραφεί σε πλήθος διαφορετικών μονωτήρων, από δύο διαφορετικές 

συσκευές και σε διαφορετικές τοποθεσίες, καθιστά την επιχειρούμενη 

ανάλυση την πληρέστερη μέχρι τώρα και μπορεί να υποτεθεί με σχετική 

ασφάλεια ότι δίνει μια σαφή και πλήρη εικόνα του ζητήματος.  
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4.  2. Τύποι θορύβου 

 

Η συνολική επισκόπηση των κυματομορφών οδήγησε στην ταυτοποίηση 

τριών διακριτών τύπων θορύβου [111, 125-131] 

a. Τύπος 1: Τυπικός Θόρυβος 

b. Τύπος 2: Θόρυβος Απομακρυσμένου Σημείου 

c. Τύπος 3: Θόρυβος Λόγω Δυσλειτουργιών  

Κάθε τύπος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική επίδραση. 

 

4. 2. 1. Τύπος-1 

 

Στον Τύπο-1 αυτό κατατάσσεται ο υψίσυχνος θόρυβος χαμηλού πλάτους που 

φαίνεται να είναι γενικά παρών και φαίνεται να αποτελεί το ανάλογο του 

θορύβου που έχουν αναφέρει ερευνητές στο εργαστήριο [16, 28, 124]. 

Αποτελείται από ακανόνιστες αιχμές μικρού πλάτους όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.1. Το πλήθος, ο προσανατολισμός και το πλάτος των αιχμών 

ποικίλει. 

 

 

 
 

 

 

  
  

Σχήμα 4.1 Τυπικός Θόρυβος 
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4. 2. 2. Τύπος-2 

 

Στον Τύπο-2 κατατάσσεται η καταγραφή ενός σημείου μακριά από την 

υπόλοιπη κυματομορφή. Τέτοια σημεία έχουν καταγραφεί υπερτιθέμενα σε 

όλους τους τύπους κυματομορφών όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2 ενώ το 

σημείο δεν ακολουθεί πάντα την πολικότητα του ρεύματος όπως φαίνεται στα 

σχήματα 4.2β και 4.2γ.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η 

προκύπτουσα αιχμή αποτελείται από ένα μόνο σημείο, ενώ όπως θα αναλυθεί 

στο επόμενο κεφάλαιο οι παλμοί που καταγράφονται αποτελούνται πάντα 

από περισσότερα σημεία, ενισχύει την υπόθεση ότι το σημείο αυτό προκύπτει 

λόγω θορύβου. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν το σημείο οφείλεται σε 

κάποια απροσδιόριστη δραστηριότητα, η παρουσία του μπορεί να οδηγήσει 

σε παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με την επιφανειακή δραστηριότητα 

ειδικά αν λαμβάνεται υπόψη η τιμή κορυφής ή ο ρυθμός μεταβολής του 

ρεύματος διαρροής. 

 

 

 
α 
 

 

 
β 

  
γ 
 

δ 

Σχήμα 4.2 Θόρυβος Τύπου-2 υπερτιθέμενος α. σε Τυπικό Θόρυβο β-γ. σε ημιτονοειδείς 
κυματομορφές δ. σε εκκένωση  
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4. 2. 3. Τύπος 3 

 

Στον Τύπο-3 κατατάσσεται ένα πλήθος διαφορετικών κυματομορφών, με 

ποικιλία μορφών οι οποίες ξεκάθαρα δεν οφείλονται με μερικά παραδείγματα 

να απεικονίζονται στο σχήμα 4.3. Το σχήμα των κυματομορφών αυτών 

ποικίλει και τέτοιες κυματομορφές εμφανίζονται παροδικά και σε κανάλια 

χωρίς να εντοπίζεται κάποια μόνιμη βλάβη. Έτσι μπορεί να υποτεθεί ότι οι 

κυματομορφές αυτές μπορεί να οφείλονται σε δυσλειτουργίες στην συσκευή, 

στους αισθητήρες, στις καλωδιώσεις αλλά και σε ηλεκτρικό θόρυβο που 

οφείλεται στην γενικότερη λειτουργία του υποσταθμού.  Η παρουσία 

κυματομορφών θορύβου Τύπου-3 δημιουργεί προφανή προβλήματα σε όλες 

τις τεχνικές παρακολούθησης και επεξεργασίας του ρεύματος διαρροής 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Σχήμα 4.3 Διάφορες κυματομορφές που απεικονίζουν θόρυβο Τύπου-3 
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4. 3. Το πρόβλημα του θορύβου 

 

Η παρουσία του θορύβου όπως, αυτός περιγράφηκε, προκαλεί ορισμένα 

προφανή και ορισμένα όχι και τόσο προφανή ζητήματα σχετικά με το 

καταγραφή του ρεύματος διαρροής στο πεδίο. Ο θόρυβος Τύπου-1 θέτει ένα 

πρώτο προφανές πρόβλημα. Δεδομένου ότι είναι λογικό να υποτεθεί ότι είναι 

μόνιμος και σε συνδυασμό με την σπανιότητα της επιφανειακής 

δραστηριότητας στην επιφάνεια του μονωτήρα, είναι προφανές ότι 

δημιουργείται πρόβλημα συσσώρευσης τέτοιων κυματομορφών που 

συμβάλλουν σημαντικά στο γενικότερο πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων.  

Στην βιβλιογραφία προτείνονται δύο τεχνικές για την καταγραφή 

κυματομορφών ρεύματος διαρροής στο πεδίο ώστε να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων.  

Η πρώτη τεχνική είναι η εφαρμογή κατωφλίου. Ο ορισμός του κατωφλίου 

όμως είναι ζήτημα που χρήζει διερεύνησης καθώς όσο μεγαλύτερο το 

κατώφλι, τόσο μεγαλύτερη η οικονομία χώρου αλλά και η πιθανότητα 

απώλειας κυματομορφών που απεικονίζουν δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, η 

υπέρθεση θορύβου Τύπου-2 σε κυματομορφές θορύβου Τύπου-1, όπως στο 

σχήμα 4.2.α, μπορεί να οδηγήσει στην υπέρβαση υψηλών κατωφλίων ενώ η 

εφαρμογή κατωφλίου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα κυματομορφών 

θορύβου Τύπου-3.  

Η δεύτερη προτεινόμενη τεχνική για την καταγραφή κυματομορφών ρεύματος 

διαρροής στο πεδίο είναι η χρήση της τεχνικής χρονικού παραθύρου. 

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, που εφαρμόζεται και από την 

χρησιμοποιούμενη καταγραφική συσκευή, καταγράφεται μόνο μια 

κυματομορφή ανά χρονικό παράθυρο, το οποίο συνήθως είναι μια μέρα. Η 

κυματομορφή που επιλέγεται για να καταγραφεί είναι αυτή που επιδεικνύει την 

μεγαλύτερη τιμή κορυφής μέσα στο χρονικό παράθυρο. Το γεγονός ότι το 

χρονικό παράθυρο είναι σταθερό δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην 

καταγραφή μεγάλου αριθμού κυματομορφών θορύβου Τύπου-1. Αν επιλεχθεί 

υπερβολικά μικρό παράθυρο (με στόχο την καταγραφή περισσότερων 

κυματομορφών που να απεικονίζουν δραστηριότητα) τότε θα αυξηθεί 
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σημαντικά και ο όγκος των κυματομορφών θορύβου Τύπου-1. Αν επιλεχθεί 

μεγάλο χρονικό παράθυρο (με στόχο να  καταπολεμηθεί το πρόβλημα της 

συσσώρευσης δεδομένων) τότε θα μειωθεί σημαντικά τόσο ο αριθμός των 

χρήσιμων κυματομορφών όσο και η πιθανότητα καταγραφής κυματομορφών 

που απεικονίζουν δραστηριότητα, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης 

κυματομορφών θορύβου με υψηλή τιμή κορυφής στο παράθυρο. Τόσο ο 

θόρυβος Τύπου-2 όσο και ο θόρυβος Τύπου-3 μπορούν να προκαλέσουν 

κυματομορφές με μεγάλες τιμές κορυφής οι οποίες θα επιλεγούν για 

καταγραφή. Οι κυματομορφές αυτές όμως δεν ανταποκρίνονται σε 

πραγματική δραστηριότητα και όπως είναι προφανές όσο αυξάνεται το 

χρονικό παράθυρο τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων 

κυματομορφών με πλασματική τιμή κορυφής.  

Ένα σημαντικό σκέλος του προβλήματος αφορά τα μεγέθη που εξάγονται από 

την μέτρηση ή/και τις τεχνικές επεξεργασίας που εφαρμόζονται στο 

μετρούμενο ρεύμα διαρροής. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, τα 

συνηθέστερα υπολογιζόμενα μεγέθη κατά την παρακολούθηση στο πεδίο 

είναι η τιμή κορυφής, το bin counting και το φορτίο. Ο θόρυβος Τύπου-2 

μπορεί να δώσει παραπλανητικά αποτελέσματα κατά τον υπολογισμό των 

δύο πρώτων ενώ ο θόρυβος Τύπου-3 μπορεί να δώσει παραπλανητικά 

αποτελέσματα κατά τον υπολογισμό και των τριών. Ανάλογα προβλήματα 

μπορεί να προκύψουν και με τα υπόλοιπα εξαγόμενα μεγέθη, ακόμα και με 

την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών επεξεργασίας. Όπως αναφέρθηκε η 

κυματομορφή του ρεύματος διαρροής στο πεδίο είτε δεν καταγράφεται είτε 

καταγράφεται αποσπασματικά από τους ερευνητές και έτσι η επίδραση του 

θορύβου μπορεί να μην γίνεται καν αντιληπτή.  

 

4. 4. Τεχνικές επεξεργασίας 

 

Με αφορμή το πρόβλημα του θορύβου, σχεδιάστηκαν, εφαρμόστηκαν και 

αξιολογήθηκαν τρεις απλές τεχνικές επεξεργασίας [125-131] . Ο στόχος ήταν 

διττός. Αφενός να αξιολογηθεί ο υφιστάμενος θόρυβος και αφετέρου να 

εξεταστούν οι μεταβολές στο πρόβλημα του όγκου των δεδομένων με την 
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εφαρμογή των τεχνικών. Οι τεχνικές επιλέχθηκαν ώστε να είναι εύκολα 

υλοποιήσιμες σε hardware ώστε να επιτρέπεται η ενσωμάτωσή τους σε 

προηγμένες συσκευές καταγραφής και αρκετά απλές ώστε να επιτρέπεται η 

λειτουργία τους online (από άποψη υπολογιστικού χρόνου) [129]. Εξαιρετικά 

σημαντικό για τις τεχνικές αυτές ήταν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του 

θορύβου αλλά να μην αλλοιώνουν την κυματομορφή έτσι ώστε να είναι 

διαθέσιμη για μετέπειτα επεξεργασία.  

 

4. 4. 1. Τεχνική Α: εφαρμογή κατωφλίου 

 

Η εφαρμογή κατωφλίου έχει εφαρμοστεί τόσο στο εργαστήριο όσο και στο 

πεδίο. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική οποιαδήποτε κυματομορφή δεν 

εμφανίζει τιμή κορυφής μεγαλύτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι 

θεωρείται αμελητέα. Για τον καθορισμό της τιμής του κατωφλίου πρέπει να 

ληφθούν υπόψη η διαθέσιμη ακρίβεια, το εύρος των κυματομορφών που 

καταγράφονται αλλά και το αντικείμενο της έρευνας.  

Για να τεθεί ένα κατώτατο όριο στις πιθανές τιμές κατωφλίου εξετάστηκε η 

διαθέσιμη ακρίβεια της διάταξης και το εύρος του θορύβου Τύπου-1. 

Εξακριβώθηκε ότι το πλάτος των αιχμών του θορύβου αυξάνει βηματικά 

ακολουθώντας το ελάχιστο βήμα ψηφιοποίησης. Ενδελεχής διερεύνηση των 

κυματομορφών έδειξε ότι λόγω του βήματος ψηφιοποίησης, ημιτονοειδείς 

μικρού πλάτους εμφανίζονται σαν τετραγωνικοί παλμοί [128] αν και αυτό 

συνήθως δεν είναι φανερό λόγω του υπερτιθέμενου θορύβου όπως φαίνεται 

στο σχήμα 4.4. Όταν σε μια τέτοια κυματομορφή υπερτεθεί η ελάχιστη αιχμή 

τυπικού θορύβου στον θετικό παλμό, τότε η τιμή κορυφής προσεγγίζει τα 0,5 

mA και έτσι αυτή η τιμή επιλέχθηκε ως κατώτατο όριο.  

Για να επιλεγεί το ανώτατο όριο τιμής κατωφλίου ελήφθη υπόψη το γεγονός 

ότι οι ημιτονοειδείς κυματομορφές αντιστοιχούν στο πρώτο στάδιο 

δραστηριότητας και σε ένα πλαίσιο οικονομίας δεδομένων, είναι αποδεκτό 

αυτές οι κυματομορφές να μην καταγράφονται. Αυτό δεν ισχύει για τις 

κυματομορφές των επόμενων σταδίων οι οποίες δεν πρέπει να κινδυνεύουν 

να απορριφθούν λόγω της εφαρμογής του κατωφλίου. Έτσι αναζητήθηκε και 
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βρέθηκε η κυματομορφή που απεικονίζει την μικρότερη εκκένωση μεταξύ του 

συνόλου των καταγεγραμμένων κυματομορφών, η οποία απεικονίζεται στο 

σχήμα 4.5, και επιλέχθηκε ως ανώτατο όριο κατωφλίου η τιμή των  2,5 mA 

ώστε να είναι μικρότερο από την τιμή κορυφή της συγκεκριμένης 

κυματομορφής. Ως τιμές κατωφλίου δοκιμάστηκαν οι τιμές {0,5 mA}, {1 mA}, 

{1,5 mA}, {2 mA}, {2,5 mA}. 

 

α 

 

 

  

β 

 
  

γ 

 
  

Σχήμα 4.4. α. πραγματικό σήμα β. ιδανικό σήμα γ. θόρυβος [128] 

 

 

 
 

Σχήμα 4.5 Η μικρότερη καταγεγραμμένη εκκένωση [128] 
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4. 4. 2. Τεχνική Β: εξομάλυνση ακραίων σημείων 

 

Για να διερευνηθεί ο θόρυβος Τύπου-2, εφαρμόζεται μια τεχνική εξομάλυνσης 

των ακραίων σημείων των κυματομορφών. Αρχικά εντοπίζεται το μέγιστο και 

το ελάχιστο σημείο κάθε κυματομορφής. Στη συνέχεια συγκρίνεται η απόλυτη 

τιμή των γειτονικών σημείων και τελικά η τιμή των ακραίων (μεγίστου και 

ελαχίστου) σημείων αντικαθίσταται με την τιμή του γειτονικού τους σημείου 

που έχει την μεγαλύτερη απόλυτη τιμή. Μια σχηματική αναπαράσταση της 

εφαρμογής της τεχνικής φαίνεται στο σχήμα 4.6.  

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η τεχνική αυτή επιλέχθηκε λόγω απλότητας, 

στόχευσης ειδικά στο πρόβλημα του θορύβου Τύπου-2 και της μη αλλοίωσης 

της υπόλοιπης κυματομορφής, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με άλλες τεχνικές αφαίρεσης αιχμών όπως π.χ. η εφαρμογή 

κατωπερατού φίλτρου. 

 

 
 

 
 

Σχήμα 4.6. Σχηματική αναπαράσταση της εφαρμογής της τεχνικής Β [130] 
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4. 4. 3. Τεχνική Γ: κριτήριο θεμελιώδους συνιστώσας 

 

Σύμφωνα με την Τεχνική-Γ υπολογίζεται η θεμελιώδης συνιστώσα κάθε 

κυματομορφής και αν αυτή βρεθεί διάφορη των 50 Hz τότε η κυματομορφή 

αναγνωρίζεται σαν κυματομορφή θορύβου Τύπου-3. Μια σχηματική 

αναπαράσταση της τεχνικής φαίνεται στο σχήμα 4.7. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

με την Τεχνική-Γ αναγνωρίζονται και κάποιες κυματομορφές θορύβου Τύπου-

1, αλλά όχι όλες καθώς ορισμένες κυματομορφές θορύβου Τύπου-1 μπορεί 

να εμφανίζουν θεμελιώδη συνιστώσα 50 Hz όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8 

 

 

 
 

Σχήμα 4.7. Σχηματική αναπαράσταση της εφαρμογής της τεχνικής Γ [129] 

 

 

 
α β 

Σχήμα 4.8. Κυματομορφές θορύβου Τύπου-1 α. με θεμελιώδη τα 50 Hz β. με θεμελιώδη 
διάφορη των 50 Hz [128] 
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4. 5. Εφαρμογή των τεχνικών 

 

Για να μελετηθεί η επίδραση των τεχνικών και του θορύβου υπολογίστηκε η 

μεταβολή στην τιμή κορυφής των κυματομορφών καθώς και στο πλήθος των 

κυματομορφών μετά την εφαρμογή κάθε τεχνικής αλλά και την συνδυαστική 

εφαρμογή όλων των τεχνικών. Οι τεχνικές εφαρμόστηκαν σε διαφορετικές 

ομάδες κυματομορφών. Η πρώτη εφαρμογή αφορούσε μια ομάδα 4856 

κυματομορφών καταγεγραμμένων σε έναν πορσελάνινο και έναν 

επικαλυμμένο μονωτήρα στον Υποσταθμό Λινοπεραμάτων [126-127]. Η 

εφαρμογή επαναλήφθηκε σε μια δεύτερη, παρόμοιου μεγέθους, ομάδα 

μετρήσεων με παρόμοια αποτελέσματα [128]. Τα αποτελέσματα για αυτές τις 

δύο ομάδες θα αναφερθούν συνοπτικά καθώς έδωσαν το έναυσμα ώστε η 

μελέτη να επαναληφθεί σε σημαντικά πολυπληθέστερες ομάδες 

κυματομορφών.  

Στην επόμενη φάση οι τεχνικές εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο 75.887 

κυματομορφών, καταγεγραμμένων σε πλήθος διαφορετικών δοκιμίων στους 

Υποσταθμούς Ηράκλειο 2 και Λινοπεραμάτων χωρίς να γίνεται διάκριση σε 

κανάλια και δοκίμια, ώστε να εξεταστεί συνολικά το πρόβλημα στην 

γενικότερη μορφή του [129]. Παράλληλα, οι τεχνικές εφαρμόστηκαν και σε ένα 

σύνολο 26.089 κυματομορφών καταγεγραμμένων σε 4 διαφορετικούς 

μονωτήρες από διαφορετικά υλικά, τοποθετημένους στο ίδιο σημείο στον 

Υποσταθμό Λινοπεραμάτων και η μελέτη έγινε ανά δοκίμιο ώστε να υπάρχουν 

και συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ των διαφορετικών υλικών [130]. 

 

4. 5. 1. Πρώτη εφαρμογή  και αποτελέσματα 

 

Η πρώτη εφαρμογή των τεχνικών έγινε σε μια ομάδα 4856 κυματομορφών 

καταγεγραμμένων σε έναν μονωτήρα πορσελάνης και έναν μονωτήρα 

επικαλυμμένο με RTV SIR [126-127]. Οι μονωτήρες ήταν σε λειτουργία στον 

Υποσταθμό Λινοπεραμάτων.  Τα αναλυτικά αποτελέσματα φαίνονται στους 

Πίνακες 4.1 έως 4.3 για τα αρχικά δεδομένα αλλά και για τα δεδομένα μετά 

την εφαρμογή των τεχνικών Β και Γ. Αυτή η πρωταρχική μελέτη 
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επαναλήφθηκε σε μια ομάδα 5000 κυματομορφών καταγεγραμμένων στους 

ίδιους μονωτήρες με παρόμοια αποτελέσματα [128]. Τα συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα 4.9 έως 4.14. 

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τεχνική χρονικού παραθύρου οδηγεί 

στην συσσώρευση μεγάλου αριθμού κυματομορφών χαμηλού πλάτους, ειδικά 

στην περίπτωση του επικαλυμμένου μονωτήρα. Ένα αναμενόμενο 

αποτέλεσμα είναι ότι η εφαρμογή κατωφλίου περιορίζει το πρόβλημα 

συσσώρευσης δεδομένων, αλλά διαφαίνεται ότι πρέπει να επιλεχθεί ένα 

σχετικά μεγάλο κατώφλι καθώς και ότι η προτεινόμενη για παρόμοιες 

εφαρμογές τιμή του 1 mA [46] είναι αναποτελεσματική. Σημαντική φαίνεται η 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής-Α με τη χρήση της Τεχνικής-

Β. Πρέπει να σημειωθεί ότι φαίνεται ότι οι κυματομορφές θορύβου Τύπου-3 

εμφανίζουν ποικίλα πλάτη καθώς και ότι η μεταβολή στο πλάτος των 

κυματομορφών λόγω της Τεχνικής-Β δεν είναι πάντα ορατή από τα 

συγκεντρωτικά δεδομένα. Για παράδειγμα από την μελέτη του Πίνακα 4.2 για 

την περίπτωση του πορσελάνινου μονωτήρα συνάγεται ότι η μία 

κυματομορφή που αρχικά έχει πλάτος μεγαλύτερο από 160 mA μετά την 

εφαρμογή της Τεχνικής-Β έχει πλάτος μεταξύ 150 και 160 mA ή ότι μία από τις 

κυματομορφές με πλάτος μεταξύ 110 και 120 mA κατεβαίνει μια κατηγορία και 

πλέον έχει πλάτος μεταξύ 100 και 110 mA. Παρόμοια διαπίστωση όμως δεν 

μπορεί να γίνει τις κυματομορφές από την κατηγορία  80~90 mA και κάτω. Το 

ζήτημα είναι πιο προφανές για παράδειγμα στην κατηγορία 100~120 mA στην 

περίπτωση του επικαλυμμένου μονωτήρα. Μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β 

είναι πιθανό η τιμή κορυφής της κυματομορφής στα 110~120 mA να πέφτει 

στα 100~110mA και ταυτόχρονα η μια κυματομορφή που είχε τιμή 

100~110mA να πέφτει στα 60~70mA αλλά επίσης μπορεί συμβαίνει η 

κυματομορφή των 110~120mA να πέφτει στα 60~70mA και αυτή των 

100~110mA να μένει στην ίδια κατηγορία. Έτσι διαφαίνεται ότι χρειάζεται 

επιπλέον μελέτη για την επιρροή του θορύβου Τύπου-2, η οποία 

ενσωματώθηκε κατά την εφαρμογή στις μεγαλύτερες ομάδες κυματομορφών. 
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Πίνακας 

4.1 

 
 

 
ΥΛΙΚΟ 

 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ RTV SIR 

Τιμή κορυφής 
(mA) 

ΑΡΧΙΚΑ Β Γ Β+Γ ΑΡΧΙΚΑ Β Γ Β+Γ 

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 

 
 

Πίνακας 
4.2 

 

ΥΛΙΚΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ RTV SIR 

Τιμή κορυφής 
(mA) 

ΑΡΧΙΚΑ Β Γ Β+Γ ΑΡΧΙΚΑ Β Γ Β+Γ 

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 

>2,5 923 770 895 754 111 64 48 26 

>0 2428 2428 2216 2216 2428 2428 1095 1095 

 

Πίνακας 
4.3 

 

 
ΥΛΙΚΟ 

 

 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 

 
RTV SIR 

Τιμή 
κορυφής 

(mA) 
ΑΡΧΙΚΑ (%) Β+Γ (%) ΑΡΧΙΚΑ (%) Β+Γ (%) 

>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 

Πίνακες 4.1 έως 4.3: Αναλυτικά αποτελέσματα για την πρώτη ομάδα των 4856 
κυματομορφών [126] 
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Σχήμα 4.9. Η επίδραση των διαφόρων τιμών κατωφλίου σε συνδυασμό με την εφαρμογή των 
τεχνικών Β και Γ στην ομάδα των 5000 κυματομορφών α. στον πορσελάνινο και β. στον 
επικαλυμμένο μονωτήρα [128] 

 

 

 

Τεχνική-Γ: Κυματομορφές κάτω από τα 2,5 mA
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Σχήμα 4.10 α. η επίδραση της Τεχνικής Γ κάτω από τα 2,5 mA στην ομάδα των 5000 
κυματομορφών β. ο αριθμός κυματομορφών που απορρίπτονται από την Τεχνική-Γ σε 
διάφορες περιοχές τιμών κορυφής τιμών κορυφής  [128] 
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Σχήμα 4.11 Ο αριθμός των κυματομορφών πριν και μετά την εφαρμογή όλως των τεχνικών 
για την ομάδα των 5000 κυματομορφών (τιμή κατωφλίου: 2,5mA) [128] 
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4. 5. 2. Εφαρμογή σε 75.887 κυματομορφές και αποτελέσματα 

 

Για την συνολική αξιολόγηση των τεχνικών και του θορύβου, οι τεχνικές 

εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο 75.887 κυματομορφών καταγεγραμμένων σε 

18 διαφορετικούς μονωτήρες στηρίξεως (πορσελάνινοι, επικαλυμμένοι με 

RTV SIR και συνθετικοί) [129]. Οι μονωτήρες αυτοί ήταν τοποθετημένοι στους 

Υποσταθμούς Ηράκλειο 2 και Λινοπεράματα και η καταγραφή τους έγινε από 

δύο διαφορετικές συσκευές για να υπάρχει μία όσο το δυνατόν γενικότερη 

εικόνα και να περιοριστεί η επίδραση παραγόντων σχετικών με την διάταξη 

(π.χ. ελαττωματική συσκευή, αισθητήρες, προβλήματα λόγω τοποθέτησης, 

καλωδιώσεις κλπ).  Το βάρος σε αυτή τη φάση της έρευνας δόθηκε στην 

αξιολόγηση των τεχνικών για να διερευνηθεί η μελλοντική τους ενσωμάτωση 

σε εξελιγμένα καταγραφικά συστήματα. 

 

4. 5. 2. 1. Τεχνική-Α 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τα διαφορετικά κατώφλια φαίνονται στον 

Πίνακα 4.4 ενώ η σχηματική τους αναπαράσταση φαίνεται στο σχήμα 4.12. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα πρώτα συμπεράσματα που είχαν 

διατυπωθεί κατά την πρώτη εφαρμογή των τεχνικών.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι χαμηλά κατώφλια με τιμή κοντά στο πλάτος 

του τυπικού θορύβου είναι αναποτελεσματικά πλην όμως η 

αποτελεσματικότητά τους μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με την ταυτόχρονη 

εφαρμογή των Τεχνικών Β και Γ. Για παράδειγμα η τιμή κατωφλίου 1 mA, που 

όπως αναφέρθηκε έχει προταθεί για παρόμοια περιβάλλοντα [46], απορρίπτει 

μόνο το 51.3%  των κυματομορφών αλλά με την ταυτόχρονη εφαρμογή των 

τεχνικών Β και Γ το ποσοστό ανεβαίνει στο 79,58%. Γίνεται φανερό πάντως 

ότι για την συγκεκριμένη εφαρμογή η τιμή κατωφλίου των 2,5 mA  είναι η 

καλύτερη επιλογή όντας αρκετά χαμηλή για να μην υπάρχει πιθανότητα 

απόρριψης κυματομορφών που απεικονίζουν εκκενώσεις και ταυτόχρονα 

αρκετά υψηλή για να προσφέρει σημαντική βοήθεια στο πρόβλημα 
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συσσώρευσης δεδομένων καθώς δίνει ποσοστό απόρριψης 82,5% το οποίο 

ανεβαίνει στο 96,59% με την συμπληρωματική χρήση των Τεχνικών Β και Γ.  

 

Τιμή κορυφής (mA) 

Αριθμός κυματομορφών 

ΑΡΧΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ  Β ΤΕΧΝΙΚΗ  Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  Β+Γ 

> 0,5 70347 68523 43335 41478 

> 1,0 36957 28943 16831 9229 

> 1,5 26305 18437 7773 4010 

> 2,0 19114 14737 4700 2628 

> 2,5 13284 12154 2073 1540 

Πίνακας 4.4. Ο αριθμός των κυματομορφών που παραμένουν μετά την εφαρμογή των 
Τεχνικών Α, Β και Γ για διάφορες τιμές κατωφλίου 
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Σχήμα 4.12. Ο αριθμός των κυματομορφών που παραμένουν μετά την εφαρμογή των 
Τεχνικών Α, Β και Γ για διάφορες τιμές κατωφλίου (σχηματική αναπαράσταση των δεδομένων 
του Πίνακα 4.4) [129] 

 

4. 5. 2. 2. Τεχνική-Β 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.4 η εφαρμογή της Τεχνικής-Β βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της Τεχνικής-Α ειδικά για χαμηλές τιμές κατωφλίου. Μια 

δεύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων φαίνεται στον Πίνακα 4.5 και στο 

σχήμα 4.13 όπου φαίνεται ότι ενώ ο αριθμός των κυματομορφών με τιμή 
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κορυφής από 1 έως 1,5 mA έμεινε σχεδόν σταθερός, μειώθηκε σημαντικά το 

πλήθος των κυματομορφών με τιμή κορυφής από 1,5 έως 2,5 mA ενώ 

ανάλογα αυξήθηκε το πλήθος των κυματομορφών από 0 έως 1 mA.  

 

Τιμή κορυφής (mA) 

Αριθμός κυματομορφών 

ΑΡΧΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Β 

< 0,5 5540 7364 

0,5~1 33390 39580 

1~1,5 10652 10506 

1,5~2 7191 3700 

2~2,5 5830 2583 

Σύνολο 57356 63733 

Πίνακας 4.5. Η μεταβολή του πλήθους των κυματομορφών για διάφορες τιμές κορυφής μετά 
την εφαρμογή της Τεχνικής-Β 
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Σχήμα 4.13. Η μεταβολή του πλήθους των κυματομορφών για διάφορες τιμές κορυφής μετά 
την εφαρμογή της Τεχνικής-Β  [129] 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ακριβής επίδραση του θορύβου Τύπου-

2 δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμη από τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Για να 

διερευνηθεί η επίδραση του θορύβου Τύπου-2 στις τιμές κορυφής των 

κυματομορφών, υπολογίστηκε η μεταβολή της τιμής κορυφής κάθε 

κυματομορφής πριν και μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β. Το πρώτο 

σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι για την συντριπτική πλειοψηφία των 
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κυματομορφών (75 397 ή 99,35%) η μεταβολή της τιμής κορυφής είναι έως 

2,5 mA όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.6. Διαπιστώνεται ότι μεγαλύτερες 

διαφορές λόγω θορύβου Τύπου-2 είναι σχετικά σπάνιες αλλά υπαρκτές, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 4.6 και στο σχήμα 4.14. Κάποιες από αυτές τις 

κυματομορφές εμπίπτουν στην κατηγορία του θορύβου Τύπου-3 αλλά ακόμα 

και μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Γ, παραμένουν 286 κυματομορφές για τις 

οποίες η εφαρμογή της Τεχνικής-Β σημαίνει μεταβολή στην τιμή κορυφής 

μεγαλύτερη από 2,5mA, σε 33 από αυτές μεγαλύτερη από τα 10 mA και σε 2 

από αυτές μεγαλύτερη από τα 20 mA. Συνεπώς, καταγράφονται σπάνιες αλλά 

υπαρκτές περιπτώσεις όπου θόρυβος Τύπου-2 μπορεί να οδηγήσει σε 

πλασματικές τιμές κορυφής που είναι σημαντικά διαφορετικές από τις 

πραγματικές.  

 

Διαφορά στην τιμή κορυφής (mA) 

 
Αριθμός κυματομορφών 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ Β 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Β+Γ 
 

2,5 < 75397 44901 

> 2,5 490 286 

Σύνολο 75887 45187 

Πίνακας 4.6. Η διαφορά στην τιμή κορυφής μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β και των 
Τεχνικών Β και Γ 
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Σχήμα 4.13. Η μεταβολή στην τιμή κορυφής μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β και των 
Τεχνικών Β και Γ  για τιμές κορυφής μεγαλύτερες των 2,5 mA [129] 
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4. 5. 2. 3. Τεχνική-Γ  

 

Η εφαρμογή της Τεχνικής-Γ οδηγεί στην απόρριψη μεγάλου αριθμού 

κυματομορφών (30 699 κυματομορφές ή 40,45%). Η πλειοψηφία αυτών των 

κυματομορφών έχει τιμή κορυφής μικρότερη των 2,5 mA όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4.7 και συνεπώς πρόκειται για θόρυβο Τύπου-1. Πρέπει να σημειωθεί 

όμως ότι ένας μεγάλος αριθμός κυματομορφών (11210 ή 14,77% επί του 

συνόλου ή το 36,51% των απορριφθεισών κυματομορφών με βάση την 

Τεχνική-Γ) εμφανίζει τιμές κορυφής μεγαλύτερες του 2,5 mA.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.14 οι κυματομορφές αυτές εμφανίζουν 

διάσπαρτα πλάτη με 5826 από αυτές (7,67% επί του συνολικού αριθμού 

κυματομορφών) να έχουν τιμή κορυφής από 2,5 έως 10 mA και 4605 από 

αυτές (6,06% επί του συνολικού αριθμού κυματομορφών) να έχουν τιμή 

κορυφής από 10 έως 20 mA. Ο αριθμός των κυματομορφών μειώνεται 

σταδιακά για τις μεγαλύτερες τιμές κορυφής μέχρι τα 160 mA όπως φαίνεται 

στο σχήμα 4.14, ενώ καταγράφονται 40 κυματομορφές θορύβου Τύπου-3 με 

τιμή κορυφής μεγαλύτερη από 160 mA. 

 

 

 

Τιμή κορυφής (mA) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ Γ 

 

 
Αριθμός κυματομορφών που 

απορρίπτονται 
 

2,5 < 19489 

> 2,5 11210 

Σύνολο 30699 

Πίνακας 4.7. Κυματομορφές που απορρίπτονται με την εφαρμογή της Τεχνικής-Γ 
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Κυματομορφές που απορρίπτονται απο την Τεχνική-Γ
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Σχήμα 4.14. Κυματομορφές που απορρίπτονται με την εφαρμογή της Τεχνικής-Γ [129] 
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4. 5. 2. 4. Συνολικά αποτελέσματα 

 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το σύνολο των 75.887 κυματομορφών 

παρατίθενται στον Πίνακα 4.8 και στο σχήμα 4.15. 

 

        

Αριθμός κυματομορφών 
 

Αριθμός κυματομορφών 

   
ΤΕΧΝΙΚΗ 

 

   
ΤΕΧΝΙΚΗ 

Τιμή 
κορυφής 

(mA) 
ΑΡΧ Β Γ Β+Γ 

Τιμή 
κορυφής 

(mA) 
ΑΡΧ. Β Γ Β+Γ 

0~2,5 62603 63733 43114 43647 > 0 75887 75887 45187 45187 

2,5~10 7227 6388 1401 1080 > 2,5 13284 12154 2073 1540 

10~20 4996 4911 390 285 > 10 6057 5766 672 460 

20~30 663 590 151 86 > 20 1061 855 282 175 

30~40 249 141 56 30 > 30 398 265 131 89 

40~50 34 27 21 14 > 40 149 124 75 59 

50~60 17 11 13 12 > 50 115 97 54 45 

60~70 20 15 15 9 > 60 98 86 41 33 

70~80 10 7 7 5 > 70 53 52 10 19 

80~90 5 3 3 4 > 80 68 64 19 19 

90~100 3 3 2 2 > 90 63 61 16 15 

100~110 3 4 2 2 > 100 60 58 14 13 

110~120 4 2 2 2 > 110 57 54 12 11 

120~130 2 4 2 3 > 120 53 52 10 9 

130~140 4 2 3 2 > 130 51 48 8 6 

140~150 2 2 1 1 > 140 47 46 5 4 

150~160 3 4 2 3 > 150 45 44 4 3 

> 160 42 40 2 0 > 160 42 40 2 0 

Σύνολο 75887 75887 45187 45187      

Πίνακας 4.8 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
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Σχήμα 4.15. Αποτελέσματα από την εφαρμογή των τεχνικών [129] 
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Αυτό που επίσης φαίνεται είναι ότι οι τρείς τεχνικές είναι συμπληρωματικές και 

η συνδυαστική τους χρήση αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα τόσο στο 

πρόβλημα της συσσώρευσης δεδομένων όσο και στο πρόβλημα του 

θορύβου.  Όσον αφορά ειδικά το πρόβλημα της συσσώρευσης δεδομένων, τα 

τελικά αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 4.16, όπου για την Τεχνική-Α έχει 

υπολογισθεί τιμή κατωφλίου 2,5mA. 
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Σχήμα 4.16. Αποτελέσματα από την εφαρμογή των τεχνικών [129] 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η υψηλή επιρροή του θορύβου πρέπει να αποδοθεί 

και στην τεχνική του χρονικού παραθύρου που όπως αναφέρθηκε ευνοεί την 

καταγραφή κυματομορφών θορύβου. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί 

να ληφθεί και ως αξιολόγηση της τεχνικής του χρονικού παραθύρου η οποία 

και εφαρμόζεται από μεγάλο ποσοστό ερευνητών (αν όχι από όλους) κατά τις 

μακροχρόνιες καταγραφές ρεύματος διαρροής στο πεδίο. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η συγκεκριμένη τεχνική οδηγεί σε μεγάλη συσσώρευση 

δεδομένων τα οποία στην συντριπτική τους πλειονότητα απεικονίζουν 

θόρυβο. Η συνδυαστική εφαρμογή των τεχνικών απορρίπτει το 96,59% των 

καταγεγραμμένων κυματομορφών. Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενες 

τεχνικές μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα καταγραφής και να 

εφαρμοστούν παράλληλα με την τεχνική χρονικού παραθύρου, ώστε να 

επιτρέψουν τον καθορισμό μικρότερων παραθύρων και να διασφαλίσουν την 

καταγραφή κυματομορφών που απεικονίζουν δραστηριότητα, είτε να 

αντικαταστήσουν εντελώς την τεχνική χρονικού παραθύρου. 
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4. 5. 3. Εφαρμογή σε 26089 κυματομορφές και αποτελέσματα ανά 

υλικό 

 

Μελετήθηκαν 26089 κυματομορφές καταγεγραμμένες σε τέσσερις μονωτήρες 

στηρίξεως στον Υποσταθμό Λινοπεραμάτων [130]. Ο πρώτος από τους 

μονωτήρες είναι πορσελάνης, ο δεύτερος συνθετικός και ο τρίτος και ο 

τέταρτος είναι πορσελάνινοι επικαλυμμένοι με RTV SIR από δύο 

διαφορετικούς κατασκευαστές.  

 

4. 5. 3. 1. Τεχνική-Α 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα για τον αριθμό κυματομορφών που παραμένουν 

μετά την εφαρμογή διαφόρων τιμών κατωφλίου, και σε συνδυασμό με την 

Τεχνική-Β, φαίνονται στον Πίνακα 4.9.  

 

Τιμή 
κορυφής 

(mA) 

 
Αριθμός κυματομορφών 

 

 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 

  
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ RTV 1 RTV 2 

ΑΡΧ Β ΑΡΧ Β ΑΡΧ B ΑΡΧ Β 

> 0.5  3551 3535 7497 7371 7484 7303 7484 6355 

> 1,0  3445 2145 336 157 2262 779 1765 488 

> 1,5  2146 1353 164 98 625 377 411 212 

> 2,0  1280 1073 130 79 425 276 265 152 

> 2,5  1012 952 108 57 329 233 209 117 

Πίνακας 4.9 Αριθμός που παραμένουν μετά την εφαρμογή διαφορετικών κατωφλίων και σε 
συνδυασμό με την Τεχνική-Β 
 
 

Επειδή ο συνολικός αριθμός κυματομορφών δεν είναι ίδιος για κάθε 

μονωτήρα υπολογίστηκε το αντίστοιχο ποσοστό απόρριψης και τα 

αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 4.17.   
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Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με τα γενικά αλλά παρατηρείται 

διαφοροποίηση μεταξύ πορσελάνης και υδρόφοβων υλικών. Στην περίπτωση 

της πορσελάνης οι κυματομορφές που έχουν τιμή κορυφής πάνω από το 

κατώφλι των 2,5 mA είναι σημαντικά περισσότερες. Το γεγονός αυτό 

αντανακλά την καταστολή της δραστηριότητας στα υδρόφοβα υλικά. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.17 Η επίδραση των Τεχνικών Α και Β για διαφορετικές τιμές κατωφλίου [130] 
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4. 5. 3. 2. Τεχνική-Β 

 

Για να διερευνηθεί η επιρροή του θορύβου Τύπου-2 πάνω από το κατώφλι 

των 2,5 mA, υπολογίστηκε η διαφορά στην τιμή κορυφής όλων των 

κυματομορφών πριν και μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β.  Σε απόλυτο 

αριθμό φαίνεται να καταγράφονται περισσότερες κυματομορφές με μεγάλη 

επίδραση θορύβου Τύπου-2 στην περίπτωση του πορσελάνινου μονωτήρα. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί όμως και στο χαμηλό επίπεδο 

απόρριψης που έχει το κατώφλι των 2,5 mA για την περίπτωση του 

πορσελάνινου μονωτήρα όπως φαίνεται στο σχήμα 4.17. Διαφορές 

καταγράφονται και μεταξύ των τριών υδρόφοβων μονωτήρων με τον 

συνθετικό να είναι αυτός στον οποίο ο θόρυβος Τύπου-2 φαίνεται να έχει την 

μικρότερη επίδραση.  

Πρέπει αν σημειωθεί ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 

για την συσχέτιση με το υλικό καθώς, πέραν των άλλων, υπάρχει και 

διαφορετικός αριθμός κυματομορφών πάνω από τα 2,5 mA για κάθε κανάλι, 

όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Φαίνεται πάντως η 

επίδραση του θορύβου Τύπου-2 να είναι μικρότερη στην περίπτωση του 

συνθετικού. Πρέπει να επισημανθεί  ότι η επίδρασή του θορύβου Τύπου-2 

αυξάνει με την αύξηση των εξεταζόμενων κυματομορφών, όπως φαίνεται 

στην περίπτωση της πορσελάνης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρατίθενται 

στον Πίνακα 4.10 

 

 
Μεταβολή στην  

τιμή κορυφής (mA) 

 
Αριθμός κυματομορφών 

 

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ RTV 1 RTV 2 

2,5~10 198 51 96 71 

10~20 87 5 15 16 

20~30 40 0 3 4 

30~80 2 0 2 3 

Πίνακας 4.10. Οι μεταβολές στις τιμές κορυφής μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β 



 129 

 

 
 

 
Σχήμα 4.18. Οι μεταβολές στις τιμές κορυφής μετά την εφαρμογή της Τεχνικής-Β [130] 
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4. 5. 3. 3. Τεχνική-Γ 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Τεχνικής-Γ παρατίθενται στο σχήμα 

4.19 όπου εικονίζεται ο αριθμός των κυματομορφών που παραμένουν (Γ:Ν) 

και απορρίπτονται (Γ:Ο) μετά την εφαρμογή της. Φαίνεται ότι ο θόρυβος 

Τύπου-3 έχει επίδραση σε όλα τα κανάλια και σε διάφορα πλάτη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στην περίπτωση του δεύτερου επικαλυμμένου μονωτήρα, σε 

όλες τις κατηγορίες μέχρι τα 50 mA οι κυματομορφές που απορρίπτονται είναι 

περισσότερες από αυτές που παραμένουν.  

Επίσης όπως φαίνεται στην περίπτωση του πρώτου επικαλυμμένου 

μονωτήρα, οι κυματομορφές που οφείλονται σε θόρυβο Τύπου-3 μπορεί να 

καταγραφούν σε πλάτη που δεν έχουν καταγραφεί κυματομορφές που 

απεικονίζουν δραστηριότητα. Σημαντικό είναι επίσης να σημειωθεί ότι και στην 

περίπτωση αυτού του τύπου θορύβου, ο συνθετικός μονωτήρας φαίνεται να 

έχει επηρεαστεί λιγότερο, αν και πάλι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα, καθώς το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται σε παράγοντες 

που δεν σχετίζονται με το υλικό. 

 

Τιμή 
κορυφής (mA) 

 
Αριθμός κυματομορφών 

 

 
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ 

 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ RTV 1 RTV 2 

Γ:Ν Γ:Ο Γ:Ν Γ:Ο Γ:Ν Γ:Ο Γ:Ν Γ:Ο 

2.5~10 539 39 67 6 190 39 54 95 

10~20 209 10 18 3 37 27 13 24 

20~30 103 10 5 0 8 21 2 11 

30~50 46 6 6 0 2 3 2 4 

50~80 26 7 1 0 0 2 2 1 

80~180 14 3 2 0 0 0 1 0 

Πίνακας 4.11 Κυματομορφές που παραμένουν (Γ:Ν) και απορρίπτονται (Γ:Ο) μετά την 
εφαρμογή της Τεχνικής-Γ 
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α 
 

 
β 
 

Σχήμα 4.19 Κυματομορφές που παραμένουν (Γ:Ν) και απορρίπτονται (Γ:Ο) μετά την 
εφαρμογή της Τεχνικής-Γ σε ποσοστά επί του συνόλου κάθε ακτίνας τιμής κορυφής α. 
απόλυτος αριθμός β. Ποσοστό για κάθε περιοχή τιμής κορυφής [130] 
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4. 5. 4. Διερεύνηση κυματομορφών κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA 

 

Σύμφωνα με την Τεχνική-Α κάθε κυματομορφή με τιμή κορυφής μικρότερη 

από το προκαθορισμένο κατώφλι απορρίπτεται. Στις συγκεκριμένες συνθήκες 

η μικρότερη εκκένωση που έχει καταγραφεί έχει πλάτος μεγαλύτερο των 5 

mA. Αυτό σημαίνει ότι οι κυματομορφές που απορρίπτονται από την 

μεγαλύτερη τιμή κατωφλίου που επιλέχθηκε να είναι τα 2,5 mA, θα είναι είτε 

θόρυβος Τύπου-1 είτε ημιτονοειδείς κυματομορφές. Υπάρχει βέβαια και η 

περίπτωση ο θόρυβος να υπερτίθεται σε μια ημιτονοειδή κυματομορφή και η 

επίδραση του θορύβου μπορεί να ποικίλει. Για να διερευνηθεί το τι συμβαίνει 

με τις κυματομορφές κάτω από το κατώφλι εφαρμόστηκε ανάλυση με βάση τα 

wavelets και την τεχνική STD_MRA. Η ανάλυση αυτή εφαρμόστηκε στην 

συγκεκριμένη ομάδα μετρήσεων όπου υπάρχει διάκριση ανά υλικό αφενός 

γιατί ο υπολογιστικός φόρτος ήταν μεγάλος για την περίπτωση της 

προηγούμενης ομάδας και αφετέρου για να διερευνηθεί αν υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στα υλικά. Το γεγονός ότι κατά τα πρώιμα στάδια 

δραστηριότητας, το νερό διατηρείται σε μορφή σταγονιδίων στην επιφάνεια 

των υδρόφοβων υλικών ενώ στα υδρόφιλα δημιουργεί αγώγιμο διάλυμα, 

οδηγεί στην υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα 

όσον αφορά τις κυματομορφές μικρού πλάτους. Αυτό γιατί η παρουσία 

σταγονιδίων προκαλεί μικρές εκκενώσεις (παρόμοιες με τον θόρυβο Τύπου-1) 

ενώ η ροή μέσω του αγώγιμου διαλύματος  προκαλεί ημιτονοειδείς 

κυματομορφές. Ο σκοπός της ανάλυσης ήταν να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση 

αλλά και να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει αυτόματη 

διάκριση μεταξύ καθαρών ημιτόνων και θορύβου ώστε ένα εξελιγμένο 

σύστημα παρακολούθησης να μην καταγράφει αυτές καθαυτές τις 

κυματομορφές, οπότε να υπάρχει διαχείριση του προβλήματος συσσώρευσης 

δεδομένων, αλλά να μπορεί να καταγράφει μια ένδειξη η οποία μαζί με το 

πλάτος να περιγράφει την δραστηριότητα.  
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4. 5. 5. Μετασχηματισμός Wavelet και ανάλυση STD_MRA 

 

Συνάρτηση wavelet ονομάζεται μια ταλαντεύουσα συνάρτηση, με μηδενική 

μέση τιμή και άκρα που τείνουν γρήγορα στο μηδέν. Με μαθηματικούς όρους 

αυτό σημαίνει ότι κάθε συνάρτηση   μπορεί να θεωρηθεί συνάρτηση wavelet 

αν και μόνο αν ο μετασχηματισμός Fourier της  )(
~
  ικανοποιεί την 
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Εκτενής ανάλυση της θεωρίας wavelet μπορεί να βρεθεί μεταξύ άλλων στα 

[132-133]. Υπάρχει πλήθος διαφορετικών συναρτήσεων wavelet και κάθε μία 

έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (διάρκεια, θέση στο χρόνο, εύρος 

συχνοτήτων). Μερικά από τα πλέον συνήθη wavelets φαίνονται στο σχήμα 

4.20. Η βασική ιδέα της ανάλυσης με wavelets είναι το «φιλτράρισμα» του 

σήματος με χρονικά μετατοπισμένες (time shifted) και κλιμακωμένες (scaled) 

εκδοχές μιας αρχικής συνάρτησης wavelet η οποία καλείται και μητρικό 

wavelet. Το μητρικό wavelet παράγει τα υπόλοιπα βάσει του τύπου: 
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Όπου }0{a  η κλιμάκωση και b η μετατόπιση. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.20. Μερικά από τα πλέον συνηθισμένα wavelet [113] 
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Ο Συνεχής Μετασχηματισμός Wavelet μιας συνάρτησης )()( 2 Ltf  σε 

κλίμακα α και στη θέση b δίνεται από τη σχέση: 

*

, ,

1
, ( ) ( ) ( ) ( )a b a b

t b
f f t t dt f t dt

aa

 

 


       

όπου το * δηλώνει την μιγαδική σύζευξη ενώ ανάλογα ορίζεται ο διακριτός 

μετασχηματισμός και οι αντίστροφοί τους.  

Η MRA ανάλυση είναι ουσιαστικά ένας αλγόριθμος «φιλτραρίσματος» 

βασισμένος στην ανάλυση wavelet. Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί η 

wavelet ανάλυση για να διασπαστεί (αποσυντεθεί) το σήμα σε δύο μέρη: στην 

προσέγγιση (συνήθως συμβολίζεται με “a” από τον αγγλικό όρο 

“approximation”) και στις λεπτομέρειες (συνήθως συμβολίζεται με “d” από τον 

αγγλικό όρο “details). Ουσιαστικά είναι σαν το σήμα να διέρχεται ενός 

κατωπερατού και ενός ανωπερατού φίλτρου όπως απεικονίζεται στην 

σχηματική αναπαράσταση του σχήματος 4.21.  

 

 

 
 

Σχήμα 4.21 Σχηματική αναπαράσταση της wavelet διάσπασης 

 

Η προσέγγιση πρώτου επιπέδου (a1) μπορεί να διασπαστεί στην συνέχεια 

στην προσέγγιση δευτέρου επιπέδου (a2) και στις λεπτομέρειες δευτέρου 

επιπέδου (d2) κ.ο.κ. Αν υπολογιστεί η τυπική απόκλιση (standard deviation ή 

std) του διανύσματος των λεπτομερειών κάθε επιπέδου τότε προκύπτει ένα 
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διάνυσμα (συνήθως αποκαλούμενο STD_MRA VECTOR) το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν πρότυπο αναγνώρισης.  Η τυπική απόκλιση ισούται με 

την ρίζα της διασποράς, είναι από τα πλέον χρησιμοποιούμενα στατιστικά 

μεγέθη και για ένα διάνυσμα δεδομένων x(t) που περιέχει n στοιχεία δίνεται 

από τον τύπο: 
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Μια σχηματική αναπαράσταση της STD_MRA τεχνικής φαίνεται στο σχήμα 

4.22.  

 

 

 
 

Σχήμα 4.22. Σχηματική αναπαράσταση της τεχνικής STD_MRA [130]  

 

4. 5. 6. Εφαρμογή τεχνικής STD_MRA και ο λόγος SR  

 

Η Τεχνική-Α απορρίπτει συλλογικά όλες τις κυματομορφές κάτω από το 

κατώφλι και αυτή είναι προφανώς η ενδεδειγμένη απόφαση για μακροχρόνιες 

μετρήσεις στο πεδίο καθώς παρότι κάτω από τα 2,5 mA είναι πιθανόν να 

βρίσκονται και ημιτονοειδείς κυματομορφές, η απώλεια του κατωφλίου για την 
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αποθήκευσή τους δημιουργεί σημαντικά προβλήματα χωρίς να προσφέρει 

ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η wavelet 

ανάλυση και ειδικά η STD_MRA τεχνική, χρησιμοποιήθηκε για να διερευνήσει 

το τι συμβαίνει με τις κυματομορφές που βρίσκονται κάτω από το κατώφλι των 

2,5 mA και να διερευνηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ υδρόφοβης και υδρόφιλης 

επιφάνειας. Για να γίνει κατανοητή η διαδικασία πρέπει να συμπληρωθεί ότι η 

wavelet διάσπαση λαμβάνει υπόψη τις συχνότητες που βρίσκονται μέχρι το 

ήμισυ της συχνότητας δειγματοληψίας, και η συχνότητα αποκοπής είναι κάθε 

φορά το ήμισυ του εξεταζόμενου διαστήματος. Υπενθυμίζεται ότι για τις υπό 

μελέτη κυματομορφές, η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 2 kHz. Οι ζώνες 

συχνοτήτων για κάθε επίπεδο διάσπασης φαίνονται στον Πίνακα 4.12 

 

Πίνακας 4.12 Οι συχνότητες για τα διάφορα επίπεδα διάσπασης της τεχνικής MRA 

 
Επίπεδο διάσπασης 

 

 
Προσέγγιση (Hz) 

 
Λεπτομέρειες (Hz) 

1 0~500 500~1000 

2 0~250 250~500 

3 0~125 125~250 

4 0~62,5 62,5~125 

5 0~31,25 31,25~62,5 

6 0~15,625 15,625~31,25 

 

Όπως είναι αναμενόμενο οι κυματομορφές όπου ο θόρυβος Τύπου-1 είναι 

κυρίαρχος, παρουσιάζουν την μεγαλύτερη συνεισφορά από την ζώνη 

συχνοτήτων 500~1000 Hz ενώ οι κυματομορφές όπου το ημίτονο 

παρουσιάζεται σχετικά καθαρό έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά από την 

ζώνη 31,25~62,5 όπου εμπεριέχονται και τα 50 Hz. Αυτό σημαίνει ότι το 

διάνυσμα STD_MRA VECTOR θα παρουσιάσει μέγιστο το D1 στην πρώτη 

περίπτωση και το D5 στην δεύτερη. Ένα παράδειγμα δύο τέτοιων 

κυματομορφών, των λεπτομερειών και της προσέγγισης σε κάθε επίπεδο 

αλλά και του STD_MRA VECTOR παρατίθεται στο σχήμα 4.23. 
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α 
 

 
β 
 

Σχήμα 4.23 Η κυματομορφή, οι λεπτομέρειες (d1~d6) και η προσέγγιση (a1~a6) για κάθε 
επίπεδο καθώς και το διάνυσμα STD_MRA VECTOR σε περίπτωση α. ενός καθαρού 
ημιτόνου και β. θορύβου Τύπου-1. Στον οριζόντιο άξονα τα 960 data points που με 2 kHz 
δειγματοληψία αντιστοιχούν σε 480 ms [130] 
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Για την διερεύνηση των κυματομορφών κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA 

εισήχθη ο λόγος SR ο οποίος δίνεται από τον λόγο της τυπικής απόκλισης των 

λεπτομερειών πρώτου επιπέδου προς την μέγιστη τυπική απόκλιση των 

λεπτομερειών σε όλα τα επίπεδα. 

 Η μαθηματική έκφραση του λόγου SR δίνεται από τον τύπο: 

1

max( _ )
R

D
S

STD MRA VECTOR
  

Στην περίπτωση κυματομορφών θορύβου Τύπου-1 όπως αυτή του σχήματος 

4.23β, ο λόγος SR θα ισούται με 1 καθώς ισχύει max(STD_MRA 

VECTOR)=D1 ενώ στην περίπτωση καθαρών ημιτόνων όπως αυτό του 

σχήματος 4.23β θα ισχύει 1

5

1R

D
S

D
  .  

Το γεγονός αυτό μπορεί να ληφθεί σαν ένα ενδιάμεσο κριτήριο διαλογής και 

αναγνώρισης κυματομορφών, δηλαδή εφόσον SR=1 τότε η κυματομορφή 

αποδίδεται πλήρως σε θόρυβο ενώ αν SR≠1 τότε η κυματομορφή αποδίδεται 

σε ημίτονο πάνω στο οποίο υπερτίθεται ο θόρυβος. 

Ο βαθμός επίδρασης του θορύβου εκφράζεται από την τιμή του λόγου SR. 

Μεγάλη επίδραση του θορύβου θα σημαίνει μεγάλη τιμή του λόγου SR δηλαδή 

τιμή πλησιέστερη στην μονάδα, ενώ όσο η επίδραση του θορύβου γίνεται 

ασθενέστερη και κατά συνέπεια καταγράφεται καθαρότερο ημίτονο, η τιμή του 

λόγου SR πλησιάζει το μηδέν, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.24. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι κυματομορφές του σχήματος 4.24 είναι πραγματικές 

κυματομορφές που έχουν καταγραφεί στο πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος 

SR, ειδικά αν συνοδευτεί με μέτρηση της τιμής κορυφής, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί η δραστηριότητα χωρίς να καταγραφεί η 

κυματομορφή.  

Για να διερευνηθεί η εικόνα των κυματομορφών κάτω από το κατώφλι των 2,5 

mA υπολογίστηκε το ποσοστό απόρριψης ως προς το συνολικό πλήθος των 

κυματομορφών κάτω από το κατώφλι, συναρτήσει του λόγου SR. Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται στο σχήμα 4.25α.  
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Παράλληλα υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσοστά απόρριψης: 

o βάσει της Τεχνικής-Γ 

o βάσει του κριτηρίου SR=1 

o βάσει του κριτηρίου SR=0,3  

Η τιμή 0,3 για τον λόγο SR επιλέχθηκε ως τιμή που αντιστοιχεί σε σχετικά 

καθαρά ημίτονα όπως φαίνεται στο σχήμα 4.24. Τα συνολικά αποτελέσματα 

απεικονίζοντα στο σχήμα 4.25β. Όπως φαίνεται η υπόθεση της παραγράφου 

4.5.4 επαληθεύεται και οι ημιτονοειδείς κυματομορφές είναι σημαντικά 

περισσότερες στην περίπτωση της πορσελάνης σε σχέση με τα υδρόφοβα 

υλικά όπου και είναι ελάχιστες. 

 Επίσης αναδεικνύεται η ανεπάρκεια της Τεχνικής-Γ για την διαλογή των 

κυματομορφών κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας με την εφαρμογή του κριτηρίου του SR=1 η οποία είναι 

σημαντική ειδικά στην περίπτωση των μονωτήρων με την υδρόφοβη 

επιφάνεια. Ο λόγος SR μπορεί να αξιοποιηθεί για να επιλεχθούν «καθαρά» 

ημίτονα κάτι που ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό απόρριψης όπως φαίνεται 

στο σχήμα 4.25α και ειδικά στο σχήμα 4.25β για την τιμή SR=0,3.  

 

 

 
 

Σχήμα 4.24. Κυματομορφές με διάφορες τιμές SR [130] 
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α 
 

 
β 
 

Σχήμα 4.25. Διερεύνηση κυματομορφών κάτω από τα 2,5 mA α. Η διακύμανση του ποσοστού 
απόρριψης συναρτήσει του λόγου SR β. Το ποσοστό απόρριψης βάσει της Τεχνικής-Γ, του 
κριτηρίου του max(STD_MRA) και του κριτηρίου του SR=3   [130] 
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4. 5. 7. Συμπεράσματα 

 

Όσον αφορά την διερεύνηση του ζητήματος του θορύβου τα βασικά 

συμπεράσματα είναι: 

1. Ταυτοποιήθηκαν τρία διαφορετικά είδη θορύβου με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Ο θόρυβος Τύπου-1 περιγράφει την παρουσία μικρών 

αιχμών τυχαίου πλήθους. Ο θόρυβος Τύπου-2 περιγράφει την καταγραφή 

ενός και μόνο σημείου μακριά από την υπόλοιπη κυματομορφή. Ο 

θόρυβος Τύπου-3 περιγράφει διάφορες κυματομορφές με χαοτικά 

χαρακτηριστικά που απηχούν δυσλειτουργίες. 

2. Η επιρροή των τριών τύπων θορύβου στην παρακολούθηση του ρεύματος 

διαρροής ποικίλει. Ο θόρυβος Τύπου-1 συμβάλλει σημαντικά στο 

πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων, ενώ οι θόρυβοι Τύπου-2 και Τύπου-

3 μπορούν να οδηγήσουν και στην εξαγωγή λανθασμένων 

συμπερασμάτων σχετικά με την δραστηριότητα.  

3. Για να διερευνηθεί και να καταπολεμηθεί η επίδραση του θορύβου 

σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές τεχνικές. Η Τεχνική-Α 

συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή κατωφλίου, η Τεχνική-Β την εξομάλυνση 

των ακραίων σημείων και η Τεχνική-Γ την εφαρμογή κριτηρίου 

θεμελιώδους συνιστώσας. Παράλληλα εξετάστηκε και η 

αποτελεσματικότητα της τεχνικής χρονικού παραθύρου η οποία 

χρησιμοποιείται από την συσκευή καταγραφής 

4. Η Τεχνική-Α παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το 

πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων. Η τιμή του κατωφλίου πρέπει να 

καθορίζεται σε σχέση με τις συνθήκες κάθε εφαρμογής. Στην συγκεκριμένη 

εφαρμογή προτείνεται ως καταλληλότερο κατώφλι η τιμή των 2,5 mA το 

οποίο αποδίδει σημαντική αποτελεσματικότητα και ταυτόχρονα είναι 

αρκετά χαμηλό ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απόρριψης κυματομορφών 

που απεικονίζουν εκκενώσεις. 

5. Οι κυματομορφές κάτω από το κατώφλι διερευνήθηκαν μέσω ανάλυσης 

wavelets και της τεχνικής STD_MRA ενώ εισήχθη και ο λόγος SR ως μέτρο 

της επίδρασης του θορύβου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ημιτονοειδείς 
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κυματομορφές κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA είναι ιδιαίτερα σπάνιες 

για τα υδρόφοβα υλικά αλλά σχετικά μεγαλύτερα ποσοστά πρέπει να 

αναμένονται στην περίπτωση υδρόφιλων υλικών. Σε κάθε περίπτωση, με 

την χρήση του λόγου SR μπορεί να καταγράφεται  η πληροφορία που 

σχετίζεται με την δραστηριότητα χωρίς να καταγράφονται οι κυματομορφές 

ή και να επιλέγεται η καταγραφή μόνο «καθαρών» ημιτόνων. 

6. Η εφαρμογή της Τεχνικής-Β δείχνει ότι υπάρχει πλήθος κυματομορφών 

που ξεπερνούν το κατώφλι κατά ένα και μόνο σημείο. Ο αριθμός αυτός 

είναι σημαντικότερος για μικρότερα κατώφλια και πέφτει όσο αυξάνεται η 

τιμή του κατωφλίου. Παράλληλα, καταγράφονται περιπτώσεις όπου ο 

θόρυβος Τύπου-2 προσδίδει σημαντικά μεγαλύτερη τιμή κορυφής από την 

πραγματική. Η εφαρμογή της Τεχνικής-Β λύνει και τα δύο αυτά 

προβλήματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Τεχνικής-Α και 

απομακρύνοντας τις πλασματικές τιμές κορυφής.  

7. Οι κυματομορφές θορύβου Τύπου-3 αποτελούν μεγάλο ποσοστό των 

καταγραφών και παρουσιάζουν ποικιλία τιμών κορυφής. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι θόρυβος Τύπου-3 πρέπει να θεωρείται αναμενόμενος (και 

σημαντικός) σε περίπτωση μακροχρόνιας παρακολούθησης στο πεδίο.  

8. Η τεχνική χρονικού παραθύρου που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές 

για την μακροχρόνια παρακολούθηση στο πεδίο, παρουσιάζει σημαντικές 

αδυναμίες και οδηγεί στην συσσώρευση μεγάλου αριθμού κυματομορφών 

που σχετίζονται με θόρυβο. Οι τρεις τεχνικές που εφαρμόστηκαν, μπορούν 

να ενισχύσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της τεχνικής χρονικού 

παραθύρου, να επιτρέψουν τον καθορισμό παραθύρων με σημαντικά 

μικρότερη διάρκεια και ακόμα και συνεχή καταγραφή. Οι τρεις 

προτεινόμενες τεχνικές είναι συμπληρωματικές και έχουν επιλεχθεί έτσι 

ώστε να είναι εύκολα υλοποιήσιμες σε επίπεδο hardware και να είναι 

δυνατή η εφαρμογή τους online. Προτείνεται η ενσωμάτωσή τους σε 

βελτιωμένα συστήματα καταγραφής ρεύματος διαρροής στο πεδίο η οποία 

μπορεί να διευκολύνει την στροφή της έρευνας στην μελέτη των 

κυματομορφών στο πεδίο αλλά και την πιστότητα των αποτελεσμάτων 

που σχετίζονται με την εξαγωγή στοιχείων από τις κυματομορφές. 
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Κεφάλαιο 5 – Διερεύνηση και ταξινόμηση κυματομορφών 

 

5. 0.  Σύνοψη 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο διερευνούνται οι κυματομορφές που παρουσιάζουν 

δραστηριότητα, όπως έχουν καταγραφεί στο πεδίο καθώς και οι δυνατότητες 

ταξινόμησής τους. Αρχικά επιβεβαιώνονται οι βασικοί τύποι κυματομορφών 

που απαντώνται στην βιβλιογραφία. Στην συνέχεια περιγράφεται ένα πρώτο 

σύστημα αναγνώρισης, βασισμένο σε ανάλυση STD_MRA και νευρωνικά 

δίκτυα, το οποίο βασίζεται στην λογική που συνήθως ακολουθείται στην 

βιβλιογραφία, όπως αναφέρεται στο δεύτερο κεφάλαιο, και η οποία αφορά 

μικρό σετ κυματομορφών περιορισμένης πολυπλοκότητας όπως αυτό 

προκύπτει από δοκιμές στο πεδίο. Υπογραμμίζεται η ανάγκη περαιτέρω 

διερεύνησης των κυματομορφών και του φυσικού προβλήματος για τον ορθό 

σχεδιασμό ενός συστήματος ταξινόμησης. Η περαιτέρω αυτή διερεύνηση 

αναδεικνύει σημαντικές ιδιαιτερότητες που καταγράφονται για πρώτη φορά και 

αφορούν το σχήμα των κυματομορφών του ρεύματος διαρροής σε 

πραγματικές συνθήκες. Ο πρώτος βασικός διαχωρισμός αφορά κυματομορφές 

που απεικονίζουν ή μη εκκενώσεις και ο διαχωρισμός γίνεται με συναρτήσεις 

απόφασης που εξετάζουν τις τιμές διαφορετικών δεικτών που προκύπτουν ως 

λόγοι των στοιχείων του διανύσματος που δίνει η STD_MRA ανάλυση. Για την 

περαιτέρω διερεύνηση και ταξινόμηση των κυματομορφών που απεικονίζουν 

εκκενώσεις, ακολουθείται διαχωρισμός σε δύο κατηγορίες με βάση την 

διάρκεια των εκκενώσεων. Για την ταξινόμησή τους εφαρμόζονται τρεις 

διαφορετικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (knn, Naïve Byes, SVMs). Οι αλγόριθμοι 

εφαρμόζονται σε ομάδες διαφορετικών χαρακτηριστικών που επιλέγονται είτε 

με βάση την φυσική σημασία είτε μέσω δύο αλγορίθμων επιλογής 

χαρακτηριστικών (t-test, mRMR). Προκύπτουν έτσι 5 ομάδες χαρακτηριστικών, 

από τα συνολικά 20 που εξετάζονται, και στο τέλος του κεφαλαίου 

παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία και τα σχετικά συμπεράσματα. 
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5.  1. Εισαγωγή 

 

Οι μονωτήρες στο πεδίο υπόκεινται σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Έτσι η παρατηρούμενη δραστηριότητα δεν είναι ομαλή, όπως για παράδειγμα 

κατά την διάρκεια μιας επιταχυνόμενης δοκιμής στο εργαστήριο. Η κατάσταση 

της επιφάνειας και του επιφανειακού φιλμ, το χημικό περιεχόμενο των ρύπων, 

η ύγρανση και η γήρανση των μονωτήρων δημιουργεί μια συνεχώς 

μεταβαλλόμενη εικόνα. Γενικά, η επισκόπηση των καταγεγραμμένων στο 

πεδίο κυματομορφών επιβεβαιώνει τα βασικά σχήματα αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία όπως αυτά περιγράφησαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Όπως είναι 

προφανές δεν είναι δυνατή η καταγραφή χωρητικών κυματομορφών ενώ οι 

εξεταζόμενες σε αυτό το κεφάλαιο κυματομορφές έχουν τιμή κορυφής 

μεγαλύτερη από 2,5mA για να απομακρυνθεί ο τυπικός θόρυβος. Οι 

καταγεγραμμένες κυματομορφές απηχούν διαφορετικές φάσεις 

δραστηριότητας λόγω της αποσπασματικής καταγραφής, οι οποίες το 

πιθανότερο είναι να είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, την 

καταγραφή μιας ισχυρής εκκένωσης μπορεί να ακολουθεί, στο ίδιο κανάλι 

αλλά στο επόμενο χρονικό παράθυρο (π.χ. την επόμενη μέρα) μια 

ημιτονοειδής κυματομορφή, καθώς η κατάσταση της επιφάνειας του 

μονωτήρα μεταβάλλεται. Ακόμα και όταν υπάρχει μια εικόνα συνέχειας στις 

καταγραφές (π.χ. καταγράφεται μια ισχυρότερη εκκένωση μετά από μια 

ασθενέστερη) αυτό δεν σημαίνει και αντίστοιχη συνέχεια στην δραστηριότητα, 

αλλά μάλλον δύο κυματομορφές από δυο διαφορετικές ακολουθίες 

γεγονότων. Σε αναλογία με το σχήμα 2.11, κατασκευάστηκε το σχήμα 5.1 

χρησιμοποιώντας κυματομορφές που έχουν καταγραφεί στο πεδίο. Οι 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εφαρμογής απεικονίζονται στο σχήμα με το 

διπλό βέλος αλλά και την διακεκομμένη γραμμή στα άκρα των δύο βελών. Οι 

κυματομορφές έχουν επιλεγεί από διαφορετικούς μονωτήρες και χρονικές 

στιγμές και στην πραγματικότητα απεικονίζουν διαφορετικές φάσεις 

δραστηριότητας αλλά όπως και στο σχήμα 2.11, έτσι και στο σχήμα 5.1, 

έχουν επιλεγεί ώστε να δίνουν μια εικόνα συνεχούς δραστηριότητας με το 

πλάτος των κυματομορφών να αυξάνεται βαθμιαία.  
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Σχήμα 5.1. Σχηματική αναπαράσταση των κυματομορφών ρεύματος διαρροής στο πεδίο σε αντιστοιχία με το σχήμα 2.11.
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5.  2. Ένα πρώτο σύστημα αναγνώρισης 

 

Ένα πρώτο σύστημα αναγνώρισης των κυματομορφών στο πεδίο, βασισμένο 

στην τεχνική wavelet STD_MRA, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε μια μικρή 

ομάδα κυματομορφών καταγεγραμμένων στο πεδίο [134]. Χρησιμοποιήθηκαν 

κυματομορφές που άνηκαν σε τρείς ξεκάθαρα διαχωρίσιμες κατηγορίες: 

ημιτονοειδείς, κυματομορφές που απεικονίζουν σύντομες εκκενώσεις και 

κυματομορφές που απεικονίζουν εκκενώσεις μεγάλης διάρκειας.  

Οι τρείς κατηγορίες κυματομορφών εμφανίζουν εύκολα διαχωρίσιμα πρότυπα 

εξαγόμενα μέσω της STD_MRA τεχνικής όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2. Για να 

δοθεί μεγαλύτερη γενίκευση το STD_MRA διάνυσμα κανονικοποιήθηκε ώστε 

να μην επηρεάζεται από το πλάτος των κυματομορφών.  Ως μητρικό wavelet 

επιλέχθηκε το Daubechies4. Για την αναγνώριση, χρησιμοποιήθηκε ένα 

νευρωνικό δίκτυο το οποίο σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 

αρχές σχεδιασμού νευρωνικών δικτύων [135-137]. Επιλέχθηκε ένα 6-5-3 

εμπροσθόδρομο νευρωνικό δίκτυο (ουσιαστικά ένα 6-5-3 perceptron) ως μια 

αρκετά απλή, αποδοτική και ταχεία υλοποίηση για την περίπτωση μη 

γραμμικά διαχωρίσιμων κατηγοριών. Για την εκπαίδευση του δικτύου 

χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος οπισθόδρομης διάδοσης Levenberg-

Marquardt. Ως συνάρτηση μεταφοράς για τους κρυφούς νευρώνες επιλέχθηκε 

η υπερβολική εφαπτομένη ενώ για το επίπεδο εξόδου επιλέχθηκε η 

λογαριθμική σιγμοειδής ώστε οι έξοδοι να έχουν πεδίο τιμών το [0,1].  

Λεπτομέρειες για το δίκτυο παρατίθενται στο σχήμα 5.3. Αντιστοιχήθηκαν 

εύκολα διαχωρίσιμα διανύσματα σε κάθε κατηγορία ([1 0 0]’ στην πρώτη 

κατηγορία, [0 1 0]’ στην δεύτερη και [0 0 1]’ στην Τρίτη) και το διάνυσμα 

εξόδου αναγνωρίζεται από ένα απλό αλγόριθμο. Η εκπαίδευση ήταν ταχύτατη 

(74 επαναλήψεις) με ουσιαστικά αμελητέα τελική τιμή σφάλματος (<10-20). Για 

την εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν 13 κυματομορφές (4 της πρώτης 

κατηγορίας, 3 της δεύτερης και 6 της τρίτης) ενώ το νευρωνικό αναγνώρισε με 

απόλυτη επιτυχία 40 κυματομορφές (9 της πρώτης κατηγορίας, 7 της 

δεύτερης και 24 της τρίτης) 
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Σχήμα 5.2 Τυπικά παραδείγματα των κυματομορφών των τριών κατηγοριών και των 
αντίστοιχων διανυσμάτων STD_MRA VECTOR [134] 
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Σχήμα 5.3 α. Σχηματική αναπαράσταση του νευρωνικού δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για 
την αναγνώριση των εξαγόμενων προτύπων β. ο τύπος και η γραφική παράσταση της 
συνάρτησης της υπερβολικής εφαπτομένης που χρησιμοποιήθηκε για το κρυφό επίπεδο γ. ο 
τύπος και η γραφική παράσταση της λογαριθμικής σιγμοειδούς που χρησιμοποιήθηκε για το 
επίπεδο εξόδου δ. Οι κυματομορφές που χρησιμοποιήθηκαν ανά κατηγορία για την 
εκπαίδευση και την αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης [134] 
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5.  3. Παρατηρήσεις 

 

Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, τεχνικές αναγνώρισης προτύπων 

έχουν εφαρμοστεί μόνο σε μετρήσεις ρεύματος διαρροής στο εργαστήριο. Τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή στο πεδίο δεν αφορούν μόνο 

τις υπολογιστικές απαιτήσεις αλλά και την εν γένει αποτελεσματικότητα και 

σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Οι μετρήσεις στο εργαστήριο γίνονται 

υπό συγκεκριμένες ελεγχόμενες και επιταχυνόμενες συνθήκες. Έτσι, οι 

κυματομορφές που προκύπτουν αφορούν συνήθως ξεκάθαρα διακριτά στάδια 

και τα συμπεράσματα δεν αφορούν απαραίτητα την επιφανειακή 

δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες. Αντίθετα, στο πεδίο οι συνθήκες 

ποικίλλουν και οι κυματομορφές που προκύπτουν μπορεί να έχουν 

σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτές του εργαστηρίου. Συνεπώς, η 

αποδοτικότητα ενός συστήματος αναγνώρισης στο εργαστήριο δεν σημαίνει 

και αποδοτικότητα στο πεδίο. 

Για παράδειγμα, αν παρακολουθηθεί η μεταβολή της τιμής κορυφής κατά τη 

διάρκεια μιας επιταχυνόμενης δοκιμής τότε είναι φυσικό να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι κυματομορφές συγκεκριμένου σχήματος, παρουσιάζουν 

τιμές κορυφής που ανήκουν σε διακριτές περιοχές. Η μεταφορά ενός τέτοιου 

συμπεράσματος στο πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. Σε περίπτωση που δεν αποθηκεύονται οι κυματομορφές τότε 

δεν υπάρχει και δυνατότητα εντοπισμού και αξιολόγησης του προβλήματος. Η 

μη αντιστοιχία σχήματος κυματομορφής και τιμής κορυφής έχει εντοπιστεί και 

αναφερθεί από διάφορους ερευνητές καθώς η καταγραφή της τιμής κορυφής 

είναι η πλέον διαδεδομένη μέτρηση. Καμία τεχνική αναγνώρισης όμως δεν 

έχει γνωρίσει παρόμοια ευρεία εφαρμογή, ώστε να αξιολογηθεί από 

διαφορετικούς ερευνητές σε ποικιλία συνθηκών και, όπως προαναφέρθηκε, 

καμία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε μετρήσεις στο πεδίο.  

Όπως σε κάθε πρόβλημα αναγνώρισης ο καθορισμός του προβλήματος είναι 

ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας. Για παράδειγμα, η τεχνική 

wavelet STD_MRA που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα ποιότητας ισχύος όπου υπάρχει 
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σαφώς καλύτερη οριοθέτηση και περιγραφή του προβλήματος [138-143]. 

Στην περίπτωση των κυματομορφών ρεύματος διαρροής, όταν οι 

αναμενόμενες κυματομορφές είναι συγκεκριμένες [38, 144] ή όταν επιλεγούν 

κατάλληλα  [145], η τεχνική δείχνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρόλα 

αυτά, όταν επιχειρηθεί η γενίκευσή της παρουσιάζει προβλήματα [31].   

 

 

 
 
Σχήμα 5.4 Τα πρότυπα που εξάγονται βάσει της STD_MRA τεχνικής για το σύνολο των 
κυματομορφών 

 

Η εφαρμογή της STD_MRA τεχνικής στο σύνολο των κυματομορφών δίνει το 

σχήμα 5.4, το οποίο δίνει μια πολύ πιο χαοτική εικόνα από την αναμενόμενη. 

Έτσι, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το βασικό μειονέκτημα του προηγούμενου 

συστήματος δεν είναι ο μικρός αριθμός κυματομορφών αλλά ο σχεδιασμός 

του στο αρχικό επίπεδο της κατηγοριοποίησης και η διασύνδεσή του με το 

φυσικό πρόβλημα. Αυτό το μειονέκτημα θα παραμείνει ασχέτως του αριθμού 

των κυματομορφών που θα επιλεγούν εφόσον οι κυματομορφές ανήκουν στις 

τρεις προκαθορισμένες κατηγορίες. Το ζήτημα αυτό δείχνει το πρόβλημα 

μεταφοράς συστήματος αναγνώρισης στο πεδίο. Το σύστημα αναγνώρισης 

της προηγούμενης παραγράφου αναπτύχθηκε κατά τα πρώτα στάδια της 

έρευνας, με τις κυματομορφές να εξάγονται δειγματοληπτικά από τα CSV 

αρχεία. Με την ανάπτυξη του πρωτότυπου λογισμικού και την δυνατότητα 

συνολικής μελέτης και εποπτείας των καταγεγραμμένων κυματομορφών, η 

έρευνα στράφηκε προς την μελέτη των κυματομορφών ώστε να διερευνηθεί 
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ενδελεχώς το σχήμα και οι ιδιαιτερότητες των κυματομορφών που 

καταγράφονται στο πεδίο.  Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρησιμοποίηση πιο 

σύνθετων τεχνικών αναγνώρισης όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα εισάγουν 

από τη φύση τους αβεβαιότητα, πιθανό σφάλμα και υπολογιστική 

πολυπλοκότητα και πρέπει να επιλέγονται μόνο στην περίπτωση κατηγοριών 

για τις οποίες η διάκριση δεν μπορεί να γίνει με απλούστερες συναρτήσεις 

απόφασης. Στις επόμενες παραγράφους θα ακολουθήσει μια ανάλυση των 

ιδιαιτεροτήτων των κυματομορφών που καταγράφονται στο πεδίο και θα 

επιχειρηθεί η εισαγωγή ντετερμινιστικών κριτηρίων για την ταυτοποίηση 

κυματομορφών που  

 

5.  4. Διερεύνηση των κυματομορφών  

 

Για την διερεύνηση των κυματομορφών που παρουσιάζουν δραστηριότητα 

χρησιμοποιήθηκαν 1540  κυματομορφές. Ουσιαστικά πρόκειται για τις 

κυματομορφές που απέμειναν μετά την εφαρμογή των τριών τεχνικών 

απομάκρυνσης θορύβου στις 75887 κυματομορφές όπως αναλύθηκε στο 

τέταρτο κεφάλαιο.  Οι κυματομορφές καταγράφηκαν από δύο διαφορετικές 

συσκευές, τοποθετημένες στους  Υποσταθμούς Ηράκλειο 2 και 

Λινοπεράματα, σε 18 διαφορετικούς μονωτήρες στηρίξεως (πορσελάνινοι, 

επικαλυμμένοι με RTV SIR και συνθετικοί).  

 

5.  5. Αιχμές 

 

5.  5. 1  Επισκόπηση κυματομορφών 

 

Παρόμοιες αιχμές με αυτές που απομακρύνθηκαν με την Τεχνική-Β στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, καταγράφονται υπερτιθέμενες σε ορισμένες 

ημιτονοειδείς κυματομορφές όπως φαίνεται στο σχήμα 5.5. Το πλήθος, το 

πλάτος και η συχνότητα εμφάνισής των αιχμών ποικίλει αλλά σε ορισμένες 

περιπτώσεις η παρουσία των αιχμών καλύπτει μόνο μέρος της κυματομορφής 
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(σχήματα 5.5α και 5.5β) ενώ παρόλο που οι αιχμές δεν ακολουθούν πάντα 

την πολικότητα του ρεύματος ενίοτε φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με τα 

τοπικά ακρότατα του ρεύματος (σχήμα 5.5γ). Το ημιτονοειδές μέρος δεν είναι 

πάντα διακριτό λόγω της παρουσίας των αιχμών (σχήματα 5.5α και 5.5δ). 

Παρόλα αυτά, οι κυματομορφές αυτές έχουν σαν κύρια συνιστώσα τα 50Hz 

και γι’ αυτό δεν απομακρύνθηκαν κατά την εφαρμογή της Τεχνικής-Γ.  

Μια παρόμοια κατηγορία κυματομορφών αφορά κυματομορφές όπως αυτές 

του σχήματος 5.6. Σε αυτή την περίπτωση η παρουσία των αιχμών δεν είναι 

έντονη αλλά καταγράφονται αιχμές σχετικά μεγάλου πλάτους συγκεντρωμένες 

στο σημείο μετάβασης από τον τυπικό θόρυβο προς το ημιτονοειδές μέρος 

και αντιστρόφως. Το ημιτονοειδές μέρος των κυματομορφών και στις δύο 

περιπτώσεις έχει τιμή κορυφής κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA και συχνά 

είναι στα όρια της ακρίβειας της συσκευής όπως φαίνεται στα σχήματα 5.5 και 

5.6. Οι αιχμές όμως τους προσδίδουν σημαντικά μεγαλύτερη τιμή κορυφής. 

Τέτοιες κυματομορφές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα 

αν εισαχθούν σε μη κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα αναγνώρισης, όπως 

αυτό που περιγράφηκε στην παράγραφο 5.3 ή σε παραπλανητικά 

συμπεράσματα και αποτελέσματα αν υπολογίζονται στοιχεία σχετιζόμενα με 

την τιμή κορυφής ή το ρυθμό μεταβολής του ρεύματος.   
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Σχήμα 5.5. Αιχμές υπερτιθέμενες σε ημιτονοειδείς κυματομορφές 
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Σχήμα 5.6. Συγκεντρωμένες αιχμές κατά την μετάβαση α-β. από τυπικό θόρυβο σε ημίτονο 
και γ-δ. από ημίτονο σε τυπικό θόρυβο. 

 

5.  5. 2 Κριτήριο και συνάρτηση ταξινόμησης  

 

Η μελέτη του διανύσματος STD_MRA VECTOR για αυτές τις κυματομορφές 

ανέδειξε ως κοινό χαρακτηριστικό, η μέγιστη τιμή του διανύσματος να 

βρίσκεται στο πρώτο (D1) και όχι στο πέμπτο (D5) στοιχείο. Αν ληφθεί υπόψη 

ο Πίνακας 4.12, η ιδιότητα αυτή ουσιαστικά δηλώνει ότι οι υψηλές συχνότητες 

(500~1000 Hz), στις οποίες και περιέχονται οι αιχμές, έχουν μεγαλύτερη 

επίδραση στο τελικό σήμα σε σχέση με την ζώνη 31,25~62,5 Hz η οποία 

περιέχει το ημιτονοειδές μέρος. O λόγος SR που περιγράφηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, παίρνει την τιμή 1 για αυτές τις κυματομορφές, 

αποτελώντας έτσι ένα ντετερμινιστικό κριτήριο για την αναγνώρισή τους.  

Χρησιμοποιώντας αυτό το κριτήριο απομονώνονται 220 κυματομορφές και το 

συγκεντρωτικό διάγραμμα των διανυσμάτων STD_MRA VECTOR για αυτές 

παρατίθεται στο σχήμα 5.7. Το σχήμα 5.8 δείχνει αφενός τον  κίνδυνο 

εξαγωγής εσφαλμένων συμπερασμάτων αν οι συγκεκριμένες κυματομορφές 

εισαχθούν σε ένα μη κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα αναγνώρισης όπως 

αυτό της παραγράφου 5.3 και αφετέρου την δυσκολία σχεδιασμού ενός 

τέτοιου συστήματος αν δεν ληφθεί υπόψη το φυσικό πρόβλημα. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειωθεί ότι σε συνέχεια της τεχνικής που 
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αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο λόγος SR μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε αυτήν  την περίπτωση για να αναγνωρίσει 

κυματομορφές στις οποίες παρουσιάζονται αιχμές. Στο σχήμα 5.8 φαίνεται η 

τιμή επί τοις εκατό του λόγου SR  για το σύνολο των κυματομορφών. Στο 

σχήμα 5.9 παρατίθενται οι κυματομορφές με 100%>SR>64,5% με  φθίνουσα 

κατάταξη. 

 

 

 
 

Σχήμα 5.7 Το συγκεντρωτικό STD_MRA διάγραμμα για τις 220 κυματομορφές 

 

 

 
 

Σχήμα 5.8 Η μεταβολή του λόγου SR  για το σύνολο των κυματομορφών  
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Σχήμα 5.9. Κυματομορφές για διάφορες τιμές του λόγου SR (με φθίνουσα σειρά) 
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Σχήμα 5.9. Κυματομορφές για διάφορες τιμές του λόγου SR (με φθίνουσα σειρά) 
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Σχήμα 5.9. Κυματομορφές για διάφορες τιμές του λόγου SR (με φθίνουσα σειρά) 
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5.  6 Ημιτονοειδείς και παραμορφωμένες ημιτονοειδείς 

 

5. 6.  1 Παρατηρήσεις  

 

Η μελέτη των καταγεγραμμένων στο πεδίο ημιτονοειδών κυματομορφών 

οδηγεί στην καταγραφή δύο παρατηρήσεων που σχετίζονται με την 

ιδιαιτερότητα των συνθηκών και δεν έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα από άλλους 

ερευνητές. Η πρώτη παρατήρηση αφορά την καταγραφή ημιτονοειδών 

κυματομορφών με σημαντικές τιμές κορυφής, που πρέπει να αποδοθεί στην 

υψηλή εφαρμοζόμενη τάση (150 kV) αλλά και στην ιδιαιτερότητα των 

συνθηκών στο πεδίο που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό επιφανειακού 

αγώγιμου φιλμ υψηλής αγωγιμότητας. Ορισμένες τέτοιες κυματομορφές 

φαίνονται στο σχήμα 5.10 με διάφορες τιμές κορυφής. Η ημιτονοειδής 

κυματομορφή με το μεγαλύτερο πλάτος έχει τιμή κορυφής 49,5 mA και 

απεικονίζεται στο σχήμα 5.10δ.  
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Σχήμα 5.10 Ημιτονοειδείς κυματομορφές με τιμή κορυφής α. 2,6 mA β. 11,7 mA γ. 29,2 mA δ. 
49,5 mA 
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Η δεύτερη παρατήρηση αφορά βαθμιαίες ή απότομες μεταβολές πλάτους 

αλλά και είδους παραμόρφωσης όπως φαίνεται στο σχήμα 5.11. Οι μεταβολές 

αυτές αντανακλούν αντίστοιχες μεταβολές στην αγωγιμότητα της επιφάνειας 

του μονωτήρα οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με την μεταβολή της 

κατάστασης της επιφάνειας λόγω των συνθηκών στο πεδίο (ανομοιόμορφη 

ύγρανση, θέρμανση και επικάθιση ρύπων) αλλά και με μεταβολές στην χημική 

σύνθεση των ρύπων [64, 146-148]. Η παρουσία αυτών των κυματομορφών 

μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα σε περίπτωση που 

εξετάζεται ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος διαρροής [13].  
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Σχήμα 5.11 ημιτονοειδείς κυματομορφές που παρουσιάζουν μεταβολές στο πλάτος και το 
είδος της παραμόρφωσης 

 

5. 6.  2 Κριτήριο και συνάρτηση ταξινόμησης  

 

Η μελέτη των ημιτονοειδών και των σχετικών προτύπων κατά την ανάπτυξη 

του πρώτου συστήματος αναγνώρισης, έδειξε ότι οι συγκεκριμένες 

ημιτονοειδείς μπορούσαν να αναγνωρισθούν από την τιμή του D3 δηλαδή 

τρίτου στοιχείου του διανύσματος STD_MRA VECTOR, το οποίο όπως 

φαίνεται και από τα παραδείγματα του σχήματος 5.2 είναι σημαντικά 

χαμηλότερο στην περίπτωση των ημιτονοειδών κυματομορφών.  
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.12, το D3 εμπεριέχει πληροφορίες από την ζώνη 

συχνοτήτων 125 έως 250 Hz και άρα την τρίτη αρμονική, άνοδος του 

περιεχομένου της οποίας έχει συσχετιστεί με την παρουσία παραμόρφωσης 

και εκκενώσεων όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2.  Για την αναγνώριση των 

ημιτονοειδών κυματομορφών χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο η τιμή του D3 και 

τέθηκε ως κατώφλι η τιμή 12% η οποία και είχε τα καλύτερα αποτελέσματα 

στο σετ των εξεταζόμενων κυματομορφών. Απομονώθηκαν έτσι 367 

ημιτονοειδείς και παραμορφωμένες ημιτονοειδείς κυματομορφές και το 

συγκεντρωτικό STD_MRA διάγραμμα αυτών των κυματομορφών φαίνεται στο 

σχήμα 5.12. 

Όπως φαίνεται από το σχήμα, παρατηρείται ομοιογένεια στα παραγόμενα 

πρότυπα με την STD_MRA τεχνική. Κάποια διακύμανση παρατηρείται στα 

πρώτα δύο επίπεδα διάσπασης που αντιστοιχούν στις συχνότητες 250~1000 

Hz ενώ και μικρότερη στο τέταρτο επίπεδο που αντιστοιχεί στην ζώνη 

συχνοτήτων 62,5~125 Hz.  

 

 

 

 
 

Σχήμα 5.12 Το συγκεντρωτικό STD_MRA διάγραμμα για τις 367 ημιτονοειδείς κυματομορφές 
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5. 6.  3 Επισκόπηση των τιμών κορυφής των 367 ημιτονοειδών 

κυματομορφών 

 

Το διάγραμμα όλων των τιμών κορυφής για τις 367 κυματομορφές 

παρατίθεται στο σχήμα 5.13α ενώ στο σχήμα 5.14β παρατίθεται το πλήθος 

των κυματομορφών σε συνάρτηση με την περιοχή των τιμών κορυφής. Η 

πλειονότητα των κυματομορφών παρουσιάζει τιμές κορυφής μικρότερες από 

10 mA (311 σε σύνολο 367 ή 84,74%). Παρόλα αυτά, η καταγραφή 

μεγαλύτερων ημιτόνων δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη, με το μεγαλύτερο 

ημίτονο να καταγράφει τιμή κορυφής 49,5 mA και να απεικονίζεται στο σχήμα 

5.10δ. Η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως η παρακολούθηση της τιμής κορυφής, η 

τεχνική bin counting και ο υπολογισμός του φορτίου καθώς σε περίπτωση 

τέτοιων κυματομορφών, οι τεχνικές αυτές θα οδηγήσουν σε παραπλανητικά 

συμπεράσματα.  
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Σχήμα 5.13: α. Οι τιμές κορυφής των 367 ημιτονοειδών κυματομορφών β. το πλήθος των 
ημιτονοειδών κυματομορφών σε συνάρτηση με την περιοχή των τιμών κορυφής 
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5.  7. Κυματομορφές με εκκενώσεις 

 

5. 7. 1 Παρατηρήσεις  

 
 

Η επισκόπηση των κυματομορφών που παρουσιάζουν εκκενώσεις 

αναδεικνύει ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες αλλά και εν γένει δυσκολία στην 

ομαδοποίηση των κυματομορφών.  

Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη απομονωμένων παλμών στο πεδίο, καθώς 

συγκεκριμένοι ερευνητές έχουν αναφέρει την ύπαρξή τους στο εργαστήριο 

[10, 15, 17]. Οι παλμοί αυτοί καταγράφονται υπερτιθέμενοι σε ημιτονοειδείς 

μικρού πλάτους ή ακόμα και σε τυπικό θόρυβο όπως φαίνεται στο σχήμα 

5.14. Μία ιδιαιτερότητα που δεν έχει αναφερθεί από άλλους ερευνητές είναι ότι 

συγκεκριμένες συνθήκες φαίνεται να ευνοούν παλμούς θετικής ή αρνητικής 

πολικότητας όπως φαίνεται στο σχήμα 5.15.  
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Σχήμα 5.14. Απομονωμένοι παλμοί μεγάλου εύρους υπερτιθέμενοι σε ημιτονοειδείς 
κυματομορφές μικρού εύρους α. παλμός -19,9mA σε τυπικό θόρυβο β. παλμός 11,2 mA σε 
ημιτονοειδή στα όρια της ακρίβειας της συσκευής (0,35mA) γ. παλμός 29,75mA σε 
ημιτονοειδή στα όρια της ακρίβειας της συσκευής (0,35mA) δ. παλμός -67,3mA σε 
ημιτονοειδή κυματομορφή -3mA 

 

 



 164 

 

 
α 

 

 
β 
 

 
γ 
 

 
δ 

Σχήμα 5.15. Παλμοί με προσανατολισμό: α-β. αρνητικό γ-δ. θετικό 

 

Η διάκριση μεταξύ δευτέρου και τρίτου σταδίου δραστηριότητας, δηλαδή 

μεταξύ παλμών και συμμετρικών κυματομορφών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη 

καθώς διαφορετικά μέρη της ίδιας κυματομορφής μπορεί να ανταποκρίνονται  

σε διαφορετικά στάδια, δηλαδή να συνυπάρχει μια συμμετρική εκκένωση με 

την εμφάνιση παλμών, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.16 
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Σχήμα 5.16. Κυματομορφές μεταξύ των δύο τελευταίων σταδίων 
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Όπως αναφέρθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο, καταγράφονται εκκενώσεις με μικρή 

τιμή κορυφής, με την μικρότερη να απεικονίζεται στο σχήμα 4.5 και να έχει 

τιμή κορυφής λίγο πάνω από τα 3 mA. Το σχήμα και η διάρκεια των παλμών, 

η συχνότητα εμφάνισης καθώς και η παραμόρφωση του ημιτονοειδούς 

μέρους της κυματομορφής μπορεί να ποικίλει, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.17.  
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Σχήμα 5.17. Εκκενώσεις μικρού πλάτους 

 

Η διάκριση μεταξύ εκκενώσεων και έντονα παραμορφωμένου ημιτόνου δεν 

είναι πάντα εύκολη. Το είδος και το πλάτος της παραμόρφωσης μπορεί να 

διέρχεται βαθμιαίων ή απότομων αλλαγών. Αντίστοιχα, η διάρκεια των 

παλμών και η τάση έναυσης της εκκένωσης, φαίνεται να ποικίλλει με 

αποτέλεσμα να καταγράφονται παλμοί μικρότερης και μεγαλύτερης διάρκειας. 

Η συχνότητα εμφάνισης των παλμών και το σχήμα της υπόλοιπης 

κυματομορφής παίζει επίσης ρόλο στην εντύπωση που δίνει η κυματομορφή. 

Η χρονική τοποθέτηση των παλμών επίσης ποικίλει όπως φαίνεται στο σχήμα 

5.18 όπου απεικονίζονται κυματομορφές με έναν, δύο, τρείς και τέσσερις 

συνεχόμενους παλμούς.  Οι κυματομορφές που έχουν επιλεγεί για το σχήμα 

5.18 δείχνουν κυματομορφές στις οποίες οι συνεχόμενοι παλμοί είναι και οι 

μόνοι, χωρίς όμως αυτό να είναι σύνηθες όπως δείχνουν και τα σχήματα 5.15, 
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5.16 και 5.17. Μία ακόμα παρατήρηση που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι 

συμμετρικές κυματομορφές που πιθανότατα απεικονίζουν σταθερές 

εκκενώσεις καταγράφονται και σε σχετικά μικρές τιμές κορυφής, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.19.  
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Σχήμα 5.18. Κυματομορφές με α. έναν β. δύο γ. τρεις και δ. τέσσερις συνεχόμενους παλμούς 
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Σχήμα 5.19 Εκκενώσεις που διατηρούνται για όλο το χρονικό παράθυρο με διάφορες τιμές 
κορυφής α. 3 mA β. 6 mA γ. 21 mA δ. 32 mA 
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Η παρουσία συγκεντρωμένων και παλμών μεγαλύτερου πλάτους που 

σηματοδοτούν την παρουσία μιας ισχυρότερης εκκένωσης δεν καταγράφεται 

μόνο όταν η υπόλοιπη κυματομορφή είναι ημιτονοειδής αλλά και σε 

κυματομορφές που το υπόλοιπο μέρος τους επίσης αντανακλά την ύπαρξη 

μικρότερων εκκενώσεων όπως φαίνεται στο σχήμα 5.20α-γ. Το πλάτος, η 

διάρκεια και η συχνότητα εμφάνισης των παλμών ποικίλει και το γεγονός αυτό 

τονίζεται ιδιαίτερα στο σχήμα 5.20δ. 
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Σχήμα 5.20. Κυματομορφές με παρουσία εκκενώσεων 

 

Ιδιομορφίες παρουσιάζονται και στις συμμετρικές κυματομορφές που ανήκουν 

στο τρίτο στάδιο, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.21. Καταγράφονται διαφορετικές 

εκκενώσεις σε απόσταση μερικών ημιπεριόδων αλλά και αυξομειώσεις στο 

πλάτος των παλμών των εκκενώσεων όπως φαίνεται στο σχήμα 5.21. Η 

διάκριση μεταξύ διαφορετικών εκκενώσεων ή μίας εκκένωσης με 

μεταβαλλόμενη ένταση δεν είναι πάντα εύκολη όπως φαίνεται στις 

περισσότερες των κυματομορφών του σχήματος 5.21. Η έναυση και το 

σβήσιμο των εκκενώσεων μπορεί να γίνεται ομαλά ή όχι, ενώ πρέπει να 

σημειωθεί ότι σε ορισμένες κυματομορφές εμφανίζονται σποραδικές 
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ημιπεριόδοι στις οποίες η δραστηριότητα γίνεται αιφνιδίως μηδενική όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.21θ. 
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Σχήμα 5.21 Κυματομορφές που ανήκουν στο τρίτο στάδιο 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι όποιες παρατηρήσεις δεν μπορούν με ασφάλεια να 

αποδοθούν σε συγκεκριμένα αίτια λόγω των συνθηκών καταγραφής και την 

απουσία συμπληρωματικών μετρήσεων αλλά καταγράφονται αφενός για να 

δοθεί μια πληρέστερη εικόνα της καταγεγραμμένης δραστηριότητας αφετέρου 

ως ζητήματα που προσφέρονται για περαιτέρω έρευνα. 
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5. 8. Διαχωρισμός με βάση την διάρκεια των εκκενώσεων 

 

Για να δοθεί μια συνολική και ποιοτική εικόνα των κυματομορφών, ορίστηκαν 

δύο διαφορετικές κατηγορίες με βάση την διάρκεια των εκκενώσεων που 

καταγράφονται σε κάθε κυματομορφή. Κυματομορφές που απεικονίζουν 

εκκενώσεις που διαρκούν μέχρι και τέσσερις συνεχόμενες ημιπεριόδους 

κατατάχθηκαν στην πρώτη κατηγορία ενώ η ύπαρξη εκκένωσης που διαρκεί 

πέντε ή περισσότερες συνεχόμενες ημιπεριόδους κατατάσσει την 

κυματομορφή στην δεύτερη κατηγορία. Μελετήθηκε ένα σύνολο 387 

κυματομορφών, με 170 να ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και 217 στην 

δεύτερη.  Οι τιμές κορυφής των κυματομορφών των δύο κατηγοριών (Κ1 και 

Κ2)  και η διακύμανσή τους απεικονίζονται στο σχήμα 5.22.  

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, η παρουσία εκκενώσεων δεν σημαίνει και 

ταυτόχρονα μεγάλη τιμή κορυφής. Η ελάχιστη τιμή κορυφής που 

καταγράφεται και για τις δύο κατηγορίες είναι λίγο μικρότερη των 2,7 mA. 

Κυματομορφές της δεύτερης κατηγορίας με τιμή κορυφής κάτω από τα 5 mA 

είναι μεν σχετικά σπάνιες πλην όμως υπαρκτές (14 σε σύνολο 217 ή 6,45%)  

ενώ φαίνεται να υπάρχει σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο κατηγοριών στην 

περιοχή 5~15 mA. Τιμές κορυφής μεγαλύτερες από τα 50 mA καταγράφονται 

μόνο σε περιπτώσεις εκκενώσεων μεγαλύτερης διάρκειας (κατηγορία Κ2) ενώ 

σχετικά σπάνια για την πρώτη κατηγορία (Κ1) είναι και η καταγραφή  τιμών 

κορυφής στην περιοχή 20~50 mA (μόλις 8 σε σύνολο 170 ή ποσοστό 4,7%). 

Αντίθετα, περισσότερο από το ένα τρίτο των κυματομορφών της δεύτερης 

κατηγορίας έχει τιμή κορυφής μεγαλύτερη από τα 20 mA (77 σε σύνολο 217 ή 

ποσοστό 35,48%) ενώ 25 από αυτές τις κυματομορφές (ή ποσοστό επί του 

συνόλου 11,52%) έχουν τιμή κορυφής μεγαλύτερη από τα 50 mA και 9 

κυματομορφές (ή ποσοστό 4,14% επί του συνόλου) μεγαλύτερη από τα 100 

mA. Γενικώς διαφαίνεται ότι οι σύντομες εκκενώσεις είναι εν γένει και λιγότερο 

ισχυρές χωρίς όμως ένας τέτοιος κανόνας να είναι ασφαλής για τον 

διαχωρισμό των κυματομορφών με μικρά και μεσαία πλάτη. Αντίθετα, φαίνεται 

να μπορεί να υποτεθεί με ασφάλεια ότι σημαντικά πλάτη προέρχονται μόνο 

από κυματομορφές της δεύτερης κατηγορίας. 
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Σχήμα 5.22. α. οι τιμές κορυφής και β. η διασπορά των τιμών κορυφής για τις δύο κατηγορίες 
Κ1 και Κ2 
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5. 9. Υπολογισμός μεγεθών και εξαγωγή προτύπου 

 

Για την αναγνώριση των κυματομορφών υπολογίστηκαν 20 μεγέθη, με 10 από 

αυτά να αφορούν το πεδίο του χρόνου και 10 το πεδίο της συχνότητας, ώστε 

να υπάρχει ισορροπία στο εξαγόμενο πρότυπο.  Τα μεγέθη και η συνάρτηση 

υλοποίησής τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. Υπολογίστηκαν τα 

κυριότερα περιγραφικά στατιστικά μέτρα θέσης και μεταβλητότητας [149-151] 

όπως η μέση τιμή, η διάμεσος, το εύρος, η διασπορά, η τυπική απόκλιση και 

το ενδοτεταρτομοριακό εύρος, ενώ υπολογίστηκαν και ροπές ανώτερης τάξης 

όπως η κύρτωση και η ασυμμετρία αλλά και η μέση απόλυτη απόκλιση. 

Επίσης υπολογίστηκε το φορτίο κάθε κυματομορφής ως το άθροισμα 

διαδοχικών τραπεζίων, λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα δειγματοληψίας 

δηλαδή την απόσταση δύο διαδοχικών σημείων.  

Στο πεδίο της συχνότητας υπολογίστηκαν οι λόγοι των πρώτων περιττών 

αρμονικών (τρίτης προς πρώτη, πέμπτη προς πρώτη και πέμπτη προς τρίτη), 

ο λόγος παραμόρφωσης και ο λόγος περιττής παραμόρφωσης. Διευκρινίζεται 

ότι τόσο για το λόγο παραμόρφωσης όσο και για το περιεχόμενο των 

αρμονικών χρησιμοποιήθηκε η ισχύς των αρμονικών. Ανάλογοι λόγοι 

υπολογίστηκαν για τα στοιχεία του διανύσματος STD_MRA VECTOR ενώ 

υπολογίστηκε και ο λόγος παραμόρφωσης βάσει των στοιχείων του 

STD_MRA VECTOR.  
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Πίνακας 5.1. Τα εξαγόμενα μεγέθη από τις κυματομορφές 
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5. 10. Ταξινόμηση 

 

Για την ταξινόμηση των κυματομορφών χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί 

αλγόριθμοι ταξινόμησης: ο αλγόριθμος k-πλησιέστερων γειτόνων, ο απλός 

Μπεϋζιανος ταξινομητής και οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης. Έγιναν 

διαφορετικές υλοποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα χαρακτηριστικά από 

το πεδίο του χρόνου, μόνο τα χαρακτηριστικά από το πεδίο της συχνότητας 

καθώς και το σύνολο των χαρακτηριστικών ώστε να εξαχθούν συγκριτικά 

αποτελέσματα. Στην συνέχεια εφαρμόστηκαν δύο αλγόριθμοι επιλογής (t-test 

και mRMR) για την επιλογή  των καταλληλότερων χαρακτηριστικών και η 

ταξινόμηση επαναλήφθηκε και με τους τρεις ταξινομητές λαμβάνοντας υπόψη 

τα επιλεγμένα από τους αλγόριθμους χαρακτηριστικά. 

 

5. 10. 1 Αλγόριθμοι ταξινόμησης 

 

Ο αλγόριθμος k-πλησιέστερων γειτόνων (k-Nearest Neighbor – kNN) [136, 

152-153] ταξινομεί κάθε στοιχείο στην κλάση εκείνη που ανήκουν τα 

περισσότερα από τα k γειτονικά του στοιχεία και θεωρείται από τους 

απλούστερους, αλλά και αποδοτικότερους όσον αφορά την πολυπλοκότητα, 

αλγόριθμους ταξινόμησης. Από τις διάφορες αποστάσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιείται η Ευκλείδεια 

απόσταση. Σε κάθε υλοποίηση, το 40% των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για 

την εκπαίδευση (training set), το 10% ως evaluation set (για την επιλογή του 

κατάλληλου k) και το υπόλοιπο 50% για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας (test set). 

Ο απλός Μπεϋζιανός ταξινομητής (Naive Bayesian Classifier) [153-156] είναι 

ένας απλός πιθανοτικός ταξινομητής που βασίζεται στο θεώρημα του Bayes 

και σαν βασική υπόθεση λαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά εισόδου ανεξάρτητα 

ανά δύο μεταξύ τους, αν και ο ταξινομητής έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός 

και σε περιπτώσεις που δεν ισχύει η παραπάνω υπόθεση. Σε κάθε 

υλοποίηση, το 50% των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και 

το υπόλοιπο 50% για την αξιολόγηση. Ο απλός Μπεϋζιανός ταξινομητής 
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ταξινομεί τα στοιχεία βασιζόμενος στην εκ των προτέρων πιθανότητα κάθε 

κλάσης και στις υπό συνθήκη πιθανότητες των χαρακτηριστικών. Η διαδικασία 

μπορεί να συμβολιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

1 2

1

( , ,..., ) arg max ( ) ( | )
n

n i i
c i

classify f f f p C c p F f C c


     

όπου C η κλάση, nf  το n-οστό χαρακτηριστικό του νέου δείγματος και nF
 το 

n-οστό χαρακτηριστικό στα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπαίδευση του ταξινομητή.  

Η εκ των προτέρων πιθανότητα των κλάσεων δίνεται από τον λόγο των 

δεδομένων που ανήκουν στην κλάση προς το συνολικό αριθμό των 

δεδομένων και στην συγκεκριμένη εφαρμογή είναι 43,9% για την πρώτη 

κλάση (Κ1) και 56,1% για την δεύτερη (Κ2). Για να υπολογιστεί η υπό 

συνθήκη του χαρακτηριστικού i iF f  για την κλάση c (π.χ. 1), αρκεί να 

υπολογιστεί ο λόγος του αριθμού εμφάνισης του χαρακτηριστικού iF  με τιμή 

if  όταν η κλάση έχει τιμή c (δλδ 1 για το παράδειγμα) προς τον συνολικό 

αριθμό εμφάνισης της κλάσης 1, στα δεδομένα εκπαίδευσης. Ο ταξινομητής 

θα υπολογίσει τα γινόμενα και για τις δύο κλάσεις και θα κατατάξει το στοιχείο 

στην κλάση που θα δώσει το μεγαλύτερο γινόμενο. Στην περίπτωση όπου 

ταξινομούνται συνεχείς τιμές, όπως στην συγκεκριμένη εφαρμογή, το πεδίο 

τιμών χωρίζεται σε διαστήματα και υπολογίζονται οι υπό συνθήκη τιμές για 

κάθε διάστημα. Σε κάθε διάστημα αντιστοιχεί μια γκαουσιανή συνάρτηση 

συμμετοχής με κέντρο το κέντρο του διαστήματος και διασπορά το εύρος του 

διαστήματος. Το κάθε δείγμα κατατάσσεται στο διάστημα του οποίου η 

συνάρτηση συμμετοχής εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή. Προληπτικά 

προστίθεται ένα πλασματικό δείγμα σε κάθε διάστημα και προσαυξάνεται 

ανάλογα ο συνολικός αριθμός δειγμάτων.  

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines - SVMs) 

[157-158] διαχωρίζουν τις κλάσεις με βάση το μέγιστο δυνατό περιθώριο 

ανάμεσα στις δύο κλάσεις, ορίζοντας το υπερ-επίπεδο ταξινόμησης. Τα 

διανύσματα που ορίζουν το υπερ-επίπεδο ταξινόμησης είναι τα διανύσματα 

υποστήριξης. Εφόσον απαιτείται, τα δεδομένα μεταφέρονται σε ν-διάστατο 

χώρο, όπου και είναι γραμμικά διαχωρίσιμα, μέσω μιας συνάρτησης πυρήνα 
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(kernel), ακολουθώντας το θεώρημα το Cover [159]. Η επιλογή της 

συνάρτησης πυρήνα βαραίνει σημαντικά στην λειτουργία των Μηχανών 

Διανυσμάτων Υποστήριξης. Η δημοφιλέστερη, και αυτή που χρησιμοποιείται 

και στην συγκεκριμένη υλοποίηση, είναι η Γκαουσιανή συνάρτηση  ακτινικής  

βάσης (RBF). Σε κάθε υλοποίηση, το 40% των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

για την εκπαίδευση (training set), το 10% ως evaluation set και το υπόλοιπο 

50% για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του αλγορίθμου (test set). 

Η μεταφορά σε νέο ν-διάστατο επίπεδο θυμίζει την χρήση κρυφού επιπέδου 

στα νευρωνικά δίκτυα, και οι Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης θεωρούνται από 

πολλούς η εξέλιξη των νευρωνικών δικτύων και ειδικά των perceptron. Σε 

αντίθεση με τα νευρωνικά δίκτυα όμως, ό αλγόριθμος των  Μηχανών 

Διανυσμάτων Υποστήριξης επιλέγει μόνος του την πολυπλοκότητά του και 

δεν επηρεάζεται από τοπικά ελάχιστα. Ο αλγόριθμος ελαχιστοποιεί το σφάλμα 

ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιεί το περιθώριο απόφασης και, λόγω του 

σχεδιασμού του, έχει σημαντική δυνατότητα γενίκευσης.  Το κυριότερο 

μειονέκτημά του είναι η υπολογιστική πολυπλοκότητα κυρίως κατά την 

εκπαίδευση αλλά και κατά την ταξινόμηση. 

 

5. 10. 2 Αλγόριθμοι επιλογής χαρακτηριστικών 

 

Ο αλγόριθμος t-test [149, 160-161]  είναι ένας απλός αλγόριθμος επιλογής 

χαρακτηριστικών που ελέγχει την συσχέτιση των χαρακτηριστικών μεταξύ 

τους υπολογίζοντας τον παράγοντα ti χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία 

(κυρίως την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση), μέσω διαφορετικών 

υλοποιήσεων ανάλογα με τις ιδιότητες της ομάδας δεδομένων που 

εξετάζονται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ακολουθήθηκε η υλοποίηση για 

στοιχεία διαφορετικού πλήθους και διαφορετικής διασποράς. Ο παράγοντας ti  

υπολογίζεται από τον τύπο: 

1 2

2 2

1 2

1 2

i i
i

i i

m m
t

s s

N N





,   
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όπου m η μέση τιμή και s η τυπική απόκλιση του χαρακτηριστικού i για τις 

κλάσεις 1 και 2 και Ν ο αριθμός των δειγμάτων των κλάσεων. 

Στην συνέχεια, για να χρησιμοποιηθεί ή απορριφθεί το χαρακτηριστικό, 

ελέγχεται αν η τιμή του ti  (για τον αντίστοιχο βαθμό ελευθερίας) υπερβαίνει 

την αντίστοιχη τιμή που προκύπτει από τον πίνακα της Τ-κατανομής [149, 

162] με διάστημα εμπιστοσύνης το 0,05 και βαθμούς ελευθερίας να δίνονται 

από τον τύπο:  

2 2 2

1 1 2 2

2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

( )
. .

( ) ( 1) ( ) ( 1)

i i

i i

s N s N
d f

s N N s N N




  
. 

Αν το υπερβαίνει τότε με πιθανότητα πάνω από 95% η διαφοροποίηση των 

μέσων όρων για αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι τυχαία και έτσι το 

χαρακτηριστικό μπορεί να επιλεχθεί. 

Ο αλγόριθμος mRMR  [163-164] λαμβάνει υπόψη τον ελάχιστο πλεονασμό 

και την μέγιστη συνάφεια από όπου παίρνει και το όνομά του (minimum 

Redundancy, Maximum Relevance – mRMR) και επιλέγει τα χαρακτηριστικά 

που δείχνουν την μεγαλύτερη συνάφεια με την ετικέτα κάθε κλάσης και την 

μικρότερη συνάφεια μεταξύ τους ώστε να επιτύχει τον ελάχιστο πλεονασμό. Ο 

αλγόριθμος χρησιμοποιεί την αμοιβαία πληροφορία η οποία δίνεται από τον 

τύπο: 

( , )
( , ) ( , ) ln

( ) ( )x y

P x y
I x y P x y

P x P y
   

Μια  μεγάλη  τιμή  για  την  αμοιβαία  πληροφορία  μεταξύ  δύο  τυχαίων  

μεταβλητών αποτελεί  ένδειξη μεγάλης συνάφειας ανάμεσα στις  εν  λόγω 

μεταβλητές και δείχνει ότι η γνώση της τιμής της μίας μεταβλητής παρέχει 

σημαντική πληροφορία για την τιμή της άλλης. Ο αλγόριθμος βρίσκει την 

ομάδα S των χαρακτηριστικών που παρουσιάζει την ελάχιστη συνάφεια 

μεταξύ τους που δίνεται από τον τύπο: 

2
,

1
( , )

i j

i j

f f S

R I f f
S 

  , όπου fi, fj  τα χαρακτηριστικά 

και την μέγιστη συνάφεια με την ετικέτα κλάσης c που δίνεται από τον τύπο: 
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1
( , )

i

i

f S

D I f c
S 

   

χρησιμοποιώντας το κριτήριο: 

2
,

1 1
arg max[ ( , ) ( , )]

| | | |
i i j

i i j
s f S f f S

I f c I f f
S S 

   

 

5. 10. 3 Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα αφορούν το μέσο όρο 20 επαναλήψεων για κάθε ομάδα 

χαρακτηριστικών και αλγόριθμο ταξινόμησης. Τα αποτελέσματα σε σχέση με 

το ποσοστό επιτυχίας κάθε μεθόδου και τα χαρακτηριστικά που λαμβάνονται 

υπόψη, φαίνονται στον πίνακα 5.2 και στο σχήμα 5.23.  Όπως φαίνεται και 

στις τρείς περιπτώσεις των τριών διαφορετικών ταξινομητών το ποσοστό 

επιτυχίας είναι μεγαλύτερο όταν χρησιμοποιούνται μόνο τα χαρακτηριστικά 

από το πεδίο της συχνότητας σε σχέση με όταν χρησιμοποιείται το σύνολο 

των στατιστικών ή μόνο χαρακτηριστικά από το πεδίο του χρόνου, με το 

τελευταίο σύνολο να παρουσιάζει τα χειρότερα αποτελέσματα. Το γεγονός 

αυτό αφενός δείχνει την συσχέτιση του αρμονικού περιεχομένου με το σχήμα 

της κυματομορφής και αφετέρου αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η 

επιλογή των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται ως πρότυπο 

αναγνώρισης και δείχνει ότι συμπεριλαμβάνοντας περισσότερο 

χαρακτηριστικά, στην προσπάθεια να περιγραφεί πληρέστερα η 

κυματομορφή, είναι πιθανό στην πραγματικότητα να υπονομεύεται η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος αναγνώρισης.  

Η εφαρμογή του t-test για την επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών έχει 

περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Απορρίπτει μόνο 3 χαρακτηριστικά, την 

μέση τιμή, τον λόγο K5/1 και τον λόγο D3/5. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει 

χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την χρήση μόνο των συχνοτικών 

χαρακτηριστικών αλλά καλύτερα σε σχέση με την χρήση μόνο των 

χαρακτηριστικών από το πεδίο του χρόνου, ενώ σε σχέση με τις υλοποιήσεις 

με το σύνολο των χαρακτηριστικών δίνει καλύτερα αποτελέσματα για τον 
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Μπευζιανό ταξινομητή, χειρότερα για τον αλγόριθμο knn και τα ίδια για την 

ταξινόμηση με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης.  

Η εφαρμογή του αλγορίθμου mRMR οδηγεί στην επιλογή των μισών 

χαρακτηριστικών από τα 20 διαθέσιμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η 

επιλογή των χαρακτηριστικών όσο και τα ποσοστά επιτυχίας των 

ταξινομητών. Κατά την επιλογή των χαρακτηριστικών, από το πεδίο του 

χρόνου επιλέγει την διάμεσο, την ασυμμετρία και την κύρτωση αφήνοντας πιο 

συνηθισμένα χαρακτηριστικά όπως το εύρος, η μέση τιμή και το φορτίο ενώ 

επιλέγει την τυπική απόκλιση αλλά όχι την διασπορά, την μέση απόλυτη 

απόκλιση και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Από το πεδίο της συχνότητας 

επιλέγει τον λόγο Κ3/1, τον λόγο Κ5/3 και τον λόγο περιττής παραμόρφωσης 

HD ενώ δεν επιλέγει τον λόγο K5/1 και τον λόγο συνολικής παραμόρφωσης 

THD. Από τα χαρακτηριστικά που υπολογίστηκαν με την τεχνική STD_MRA 

επιλέγει μόνο τον λόγο D1/5 κα τους λόγους D3/5  και D4/5. Τα αποτελέσματα για 

αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών είναι καλύτερα από όλες τις προηγούμενες 

υλοποιήσης για τον Μπευζιανό ταξινομητή και τις Μηχανές Διανυσμάτων 

Υποστήριξης αλλά όχι για τον αλγόριθμο knn, με την βελτίωση στις άλλες δύο 

περιπτώσεις να είναι όμως αρκετά σημαντικότερη σε σχέση με την μικρή 

μείωση που παρουσιάζεται για τον αλγόριθμο knn.  Η βελτίωση είναι πιο 

σημαντική στην περίπτωση του Μπευζιανού ταξινομητή (σχεδόν 13 

ποσοστιαίες μονάδες) ενώ η υλοποίηση για την συγκεκριμένη ομάδα 

χαρακτηριστικών με εφαρμογή Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης δίνει τα 

συνολικά καλύτερα αποτελέσματα με ποσοστό επιτυχίας 90,21%. 

Δεδομένου του αριθμού των κυματομορφών και των σχετικά μικρών 

διαφορών στα αποτελέσματα, η γενίκευση των συμπερασμάτων δεν είναι 

ασφαλής αλλά δείχνει ορισμένες γενικές τάσεις. Είναι φανερή η μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα των συχνοτικών χαρακτηριστικών σε σχέση με των χρονικών ή 

την χρήση συχνοτικών και χρονικών. Επίσης φαίνεται ότι η επιλογή των 

χαρακτηριστικών παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην αποτελεσματικότητα  του 

απλού Μπευζιανού ταξινομητή συγκριτικά με τους άλλους δύο ταξινομητές. 

Ακόμα, είναι γενικά φανερή η ανωτερότητα των Μηχανών Διανυσμάτων 

Υποστήριξης έναντι των άλλων δύο αλγορίθμων ταξινόμησης καθώς αποδίδει 

το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε κάθε υλοποίηση.  Η εφαρμογή του 
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αλγορίθμου επιλογής t-test φαίνεται να έχει αμφίβολα αποτελέσματα ενώ 

αντίθετα ο αλγόριθμος mRMR δείχνει αρκετά καλύτερα αποτελέσματα αλλά 

όχι στην περίπτωση του αλγορίθμου knn.  

Τελικά, σε πρακτικό επίπεδο, φαίνεται να διακρίνονται δύο έντονα διακριτές 

επιλογές ανάλογα και με άλλους περιορισμούς που μπορεί να τίθενται από 

την εφαρμογή (υπολογιστικός χρόνος, απλότητα κλπ). Η πρώτη επιλογή 

αφορά την απλούστερη υλοποίηση (αλγόριθμος knn και χαρακτηριστικά μόνο 

από το πεδίο του χρόνου) η οποία φαίνεται να είναι ικανή να δώσει 

ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας ελάχιστα μικρότερο από αυτό που δίνει η 

πολυπλοκότερη τεχνική Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης (82,48%). 

Δεδομένου των χαρακτηριστικών των αλγορίθμων ταξινόμησης, αυτή η 

υλοποίηση πρέπει να ακολουθηθεί αν το ζητούμενο είναι η υπολογιστική 

απλότητα. Αν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, τότε η δεύτερη διακριτή διαδρομή 

είναι ο υπολογισμός συχνοτικών χαρακτηριστικών, η χρήση του αλγόριθμου 

mRMR για την επιλογή των καταλληλότερων και η χρήση της τεχνικής SVMs 

για την ταξινόμηση των διανυσμάτων η οποία φαίνεται να δίνει και τα 

καλύτερα συνολικά αποτελέσματα (90,21%). 

 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 5.2. Το ποσοστό επιτυχίας για τους διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και τα 
διαφορετικά επιλεγμένα χαρακτηριστικά 

 Time Domain Freq. Domain All t-test mRMR 

Χαρακτηριστικά 1~10 11~20 1~20 
1, 3~11, 

13~17, 19~20 
3, 5, 7, 8, 11, 13, 

15, 16, 18, 19 

kNN 82,13% 86,77% 85,22% 83,85% 85,74% 

Naïve Bayes 69,41% 77,66% 73,02% 73,88% 86,43% 

SVMs 82,48% 88,49% 87,80% 87,80% 90,21% 
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Σχήμα 5.23. Το ποσοστό επιτυχίας για τους διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης και τα 
διαφορετικά επιλεγμένα χαρακτηριστικά 

 

5. 11. Συμπεράσματα 

 

Όσον αφορά τις κυματομορφές που καταγράφονται στο πεδίο και 

απεικονίζουν δραστηριότητα τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

1. η επισκόπηση των καταγεγραμμένων κυματομορφών επιβεβαιώνει τα 

βασικά σχήματα όπως αυτά αναφέρονται στην βιβλιογραφία, αν και λόγω 

της τεχνικής χρονικού παραθύρου δεν μπορεί να εντοπισθεί η 

μετάβαση/συσχέτιση μεταξύ τους. Επιβεβαιώνεται ακόμα η ύπαρξη 

απομονωμένων παλμών μεγάλου πλάτους που έχει αναφερθεί από 

ορισμένους ερευνητές στο εργαστήριο. 

2. η εξέταση των κυματομορφών αναδεικνύει ιδιαιτερότητες που δεν έχουν 

αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Στις ιδιαιτερότητες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται: 

I. η υπέρθεση αιχμών  

II. ημιτονοειδείς κυματομορφές μεγάλου πλάτους 

III. ημιτονοειδείς κυματομορφές με αφνίδιες ή σταδιακές αλλαγές 

πλάτους ή/και τύπου παραμόρφωσης 

IV. καταγραφή παλμών με συγκεκριμένη πολικότητα 

V. καταγραφή εκκενώσεων πολύ μικρού πλάτους 
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VI. καταγραφή συμμετρικών κυματομορφών μεγάλης χρονικής 

διάρκειας που καταγράφονται σε ποικίλα πλάτη 

VII. καταγραφή εκκενώσεων με αφνίδιες ή σταδιακές αλλαγές πλάτους 

ή/και τύπου παραμόρφωσης 

3. η εικόνα των κυματομορφών στο πεδίο αναδεικνύεται εξαιρετικά πιο 

σύνθετη σε σχέση με αυτή που καταγράφεται στο εργαστήριο. Όπως 

αποδεικνύεται και με ένα απλό παράδειγμα, ο ορισμός του προβλήματος 

είναι το πλέον σημαντικό για την αποδοτικότητα ενός συστήματος 

ταξινόμησης και η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος στο εργαστήριο 

δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στις πραγματικές συνθήκες. 

4. για την ταξινόμηση των κυματομορφών, όπου αυτό είναι δυνατό, είναι 

προτιμότερη η εφαρμογή κριτηρίων και συναρτήσεων απόφασης. Δύο 

τέτοια κριτήρια καθορίζονται και προτείνονται για την ταξινόμηση 

κυματομορφών με παρουσία αιχμών αλλά και για τον διαχωρισμό μεταξύ 

ημιτονοειδών και μη ημιτονοειδών κυματομορφών 

5. για την αναγνώριση των κυματομορφών με παρουσία αιχμών προτείνεται 

η χρήση του λόγου SR, όπως αυτός καθορίστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Ανάλογα με τον σκοπό της έρευνας, μπορεί να καθοριστεί 

κατάλληλη τιμή κατωφλίου για τον λόγο SR 

6. για την αναγνώριση των ημιτονοειδών κυματομορφών προτείνεται ο 

καθορισμός κατωφλίου για τον λόγο D3/D5 του STD_MRA VECTOR που 

προκύπτει από την wavelet STD_MRA ανάλυση. Ως τιμή κατωφλίου 

προτείνεται το 12 % 

7. για την περαιτέρω διερεύνηση και ταξινόμηση των κυματομορφών που 

απεικονίζουν εκκενώσεις, καθορίστηκαν δύο διαφορετικές κατηγορίες με 

βάση το αν περιέχουν εκκενώσεις που διαρκούν μέχρι ή περισσότερες 

από τέσσερις ημιπεριόδους. Εξετάστηκαν 387 κυματομορφές με 170 να 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και 217 στην δεύτερη. Η επισκόπηση των 

τιμών κορυφής τους, δείχνει ότι χαμηλό πλάτος έχουν κυρίως οι 

κυματομορφές πρώτης κατηγορίας ενώ μεγαλύτερες κυρίως οι 

κυματομορφές δεύτερης κατηγορίας με τις τελευταίες να είναι οι μόνες που 

καταγράφουν τιμές κορυφής μεγαλύτερες από 50 mA. Το γεγονός αυτό 
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δείχνει ότι ακόμα και η μέθοδος παρακολούθησης της τιμή κορυφής 

μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική σε περίπτωση έντονης δραστηριότητας, 

εφόσον έχουν εφαρμοστεί προηγουμένως τεχνικές απομάκρυνσης 

θορύβου και αναγνώρισης κυματομορφών με αιχμές 

8. για την περαιτέρω ταξινόμηση των κυματομορφών, υπολογίζονται 20 

διαφορετικά μεγέθη, 10 από το πεδίο της συχνότητας και 10 από το πεδίο 

του χρόνου. Εφαρμόζονται 2 αλγόριθμοι επιλογής χαρακτηριστικών (t-test 

και mRMR) και 3 διαφορετικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (k-nn, Naïve 

Bayes, SVMs)  στα αρχικά υποσύνολα μεγεθών αλλά και σε αυτά που 

προκύπτουν από τους αλγόριθμους επιλογής. Τα αποτελέσματα δείχνουν 

την ανωτερότητα των μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης έναντι των 

άλλων αλγόριθμων επιλογής ενώ αναδεικνύεται και η σημαντικότητα της 

επιλογής των χαρακτηριστικών για την αποδοτικότητα κάθε αλγορίθμου. 

Πρακτικά διακρίνονται δύο διαφορετικές πρακτικές που σχετίζονται με τους 

τεχνικούς περιορισμούς. Στην περίπτωση που το ζητούμενο είναι η 

απλούστερη υλοποίηση (π.χ. για λειτουργία online) προτείνεται η χρήση 

του αλγορίθμου knn και των 10 χαρακτηριστικών από το πεδίο του χρόνου 

που δίνει ποσοστό επιτυχίας άνω του 82%. Στην περίπτωση που 

υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες τότε προτείνεται η εφαρμογή Μηχανών 

Διανυσμάτων Υποστήριξης με χρήση των 5 χαρακτηριστικών που επιλέγει 

ο αλγόριθμος mRMR, μέθοδος που δίνει ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%. 
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Κεφάλαιο 6- Συμπεράσματα 

 

6. 0. Σύνοψη 

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας διατριβής, η 

συμβολή της στην επιστημονική έρευνα καθώς και προτάσεις για την συνέχιση 

της. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις προτάσεις που παρατίθενται είναι 

ήδη σε φάση ανάπτυξης/υλοποίησης στον Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» 
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6.  1. Συμπεράσματα 

 

Η παρακολούθηση του ρεύματος διαρροής είναι μια αρκετά διαδεδομένη 

μέθοδος παρακολούθησης της συμπεριφοράς μονωτήρων υψηλής τάσης. Η 

σχετική βιβλιογραφική έρευνα διαμορφώνει μια διατεταγμένη εικόνα της 

δραστηριότητας στην πορεία προς την υπερπήδηση, όσον αφορά το σχήμα 

της καταγραφόμενης κυματομορφής, αλλά αναδεικνύει και συγκεκριμένα 

ζητήματα καθώς και ένα σχετικό κενό σε σχέση με τις μετρήσεις στο πεδίο και 

την επεξεργασία τους.  

Το δίκτυο Κρήτης αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης των 

μονωτήρων λόγω της γεωγραφίας της νήσου αλλά και αυτού καθαυτού του 

δικτύου και της επίδρασης της θάλασσας. Διαφορετικές τεχνικές αλλά και 

υλικά έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα 

μακροχρόνιο και εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της συμπεριφοράς 

διαφορετικών μονωτήρων μέσω του ρεύματος διαρροής εφαρμόζεται από την 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ) σε συνεργασία με ερευνητικά και 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την καταγραφή των μετρήσεων 

χρησιμοποιείται το πλέον διαδεδομένο σύστημα καταγραφής, το οποίο 

βασίζεται κυρίως στην ανάλυση και καταγραφή εξαγόμενων μεγεθών, 

εφαρμόζοντας αποσπασματική μόνο καταγραφή κυματομορφών. Καθώς 

κανένα εξαγόμενο μέγεθος δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικό του σχήματος 

της κυματομορφής, το οποίο αντικατοπτρίζει την ηλεκτρική δραστηριότητα, η 

έρευνα, με την παρούσα διατριβή, στρέφεται προς τις καταγραφόμενες 

κυματομορφές. Το μητρικό λογισμικό της συσκευής παρουσιάζει 

συγκεκριμένες αδυναμίες που σχετίζονται με την επισκόπηση και διαχείριση 

των καταγραμμένων κυματομορφών. Για να ξεπεραστούν αυτές οι αδυναμίες 

αναπτύχθηκε μία πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού αποτελούμενη από δύο 

αυτόνομα προγράμματα. Το αναπτυχθέν λογισμικό προσφέρει σημαντική 

οικονομία χώρου και αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης των 

καταγεγραμμένων δεδομένων, οι οποίες επέτρεψαν την δημιουργία σχετικού 

αρχείου και την περαιτέρω επεξεργασία των κυματομορφών. 
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Η περαιτέρω διερεύνηση των κυματομορφών ανέδειξε το πρόβλημα του 

θορύβου στο πεδίο, το οποίο δεν είχε αναφερθεί και εξεταστεί ως τώρα στην 

βιβλιογραφία. Όσον αφορά την διερεύνηση και αντιμετώπιση του ζητήματος 

του θορύβου στην παρούσα διατριβή τα βασικά συμπεράσματα είναι: 

o Ταυτοποιήθηκαν τρία διαφορετικά είδη θορύβου με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά.  

o Ο θόρυβος Τύπου-1 αφορά μικρές αιχμές τυχαίου πλήθους. Συμβάλει 

σημαντικά στο πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων. 

o Ο θόρυβος Τύπου-2 περιγράφει την καταγραφή ενός σημείου, τυχαίου 

προσανατολισμού, μακριά από την υπόλοιπη κυματομορφή. Θόρυβος 

Τύπου-2  έχει καταγραφεί σε όλους τους τύπους κυματομορφών. Μπορεί 

να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα όταν εξετάζεται η τιμή 

κορυφής και ο ρυθμός μεταβολής. Υπερτιθέμενος σε θόρυβο Τύπου-1 του 

προσδίδει μεγαλύτερη τιμή κορυφής μειώνοντας την αποτελεσματικότητα 

της τεχνικής κατωφλίου 

o Ο θόρυβος Τύπου-3 περιγράφει κυματομορφές με ποικιλία σχημάτων που 

αντικατοπτρίζουν δυσλειτουργίες ή/και ηλεκτρικό θόρυβο από την 

γενικότερη λειτουργία του Υ/Σ. Πρέπει να θεωρείται αναμενόμενος σε 

μακροχρόνια παρακολούθηση μονωτήρων που είναι μέρος του δικτύου. 

Έχει σημαντική συμμετοχή στο πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων  και 

μπορεί να δώσει παραπλανητικά αποτελέσματα για το σύνολο των 

τεχνικών επεξεργασίας 

o Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές τεχνικές για την 

αντιμετώπιση και διερεύνηση του προβλήματος του θορύβου. Η Τεχνική-Α 

συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή κατωφλίου, η Τεχνική-Β την εξομάλυνση 

των ακραίων σημείων και η Τεχνική-Β την εφαρμογή κριτηρίου 

θεμελιώδους συνιστώσας.  

o Η Τεχνική-Α έχει την σημαντικότερη συμβολή στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος συσσώρευσης δεδομένων. Προτείνεται ως καταλληλότερο 

κατώφλι, για την συγκεκριμένη εφαρμογή, η τιμή των 2,5 mA το οποίο είναι 

αφενός ιδιαίτερα αποτελεσματικό και αφετέρου αρκετά χαμηλό ώστε να 
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μην υπάρχει κίνδυνος απόρριψης κυματομορφών που απεικονίζουν 

εκκενώσεις. 

o Οι κυματομορφές κάτω από το κατώφλι διερευνήθηκαν μέσω ανάλυσης 

wavelets και της τεχνικής STD_MRA ενώ εισήχθη και ο λόγος SR ως μέτρο 

της επίδρασης του θορύβου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ημιτονοειδείς 

κυματομορφές κάτω από το κατώφλι των 2,5 mA είναι ιδιαίτερα σπάνιες 

για τα υδρόφοβα υλικά αλλά σχετικά συνηθέστερες στην περίπτωση 

υδρόφιλων υλικών. Η καταγραφή του λόγου SR είναι αρκετή για την 

περιγραφή της καταγραφόμενης κυματομορφής κάτω από το κατώφλι, 

χωρίς να υπάρχει ανάγκη καταγραφής αυτής καθαυτής της κυματομορφής. 

Έτσι μπορεί να διατηρηθεί η πληροφορία που σχετίζεται με την 

δραστηριότητα κάτω από το κατώφλι χωρίς να είναι απαραίτητη η 

καταγραφή αυτών καθαυτών των κυματομορφών που επιφέρουν 

σημαντικό πρόβλημα συσσώρευσης δεδομένων. Επιπλέον, η τιμή του 

λόγου SR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή και καταγραφή μόνο 

κυματομορφών που παρουσιάζουν συγκεκριμένη επίδραση θορύβου. 

o Η εφαρμογή της Τεχνικής-Β δείχνει ότι υπάρχει πλήθος κυματομορφών 

που ξεπερνούν το κατώφλι κατά ένα και μόνο σημείο, ειδικά στην 

περίπτωση χαμηλών τιμών κατωφλίου Παράλληλα, καταγράφονται 

περιπτώσεις όπου ο θόρυβος Τύπου-2 προσδίδει σημαντικά μεγαλύτερη 

τιμή κορυφής από την πραγματική. Η εφαρμογή της Τεχνικής-Β λύνει και 

τα δύο αυτά προβλήματα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της 

Τεχνικής-Α και απομακρύνοντας τις πλασματικές τιμές κορυφής. 

o Η Τεχνική-Γ υλοποιεί ένα κριτήριο θεμελιώδους συνιστώσας και βάσει 

αυτού απομακρύνει ή όχι τις καταγραφόμενες κυματομορφές. Σχεδιάστηκε 

για την απομάκρυνση του θορύβου Τύπου-3 και η εφαρμογή της δείχνει 

ότι ο θόρυβος Τύπου-3 έχει σημαντική συμμετοχή στο πρόβλημα 

συσσώρευσης δεδομένων  και πρέπει να θεωρείται αναμενόμενος σε 

μακροχρόνια παρακολούθηση μονωτήρων στο πεδίο. 

o Η τεχνική χρονικού παραθύρου που είναι και η συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενη από τους ερευνητές στο πεδίο, παρουσιάζει σημαντικές 

αδυναμίες και οδηγεί στην συσσώρευση μεγάλου αριθμού κυματομορφών 
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που σχετίζονται με θόρυβο. Οι τρεις τεχνικές που σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα της τεχνικής χρονικού παραθύρου, να επιτρέψουν τον 

καθορισμό παραθύρων με σημαντικά μικρότερη διάρκεια και ακόμα και 

συνεχή καταγραφή. Οι τρεις προτεινόμενες τεχνικές είναι 

συμπληρωματικές και έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να είναι εύκολα 

υλοποιήσιμες σε επίπεδο hardware και να είναι δυνατή η εφαρμογή τους 

online. Προτείνεται η ενσωμάτωσή τους σε βελτιωμένα συστήματα 

καταγραφής ρεύματος διαρροής στο πεδίο η οποία μπορεί να διευκολύνει 

την στροφή της έρευνας στην μελέτη των κυματομορφών στο πεδίο αλλά 

και την πιστότητα των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την εξαγωγή 

στοιχείων από τις κυματομορφές. 

Όσον αφορά τις κυματομορφές που απεικονίζουν δραστηριότητα τα βασικά 

συμπεράσματα της παρούσας διατριβής είναι: 

o η επισκόπηση των κυματομορφών που καταγράφονται στο πεδίο 

επιβεβαιώνει τους βασικούς τύπους όπως αυτοί αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία.  

o η εξέταση των κυματομορφών αναδεικνύει ιδιαιτερότητες που δεν έχουν 

αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Στις ιδιαιτερότητες αυτές 

συμπεριλαμβάνονται: 

 η υπέρθεση αιχμών  

 ημιτονοειδείς κυματομορφές μεγάλου πλάτους 

 ημιτονοειδείς κυματομορφές με αιφνίδιες ή 

σταδιακές αλλαγές πλάτους ή/και τύπου 

παραμόρφωσης 

 καταγραφή παλμών με συγκεκριμένη 

πολικότητα 

 καταγραφή εκκενώσεων πολύ μικρού πλάτους 

 καταγραφή συμμετρικών κυματομορφών 

μεγάλης χρονικής διάρκειας που 

καταγράφονται σε ποικίλα πλάτη 
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 καταγραφή εκκενώσεων με αιφνίδιες ή 

σταδιακές αλλαγές πλάτους ή/και τύπου 

παραμόρφωσης 

o η εικόνα των κυματομορφών στο πεδίο αναδεικνύεται εξαιρετικά πιο 

σύνθετη σε σχέση με αυτή που καταγράφεται στο εργαστήριο και 

προβληματική ως προς την αναγνώρισή και ταξινόμησή τους. Όπως 

αποδεικνύεται και με ένα απλό παράδειγμα, ο ορισμός του προβλήματος 

είναι το πλέον σημαντικό για την αποδοτικότητα ενός συστήματος 

ταξινόμησης. 

o για την ταξινόμηση των κυματομορφών, όπου αυτό είναι δυνατό, είναι 

προτιμότερη η εφαρμογή κριτηρίων και συναρτήσεων απόφασης. Δύο 

τέτοια κριτήρια καθορίζονται και προτείνονται για την ταξινόμηση 

κυματομορφών με παρουσία αιχμών αλλά και για τον διαχωρισμό μεταξύ 

ημιτονοειδών και μη ημιτονοειδών κυματομορφών 

o για την αναγνώριση των κυματομορφών με παρουσία αιχμών προτείνεται 

η χρήση του λόγου SR. Ανάλογα με τον σκοπό της έρευνας, θα πρέπει να 

καθορίζεται και η κατάλληλη τιμή κατωφλίου για τον λόγο SR.  

o για την αναγνώριση των ημιτονοειδών κυματομορφών προτείνεται ο 

καθορισμός κατωφλίου για τον λόγο D3/D5 του STD_MRA VECTOR που 

προκύπτει από την wavelet STD_MRA ανάλυση. Ως τιμή κατωφλίου 

προτείνεται το 12%. 

o για την περαιτέρω διερεύνηση και ταξινόμηση των κυματομορφών που 

απεικονίζουν εκκενώσεις, καθορίστηκαν δύο διαφορετικές κατηγορίες με 

βάση την διάρκεια των καταγραφόμενων εκκενώσεων. Εξετάστηκαν 387 

κυματομορφές με 170 να ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και 217 στην 

δεύτερη. Η επισκόπηση των τιμών κορυφής τους, δείχνει ότι χαμηλό 

πλάτος έχουν κυρίως οι κυματομορφές πρώτης κατηγορίας ενώ 

μεγαλύτερες κυρίως οι κυματομορφές δεύτερης κατηγορίας με τις 

τελευταίες να είναι οι μόνες που καταγράφουν τιμές κορυφής μεγαλύτερες 

από 50 mA. Το γεγονός αυτό δείχνει οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

μέθοδος παρακολούθησης της τιμή κορυφής μπορεί να είναι 

αντιπροσωπευτική σε περίπτωση έντονης δραστηριότητας, εφόσον έχουν 
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εφαρμοστεί προηγουμένως τεχνικές απομάκρυνσης θορύβου και 

αναγνώρισης κυματομορφών με αιχμές 

o για την περαιτέρω ταξινόμηση των κυματομορφών, υπολογίστηκαν 20 

διαφορετικά μεγέθη, 10 από το πεδίο της συχνότητας και 10 από το πεδίο 

του χρόνου. Εφαρμόστηκαν 2 αλγόριθμοι επιλογής χαρακτηριστικών (t-

test και mRMR) και 3 διαφορετικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης (k-

πλησιέστερων γειτόνων (k-nn), Απλός Μπεϋζιανός Ταξινομητής (Naïve 

Bayes Classifier και Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SVMs) )  στα 

αρχικά υποσύνολα μεγεθών, στο σύνολό τους αλλά και στα υποσύνολα 

που προκύπτουν από τους αλγόριθμους επιλογής. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν την ανωτερότητα των Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης 

έναντι των άλλων αλγόριθμων ταξινόμησης ενώ αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα της επιλογής των χαρακτηριστικών για την αποδοτικότητα 

κάθε αλγορίθμου. Ουσιαστικά, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υπολογιστικούς 

περιορισμούς, διακρίνονται δύο διαφορετικές πρακτικές. Στην περίπτωση 

περιορισμένων υπολογιστικών δυνατοτήτων προτείνεται η υλοποίηση του 

αλγορίθμου knn με χρήση των 10 χαρακτηριστικών από το πεδίο του 

χρόνου (ποσοστό επιτυχίας άνω του 82%). Στην περίπτωση αυξημένων 

υπολογιστικών δυνατοτήτων προτείνεται η εφαρμογή Μηχανών 

Διανυσμάτων Υποστήριξης με χρήση των 10 χαρακτηριστικών που 

επιλέγει ο αλγόριθμος mRMR, μέθοδος που δίνει ποσοστό επιτυχίας άνω 

του 90%. 

 

6.  2. Συμβολή της διατριβής 

 

Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας σε ποικιλία 

διαφορετικών πεδίων. Περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση σχετικά 

με την παρακολούθηση κυματομορφών του ρεύματος διαρροής, 

συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών και συγκριτικών πινάκων. Παραθέτει 

μια συνοπτική και συνεκτική ανασκόπηση του ζητήματος στο δίκτυο Κρήτης 

και για πρώτη φορά μια συνολική παρουσίαση του Σταθμού Δοκιμών Υψηλής 

Τάσης «ΤΑΛΩΣ» και των δυνατοτήτων του. Για την παρακολούθηση του 
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ρεύματος διαρροής, έχει χρησιμοποιηθεί το πλέον διαδεδομένο σύστημα 

καταγραφής και παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που 

ακολουθήθηκαν σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του. Στην 

συνέχεια αναλύονται οι αδυναμίες του μητρικού του λογισμικού και 

περιγράφεται η πρωτότυπη πλατφόρμα λογισμικού που αναπτύχθηκε για την 

υπερκέραση αυτών των αδυναμιών. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται από 

την Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών της  ΔΕΗ ΑΕ για την διαχείριση, 

παρουσίαση, εποπτεία, επεξεργασία των κυματομορφών ρεύματος διαρροής 

καθώς και την δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται και εξετάζεται, για πρώτη φορά στην διεθνή 

βιβλιογραφία, το πρόβλημα του θορύβου στο πεδίο και προτείνονται τρεις 

διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα δείχνουν την 

σημαντική επίδραση του θορύβου στο πεδίο, τον κίνδυνο εξαγωγής 

λανθασμένων συμπερασμάτων όταν το γεγονός αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη 

καθώς και την επίδρασή του στο πρόβλημα συγκέντρωσης δεδομένων που 

αντιμετωπίζεται συνήθως με την αποσπασματική καταγραφή κυματομορφών 

μέσω της τεχνικής χρονικού παραθύρου.  Οι τεχνικές που προτείνονται στην 

παρούσα διατριβή είναι συμπληρωματικές και κατάλληλες για να υλοποιηθούν 

σε επίπεδο hardware και να εφαρμοστούν online ώστε να ενσωματωθούν σε 

βελτιωμένα συστήματα  καταγραφής ρεύματος διαρροής στο πεδίο. Η 

ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών θα σημαίνει κατακόρυφη αύξηση της 

αποδοτικότητας της τεχνικής της παρακολούθησης του ρεύματος διαρροής 

και θα προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες στην διερεύνηση της 

συμπεριφοράς των μονωτήρων σε πραγματικές συνθήκες 

Όσον αφορά την διερεύνηση των κυματομορφών που παρουσιάζουν 

δραστηριότητα, η εξέταση των καταγεγραμμένων κυματομορφών αφενός 

επιβεβαιώνει τους βασικούς τύπους που έχουν προταθεί από άλλους 

ερευνητές και αφετέρου αναδεικνύουν ιδιαιτερότητες που αναφέρονται για 

πρώτη φορά, προσφέροντας την πληρέστερη μέχρι τώρα εικόνα της 

παρατηρούμενης, σε επίπεδο κυματομορφών, δραστηριότητας σε 

πραγματικές συνθήκες.  

Επιπροσθέτως, προτείνονται και εφαρμόζονται δύο κριτήρια ταξινόμησης για 

την αναγνώριση ημιτονοειδών κυματομορφών και κυματομορφών που 
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παρουσιάζουν αιχμές που αξιοποιούν λόγους που προκύπτουν από την 

wavelet STD_MRA ανάλυση, προσέγγιση που ακολουθείται για πρώτη φορά 

στην διεθνή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους δύο δείκτες γίνεται 

εμμέσως δυνατή η αναγνώριση των κυματομορφών που απεικονίζουν 

εκκενώσεις, οι οποίες και παρουσιάζουν το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον.  Για 

την διερεύνηση αυτών των κυματομορφών καθορίζονται δύο διαφορετικές 

κατηγορίες με βάση την διάρκεια των παρατηρούμενων εκκενώσεων. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υψηλές τιμές κορυφής παρουσιάζουν μόνο οι 

κυματομορφές που απεικονίζουν εκκενώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, 

συμπέρασμα που είναι σημαντικό για την συσχέτιση των εξαγόμενων 

μεγεθών με επικείμενες υπερπηδήσεις. 

Ακολουθεί η πρώτη προσπάθεια αυτόματης ταξινόμησης κυματομορφών που 

έχουν καταγραφεί στο πεδίο, καθώς ανάλογες προσπάθειες μέχρι τώρα 

αφορούσαν μόνο κυματομορφές καταγεγραμμένες στο εργαστήριο, 

περιορισμένης ποικιλίας, με συνέπεια, όπως γίνεται κατανοητό και μέσα από 

ένα ανάλογο παράδειγμα, η επιτυχία τους σε αυτές τις κυματομορφές να μην 

εγγυάται ανάλογη αποτελεσματικότητα και σε πραγματικές συνθήκες. Το 

ζήτημα αυτό επίσης αναδεικνύεται για πρώτη φορά 

Η επιχειρούμενη προσέγγιση για την ταξινόμηση των κυματομορφών είναι 

πρωτοπόρα τόσο σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα χαρακτηριστικά όσο και 

σε σχέση με τους αλγόριθμους που εφαρμόζονται. Για την αυτόματη 

ταξινόμηση των κυματομορφών χρησιμοποιούνται τέσσερα διαφορετικά 

υποσύνολα χαρακτηριστικών καθώς και το σύνολό τους. Το πρώτο 

υποσύνολο περιέχει χαρακτηριστικά από το πεδίο του χρόνου, το δεύτερο 

από το πεδίο της συχνότητας ένα τα άλλα δύο έχουν επιλεγεί από το σύνολο 

μέσω εφαρμογής αλγορίθμων επιλογής χαρακτηριστικών. Για την ταξινόμηση 

εφαρμόζονται τρεις διαφορετικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα διακρίνουν ως καταλληλότερη τεχνική την 

χρήση Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης στο υποσύνολο των 

χαρακτηριστικών που έχουν επιλεγεί μέσω του αλγορίθμου mRMR, με 

ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 90%,  αλλά σε περίπτωση περιορισμένων 

υπολογιστικών δυνατοτήτων προκρίνεται η χρήση αλγόριθμου k-
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πλησιέστερων γειτόνων με χαρακτηριστικά μόνο από το πεδίο του χρόνου 

που δίνει ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο από 82%.  

Η παρατιθέμενη ανάλυση αποτελεί την πληρέστερη καταγραφή του ζητήματος 

της παρακολούθησης κυματομορφών ρεύματος διαρροής στο πεδίο μέχρι 

σήμερα. Αναδεικνύει, αναλύει και προτείνει λύσεις για μία ποικιλία ζητημάτων 

που αφορούν την έρευνα σχετικά με τις κυματομορφές του ρεύματος 

διαρροής στο πεδίο. Τα σχετικά συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για 

τους ερευνητές που ασχολούνται με την παρακολούθηση της συμπεριφοράς 

των μονωτήρων υψηλής τάσης ενώ αναμένεται και να ενσωματωθούν σε νέα 

μετρητικά συστήματα στον Υπαίθριο Σταθμό Δοκιμών Υψηλής Τάσης 

«ΤΑΛΩΣ» της ΔΕΗ. 

 

6.  3. Προτάσεις για συνέχιση της έρευνας 

 

Το περιεχόμενο της παρούσας διατριβής δίνει αυξημένες δυνατότητες για την 

συνέχιση της έρευνας προς διαφορετικά πεδία, παρέχοντας απαραίτητα 

εργαλεία και γνώσεις αλλά και αναδεικνύοντας συγκεκριμένα ζητήματα που 

χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Έτσι, η μελλοντική έρευνα δύναται να 

στραφεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις σχετιζόμενες με συμπληρωματικές 

μετρήσεις, τεχνικές βελτιώσεις, ανώτερα καταγραφικά συστήματα αλλά και 

τεχνικές ταξινόμησης. 

Αναλυτικότερα προτείνεται: 

 Η έναρξη μετρήσεων ισοδύναμης πυκνότητας επικάθησης άλατος (ESDD) 

και πυκνότητας μη διαλυτών επικαθήσεων (NSDD) αξιοποιώντας την 

σχετική διάταξη στον Σταθμό Δοκιμών Υψηλής Τάσης «ΤΑΛΩΣ» ώστε να 

αξιολογηθεί με λεπτομέρεια και πιστότητα η υφιστάμενη ρύπανση με βάση 

διεθνώς εφαρμοσμένες και αναγνωρισμένες μεθόδους 

 Η εισαγωγή οπτικής ίνας στην διαδρομή μεταφοράς των μετρήσεων ώστε 

να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για το προσωπικό αλλά και την υλική 

υποδομή κατά την διάρκεια υπερπήδησης. 
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 Η εισαγωγή των τεχνικών απομάκρυνσης θορύβου σε βελτιωμένα 

συστήματα καταγραφής ώστε να επιτευχθεί στενότερη ή ακόμα και 

συνεχής παρακολούθηση των κυματομορφών του ρεύματος διαρροής. 

Επικουρική χρήση των τεχνικών και κριτηρίων ταξινόμησης που 

προτείνονται στην παρούσα διατριβή για τις κυματομορφές που 

απεικονίζουν δραστηριότητα ώστε να κατασκευαστεί μια χάρτα της 

δραστηριότητας σε πραγματικές συνθήκες. 

 Η πλήρης χαρτογράφηση της δραστηριότητας όπως αυτή απεικονίζεται 

στις κυματομορφές του ρεύματος διαρροής στην πορεία προς την 

υπερπήδηση σε πραγματικές συνθήκες.  

 Η προσπάθεια ανίχνευσης επαναλαμβανόμενων μοτίβων στην χάρτα 

δραστηριότητας τα οποία να συνδέονται με την διάρκεια/χρόνο ζωής σε 

περίπτωση υδρόφοβων υλικών, την εν γένει συμπεριφορά αλλά και την 

πιθανότητα υπερπήδησης μονωτήρων υψηλής τάσης.  

 Η καταγραφή συμπληρωματικών μετρήσεων (οπτικές, ακουστικές, 

περιβαλλοντικές, φασματοσκοπικές κλπ) και η διασύνδεσή τους με την 

χάρτα δραστηριότητας αλλά και με κυματομορφές συγκεκριμένου τύπου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει τα πρώτα βήματα εγκατάστασης 

κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στον Σταθμό Δοκιμών «ΤΑΛΩΣ» 

αλλά και συνεργασίας με το ΤΕΙ Ηρακλείου για την διενέργεια 

εργαστηριακών δοκιμών και αξιολογήσεων. 

 Η συγκριτική εξέταση της δραστηριότητας σε διαφορετικούς μονωτήρες 

(διαφορετικής γεωμετρίας, υλικών κλπ) σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης, 

η συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών τεχνικών αποκατάστασης των 

επικαλυμμένων μονωτήρων (καθαρισμός με νερό υψηλής πίεσης, 

επανακάλυψη, καθαρισμός και επανακάλυψη). Τα πρώτα βήματα προς 

αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει με την δημιουργία μίας νέας νησίδας 

παρακολουθούμενων μονωτήρων στον Υποσταθμό Λινοπεραμάτων αλλά 

και με την εν γένει λειτουργία του Υπαίθριου Σταθμού Δοκιμών Υψηλής 

Τάσης «ΤΑΛΩΣ». 
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