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Садржај – У раду је теоријски и нумерички анализиран 
проблем контурног кружног линеичног уземљивача 
напајаног преко изолованог проводника ниско фрек-
вентном струјом и постављеног концентрично у односу 
на темељ стуба, који се третира као полусферична 
нехомогеност тла. Одређена је импеданса уземљивача, 
као и расподела потенцијала на површини земље у 
околини стуба. При формирању математичког модела 
коришћене су модификоване теореме лика у равном и 
сферном огледалу. 

1. УВОД 
Нехомогеност тла сферичног и полусферичног типа 

може се јавити при решавању различитих проблема. 
Проблеми ове врсте јављају се и у случају уземљивача 
смештеног у околини вертикалног контејнера (силоса, 
резервоара) са полусферичним базисом укопаним у тло, 
као и проблем стубног уземљивача чији се темељ сматра 
полусферичном нехомогеношћу тла, што је и предмет 
анализе овог рада. 

Одређивање утицаја присуства диелектричне сфере на 
расподелу потенцијала тачкастог наелектрисања био 
предмет више истраживања различитих аутора, међу 
којима су нека и новијег датума [1-4]. Резултати ових 
анализа примењиви су и на решавање проблема 
тачкастог струјног извора у околини полупроводне 
сфере. 

За решавање проблема који представља предмет ана-
лизе овог рада, коришћен је модел заснован на ком-
бинацији квазистационарног модела за ЕМ поље Хер-
цовог дипола који је укопан у хомогену земљу [5] и 
израза за Гринову функцију тачкастог струјног извора у 
околини полупроводне сфере [1]. У процедури при-
мењеној у раду искоришћен је модел формиран на основу 
комбинације модела описаних у [1, 4, 5] и примењен у 
[6]. 

Помоћу модела описаног у [6] формирана је и решена 
једначина чије је решење струја отицања са контурног 
уземљивача. Након тога одређена је импеданса уземљи-
вача, као и расподела потенцијала на површини тла у 
околини стуба. Коришћени модел може се применити и 
на решавање различитих геометрија уземљивача 
смештених како у околини, тако и унутар полусферичне 
нехомогености. 

2. ТЕОРИЈСКА ОСНОВА МОДЕЛА 
Посматра се тло нехомогене структуре апроксими-

ране са два линеарна изотропна хомогена полупроводна 
домена, од којих је први полусфера полупречника sr  и 
познатих електричних параметара sσ , rs0s εε=ε  и 

0s µ=µ , док други представља хомогену средину 
електричних параметара 1σ , 1r01 εε=ε  и 01 µ=µ  ( iσ , 

ii r0εε=ε , iµ , s,1,0=i  су специфична проводност, 
пермитивност и пермеабилност респективно).  

У излагању које следи користе се и следеће ознаке: 
iii ωε+σ=σ j , s,1,0=i - комплексна проводност; 

21
0 )(j ii
σωµ=γ , s,1,0=i - комплексна константа прости-

рања; и 
s1s1 / γγ=n , 

00 / γγ=
iin , s,1=i - коефицијенти 

рефракције између тла и полусфере, тла и ваздуха и 
сфере и ваздуха респективно; 'd)'()'(d SrJrI s

rr
= - 

тотална струја елементарног извора која отиче са 
елемента површине 'd S  у околну земљу; s1R  и s1T - 
квазистатички коефицијенти рефлексије и трансмисије, 
респективно =−= 1s1s1 TR  )1/()1( 2

s1
2
s1 +−= nn . Центар 

придруженог Декартовог координатног система налази се 
у центру полусфере. 
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Sl. 1. Тачкасти струјни извор у околини полусферичне 
нехомогености и део система ликова за одређивање по-
тенцијала ван (а) и унутар (б) полусфере. 
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Растојање лика добијеног применом теореме лика у 
сферном огледалу од центра полусферичне нехомогенос-
ти означено је са '// 2

s
2

s rrdrD == , при чему се реални 
тачкасти струјни извор налази на месту дефинисаним 
вектором положаја dr

rr
=' . Како је 1, 0s10 >>nn , коефици-

јенти рефлексије коришћени код примене теореме лика у 
равном полупроводном огледалу 

s,1,1)1/()1(1 2
0

2
000 =≈+−=−= innTR iiii ,  приближно су 

једнаки јединици. Ова чињеница омогућава одређивање 
електричног скалар потенцијала помоћу коначног броја 
ликова. Део одговарајућег система ликова за одређивање 
потенцијала тачкастог струјног извора смештеног ван, 
односно унутар полусферичне нехомогености формира-
них описаним приступом приказани су на Сл. 1а-б. 

Коришћењем ознака са Сл.1 потенцијал у околини 
тачкастог струјног извора изван и унутар полусферичне 
нехомогености, може се одредити помоћу израза: 
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где су ),(11 rrG ′rr  и ),(1 rrGs ′rr  Гринове функције 
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Од значаја је напоменути да је поједине интеграле 
који се се јављају у изразима (2а-б) могуће решити у 
затвореном облику, док се вредност осталих интеграла 
одређује нумерички. У овом раду, то је учињено при-
меном програмских пакета заснованих на Гаус-Ле-
жандровим квадратурним формулама. 

3. АНАЛИЗА КОНТУРНОГ УЗЕМЉИВАЧА 

Посматра се контурни кружни линеични уземљивач 
полупречника Kr  укопан концентрично у односу на 
полусферични стубни темељ на дубини h  од површине 
тла, приказан на Сл. 2.  
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Сл.2. Контурни уземљивач постављен концентрично у 
односу на стубни темељ стуба који је апроксимиран по-
моћу полусферичне нехомогености 

Уземљивач се преко изолованог проводника напаја 
нискофреквентном струјом I . Потенцијал у околини 
уземљивача ван ( 11ϕ ) и унутар ( 1sϕ ) полусферичне нехо-
могености може се написати као 

 ∫∫
π

ψ′′′=′′=ϕ
2

0
K111 d),(d),( rrrGIlrrGI iii

rrrr si ,1= . (2) 

У претходном изразу (2)  су: sirrGi ,1),,(1 =′rr - Грино-
ве функције задате изразима (2а-б); l - обим контуре; 

)2( Kπ=′ rII - подужна густина укупне струје отицања 
I . Како се у конкретном случају ради о аксијално 
симетричном проблему у односу на z -осу Декартовог 
координатног система са Сл. 2, подужна густина струје 
отицања биће константна. Такође је 

222 )()()( zyxr ′+′+′=′ , 

ψ′=′ cosKrx , ψ′=′ sinKry , hz =′ , rrD s ′= 2   

rr
zzyyxx

′
′+′+′

=αcos , 
rr

zzyyxx
′

′−′+′
=α′cos , 

α′−′+= cos2)( 22
1 rrrrr , α−+= cos222

2 rDDrr ,  

'cos2)( 22
1 α′−′+= rrrrr l и 'cos222

2 α−+= rDDrr l . 

Када се вредност потенцијала подеси на површини 
обруча U=ϕ11 , импеданса уземљивача одређује се на 
основу израза 

 IUXRZ ggg =+= j . (3) 

4. НУМЕРИЧКИ РЕЗУЛТАТИ 

Процедура описана у претходном тексту примењена 
је на одређивање промене отпорности уземљивача и рас-
поделе потенцијала на површини тла у функцији поједи-
них параметара уземљивача са Сл. 2. 

На Сл. 3. је приказана промена отпорности кружног 
линеичног уземљивача у функцији промене дубине 
укопавања h , док параметар s1 σσ=p  узима различите 
вредности. Вредности осталих параметара су при томе 

S/m10 2
1

−=σ , 10rs1r =ε=ε  и m1sK == rr . На графику 
је приказана и вредност отпорности дубоко укопаног 
(усамљеног) уземљивача за исте вредности параметара. 
Вредност ове отпорности одређена је на основу израза за 
импедансу танког усамљеног обруча,  
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 ( ) KK rrrZ 1
2

0g 48ln σπ= , (4) 
када је околна земља хомогена полупроводна средина. 
Као што се и могло очекивати, са порастом дубине 
укопавања, отпорност тежи вредности за отпорност 
усамљеног контурног уземљивача. 

Еквивалентни полупречник попречног пресека FeZn  
тракастог проводника (минимална површина проводника 

2
min mm100≥S ) одређен је на основу израза за еквива-

лентни полупречник тракастог проводника димензија 
ba ×  предложеног у [7],  

 8))((0 bababar ++++= , (5) 

за mm25=a  и mm4=b . 
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Сл.3. Промена отпорности уземљивача са Сл. 2 у функ-
цији промене дубине укопавања h  и односом s1 σσ=p  
као параметром. 
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Сл.4. Промена отпорности уземљивача са Сл. 2 у функ-
цији промене полупречника обруча Kr  и односом 

s1 σσ=p  као параметром. 
Промена отпорности уземљивача у функцији пове-

ћања полупречника обруча Kr  за различите вредности 
параметра s1 σσ=p  приказана је на Сл. 4. При томе су 

вредности параметара уземљивача S/m10 2
1

−=σ , 
10rs1r =ε=ε , m7.0=h  и m1s =r . Еквивалентни 

полупречник попречног пресека проводника одређен је 
применом израза (5), за исте димензије попречног 
пресека траке као и у претходном случају. 

Вредности отпорности контурног уземљивача при-
казане на Сл. 3 - 4 за хомогену земљу, односно за 

1s1 =σσ=p  слажу се са са вредностима одређеним на 
основу израза за отпорност контурног уземљивача 
укопаног у хомогену земљу, 

+
⎢
⎢

⎣

⎡
π

+σπ
= ),2(

)(25.01

1
4

1
12

K0K1
2 kK

rrr
Rg  

 
⎥
⎥

⎦

⎤
π

+
+ ),2(

)(1

1
22

K

kK
rh

, (6) 

где је ∫
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интеграл прве врсте, док су одговарајући модули,  
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Расподела електричног скалар потенцијала на повр-
шини тла одређеног помоћу израза (2), на правцу 0=y , 

0=z , односно по x -оси приказана је на Сл. 5. Па-
раметар s1 σσ=p  узима различите вредности, док су 
вредности осталих параметара уземљивача 

S/m10 2
1

−=σ , 10rs1r =ε=ε , m7.0=h , m2K =r  и 
m1s =r . Приказана расподела потенцијала нормализова-

на је помоћу фактора s10 4 rIU σπ= . Максимум вред-
ности за потенцијал налази се, као што се то могло 
очекивати, у тачкама на тлу које се налазе изнад контуре 
уземљивача. 
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Сл.5. Нормализована расподела електричног скалар 
потенцијала на x  оси координатног система са Сл. 2, са 
односом s1 σσ=p  као параметром 

Са Сл. 3-5 очигледно је да значајнији утицај полусфе-
ричне нехомогености на електричне карактеристике 
кружног контурног линеичног уземљивача постоји само 
у случају када се обруч налази веома близу не-

 
253 



 

 

хомогености, док веома брзо опада са вертикалним 
удаљавањем уземљивача од полусфере (темеља). Зна-
чајнији утицај на расподелу потенцијала постоји само у 
околини стуба. 

5. ЗАКЉУЧАК 
У раду је извршена карактеризација контурног круж-

ног линеичног уземљивача постављеног концентрично у 
односу на стубни темељ који је при овој анализи 
третиран као полусферична нехомогеност. Посматран је 
обруч напајан преко изолованог проводника ниско-
фреквентном струјом. 

Полусферична нехомогеност и околна земља поједи-
начно су третирани као изотропне хомогене полу-
проводне средине. 

Проблем је решаван применом модела који је засно-
ван на комбинованој примени теореме лика у моди-
фикованом равном огледалу у квазистационарном 
режиму и Гринове функције за тачкасти струјни извор у 
околини полупроводне сфере. Дат је кратак опис модела 
и наведени одговарајући изрази за потенцијал. 

Описани модел примењен је на кружни контурни ли-
неични уземљивач. Одређена је отпорност уземљивача и 
приказана њена промена у функцији промене различитих 
параметара, како електричних, тако и параметара који 
дефинишу геометрију проблема. 

Значајнији утицај полусферичне нехомогености на 
електричне карактеристике кружног контурног ли-
неичног уземљивача, укључујући и расподелу потен-
цијала на површини тла постоји само у случају када се 
обруч налази веома близу нехомогености, односно у 
самој околини стуба. У тачкама удаљеним од стуба, 
односно за дубље укопани уземљивач, тај утицај значајно 
опада. 

Примењени метод могуће је применити и на уземљи-
ваче других геометрија, смештених како унутар, тако и 
ван полусферичне нехомогености. 
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Abstract – Characterisation of the contur linear circular 
grounding conductor fed trough an isolated conductor by 
low-frequency current is given in the paper. The conductor is 
placed concentrically related to concrete pillar foundation, 
which is treated as a semi-spherical ground inhomogenity in 
this paper. The grounding conductor impedance is determi-
ned, as well as normalized potential distribution in the su-
rrounding of the pillar. By that, combination of the quasista-
tionary image theory for flat semi-conducting mirror and for 
semi-conducting sphere, was applied. 
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