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Έναρ γεηυηήρ θαηαζθεςάδεηαη µε ηεν εηζαγυγή µεηαιιηθών 
ειεθηποδίυν ζηο έδαθορ. Σηεν 
απιoύζηεπε πεπίπηυζε ο γεηυηήρ αποηειείηαη από µηα πάβδο, 
ζςνήζυρ από γαιβανηζµένο σάις- 
βα ή από σαιθό, µε µήθορ πεπίπος 3m (Σσ. 3.13α). Όηαν ε ανηίζηαζε 
ηος γεηυηή µε µηα πάβδο 
είναη µεγαιύηεπε από ηεν επηζςµεηή, σπεζηµοποηούνηαη ππόζζεηερ 
πάβδοη οη οποίερ ζςνδέονηαη 
αγώγηµα µεηαξύ ηοςρ. 
Ο γεηυηήρ ηαηνίαρ αποηειείηαη από µηα ηαηνία από σαιθό, είηε από 
σάιςβα γαιβανηζµένο ή 
επησαιθοµένο, ε οποία ηοποζεηείηαη ζε σανηάθη βάζοςρ 0.5–1m (Σσ. 
3.13β). Η ηαηνία ηοποζεηεί- 
ηαη εςζύγπαµµα είηε θςθιηθά γύπυ από ηεν εγθαηάζηαζε θαη ε 
ανηίζηαζε γείυζερ είναη ηόζο 
µηθπόηεπε όζο µεγαιύηεπο είναη ηο µήθορ ηερ ηαηνίαρ. 
Ο γεηυηήρ πιάθαρ είναη µηα επηθάνεηα από σαιθό πάσοςρ 
ηοςιάσηζηον 2mm, ή από γαιβανη- 
ζµένο σάιςβα ειάσηζηος πάσοςρ 3mm, ε οποία ηοποζεηείηαη 
θαηαθόπςθα ζηο έδαθορ ζε βάζορ 
µεγαιύηεπο από 0.5m (Σσ. 3.13γ). 
Ο γεηυηήρ πιέγµαηορ είναη ένα γαιβανηζµένο πιέγµα δηαηοµήρ 
5mm2, µε ανοίγµαηα πεπίπος 
0.5m, ηο οποίο ηοποζεηείηαη οπηδόνηηα ζηο έδαθορ ζε βάζορ µέσπη 1m 
(Σσ. 3.13δ). Η ηάζε θαηά 
µήθορ ηος εδάθοςρ πάνυ από ηο πιέγµα είναη ποιύ µηθπή. 
Η ανηίζηαζε γείυζερ οπίδεηαη υρ ε ανηίζηαζε από ηο γεηυηή έυρ ηεν 
άπεηπε γε. Άπεηπε γε 
ζευπείηαη ένα ζεµείο ηος εδάθοςρ, ζε άπεηπε απόζηαζε από ηο 
γεηυηή, ηο οποίο έσεη δςναµηθό 
µεδέν. Σηο Σσ. 3.13ε εηθονίδεηαη ε µεηαβοιή ηος δςναµηθού ζηο 
έδαθορ V, όηαν ζηο γεηυηή 
εθαπµοζηεί µηα ηάζε VG υρ ππορ ηεν άπεηπε γε. Το δςναµηθό 
µεηώνεηαη όζο αποµαθπςνόµαζηε 
από ηο γεηυηή θαη ζευπείηαη αµειεηέο ζε απόζηαζε 10πιάζηα από ηε 
µεγαιύηεπε δηάζηαζε ηος 
γεηυηή lG(max). Η απόζηαζε αςηή ζευπείηαη ζηηρ ππαθηηθέρ 
εθαπµογέρ υρ ε άπεηπε γε. Από ηο Σσ. 
3.13ε οπίδεηαη ε ηάζε επαθήρ, υρ ε πηώζε ηάζερ θαηά µήθορ 1m ηος 
εδάθοςρ δίπια ζηο γεηυηή, 
ενώ ε βεµαηηθή ηάζε είναη ε πηώζε ηάζερ θαηά µήθορ 1m ηος 
εδάθοςρ ζηεν ςπότε ζέζε l. 
Η ανηίζηαζε γείυζερ εξαπηάηαη από ηεν εηδηθή ανηίζηαζε ηος 



εδάθοςρ, ε οποία µεηαβάιιε- 
ηαη µε ηεν ςγπαζία θαη ηε ζεπµοθπαζία. Η εηδηθή ανηίζηαζε µεηώνεηαη 
µε ηεν ςγπαζία. Γηα ηο 
ιόγο αςηό οη γεηυηέρ ππέπεη να ηοποζεηούνηαη ζε βάζορ µεγαιύηεπο 
από 0.5m, όπος ηο έδαθορ 
δηαηεπεί πεπίπος ζηαζεπή ηεν ςγπαζία ηος. Αθόµε, ε εηδηθή 
ανηίζηαζε ηος εδάθοςρ µεηώνεηαη 
µε ηεν αύξεζε ηερ ζεπµοθπαζίαρ. Η µεηαβοιή αγγίδεη ηο ±30% 
ανάιογα µε ηεν εποσή ηος έηοςρ. 
Βέβαηα, ηο είδορ ηος εδάθοςρ (πεηπώδερ, ειώδερ), έσεη θαζοπηζηηθή 
επίδπαζε ζηεν ηηµή ηερ 
ανηίζηαζερ γείυζερ. 
Γηα ηε µέηπεζε ηερ ανηίζηαζερ ενόρ γεηυηή σπεζηµοποηείηαη ε δηάηαξε 
ηος Σσ. 3.14, ε οποία 
είναη εθαπµογή ηερ µεζόδος ηος βοιηόµεηπος–αµπεπόµεηπος. Η 
πεγή είναη εναιιαζζόµενερ 
ηάζερ, µε ηηµή µεπηθέρ 100δερ volt θαη ζςσνόηεηα ζςνήζυρ ζηεν 
πεπηοσή 70–140Ηz. Η ζςσνόηε- 
ηα ηερ πεγήρ ππέπεη να είναη δηαθοπεηηθή από ηα 50Hz, έηζη ώζηε να 
µεν επεπεάδεηαη ε µέηπεζε 
από ηα γεηηονηθά γεηυµένα δίθηςα. 
Μέζυ ηερ µεηαβιεηήρ ανηίζηαζερ Rp πςζµίδεηαη ηο πεύµα πος 
εθαπµόδεηαη ζηο γεηυηή, ηο 
οποίο µεηπάηαη από ηο αµπεπόµεηπο. Η πηώζε ηάζερ πος 
δεµηοςπγεί ηο πεύµα µέζυ ηος γεηυηή 
µεηπάηαη από ηο βοιηόµεηπο. Γηα ηεν επηβοιή ηος πεύµαηορ ζηο 
γεηυηή σπεζηµοποηείηαη ηο 
βοεζεηηθό ειεθηπόδηο Α. Ανηίζηοησα, γηα ηε µέηπεζε ηερ ηάζερ 
σπεζηµοποηείηαη ηο βοεζεηηθό 
ειεθηπόδηο Β. Το ειεθηπόδηα Α θαη Β έσοςν ηε µοπθή µηθπών 
πάβδυν, οη οποίερ ηοποζεηούνηαη 
ζηο έδαθορ ζε επαπθή απόζηαζε από ηο γεηυηή (20–50m), έηζη ώζηε 
να ζευπεζούν ζεµεία 
άπεηπερ γερ (µεδενηθού δςναµηθού). Οη ανηηζηάζεηρ γείυζερ ηυν 
βοεζεηηθών ειεθηπόδηυν Α θαη 
Β είναη ηερ ηάξερ ηυν 100δυν ohm. 
Με ηεν πποϋπόζεζε όηη θονηά ζηο γεηυηή θαη ηα βοεζεηηθά 
ειεθηπόδηα δεν ςπάπσοςν µε- 
ηαιιηθά ανηηθείµενα, ε ανηίζηαζε ηος γεηυηή ςποιογίδεηαη από ηε 

ζσέζε 





 

όπος, Vi θαη Ii είναη οη ενδείξεηρ ηος βοιηόµεηπος θαη ηος 
αµπεπόµεηπος ανηίζηοησα, rv ε εζυηε- 
πηθή ανηίζηαζε ηος βοιηόµεηπος θαη rB ε ανηίζηαζε γείυζερ ηος 

ειεθηποδίος Β. 

 


