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Εισαγωγή 

Το παρόν Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 δηµοσιεύεται σε χωριστά µέρη, σύµφωνα µε την ακόλουθη δοµή: 

 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Γενικές θεωρήσεις (εισαγωγή, θεµελιώδεις αρχές) 

Ορισµοί, ορολογία 

Μέρος 2: Περιβάλλον 

Περιγραφή του περιβάλλοντος 

Ταξινόµηση του περιβάλλοντος 

Στάθµες συµβατότητας 

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων - Όρια 

Τεχνικές µετρήσεων 

Τεχνικές δοκιµών 

Όρια εκποµπής 

Όρια ατρωσίας 

Όρια ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού κοινού 

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Μέθοδοι άµβλυνσης και διατάξεις 

 

Κάθε µέρος υποδιαιρείται περαιτέρω σε τµήµατα τα οποία είναι προς δηµοσίευση είτε ως εθνικά Πρότυπα, 
τεχνικές προδιαγραφές είτε ως τεχνικές εκθέσεις. 
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(κενή σελίδα) 
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Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών- Μέρος 4: Οδηγίες 
εγκατάστασης για την άµβλυνση 

1 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν µέρος του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 πραγµατεύεται θέµατα εγκατάστασης για την άµβλυνση των 
δυσµενών φαινοµένων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών σε 
εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιµοποιούν ραδιοεξοπλισµό και κεραίες και εγκαθίστανται 
στην ίδια τοποθεσία. Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να δώσει κατευθύνσεις και υποδείξεις για την 
αντιµετώπιση και την αποφυγή προβληµάτων ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ηλεκτροµαγνητικών 
ακτινοβολιών τόσο σε εξ ολοκλήρου νέες εγκαταστάσεις, όπως και σε παλαιές εφόσον τροποποιούνται 
προκειµένου να επεκταθούν. Προορίζεται για την καθοδήγηση κρατικών υπηρεσιών αλλά και ιδιωτικών φορέων 
που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών  και που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, κατασκευή, 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση τέτοιων συστηµάτων.  

2 Τυποποιητικές παραποµπές 

Σε τούτο το Πρότυπο ενσωµατώνονται, µέσα από παραποµπές, διατάξεις άλλων Προτύπων, χρονολογηµένων ή 
µη. Οι τυποποιητικές παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των 
δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Για παραποµπές σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, 
µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις σχετικές µε οποιαδήποτε έκδοσή τους, εφαρµόζονται σε αυτό το 
Ελληνικό Πρότυπο όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρηση. Όσον αφορά παραποµπές 
σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους (περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). 
Για µη συγκεκριµένη παραποµπή, εφαρµόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση. 

[1] IEC/TR 61000-4-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement 
techniques - Overview of IEC 61000-4 series. 

[2] IEC/TS 61000-2-5 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 5: 
Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication 

[3] IEC/TR 61000-5-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation 
guidelines - Section 1: General considerations - Basic EMC publication 

[4] IEC/TR 61000-5-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation 
guidelines – Section 2: Earthing and cabling. 

[5] IEC/TR 61000-5-6 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation 
guidelines – Section 6: Installation and mitigation guidelines - Mitigation of external EM 
influences. 

[5] ITU-T Recommendation K.27: Bonding configuration & earthing inside a telecommunication 
building. 

[6] ITU-T Recommendation K.34: Classification of electromagnetic environmental conditions for 
telecommunication equipment – Basic EMC Recommendation. 

[7] ITU-T Recommendation K.37 Low and high frequency EMC mitigation techniques for 
telecommunication installations and systems – Basic EMC Recommendation 

[8] ITU-T Recommendation K.58 EMC: resistibility and safety requirements and procedures for 
co-located telecommunication installations. 

[9] ITU-Handbook, Mitigation measures for telecommunication installation. 
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[10] ETSI EN 300 253 V2.1.1 (2002-04) Environmental Engineering (EE); Earthing and bonding 
configuration inside telecommunications centres 

[11] ETSI ETR 053 September 1996 2nd edition, Radio Equipment and Systems (RES); Radio 
site engineering for radio equipment and systems in the mobile service 

[12] IEC/TS 61312-3 (2000-07) “Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 3: 
Requirements of surge protective devices (SPDs)”  

3 Όροι και ορισµοί 

Για το σκοπό αυτού του µέρους του Προτύπου EΛΟΤ 1422, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

Αποµονωτής: παθητική συσκευή για τον έλεγχο µετάδοσης τηλεπικοινωνιακού σήµατος δύο θυρών που 
επιτρέπει την µετάδοση σήµατος προς µία κατεύθυνση,  ενώ παράλληλα διαθέτει ισχυρή αποµόνωση στην 
ανακλώµενη ισχύ. 
 
∆ικτύωµα γείωσης: Οι αγωγοί των γειώσεων, που δεν έρχονται σε επαφή µε το έδαφος, αλλά συνδέουν τον 
εξοπλισµό ή την εγκατάσταση στο ηλεκτρόδιο γείωσης ή σε όποιο άλλο είδος γείωσης εφαρµόζεται.  
 
∆ικτύωµα διανοµής: δίκτυο αποτελούµενο από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ή και συστήµατα, φίλτρων, 
δεκτών, κεραιών κ.λπ. για την διάδοση του σήµατος της εκποµπής ή της λήψης. 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης: αγώγιµο εξάρτηµα ή συστοιχία εξαρτηµάτων σε στενή διασύνδεση µεταξύ τους που 
εξασφαλίζουν την σύνδεση  µε την γείωση.  
   
Κυκλοφορητής: παθητική συσκευή για τον έλεγχο µετάδοσης τηλεπικοινωνιακού σήµατος. ∆ιαθέτει τρεις ή 
παραπάνω θύρες, και κατευθύνουν το σήµα προς µία από αυτές χωρίς να επιτρέπει την µετάδοση προς αλλες. 
 
Μεταβατική διαταραχή: το φαινόµενο ή η µεταβολή ανάµεσα σε δύο σταθερές καταστάσεις, η διάρκεια του 
οποίου,  είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τον χρόνο των υφιστάµενων καταστάσεων.   
 
Προστατευτικές ∆ιατάξεις (SPD): συσκευές για την προστασία από µεταβατικά φαινόµενα ισχύος (ριπές 
παλµών, παλµών µεσαίας ενέργειας κρουστικών ρευµάτων κ.λπ.), δια µέσου των οποίων η προκληθείσα  
υπέρταση ή υπερένταση, οδηγείται προς την γείωση εάν υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο µεταβλητών, (ρεύµα, 
τάση, συχνότητα). 
 
Σύζευξη: αλληλεπίδραση µεταξύ κυκλωµάτων, µεταφέροντας ενέργεια από το ένα κύκλωµα στο άλλο. 
 

4 Οδηγίες εγκατάστασης για την άµβλυνση 

4.1 Εισαγωγή 

4.1.1 Σκοπός 

Για την ικανοποιητική απόδοση του εγκατεστηµένου εξοπλισµού σε έναν ραδιοσταθµότοπο, πρέπει να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Αυτό καλύπτει όλες τις περιπτώσεις RF 
παρεµβολών από  ή προς το εξοπλισµό. Επίσης, η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα µε άλλους χρήστες των 
ίδιων ή παρακείµενων περιοχών πρέπει να είναι εξασφαλισµένη.  

Οπουδήποτε είναι δυνατόν, η θέση ενός ραδιοσταθµότοπου πρέπει να επιλεχθεί σε σχέση µε την αποµόνωσή 
της από άλλη δραστηριότητα µετάδοσης. Για παράδειγµα, θα πρέπει, κατά προτίµηση, να είναι τουλάχιστον 500 
µ από έναν πολυάσχολο δρόµο. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται ο θόρυβος από τα συστήµατα  ανάφλεξης 
οχηµάτων και να αποτρέψει την παρεµβολή κινητών ραδιοσυσκευών.  



 

EΛΟΤ 1422-4:2006 © ΕΛΟΤ
 

 8 

Το επίπεδο περιβαλλοντικού θορύβου, ιδιαίτερα επί των αστικών τόπων στις χαµηλότερες ζώνες VHF, θα έχει 
µια περιοριστική επίδραση στην ευαισθησία δεκτών και εποµένως και στην δυναµική περιοχή και την απόδοση 
τους. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος RF περιλαµβάνει τον ατµοσφαιρικό θόρυβο και τον τεχνητό ηλεκτρικό θόρυβο. 
Πρέπει να ληφθεί προσοχή για να αποφευχθούν περιοχές ηλεκτρονικού θορύβου υψηλού επιπέδου που γίνονται 
είτε από τις βιοµηχανικές είτε οικιακές πηγές. Η αυξανόµενη ταχύτητα επεξεργασίας και ο µεγαλύτερος αριθµός 
εξοπλισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια έχουν αποδειχθεί µια πηγή θορύβου που σε µερικές 
περιπτώσεις έχει επιπτώσεις ακόµη  και στις UHF ζώνες συχνοτήτων. 

Ανάλογα µε το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον ενός τόπου εγκατάστασης και για δεδοµένο φαινόµενο, υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να έχουµε µια ορισµένη στάθµη ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών. Σύµφωνα µε τις έννοιες της 
ταξινόµησης του ΗΜ περιβάλλοντος, θα πρέπει να υπάρχει µια προσδιορισµένη (ή προδιαγραµµένη) στάθµη 
συµβατότητας. Επί πλέον, κάθε συσκευή έχει µια στάθµη ενδογενούς ατρωσίας η οποία µπορεί να είναι επαρκής 
ή ανεπαρκής για τις διαταραχές που εµφανίζονται στον τόπο εγκατάστασης. Επειδή οι περιβαλλοντικές 
συνθήκες και τα κριτήρια επίδοσης για την ατρωσία της συσκευής µπορούν να µεταβάλλονται για κάθε 
εγκατάσταση, οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν πρότυπο θα χρησιµεύουν ως συστάσεις. Κατά συνέπεια, 
το πρότυπο αυτό σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα της σειράς 1422, θα πρέπει να χρησιµεύει: 

- στο σχεδιασµό και την επαλήθευση των εγκαταστάσεων νέων συσκευών και συστηµάτων, 

- στον έλεγχο και τη βελτίωση ήδη υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 

Οι ενέργειες που γίνονται κατ’ εφαρµογή αυτών των οδηγιών εγκατάστασης θα πρέπει:  

- να µειώνουν τις διαταραχές κάτω από τη στάθµη ατρωσίας της συσκευής, 

- να µην εισάγουν άλλες διαταραχές. 

Τέλος, η προτεινόµενη µέθοδος θα πρέπει να βοηθά στην επίτευξη EMC µε αποτελεσµατικό τρόπο, ιδιαίτερα 
όταν πρέπει να αναζητηθούν τεχνικοί συµβιβασµοί για την επίτευξη οικονοµικής λύσης. 

4.1.2 ΗΜ παρεµβολές 

4.1.2.1 Παρεµβολές οφειλόµενες σε σκόπιµες εκποµπές (από ραδιοεξοπλισµό χρησιµοποιούµενο στο 
ραδιοσταθµότοπο) 

Τρεις κύριες πηγές ακτινοβολούµενων προϊόντων είναι σε θέση να διαταράσσουν τη λειτουργία  άλλου 
ραδιοεξοπλισµού στην ίδια τοποθεσία ή σε άλλη που είναι σε άµεση γειτνίαση:  

α) ευρυζωνικός θόρυβος και ανωφελή προϊόντα ποµπών, 

β) προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης µεταξύ περισσότερων συχνοτήτων-πηγών, 

γ) προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης οφειλόµενα σε εξωτερικές επιδράσεις. 

Η φαινόµενη φύση της διαταραχής µπορεί να είναι: 

1. λαµβανόµενα ανεπιθύµητα σήµατα που δεν προκύπτουν από εκποµπές στη συχνότητα του  χρήστη . Τα 
σήµατα µπορεί να περιέχουν ή να µην περιέχουν διαµόρφωση αν και σε πολλές περιπτώσεις είναι 
υπερδιαµορφωµένα (παραµορφωµένα) και µπορεί να περιέχουν µια σύνθεση από τη διαµόρφωση 
περισσότερων πηγών, ή 

2. αυξηµένη στάθµη θορύβου που υποβαθµίζει τη χρησιµοποιήσιµη ευαισθησία δεκτών. 
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Οι διαταραχές του τύπου 1) µπορούν να εντοπιστούν µε σχετική ευκολία καθόσον τα ανεπιθύµητα σήµατα 
µπορούν να γίνουν αντιληπτά µεταξύ των επιθυµητών εκποµπών ή είναι επαρκούς έντασης ώστε τα επιθυµητά 
σήµατα µερικές φορές να εξαφανίζονται. Οι διαταραχές του τύπου 2) είναι πιο «ύπουλες» αφού δεν µπορούν να 
γίνουν αντιληπτές  από τον χειριστή. Η επίδρασή τους προκαλεί υποβάθµιση της ευαισθησίας του δέκτη και 
µείωση της ενεργού εµβέλειας. Ο χειριστής µπορεί να µην αντιληφθεί την αλλαγή ή µπορεί να την αποδώσει 
εσφαλµένα σε κακές συνθήκες διάδοσης. 

Όλα αυτά τα προβλήµατα καταδεικνύουν τη σηµασία εξασφάλισης επαρκούς αποµόνωσης µεταξύ συσκευών και 
ραδιοσταθµοτόπων όπως προκύπτει από ανάλυση των διαταραχών που προκαλούνται από  τους παραπάνω 
µηχανισµούς. Η ανάλυση υποδεικνύει την απαραίτητη απόσταση µεταξύ των κεραιών, το µέγεθος της 
παρεµβολής και καθιστά δυνατή τη βελτιστοποίηση της τοποθέτησης των κεραιών ώστε να είναι δυνατό να 
τοποθετηθούν περισσότερα κεραιοσυστήµατα από ότι θα ήταν δυνατό χρησιµοποιώντας γενικούς κανόνες 
διαπόστασης κεραιών. Η ελαχιστοποίηση της διαπόστασης των κεραιών έχει σηµαντικά οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα καθώς εξοικονοµεί πόρους που διατίθενται για την αντικατάσταση ή επέκταση των κατασκευών 
στήριξης των κεραιών. Ο απώτερος σκοπός του σχεδιασµού είναι η διαφύλαξη της ποιότητας της παρεχόµενης 
από τον ραδιοσταθµότοπο υπηρεσίας µε την εξάλειψη, ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση, της διαταραχής του 
δέκτη. 

Είναι σύνηθες να αποφασίζεται µια τιµή στόχος του συστήµατος για την υποβάθµιση της ευαισθησίας του δέκτη 
του σταθµού βάσης που είναι αποδεκτή όταν οφείλεται στη λειτουργία συντοπισµένων ή γειτονικών ποµπών. Για 
παράδειγµα, µπορεί να αποφασιστεί από τον αρµόδιο φορέα ότι η υποβάθµιση ευαισθησίας κατά 1 dB είναι 
αποδεκτή για οποιοδήποτε ποµπό που λειτουργεί µόνος του, ή 3 dB για το χειρότερο συνδυασµό πολλών 
ποµπών. 

4.1.2.2 Παρεµβολές οφειλόµενες σε µη σκόπιµες εκποµπές (εξωτερικές ΗΜ παρεµβολές) 

Οι πηγές των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών και τα κύρια χαρακτηριστικά τους περιγράφονται λεπτοµερώς 
στην IEC 61000-2-5 [2]. Ο κατωτέρω πίνακας 1 παραθέτει τα φαινόµενα που προκαλούν τις διαταραχές αυτές. 
Τα φαινόµενα αυτά κατατάσσονται σύµφωνα µε: 

- την περιοχή συχνοτήτων, 

- τον τρόπο διάδοσης, 

- τη χρονική διάρκεια του φαινοµένου (συνεχές ή µεταβατικό). 

Γενικά, εξετάζονται πέντε κύριες οµάδες διαταραχών: 

- φαινόµενα δι’ αγωγής χαµηλής συχνότητας (π.χ. αρµονικές, βυθίσεις και διακυµάνσεις τάσης), 

- φαινόµενα δι’ ακτινοβολίας χαµηλής συχνότητας (π.χ. µαγνητικά πεδία στη συχνότητα του δικτύου), 

- φαινόµενα δι’ αγωγής υψηλής συχνότητας (π.χ. ταχέα µεταβάσµατα), 

- φαινόµενα δι’ ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας (π.χ. ηλεκτροµαγνητικά πεδία), 

- ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (ESD). 

 



 

EΛΟΤ 1422-4:2006 © ΕΛΟΤ
 

 10 

 

Πίνακας 1: Κυριότερα φαινόµενα που προκαλούν ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές 

Φαινόµενα δι’ αγωγής χαµηλής συχνότητας 

Αρµονικές, ενδοαρµονικές 

Τάσεις σηµατοδοσίας 

∆ιακυµάνσεις τάσης 

Βυθίσεις και διακοπές τάσης 

Ασυµµετρία τάσης 

Μεταβολές συχνότητας του δικτύου τροφοδότησης 

Επαγόµενες τάσεις χαµηλής συχνότητας 

Συνεχές ρεύµα σε δίκτυα εναλλασσόµενου ρεύµατος 

Φαινόµενα δι’ ακτινοβολίας χαµηλής συχνότητας 

Μαγνητικά πεδία 

Ηλεκτρικά πεδία 

Φαινόµενα δι’ αγωγής υψηλής συχνότητας 

Επαγόµενες τάσεις ή ρεύµατα συνεχούς κύµατος 

Μονοκατευθυντικά µεταβάσµατα 

Ταλαντούµενες µεταβατικές τάσεις 

Φαινόµενα δι’ ακτινοβολίας υψηλής συχνότητας 

Μαγνητικά πεδία 

Ηλεκτρικά πεδία 

Ηλεκτροµαγνητικά πεδία 

- συνεχή κύµατα 

- µεταβάσµατα 

Φαινόµενα ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD) 

Εκφόρτιση επαφής 

Εκφόρτιση στον αέρα 

Εκφόρτιση σε παρακείµενα αντικείµενα 

 

α)  Το φαινόµενο της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD) θα πρέπει να θεωρηθεί ως συνδυασµένο 
φαινόµενο (δι’ αγωγής και δι’ ακτινοβολίας). Η εµφάνισή του επηρεάζεται ευρέως από τα φυσικά 
χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος (επένδυση δαπέδου, ενδύµατα εργαζοµένων, ατµοσφαιρικές 
συνθήκες, κ.λπ). Η άµβλυνση των φαινοµένων ESD δεν συµπεριλαµβάνεται στο αντικείµενο της παρούσας 
έκθεσης. 

β)  Ο ηλεκτροµαγνητικός παλµός πυρηνικής έκρηξης µεγάλου υψοµέτρου είναι ένα πολύ ειδικό φαινόµενο 
που δεν συµπεριλαµβάνεται στο αντικείµενο της παρούσας έκθεσης. 
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γ)  Οι διαταραχές είναι άµεσες ή έµµεσες. 

- άµεσες διαταραχές: 

- δι’ ακτινοβολίας: ένα εξωτερικό πεδίο ακτινοβολεί στον ευαίσθητο επιδέκτη, 

- δι’ αγωγής:  η πηγή συνδέεται στην εγκατάσταση, 

- έµµεσες διαταραχές: 

- δι’ ακτινοβολίας: υπάρχει ένα πεδίο µετά τη διείσδυση µιας θωράκισης το οποίο ακτινοβολεί στις 
ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές, 

-  δι’ αγωγής: ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ρεύµατα και/ή τάσεις σε αγωγούς που 
µπορούν να βρίσκονται µέσα στην εγκατάσταση. 

        δ)  Οι µεταβατικές τάσεις που εµφανίζονται συρρευµατικά των προστατευτικών διατάξεων µπορούν επίσης 
να είναι πηγή διαταραχών σε κάποιες περιπτώσεις. 
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4.1.3 Χαρακτηρισµός ΗΜ περιβάλλοντος 

Ο χαρακτηρισµός του ΗΜ περιβάλλοντος µιας τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης συνίσταται στην συλλογή 
πληροφοριών σχετικών µε τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα που παρουσιάζονται στους χώρους που 
εγκαθίσταται τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και αναµένεται να επηρεάζουν την λειτουργία τους.   

Τέτοιου είδους πληροφορίες στην πράξη είναι συνήθως εκτιµήσεις που προκύπτουν από την πρακτική των 
τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, το ΗΜ περιβάλλον µπορεί να 
προσδιοριστεί µε µετρήσεις πριν από την υλοποίηση µιας εγκατάστασης.  

Από τον χαρακτηρισµό του ΗΜ περιβάλλοντος, προκύπτουν οι κατάλληλες EMC απαιτήσεις που εκφράζονται 
ως επίπεδο ατρωσίας του χρησιµοποιούµενου στην εγκατάσταση εξοπλισµού.  

4.1.3.1 Τηλεπικοινωνιακά κέντρα (κοινά χαρακτηριστικά των κατηγοριών 1 και 2) 

Η ηλεκτρική ισχύς εσωτερικά διανέµεται από µία ονοµαστική συνεχή τάση 48 V d.c. και από µια 400 V, 127 
V/220 V ή 100 V a.c. εναλλασσόµενη ονοµαστική τάση στην συχνότητα των 50 Hz ή των 60 Hz. Θωρείται ότι δεν 
εµφανίζεται εναλλαγή φορτίων στην συνεχή τροφοδοσία πλην ελαχίστων περιπτώσεων, για αυτό και δεν 
λαµβάνεται υπόψη. Οι εφεδρικές συστοιχίες µπαταριών διατίθενται στα 48V d.c. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
διαχωρισµός µεταξύ των καλωδίων του συνεχούς ρεύµατος και των καλωδίων σήµατος, ενώ για τα καλώδια του 
εναλλασσόµενου ρεύµατος έχουν τηρηθεί οι διαχωριστικές αποστάσεις που ορίζονται από τους κανονισµούς 
εσωτερικών καλωδιώσεων (βλ. ΕΛΟΤ HD 384), ούτως ώστε να αποφευχθεί η αµοιβαία σύζευξη. Κοινή πρακτική 
είναι η εφαρµογή, γειωµένων µεταλλικών υποστηριγµάτων.  

Τα καλώδια από τα κέντρα τηλεπικοινωνιών στις εγκαταστάσεις του πελάτη δεν φέρουν ηλεκτροµαγνητική 
θωράκιση. Επίσης, υλοποιείται αποκλειστικό δίκτυο γείωσης και συνδέσεων που είναι κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε της απαιτήσεις της σύστασης ITU-T K.27 [5], ενώ το ίδιο ισχύει και για την διανοµή της 
εναλλασσόµενης ισχύος εντός του κτιρίου. Προληπτικά µέτρα κατά της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD), είτε 
εφαρµόζονται στην εγκατάσταση  (π.χ., ηλεκτροστατικοί τάπητες ή έλεγχος της σχετικής υγρασίας) είτε µέσω 
οδηγιών για το χειρισµό και λειτουργία του εξοπλισµού (π.χ., χρήση ηλεκτροστατικών περικάρπιων και 
παπουτσιών).  

Επιπλέον πρέπει να θεωρηθεί ότι τηρείται απόσταση στις συσκευές ευρυεκποµπής υψηλής ισχύος. Σε 
περιπτώσεις όπου υφίστανται ποµποί ραδιοεπικοινωνιών στις εγκαταστάσεις, θεωρούµε ότι έχουν ληφθεί όλες 
οι πρόσθετες προφυλάξεις προκειµένου να αποτραπεί η έκθεση στο εκπεµπόµενο πεδίο. Στα κέντρα 
τηλεπικοινωνιών γίνεται περιορισµός στη χρήση του κινητού ράδιο εξοπλισµού. Ο χειριστής/ φορέας δεν  µπορεί 
να ελέγξει το ΗΜ εξωτερικό περιβάλλον. 

4.1.3.2 Κατηγορία 1 – Μεγάλα Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα  

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει πρωτεύοντα τηλεπικοινωνιακά κέντρα, σε αποκλειστικής χρήσης κτιριακές 
εγκαταστάσεις ή µέρους αυτών, τα οποία ελέγχονται από πάροχο δικτύου. Συνήθως τοποθετούνται σε αστικές 
περιοχές. ∆ιαθέτουν δική τους ηλεκτρική ισχύ χρησιµοποιώντας µετασχηµατιστές ισχύος, από το δηµόσιο δίκτυο 
διανοµής. Η εναλλασσόµενη ισχύς εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι, TN-S, TT ή IT (βλ. ΕΛΟΤ HD.384). 

Οι εξωτερικές γραµµές σήµατος µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, µεγέθους ή µήκους, και συνήθως 
εισέρχονται στο κτίριο δια µέσου υπόγειας όδευσης. Ο κίνδυνος σύζευξης µε την υψηλή τάση ή και µε γραµµές 
ηλεκτροκίνησης είναι υπαρκτός. Η αποτελεσµατικότητα της θωράκισης από τη δοµή των εγκαταστάσεων µπορεί 
να δώσει εξασθένηση σε συνάρτηση µε την συχνότητα της τάξης των 10 dB, υπό τον όρο ότι τα δοµικά στοιχεία 
ενίσχυσης του κτηρίου συνδέονται επαρκώς µαζί για να διαµορφώσουν ένα ακέραιο πλέγµα. 
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4.1.3.3 Κατηγορία 2 – Μικρά Τηλεπικοινωνιακά Κέντρα 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει τα δευτερεύοντα κέντρα τηλεπικοινωνιών σε κτήρια αποκλειστικής χρήσης (ή 
µέρη των κτηρίων) που ελέγχονται από τον πάροχο δικτύου. Συνήθως βρίσκονται στις αγροτικές περιοχές που 
εξυπηρετούν την τοπική κοινότητα, και συνήθως δεν διαθέτουν προσωπικό. Μπορεί να τροφοδοτείται είτε από 
το δηµόσιο δίκτυο διανοµής είτε µέσω ενός µετασχηµατιστή αποκλειστικής χρήσης είτε ενός µετασχηµατιστή 
από κοινού µε την τοπική κοινότητα.  

 Η διανοµή εναλλασσόµενου ρεύµατος µέσα στο κτήριο µπορεί να είναι του τύπου TN-S, TN-C, TT ή IT (βλ. 
ΕΛΟΤ HD 384). Οι εξωτερικές γραµµές σηµάτων µπορούν να είναι υπερυψωµένα εναέρια καλώδια ιδιαίτερα 
µεγάλου µήκους. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος σύζευξης  µε τις γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης ή τις 
γραµµές ηλεκτροκίνησης. Η κτιριακή δοµή των εγκαταστάσεων θεωρείται πως δεν παρέχει θωράκιση. 

4.1.3.4 Κατηγορία 3 – Υπαίθριες τοποθεσίες 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις µη επιτηρούµενες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις όπως ο εξοπλισµός 
αστικών οδών, τα τηλεφωνικά κιβώτια, οι επαναλήπτες και οι ενισχυτές στα καλώδια των στύλων, και για τους 
συγκεντρωτές και τα κιτία διανοµής καλωδίων. Επίσης, µπορεί να περιλαµβάνει και εξοπλισµό θαµµένο στο 
έδαφος. Επαναλήπτες για υποθαλάσσια καλώδια δεν περιλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία.  

Οι εξωτερικές γραµµές σηµάτων µπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου, µεγέθους ή µήκους. Υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος σύζευξης µε τις γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης ή τις γραµµές ηλεκτροκίνησης. Οι 
αποµακρυσµένες παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος επί των γραµµών σηµάτων θεωρούνται ως εγγενείς στα 
συστήµατα και δεν θεωρούνται ως περιβαλλοντικές παράµετροι για την κατηγορία αυτή. 

Οι αποµακρυσµένοι επαναλήπτες στις αγροτικές περιοχές είναι εξοπλισµένοι µε συσκευές προστασίας από 
υπέρταση. Τοπικό επίγειο ηλεκτρόδιο µπορεί να µην είναι παρόν σε όλες τις περιπτώσεις. Άλλες υπαίθριες 
τοποθεσίες µπορεί να µην προστατεύονται. Θεωρείται ότι δεν διαθέτουν εξωτερική αντικεραυνική προστασία. Η 
απόσταση από τους µετασχηµατιστές διανοµής µπορεί να είναι µικρή και η έκθεση στο µαγνητικό πεδίο που 
προκύπτει από την κεντρική παροχή, µεγάλη. 

Οι υπαίθριες τοποθεσίες θεωρούνται ως χαµηλού κινδύνου ηλεκτροστατικά φορτισµένες. Θεωρείται ότι υπάρχει 
κάποια απόσταση από υψηλής ισχύος ποµπούς ευρυεκποµπής. Εντούτοις, οι κινητές και φορητές ραδιο 
συσκευές µπορούν να βρεθούν πολύ κοντά. 

Η εγκατάσταση βρίσκεται εντός περιβλήµατος προστασίας από καιρικές συνθήκες, το οποίο θεωρούµε ότι δεν 
παρέχει θωράκιση έναντι των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. 

4.1.3.5 Κατηγορία 4 – Εγκατάσταση σε ιδιοκτησία πελάτη 

4.1.3.5.1 Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων του πελάτη. 

Πηγές ακτινοβολίας 

– Φορητά επικοινωνιακά συστήµατα 

– Υψηλή συγκέντρωση από συσκευές τεχνολογίας πληροφοριών 

– Πιθανή εγγύτητα σε εξοπλισµό ISM (Instrumentation Scientific & Medical) 

– Πιθανή παρουσία ιατρικού θεραπευτικού εξοπλισµού. 

– Πιθανή εγγύτητα τοπικών υποσταθµών 



 

EΛΟΤ 1422-4:2006 © ΕΛΟΤ
 

 14 

– ∆εν υπάρχει ποµπός ευρυεκποµπής σε απόσταση ενός χιλιοµέτρου.  

– Πιθανή παρουσία ακουστικών βοηθηµάτων  

Εναλλασσόµενη ισχύς 

– Σχετικά υψηλή εµπέδηση δικτύου 

– Καλώδια ή υπερυψωµένες γραµµές µεταφοράς 

– Υψηλό επίπεδο αρµονικών  

– Εξοπλισµός οροφής / στέγης  

Συνεχής Ισχύς 

 ∆εν εφαρµόζεται 

Γραµµές σηµάτων/ ελέγχου 

– Υπερυψωµένα καλώδια ή γραµµές µεταφοράς 

– Καλώδια ή µικρές υπερυψωµένες εγκαταστάσεις 

– Εγγύς ζεύξη ανάµεσα σε συστήµατα σήµατος και παλµοτροφοδοσίες 

– Σηµαντική έκθεση σε κεραυνούς 

– Οι γραµµές ελέγχου είναι τυπικά µικρού µήκους συνήθως κάτω των 10 µέτρων 

Αναφορά 

– Μεταλλικές κατασκευές που µπορεί να είναι ή να µην είναι γειωµένες  

– Συχνές διεπαφές ισχύος και τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων και των τοπικών) συστηµάτων.  

– Απουσία τοπικής γειώσεως ή εµφάνιση υψηλής εµπέδησης 

– Πολλαπλές και ασυντόνιστες τοπικές γειώσεις 

Πρόσθετες πληροφορίες 

– ∆ιεπαφές µε το σύστηµα του πελάτη 

– Γραµµές υψηλής τάσης µπορεί να βρίσκονται πάνω από το κτίριο 

 

Στο παράρτηµα Γ και στους πίνακες 1 έως 5, η δριµύτητα και άλλα χαρακτηριστικά των σχετικών 
παραµέτρων ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος καθορίζονται για κάθε κατηγορία περιβάλλοντος για  
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό.  
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4.1.4 Ατρωσία των συσκευών 

Στην ιδανική περίπτωση, ο προµηθευτής των συσκευών θα πρέπει να αναφέρει τη στάθµη ή στάθµες ατρωσίας 
των συσκευών. Στην πραγµατικότητα, ελλείψει τέτοιας δήλωσης, υπάρχουν τρεις δυνατότητες λήψης της: 

α) Η στάθµη ή στάθµες ατρωσίας προσδιορίζεται(-ονται) βάσει δοκιµών που προδιαγράφονται στο πρότυπο 
προϊόντος και οι οποίες έχουν τεκµηριωθεί µε ορθό τρόπο. Όλοι οι τύποι ραδιοεξοπλισµού που 
εγκαθίστανται σε ραδιοσταθµότοπους οφείλουν να καλύπτουν τις απαιτήσεις ατρωσίας που προκύπτουν από 
την σειρά προτύπων ETSI EN 301 489-X όπως επίσης και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα 
αντίστοιχα πρότυπα για την αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος βλ. ΕΛΟΤ 1422-1, Παράρτηµα ∆.  

β) Αν δεν υφίσταται πρότυπο προϊόντος, τότε η στάθµη ατρωσίας λαµβάνεται µε συνεπαγόµενη εφαρµογή 
του σχετικού γένιου προτύπου. 

γ) Αν δεν διατίθεται αποτέλεσµα δοκιµής τότε χρειάζεται να λαµβάνεται ως υπόθεση µια στάθµη 
λαµβάνοντας υπόψη τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες που βασίζονται στην εµπειρία, στα δεδοµένα των 
κατασκευαστών ή στις δηµοσιεύσεις. Η ισχύς της υπόθεσης αυτής µπορεί να επαληθεύεται µε την 
εφαρµογή των κατάλληλων προτύπων IEC 61000-4 των σχετικών µε τις τεχνικές δοκιµών και µέτρησης. 

4.1.5 Μέθοδοι άµβλυνσης 

4.1.5.1 Μέθοδος προσέγγισης  

Στην περίπτωση που εντοπιστεί µια παρεµβολή σε έναν δέκτη, τότε πρέπει να αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί 
ακολουθώντας τα ακόλουθα βήµατα: 

I. έλεγχος υπερφόρτωσης του µετωπιαίου άκρου του δέκτη. Ένα φίλτρο εγκοπής συντονισµένο στην 
συχνότητα του σήµατος παρεµβολής µπορεί να λύσει το πρόβληµα. 

II. έλεγχος για το αν συµβαίνει ανάµιξη (mixing) στο µετωπιαίο άκρο του δέκτη. Αν τα λαµβανόµενα 
ανεπιθύµητα σήµατα βρίσκονται στο ±1% της ανεπιθύµητης συχνότητας τότε ακολουθείται το βήµα 
Α. Γενικά, ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης που θα εγκατασταθεί στον δέκτη στην είσοδο της κεραίας, θα 
λύσει το πρόβληµα. 

III. αν η παρεµβολή δεν γεννάται στον δέκτη τότε η διεύθυνση της παρεµβολής µπορεί να ανιχνευτεί 
χρησιµοποιώντας µια κατευθυντική κεραία συνδεδεµένη σε έναν δέκτη µε ένδειξη στάθµης σήµατος. 

IV. όταν οι παρεµβολές έχουν εντοπιστεί και είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά τους, τότε είναι αναγκαίο να 
βρεθεί το πού συµβαίνει ανάµιξη (mix).  

V. Ανάµιξη µπορεί να συµβεί στο στάδιο εξόδου ενός ποµπού εξ’ αιτίας της µίξης της φέρουσας 
συχνότητας του ποµπού και µιας άλλης συχνότητας που προέρχεται από τoν σηµατοτροφοδότη της 
κεραίας. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την χρήση ενός αποµονωτή ή ενός φίλτρου 
διέλευσης που θα τοποθετηθεί στον σηµατοτροφοδότη της κεραίας, κοντά στην έξοδο του ποµπού. 

VI. Αν η παρεµβολή συνεχίζει να υπάρχει τότε η µίξη µπορεί να συµβαίνει εξ’ αιτίας της κατασκευής του 
ιστού που στηρίζονται οι κεραίες ποµπού και δέκτη ή και στην διάταξή τους. Είναι πιθανό να 
αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα αυξάνοντας την απόσταση διαχωρισµού µεταξύ των κεραιών, την 
κάθετη και την οριζόντια, µε προτίµηση στην κάθετη. Το θέµα αυτό θα αναπτυχθεί περισσότερο σε 
επόµενη παράγραφο.     

VII. ∆εν γίνεται σε καµία περίπτωση επέµβαση σε οποιονδήποτε εξοπλισµό σε έναν ραδιοσταθµότοπο αν 
δεν είναι εκ των προτέρων εξασφαλισµένη η σχετική άδεια από τον ιδιοκτήτη. Αν χρειαστεί να 
αποσυνδεθεί µια κεραία από τον ποµπό πρέπει να είναι σίγουρο ότι ο ποµπός δεν θα ενεργοποιηθεί.  
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VIII. Πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν διενεργούνται µετρήσεις µε ευαίσθητα όργανα µέτρησης και ειδικά όταν 
αναζητούνται προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης στην έξοδο ενός ποµπού, πρέπει να λαµβάνονται όλες οι 
προφυλάξεις (όπως φίλτρα εγκοπής, εξασθενητές, κατευθυντικοί συζεύκτες) για την προστασία των 
σταδίων εισόδων των ευαίσθητων οργάνων. 

Η µεθοδολογία αντιµετώπισης και οι προτεινόµενες λύσεις σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν τόσο νέες 
εγκαταστάσεις ραδιοσταθµότοπων όσο και ήδη υπάρχουσες στις οποίες ανιχνεύονται προβλήµατα 
παρεµβολών. Στις επόµενες παραγράφους οι λύσεις και τα υλικά που προτείνονται είναι πρακτικά και οικονοµικά 
εφαρµόσιµα και έχουν προέλθει από πρότερη εµπειρία σε τέτοιες εγκαταστάσεις και έχουν δοκιµαστεί στην 
πράξη.  

4.1.5.2 ∆ικτυώµατα διανοµής 

Στην περίπτωση που έχουµε ένα σύστηµα φίλτρων, ένα δικτύωµα διανοµής δεκτών ή κεραιών ή ένα 
συνδυαστικό δικτύωµα, είναι πολύ σηµαντικό τα καλώδια να τοποθετούνται µε προσοχή. Επίσης, τα δικτυώµατα 
διανοµής θα πρέπει να εγκαθίστανται µακριά από ποµπούς και δέκτες, όποτε αυτό είναι δυνατό. Στην ιδανική 
περίπτωση, τα φίλτρα ή τα δικτυώµατα διανοµής πρέπει να τοποθετούνται στον τοίχο κοντά στους 
σηµατοτροφοδότες των κεραιών, ενώ θα πρέπει να διαχωρίζονται κατά το δυνατόν τα τµήµατα ποµπού και 
δέκτη. Να σηµειωθεί ότι η υπερφόρτωση ενός δικτυώµατος διανοµής δεκτών, για παράδειγµα, µπορεί να 
επηρεάσει πολλούς χρήστες του ίδιου συστήµατος. Η γενική µορφή ενός δικτυώµατος διανοµής δεκτών φαίνεται 
στο Σχήµα 1. 

Φίλτρο διέλευσης Ενισχυτής
Χαµηλού
Θορύβου Παθητικό 

∆ικτύωµα
διανοµής

Προς τους 
δέκτες

Είσοδος κεραίας

Φίλτρο διέλευσης Ενισχυτής
Χαµηλού
Θορύβου Παθητικό 

∆ικτύωµα
διανοµής

Προς τους 
δέκτες

Είσοδος κεραίας

 

Σχήµα 1: Γενική µορφή ενός δικτυώµατος διανοµής δεκτών 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ενισχυτές χαµηλού θορύβου των δικτυωµάτων ώστε να έχουν πολύ 
καλό λόγο σήµατος προς θόρυβο (S/N) για να µην υποβαθµίζουν το συνολικό S/N του συστήµατος. Επίσης, 
προσοχή πρέπει να δίνεται στις τροφοδοτικές διατάξεις που θα χρησιµοποιηθούν για τους ενισχυτές να είναι 
αξιόπιστες όπως επίσης να λαµβάνεται µέριµνα για την εναλλακτική τροφοδότηση σε περίπτωση διακοπής της 
κύριας πηγής. Ακόµη, χαρακτηριστικά των ενισχυτών θα πρέπει να είναι η ικανότητα ενίσχυσης σηµάτων 
µεγάλης στάθµης αλλά και η ενσωµατωµένη προστασία σε υπερτάσεις και ρεύµατα.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους ενισχυτές και τα δικτυώµατα διανοµής δεκτών δίνονται στο 
Παράρτηµα Γ. 
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4.1.5.3 Φίλτρα και συζεύκτες 

Η προέλευση των ανεπιθύµητων προϊόντων σχετίζονται µε διαδικασίες µίξης που λαµβάνουν χώρα σε µη-
γραµµικά στοιχεία ενός συστήµατος. Ακολουθώντας απλές οδηγίες που οδηγούν σε αύξηση της αποµόνωσης 
µεταξύ των στοιχείων της διαδικασίας µίξης, είναι δυνατό να επέλθει µείωση των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης.  

4.1.5.3.1 Ο αποµονωτής/κυκλοφορητής φερρίτη - εφαρµογές 

Ο κυκλοφορητής φερρίτη είναι ένα στοιχείο πρακτικής εφαρµογής που µπορεί να εφαρµοστεί για να παρέχει 
κατευθυντική αποµόνωση στο στάδιο εξόδου ενός ποµπού. Ένας κυκλοφορητής φερρίτη έχει κατευθυντικές 
ιδιότητες και µπορεί να προσφέρει τυπικά πρόσθετη αποµόνωση µεταξύ 20 και 40 dB. Η αποµόνωση θα πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη σε συνδυασµό µε την απώλεια παρεµβολής και το εύρος ζώνης στον σχεδιασµό της 
λύσης άµβλυνσης. Αν ζητείται αποµόνωση µεγαλύτερη από 40 dB, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί διπλός 
κυκλοφορητής φερρίτη.  

Ο κυκλοφορητής φερρίτη επιτρέπει την διέλευση RF ισχύος µόνο σε µία διεύθυνση. Η RF ισχύς που φτάνει στην 
θύρα «In» θα περάσει στην θύρα «Out» µε µια µικρή εξασθένηση συνήθως λιγότερη από 1 dB. Αντίθετα, η ισχύς 
που θα φτάσει στην θύρα «Out» θα οδηγηθεί στην θύρα «Load» και θα καταναλωθεί σε φόρτο τερµατισµού 
Σχήµα 2. Έτσι, παρέχεται αποµόνωση της τάξης των 25 dB. Αν ο φόρτος τερµατισµού αποµακρυνθεί τότε η 
συσκευή χρησιµοποιείται ως κυκλοφορητής Σχήµα 3.   

 

Σχήµα 2: Κυκλοφορητής φερρίτη 

Μια τυπική εφαρµογή του κυκλοφορητή φερρίτη είναι η µείωση των παρεµβολών από ενδοδιαµόρφωση µεταξύ 
συνεγκατεστηµένων ποµπών. Μια τυπική κατάσταση στην οποία έχουµε προβλήµατα παρεµβολών από 
ενδοδιαµόρφωση παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Εξ’ αιτίας της εγγύτητας των δυο κεραιών 1 και 2 και την µεταξύ 
τους σύζευξη η ισχύς RF από τον ποµπό 1 βρίσκει δρόµο προς το στάδιο του ενισχυτή ισχύος του ποµπού 2. Η 
µη γραµµικότητα του σταδίου ενισχυτή ισχύος προκαλεί µίξη των δυο φερουσών συχνοτήτων µε αποτέλεσµα 
ανεπιθύµητα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης που ακτινοβολούνται από την κεραία. Το ίδιο φαινόµενο συµβαίνει και 
από τον ποµπό 2 προς τον 1. Η χρήση ενός φίλτρου δεν µπορεί να µειώσει αυτές τις παρεµβολές που 
βρίσκονται εντός της περιοχής λήψης του δέκτη.    
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Σχήµα 3: Κυκλοφορητής – λειτουργία 

Μια λύση είναι να χρησιµοποιηθούν αποµονωτές στην έξοδο κάθε ποµπού, µε αποτέλεσµα η ανεπιθύµητη ισχύς 
RF να καταναλώνεται στον αντίστοιχο φόρτο τερµατισµού.  

 

Σχήµα 4: Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης µεταξύ δυο ποµπών 

Ο αποµονωτής προστατεύει επιπλέον τον ποµπό για υψηλό VSWR στην περίπτωση βλάβης είτε στην κεραία 
είτε στο καλώδιο, επειδή η ισχύς θα κατευθυνθεί προς τον φόρτο. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει ο φόρτος 
τερµατισµού να επιλέγεται ανάλογα µε την ισχύ του ποµπού. Να σηµειωθεί ότι, θα πρέπει να είναι κανείς 
βέβαιος για την αιτία εµφάνισης των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης πριν τοποθετήσει έναν αποµονωτή διότι αν 
οφείλονται σε ελαττωµατικό ποµπό τότε ο αποµονωτής θα καλύψει το πρόβληµα.  
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 Επίσης, ο αποµονωτής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σηµατοτροφοδότες που µεταφέρουν 
ταυτόχρονα σήµατα από τον ποµπό και προς τον δέκτη. 

 

Σχήµα 5: Εφαρµογή αποµονωτή στην έξοδο κάθε ποµπού για την µείωση των προιόντων 
ενδοδιαµόρφωσης. 

Το χρήσιµο εύρος ζώνης στο οποίο εµφανίζεται το φαινόµενο της µη-αντιστροφής είναι περίπου 1,5% γύρω από 
την κεντρική συχνότητα. Μια καµπύλη της πρόσθιας και όπισθεν εξασθένησης δίνεται στο σχήµα 6. Είναι 
φανερό ότι ο αποµονωτής θα βοηθήσει αν τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης είναι «κοντινά» σε συχνότητα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης πιθανόν να έχει καλύτερα αποτελέσµατα. 

Ως κυκλοφορητής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον διαχωρισµό των σηµάτων από τον ποµπό και προς τον 
δέκτη Σχήµα 7.  

Πληροφορίες για τα κατασκευαστικά στοιχεία δίνονται στο παράρτηµα Β. 
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Σχήµα 6: Εµπρόσθια και όπισθεν εξασθένηση αποµονωτή 

 

 

Σχήµα 7: Λειτουργία του κυκλοφορητή 
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4.1.5.3.2 Ο συντονιστής κοιλότητας - εφαρµογές 

Ο συντονιστής κοιλότητας είναι ένα κύκλωµα διέλευσης ζώνης που έχει κεντρική συχνότητα συντονισµού που 
σχετίζεται µε τις φυσικές του διαστάσεις. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επιλεκτικότητα που συνδέεται µε 
τον συντελεστή συντονισµού. Ο συντελεστής συντονισµού Q µιας τέτοιας συσκευής χωρίς φόρτο εξαρτάται από 
τον φυσικό της όγκο και στην περιοχή των VHF κυµαίνεται µεταξύ 2000 και 10000. Το Q υπό φορτίο συνήθως 
κυµαίνεται µεταξύ 500 και 1500 σύµφωνα µε την απώλεια παρεµβολής και την απαιτούµενη αποµόνωση. Η 
καµπύλη επιλεκτικότητας (απόκριση συχνότητας) ενός τυπικού συντονιστή κοιλότητας φαίνεται στο σχήµα 8. 

Με την χρήση ενός συντονιστή κοιλότητας σε ένα σύστηµα εξασφαλίζεται προστασία σε συνεγκατεστηµένους 
δέκτες ελαττώνοντας την ακτινοβολία θορύβου ευρείας ζώνης. Επίσης, προσφέρει προστασία σε δέκτες από 
ισχυρά σήµατα εκτός της συχνότητας λήψης, ενώ όταν χρησιµοποιείται στην έξοδο ποµπών µειώνει τις 
ανωφελείς εκποµπές. 

 

Σχήµα 8: Καµπύλη απόκρισης συντονιστή κοιλότητας 

Η συχνότητα συντονισµού στην είσοδο του δέκτη πρέπει να είναι ρυθµισµένη έτσι ώστε να επιτρέπει την 
διέλευση της συχνότητας του δέκτη και να απορρίπτει τις υπόλοιπες. Αντίστοιχα στην έξοδο του ποµπού πρέπει 
να επιτρέπει την διέλευση της συχνότητας εκποµπής και να απορρίπτει τον θόρυβο πλευρικών του ποµπού. 

Συντονιστές κοιλότητας µπορούν να συνδεθούν και µαζί ή και σε συνδυασµό µε κυκλοφορητές φερρίτη, για να 
προσφέρουν µεγαλύτερη αποµόνωση όταν χρειάζεται να συνδεθούν πολλοί ποµποί σε µία κεραία. Σε ένα τέτοιο 
σύστηµα έχουµε αρκετούς συντονιστές κοιλότητας συζευγµένους µε καλώδια  µε ακρίβεια διαστασιοποιηµένα, 
επιτρέποντας έτσι την σύνδεση µε µία κεραία µε απώλειες όχι πάνω από 2 dB και µε σχετικό διαχωρισµό 
συχνοτήτων 1%. Με υψηλής απόδοσης συντονιστές κοιλότητας ο διαχωρισµός συχνότητας µπορεί να µειωθεί 
στο 0.25 % ενώ ταυτόχρονα η αποµόνωση να παραµείνει µεγαλύτερη από 20 dB. Σε συνδυασµό µε 
κυκλοφορητή φερρίτη η αποµόνωση µπορεί να φτάσει 50 dB µεταξύ γειτονικών ποµπών που συζεύγονται σε µια 
κεραία.      

Ο συντονιστής κοιλότητας µπορεί να βοηθήσει και στην ανίχνευση παρεµβολών  σε έναν δέκτη τοποθετώντας 
τον απλώς µεταξύ της κεραίας και του δέκτη. Πρέπει να χρησιµοποιείται πριν από οποιοδήποτε ενεργό στάδιο 
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στην διαδροµή του σήµατος όπως προενισχυτές ή µετατροπείς για να είναι περισσότερο αποτελεσµατικός. Η 
µικρή µείωση που προκύπτει στον λόγο σήµατος προς θόρυβο (S/N) από την απώλεια παρεµβολής του 
συντονιστή είναι µικρής σηµασίας.  

Ανάλογη είναι η χρησιµότητα του και στην περίπτωση ανάλυσης παρεµβολών µε την χρήση αναλυτή φάσµατος. 
Συγκεκριµένα, ο συντονιστής κοιλότητας χρησιµοποιεί στην είσοδο του αναλυτή για να βεβαιώσει ότι δεν 
προκύπτουν σήµατα στην οθόνη του αναλυτή τα οποία γεννιούνται στο εσωτερικό του (ενδοδιαµόρφωση) από 
υπερφόρτωση του σταδίου εισόδου του αναλυτή. Στο Σχήµα 9 (αριστερά) το σήµα C εµφανίζεται όταν µόνο όταν 
τα σήµατα A και B είναι παρόντα ταυτόχρονα.. Η διαφορά στην στάθµη των δυο σηµάτων µεταξύ τους αλλά και 
προς το προϊόν ενδοδιαµόρφωσης (σήµα Γ) είναι µεγαλύτερη από την δυναµική περιοχή του αναλυτή. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις υπάρχει αβεβαιότητα για το αν το σήµα Γ είναι «πραγµατικό» ή οφείλεται στον αναλυτή 
φάσµατος.     

 

Σχήµα 9: Απεικόνιση παρεµβολής στην οθόνη αναλυτή φάσµατος µε και χωρίς την χρήση συντονιστή 
κοιλότητας 

Στο δεξί µέρος του σχήµατος, εφαρµόζεται ένας συντονιστής κοιλότητας µε καµπύλη απόκρισης που φαίνεται 
διάστικτη. Τα δυο σήµατα Α και B έχουν εξασθενηθεί αλλά το σήµα C εξακολουθεί να υπάρχει αποδεικνύοντας 
ότι δεν γεννάται στο εσωτερικό του αναλυτή.  

Μια άλλη χρήση του συντονιστή κοιλότητας αφορά την βελτίωση της αποµόνωσης µεταξύ ποµπών σε 
πολυσυζευγµένα συστήµατα όπως φαίνεται στο Σχήµα 10. 
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Σχήµα 10: Συντονιστές κοιλότητας σε σύστηµα πολυσυζευγµένων ποµπών 

 Περισσότερες λεπτοµέρειες για την κατασκευή και την εγκατάσταση του συντονιστή κοιλότητας δίνονται 
στο Παράρτηµα Γ. 

4.1.5.3.3 Φίλτρο διαίρεσης φάσµατος 

Όταν οι έξοδοι από πολλούς ποµπούς λαµβάνονται ως ένα συνδυασµένο σήµα είναι βολικό η κάθε κεραία να 
έχει το αντίστοιχο φάσµα συχνοτήτων συζευγµένο σε αυτή, καθορισµένο από ένα φίλτρο που έχει σχετικά ευρεία 
και επίπεδη απόκριση στην περιοχή διέλευσης. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ποµπό να λειτουργεί στην συγκεκριµένη 
περιοχή χωρίς επιπλέον απώλεια παρεµβολής, ενώ εξασφαλίζεται και η εξασθένηση σηµάτων εκτός της 
καθορισµένης περιοχής συχνοτήτων. Ένα τέτοιο σύστηµα καθορίζει τις άκρες της περιοχής συχνοτήτων ελέγχει 
τις ανωφελείς εκποµπές και γι’ αυτό τον λόγο ονοµάζεται φίλτρο διαίρεσης φάσµατος.   

Τέτοια φίλτρα µπορούν να συζευχθούν µε καλωδιοφόρµες διαστασιολογηµένες µε ακρίβεια, µε άλλα παρόµοια 
φίλτρα, για να παρέχουν αµφίδροµες και συνδυαστικές δυνατότητες για την διασύνδεση πολλαπλών περιοχών 
συχνοτήτων σε  σύστηµα µιας κεραίας.  

Παράδειγµα της χρήσης τέτοιου φίλτρου δίνεται στο Σχήµα 11 και η απώλεια παρεµβολής του στο Σχήµα 12. 
Περισσότερα παραδείγµατα δίνονται στο Παράρτηµα Γ. 
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Σχήµα 11:Τυπικό σύστηµα φίλτρου ποµπού για λειτουργία «talkthrough» (VHF 150 MHz εως 160 MHz) 
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Σχήµα 12: Απώλεια παρεµβολής του φίλτρου 

4.1.5.3.4 Έλεγχος της ενδοδιαµόρφωσης και των επιδράσεων φραγής σε συστήµατα δεκτών µε 
την χρήση φίλτρων 

Μια κοινή πηγή προβληµάτων σε δέκτες είναι ότι εισερχόµενα σήµατα έξω από την περιοχή συχνοτήτων που 
ενδιαφέρει φτάνουν στο µετωπιαίο άκρο του δέκτη σε µια στάθµη που µπορεί να προκαλέσει φραγή, 
ενδοδιαµόρφωση και παραµόρφωση του χρήσιµου σήµατος. Αυτή η κατάσταση είναι περισσότερο πιθανό να 
συµβεί όταν ο δέκτης είναι συνδεδεµένος µε µια κεραία η οποία βρίσκεται σε άµεση γειτνίαση µε άλλη κεραία, 
όπως είναι πολύ πιθανό σε έναν ραδιοσταθµότοπο. Μια λύση θα ήταν να αποµακρυνθεί η κεραία από άλλες 
εγκαταστάσεις και κυρίως από άλλες κεραίες εκποµπής αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο σε έναν 
ραδιοσταθµότοπο.  

Μια εναλλακτική λύση είναι να συνδεθούν φίλτρα διέλευσης ζώνης µεταξύ της κεραίας και της εισόδου του δέκτη. 
Αυτά τα φίλτρα είναι απαραίτητο να έχουν τέτοια απόκριση που να περιορίζουν το εύρος ζώνης σε αυτό που 
είναι αναγκαίο για την λειτουργία του δέκτη. Τέτοιο φίλτρο µπορεί να είναι και ένας µικρός συντονιστής 
κοιλότητας που έχει αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο και µπορεί να δώσει 20 dB αποµόνωσης από την 
συχνότητα παρεµβολής. Αν αυτή είναι πιο κοντά από ±1% από την συχνότητα λήψης του δέκτη τότε απαιτείται 
µεγάλο φίλτρο συντονιστή κοιλότητας. 

4.1.5.4 Αποµόνωση/ ∆ιαχωρισµός κεραιών 

4.1.5.4.1 Τοποθέτηση 

Όταν καθορίζονται τα σηµεία τοποθέτησης για κεραίες κάθε κεραία πρέπει να τοποθετείται  µε τέτοιο τρόπο που 
να µην επηρεάζει την απόδοσή της. Η απόσταση µεταξύ των κεραιών πρέπει να είναι τέτοια που να παρέχει 
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επαρκή αποµόνωση ώστε να µην παράγονται προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης πέραν από τις επιτρεπτές. Τρόποι 
τοποθέτησης παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήµατα. 

4.1.5.4.2 ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας 

Όσο λιγότερο κατευθυντικό είναι το διάγραµµα ακτινοβολίας µιας κεραίας, τόσο µεγαλύτερη η επίδραση του 
περιβάλλοντος στο διάγραµµα. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Πολύ κατευθυντικές κεραίες όπως 
παραβολοειδείς δίσκοι µε µεγάλα πλέγµατα ανάκλασης έχουν µεγάλο λόγο front/back και µπορούν να 
θεωρηθούν πολύ εξαρτηµένες ως προς το τι βρίσκεται πίσω τους. Κεραίες µε ενδιάµεσο λόγο «front/back» όπως 
οι «yagi» πρέπει να τοποθετούνται µε τα πίσω στοιχεία τους τουλάχιστον ένα µήκος κύµατος µακριά από τον 
ιστό αν απαιτείται η βέλτιστη απόδοση.  

Τυπικά, οι παγκατευθυντικές κεραίες (π.χ δίπολα) θα έχουν πραγµατικά παγκατευθυντική απόδοση όταν 
τοποθετηθούν στην κορυφή της κατασκευής στήριξης. Όταν τοποθετούνται στο πλάι, µεγάλα ρεύµατα διαρρέουν 
την κατασκευή στήριξης δηµιουργώντας παραµόρφωση του παγκατευθυντικού διαγράµµατος ενώ και η 
πιθανότητα ακτινοβολίας προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης εξ’ αιτίας των µη γραµµικών ενώσεων των µελών ή των 
τµηµάτων του ιστού. Στην πράξη, παγκατευθυντικά διαγράµµατα αζιµουθίου µπορούν να ληφθούν από πολλές 
κεραίες (3 έως 4) πλαϊνά τοποθετηµένες ακτινικά σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους.  

Τα διαγράµµατα ακτινοβολίας µπορεί να προβλεφθούν µε περισσότερη ακρίβεια όταν οι κεραίες ανεξάρτητα 
έχουν µεγάλο λόγο front/back. Επειδή τέτοιες κεραίες είναι συνήθως ακριβές, η χρήση τους είναι περισσότερο 
ελκυστική όταν περισσότερες από µια υπηρεσίες µπορούν να πολυπλεχθούν σε ένα σύστηµα κεραιών ευρείας 
ζώνης.  

4.1.5.4.3 Κέρδος  

Η µεταβολή του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας, σε σχέση µε τα παραπάνω, συνεπάγεται και µεταβολή 
στην κατευθυντικότητα αλλά και το κέρδος της. Γενικά, το κέρδος µιας κεραίας θα ελλατωθεί όταν τοποθετηθεί 
πολύ κοντά στον υποστηρικτικό πύργο από την στιγµή που οι πλευρικοί και πίσω λοβοί θα αυξηθούν. Αυτές οι 
µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα µείωση στο κέρδος και στην προστασία εναντίον οµοιοκαναλικών 
παρεµβολών.  

4.1.5.4.4 ∆ιαχωρισµός κεραιών 

Η επιλογή του τύπου και η τοποθέτηση µιας κεραίας είναι κρίσιµο θέµα. Η βέλτιστη διάταξη θα ήταν η 
τοποθέτηση της κεραίας (ή των κεραιών) λήψης στην κορυφή του πύργου µε οριζόντια απόσταση διαχωρισµού 
τουλάχιστον δέκα µήκη κύµατος, ενώ η κεραία εκποµπής θα είναι τοποθετηµένη χαµηλότερα. Επίσης, η κεραία 
λήψης είναι προτιµότερο να είναι τοποθετηµένη ακριβώς επάνω από την κεραία εκποµπής µε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη πρακτικά, κάθετη απόσταση διαχωρισµού, αλλά όχι λιγότερη από πέντε µήκη κύµατος. Ο κάθετος 
διαχωρισµός µπορεί να δώσει αποµόνωση µεταξύ των κεραιών της τάξης των 40 dB. Σε συνδυασµό µε φίλτρα 
η/και συντονιστές κοιλότητας, η αποµόνωση εκποµπής-λήψης που µπορεί να επιτευχθεί µπορεί να φτάσει και 
100 dB.    

Πρακτικά, είναι συνήθως δύσκολο να επιτύχει κανείς 10 µήκη κύµατος οριζόντιο διαχωρισµό, αλλά θα πρέπει ο 
σχεδιαστής ενός τέτοιου συστήµατος να είναι ευέλικτος για να φροντίσει κυρίως την αποµόνωση των κεραιών 
εκποµπής από αυτές της λήψης. Επίσης, και σε συστήµατα λήψης µε διαφορισµό συχνότητας (frequency 
diversion) θα πρέπει να προβλέπεται ικανοποιητικός διαχωρισµός µεταξύ των δυο κεραιών λήψης.  

Οι κεραίες τοµέα που χρησιµοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία έχουν τυπικά κάθετο εύρος δέσµης µερικών 
µοιρών σε κάθε πλευρά του οριζοντίου εύρους δέσµης. Ακόµη, έχουν οριζόντιο εύρος δέσµης τυπικά 90ο (±450 
από τον άξονά τους) και το διάγραµµα ακτινοβολίας τους πέφτει ραγδαία πάνω από τις ±900 από τον άξονά 
τους. Συνδυάζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά και µε δεδοµένο υψηλό λόγο front-to-back µπορεί να 
επιτευχθεί µεγάλη τιµή αποµόνωσης µεταξύ συνεγκατεστηµένων κεραιών. Ενδεικτικά (από µετρήσεις) 
αναφέρονται παραδείγµατα εφαρµογής και τυπικές τιµές αποµόνωσης µε κατάλληλη επιλογή τύπου κεραίας και 
απόστασης διαχωρισµού: 
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 Κάθετος διαχωρισµός: µεταξύ δύο κεραιών τοµέα 900, κάθετα πολωµένων, κέρδους 16 dBi, µε 3 
µέτρα κάθετο διαχωρισµό, η αποµόνωση θα είναι τουλάχιστον 60 dB. 

 Οριζόντιος διαχωρισµός:  µεταξύ δύο κεραιών τοµέα 900, κάθετα πολωµένων, κέρδους 16 dBi, µε 4-
6 µέτρα οριζόντιο διαχωρισµό, η αποµόνωση θα είναι τουλάχιστον 45 dB. 

 ∆ιαχωρισµός εµπρός/πίσω:  µεταξύ δυο κεραιών τοµέα 900, κάθετα πολωµένων, κέρδους 16 dBi, µε 
1-1.5 µέτρα διαχωρισµό εµπρός/πίσω, η αποµόνωση θα είναι τουλάχιστον 45 dB. 

4.1.5.4.5 Ορθογώνια πόλωση 

Είναι δυνατό να πάρουµε πρόσθετη αποµόνωση µεταξύ δυο κεραιών αν τις πολώσουµε ορθογώνια. Τυπικά, οι 
κεραίες τοµέα είναι γραµµικά πολωµένες οπότε µπορούµε να δώσουµε κάθετη πόλωση στη µία και οριζόντια 
στην άλλη και να µειώσουµε την αµοιβαία σύζευξη τους. Η αµοιβαία σύζευξη ποσοτικοποιείται µε τον όρο Cross 
Polar Discrimination (XPD). Για να υπολογιστεί η αποµόνωση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνολική 
επίδραση του XPD και των δυο κεραιών.   

Από τις τεχνικές προδιαγραφές κεραιών τοµέα, για παράδειγµα, δυο κεραίες,  µε XPD κύριου λοβού 30 dB η 
καθεµία, υπολογίζεται ότι η ελάχιστη τιµή του XPD είναι 24 dB για σύζευξη κύριας δέσµης. 

Ένα πρακτικό παράδειγµα εφαρµογής της ορθογώνιας πόλωσης είναι η περίπτωση δυο κεραιών τοµέα, 
τοποθετηµένες σε κοντινή απόσταση µε ενδεχόµενο να βρίσκονται η µία στην γραµµή ευθυγράµµισης  της 
άλλης, αποτελώντας την χείριστη περίπτωση που απαιτεί πρόσθετη αποµόνωση. Τότε, η µέθοδος αυτή µπορεί 
ενδεχόµενα να λύσει το πρόβληµα. Προφανώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους 
διαχωρισµού κεραιών για καλύτερα αποτελέσµατα.   

4.1.5.4.6 Χρήση προσαρµοστικών κεραιών 

Οι προσαρµοστικές κεραίες αυξάνουν την κάλυψη και την χωρητικότητα ασυρµάτων δικτύων και βελτιώνουν την 
απόδοσή τους, υλοποιώντας χωρική επεξεργασία, διάπλαση δέσµης και άµβλυνση παρεµβολών. Η άµεση 
επίδραση των προσαρµοστικών κεραιών σε περιπτώσεις συνεγκατάστασης, προκαλείται εξ’ αιτίας του 
γεγονότος ότι η ακτινοβολούµενη ενέργεια εστιάζεται σε συγκεκριµένες περιοχές και δεν είναι σταθερή στην 
διάρκεια του χρόνου. Έτσι, οι προσαρµοστικές κεραίες µπορούν να µοντελοποιηθούν σε περιπτώσεις 
συνεγκατάστασης, µε κεραίες τοµέα πολύ µικρής γωνίας, επηρεάζοντας σηµαντικά τις πιθανότητες παρεµβολών 
σε µια τέτοια κατάσταση.  

Επίσης, η διάπλαση δέσµης, χαρακτηριστικό που έχει ως σκοπό την βελτίωση του περιθωρίου ζεύξης µε άλλους 
σταθµούς, έχει ως επακόλουθο να µεταβάλλεται το αζιµούθιο και η ανύψωση της δέσµης µε τον χρόνο. Οι δυο 
αυτές παράµετροι καθίστανται µε τον τρόπο αυτό τυχαίες µεταβλητές στο E- και το Η- επίπεδο. ∆εν µπορεί έτσι 
να γίνει καµία εκτίµηση για την χειρότερη περίπτωση. Το µόνο που µπορεί να εκτιµηθεί µε στατιστικούς 
παράγοντες είναι το ποσοστό του χρόνου που είναι πιθανό να διαρκέσει η χειρότερη περίπτωση. Αν αυτό είναι 
σχετικά µικρό τότε µπορούν να επιτευχθούν οι απαιτήσεις της συνεγκατάστασης. 
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Σχήµα 13: Η κατανοµή των δεσµών των προσαρµοστικών κεραιών στον χώρο και τον χρόνο µικραίνει 
την πιθανότητα παρεµβολής. 
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4.2 Μέθοδοι γείωσης και καλωδίωσης για την άµβλυνση 

4.2.1 ∆ιατάξεις γείωσης 

Οι διατάξεις γείωσης µπορούν να χρησιµεύουν είτε συγχρόνως για την προστασία και για τη λειτουργία της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, είτε χωριστά για τον ένα ή για τον άλλoν από αυτούς τους σκοπούς, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του σχεδιασµού της εγκατάστασης. Η επιλογή και εγκατάσταση του υλικού των διατάξεων γείωσης 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: 

• η τιµή της αντίστασης γείωσης θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις προστασίας και λειτουργίας της  
εγκατάστασης και θα διατηρεί συνεχώς αυτή την ιδιότητα, 

• τα ρεύµατα σφάλµατος προς γη και τα ρεύµατα διαρροής προς γη θα µπορούν να κυκλοφορούν χωρίς 
να δηµιουργείται κίνδυνος, ιδιαίτερα από τις θερµικές, θερµοµηχανικές και ηλεκτροµηχανικές 
καταπονήσεις είναι επαρκώς στιβαρής κατασκευής ή έχουν κατάλληλη πρόσθετη µηχανική  προστασία, 
ώστε να αντέχουν στις αναµενόµενες εξωτερικές συνθήκες.  

Πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα έναντι των κινδύνων βλαβών άλλων µεταλλικών µερών από 
ηλεκτρόλυση. 

Μπορούν να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι τύποι ηλεκτροδίων γείωσης: 

- ράβδοι γείωσης ή σωλήνες 

- ταινίες γείωσης ή σύρµατα 

- πλάκες γείωσης 

- ηλεκτρόδια γείωσης ενσωµατωµένα στα θεµέλια (θεµελιακή γείωση) 

- µεταλλικός οπλισµός σκυροδέµατος µέσα στο έδαφος 

- µεταλλικοί σωλήνες νερού (υπό τους όρους της παραγράφου 542.2.5 ΕΛΟΤ HD 384) 

- άλλες κατάλληλες υπόγειες κατασκευές (βλέπε επίσης παράγραφο 542.2.6 ΕΛΟΤ HD384). 

Ο τύπος και το βάθος έµπηξης ή τοποθέτησης των ηλεκτροδίων γείωσης µέσα στο έδαφος πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε η αποξήρανση και το πάγωµα του εδάφους να µην αυξάνουν την αντίσταση γείωσης πέρα από την 
απαιτούµενη τιµή. 

Τα χρησιµοποιούµενα υλικά και η κατασκευή των ηλεκτροδίων γείωσης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αντέχουν 
σε µηχανικές βλάβες εξαιτίας της διάβρωσης. Κατά το σχεδιασµό των διατάξεων γείωσης πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη η ενδεχόµενη αύξηση της αντίστασης γείωσης εξαιτίας της διάβρωσης. Οι µεταλλικοί σωλήνες ύδρευσης 
µπορούν να χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια γείωσης µόνον εφόσον υπάρχει η συγκατάθεση του φορέα που 
είναι αρµόδιος για την παροχή του νερού και εφόσον υπάρχει κατάλληλη διαδικασία που θα εξασφαλίζει, ότι ο 
χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα ειδοποιείται εγκαίρως για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή στο σύστηµα των 
σωληνώσεων ύδρευσης. 

Μεταλλικές σωληνώσεις άλλες από τις σωληνώσεις ύδρευσης (π.χ. σωληνώσεις υγρών ή αέριων καυσίµων, 
σωληνώσεις θέρµανσης κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως ηλεκτρόδια γείωσης. 
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4.2.1.1 Πρότυπα/ προδιαγραφές 

Οι βασικές έννοιες και οι χαρακτηριστικές τιµές καθώς και οι απαιτήσεις που αφορούν στον σκοπό και στο είδος 
του εξοπλισµού προδιαγράφονται στα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα εξής: 
ΕΛΟΤ HD 384.4.41, CENELEC prEN 50179, DIN/VDE 0141, , IEC 60364-4-41, DIN/VDE 0100-410, ΕΛΟΤ 
HD384.5.54, IEC 60364-5-54,DIN/VDE 0100-540, DIN/VDE 0151.  

4.2.1.2 Αγωγοί γείωσης 

 Η αποτελεσµατικότητα ενός ηλεκτροδίου γείωσης εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες του εδάφους και πρέπει 
να επιλέγονται ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης κατάλληλα για τις συνθήκες του εδάφους και για την 
απαιτούµενη αντίσταση γείωσης. Η αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου πρέπει  να υπολογίζεται και  να 
µετριέται.Οι αγωγοί γείωσης πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το άρθρο 543.1 ELOT HD 384 και, αν είναι θαµµένοι 
στο έδαφος, η διατοµή τους πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίση µε την αναγραφόµενη στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Ελάχιστες διατοµές αγωγών γείωσης θαµµένων στο έδαφος. (ΕΛΟΤ HD 384) 

 Με µηχανική προστασία Χωρίς µηχανική προστασία 
Με προστασία έναντι 
διάβρωσης*  

Σύµφωνα µε το άρθρο  
543.1 ΕΛΟΤ HD 384 

16mm2 Χαλκός  
16mm2 Γαλβανισµένος Χάλυβας 

Χωρίς προστασία έναντι 
διάβρωσης 

25mm2 Cu 
50mm2 Fe 

* Η προστασία έναντι στην διάβρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ενός µανδύα 
 

4.2.2 Μέθοδοι άµβλυνσης δια των γειώσεων και των καλωδιώσεων εξοπλισµού και εγκαταστάσεων.  

4.2.2.1 ∆ιαχωρισµός εξοπλισµού ως προς το δίκτυο τροφοδοσίας του 

Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης και τα συστήµατα τροφοδοσίας πρέπει να κατηγοριοποιηθούν τοπολογικά. Οι 
κατηγορίες τροφοδοσίας σύµφωνα µε την τάση που φέρουν είναι: 

– Υψηλή τάση (HV, > 33kVAC rms) 

– Μέση τάση (MV, 1 έως 33kVAC rms)  

– Χαµηλή (LV, < 1kVAC rms).  

Ο εξοπλισµός που εµπίπτει στην χαµηλή τάση δύναται να κατηγοριοποιηθεί επιπλέον ανάλογα µε την 
ευαισθησία σε ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές που επιβάλλεται επιπλέον  EMC προστασία.  

Παραδείγµατα εξοπλισµού που είναι πηγές ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών είναι συσκευές που περιέχουν 
ηλεκτροµηχανικά µέρη, τροφοδοτικά συστήµατα, συστήµατα µετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήµατος κτλ. 
Συσκευές ευαίσθητες σε ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές είναι ραδιοτηλεοπτικοί δέκτες, µετρικός εξοπλισµός και 
εξοπλισµός αυτοµάτου ελέγχου, συσκευές οπτικής απεικόνισης, υπολογιστές και PLC.  
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Σχήµα 14 ∆ιαχωρισµός εξοπλισµού ως προς το δίκτυο τροφοδοσίας του 

Οι διαφορετικές ταξινοµήσεις των συσκευών πρέπει να τροφοδοτηθούν µέσω των διαφορετικών και 
ανεξάρτητων δικτύων διανοµής, και για τις δύο (ή περισσότερες) ταξινοµήσεις του εξοπλισµού χαµηλής τάσης. 
Πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να είναι τροφοδοτηµένες από διαφορετικούς µετασχηµατιστές διανοµής, ενώ 
είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι προβλεπόµενες αποστάσεις από κάθε δίκτυο διανοµής.  

Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε όταν εξοπλισµός που είναι πηγή ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών συστεγάζεται 
µε εξοπλισµό που είναι επιρρεπής ή ευαίσθητος σε ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές να τηρούνται τα απαιτούµενα 
µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παρεµβολές.  

Στο αρχικό στάδιο του σχεδιασµού είναι εύκολο να εντοπισθούν αυτές οι εγκαταστάσεις προκειµένου να 
διαχωριστούν κατάλληλα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις και χωρίς επιπλέον δαπάνες. Σε αντίθεση µε την 
περίπτωση όπου η παρεµβολές εντοπισθούν κατά την λειτουργία ή χρήση υφιστάµενου εξοπλισµού  θα πρέπει 
να ληφθούν µέτρα µετεγκατάστασης.  

4.2.2.2 Είδη διασύνδεσης γειώσεως εξοπλισµού & εγκαταστάσεων 

Ο αρχικός σκοπός ενός δικτύου γείωσης είναι να θωρακιστούν το προσωπικό και ο εξοπλισµός ασπίδων από τα 
δυσµενή αποτελέσµατα της ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας στο συνεχές ρεύµα και στις χαµηλές συχνότητες. Οι 
χαρακτηριστικές πηγές ενέργειας είναι τα µεταβατικά φαινόµενα (κεραυνοί, αστραπές, υπερτάσεις) αγόµενες 
διαταραχές (έως και 30MHz συνήθως), και ελαττώµατα στην ισχύ του εναλλασσόµενου ή και συνεχούς 
ρεύµατος.  

Γενικότερα πηγές όπως οι αρµονικές ρεύµατος και λειτουργίας όπως τα σήµατα ρολογιών από τον ψηφιακό 
εξοπλισµό, λαµβάνονται λιγότερο υπόψη. Όλες αυτές οι πηγές θεωρούνται γενικά ως «εκποµποί». Οι άνθρωποι 
και ο εξοπλισµός που «θωρακίζονται» έναντι των εκποµπών θα αναφερθούν ως «λήπτες». Η σύζευξη µεταξύ 
ενός ιδιαίτερου εκποµπού και ενός ιδιαίτερου λήπτη µπορεί να χαρακτηριστεί από µια συνάρτηση µεταφοράς. Ο 
σκοπός του δικτύου γειώσεως είναι να µειωθεί το µέγεθος της λειτουργίας µεταφοράς σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 
Επιπλέον το δίκτυο γείωσης εξυπηρετεί την «επιστροφή» των αγωγών σε ορισµένες εφαρµογές σήµατος, και 
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την όδευση των βλαβοληπτικών ρευµάτων, καθώς η αντοχή του δικτύου σε ισχυρά ρεύµατα είναι αρκετή ώστε 
να τα αποφορτίσει.  

4.2.3 Αρχές εφαρµογής δικτύου γειώσεως για την άµβλυνση.  

α) Όλα τα στοιχεία ενός κοινού δικτύου πρέπει να διασυνδεθούν. Πολλαπλές διασυνδέσεις που 
αποφέρουν ένα τρισδιάστατο πλέγµα είναι ιδιαίτερα επιθυµητές. Αυξάνοντας τον αριθµό των αγωγών 
και των διασυνδέσεών τους, αυξάνει η ικανότητα προστατευτικών καλυµµάτων και επεκτείνει το 
ανώτερο όριο συχνότητας. 

β) Προβλέπεται οι εγκαταστάσεις εισόδου εναλλασσόµενου ρεύµατος, οι εγκαταστάσεις εισόδων 
καλωδίων τηλεπικοινωνιών, και το σηµείο εισόδων αγωγών επιχωµάτωσης, να είναι εγγύς. 

γ) Η κτιριακή εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει ένα κεντρικό σηµείο γειώσεως, το οποίο να βρίσκεται όσον 
το δυνατόν πλησιέστερα µε την είσοδο στην εγκατάσταση του καλωδίου διανοµής εναλλασσόµενου 
ρεύµατος και των τηλεπικοινωνιακών γραµµών, επί του οποίου θα συνδέονται:  

— Το ηλεκτρόδιο ή τα ηλεκτρόδια της γείωσης δια µέσου αγωγού µε όσο το δυνατό µικρότερο 
µήκος 

— Ο αγωγός του ουδετέρου της ac τροφοδοσίας στα συστήµατα TN. 

— Θωρακίσεις καλωδίων είτε απευθείας, είτε δια µέσου πυκνωτών ή συσκευών προστασίας από 
υπερτάσεις  

δ) Το σύνολο του δικτύου θα καταλήγει στο κεντρικό σηµείο γειώσεις δια µέσου πολλαπλών αγωγών. 

ε) Για την αποφυγή επισφαλούς θωράκισης τα παρακάτω θεωρούνται απαραίτητα, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί αποτελεσµατική εξασθένηση πιθανών παρεµβολών:  

– Γείωση στα µεταλλικά δοµικά στοιχεία όπου αυτά είναι προσιτά  

– cable supports, trays, racks, raceways, and a.c. power conduit. 

στ) Η ζεύξη από παλµούς µεταβατικών φαινοµένων σε εσωτερικά καλώδια σήµατος ή ισχύος δύναται να 
εξασθενήσει εάν ή όδευση των αγωγών γίνεται πλησιέστερα σε στοιχεία του δικτύου γείωσης. Εντούτοις 
σε περιπτώσεις εξωτερικών πηγών παλµών, το ρεύµα είναι µεγαλύτερο στους περιφερειακούς 
αγωγούς ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κόµβους αντικεραυνικής προστασίας, για αυτό και θα πρέπει να 
αποφεύγεται η όδευση κοντά σε περιφερειακούς αγωγούς του κτιρίου. Όταν αυτό είναι αδύνατον τότε 
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µεταλλικά γειωµένα κανάλια όδευσης, τα οποία προσφέρουν την 
απαραίτητη θωράκιση. 

η) Στα πολυώροφα κτίρια πλαισίου χάλυβα, το πλαίσιο χάλυβα παρέχει πλεονέκτηµα αντικεραυνικής 
προστασίας. Για τα καλώδια που επεκτείνονται µεταξύ των πατωµάτων, το µέγιστο προστατευτικό 
κάλυµµα λαµβάνεται µε την εντόπιση των καλωδίων κοντά στο κέντρο του κτηρίου. 

θ) Όπου η εγκατάσταση απαιτεί προστασία από υπερτάσεις σε τηλεπικοινωνιακές γραµµές αυτή θα 
πρέπει να έχει χαµηλή εµπέδηση στην διασύνδεση της θωράκισης του καλωδίου και του δικτύου 
γείωσης. 

 ι) Στις περιπτώσεις όπου η είσοδος από το δηµόσιο δίκτυο διανοµής ηλεκτρισµού προστατεύεται από 
υπερτάσεις θα πρέπει να συνδεθούν µε την χαµηλότερη δυνατή εµπέδηση στο δίκτυο γείωσης του 
τηλεπικοινωνιακού κτιρίου.  
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4.2.4 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης 

Η µεθοδολογία για την µέτρηση της αντίστασης γείωσης περιγράφεταιi στο ΕΛΟΤ 1422-3, και γίνεται βάση του 
προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, (Παράρτηµα Π.61-Γ). 

4.3 Μέθοδοι άµβλυνσης από εξωτερικές ΗΜ παρεµβολές 

4.3.1 Άµβλυνση από ακτινοβολούµενες και αγώγιµες διαταραχές 

Όλες οι ηλεκτρικές διατάξεις, συστήµατα και εγκαταστάσεις παράγουν ή χρησιµοποιούν σε διάφορες 
συχνότητες ενέργεια η οποία διαδίδεται µέσω αγωγών συνδεδεµένων στις συσκευές. Η ενέργεια αυτή µπορεί να 
προκαλέσει παρεµβολές σε άλλο εξοπλισµό. Η θωράκιση µπορεί να είναι αναγκαία είτε για την προστασία µιας 
εγκατάστασης ή ενός εξοπλισµού από ένα εξωτερικό ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, είτε για να εµποδίζεται η 
ακτινοβολία ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών που δηµιουργούνται από τη λειτουργία του εσωτερικού 
εξοπλισµού. 

Υπάρχουν πολλές πηγές θορύβου που µπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή ακόµη και βλάβες 
στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Για παράδειγµα, AC γραµµές τροφοδοσίας, γειτονικοί RF σταθµοί βάσης, 
ποµποί ευρυεκποµπής, θόρυβοι προκαλούµενοι από τον ίδιο εξοπλισµό, κεραυνικοί παλµοί είναι µερικές µόνο 
από τις πηγές θορύβου. Στο σχήµα 15 παρουσιάζονται τα είδη των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και 
πιθανές πηγές θορύβου.  

 

Σχήµα 15: Είδη των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και πιθανές πηγές θορύβου. 

Ο θόρυβος µπορεί να εισέλθει στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισµό από τις θύρες που 
παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχήµατα. Το Σχήµα 16 δείχνει τις εισόδους θορύβου σε µια τηλεπικοινωνιακή 
εγκατάσταση, ενώ το Σχήµα 17 τις εισόδους θορύβου ενός τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Στην 
τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση, για παράδειγµα, οι θύρες τηλεπικοινωνιακών γραµµών, AC ισχύος 
τροφοδότησης, αποκλειστικής τροφοδότησης ισχύος, antenna tower, η θύρα γείωσης, αλλά και το ίδιο το κτήριο 
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µπορούν να είναι σηµεία εισόδου θορύβου. Ο θόρυβος, τα ρεύµατα και οι τάσεις µπορούν να προκαλέσουν 
δυσλειτουργία ή και βλάβη στην εγκατάσταση. Ανάλογα συµβαίνει και µε τις εισόδους θορύβου σε έναν 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό (Σχήµα 15). Τo Σχήµα 16 και το Σχήµα 17 υποδεικνύουν επίσης την έννοια του 
περιβλήµατος ως όριο ενός συγκροτήµατος. Ένα περίβληµα µπορεί να αντιµετωπίζεται ως ένα πλήρες κτίριο, 
µια αίθουσα, ένα ικρίωµα, ένας απλός θάλαµος, ακόµη και µε την επέκταση της έννοιας, ως µια µεµονωµένη 
συσκευή ή ένα τυπωµένο κύκλωµα µέσα σε µια συσκευή. Το συγκρότηµα αυτό έχει διεπαφή µε το περιβάλλον 
της µε «θύρες» όπως φαίνεται στο Σχήµα 16 και το Σχήµα 17. Περισσότερες πληροφορίες για την έννοια των 
θυρών δίνονται στην IEC 61000-5-1. 

Θύρα telecom Θύρα mains

Antenna tower

Κτήριο Θύρα τοπικής 
αποκλειστικής τροφοδότησης

Θύρα γείωσης
 

Σχήµα 16: Η έννοια του περιβλήµατος (αίθουσα) 

 

Θύρα telecom Θύρα mains

Ικρίωµα

Εσωτερική θύρα Θύρα τοπικής 
αποκλειστικής τροφοδότησης

Θύρα γείωσης

Κυκλώµατα

 

Σχήµα 17: Η έννοια του περιβλήµατος (ικρίωµα - εξοπλισµός) 

Η άµβλυνση απαιτείται όταν δεν επιτυγχάνεται η EMC µεταξύ µιας συσκευής και του περιβάλλοντός της. Μπορεί 
να γίνει µε τη χρήση ενός φράγµατος µεταξύ της πηγής και του θύµατος. Για αγόµενες διαταραχές το φράγµα 
αυτό είναι τυπικά ένας συνδυασµός διατάξεων SPD και φίλτρων ή άλλων διατάξεων αποσύζευξης, και για 
ακτινοβολούµενες διαταραχές µπορεί να είναι ένας θώρακας και ίσως ένα φίλτρο ανάλογα µε την περίπτωση, η 
εξασθένηση του οποίου είναι συµβατή µε εκείνη του θώρακα στην υπόψη περιοχή συχνοτήτων. 

Η εξασθένηση που παρέχεται από ένα φράγµα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε τη διαφορά µεταξύ της 
στάθµης της διαταραχής και της στάθµης ατρωσίας της συσκευής στη διαταραχή αυτή. Για σκοπούς 
επαλήθευσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι διαταραχές προσοµοιώνονται και η ατρωσία µιας συσκευής 
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συγκρίνεται µε ένα πρότυπο. Έτσι, η παρεχόµενη εξασθένηση αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ της αναµενόµενης 
ή µετρούµενης, στάθµης διαταραχής και της στάθµης ατρωσίας που προσδιορίζεται µε εργαστηριακή δοκιµή ή 
µε αναφορά σε µια προδιαγραµµένη στάθµη ατρωσίας. 

Σύµφωνα µε τις αβεβαιότητες πάνω στην (ή στις) στάθµη (-ες) διαταραχής και ατρωσίας, θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται ένα περιθώριο και να προστίθεται στην αναγκαία βασική εξασθένηση. Το περιθώριο αυτό εξαρτάται 
γενικά από την κρισιµότητα των συσκευών. Για τις περισσότερες οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές ο χαµηλής 
διακινδύνευσης εξοπλισµός που ικανοποιεί τις εφαρµόσιµες απαιτήσεις EMC, δεν χρειάζεται πρόσθετη 
άµβλυνση. 

4.3.2 Προστατευτικά περιβλήµατα και υφιστάµενες προδιαγραφές παρεχόµενης προστασίας από 
αυτά 

Η ηλεκτροµαγνητική θωράκιση κτιρίων, αιθουσών, διαµερισµάτων, θαλάµων, πλαισίων ερµαρίων και 
εξοπλισµού καθιστά δυνατή την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε την EMC για εξοπλισµό εκτεθειµένο σε 
ακτινοβολούµενες διαταραχές. Αντίστροφα, οι ακτινοβολούµενες διαταραχές που εκπέµπονται από συσκευές 
µπορούν να εµποδίζονται από το να «ρυπαίνουν» το περιβάλλον µε εγκλεισµό των συσκευών σε κατάλληλο 
θωρακισµένο περίβληµα. Τα ηλεκτρικά πεδία χαµηλής συχνότητας είναι εύκολο να αµβλυνθούν. Τα µαγνητικά 
πεδία χαµηλής συχνότητας είναι δυσκολότερο να θωρακιστούν και περιλαµβάνουν θώρακα µε µεγάλο πάχος 
τοιχώµατος και/ή υψηλή διαπερατότητα. 

Η θωράκιση αιθουσών και θαλάµων µε κατάλληλη προστασία από διείσδυση είναι µία µόνο από αρκετές 
µεθόδους που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση της επίδρασης των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών. 
Για παράδειγµα, η διατήρηση κατάλληλων αποστάσεων µεταξύ ποµπών και θυµάτων είναι ένα σχετικά 
αποτελεσµατικό µέσο άµβλυνσης για τις ακτινοβολούµενες διαταραχές. Η επίτευξη ικανοποιητικού 
αποτελέσµατος µπορεί να περικλείει και άλλες ενέργειες όπως:  

• επιλογή σωστών καλωδίων και συρµατώσεων (προσθήκη περιβλήµατος θωράκισης πάνω από τα 
καλώδια ή τα σύρµατα), 

• εφαρµογή καλής διάταξης και διαχείρισης καλωδίων, 

• υλοποίηση καλών πρακτικών γείωσης και συνένωσης, 

• χρήση διατάξεων που περιορίζουν τις εκποµπές ή αυξάνουν την ατρωσία. 

• οδηγίες για τη διατήρηση της αποτελεσµατικότητας της θωράκισης για περιβλήµατα µε ανοίγµατα 
βάσει ενός συνόλου γένιων κανόνων EMC, 

• γένιες πληροφορίες για την υλοποίηση της θωράκισης, ξεκινώντας προοδευτικά από τις 
ευαίσθητες συσκευές και οδεύοντας προς το πλήρες κτίριο, καθώς και για τα µέσα αντιµετώπισης 
των αναπόφευκτων ανοιγµάτων/  διεισδύσεων. 

4.3.2.1 Σχεδιασµός της θωράκισης 

Η παροχή αποτελεσµατικών τεχνικών θωράκισης απαιτεί σχεδιασµό από εξειδικευµένα άτοµα, λαµβανοµένων 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης. Με την εφαρµογή διαφορετικών υλικών είναι δυνατό να επιτευχθεί 
καλή αποτελεσµατικότητα θωράκισης σε ολόκληρο το φάσµα διαταραχών των  ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Η 
θωράκιση µπορεί να παρέχεται µε τα ακόλουθα υλικά και κατασκευές: 

- µεταλλικό περίβληµα ή θάλαµοι, 

- αίθουσες µε συνεχή µεταλλικά τοιχώµατα, 
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- πακτωµένοι ή συγκολληµένοι τάπητες σιδήρου, σιδηρά πλέγµατα ή φύλλα µέσα στα τοιχώµατα, 

- µεταλλικό διχτυωτό σύρµα ή διχτυωτή θωράκιση, 

- µεταλλικό ή µεταλλοποιηµένο ύφασµα, 

- µεταλλικό έλασµα, 

- µεταλλικά φύλλα (χαλκός ή αλουµίνιο ή άλλα µέταλλα καλής αγωγιµότητας), 

- µεταλλοποιηµένα πλαστικά µε άθικτες επιφάνειες και καλή επαφή σε όλους τους αρµούς, 

- υαλοπίνακες µε δικτυωτό σύρµα τηγµένο µέσα στο γυαλί ή µεταλλοποιηµένο γυαλί, συνενωµένα µε 
συνεχή τρόπο στη θωράκιση του τοιχώµατος. 

Σηµείωση: Για τη θωράκιση από τα ηλεκτρικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων, το µεταλλοποιηµένο 
πλαστικό µπορεί να είναι επαρκές. Όµως, η θωράκιση από µαγνητικά πεδία χαµηλών συχνοτήτων 
απαιτεί µεταλλικά τοιχώµατα επαρκούς πάχους, αγωγιµότητας και διαπερατότητας. Η ηλεκτρική 
συνέχεια των τοιχωµάτων πρέπει να εξασφαλίζεται, ιδιαίτερα στην περίπτωση µαγνητικών πεδίων 
στις χαµηλότερες συχνότητες. 

Σε γενικές γραµµές, προβλήµατα που οφείλονται σε διαταραχές χαµηλών συχνοτήτων (είτε αγόµενες 
είτε ακτινοβολούµενες) αντιµετωπίζονται πιο εύκολα και συνήθως συνυπάρχουν µε προβλήµατα από 
διαταραχές υψηλών συχνοτήτων.  

4.3.2.2 Αποτελεσµατικότητα θωράκισης και διατήρησή της 

Η αποτελεσµατικότητα ενός θωρακισµένου περιβλήµατος εξαρτάται από πολλές παραµέτρους. Θεωρητικά, ένα 
θωρακισµένο περίβληµα µπορεί να είναι σχεδιασµένο να εξασφαλίζει εξασθένηση κυµαινόµενη από µερικά dB 
µέχρι πάνω από 100 dB σε µια περιοχή συχνοτήτων µέχρι 10 GHz και περισσότερο. Ωστόσο, στην πράξη, η 
αποτελεσµατικότητα ενός περιβλήµατος µε διεισδύσεις όλων των τύπων θα µειώνεται και θα περιορίζεται από 
τις διεισδύσεις αυτές. Για πρακτικούς σκοπούς, η αποτελεσµατικότητα θωράκισης ενός συµπαγούς µεταλλικού 
θαλάµου ή περιβλήµατος προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες: 

- τα ρεύµατα της διαταραχής τα οποία θα πρέπει να διαρρέουν την εξωτερική επιφάνεια των θαλάµων 
ή να κυκλοφορούν σε κλειστούς βρόχους έξω από τις επιφάνειες µέσω συνδέσεων προς τη γη, 

- την εγκατάσταση των καλωδίων που διεισδύουν στο περίβληµα ή το θάλαµο για την εξασφάλιση 
καλής επίδοσης, όλα τα καλώδια σηµατοδοσίας που διεισδύουν στο θάλαµο θα πρέπει είτε να είναι 
µε φίλτρα/περιοριστές και/είτε οι θωρακίσεις τους να είναι γειωµένες άµεσα στο θάλαµο (βλέπε IEC 
61000-5-2), 

- το ηλεκτρικό µήκος των αρµών όλων των µερών του περιβλήµατος θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό πιο µικρό και κατά προτίµηση µικρότερο από το ένα δέκατο του µήκους κύµατος της 
προσπίπτουσας διαταραχής (αυτό το συµβατικό όριο δεν εφαρµόζεται σε µαγνητικά πεδία χαµηλών 
συχνοτήτων), 

- το µέγεθος των οπών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο µικρό σε σχέση µε το προσπίπτον 
µήκος κύµατος ή θα πρέπει να εφοδιάζονται οι οπές µε σωλήνες (κυµατοδηγούς πέρα από την 
αποκοπή).  

 Προκειµένου να διατηρείται η αποτελεσµατικότητα της θωράκισης θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
στους παρακάτω απλούς κανόνες οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως µέτρα άµβλυνσης 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εγκατεστηµένη θωράκιση δεν είναι επαρκής: 
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• Εξασφάλιση µιας σωστής διαδροµής για όλα τα κοινότροπα ρεύµατα που µπορούν να 
κυκλοφορούν σε καλώδια που εισέρχονται στο περίβληµα. 

• Εξασφάλιση µιας σωστής διαδροµής για όλα τα ρεύµατα διαταραχής που µπορούν να ρέουν 
µέσω οποιουδήποτε  µεταλλικού αντικειµένου προς το θωρακισµένο περίβληµα. 

• Ει δυνατό, όλοι οι αγωγοί που αναφέρονται στους ανωτέρω κανόνες θα πρέπει να εισέρχονται 
µέσω ενός µόνο µεταλλικού πλαισίου, µακριά από µεγάλα ανοίγµατα στο περίβληµα. 

• Περιορισµός του εύρους ζώνης των σηµάτων ή της ισχύος που εισέρχονται στο θωρακισµένο 
περίβληµα στο απόλυτο ελάχιστο που είναι απαραίτητο για το συγκεκριµένο σήµα. Να 
χρησιµοποιούνται φίλτρα και να τοποθετούνται σωστά έναντι του τοιχώµατος. 

• Εξασφάλιση του ότι όλα τα τοιχώµατα του θωρακισµένου περιβλήµατος σχηµατίζουν µια ενιαία 
µεταλλική επιφάνεια καλής αγωγιµότητας. Ακόµη, θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά όλα τα 
ανοίγµατα στο τοίχωµα θωρακισµένου περιβλήµατος. 

4.3.2.3 Ευαίσθητες συσκευές 

Συσκευές που περιέχουν ευαίσθητα εξαρτήµατα µπορούν να θωρακίζονται αν είναι απαραίτητο µε µεταλλικούς 
κλωβούς ή µεταλλοποιηµένα πλαστικά κουτιά, εφόσον έχει εντοπιστεί ότι προκαλείται σε αυτές δυσλειτουργία. Η 
σύνδεση µε τη γη του µεταλλικού κλωβού θα πρέπει να είναι βραχύς αγωγός προς τη διάταξη της γείωσης. Οι 
αγώγιµες διεισδύσεις θα πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλες διατάξεις περιορισµού (διατάξεις προστασίας 
από κρουστικά φαινόµενα) και φίλτρα.  

Σηµειώνεται ότι, η θωράκιση της συσκευής θα πρέπει να είναι περισσότερο ευθύνη του κατασκευαστή της παρά 
ευθύνη του εγκαταστάτη. Εν τούτοις, αν µια συσκευή τύπου καταναλωτή, µαζικής παραγωγής, σχεδιασµένη για 
µέτρια περιβάλλοντα, πρόκειται να εγκατασταθεί σε δυσµενές περιβάλλον, η αναγκαία προσαρµογή καθίσταται 
πρόβληµα του εγκαταστάτη.  

4.3.2.4 Θωράκιση ικριωµάτων και πλαισίων  

Μεταλλικά ικριώµατα και πλαίσια παρέχονται από διάφορους προµηθευτές οι οποίοι ελέγχουν το σχεδιασµό της 
θωράκισης. Τυπικές πρακτικές θωράκισης περιλαµβάνουν τη συναρµολόγηση πολλών επί µέρους ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών δοµικών στοιχείων για το σχηµατισµό ενιαίου περιβλήµατος. Σ’ αυτή την περίπτωση ένα 
µεταλλικό περίβληµα αυξάνει την αποτελεσµατικότητα της θωράκισης. 

4.3.2.5 Θωράκιση θαλάµων 

Η χρήση θωρακισµένων θαλάµων είναι αναγκαία στην περίπτωση ισχυρών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, όπως 
αυτών που έχουν ένταση µεγαλύτερη από 30 V/m. Οι θάλαµοι αυτοί παρέχουν επίσης προστασία από 
εξερχόµενες ακτινοβολούµενες διαταραχές.  

Η προστασία των διεισδύσεων καλωδίων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση ειδικών φίλτρων που εγκαθίστανται 
στα εισερχόµενα καλώδια (θύρες ισχύος και ελέγχου/σηµατοδοσίας). Τα φίλτρα αυτά πρέπει να έχουν καλή 
συνενωτική σύνδεση µε το τοίχωµα του θαλάµου. Επίσης, όλες οι θωρακίσεις των αγωγών που εισέρχονται σ’ 
αυτή τη ζώνη πρέπει να έχουν βραχεία σύνδεση µε τα µεταλλικά τοιχώµατα, ενώ όλα τα µεταλλικά µέρη πρέπει 
να συνδέονται από κοινού µε το σύστηµα γείωσης µε µόνιµες συνδέσεις υψηλής ποιότητας µέσω της 
συντοµότερης διαδροµής.  

4.3.2.6 Θωράκιση αιθουσών 

Θωρακισµένες αίθουσες ή θωρακισµένα περιβλήµατα υψηλής ποιότητας έχουν τεθεί σε χρήση για πολλά χρόνια 
για την εκτέλεση ηλεκτρονικών µετρήσεων εκεί όπου είναι αναγκαίο ένα χαµηλό ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. 
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Πολλές φορές ακόµη και ένα µεταλλικό φύλλο σε έναν από τους τοίχους και σωστή σύνδεσή του στην γείωση 
του κτηρίου/ αίθουσας µπορεί να είναι αρκετά αποτελεσµατική. Γενικότερα, η θωράκιση µιας αίθουσας 
συνίσταται σε πλέγµα αγωγών στο εσωτερικό των τοίχων όπως ράβδοι ενίσχυσης από χάλυβα, πλέγµατα ή 
µεταλλικά φύλλα εγκατεστηµένα στην επιφάνεια των τοίχων. Το Σχήµα 18 παριστάνει την αποτελεσµατικότητα 
της θωράκισης ενός συνεχούς συµπαγούς µεταλλικού θώρακα µε προστασία έναντι διείσδυσης. Η προστασία 
που παρέχεται από ασυνεχείς αγωγούς, όπως ράβδοι ενίσχυσης από χάλυβα, θα είναι κατά πολύ µικρότερη 
από την εικονιζόµενη στο σχήµα. Όλες οι θύρες και τα λοιπά ανοίγµατα (ανοίγµατα αερισµού, παράθυρα, κ.λπ.) 
πρέπει να κατασκευάζονται µε υλικό θωράκισης και να έχουν µια βραχεία συνδετική ταινία µε τα άλλα υλικά 
θωράκισης. 
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Σχήµα 18: Παράδειγµα επίδοσης θωρακισµένου περιβλήµατος υψηλής αποτελεσµατικότητας 

4.3.2.7 Θωράκιση κτιρίων  

Ο οπλισµός κτιρίου κατασκευασµένου µε µπετόν µπορεί να παρέχει ένα περιορισµένο αποτέλεσµα θωράκισης 
µέχρι 20 dB όταν υλοποιείται µε σκοπό τα οφέλη της EMC, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα των 
πειραµατικών µετρήσεων του Πίνακας 3. Όταν ένα κτίριο συντίθεται από χαλύβδινα φατνώµατα σε χαλύβδινο 
σκελετό, κατάλληλα µέτρα EMC (συνενώσεις) εφαρµοζόµενα κατά το χρόνο της κατασκευής του κτιρίου 
µπορούν να παρέχουν οικονοµικά οφέλη. 

Πίνακας 3: Μετρηθείσα αποτελεσµατικότητα θωράκισης κλωβού 2 × 2 m κατασκευασµένου από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, έναντι παλµού χρόνου ανόδου 20 ns (ισοδύναµη συχνότητα µικρότερη από 20 MHz) 

Τύπος οπλισµού Εξασθένηση 
dB 

∆ιάµετρος 
mm 

∆ιαπόσταση 
mm 

Συνένωση 
ράβδων 

Ηλεκτρικό πεδίο Μαγνητικό 
πεδίο 

14 
14 
 
8 
8 

200 
100 
 
100 
100 

Εµπλοκή 
Εµπλοκή 
 
Εµπλοκή 
Συγκόλληση 

6 
∆εν υπάρχουν 

στοιχεία 
9 

19 

4 
10 

 
9 

11 
 

Η αποτελεσµατικότητα της θωράκισης του οπλισµού µπορεί να βελτιωθεί µε συγκόλληση των συνδέσεων του 
οπλισµού και προσθήκη πλεγµάτων οπλισµού µικρής διαµέτρου και µικρού πλέγµατος.  Οι µεταλλικοί σκελετοί 
όλων των ανοιγµάτων πρέπει να ενώνονται µε τον οπλισµό σε πολλαπλά σηµεία. 
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Όλοι οι εισερχόµενοι και εξερχόµενοι αγωγοί (δίκτυο ισχύος ή δίκτυο δεδοµένων) θα πρέπει να προστατεύονται 
από άµεσες καθώς και από έµµεσες εκφορτίσεις κεραυνού (βλέπε IEC 61024-1 και IEC 61312-1,-2,-3,-4,-5). Οι 
γραµµές αυτές θα πρέπει να έχουν ένα εξωτερικό µεταλλικό µανδύα που συνδέεται στο σύστηµα γείωσης. Αν 
δεν υπάρχει εξωτερικός µανδύας, µπορεί να είναι αναγκαία η προστασία µε φίλτρο ή διάταξη SPD. Τόσο το 
φίλτρο όσο και η διάταξη SPD πρέπει να συνδέονται στην πλησιέστερη διάταξη γείωσης στο σηµείο όπου τα 
καλώδια εισέρχονται στο κτίριο. Αν αυτό δεν είναι πρακτικό θα πρέπει να επιλέγεται ένα άλλο κατάλληλο σηµείο 
εισόδου. Για παράδειγµα, µε µια κεραία στη στέγη, η θωράκιση του καλωδίου της κεραίας θα πρέπει να 
συνδέεται στην τοπική διάταξη γείωσης της στέγης. Η θωράκιση του συνδέσµου του καλωδίου µπορεί συχνά να 
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση αυτή, παρέχοντας µια περιφερειακή σύνδεση σε µεταλλικό τοίχο. Το µέτρο αυτό 
είναι µια πολύ οικονοµική προστασία και κατά πολύ ανώτερη από µια σύνδεση πλεξούδας (ένα σύρµα που 
συνδέει το σύνδεσµο µε το µεταλλικό τοίχο). 

4.3.2.8 Αντιµετώπιση των ανοιγµάτων 

4.3.2.8.1 Γενικά 

Επειδή τα ανοίγµατα σε µια θωράκιση είναι αναπόφευκτα (είσοδοι καλωδίων, αερισµός, παράθυρα), θα πρέπει 
να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται σωστά, ώστε να διατηρούν την αποτελεσµατικότητα της θωράκισης για 
µια ευρεία περιοχή συχνοτήτων. Ανάλογα µε το είδος του ανοίγµατος, προτείνονται διαφορετικές τεχνικές και 
υλικά, για την µείωση της επίδρασης του ανοίγµατος στη θωράκιση.  

i. Θύρες: θα πρέπει να έχουν µεταλλικές επιφάνειες και επαφές σε όλη την περιφέρεια µε την χρήση 
ελαστοµερών παρεµβυσµάτων (fingers). Εφαρµόζεται σε θύρες θαλάµων αλλά και στην θωράκιση 
ικριωµάτων και εξοπλισµού.  

ii. Ανοίγµατα αερισµού: χρησιµοποιούνται κυψελοειδείς συστοιχίες, µε διάµετρο και µήκος σωλήνα να 
επιλέγονται µε βάση την µέγιστη συχνότητα στην οποία πρέπει να λειτουργεί το θωρακισµένο 
περίβληµα. Οι δυο αυτές παράµετροι επιλέγονται κατάλληλα ώστε οι σωλήνες της συστοιχίας να 
λειτουργούν ως κυµατοδηγοί πέρα από το σηµείο αποκοπής στην υψηλότερη συχνότητα 
ενδιαφέροντος. Τα υλικά αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως σε θαλάµους που απαιτούν 
εξαερισµό/κλιµατισµό, χωρίς να αποκλείεται και η χρήση σε ικριώµατα ή εξοπλισµό. Παραδείγµατα 
τέτοιων συστοιχιών δίνονται στο Σχήµα 19. 

Να προστεθεί ότι για την περίπτωση που υπάρχει ανάγκη παραθύρου (σε αίθουσα-κτήριο) µπορεί να επιτευχθεί 
προστασία µε την χρήση θερµικά µονωµένων παραθύρων µε µεταλλικά πλέγµατα παρεµβαλλόµενα µεταξύ των 
υαλοπινάκων. Η επιτεύξιµη τιµή θωράκισης εξαρτάται από τον αριθµό των στρωµάτων πλέγµατος. Το πλέγµα 
του παραθύρου πρέπει να ενώνεται περιµετρικά µε τη θωράκιση της αίθουσας-κτηρίου.  
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Ανώτερη συχνότητα 
αποκοπής  
1 GHz 

 
 
10 GHz 

 
 
20 GHz 

 
 
40 GHz  

Σχήµα 19: Κυψελοειδείς συστοιχίες για διάφορες συχνότητες αποκοπής 
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Σχήµα 20: ∆ιάφοροι τύποι κυψελοειδών συστοιχιών για εξαερισµό. 

Σχήµα 20:  

iii. Σκόπιµα ανοίγµατα για την εισαγωγή καλωδίων τα οποία  δηµιουργούν τα περισσότερα από τα 
αδύνατα σηµεία. Τέτοια ανοίγµατα συναντώνται σε όλες τις περιπτώσεις θωράκισης, 
κτήρια/αίθουσες, ικριώµατα, εξοπλισµός (συσκευές). Για την αντιµετώπιση προβληµάτων που 
οφείλονται σε τέτοια ανοίγµατα, προτείνονται στη συνέχεια υλικά και τεχνικές αντιµετώπισής τους.   

4.3.2.8.2 Αγώγιµα παρεµβύσµατα 

Χρησιµοποιούνται για να διατηρούν την συνένωση των στοιχείων ενός περιβλήµατος. Το παρέµβυσµα 
συµπιέζεται µεταξύ των επιφανειών που πρέπει να συνενωθούν, παρέχοντας έτσι την αγώγιµη διαδροµή δια 
µέσου της µεταξύ τους ένωσης. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται 
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σταθερή, συνεχής και οµοιόµορφη επαφή µε τις επιφάνειες αρµών. ∆ιάφοροι τύποι παρεµβυσµάτων που 
υπάρχουν στο εµπόριο είναι οι ακόλουθοι (Σχήµα 21):  

i. Παρεµβύσµατα από πλεγµένο συρµάτινο πλέγµα. Κατασκευάζονται από ελαστικό, αγώγιµο 
πλεκτό σύρµα και κατά κάποιον τρόπο µοιάζουν µε τον εξωτερικό µανδύα οµοαξονικού 
καλωδίου.  

ii. Παρεµβύσµατα παράλληλων ενσωµατωµένων συρµάτων. Τα παρεµβύσµατα αυτά 
κατασκευάζονται από πολλά παράλληλα, εγκάρσια σύρµατα που εξασφαλίζουν πολύ χαµηλή 
παράλληλη εµπέδηση δια µέσου της διεπαφής του παρεµβύσµατος. 

iii. Παρεµβύσµατα από αγώγιµα πλαστικά και ελαστοµερή υλικά. Τα παρεµβύσµατα αυτά 
κατασκευάζονται µε πολλά λεπτά ασηµένια σφαιρίδια εµβαπτισµένα σε σιλικονούχο ελαστικό ή 
βυνιλούχο ελαστοµερές συγκολλητικό και έναν φορέα. 

iv. Ελατηριωτό δακτυλιοειδές υλικό. Οι ελατηριωτές δακτυλιοειδείς ταινίες επαφής χρησιµοποιούν 
σήµερα αυτοκόλλητη πλάτη για την κατάργηση των παλαιότερων µηχανικών µεθόδων 
σύσφιγξης. Οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν συνήθως τις ταινίες αυτές επειδή διευκολύνουν 
τη σύνδεση µεγάλης επιφάνειας θυρών στο θωρακισµένο περίβληµα. 

Ο τρόπος τοποθέτησης των παρεµβυσµάτων διαφέρει ανάλογα µε το άνοιγµα το οποίο θέλουµε να 
προστατέψουµε. Τεχνικές τοποθέτησης παρεµβυσµάτων σε επιφάνεια συνένωσης µετάλλων είναι: 

• Σε σχισµή συγκράτησης, 

• Με κολλητική ουσία ευαίσθητη σε πίεση, 

• Με συνένωση του µη λειτουργικού µέρους του παρεµβύσµατος, 

• Με αγώγιµη κολλητική ουσία 
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Σχήµα 21: ∆ιάφοροι τύποι αγώγιµων παρεµβυσµάτων 
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4.3.3 Προστατευτικά φίλτρα 

4.3.3.1 Γενικά 

Φίλτρα χρησιµοποιούνται στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις  τόσο σε καλώδια τηλεπικοινωνιακών σηµάτων, 
όσο και σε γραµµές τροφοδοσίας, όταν οι στάθµες διαταραχής δεν ανταποκρίνονται µε τη στάθµη ατρωσίας του 
εγκατεστηµένου εξοπλισµού. Η γενική αποστολή ενός φίλτρου είναι να περιορίζει τις παρεµβολές  

4.3.3.2 Κριτήρια επιλογής φίλτρων 

Τα φίλτρα θα πρέπει να επιλέγονται και να χρησιµοποιούνται µε λογικό τρόπο. Όπως σε κάθε περίπτωση 
εγκατάστασης που περιλαµβάνει δυνητικά ευαίσθητο εξοπλισµό, είναι επιθυµητό ο εξοπλισµός να έχει εγγενή 
ατρωσία σε διαταραχές και εποµένως να λειτουργεί ικανοποιητικά χωρίς τη χρήση εξωτερικών φίλτρων ή άλλων 
εκτεταµένων και ίσως δαπανηρών µέσων άµβλυνσης. Ωστόσο, όταν καθίσταται αναγκαίο ένα εξωτερικό 
φιλτράρισµα σε µια συγκεκριµένη λειτουργική απαίτηση, είναι αναγκαία µια λεπτοµερής ανάλυση σε ότι αφορά: 

 τα χαρακτηριστικά των πηγών διαταραχών (συνεχούς ή µεταβατικού τύπου, περιοχή 
συχνοτήτων, κ.λπ.), 

 τον τύπο των διαταραχών (κοινότροπες, διαφορικού τρόπου, µικτού τύπου), 

 την αναγκαία εξασθένηση (τιµή σχετιζόµενη µε την περιοχή συχνοτήτων), 

 τις συνθήκες εφαρµογής (χαρακτηριστικά και τοπολογία του δικτύου που πρόκειται να 
φιλτραριστεί, περιβαλλοντικές συνθήκες, κ.λπ.), 

 τέλος αλλά όχι µικρότερης σηµασίας, τις επόψεις ασφαλείας της εγκατάστασης. 

4.3.3.3 Φίλτρα ΕΜΙ 

Είναι αναγκαίο, να επιλέγει κανείς φίλτρο σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρµόζεται στην εµπέδηση 
του κυκλώµατος για το οποίο προορίζεται. Γενικά, όταν χρειάζεται ένα χαµηλοπερατό φίλτρο, χρησιµοποιείται 
πυκνωτής για το κύκλωµα υψηλής εµπέδησης και επαγωγός για το κύκλωµα χαµηλής εµπέδησης. Το 
απλούστερο «χαµηλοπερατό φίλτρο» είναι ένας πυκνωτής συνδεδεµένος παράλληλα. Στην περίπτωση πηγής 
χαµηλής εµπέδησης, το απλούστερο χαµηλοπερατό φίλτρο είναι µια αυτεπαγωγή καταστολής συνδεδεµένη σε 
σειρά. Παραδείγµατα φίλτρων, που υποδεικνύουν την σχέση µεταξύ των εµπεδήσεων εισόδου και εξόδου και 
του τύπου του φίλτρου δίνονται στο Σχήµα 22. 

Στην πράξη οι πυκνωτές εµφανίζουν µόνιµη επαγωγή (inductance) καθώς και ισοδύναµη σε σειρά αντίσταση. 
Έτσι, η επίδρασή τους στην αποµάκρυνση του θορύβου περιορίζεται στις υψηλές συχνότητες. Η µόνιµη 
επαγωγή εξαρτάται από την κατασκευή του πυκνωτή και το µήκος των ακροδεκτών του, ενώ η τιµή της συνήθως 
είναι 5nH/mm. Έτσι, το ανώτερο όριο συχνότητας που µπορούν να επιδράσουν είναι µερικές δεκάδες MHz. 
Υπάρχουν φυσικά και ειδικές κατηγορίες πυκνωτών που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες. Τα ισοδύναµα 
κυκλώµατα του πυκνωτή και του πηνίου, στην γενική τους µορφή, φαίνονται στο Σχήµα 23.   

Παράδειγµα: Όταν ένας πυκνωτής χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση κοινότροπου θορύβου που 
εµφανίζεται στις γραµµές L1 και L2 , ο οποίος έχει υψηλή εµπέδηση κοινού τρόπου, πρέπει να δίνεται προσοχή 
στην στάθµιση (balance) των εµπεδήσεων µεταξύ των C1 και C2. Αν υπάρχει διαφορά στις εµπεδήσεις θα 
αναπτυχθεί µια διαφορικού τρόπου τάση Vd, ειδικά όταν υπάρχει και τάση ηρεµίας (DC bias), σε γραµµές που 
τροφοδοτούν µε ισχύ τηλεπικοινωνιακές γραµµές και έχουν διαφορετικές τάσεις V1 και V2.    
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Σχήµα 22: Εµπεδήσεις εισόδου-εξόδου 

 

Σχήµα 23: Ισοδύναµα πυκνωτή (Α-Β) και πηνίου (C-D) 

4.3.3.4 Αντιµετώπιση διαταραχών κοινού και διαφορικού τρόπου  

Οι δύο αυτοί τύποι διαταραχών εµφανίζονται συνήθως ταυτόχρονα και µπορούν να περιοριστούν και οι δύο 
από την ίδια διάταξη φίλτρων. Επίσης, µε την χρησιµοποίηση των ίδιων φίλτρων µπορούµε να 
επιτύχουµε:  

- τον περιορισµό των εισερχόµενων διαταραχών στα κυκλώµατα ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας 
(Σχήµα 24), 

- τη µείωση του εξερχόµενου ηλεκτροµαγνητικού θορύβου σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στο 
περιβάλλον µε τον περιορισµό της εκποµπής αγόµενης διαταραχής από τα καλώδια ή της 
ακτινοβολίας από τη συσκευή (Σχήµα 25), 
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- την πρόληψη των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών µεταξύ συσκευών ή µέσα στην ίδια τη 
συσκευή. 

 
Είσοδος σήµατος Είσοδος σήµατος 

Φίλτρο Φίλτρο 

Προστατευόµενη 
συσκευή 

Προστατευόµενη 
συσκευή 

Πηγή 
διαταραχής 

Πηγή 
διαταραχής 

Φιλτράρισµα κοινότροπης διαταραχής Φιλτράρισµα διαταραχής διαφορικού τρόπου 
  

Σχήµα 24: Πρόληψη παρεµβολών σε εγκατεστηµένη συσκευή 

 

 
Είσοδος σήµατος Είσοδος σήµατος 

Φίλτρο Φίλτρο 

Προστατευόµενη 
συσκευή 

Προστατευόµενη 
συσκευή 

Πηγή 
διαταραχής 

Πηγή 
διαταραχής 

Φιλτράρισµα κοινότροπης διαταραχής Φιλτράρισµα διαταραχής διαφορικού τρόπου 
  

Σχήµα 25: Μείωση των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και στο περιβάλλον 

 

4.3.3.5 Εξασθένηση µεταβατικών διαταραχών HF 

Η εξασθένηση µεταβατικών διαταραχών (κρουστικά φαινόµενα, αποσβεσµένο κύµα ταλάντωσης, ταχέα 
µεταβάσµατα, κ.λπ) εξαρτάται από το περιεχόµενό τους σε συχνότητες, την ισοδύναµη εµπέδηση της γραµµής 
στη συχνότητα ενδιαφέροντος και την εµπέδηση του φόρτου. 

Η εξασθένηση κρουστικών φαινοµένων υψηλής ενέργειας, που περιλαµβάνουν µονοκατευθυντικά κρουστικά 
φαινόµενα, είναι γενικά χαµηλή ή ασήµαντη. Η εξασθένηση ταχέων µεταβασµάτων ή ταλαντώσεων στην περιοχή 
των MHz είναι καλύτερη, γενικά της τάξης λίγων δεκάδων dB. Αυτές οι στάθµες εξασθένησης γενικά δεν 
προδιαγράφονται από τους κατασκευαστές φίλτρων. Για το φιλτράρισµα γραµµών ισχύος ή σηµάτων που 
υπόκεινται σε κρουστικά φαινόµενα υψηλής ενέργειας, διατίθενται στην αγορά ειδικά φίλτρα µε ενσωµατωµένες 
διατάξεις καταστολής µεταβατικών φαινοµένων. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα φίλτρα 
συµπληρούµενα από κατάλληλη προστασία από υπερτάσεις.  
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4.3.3.6 Εγκατάσταση φίλτρων 

Όταν χρησιµοποιούνται φίλτρα, η σωστή εγκατάσταση είναι ουσιώδης για την επίτευξη καλών αποτελεσµάτων. 
Οι τεχνικές τοποθέτησης καθίστανται κρίσιµες στις υψηλές συχνότητες. Είναι αναγκαίο κατά την εγκατάστασή 
τους να λαµβάνονται υπόψη παράµετροι που αφορούν:  

 την σωστή διευθέτηση τους για την αποφυγή χωρητικής και επαγωγικής σύζευξης µεταξύ 
στοιχείων και µεταξύ εισόδων και εξόδων των φίλτρων, 

 την θωράκισή τους όπου είναι απαραίτητο,  

 την σωστή διευθέτηση της καλωδίωσης, 

 την προστασία τους από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ διάβρωση, 

 την ασφάλεια της εγκατάστασης  

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές εγκατάστασης των φίλτρων δίνεται στο IEC TR 61000-
5-6, κεφ 6. 
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4.3.4 Συσκευές αποσύζευξης 

4.3.4.1 Μετασχηµατιστές αποµόνωσης 

Οι µετασχηµατιστές αποµόνωσης είναι χρήσιµες διατάξεις για τη διακοπή της αγώγιµης συνέχειας ενός 
κυκλώµατος µε ταυτόχρονη διατήρηση της διέλευσης σηµάτων διαφορικού τρόπου (εδώ, «σήµατα» νοούνται τα 
σήµατα επικοινωνίας της κανονικής λειτουργίας ή η ισχύς  a.c./d.c.). Ανάλογα µε την εφαρµογή τους δηλαδή τα 
σήµατα που πρέπει να διέρχονται, οι ζώνες διέλευσής τους κυµαίνονται σε λίγα kHz. Ακόµη και σε υψηλότερες 
συχνότητες (δεκάδες kHz), κάποιοι µετασχηµατιστές αποµόνωσης εξακολουθούν να είναι σε θέση να 
επιτρέπουν τη διέλευση ενός σηµαντικού µέρους της πρωτεύουσας διαφορικής τάσης στο δευτερεύον τύλιγµα. 

Στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις είναι πιθανό να συµβεί µια διαφορά στην τάση µεταξύ τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού εξ’ αιτίας διαταραχών από πτώση κεραυνών, σφαλµάτων στην τροφοδότηση, µεταπτώσεων στην 
συνεχή τάση τροφοδότησης. Αν συµβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανή η πρόκληση βλάβης σε κάποια ή σε 
κάποιες από τις συσκευές της εγκατάστασης,  

Ο µετασχηµατιστής αποµόνωσης αποτελεί ένα πολύ αποτελεσµατικό και ισχυρό µέσο άµβλυνσης για την 
αποµόνωση συσκευών ή/και διεπαφών, ειδικότερα για διαταραχές χαµηλών συχνοτήτων.   

4.3.4.2 Τροφοδοτικό αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) 

Το UPS είναι µια κατηγορία διατάξεων ρύθµισης συνθηκών ισχύος  η οποία έχει τα ακόλουθα γενικά 
ιδιοχαρακτηριστικά. 

 Είναι σε θέση να διατηρεί την ισχύ σε ένα φόρτο µετά την απώλεια παροχής από το δίκτυο του 
οργανισµού κοινής ωφέλειας. 

 Μπορεί να παρέχει αποµόνωση από την τροφοδότηση του οργανισµού κοινής ωφέλειας. 

Οι διατάξεις του τύπου UPS τυπικά χρησιµοποιούν µπαταρίες ως πηγή ενέργειας έκτακτης ανάγκης όταν το 
δίκτυο κοινής ωφέλειας πέφτει κάτω από ορισµένα προρρυθµισµένα µεγέθη. Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
οι διατάξεις UPS µπορούν να συντηρούν το φόρτο εξαρτάται από τη ζήτηση του φόρτου και το µέγεθος της 
συστοιχίας µπαταριών που συσχετίζεται µε το UPS. 

Ο βαθµός της παρεχόµενης αποµόνωσης προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες του εγγενούς σχεδιασµού 
του συγκεκριµένου µοντέλου UPS. Υπάρχουν δύο γένιες προσεγγίσεις σε διαρθρώσεις UPS, αναφερόµενες 
συνήθως είτε ως εκτός γραµµής UPS είτε ως επιγραµµικά UPS. 

Το εκτός γραµµής UPS επιτρέπει στην ισχύ του δικτύου του οργανισµού κοινής ωφέλειας να εξυπηρετεί το 
φόρτο υπό κανονικές συνθήκες. Όταν το UPS ανιχνεύει ορισµένες ανωµαλίες στο δίκτυο του οργανισµού κοινής 
ωφέλειας, η διάταξη κάνει µεταγωγή στην έξοδο του αναστροφέα. 

Το επιγραµµικό UPS κανονικά εξυπηρετεί το φόρτο από την έξοδο του αναστροφέα του και κάνει µεταγωγή στο 
δίκτυο του οργανισµού κοινής ωφέλειας αν η διάταξη ανιχνεύσει σφάλµα στο εσωτερικό της κύκλωµα ή 
εξαναγκαστεί σε χειροκίνητη µεταγωγή. 

4.3.4.3 Οπτικές ζεύξεις 

Μία ακόµη µέθοδος αποσύζευξης είναι η εξάλειψη ηλεκτρικά αγώγιµων συνδέσεων στη διεπαφή. Για σήµατα 
χαµηλής ενέργειας, η αποσύζευξη αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε οπτικές ζεύξεις, στη µορφή είτε οπτοζεύκτη είτε 
συστήµατος µε µετάδοση µέσω οπτικής ίνας. Στους οπτοζεύκτες, εκπέµπεται µια διαµορφωµένη φωτεινή δέσµη 
µέσω ενός βραχέως διάκενου αέρα σε µια µονάδα του τύπου που χρησιµοποιείται για διάκριτα στοιχεία 
ηµιαγωγών.  
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Η υλικοτεχνική υποδοµή µετάδοσης δεδοµένων µε οπτική ίνα είναι πλέον εµπορικά ώριµη και έχει καταστεί ένα 
οικονοµικά αποδοτικό µέσο αποσύζευξης για σκοπούς EMC. Ωστόσο, αν οι µορφοτροπείς στα δύο άκρα της 
οπτικής ζεύξης είναι επιδεκτικοί σε ΗΜ διαταραχές, µπορεί να µην επιτυγχάνεται το αναµενόµενο αποτέλεσµα, 
αναιρώντας έτσι τη δυναµική αποτελεσµατικότητα της ίνας.  

Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή αλλά και εφαρµογή των διαφόρων συσκευών αποσύζευξης µπορεί 
να αναζητηθούν στο IEC TR 61000-5-6.  

4.3.5 Συσκευές προστασίας από ισχυρά ρεύµατα και τάσεις 

4.3.5.1 Γενικά 

Οι διατάξεις SPD χρησιµοποιούνται σε κυκλώµατα ισχύος καθώς και σε κυκλώµατα επικοινωνίας για την 
προστασία των συσκευών από µεταβατικές, υψίσυχνες διαταραχές της µορφής κρουστικών τάσεων ή 
κρουστικών ρευµάτων. Σε αντίθεση µε τα φίλτρα που χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον για την άµβλυνση 
συνεχών διαταραχών, οι SPD είναι σχεδιασµένες για την άµβλυνση κρουστικών µεταβολών που λαµβάνουν 
χώρα σαν µεµονωµένα συµβάντα (ενδεχοµένως ως ριπές) κατά τυχαίο, γενικά απρόβλεπτο, τρόπο. Συχνά, οι 
SPD χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε φίλτρα.  

Η γενική προσέγγιση στην άµβλυνση των κρουστικών φαινοµένων είναι η δηµιουργία µιας παράλληλης όδευσης 
που να µπορεί να εκτρέψει το κρουστικό ρεύµα από τη συσκευή, σε µια διαδροµή χαµηλής εµπέδησης που θα 
παράγει µια σχετικά χαµηλή πτώση τάσης µεταξύ των ακροδεκτών της προστατευόµενης συσκευής. Έτσι, οι 
περισσότερες SPD συνδέονται παράλληλα µε τη γραµµή, ένα στοιχείο για το διαφορικό τρόπο και δύο στοιχεία 
για τον κοινό τρόπο. Περιστασιακά, κάποια στοιχεία σε σειρά µπορούν να συµβάλλουν στην άµβλυνση 
περιορίζοντας επιλεκτικά τη διάδοση του κρουστικού φαινοµένου προς την προστατευόµενη συσκευή. Η 
άµβλυνση µπορεί να επιτελεστεί σε περισσότερα στάδια: 

- διάταξη υψηλής ενέργειας µε σχετικά χαµηλή απόκριση, 

- σχετικά ταχύτερη απόκριση, µε περιορισµένη ικανότητα ενέργειας, 

- τελικό φιλτράρισµα ή περιορισµός της παραµένουσας υπέρτασης από αντιρρευµατικές SPD. 

4.3.5.2 Κατηγορίες προστατευτικών διατάξεων (SPD) 

Οι SPD που µπορεί να είναι χρήσιµες σε έναν εγκαταστάτη περιλαµβάνουν µια ποικιλία τεχνολογιών, όπως 
παρατίθεται κατωτέρω. Η λεπτοµερής πληροφόρηση πάνω στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών αναπτύσσεται 
σε άλλα έγγραφα (βλ. IEC TR 61000-5-6).  

 SPD τύπου περιορισµού τάσης 

Αυτός ο τύπος SPD περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µη γραµµικό στοιχείο που έχει υψηλή εµπέδηση όταν δεν 
εµφανίζεται κρουστικό ρεύµα αλλά µειώνει την εµπέδησή του αντίστροφος ανάλογα µε το κρουστικό ρεύµα και 
την κρουστική τάση. Ουσιαστικά, διατηρεί την τάση σε µια συγκεκριµένη τιµή όταν η τάση ξεπεράσει την τάση 
λειτουργίας του SPD. Κοινά παραδείγµατα εξαρτηµάτων χρησιµοποιούµενων ως µη γραµµικών διατάξεων γι’ 
αυτή τη λειτουργία είναι αντιστάτες µεταβλητής τιµής (βαρίστορ) οξειδίου µετάλλου και  δίοδοι πυριτίου.  

Μια SPD τύπου περιορισµού τάσης έχει µια συνεχή χαρακτηριστική τάσης/ρεύµατος. Επειδή αυτός ο τύπος 
διάταξης διατηρεί την οριακή τάση του όταν άγει το κρουστικό ρεύµα, απορροφάται σηµαντική ισχύς στο µη 
γραµµικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να διαστασιολογείται κατάλληλα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

 SPD τύπου µεταγωγής τάσης 
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Αυτός ο τύπος SPD περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µη γραµµικό στοιχείο που έχει υψηλή εµπέδηση όταν δεν 
εµφανίζεται κρουστικό ρεύµα, αλλά µπορεί να έχει απότοµη αλλαγή της εµπέδησής του σε χαµηλή τιµή ως 
απόκριση σε κρουστική τάση. Ουσιαστικά, βραχυκυκλώνει το καλώδιο που προστατεύει µε την γείωση, όταν 
εντοπίσει ισχυρή τάση (υπέρταση) µεταξύ του καλωδίου και της γείωσης, µε αποτέλεσµα να µην εισέρχεται 
ισχυρό ρεύµα στην υπό προστασία διεπαφή. Κοινά παραδείγµατα που χρησιµοποιούν µη γραµµικές διατάξεις γι’ 
αυτή τη λειτουργία είναι διάκενα σπινθηριστή, λυχνίες αερίου και θυρίστορ. Αυτές οι SPD αναφέρονται ενίοτε και 
ως «τύπου µοχλού». 

Μια διάταξη µεταγωγής τάσης έχει ασυνεχή χαρακτηριστική τάσης ρεύµατος. Σε κάποιες περιπτώσεις, η 
απότοµη µεταβολή εµπέδησης µπορεί να προκαλέσει µεγάλους ρυθµούς αλλαγών ρεύµατος στο 
προστατευόµενο κύκλωµα, που µπορεί να επάγει σηµαντικές διαταραχές σε παρακείµενα κυκλώµατα. 

 SPD τύπου µόνωσης 

Αυτός ο τύπος SPD βοηθά στην προστασία έναντι της επαφής ισχύος, της ανύψωσης του δυναµικού της γης και 
του ρεύµατος διαρροής. Υπάρχουν τρείς τύποι τέτοιων SPD που λειτουργούν µε τους παρακάτω τρόπους: 

o ασφαλίζουν εµποδίζοντας τα ισχυρά ρεύµατα, όπως για παράδειγµα οι ασφάλειες, 

o αυξάνουν την αντίστασή τους όταν περνά ισχυρό ρεύµα, όπως τα PTC, 

o αποµονώνουν, όπως οι µετασχηµατιστές αποµόνωσης ή ουδετεροποίησης.  

4.3.5.3 Οδηγίες για την χρήση SPD σε εγκαταστάσεις 

Μερικές χρήσιµες τεχνικές οδηγίες για την χρήση SPD σε ραδιοσταθµότοπους είναι οι ακόλουθες: 

- Είναι απαραίτητο να συνδέουµε SPD τύπου περιορισµού τάσης σε σειρά µε SPD τύπου µεταγωγής 
ειδικά σε γραµµές που διαρρέονται από µεγάλα ρεύµατα, όπως οι γραµµές τροφοδότησης. Αν το 
ρεύµα συνεχίζει να περνά, τότε το SPD µεταγωγής θα ζεσταθεί, καεί ή κατασταφεί. Για το λόγο αυτό 
, το SPD περιορισµού τάσης θα πρέπει να µην επιτρέπει την βραχυκύκλωση του ρεύµατος που 
περνά σε κανονικές συνθήκες µε τη γή.  

- Πρέπει πάντα να εξετάζεται η επίδραση του SPD στα χαρακτηριστικά της γραµµής που θα 
προστατέψει. Οι SPD εµφανίζουν χωρητικότητα και/ή επαγωγή. Όταν η συσκευή προστασίας 
τοποθετηθεί µεταξύ γραµµής και γης, η εµπέδηση µεταξύ της γραµµής και της γής ελαττώνεται στις 
υψηλές συχνότητες.  Για παράδειγµα, η χωρητικότητα ενός SPD περιορισµού τάσης είναι πολύ 
µεγαλύτερη από αυτή ενός SPD τύπου µεταγωγής. 

- Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο αναµενόµενος αριθµός των κεραυνικών υπερτάσεων όταν 
επιλέγονται οι συσκευές προστασίας και καθορίζεται η τάση λειτουργίας τους. Η πιθανότητα 
εµφάνισης της υπέρτασης κεραυνού τείνει να µειώνεται µε την αύξηση της στάθµης του ρεύµατος 
της κεραυνικής υπέρτασης. Έτσι, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η επιδεινώσει των 
χαρακτηριστικών των SPD, για το ενδεχόµενο του µεγάλου αριθµού κεραυνικών υπερτάσεων 
επιπλέον της στάθµης ρεύµατος.  

- Ακόµη είναι αναγκαίο να επιβεβαιώνονται οι αναµενόµενες τιµές των αιχµών ρεύµατος όταν η τάση 
ξεπερνά την τάση ανθεκτικότητας του εξοπλισµού. Τα SPD τύπου µεταγωγής τάσης έχουν 
αντίσταση και επαγωγή σε σειρά, µε αποτέλεσµα όταν έλθει µια µεγάλη αιχµή ρεύµατος, η τάση που 
θα προκύψει από την λειτουργία των SPD να είναι µεγαλύτερη από την τάση λειτουργίας του 
εξοπλισµού. 
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4.3.5.4 ∆ιάφοροι τύποι SPD 

- Συσκευές τύπου θυρίστορ: είναι ηµιαγωγική συσκευή προστασίας, τύπου µεταγωγής τάσης. Σε 
τέτοιες συσκευές η υπέρταση σχεδόν εξαλείφεται ενώ και η γέννηση θερµότητας είναι µικρή.  

- Συσκευές τύπου σωλήνα εκκένωσης αερίου: µια τέτοια συσκευή αποτελείται από ένα κεραµικό 
δοχείο που περιέχει αδρανές αέριο σε χαµηλή πίεση, ενώ διαθέτει και µεταλλικά ηλεκτρόδια 
σύνδεσης.  

- Varistor: είναι µια συσκευή τύπου περιορισµού τάσης και διαθέτει µη-γραµµικά χαρακτηριστικά 
αντίστασης. Έτσι, ακόµη και όταν το ρεύµα που εισέρχεται στο varistor αυξάνει  η τάση µεταξύ των 
επαφών του παραµένει σταθερή. Η ταχύτητα απόκρισης είναι µεγάλη (0,01-0,05 µs). Έχει όµως 
µεγάλη χωρητικότητα (100-100000 pF) οπότε η απώλεια παρεµβολής για µια τηλεπικοινωνιακή 
γραµµή υψηλών ρυθµών µετάδοσης είναι µεγάλη. 

- Συσκευές πυριτίου: περιέχουν µια δίοδο που λειτουργεί στην περιοχή κατολίσθησης και συνήθως 
είναι µια δίοδος Zener που χρησιµοποιεί το φαινόµενο καταιγισµού. Είναι τύπου περιορισµού τάσης 
και η λειτουργία της είναι πολύ γρήγορη, ενώ και η παραµένουσα τάση είναι χαµηλή µετά την 
λειτουργία της. Χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση ηλεκτροστατικών εκφορτίσεων. 

- Ασφάλειες: ενεργοποιείται διακόπτοντας το κύκλωµα, όταν η γέννηση θερµότητας από ένα 
υπερρεύµα είναι µεγαλύτερη από την θέρµανση όταν περνά το κανονικό ρεύµα. 

4.3.6 ∆ιαδικασίες µέτρησης και ελέγχου 

4.3.6.1 Αποτελεσµατικότητα θωράκισης 

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της θωράκισης. Όµως η αρχή πάνω στην οποία 
βασίζονται είναι ο καθορισµός των χαρακτηριστικών ανάκλασης ή απορρόφησης του υλικού που θα 
χρησιµοποιηθεί για την θωράκιση. Οι δύο κύριες µέθοδοι είναι η µέτρηση της απώλειας παρεµβολής και η 
µέθοδος της δίδυµης κεραίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για µετρήσεις αυτού του τύπου δίνονται σε πρότυπα IEC.   

4.3.6.2 Φίλτρα 

4.3.6.2.1 Απώλεια παρεµβολής 

Η απώλεια παρεµβολής και η εξασθένηση των κοινότροπων διαταραχών (φάση µε γη) και των διαταραχών 
διαφορικού τρόπου (φάση µε φάση) εξαρτώνται από τη συχνότητα και από τις συνθήκες λειτουργίας. Η απώλεια 
παρεµβολής φίλτρων µετριέται τυπικά µε την είσοδο και την έξοδο τερµατισµένες σε εµπέδηση 50 Ω. Βλέπε το 
CISPR 17 για λεπτοµερή διαδικασία δοκιµών αυτού του τύπου. 

4.3.6.2.2 Εξασθένηση µεταβατικών διαταραχών HF 

Οι διαδικασίες δοκιµής που παρατίθενται στα ακόλουθα εφαρµόζονται σε φίλτρα θυρών ισχύος και σε φίλτρα 
τηλεπικοινωνιών και ελέγχου. Οι συνθήκες εργασίας του φίλτρου θα πρέπει να προσοµοιώνονται κατά τη 
διάρκεια της δοκιµής. Θα πρέπει να εφαρµόζονται στο φίλτρο η κατάλληλη τάση και το κατάλληλο ρεύµα µε τη 
χρήση ενός βοηθητικού κυκλώµατος που περιλαµβάνει τροφοδοτικό και φόρτο. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
οι ακόλουθες γεννήτριες δοκιµής για µια περιεκτική δοκιµή της εγκατάστασης φίλτρων: 

- γεννήτρια ηλεκτρικού ταχέως µεταβάσµατος/ριπής, 
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– γεννήτρια κύµατος συνδυασµού 1,2/50 έως 8/20, µε ενεργό εσωτερική εµπέδηση 2 Ω, 12 Ω και 
40 Ω, 

- γεννήτρια κύµατος βρόχου, µε ενεργό εσωτερική εµπέδηση 12 Ω, 

- γεννήτρια αποσβεσµένου κύµατος ταλάντωσης. 

Τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις των γεννητριών δοκιµής προδιαγράφονται στα σχετικά βασικά πρότυπα IEC 
61000-4-4, IEC 61000-4-5 και IEC 61000-4-12. Η µέγιστη στάθµη δοκιµής θα πρέπει να επιλέγεται µεταξύ των 
προτιµώµενων τιµών που προδιαγράφονται στα πρότυπα αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καµιά περίπτωση 
την ονοµαστική τάση αντοχής του φίλτρου. Η τάση δοκιµής θα πρέπει πρώτα να ρυθµίζεται µε τη γεννήτρια 
δοκιµής χωρίς φόρτο. Στη συνέχεια η τάση δοκιµής θα εφαρµόζεται στους ακροδέκτες εισόδου του υπό δοκιµή 
φίλτρου και θα καταγράφεται. Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, δεν θα πρέπει να παρατηρείται καµιά δυσλειτουργία 
του συστήµατος. Εναλλακτικά, θα καταγράφεται η παραµένουσα τάση στους ακροδέκτες εξόδου, τόσο για τις 
συνθήκες δοκιµής κοινού τρόπου όσο και διαφορικού τρόπου, για να επαληθεύεται η εξασθένηση του φίλτρου 
όπως είναι εγκατεστηµένο. 

4.3.6.2.3 Μόνωση, τάση αντοχής 

Η διαδικασία δοκιµής προδιαγράφεται στο IEC 60939-1 για δοκιµές της αντίστασης µόνωσης και της 
διηλεκτρικής αντοχής και εφαρµόζονται τόσο στα φίλτρα θυρών ισχύος όσο και στα φίλτρα θυρών 
τηλεπικοινωνίας και ελέγχου. 

 

5 Επίλυση προβληµάτων 

5.1 Αξιολόγηση της στάθµης εκποµπών και διαταραχών 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ηλεκτροµαγνητικών 
ακτινοβολιών σε ραδιοσταθµότοπους, θα πρέπει να προηγείται συλλογή πληροφοριών που αφορούν την 
εγκατάσταση προκειµένου να αξιολογηθούν οι αναµενόµενες στάθµες εκποµπών αλλά και να διαπιστωθεί αν 
είναι ικανοποιητικό το επίπεδο ατρωσίας του εξοπλισµού αλλά και της εγκατάστασης γενικότερα. Προτείνεται η 
σύνταξη µιας µελέτης το περιεχόµενο της οποίας δεν είναι δεσµευτικό αλλά δίνονται παραδείγµατα για το ποιά 
στοιχεία µπορούν να ενσωµατώνονται σε µια τέτοια µελέτη. 

 
5.1.1 Περιεχόµενο µελέτης όσον αφορά εγκαταστάσεις και συστήµατα 

5.1.1.1 Περιγραφή της εγκατάστασης 

i. Χώρος 

Γενικά Στοιχεία 

- Ονοµασία ιδιοκτήτη ραδιοσταθµότοπου.................................. 

- Επωνυµία εγκατάστασης & ∆ιεύθυνση.................................... 

- Συνολικό ύψος ιστού (µαζί µε αλεξικέραυνο): 

ii. Οµάδα Μελέτης  

- Πίνακας ειδικών επιστηµόνων εκπόνησης της µελέτης µε συγκεκριµένη αναφορά στα αντίστοιχα 
κεφάλαια της αρµοδιότητάς τους.  

- Περιεχόµενα µελέτης (µε συνοπτική αναφορά του αντικειµένου που αναφέρεται στο κάθε κεφάλαιο).
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- (α) Καταγραφή κάθε σταθµού ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίσταται ή είναι εγκατεστηµένος 
στο ραδιοσταθµότοπο: 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕ∆ΙΑ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ 
κ.λπ. 

• PMR   

• TETRA   

• Τοπικά συστήµατα τηλεειδοποίησης   

• Συστήµατα τηλεειδοποίησης ευρείας 
περιοχής   

• Ραδιοεξοπλισµός δηµόσιων 
κυψελοειδών συστηµάτων   

• Ραδιοεξοπλισµός σταθερών 
δισηµειακών και πολυσηµειακών 
ραδιοζεύξεων 

  

• Ραδιοεξοπλισµός επίγειων σταθµών 
µε κεραίες µικρού ανοίγµατος 
(VSAT) 

  

• ∆έκτες επίγειας ή δορυφορικής 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης   

• Ποµποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου 
για ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία που 
λειτουργεί στις ζώνες VHF 

  

• Σταθµοί Ραδιοερασιτεχνών   

• Σταθµοί Ζώνης Συχνότητας Πολιτών   

• Ευρυζωνικά συστήµατα µετάδοσης 
δεδοµένων στα 2,5 GHz και 
υψηλής επίδοσης RLAN συσκευών 
στα 5 GHz. 

  

• ∆ιάφοροι ποµποί χαµηλής ισχύος 
RF   

• Ραντάρ   

• Ποµποί ευρυεκποµπής (ραδιοφωνία 
και τηλεόραση)   

• Άλλοι (πρέπει να δοθεί περιγραφή)   

• Ακτινοβόλο καλώδιο ή παθητικό 
κάτοπτρο   
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(β) Καταγραφή κάθε ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής εγκατάστασης στην ίδια τοποθεσία ή πολύ κοντά σ’ 
αυτήν, η οποία µπορεί να επηρεάσει τους δέκτες του ραδιοσταθµότοπου ή να επηρεαστεί από τους 
ποµπούς του ραδιοσταθµότοπου 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ/ΟΧΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΧΕ∆ΙΑ, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ 
κ.λπ. 

Βιοµηχανικός, Επιστηµονικός και Ιατρικός 
εξοπλισµός (ISM) 

  

Γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος   

Ψηφιακές διατάξεις και συστήµατα    

Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες    

Λαµπτήρες φθορισµού    

Εξοπλισµός συγκόλλησης µε τόξο    

Μετατροπείς ισχύος και πηγές αδιάλειπτης 
τροφοδότησης  

  

Συστήµατα ηλεκτρικής έλξης    

Συστήµατα έναυσης κινητήρων    

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός (κέντρα 
µεταγωγής κ.λπ) 

  

Άλλοι (πρέπει να δοθεί περιγραφή)   
 
 
iii. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Γειώσεις – Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας: ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

 

Εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ισχύος (Περιγραφή: τύπος, δυναµικότητα, χρονοκαθυστέρηση, φορτία, κ.λπ.):  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

 

Κατά προσέγγιση απόσταση του κτιρίου από τον πλησιέστερο υποσταθµό διανοµής (αν είναι γνωστή)  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

 

∆ιανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος από τον υποσταθµό : 
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Εναέριες γραµµές ___________ Υπόγεια καλώδια __________ Συνδυασµός ___________________  
Περιγραφή: _______________________________________________________________________  
 

Χαρακτηριστικά µετασχηµατιστή τροφοδότησης κτιρίου: kVA __________________ 
Είσοδος: 
Volt ___________ Αριθµός φάσεων ___________ Αριθµός αγωγών ___________ 
Τροφοδότηση = ΤΡΙΓΩΝΟ ______________ ΑΣΤΕΡΑΣ _____________________ 
∆ιαφορετική - περιγραφή: ____________________________________________________________  
 
Έξοδος προς την ηλεκτρική τροφοδότηση: 
Volt ___________ Αριθµός αγωγών ___________ Αριθµός φάσεων ___________ 
Ονοµαστική ένταση ____________ Ο γειωµένος αγωγός είναι 
Ουδέτερος: Μονωµένος __________ Μη µονωµένος_________ Κανένας _______ 
Ο µετασχηµατιστής τροφοδότησης είναι γειωµένος; 
(Περιγραφή πώς και πού): ___________________________________________________________  
Τροφοδότηση εισόδου = ΤΡΙΓΩΝΟ ______________ ΑΣΤΕΡΑΣ ______________ 
∆ιαφορετική - περιγραφή: ____________________________________________________________  
Να γίνει διάγραµµα που να δείχνει το σύστηµα τροφοδοσίας. 

Είσοδος παροχής στο κτίριο: 
Μετασχηµατιστής αποκλειστικά γι’αυτή τη χρήση; Ναι ______________ Όχι _____ 
Αν όχι, ποια άλλα κτίρια/φορτία τροφοδοτούνται 
Περιγραφή: _______________________________________________________________________  
Η τροφοδοσία του κτιρίου από το µετασχηµατιστή οδεύει σε: 
Μεταλλικό σωλήνα ______________ Μη µεταλλικό σωλήνα _________________ 
Άλλο µέσο - περιγραφή: _____________________________________________________________  
Το ηλεκτρόδιο γείωσης της τροφοδοσίας του κτιρίου είναι: 
(σηµειώσατε κάθε εφαρµόσιµο στοιχείο): Ράβδος γείωσης ____________ Πολλαπλές ράβδοι ______  
Πλέγµα γείωσης ___________ Πλάκα γείωσης ____________ Υπόγειος αγωγός ________________  
Σωλήνα νερού _______________ Χάλυβας της δοµικής κατασκευής __________________________  
Άλλο - Περιγραφή: _________________________________________________________________  
 
Έχει εξελεγχθεί η γείωση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από ηλεκτρολόγο ή από τον πάροχο οργανισµό κοινής 
ωφέλειας;  
Ναι ___________ Όχι ____________ 
Εµπέδηση του ηλεκτροδίου γείωσης σε Ω (αν είναι γνωστή) _________________________________  

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 
Η αναφορά του συστήµατος γείωσης είναι µονοσηµειακή αναφορά;  
Ναι ________ Όχι ________ 
Η αναφορά του συστήµατος γείωσης είναι διάταξη πλέγµατος;  



 

EΛΟΤ 1422-4:2006 © ΕΛΟΤ
 

 56 

Ναι ________ Όχι ________ 
Να εξηγηθούν και να παρατεθούν οι άλλες συνδέσεις στο σύστηµα γείωσης ασφαλείας ή στα ηλεκτρόδια 
γείωσης: ______________________________________________________________  
Να δοθεί σχηµατικό διάγραµµα των ισοδυναµικών συνδέσεων 
Έχει εγκατασταθεί κάποιος εξοπλισµός καταστολής κρουστικών τάσεων στην είσοδο της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας; 
Όχι  __________ Ναι __________ Περιγραφή: ___________________________________________  
 
 
iv. Στοιχεία θωρακίσεων 

• Κτηρίου 

• Αίθουσας 

• Εξοπλισµού 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
1. Χρησιµοποιούνται ερµάρια ανθεκτικά σε RFI;  Ναι ________ Όχι ____________________ 
Περιγραφή: _______________________________________________________________________  
 

2. Η αίθουσα/κτήριο είναι θωρακισµένη; Ναι ________ Όχι ________ 
Περιγραφή: _______________________________________________________________________  
 
3. Άλλες διατάξεις θωράκισης (διαφράγµατα παραθύρων, κλπ.)  
Περιγραφή: _______________________________________________________________________  
 

v. Περιγραφή κάθε σταθµού ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίσταται στο ραδιοσταθµότοπο, µόνιµες και 
µή µόνιµες πηγές εκποµπής 

Τεχνική περιγραφή 

♦ ∆οµή του ραδιοσταθµότοπου (Κεραίες, µικροκυµατικά κάτοπτρα, µεταλλική κατασκευή πάνω στην οποία 
τοποθετούνται οι κεραίες (ιστός-πυλώνας), µε τις αντίστοιχες στηρίξεις ή θεµελιώσεις, µηχανήµατα υποστήριξης 
των κεραιών αυτών, τυχόν υποστηρικτικές κατασκευές (π.χ. θέση µετρητή ∆ΕΗ, περίφραξη) καθώς και 
κατασκευές οι οποίες διευκολύνουν την ενσωµάτωση του σταθµού (π.χ. ειδικά καλύµµατα κ.α.) 

♦ Ειδικότερα περιγραφή των µικροκυµατικών κατόπτρων που χρησιµοποιούνται (αν χρησιµοποιούνται) για τη 
διασύνδεσή των σταθµών µε άλλους ή την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών όπως µισθωµένες γραµµές, 
Ιnternet κτλ. 

♦ Τεχνικά στοιχεία κάθε κεραιοσυστήµατος του εξεταζόµενου ραδιοσταθµότοπου 

♦ Ειδικότερα, για την περίπτωση των κεραιοσυστηµάτων κινητής τηλεφωνίας εφαρµόζονται οι ακόλουθοι 
πίνακες: 

 

                                    Πίνακας 4- Τεχνικά στοιχεία κεραιοσυστήµατος σταθµού βάσης 
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Κυψέλη  

Αριθµός φερουσών  

Συχνότητα ΜΗz  

Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)  

Κέρδος κύριου λοβού (dBi)  

EIRP (Watt)  

Γωνία ηµίσεως ισχύος κύριας δέσµης (deg)  

Tilt κεραίας συνολικό (deg)  

Γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως προς το 
Βορρά (ανατολικά)  

Τύπος κεραίας  

∆ιαστάσεις κεραίας  

(Μήκος / ∆ιάµετρος)  

Ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού  
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                                                         Πίνακας 5. Μικροκυµατικών ζεύξεων 

Τύπος κεραίας Απολαβή (dbi) Εύρος  
εκποµπής (GHz) 

∆ιάµετρος 
κεραίας (m) 

Μέγιστη ισχύς στην είσοδο 
της κεραίας (W) 

     

     

     

 

Γενικότερα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι σταθµοί ραδιοεπικοινωνιών του ραδιοσταθµότοπου όπως 
προκύπτουν από τις αντίστοιχες µελέτες που έχουν υποβληθεί στην ΕΕΑΕ, που είναι η αρµόδια εθνική αρχή.  

vi. Στοιχεία ατρωσίας του εξοπλισµού (σύγκριση µε τα αντίστοιχα πρότυπα ) 

Συγκρότηση πίνακα µε τα στοιχεία του χρησιµοποιούµενου στο ραδιοσταθµότοπο εξοπλισµού, είτε 
πρόκειται για ραδιοεξοπλισµό είτε όχι.  

Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (ισχύς, 
συχνότητα, είδος) 

Πρότυπο που αντιστοιχεί – 
Απαιτούµενη στάθµη ατρωσίας 

Συµµόρφωση 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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5.1.2 Καθορισµός περιβαλλοντικής κατηγορίας εξοπλισµού (EMC, ακτινοβολίες) 

Ο εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί χωρίς προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας στο ΗΜ περιβάλλον 
για το οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί. Για τον σκοπό αυτό το ΗΜ περιβάλλον για τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό έχει κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις κατηγορίες (βλ. Παρ. 4.1.3). Για µεγάλες εγκαταστάσεις ο 
εξοπλισµός πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των κατηγοριών 1, 2 και 3. 

5.1.2.1 Φαινόµενα ακτινοβολίας 

Μπορούν να οριστούν διάφορες κλάσεις αποτελεσµατικότητας θωράκισης. Η κατάλληλη κλάση επιλέγεται µε 
υπολογισµό της διαφοράς µεταξύ της στάθµης διαταραχής και του ορίου ατρωσίας. Στην περίπτωση καθολικής 
προστασίας, τα φίλτρα και τα άλλα µέσα προστασίας στο σηµείο διείσδυσης της θωράκισης πρέπει να 
υλοποιούνται µε τρόπο που δεν θα υποβαθµίζει την αποτελεσµατικότητα της θωράκισης. 

5.1.2.2 Φαινόµενα αγωγής 

Χρησιµοποιούνται δύο παράµετροι για την αντιµετώπιση των φαινοµένων συνεχών κυµάτων: η εµπέδηση 
µεταφοράς για τα καλώδια και τους συνδέσµους (βλέπε IEC 61000-5-2), η απώλεια παρεµβολής για τα φίλτρα 
(βλέπε IEC 61000-5-6). Για τα µεταβατικά φαινόµενα χρησιµοποιούνται τρεις παράµετροι, οι δύο προηγούµενες 
και η παραµένουσα τάση των διατάξεων προστασίας από κρουστικές τάσεις. 

Η αναγκαία απώλεια παρεµβολής προσδιορίζεται είτε λαµβάνοντας υπόψη τη διαφορά µεταξύ της στάθµης 
διαταραχής και του ορίου ατρωσίας, είτε λαµβάνοντας υπόψη τα όρια εκποµπής που πρέπει να τηρεί η συσκευή 
σε συµµόρφωση µε τα εφαρµόσιµα πρότυπα εκποµπής. 

Η επιλογή των σχηµάτων προστασίας από υπερτάσεις εξαρτάται από τη στάθµη επιδεκτικότητας της συσκευής 
την οποία προορίζονται να προστατεύουν, καθώς και από τις διαταραχές υπέρτασης ή υπερέντασης που πρέπει 
να αµβλύνει ή να εκτρέπει η προστατευτική διάταξη (βλέπε IEC 61000-5-6). 

5.1.2.3 Αποτίµηση της ποιότητας των εγκαταστάσεων 

Όλες οι συσκευές που απαρτίζουν µια εγκατάσταση έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά επίδοσης. Ο σκοπός των 
οδηγιών εγκατάστασης είναι πρώτα η διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών, ακόµη και η βελτίωσή τους. Η 
µέθοδος εγκατάστασης δεν θα πρέπει να υποβαθµίζει την επίδοση EMC της συσκευής. Είναι δύσκολο να 
οριστούν και να αξιολογηθούν ακριβή κριτήρια επίδοσης µιας σύνθετης εγκατάστασης πλην όµως θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στις τεχνικές δοκιµών και µέτρησης που ορίζονται στη σειρά IEC 61000-4. 

5.1.2.4 Αξιολόγηση της ανάγκης για µεθόδους άµβλυνσης 

Η εξασθένηση που παρέχεται από ένα ηλεκτροµαγνητικό φράγµα (θωρακίσεις, φίλτρα, κ.λπ.) δεν θα πρέπει να 
είναι µικρότερη από τη διαφορά µεταξύ της αναµενόµενης στάθµης διαταραχής και του ορίου ατρωσίας που 
προδιαγράφεται στο σχετικό πρότυπο IEC ή της στάθµης ατρωσίας της συσκευής που πρόκειται να 
προστατευτεί αν είναι γνωστό ότι είναι σηµαντικά υψηλότερη από το όριο ατρωσίας. 

Οι αβεβαιότητες όσον αφορά τη στάθµη ή τις στάθµες διαταραχής και ατρωσίας και την εξασθένηση θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται µε την επιλογή κατάλληλου περιθωρίου. Το περιθώριο αυτό µπορεί να είναι µεγάλο ή µικρό 
ανάλογα µε την κρισιµότητα της λειτουργίας που επιτελείται από την εξεταζόµενη συσκευή. Βλέπε το IEC 61000-
1-1 σχετικά µε τις στατιστικές επόψεις των περιθωρίων σε ζητήµατα EMC. 

Μια αριθµητική σχέση µεταξύ της στάθµης διαταραχής και της στάθµης ατρωσίας µπορεί να καταστρωθεί για τα 
περισσότερα από τα εµπλεκόµενα φαινόµενα αγωγής και ακτινοβολίας. Για καλωδιώσεις, θωρακίσεις, φίλτρα και 
προστατευτικές διατάξεις, η σχέση αυτή λαµβάνεται µε εφαρµογή των εννοιών της αποτελεσµατικότητας 
θωράκισης, της εµπέδησης µεταφοράς, της απώλειας παρεµβολής και της παραµένουσας τάσης (βλέπε IEC 
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61000-5-2 και IEC 61000-5-6). Μια τέτοια αριθµητική σχέση είναι δύσκολο να καταστρωθεί για τη γείωση. Είναι 
ζήτηµα καλής πρακτικής στα πλαίσια της µελέτης και υλοποίησης του συστήµατος γείωσης. 

5.1.2.5 Επαλήθευση της ΕMC - Επαλήθευση των ορίων προστασίας από ακτινοβολίες 

Επειδή η αριθµητική επαλήθευση δεν είναι πάντοτε δυνατή, ιδιαίτερα για µια σύνθετη εγκατάσταση, θα πρέπει 
να καταστρώνεται τουλάχιστον ένας κατάλογος ελέγχου των κατάλληλων µέτρων. Ο κατάλογος αυτός µπορεί να 
χρησιµοποιείται για µια προτεινόµενη µελέτη, µια ολοκληρωµένη εγκατάσταση καθώς και ως γραµµή βάσης 
στην αποκατάσταση βλαβών σε υπάρχουσα εγκατάσταση. Βλέπε την παράγραφο 5.1.1 για ένα παράδειγµα 
τέτοιου καταλόγου. Για υφιστάµενη (νέα ή παλαιά) εγκατάσταση, θα πρέπει να γίνεται οπτική επαλήθευση και, αν 
απαιτείται, θα πρέπει να προτείνονται µετρήσεις εκεί όπου µπορούν να εκτελεστούν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Πληροφοριακό) 

Περιπτώσεις µέτρων άµβλυνσης – Παραδείγµατα 

1. Παραδείγµατα άµβλυνσης µε χρήση RF φίλτρων ή αποµονωτών  

Περίπτωση 1: Ένας ποµπός υψηλής ισχύος στη συχνότητα 150 MHz δηµιουργούσε παρεµβολές σε έναν 
συνεγκατεστηµένο δέκτη ναυτιλίας µε συχνότητα λήψης 160 MHz προκαλώντας φραγή στον δέκτη. Ο ποµπός 
είχε ήδη εγκατεστηµένο ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης και έναν αποµονωτή συνδεδεµένα στην έξοδο του 
σηµατοτροφοδότη της κεραίας. Το πρόβληµα λύθηκε τοποθετώντας έναν συντονιστή κοιλότητας στον 
σηµατοτροφοδότη της κεραίας του δέκτη.  

Περίπτωση 2: Σε έναν ραδιοσταθµότοπο ανιχνεύτηκε µια παρεµβολή οφειλόµενη σε προϊόν ενδοδιαµόρφωσης 
3ης τάξης. Βρέθηκαν δυο ύποπτοι ποµποί οι οποίοι όµως είχαν ήδη τοποθετηµένους αποµονωτές και φίλτρα στις 
εξόδους τους. Επιπλέον έρευνα έδειξε ότι η παρεµβολή εντοπίστηκε σε µια κεραία λήψης η οποία 
ακτινοβολούσε το προϊόν ενδοδιαµόρφωσης. Όταν ο σηµατοτροφοδότης της συγκεκριµένης κεραίας 
αποσυνδεόταν το πρόβληµα εξέλειπε. Για την λύση του προβλήµατος χρησιµοποιήθηκε ένα φίλτρο διέλευσης 
ζώνης στην είσοδο του δέκτη.  

2. Παραδείγµατα άµβλυνσης όπου το πρόβληµα οφείλεται σε ευρυεκποµπή 

Περίπτωση 3: Σε ραδιοσταθµότο έχει εντοπιστεί µια παρεµβολή στην συχνότητα 118,20 MHz και βρέθηκε ότι 
οφείλεται σε 2 συνεγκατεστηµένoyw σταθµoύς ευρυεκποµπής FM που λειτουργούσαν στην συχνότητα 104,30 
MHz µε ισχύ 40 kW erp και 90,40 MHz µε ισχύ 1 kW erp. Είναι µια τυπική περίπτωση προϊόντος 
ενδοδιαµόρφωσης 3ης τάξης. Το προϊόν της ενδοδιαµόρφωσης δίνεται από την:  

(2 Χ104,3 MHz) - 90,4 MHz = 118,2 MHz 

Η στάθµη της 2ης αρµονικής του σταθµού 104,3 MHz µετρήθηκε στα –72 dBc. Το προϊόν ενδοδιαµόρφωσης 
εξαφανίστηκε όταν η ισχύς του σταθµού των 90,40 MHz µειώθηκε κατά 6 dB. Τότε ένα φίλτρο συντονιστή 
κοιλότητας τοποθετήθηκε στον σηµατοτροφοδότη του συγκεκριµένου ποµπού. 

3. Παράδειγµα άµβλυνσης µε την δηµιουργία θωράκισης   

Περίπτωση 4:  Σε ένα σύστηµα της αστυνοµίας το οποίο αποτελούνταν από τέσσερις ποµπούς και τέσσερις 
δέκτες συζευγµένους σε µια κεραία εντοπίστηκε ότι ακτινοβολούντα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης που 
προκαλούν παρεµβολές σε άλλες εγκαταστάσεις. Το σύστηµα ελέγχθηκε σε εικονικό φόρτο και µε καλώδιο 
αποµόνωσης. Όλα τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης ήταν –70 dBc κάτι που σηµαίνει ότι δεν µπορούσαν να 
προκαλέσουν την παρατηρούµενη παρεµβολή. Το σύστηµα επανασυνδέθηκε στην κεραία µε αποτέλεσµα τα 
προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης να είναι –25dBc (η κεραία θεωρούνταν καλά προσαρµοσµένη και σε καλή 
κατάσταση). Κατά την διάρκεια των δοκιµών βρέθηκε ότι οι στάθµες των παρεµβολών µεταβάλλονταν σε σχέση 
µε την θέση των θυρών τoυ ερµαρίου ή της θέσης των µηχανικών στο χώρο. Η εγκατάσταση βρισκόταν σε έναν 
χώρο που βρισκόταν κινητήρας ανελκυστήρα στην οροφή ενός κτηρίου στην οποία συνυπήρχαν και άλλες 
κεραίες. Το συµπέρασµα ήταν ότι το φαινόµενο οφειλόταν στην απ΄ευθείας ακτινοβολία ενέργειας από τις άλλες 
κεραίες στον ποµπό και την καλωδίωσή του. Η τοποθέτηση του ποµπού σε θωρακισµένο ικρίωµα έλυσαν 
πλήρως το πρόβληµα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

(Πληροφοριακό) 

Εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την άµβλυνση RF παρεµβολών 

1. Συντονιστής κοιλότητας 

Ένας συντονιστής κοιλότητας διαµορφώνεται από ένα µεταλλικό περίβληµα που περιβάλλει έναν χώρο. Συχνά 
είναι κυλινδρικοί και η συχνότητα συντονισµού τους εξαρτάται από τις φυσικές διαστάσεις διαστάσεις τους και 
τον τρόπο λειτουργίας τους. Η ηλεκτρική συµπεριφορά του συντονιστή κοιλότητας είναι παρόµοια µε έναν 
συνδυασµό πυκνωτών και πηνίων. Μια κοινή µορφή κατασκευής παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Σχήµα Β.1  

Στο σχήµα Β.2 δίνεται µια απλουστευµένη εξήγηση για το πώς ένας συντονιστής κοιλότητας προκύπτει από ένα 
συντονισµένο κύκλωµα µε στοιχεία συσσώρευσης ενέργειας. Χρησιµοποιούνται σταδιακά χαµηλότερες 
αυτεπαγωγές για να συντονίσουν έναν πυκνωτή στις υψηλότερες συχνότητες. Στον αριθµό b, η σπείρα του 
πηνίου (βρόχος) µειώνεται σε έναν λεπτό βρόχο. Στον αριθµό c, δύο βρόχοι συνδέονται µε τον ίδιο πυκνωτή και 
η αυτεπαγωγή µειώνεται στο µισό. Οι περαιτέρω βρόχοι προστίθενται στο σχήµα d. Η κοιλότητα που 
παρουσιάζεται στο σχήµα e είναι, στην πραγµατικότητα, ένας άπειρος αριθµός βρόχων συνδεδεµένοι 
παράλληλα. 

 

Σχήµα  Β.2 

Η οµοαξονική κατασκευή του συντονιστή κοιλότητας είναι παρόµοια µε ένα κύµα τετάρτων τµήµα µίας γραµµής 
µετάδοσης σήµατος που είναι ανοικτή από τη µία πλευρά. Όπως και το στέλεχος κύµατος τετάρτων, η κοιλότητα 
συντονίζει στης µονές αρµονικές. Αυτοί οι συντονισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επεκτείνουν το 
επιθυµητό φάσµα συχνοτήτων αλλά καθιστούν τους συντελεστές κοιλοτήτων ακατάλληλους για χρήση ως φίλτρο 
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µετάδοσης αρµονικών. Ο παράγοντας «Q» χρησιµοποιείται ως µέτρο της επιλεκτικότητας ενός συντονισµένου 
κυκλώµατος. Μπορεί να βρεθεί από: 

Q =f/b 

- Q = Q σε φόρτο; 

- f = κεντρική συχνότητα (Hz); 

- b = εύρος 3dB (Hz). 

Στα τυπικά χαρακτηριστικά ενός συντελεστή κοιλότητας συµπεριλαµβάνονται φάσµα συχνότητας 145 έως 180 
MHz, µε µια εκτίµηση ισχύος 100 W, και Q της τάξεως 1 000 µε µια απώλεια παρεµβολής περίπου 1 dB. Ένας 
από τους βρόγχους συζεύξεων είναι συνήθως ρυθµιζόµενος µε σκοπό να παράσχει τη λεπτή ρύθµιση εισόδου. 
Συνήθως οι συντονιστές κοιλότητας διατίθενται µε τους βρόγχους αυτούς στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Το 
µεγαλύτερο Q µπορεί να επιτευχθεί εις βάρος της απώλειας παρεµβολής, αλλά αυτό περιλαµβάνει την αλλαγή 
του µεγέθους βρόγχων, που δεν συνίσταται. 
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2. Φίλτρα  

 

Σχήµα Β.3:  Σύστηµα UHF µονής κεραίας 
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Σχήµα Β.4: Τυπικό σύστηµα Tx/Rx 
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Σχήµα Β.5: Απόκριση φίλτρου διαίρεσης φάσµατος  
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3. Χαρακτηριστικά ενισχυτών διανοµής 

 

 

ΣχήµαΒ.6: Σύστηµα ενισχυτών διανοµής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Πληροφοριακό) 
 

∆ριµύτητα χαρακτηριστικών του ΗΜ περιβάλλοντος – ITU-T K.34 

Στους πίνακες Γ.1 έως Γ.5 καθορίζονται η δριµύτητα των χαρακτηριστικών και του ΗΜ περιβάλλοντος για κάθε 
κατηγορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. 

∆εν είναι συχνά εφικτό να διαµορφωθούν οι  παράµετροι των διαταραχών µε κάθε λεπτοµέρεια. Για παράδειγµα, 
η χρονική εξέλιξη των µεταβατικών φαινοµένων είναι πολύ σύνθετη για να περιγραφεί και να τυποποιηθεί. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιούνται απλουστευµένα µοντέλα που επιλέγουν τις χαρακτηριστικές 
λεπτοµέρειες ανάλογα µε την περίπτωση, σε τυποποιηµένους πλέον παλµούς. Μέσω αυτής της προσεγγίσεως 
θεωρείται ότι οι παλµοί των δοκιµών τονίζουν τα κρίσιµα χαρακτηριστικά. 

Οι παράµετροι του ΗΜ περιβάλλοντος αναφέρονται στους πίνακες σύµφωνα µε την όδευση των πιθανών 
συζεύξεων, οι οποίες είναι: 

 Γραµµές σηµάτων που εισέρχονται στο κτήριο και περιλαµβάνουν όλες τις τηλεπικοινωνιακές 
γραµµές εκτεταµένων δικτύων που χρησιµοποιούνται µεταλλικοί αγωγοί.  

 Γραµµές σηµάτων που παραµένουν εντός του κτηρίου και περιλαµβάνουν όλες τις γραµµές 
σηµάτων στην τοπική εγκατάσταση και χρησιµοποιούν µεταλλικούς αγωγούς. Έχουν συνήθως µικρά 
µήκη.   

 Κύριες γραµµές εναλλασσόµενης ισχύος που είναι το δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης. 

 Γραµµές διανοµής συνεχούς ισχύος που είναι το τοπικό δίκτυο διανοµής, τάσης 48 V. 

 Περιβλήµατα, ή σύζευξη των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην εσωτερική καλωδίωση του εξοπλισµού 
και η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού. 

 

 

 
 

Πίνακας Γ.1/K.34 – Γραµµές σηµάτων που εισέρχονται στο κτίριο 

∆ιαδροµή 
Σύζευξης 

Περιβαλλοντική  
παράµετρος  

Κατηγορία 
1 Μεγάλα 
κέντρα 
τηλεπι-

κοινωνιών 

Κατηγορία 2 
∆ευτερεύοντα 

κέντρα 
τηλεπικοι-
νωνιών  

Κατηγορία 3 
Υπαίθριες 
Θέσεις 

Κατηγορία 4 
Εγκατα-
στάσεις 
Πελατών 

Κοινού 
τρόπου τάση 
DC (Σηµείωση 
1) 

Πλάτος V 
Εµπέδηση MΩ 

500 
> 1 

Γραµµές 
σηµάτων 
που 
εισέρχοντ
αι στο 
κτίριο 

Κοινού 
τρόπου τάση 
162/3 Hz  
(Σηµείωση 2) 

Πλάτος V (rms) 
Εµπέδηση Ω 

20 
100 

50 
100 
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Πίνακας Γ.1/K.34 – Γραµµές σηµάτων που εισέρχονται στο κτίριο 
Τάση διαφο -
ρικού τρόπου 
50/60 Hz  

Πλάτος V (rms) 
Εµπέδηση Ω 
∆ιάρκεια λεπτά 

230/100 
10 έως 600 
περίπου 10 

Κοινού 
τρόπου τάση 
50/60 Hz  

Πλάτος V (rms) 
Εµπέδηση Ω 
∆ιάρκεια s  
 

 
(Σηµείωση 3)

2000,  1500,  1000,  650,  430 
100 έως 600 

≤ 0,1, 0,1 έως 0,2, 0,2 έως 0,35, 0,35 έως 0,5, 
0,5 έως 1 (Σηµείωση 7) 

Κοινού 
τρόπου τάση 
ακουστ. 
συχνοτήτων  

Συχνότητα kHz 
Πλάτος V (rms) 
Εµπέδηση Ω 

0,05-1-20 
20-0,5-0,5

100 

0,05-1-20 
30-0,75-0,75 

100 

0.05-1-20 
30-0.75-0.75

300 

Επαναλαµβ. 
παλµοί 
χαµηλής 
συχνότητας  

Συχνότητα kHz 
Παλµοί/ s  
Πλάτος V 
(κορυφοτιµή) 

 2 (Σηµείωση 8) 
1 
75 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

0,009-10 
1 

0,009-10 
3 

0,009-0,15 
3 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

10-100 
1-0,1 

(Σηµείωση 9)

10-100 
3-0,3 

(Σηµείωση 9) 

 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

   0,15-10 
10 

(Σηµείωση 5) 
Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

   10-30 
10-3,3 

(Σηµειώσεις 5, 
9) 

Κοινού 
τρόπου τάση 
ραδιοσυχνο-
τήτων µε 
διαµόρφωση 
πλάτους  
(Σηµείωση 4) 

Συχνότητα  MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

   30-150 
3,3-0,66 

(Σηµειώσεις 5, 
9) 

Κοινού 
τρόπου 
ΗΓΜΦ/Ριπές 

Πλάτος V 
(κορυφοτιµή) 
Γεγονότα/ εβδοµ. 
Χρόνος ανόδου 
µs 
Εµπέδηση Ω 

250 
 

πολλά 
1 έως 100 
40 έως 80 

500 
 

πολλά 
1 έως 100 
40 έως 80 

1000 
(Σηµείωση 6) 

πολλά 
5 
50 

Κοινού 
τρόπου 
υπέρταση  

Πλάτος V 
(κορυφοτιµή) 
Χρόνος ανόδου 
µs 
∆ιάρκεια µs 
Γεγονότα/ χρόνο 
Εµπέδηση Ω 

300, 1000 
 
1 έως 1000
< 3000 
6, 0,5 
20 έως 40 

300, 1000, 
3000 
1 έως1000 
< 3000 
6, 0,5, 0,2 
20 έως 40 

300, 1000, 
3000 
1 έως1000 
< 3000 
30, 3, 1 
20 έως 40 

500, 1000 
 
10, 1 
1000; 50 
Πολλαπλά 
20 έως 300,  
1 έως 10 
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Πίνακας Γ.1/K.34 – Γραµµές σηµάτων που εισέρχονται στο κτίριο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – 1 MΩ εµπέδηση πηγής περιλαµβάνεται προκειµένου να ληφθεί υπόψη, π.χ., ο εξοπλισµός 
προσδιορισµού βλαβών καλωδίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Ισχύει για τις χώρες όπου ηλεκτρικά συστήµατα έλξης 16 2/3 Hz είναι σε χρήση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Για τα µεγάλα κέντρα τηλεπικοινωνιών (Κατηγορία 1), η κοινού τρόπου τάση 50 Hz/60 Hz λόγω των 
βλαβών των γειώσεων στα κοντινά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης δε λαµβάνεται υπόψη. Η 
πιθανότητα εµφάνισης αυτού του φαινοµένου είναι εξαιρετικά χαµηλή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – Όλες οι τιµές που δίνονται για το πλάτος, όσον αφορά τη συχνότητα, είναι οι µέγιστες τιµές για την 
κοινού τρόπου τάση, που µετριούνται µε ένα όργανο ανάλυσης συχνοτήτων µε στενό εύρος ζώνης συχνότητας. 
∆εδοµένου ότι η αρχική σύζευξη εµφανίζεται στα τελευταία µέτρα της γραµµής, υπάρχει η δυνατότητα εκµετάλλευσης 
της θωράκισης του κτιρίου (π.χ., µεταλλικό πλαίσιο) των Μεγάλων Κέντρων  Τηλεπικοινωνιών (Κατηγορία 1). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 – 3 V (0.15-30 MHz) και 1 V (30-150 MHz) για την κατηγορία τύπου 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 – 500 V στην κατηγορία τύπου 2. ∆ε διευκρινίζεται για την κατηγορία τύπου 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7 – Τα όρια είναι βασισµένα στη Σύσταση ITU-T REC. K.33 [6].  Προστατευτικά µέτρα θεωρούνται 
δεδοµένα σε γραµµές όπου αυτά τα όρια ειδάλλως θα ξεπερνιόνταν . Στην Ιαπωνία, ισχύει, 650 V για t ≤ 0.06 s, 430 V 
για 0.06 s < t ≤ 0.1 s, 300 V για 0.1 s < t ≤ 1.0 s. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8 – Φθίνουσα κυµατοειδής ταλάντωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 9 – Το επίπεδο είναι αντιστρόφως ανάλογο προς τη συχνότητα πάνω από 10 MHz. 
(Επίπεδο V = (επίπεδο @10 MHz × 10/Συχνότητα σε MHz). 
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Πίνακας Γ.2/K.34 – Γραµµές σηµάτων που παραµένουν µέσα στο κτίριο 

∆ιαδροµή 
Σύζευξης 

Περιβαλλοντική  
παράµετρος  

Κατηγορία 
1 Μεγάλα 
κέντρα 
τηλεπι-

κοινωνιών 

Κατηγορία 2 
∆ευτερεύοντ
α κέντρα 
τηλεπικοι-
νωνιών  

Κατηγορία 
3 

Υπαίθριες 
Θέσεις 

Κατηγορία 4 
Εγκατα-
στάσεις 
Πελατών 

Κοινού 
τρόπου 
τάση 
ακουστικών 
συχνοτήτων 

Συχνότητα kHz 
Πλάτος V (rms) 
Εµπέδηση Ω 

0,05-1-20 
20-0,5-0,5 

 
100 

∆εν ισχύει 

0,05-1-20 
10-0,5-0,5 

 
300 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

0,15-10 
1 

0,15-10 
3 

0,01-0,15 
3 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

10-100 
1-0,1 

(Σηµείωση 
3) 

10-100 
3-0,3 

(Σηµείωση 
3) 

 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

  0,15-10 
10 

(Σηµείωση 1) 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

  10-30 
10-3,3 

(Σηµειώσεις 1, 
3) 

Κοινού 
τρόπου 
τάση 
ραδιοσυχνο-
τήτων µε 
διαµόρφωσ
η πλάτους  
 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

  

∆εν ισχύει 

30-150 
3,3-0,66 

(Σηµειώσεις 1, 
3) 

Γραµµές 
σηµάτων 
που 
παραµέ-
νουν µέσα 
στο κτίριο 

Κοινού 
τρόπου 
EFT/Ριπές 

Πλάτος V 
(κορυφοτιµή) 
Γεγονότα/ 
εβδοµάδα 
Χρόνος ανόδου 
µs 
Εµπέδηση Ω 

250 
 

πολλά     
 

1 έως 100 
40 to 80 

∆εν ισχύει 

1000 
(Σηµείωση 2) 

πολλά 
 
5 

50 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – 3 V (0,15-30 MHz) και 1 V (30-150 MHz) στην Κατηγορία Τύπου 1. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – 500 V στην Κατηγορία Τύπου 2. ∆εν προσδιορίζεται για την Κατηγορία Τύπου 1.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Το επίπεδο είναι αντιστρόφως ανάλογο προς τη συχνότητα πάνω από 10 MHz 
(Επίπεδο V = (επίπεδο @10 MHz × 10/Συχνότητα σε MHz). 
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Πίνακας Γ.3/K.34 – Τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος 

∆ιαδρο-
µή 

σύζευ-
ξης 

Περιβαλλοντική  
παράµετρος  

Κατηγο-
ρία 1 

Μεγάλα 
κέντρα 
τηλεπι-
κοινωνιώ

ν 

Κατηγορία 2 
∆ευτερεύοντ
α κέντρα 
τηλεπικοι-
νωνιών  

Κατηγο-  
ρία 3 

Υπαίθριες 
Θέσεις 

Κατηγορία 4 
Εγκατα-
στάσεις 
Πελατών 

Μεταβολή 
τάσης 

Εναλλαγέας τάσης 
% 

±10 +10/−15 ±8 

∆ιακύµανση 
τάσης 

Εναλλαγέας τάσης 
% 
∆ιάρκεια ms 
Περιπτώσεις/ 
µέρα 

−50 έως −20; +20 
10 έως 1500 
100 έως 0,01 

10 έως 99 
< 3000 

απροσδιόριστες 

∆ιακοπή 
τάσης 

∆ιάρκεια ms 
Περιπτώσεις/ 
µέρα 

10, 20, 40, 100 έως 700 
10, 1, 0,1, 0,05 

< 6000 
απροσδιόριστες 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

0,009-10 
1 

0,009-10 
3 

0,009-0,15 
3 

(Σηµείωση 2) 
Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

10-100 
1-0,1 

(Σηµείωση 5)

10-100 
3-0,3 

(Σηµείωση 5) 

 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

   0,15-10 
10 

(Σηµείωση 2) 

Κοινού 
τρόπου τάση 
ραδιοσυχνο-
τήτων µε 
διαµόρφωση 
πλάτους 
(Σηµείωση 
1) 
 Συχνότητα MHz 

Πλάτος V (rms) 
 

   10-150 
3-0,2 

(Σηµειώσεις  2, 5)
Κοινού 
τρόπου και 
διαφορικού 
τρόπου 
EFT/Ριπές 

Πλάτος V  
(κορυφοτιµή) 
Γεγονότα/ µέρα 
Χρόνος ανόδου 
µs 

1000 
 
1 

1 έως 100 

2000 (Σηµείωση 3)
 

πολλά 
5 

Υπέρταση 
γραµµή/ 
ουδέτερο 

Πλάτος KV 
(κορυφοτιµή) 
Χρόνος ανόδου 
µs 
∆ιάρκεια µs 
Γεγονότα/ χρόνο 

2 
 

0.5 έως 10 
< 100 

20 

2; 4 
 

0.5 έως 10 
< 100 
100, 3 

Τροφο-
δοσία 
εναλλασ-
σόµενου 
ρεύµατος 

Υπέρταση 
γραµµή/ 
γείωση 

Πλάτος KV 
(κορυφοτιµή) 
Χρόνος ανόδου 
µs 
∆ιάρκεια µs 
Γεγονότα/ χρόνο 
Εµπέδηση Ω 

(Σηµείωση 
4) 

2, 4 
 

0,5 έως 10 
< 100 
100, 3 

10 έως  20 

1, 4 
 

10, 1 
1000, 50 
Πολλά 

20 έως 300, 1 έως 
10 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Όλες οι τιµές που δίνονται για το πλάτος, όσον αφορά τη συχνότητα, είναι οι µέγιστες τιµές για την 
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κοινού τρόπου τάση, που µετριούνται µε ένα όργανο ανάλυσης συχνοτήτων µε στενό εύρος ζώνης συχνότητας. 
∆εδοµένου ότι η αρχική σύζευξη εµφανίζεται στα τελευταία µέτρα της γραµµής, υπάρχει η δυνατότητα εκµετάλλευσης 
της θωράκισης του κτιρίου (π.χ., µεταλλικό πλαίσιο) των Μεγάλων Κέντρων Τηλεπικοινωνιών (Κατηγορία 1). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – 1 V (0.01-0.15 MHz), 3 V (0.15-30 MHz) και 1 V (30-150 MHz) στην Κατηγορία Τύπου 1. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Προσδιορίζεται µόνο για την κατηγορία τύπου 4 και όχι για τους τύπους 1, 2 και 3. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – ∆εν ισχύει επειδή τα Μεγάλα Κέντρα Τηλεπικοινωνιών (Κατηγορία 1) έχουν το δικό τους 
µετασχηµατιστή ηλεκτρικής ισχύος.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 – Το επίπεδο είναι αντιστρόφως ανάλογο προς τη συχνότητα πάνω από 10 MHz 
(Επίπεδο V = (επίπεδο @10 MHz × 10/Συχνότητα σε MHz). 
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Πίνακας Γ.4/K.34 – Τροφοδοσία συνεχούς ρεύµατος 

∆ιαδροµή 
Σύζευξης 

Περιβαλλοντική  
παράµετρος  

Κατηγο-
ρία 1 

Μεγάλα 
κέντρα 
τηλεπι-
κοινωνιώ

ν 

Κατηγορία 2 
∆ευτερεύοντ
α κέντρα 
τηλεπικοι-
νωνιών  

Κατηγορία 
3 

Υπαίθριες 
Θέσεις 

Κατηγορία 4 
Εγκατα-
στάσεις 
Πελατών 

Μεταβολή 
τάσης 

Τάση V 40,5/57 

∆ιακύµανση 
και διακοπή 
τάσης 

Τάση V 
∆ιάρκεια ms 
Γεγονότα/ 
χρόνο 

0 έως 40,5, 57 έως 60 
< 50 

3 

Κοινού 
τρόπου 
τάση 
ακουστικών 
συχνοτήτων 

Συχνότητα kHz 
Πλάτος mV 
(rms) 

0,025-0.3-1-20-150 
50-50-7-7/50-50 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 

0,15-10 
1 

0,15-10 
3 

0,15-10 
1 

Κοινού 
τρόπου 
τάση 
ραδιοσυχνο-
τήτων µε 
διαµόρφωσ
η πλάτους 

Συχνότητα MHz 
Πλάτος V (rms) 
 

10-100 
1-0,1 

(Σηµείωση 
3) 

10-100 
3-0,3 

(Σηµείωση 3) 

10-100 
1-0,1 

(Σηµείωση 
3) 

Κοινού 
τρόπου και 
διαφορικού 
τρόπου 
EFT/Ριπές 

Πλάτος V  
(κορυφοτιµή) 
Γεγονότα / 
εβδοµάδα 
Χρόνος ανόδου 
µs 

250 
 

πολλά 
 

1 to 100 

∆ιανοµή 
ισχύος 
συνεχούς 
ρεύµατος 

Κοινού 
τρόπου και 
διαφορικού 
τρόπου 
υπέρταση 
(Σηµείωση 
1) 

Πλάτος V 
(κορυφοτιµή) 
Χρόνος ανόδου 
µs 
∆ιάρκεια µs 
Γεγονότα/ 
χρόνο 

200 
 

5 
 

50 
3 

∆εν ισχύει 

∆εν ισχύει 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Από κάψιµο της ασφάλειας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Η Κατηγορία 3 δεν ισχύει σε αποµακρυσµένες παροχές συνεχούς ρεύµατος 48 V µέσω των γραµµών 
σηµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάλληλη κατηγορία για ‘τις γραµµές σηµάτων που εισέρχονται στο κτίριο’ 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Ο λογάριθµος του επιπέδου µειώνεται γραµµικά µε το λογάριθµο της συχνότητας στην περιοχή τιµών 
10 έως 100 MHz.  
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Πίνακας Γ.5/K.34 – Περίβληµα 

∆ιαδροµή 
σύζευξης 

Περιβαλλοντική  
παράµετρος  

Κατηγο-
ρία 1 

Μεγάλα 
κέντρα 
τηλεπι-

κοινωνιών 

Κατηγορία 2 
∆ευτερεύοντ
α κέντρα 
τηλεπικοι-
νωνιών  

Κατηγορί
α 3 

Υπαίθριες 
Θέσεις 

Κατηγορία 4 
Εγκατα-
στάσεις 
Πελατών 

Συχνότητα Hz 
 
Πλάτος A/m 
(rms) 

50 έως 
20.000 
10 έως 
0,025 

50 έως 20 
000 
 
3 έως 0,008 

50 έως 
20000 
10 έως 
0,025 

162/3, 50 έως 
20k 
 
1, 0,015 

Μαγνητικό 
πεδίο 
ακουστικών 
συχνοτήτων Συχνότητα Hz 

ΠλάτοςA/m 
(rms) 

   50, 100 έως 
3000 
10, 1.8 έως 0.6 

Συχνότητα MHz
Πλάτος V/m 
(rms) 

0,009-2000 
1 

0,009-2000 
3 

0,009-
2000 
10 

0,009-2000 
3  
(Σηµείωση 2) 

Ηλεκτρο-
µαγνητικό 
πεδίο ραδιο- 
συχνοτήτων 
διαµόρφωσης 
πλάτους 
(Σηµείωση 1)  

Συχνότητα MHz
Πλάτος V/m 
(rms) 

   
  

27 
10 
(Σηµείωση 3) 

Ηλεκτροµα-
γνητικό πεδίο 
ραδιοσυχνο- 
τήτων 
παλµικής 
διαµόρφωσης 
(Σηµείωση 1) 

Συχνότητα GHz
Πλάτος V/m 
(κορυφοτιµή) 

1-20 
1 

1-20 
3 

1-20 
10 

1-20 
3 
(Σηµείωση 4) 

Ηλεκτρο-
στατική τάση 

Πλάτος kV 
(κορυφοτιµή) 

4 
(Σηµείωση 5)

4 
(Σηµείωση 5) 

2 8 
(Σηµείωση 6) 

Περίβληµα 

Ηλεκτρο-
µαγνητικός 
παλµός 
κεραυνού 

Πλάτος A/m 
(κορυφοτιµή) 
Χρόνος ανόδου 
µs 
∆ιάρκεια µs 
Γεγονότα/ χρόνο

∆εν ισχύει 500 
 
0,2 
100 
0,1 

∆εν ισχύει Προσδιορίζεται  
από το ρυθµό 
σάρωσης  
100 V/m/ns 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 – Σε περιπτώσεις όπου επιτρέπονται οι κινητές επικοινωνίες, µπορούν να εµφανιστούν εντάσεις πεδίων 
στην περιοχή τιµών από 3 έως 10 V/m στις συχνότητες τηλεπικοινωνιών. Οι συχνότητες για την κινητή υπηρεσία είναι 
στην περιοχή τιµών 800-1000 και 1400-2000 MHz. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Στην εγγύτητα κινητού τηλεφώνου, η ισχύς πεδίου µπορεί να είναι υψηλότερη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 – Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων πολιτών. 3 V/m στις Κατηγορίες Τύπου 1, 3 και 4. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 – 1 V/m στις Κατηγορίες Τύπου 1, 2 και 4. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 – Εάν υλοποιηθεί µειωµένη ηλεκτροστατική προστασία, µπορούν να εµφανιστούν υψηλότερα επίπεδα 
ηλεκτροστατικού ηλεκτρισµού. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 – Στα περιβάλλοντα µε υψηλότερη υγρασία, µπορούν να εµφανιστούν χαµηλότερα επίπεδα 
ηλεκτροστατικού ηλεκτρισµού. Η αναφορά [1] διευκρινίζει 4 kV. 




