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αχινίδησ υμεών

Φυςικόσ Ραδιοηλεκτρολόγοσ

Γλώζεηο ζην Ηιεθηξηθό θαη καγλεηηθό πεδίν

Σα ειεθηξηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζρεηίδνληαη κε ην 

κέγεζνο ηεο ηάζεο ηωλ ειεθηξνθόξωλ αγωγώλ, 

θαζώο θαη ηελ γεωκεηξία ηεο δηάηαμεο. 



Ηιεθηξηθά 

πεδία 

Η τάςθ ςτουσ αγωγοφσ 
μπορεί να κεωρθκεί ωσ το 
αίτιο που προκαλεί τθ 
μεταφορά τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ, κατ' αναλογία 
με τθν πίεςθ ςε ζνα δίκτυο 
φδρευςθσ που προκαλεί 
τθν κίνθςθ του νεροφ. 
Γενικά όςο μεγαλφτερθ θ 
τάςθ  τόςο μεγαλφτερα τα 
θλεκτρικά πεδία.



• Η ζνταςθ του θλεκτρικοφ πεδίου μετράται ςε 
Volt ανά μζτρο (V/m). Συχνά χρθςιμοποιείται και 
το πολλαπλάςιο KV/m (1 KV/m = 1000 V/m).

• Τα θλεκτρικά πεδία που εμφανίηονται ςτθν φφςθ 
οφείλονται ςτα θλεκτρικά φορτία που 
βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςτθν ατμόςφαιρα 
τθσ γθσ και δθμιουργοφν κοντά ςτθν επιφάνεια 
τθσ θλεκτρικά πεδία τθσ τάξθσ των 100V/m ςε 
ςυνκικεσ καλοφ καιροφ. Τα πεδία αυτά 
ανζρχονται ςε μερικά KV/m κατά τθν διάρκεια 
καταιγίδων.



• Τα θλεκτρικά πεδία κωρακίηονται από τα 
οικοδομικά υλικά, τα δζντρα, τουσ ψθλοφσ 
φράκτεσ κλπ (ςε αντίκεςθ με τα μαγνθτικά 
πεδία). Για τον λόγο αυτό, τα θλεκτρικά πεδία 
ςε ζνα ςπίτι κοντά ςε μια εναζρια γραμμι 
θλεκτρικισ ενζργειασ είναι πολφ μικρότερα 
ςτο εςωτερικό του από ότι ςτο εξωτερικό του. 
Πζραν τοφτου, τα θλεκτρικά πεδία που 
δθμιουργοφνται από οποιαδιποτε πθγι 
εξαςκενοφν, κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ 
από τθν πθγι



Mαγνητικά πεδία

Τα καγλεηηθά πεδία πνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηηο δηαηάμεηο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηώληαη 
από ην  κέγεζνο ηεο  κεηαθε
ξόκελεο ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο  
(ειεθηξηθό ξεύκα)  ζηνύο
αγσγνύο θαζώο θαη ηελ 
γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο . Γηα 
δεδνκέλε ηάζε ην κέγεζνο ηνπ 
ξεύκαηνο ζηνπο αγσγνύο 
θαζνξίδεη ηελ πνζόηεηα ηεο 
ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεη ε 
δηάηαμε. Η ξνή ηνπ ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο ζε έλαλ αγσγό κπνξεί 
λα παξνκνηαζηεί κε ηελ θίλεζε 
ηνπ λεξνύ ζε έλα ζσιήλα.



• Γενικά όςο μεγαλφτερο το ρεφμα τόςο 
μεγαλφτερα και τα μαγνθτικά πεδία.

• Τα μαγνθτικά πεδία μετροφνται ςυνικωσ ςε 
μικροτζςλα μΤ). Επίςθσ χρθςιμοποιείται και θ 
μονάδα μζτρθςθσ μιλιγκάουσ(mG) (10μG = 
1μΤ).

• Το φυςικό μαγνθτικό πεδίο τθσ Γθσ είναι 
περίπου 45μΤ ςτθν Ελλάδα.



Τα μαγνθτικά πεδία επθρεάηονται ελάχιςτα από 
τθν παρουςία δζντρων, φραχτϊν και των 
περιςςότερων οικοδομικϊν υλικϊν ςε 
αντίκεςθ με τα θλεκτρικά πεδία. Έτςι, το 
μαγνθτικό πεδίο που δθμιουργείται από 
γραμμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο εξωτερικό 
των ςπιτιϊν μασ. μπορεί να διαπερνά τουσ 
τοίχουσ και τισ οροφζσ. 



• Τα μαγνθτικά πεδία, όπωσ και τα θλεκτρικά, 
εξαςκενοφν με τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ 
από τθν πθγι τουσ.

• Τα μαγνθτικά πεδία μετροφνται ςυνικωσ ςε 
μικροτζςλα (μΤ). Επίςθσ χρθςιμοποιείται και θ 
μονάδα μζτρθςθσ μιλιγκάουσ (mG) (10mG = 
1μΤ).

• Το φυςικό μαγνθτικό πεδίο τθσ Γθσ είναι 
περίπου 45μΤ ςτθν Ελλάδα.



• Τα μαγνθτικά πεδία επθρεάηονται ελάχιςτα 
από τθν παρουςία δζντρων, φραχτϊν και των 
περιςςότερων οικοδομικϊν υλικϊν ςε 
αντίκεςθ με τα θλεκτρικά πεδία. Έτςι, το 
μαγνθτικό πεδίο που δθμιουργείται από 
γραμμζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο εξωτερικό 
των ςπιτιϊν μασ. μπορεί να διαπερνά τουσ 
τοίχουσ και τισ οροφζσ. Τα μαγνθτικά πεδία, 
όπωσ και τα θλεκτρικά, εξαςκενοφν με τθν 
αφξθςθ τθσ απόςταςθσ από τθν πθγι τουσ.



Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που λειτουργοφν με μπαταρίεσ 
δθμιουργοφν ςτο περιβάλλον τουσ ςτατικά πεδία. Οι 
ςυςκευζσ που ςυνδζονται ςτισ πρίηεσ δθμιουργοφν 
μεταβαλλόμενα πεδίαc ςτθ ςυχνότθτα των 50Ηz. Τα 
πεδία ΕLF και τα ραδιοκφματα μαηί με τθν υπζρυκρθ, 
τθν ορατι και τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία ςυνκζτουν 
το φάςμα των μθ ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν. Σε 
αντίκεςθ με τισ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ 
(ραδιενζργεια), ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι 
ακτίνεσ Χ, γ κλπ., οι μθ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ δεν 
μποροφν να διαςπάςουν χθμικοφσ δεςμοφσ, να 
αποςπάςουν θλεκτρόνια από άτομα ι μόρια, να 
προκαλζςουν δθλαδι ιοντιςμό τθσ φλθσ



ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΩΝ 
ΠΕΔΙΩΝ

• Οι γνωςτζσ επιδράςεισ των θλεκτρικϊν και 
μαγνθτικϊν πεδίων ςτον άνκρωπο οφείλονται 
ςτα επαγόμενα πεδία και ρεφματα ςτο 
εςωτερικό του ςϊματοσ κατά τθν ζκκεςθ του ςτα 
πεδία αυτά (άμεςεσ επιδράςεισ). Υπάρχουν 
επίςθσ και ζμμεςεσ επιδράςεισ, όπωσ οι 
ενοχλθτικοί ςπινκθριςμοί που μπορεί να 
δθμιουργθκοφν κατά τθν επαφι με αντικείμενα 
παρουςία ιςχυρϊν πεδίων.

•



Άκεζεο επηδξάζεηο

Σι πεδία και ρεφματα 
επάγουν τα μαγνητικά 
πεδία ςτο άνθρωπο;

Κάζε ελαιιαζζόκελν 

καγλεηηθό πεδίν Β πνπ 

εθαξκόδεηαη ζε έλα αγώγηκν 

κέζν επάγεη ειεθηξηθά πεδία 

πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο 

παξάγνπλ ειεθηξηθά 

ξεύκαηα εληόο ηνπ κέζνπ. 



Από ειεθηξηθήο πιεπξάο, ην 
εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηνο ηνπ 
αλζξώπνπ είλαη αξθεηά 
αγώγηκν επηηξέπεη, δειαδή, 
ηελ ξνή ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο.

Έηζη ζην εζσηεξηθό ηνπ 
αλζξώπνπ επάγνληαη
ειεθηξηθά πεδία θαη 
δεκηνπξγνύληαη ειεθηξηθά 
ξεύκαηα. Τα πεδία θαη 
ξεύκαηα απηά έρνπλ ηελ 
κνξθή πνπ θαίλεηαη ζην 
ζρήκα.



Ση πεδία θαη ξεύκαηα επάγνπλ ηα ειεθηξηθά πεδία ζην 
άλζξωπν;

Λόγω τθσ αγωγιμότθτασ του ςϊματοσ του όταν 
ζνασ άνκρωποσ βρίςκεται εντόσ ενόσ θλεκτρικοφ 
πεδίου Ε το διαταράςςει, ϊςτε θ επιφάνεια του 
να είναι μια ιςοδυναμικι επιφάνεια. Αυτό 
γίνεται με τθν παρουςία επιφανειακϊν 
θλεκτρικϊν φορτίων που αντιςτακμίηουν το 
θλεκτρικό πεδίο ςτο εςωτερικό του ςϊματοσ. 
Κακϊσ το πεδίο μεταβάλλεται, αλλάηει θ 
κατανομι των επιφανειακϊν φορτίων 
δθμιουργϊντασ ρεφματα ςτο εςωτερικό του 
ςϊματοσ.



Πνηεο νη επηδξάζεηο ηωλ επαγόκελωλ 

ξεπκάηωλ ζηνλ άλζξωπν;

Αν τα ρεφματα που επάγονται ςτο εςωτερικό 
του ςϊματοσ από τα πεδία είναι πολφ ιςχυρά. 
επιφζρουν τα ίδια αποτελζςματα ςτον 
άνκρωπο με αυτά που δθμιουργοφνται όταν 
τα ρεφματα ειςζρχονται ςτο ςϊμα από τθν 
επαφι αγωγϊν υπό τάςθ (θλεκτροπλθξία). Οι 
επιδράςεισ αυτζσ εξαρτϊνται αποκλειςτικά 
από το μζγεκοσ του επαγόμενου ρεφματοσ 
ςτο εςωτερικό του ςϊματοσ.



Έκκεζεο επηδξάζεηο

Όηαλ έλαο άλζξσπνο ειεθηξηθά κνλσκέλνο σο πξνο 
ηελ γε. βξίζθεηαη εληόο ελόο ηζρπξνύ ειεθηξηθνύ 
πεδίνπ θαη έξρεηαη ζε επαθή κε έλα γεησκέλν
αληηθείκελν, ηόηε εκθαλίδεηαη ζπηλζήξαο ζην ζεκείν 
επαθήο. Εάλ ην Ηιεθηξηθό πεδίν (πξηλ ηελ παξνπζία 
ηνπ αλζξώπνπ) ππεξβαίλεη ηα 5ΚV/m είλαη πνιύ 
πηζαλό ην θαηλόκελν απηό λα είλαη ελνριεηηθό. 
Οκνίσο, όηαλ έλαο άλζξσπνο αγγίδεη έλα αγείσην
κεγάιν αληηθείκελν, παξνπζία ειεθηξηθνύ πεδίνπ, 
είλαη πηζαλό λα πξνθύςνπλ ζπηλζεξηζκνί. Τν 
κέγεζνο ηεο ελόριεζεο ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο 
εμαξηάηαη θαη από ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ.



Δπηδξάζεηο ζε βεκαηνδόηεο

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή κπνξεί λα είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ειεθηξηθώλ 

θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ κε ηελ ιεηηνπξγία εκθπηεπκέλσλ θαξδηαθώλ 

βεκαηνδνηώλ ή κε άιια εκθπηεύκαηα ζην αλζξώπηλν ζώκα. Αλ θαη 

έρνπλ αλαθεξζεί παιαηόηεξα παξεκβνιέο ζε θάπνηνπο ηύπνπο 

βεκαηνδνηώλ από ειεθηξηθά πεδία κεγαιύηεξα από 2KV/m θαη από 

καγλεηηθά πεδία κεγαιύηεξα από 20κΤ ζηα 50Ηz, δελ αλακέλνληαη 

ζπλήζσο πξνβιήκαηα ζε ηόζν ρακειέο ηηκέο. Οη ηηκέο ησλ πεδίσλ 

πνπ δεκηνπξγνύλ παξεκβνιέο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζπζθεπήο, αιιά είλαη ζπλήζσο πνιύ πςειόηεξεο 

από απηέο πνπ εκθαλίδνληαη ζπλήζσο. 

Οη ζύγρξνλνη βεκαηνδόηεο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο αθόκα θαη αλ βξεζνύλ ζε ηζρπξά 

ειεθηξηθά ή καγλεηηθά πεδία.



Δπηδξάζεηο ζε νζόλεο

Τα μαγνθτικά πεδία, πολλζσ φορζσ, επθρεάηουν 
τθν ποιότθτα τθσ εικόνασ ςτισ οκόνεσ 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κακοδικϊν 
ςωλινων. Αυτό μπορεί να προκφψει με 
μαγνθτικά πεδία τθσ τάξθσ του 1 μΤ. Οι οκόνεσ 
υγρϊν κρυςτάλλων, πλάςματοσ και άλλων 
ςφγχρονων τεχνολογιϊν δεν εμφανίηουν 
τζτοια προβλιματα.



Η ηηκή ηωλ Ο,4κΣ είλαη όξην πξνζηαζίαο;

Η ηηκή ησλ 0.4κΤ πξνέθπςε ζηηο επηδεκηνινγηθέο 
έξεπλεο σο κέζε ηηκή έθζεζεο ησλ παηδηώλ ζηελ 
δηάξθεηα ελόο 24ώξνπ. Λόγσ ηεο θαηαλνκήο ησλ 
πεδίσλ ζην ρώξν θαη ηεο ρξνληθήο δηαθύκαλζεο 
ηνπο, είλαη πνιύ εύθνιν λα βξεζνύλ ζεκεία 
νπνπδήπνηε κε καγλεηηθά πεδία κεγαιύηεξα από 
0,4κΤ. Τα 0,4κΤ δελ απνηεινύλ, δειαδή, θάπνην 
θαηώθιη ή όξην γηα ην καγλεηηθό πεδίν, αθνύ 
αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε κέζε ηηκή ηεο 
έθζεζεο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από 0.4κΤ 
ππάξρνπλ αξθεηέο ζηηγκέο ζηελ δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο πνπ ε έθζεζε είλαη κεγαιύηεξε από 0,4κΤ.



Η ηηκή ηωλ Ο,4κΣ είλαη όξην πξνζηαζίαο;



Δζωηεξηθέο θαιωδηώζεηο

Οη θαισδηώζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
ηξνθνδόηεζε ησλ ζπζθεπώλ δεκηνπξγνύλ 
θαη απηέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο καγλεηηθά 
θπξίσο πεδία πνπ νθείινληαη ζην ειεθηξηθό 
ηνπο ξεύκα. Σηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο 
ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηα ξεύκαηα ησλ 
αγσγώλ ησλ θαισδηώζεσλ δεκηνπξγνύλ 
καγλεηηθά πεδία πνπ ζε κεγάιν βαζκό 
αιιειναλαηξνύληαη. 



Δζωηεξηθέο 
θαιωδηώζεηο

Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ πιεξνύλ 

ηνπο όξνπο ησλ θαλνληζκώλ είλαη 

δπλαηόλ, ιόγσ ιαλζαζκέλεο 

ζπλδεζκνινγίαο ή ιόγσ ύπαξμεο 

δηαξξνώλ, λα εκθαληζηνύλ 

κεγάια επίπεδα καγλεηηθώλ 

πεδίσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ 

θαισδηώζεσλ. Η εκθάληζε 

κεγάισλ καγλεηηθώλ πεδίσλ από 

ηηο ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο είλαη, 

δειαδή, ζύκπησκα ιαλζαζκέλεο 

ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

πνπ ελδερνκέλσο λα ππνθξύπηεη 

θαη θηλδύλνπο ειεθηξνπιεμίαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο.



Δζωηεξηθέο θαιωδηώζεηο

ΠΗΓΔ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΚΩΝ ΠΔΓΙΩΝ 
ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑ 

Ηιεθηξηθέο πζθεπέο

Όηαλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ιεηηνπξγνύλ. παξάγνπλ 
καγλεηηθά πεδία ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Τα πεδία 
απηά εμαζζελνύλ ηάρηζηα θαζώο απμάλεηαη ε 
απόζηαζε από ηελ ζπζθεπή θαη έηζη είλαη άμηα 
ιόγνπ κόλν ζε απνζηάζεηο αξθεηά κηθξόηεξεο από 
έλα κέηξν. Τν πεδίν ζε επαθή κε ηελ ζπζθεπή 
κπνξεί λα είλαη πνιύ κεγάιν. αλεξρόκελν κέρξη 
εθαηνληάδεο κΤ.



Δζωηεξηθέο θαιωδηώζεηο



Δζωηεξηθέο θαιωδηώζεηο

Καηά θαλόλα όκσο, ε έθζεζε ησλ αλζξώπσλ ιακβάλεη 

ρώξα ζε απνζηάζεηο πνιύ κεγαιύηεξεο, πιελ κεξηθώλ 

ζπζθεπώλ πνπ θαηά ηε ρξήζε ηνπο βξηζθόκαζηε 

αλαπόθεπθηα θνληά ηνπο. π.ρ. νη ειεθηξηθέο μπξηζηηθέο 

κεραλέο θαη ηα ζεζνπάξ γηα ηα καιιηά. Οη άλζξσπνη 

όκσο δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηεο ζπζθεπέο γηα πνιύ ώξα 

θαζεκεξηλά θαη έηζη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο έθζεζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Επίζεο, αθελόο ε έθζεζε από ηηο 

ζπζθεπέο απηέο εζηηάδεηαη ηνπηθά ζε κηα πνιύ κηθξή 

πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο, αθεηέξνπ ε ζύδεπμε ηνπ πεδίνπ 

κε ην ζώκα είλαη εμαηξεηηθά αζζελήο. 



Λακβάλνληαο ινηπόλ ππόςε ηηο εηδηθέο απηέο 

ζπλζήθεο έθζεζεο, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ πεξηπηώζεσλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα 

μεπεξαζηνύλ νη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηνπηθήο 

έθζεζεο, αλ θαη κπνξεί λα ππάξρεη ππέξβαζε 

ησλ επηπέδσλ αλαθνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ.


