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Πρόλογος
 

 
 
 
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες διδασκαλίας του 
μαθήματος Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος, που διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο 
σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Πατρών. Επειδή το μάθημα είναι υποχρεωτικό για  
όλους τους φοιτητές του Τμήματος έχει διπλό σκοπό. Να αποτελέσει το βασικό 
υπόβαθρο γνώσεων για την αποτελεσματικότερη κατανόηση των αντικειμένων 
που διδάσκονται στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους φοιτητές που 
επιλέγουν αυτόν τον κύκλο σπουδών, ενώ για τους φοιτητές που επιλέγουν άλ-
λους κύκλους σπουδών δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και την επίλυση απλών 
κυκλωμάτων ισχύος.   
Μία βασική επιδίωξη του βιβλίου είναι να διδάξει την κατανόηση του τρόπου 
που οι νέες γνώσεις συνδυάζονται με τις προηγούμενες στην επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων, θεμελιώδες χαρακτηριστικό του αναδυόμενου ηλεκτρολόγου μη-
χανικού στα πρώτα έτη σπουδών. Επίσης επιδιώκεται η ανάπτυξη των ικανοτή-
των των φοιτητών να λύνουν πρακτικά προβλήματα μέσα από την κατανόηση 
των εννοιών και όχι με τη χρήση μηχανιστικών τεχνικών. Η κατανόηση αυτής 
της πορείας επίλυσης προβλημάτων είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των 
μελλοντικών προκλήσεων που θα συναντήσει στις σπουδές του ο φοιτητής. Στην 
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων βασικό εργαλείο είναι και τα πολλά πα-
ραδείγματα που συνοδεύουν το κείμενο. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλ-
λουν σημαντικά τα προβλήματα και οι λύσεις τους που υπάρχουν στα κατάλλη-
λα κεφάλαια. Για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ο μελετητής του βι-
βλίου πρέπει να ανατρέχει στη λύση των προβλημάτων μόνο για να επιβεβαιώ-
σει την ορθότητα της δικής του λύσης ή αν δεν ήταν επιτυχείς οι δικές του προ-
σπάθειες για τη λύση. Τα προβλήματα που επιλύονται, έχουν επιλεγεί, ώστε να 
διευκρινίζουν τα σημαντικά θέματα που ανακύπτουν κατά την λύση των δύσκο-
λων προβλημάτων των κυκλωμάτων ισχύος. Στόχος τους είναι να μεταδώσουν 
στο μηχανικό τη μεθοδολογία σκέψης για την επίλυση των προβλημάτων με πα-
ραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.  
Το βιβλίο περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια.   
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία εισαγωγική παρουσίαση των δύο βασικών επιλογών 
που χαρακτηρίζουν την λειτουργία των συστημάτων ισχύος, δηλαδή ότι είναι 
κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος και είναι τριφασικά. Ανακαλώντας ιστο-
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ρικά στοιχεία και με τη βοήθεια παραδειγμάτων και αναλυτικών σχέσεων τεκμη-
ριώνονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές.   
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση βασικών εννοιών από τη θεω-
ρία κυκλωμάτων που κρίνονται πολύ χρήσιμες για τον μηχανικό που ασχολείται 
με τα κυκλώματα ισχύος και γίνεται αναφορά στη μέθοδο που ακολουθούμε για 
την ανάλυση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος στην μόνιμη ημιτονοειδή 
κατάσταση λειτουργίας. Εξηγείται, τέλος, η ανάλυση γραμμικού κυκλώματος με 
περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση.  
Στο κεφάλαιο 3 εισάγονται οι έννοιες της πραγματικής και άεργου ισχύος σε μο-
νοφασικά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος καθώς και η έννοια της μιγαδι-
κής ισχύος. Ορίζονται τα ισοδύναμα κυκλώματα καταναλωτών και εξηγείται α-
ναλυτικά η τεχνική της αντιστάθμιση άεργου ισχύος. Συζητούνται, τέλος, θέμα-
τα ορισμού ισχύος παρουσία αρμονικών σε κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονο-
ειδή διέγερση.  
Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται τα τριφασικά συστήματα, που έχουν επικρατήσει 
στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή 
στην κατανάλωση. Γίνεται ανάλυση όλων των τύπων φορτίων που τροφοδοτού-
νται από συμμετρικές τάσεις θετικής ή αρνητικής ακολουθίας. Το μονοφασικό 
ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού συστήματος χρησιμοποιείται ως βασική μέ-
θοδος για την επίλυσή του. Εξηγείται ο τρόπος υπολογισμού και μέτρησης ισχύ-
ος σε τριφασικά κυκλώματα και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τους τρόπους 
προσδιορισμού της ακολουθίας των φάσεων.   
Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται με τη μέθοδο των συμμετρικών συνιστωσών συμμε-
τρικά τριφασικά κυκλώματα που διεγείρονται από ασύμμετρες πηγές τάσης. Το 
κεφάλαιο είναι εισαγωγικό στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου που είναι στον 
υπολογισμό των ασύμμετρων βραχυκυκλωμάτων, όπου ένα συμμετρικό σύστημα 
γίνεται ασύμμετρο με το βραχυκύκλωμα, ενώ οι πηγές τάσης είναι συμμετρικές. 
Αναλύεται επίσης ο τρόπος προσδιορισμού των ακολουθιακών κυκλωμάτων στα 
ηλεκτρικά συστήματα και ο υπολογισμός της τριφασικής ισχύος με τη χρήση των 
συμμετρικών συνιστωσών.  
 
Το βιβλίο αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπημένου και πρόωρα χαμένου φίλου 
και συν-συγγραφέα Ιωάννη Μήλια - Αργείτη που μας λείπει πολύ. Με πολύ κό-
πο διαμόρφωσε την αρχική ύλη του μαθήματος με αρχικό τίτλο Ενεργειακά Κυ-
κλώματα και εισηγήθηκε την εισαγωγή του στο πρόγραμμα σπουδών του Τμή-
ματός μας.  
 
Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020 Νικόλαος Α. Βοβός 
 Γαβριήλ Β. Γιαννακόπουλος 
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1.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

 
Κατά την ανάπτυξη των συστημάτων ισχύος έγιναν κάποιες επιλογές που χαρα-
κτηρίζουν την λειτουργία τους. Κάποιες από αυτές τις επιλογές ήταν βασικές, 
ενώ κάποιες άλλες ήταν απόρροια των βασικών αυτών επιλογών. Είναι κοινά 
αποδεκτό ότι δύο ήταν οι βασικές επιλογές για τα συστήματα ισχύος, τις οποίες 
και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια:  
• Να είναι κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ), παρόλο που ξεκίνησαν 

ως κυκλώματα συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). 
• Να είναι κυκλώματα τριφασικά, αν και στα χαμηλά επίπεδα τάσης στο επίπε-

δο διανομής είναι και μονοφασικά. 
 
Αποτέλεσμα της πρώτης επιλογής είναι ότι και οι τρείς βασικές λειτουργίες των 
συστημάτων ισχύος, δηλαδή η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή της ηλε-
κτρικής ενέργειας, γίνονται ουσιαστικά υπό συνθήκες μόνιμης ημιτονοειδούς 
κατάστασης σταθερής συχνότητας. Επίσης, λόγω της δυνατότητας λειτουργίας 
μετασχηματιστών, τα συστήματα ισχύος αποτελούνται από πολλά τμήματα που 
λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα τάσης. 
 
Αποτέλεσμα της δεύτερης επιλογής είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να 
μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις με οικονομικό τρόπο αφού συνήθως τα κέ-
ντρα κατανάλωσής της απέχουν πολύ από τους σταθμούς παραγωγής.  
 
Ένα, τέλος, χαρακτηριστικό των συστημάτων ισχύος που έχει να κάνει με την 
δυσκολία ανάλυσής τους είναι ότι αυτά είναι μεγάλα σε μέγεθος και πολύπλοκα 
λόγω του μεγάλου αριθμού των συνιστωσών που έχουν, όπως γεννήτριες, γραμ-
μές μεταφοράς και μετασχηματιστές. Απαιτούν, συνεπώς, ειδικές μεθοδολογίες 
ανάλυσης, όπου εκτός από τις τάσεις και τα ρεύματα, που είναι τα βασικά μεγέθη 
που συνήθως ζητούνται να υπολογιστούν σε αυτά, μας ενδιαφέρει και ο υπολο-
γισμός της ισχύος που διακινείται σε αυτά.  

Kεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
KεφάλαιοKεφάλαιο

1ο
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1.2 H ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
Αυτό που ιστορικά ονομάστηκε η «μάχη» μεταξύ συστημάτων εναλλασσόμενου 
ρεύματος και συστημάτων συνεχούς ρεύματος, ήταν στην ουσία μία αντιπαρά-
θεση επιστημονική αλλά και επιχειρηματική δύο πρωτοπόρων εφευρετών στα 
τέλη του 19ου αιώνα, του Thomas Edison (1847-1931) και του Nikola Tesla (1856-
1943). 
 
O Thomas Edison, που εκτός από λαμπρός εφευρέτης ήταν επίσης και ταλα-
ντούχος επιχειρηματίας, εγκατέστησε στην πόλη της Νέας Υόρκης το πρώτο 
πλήρες ηλεκτρικό σύστημα, που αποτελείτο από γεννήτρια, καλώδιο, ασφάλεια, 
μετρητή και φορτία. Ήταν ο ιστορικός σταθμός της Pearl Street που τέθηκε σε 
λειτουργία το 1882. Η ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν πουλιόταν σε κατα-
ναλωτές που την χρησιμοποιούσαν βασικά για φωτισμό με λαμπτήρες πυρακτώ-
σεως που εκείνη την εποχή αντικαθιστούσαν τις λυχνίες πετρελαίου, οι οποίες με 
την κάπνα που εξέπεμπαν προκαλούσαν ανεπιθύμητες αναθυμιάσεις και ρύπαν-
ση. Το σύστημα του Edison είχε την μορφή του Σχ. 1.1. Ο σταθμός που δημιουρ-
γήθηκε χρησιμοποιούσε μία γεννήτρια συνεχούς ρεύματος 100 V και τροφοδο-
τούσε με ηλεκτρική ενέργεια ένα σύνολο καταναλωτών που εκτείνονταν σε μία 
περιοχή ακτίνας 1.5 km. Μία απλή παράσταση του συστήματος συνεχούς ρεύ-
ματος του Edison φαίνεται στο Σχ. 1.2. 
 
Το σύστημα αυτό αντιμετώπισε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαν να κά-
νουν με το πόσοι καταναλωτές θα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν κατά τρόπο  

 

 
Σχήμα 1.1 Η μορφή του συστήματος συνεχούς ρεύματος του Edison. 
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Σχήμα 1.2 Απλή παράσταση του συστήματος του Edison. 

 
αποδεκτό από συγκεκριμένη πηγή τάσης και μέχρι ποιά απόσταση από την πη-
γή. 
 
Το πρώτο πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης. Καθώς περισ-
σότεροι καταναλωτές επιθυμούσαν να τροφοδοτηθούν με ηλεκτρική ενέργεια, η 
γραμμή μεταφοράς μετέφερε μεγαλύτερα ρεύματα που με τη σειρά τους προκα-
λούσαν μεγάλες πτώσεις τάσης κατά μήκος των αγωγών, μειώνοντας, έτσι, την 
τάση τροφοδοσίας των καταναλωτών φV . Με αναφορά το Σχ. 1.2, η τάση τρο-
φοδοσίας καταναλωτών προκύπτει: 

 
1 ( / )

π π
φ φ φ

φ γρ γρ φ

V V
V IR R

R R R R
= = =

+ +

 (1.1) 

Επειδή περισσότεροι καταναλωτές σημαίνει περισσότερες αντιστάσεις φορτίου 
συνδεδεμένες παράλληλα, η συνολική αντίσταση φορτίου φR  μειώνεται όταν 
περισσότεροι καταναλωτές συνδέονται στο σύστημα. Όπως φαίνεται από τη 
σχέση (1.1), αυτό προκαλεί αύξηση του παρονομαστή και συνεπώς μείωση της 
τάσης τροφοδοσίας του φορτίου φV . Για να κρατηθεί η τάση τροφοδοσίας του 
φορτίου, συνεπώς, σε επιθυμητά επίπεδα, θα έπρεπε να περιοριστεί ο αριθμός 
των καταναλωτών που εξυπηρετούνταν από την συγκεκριμένη γραμμή μεταφο-
ράς.  
Το δεύτερο πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα της εξάρτησης της πτώσης τάσης κατά 
μήκος της γραμμής και από την αντίσταση της γραμμής. Η πτώση τάσης κατά 
μήκος της γραμμής θα μπορούσε να μειωθεί αν μειωνόταν η αντίσταση της 
γραμμής γρR , που , ως γνωστό, δίνεται από τη σχέση: 

 γρ
l

R ρ
A

=  (1.2) 

όπου ρ η ειδική αντίσταση του αγωγού της γραμμής σε Ω.mm2/m που εξαρτάται 
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από το υλικό του αγωγού, Α η διατομή του αγωγού σε mm2 και l το μήκος του 
αγωγού σε m.  
 
Όπως φαίνεται από τη σχέση (1.2), η μείωση της αντίστασης γραμμής που απο-
τελείται από συγκεκριμένο υλικό (δεδομένο ρ) μπορεί να γίνει είτε μειώνοντας 
το μήκος l της γραμμής είτε αυξάνοντας τη διατομή Α αυτής. Για αγωγούς δεδο-
μένης διατομής, η μείωση της αντίστασης γραμμής επιτυγχάνεται με μείωση του 
μήκους αυτής. Για να κρατηθεί η τάση τροφοδοσίας του φορτίου, συνεπώς, σε 
επιθυμητά επίπεδα, δεν θα έπρεπε να τροφοδοτηθούν καταναλωτές πέραν μίας 
κρίσιμης απόστασης.  
 
Τα παραδείγματα που ακολουθούν διευκρινίζουν πλήρως τα προβλήματα που 
αντιμετώπιζε το σύστημα ισχύος του Σχ. 1.2. 
 

Παράδειγμα 1.1 
 Στο σύστημα ισχύος του Σχ. 1.2, η τάση της πηγής συνεχούς ρεύματος είναι 

100πV =  V και η αντίσταση της γραμμής 0.5γρR =  Ω. Από το σύστημα τρο-
φοδοτούνται 180=κ  όμοιοι καταναλωτές που ο καθένας εισάγει αντίσταση 

360=κR Ω. Να υπολογιστούν: 
α) Η τάση τροφοδοσίας του φορτίου. 
β) Η αντίσταση φορτίου που δεν θα προκαλεί μείωση της τάσης τροφοδο-

σίας του φορτίου μεγαλύτερη του 10% της τάσης πηγής.  
γ) Πόσοι καταναλωτές μπορούν να τροφοδοτηθούν σε αυτήν την περίπτω-

ση; 

Λύση: 

α) Η συνολική αντίσταση φορτίου των 180 καταναλωτών προκύπτει συνδέο-
ντας παράλληλα 180 αντιστάσεις των 360 Ω η κάθε μία. Η αντίσταση αυτή 
είναι: 

 
360

2
180

κ
φ

R
R

κ
= = = Ω. 

 Από τη σχέση (1.1) προκύπτει: 

 
100

80
1 ( / ) 1 (0.5/2)

= = =

+ +

π
φ

γρ φ

VV
R R

V 

 Η τάση τροφοδοσίας του φορτίου, δηλαδή, είναι το 80/100=80 % της τάσης 
της πηγής. 

 
β) Αν είναι επιθυμητό η τάση τροφοδοσίας του φορτίου να είναι το 90% της τά-
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σης πηγής, δηλαδή 0.9φ πV V= , τότε από τη σχέση (1.1) αν λύσουμε ως προς 
την αντίσταση φορτίου λαμβάνουμε: 

 
0.5

4.51 11
0.9

γρ
φ

π

φ

R
R V

V

= = =

--

Ω 

γ) Παρατηρούμε ότι η αντίσταση φορτίου αυξάνεται και γίνεται 4.5 Ω. Οι κατα-
ναλωτές που μπορεί να τροφοδοτηθούν είναι, πλέον, λιγότεροι, δηλαδή:  

 
360

80
4.5

κ

φ

R
κ

R
= = =  καταναλωτές. 

 
Παράδειγμα 1.2 
 Στο σύστημα ισχύος του Σχ. 1.2, η τάση της πηγής συνεχούς ρεύματος είναι 

100=πV  V και η συνολική αντίσταση φορτίου 1=φR  Ω. Να υπολογιστεί το 
μήκος που πρέπει να έχει η γραμμή μεταφοράς ώστε να μην προκαλείται 
μείωση της τάσης τροφοδοσίας του φορτίου μεγαλύτερη του 10% της τάσης 
πηγής. 
Η γραμμή μεταφοράς είναι από χαλκό και έχει διάμετρο 3 cm. Η ειδική α-
ντίσταση του χαλκού είναι 0.01673Cuρ =  Ω.mm2/m. 

Λύση: 

Από τη σχέση (1.1) αν λύσουμε ως προς γρR  λαμβάνουμε: 

 
1

1 1 1 0.111
0.9

π
γρ φ

φ

V
R R

V

Ê ˆ Ê ˆ= - = ¥ - =Á ˜ Á ˜Ë ¯Ë ¯
 Ω 

Το μήκος του αγωγού υπολογίζεται από τη σχέση (1.2) ως εξής: 

 
2 2( ) ( 15 ) 0.111

4687.5
0.01673

γρ γρ

Cu Cu

AR πr R π
l

ρ ρ
¥ ¥

= = = =  m 

Γραμμή μήκους μεγαλύτερου από 4.69 km θα προκαλέσει μείωση της τάσης φορ-
τίου πάνω από το 10% της τάσης πηγής.  
 
Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, προτάθηκαν οι εξής 
τρείς λύσεις: 
 
1. Μείωση της αντίστασης της γραμμής μεταφοράς αυξάνοντας τη διατομή της. 
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Αυτή η λύση ήταν ακριβή διότι: 
 α) Αγωγοί με μεγαλύτερη διατομή κοστίζουν περισσότερο. 
 β) Οι αγωγοί μεγαλύτερης διατομής είναι βαρύτεροι και έχουν μεγαλύτερο 

κόστος όδευσης και ανάρτησης. 
2. Εγκατάσταση περισσοτέρων αγωγών για την τροφοδοσία περιοχών με υψη-

λή ζήτηση ισχύος, λύση που είχε επίσης μεγάλο κόστος. 
3. Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής σε κάθε γειτονιά, λύση καθόλου πρακτι-

κή και επί πλέον πολύ ακριβή. 
 
Ο Edison ήρθε αντιμέτωπος με την πρώτη πραγματική τεχνική πρόκληση στον 
σχεδιασμό και λειτουργία συστημάτων ισχύος. Αναζήτησε όλες τις πιθανές λύ-
σεις από οποιονδήποτε θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Αυτός ήταν άλλωστε ο 
λόγος που προσέλαβε τον Nikola Tesla στο εργαστήριό του και του υποσχέθηκε 
προσοδοφόρα μπόνους στην περίπτωση που θα του έλυνε αυτό το πρόβλημα. 
 
Ο Tesla από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι το πρόβλημα σχετίζεται με την χα-
μηλή τάση (100 V) που χρησιμοποιούσε ο Edison στο σύστημά του. Η βιώσιμη 
εναλλακτική λύση θα ήταν να αυξηθεί η τάση τροφοδοσίας της πηγής συνεχούς 
ώστε να μειωθεί το ρεύμα δια της γραμμής και συνακόλουθα να μειωθεί η πτώση 
τάσης κατά μήκος της γραμμής. Επειδή η ισχύς που καταναλώνεται από το φορ-
τίο είναι το γινόμενο της τάσης επί το ρεύμα (σύμφωνα με τη σχέση ),=P VI  μία 
αύξηση της τάσης της πηγής προκαλεί μία μείωση του ρεύματος. Η πτώση τάσης 

γρIR  κατά μήκος της γραμμής μειώνεται και η τάση τροφοδοσίας του φορτίου 
= -φ π γρV V IR  είναι ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τάσης πηγής. Αν και όλα αυτά 

ήταν απολύτως λογικά, η ρύθμιση της τάσης σε συστήματα συνεχούς ρεύματος 
ήταν μία τεχνολογία άγνωστη εκείνη την εποχή.  
Αντί του συστήματος συνεχούς ρεύματος, ο Tesla πρότεινε μία εντελώς διαφο-
ρετική ιδέα. Από νωρίς στην ζωή του είχε συλλάβει την ιδέα του εναλλασσόμε-
νου ρεύματος που ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να παράγει στρεφόμενο μα-
γνητικό πεδίο που θα μπορούσε να περιστρέψει κινητήρες. Ήταν ενήμερος, επί-
σης, για μία συσκευή, που πρόσφατα είχε ανακαλυφθεί, η οποία μπορούσε να 
ρυθμίζει τις εναλλασσόμενες τάσεις. Η συσκευή αυτή τελειοποιήθηκε αργότερα 
από τον ίδιον και έγινε ο γνωστός σήμερα μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής 
απαιτεί μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία που να συζευγνύουν τα δύο του τυλίγ-
ματα. Ήταν, συνεπώς, σχεδιασμένος για εναλλασσόμενες κυματομορφές και α-
ναποτελεσματικός για συστήματα συνεχούς ρεύματος.  
 
O Tesla συνένωσε αυτές τις ποικίλες τεχνολογίες σε μία νέα σχεδίαση του συ-
στήματος ισχύος βασισμένη στο εναλλασσόμενο ρεύμα, όπως φαίνεται στο Σχ. 
1.3. Η πηγή τάσης στο προτεινόμενο σύστημα ήταν μία γεννήτρια εναλλασσό- 



§1.2: Η μάχη του εναλλασσόμενου ρεύματος εναντίον του συνεχούς ρεύματος 19 
 

 
Σχήμα 1.3 Η δομή του προταθέντος από τον Tesla συστήματος. 

 
μενου ρεύματος χαμηλής εν γένει τάσης. Ο μετασχηματιστής 1 χρησιμοποιήθηκε 
για να ανυψώσει την τάση στην αρχή της γραμμής μεταφοράς στην τιμή 1V . Η 
υψηλή τάση στην γραμμή είχε ως αποτέλεσμα μείωση του ρεύματος δια αυτής. Η 
πτώση τάσης, συνεπώς, γρIR  κατά μήκος της γραμμής μειώθηκε. Στην πλευρά 
των καταναλωτών, η υψηλή τάση της γραμμής μεταφοράς 2V  μειώθηκε με τον 
μετασχηματιστή 2 σε ένα επίπεδο φV  ασφαλές για οικιακή χρήση.  
Τέσσερα ήταν τα κύρια πλεονεκτήματα του προταθέντος από τον Tesla συστή-
ματος: 
 
1. H ισχύς στα συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να μεταφερθεί σε 

μεγάλες αποστάσεις υπό μικρό ρεύμα, με μειωμένες απώλειες μεταφοράς, μι-
κρή πτώση τάσης στις γραμμές μεταφοράς και μειωμένη διατομή των αγω-
γών των γραμμών. 

2. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση σταθμών παραγωγής κοντά σε κατοικημένες 
περιοχές. 

3. Τα συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος μπορούν να δημιουργήσουν στρε-
φόμενα μαγνητικά πεδία για τη λειτουργία των ηλεκτρικών κινητήρων που 
είναι η πλειονότητα των ηλεκτρικών φορτίων. 

4. H τάση του συστήματος εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να αυξηθεί σε 
υψηλά επίπεδα και να ρυθμιστεί με τους μετασχηματιστές που είναι απλές 
συσκευές. 

 
Ο Edison δεν εντυπωσιάστηκε από το σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος του 
Tesla εξαιτίας των επικίνδυνων αγωγών υψηλής τάσης που θα έπρεπε να οδεύ-
σουν δια μέσου κατοικημένων περιοχών. Οι περισσότεροι ιστορικοί, πάντως, 
πιστεύουν ότι ο Edison απέρριψε την ιδέα του Tesla επειδή εφαρμογή της ιδέας 
θα απαξίωνε μεγάλα ποσά που είχαν επενδυθεί από αυτόν σε υποδομές που στη-
ρίζονταν στο σύστημα συνεχούς ρεύματος. Η διαφωνία αυτή δημιούργησε ανε-
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πανόρθωτο ρήγμα μεταξύ των δύο μεγάλων επιστημόνων. Ο Tesla εγκατέλειψε 
τα εργαστήρια του Edison και εργάστηκε στην συνέχεια για τον Westinghouse. 
 
Παρά τις αθέμιτες πολλές φορές μεθόδους που χρησιμοποίησε ο Edison για να 
επιχειρηματολογήσει εναντίον του εναλλασσόμενου ρεύματος, επικαλούμενος 
τους κινδύνους για την ασφάλεια των καταναλωτών που αυτό συνεπάγεται λό-
γω της υψηλής τάσης των αγωγών, δεν χρειάστηκε και πολύς χρόνος για να α-
ναγνωριστούν τα εμφανή πλεονεκτήματα του εναλλασσόμενου έναντι του συνε-
χούς ρεύματος, ώστε τελικά αυτό να επικρατήσει και να καθιερωθεί παγκοσμίως 
ως πρότυπο. 
 
Στις ημέρες μας, υπάρχουν συσκευές ηλεκτρονικών ισχύος που καθιστούν δυνα-
τή την μετατροπή ΕΡ σε ΣΡ, ΣΡ σε ΕΡ και ΣΡ σε ΣΡ με υψηλό βαθμό αποδοτικό-
τητας και το εμπόδιο της μεταβολής των επιπέδων τάσης σε συστήματα συνε-
χούς ρεύματος έχει πλέον εκλείψει. Η μεταφορά με συνεχές ρεύμα επανήλθε υπό 
τη μορφή μεταφοράς με συνεχές ρεύμα υψηλής τάσης (High Voltage Direct 
Current (HVDC) Transmission) και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς την 
μεταφορά με εναλλασσόμενο ρεύμα. Μία διασύνδεση συνεχούς ρεύματος, η δο-
μή της οποίας δείχνεται στο Σχ. 1.4, απαιτεί την εγκατάσταση σταθμών μετα-
τροπής σε κάθε της άκρο. Ο κύριος εξοπλισμός ενός σταθμού μετατροπής είναι ο 
μετασχηματιστής (Μ/Σ) και οι βαλβίδες θυρίστορ. Στο άκρο αναχώρησης οι 
βαλβίδες θυρίστορ δρουν ως ανορθωτές για να μετατρέψουν το εναλλασσόμενο 
ρεύμα σε συνεχές το οποίο μεταφέρεται μέσω της διασύνδεσης. Στο άκρο άφιξης 
οι βαλβίδες θυρίστορ δρουν ως αντιστροφείς για να μετατρέψουν το συνεχές 
ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Κάθε σταθμός μετατροπής μπορεί να λειτουργήσει ως 
ανορθωτής ή ως αντιστροφέας, επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά ισχύος και προς 
τις δύο κατευθύνσεις.  
 

 
Σχήμα 1.4 Η δομή μίας διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης. 

 
Τι είναι αυτό που καθορίζει την επιλογή μεταφοράς με εναλλασσόμενο ή συνεχές 
ρεύμα; Φυσικά, τον σπουδαιότερο ρόλο τον παίζουν οι χρηματοοικονομικές ε-
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πενδύσεις. Το κόστος μεταφοράς με συνεχές ρεύμα πέραν μίας ορισμένης από-
στασης είναι μικρότερο από το κόστος μεταφοράς με εναλλασσόμενο ρεύμα, διό-
τι η μεταφορά με συνεχές απαιτεί δύο αγωγούς ενώ η τριφασική μεταφορά με 
εναλλασσόμενο ρεύμα απαιτεί τρείς αγωγούς. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι 
μετατροπείς που απαιτούνται για την μετατροπή από ΕΡ σε ΣΡ στην μία πλευρά 
και από ΣΡ σε ΕΡ στην άλλη πλευρά μίας γραμμής μεταφοράς με συνεχές ρεύμα 
κοστίζουν περισσότερο από ότι κοστίζουν οι απλοί τερματικοί σταθμοί εναλ-
λασσόμενου ρεύματος. Αν η απόσταση μεταφοράς είναι αρκετά μεγάλη, η εξοι-
κονόμηση από τους λιγότερους αγωγούς υπερκαλύπτει το κόστος των μετατρο-
πέων, όπως φαίνεται στο Σχ. 1.5, και η μεταφορά με συνεχές ρεύμα είναι, από τη 
σκοπιά επένδυσης κεφαλαίου, μία εναλλακτική λύση έναντι της μεταφοράς με 
εναλλασσόμενο ρεύμα. 

 

 
Σχήμα 1.5  Σύγκριση κόστους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εναλλασσόμενο και 

συνεχές ρεύμα συναρτήσει της απόστασης. 

 
Η κρίσιμη απόσταση cl  πέραν της οποίας η μεταφορά με συνεχές ρεύμα πλεονε-
κτεί από οικονομικής απόψεως της μεταφοράς με εναλλασσόμενο ρεύμα είναι: 
για εναέριες γραμμές 600-900 km, για υπόγεια καλώδια 50-100 km και για υπο-
βρύχια καλώδια 25-50 km. Σε επίπεδο διανομής, βέβαια, χρησιμοποιείται απο-
κλειστικά το εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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1.3 ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους τα τριφασικά συστήματα πλεονε-
κτούν στην μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των μονοφασικών. Ο 
ένας αφορά την οικονομία που επιτυγχάνεται στην μεταφορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και ο άλλος έχει να κάνει με την σταθερότητα της στιγμιαίας ισχύος που 
αποδίδεται στο τριφασικό φορτίο. 
 
Για να τεκμηριώσουμε τον πρώτο λόγο, θα συγκρίνουμε το τριφασικό και μονο-
φασικό σύστημα μεταφοράς χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές θεωρήσεις. Με 
την πρώτη θεώρηση, δεχόμαστε ότι πρόκειται να τροφοδοτήσουν ίδιο φορτίο 
και τα συγκρίνουμε από άποψη απαιτούμενου αγώγιμου υλικού των γραμμών 
μεταφοράς έχοντας ως κριτήριο τις απώλειες μεταφοράς. Με τη δεύτερη θεώρη-
ση, δεχόμαστε ότι εγκαθίστανται γραμμές μεταφοράς με ίδια ποσότητα αγώγι-
μου υλικού και τα συγκρίνουμε από άποψη δυνατοτήτων μεταφοράς ισχύος.  
 
Σύγκριση με βάση την τροφοδότηση ίδιου φορτίου 

Θεωρούμε δύο φορτία που καταναλώνουν την ίδια μέση πραγματική ισχύ φP  
υπό τον ίδιο συντελεστή ισχύος cosφ , αλλά το ένα τροφοδοτείται από μονοφα-
σική ημιτονοειδή πηγή με μονοφασικό σύστημα μεταφοράς, ενώ το άλλο τροφο-
δοτείται από τριφασική ημιτονοειδή πηγή με τριφασικό σύστημα μεταφοράς, 
όπως φαίνεται στο Σχ. 1.6. Για να είναι ισοδύναμη η σύγκριση των δύο συστημά-
των, δεχόμαστε ότι η τάση στα άκρα του μονοφασικού φορτίου και η τάση ανά-
μεσα στις φάσεις (πολική τιμή) του τριφασικού φορτίου έχουν την ίδια ενεργό 
τιμή φV . Οι δύο αγωγοί του μονοφασικού συστήματος έχουν αντίσταση 1R φ  
έκαστος, ενώ οι τρείς αγωγοί του τριφασικού συστήματος έχουν αντίσταση 3R φ  
έκαστος. Τα μήκη των γραμμών των δύο συστημάτων μεταφοράς είναι τα ίδια. 
Οι ενεργές τιμές των ρευμάτων γραμμής στο μονοφασικό και τριφασικό δίκτυο 
είναι 1I φ  και 3I φ  αντίστοιχα.   
Όπως θα εξηγηθεί αναλυτικά στα κεφάλαια 3 και 4, οι ενεργές τιμές των ρευμά-
των γραμμής στο μονοφασικό και τριφασικό σύστημα δίνονται αντίστοιχα από 
τις σχέσεις: 

 1 cos
φ

φ

P
I

V φ
=φ  (1.3) 

 3 3 cos
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φ

P
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V φ
=φ  (1.4) 
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Σχήμα 1.6 (α) Μονοφασικό σύστημα μεταφοράς. 
  (β) Τριφασικό σύστημα μεταφοράς. 

 
Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, όταν ρεύμα ενεργού τιμής I  διέρχεται 
δια αντίστασης R , τότε δημιουργούνται απώλειες ισχύος υπό μορφή θερμότη-
τας στην αντίσταση που υπολογίζονται από τη σχέση 2

απP R I= . Με βάση αυτή 
τη σχέση, οι απώλειες πραγματικής ισχύος στους δύο αγωγούς του μονοφασικού 
συστήματος είναι: 

 

2
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ενώ στους τρείς αγωγούς του τριφασικού συστήματος είναι: 
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Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1.6) και (1.5) λαμβάνουμε: 
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Από τη σχέση (1.7) συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα, τα οποία και τεκ-
μηριώνουν τα πλεονεκτήματα της τριφασικής μεταφοράς: 
 
1. Αν οι αντιστάσεις των αγωγών των δύο συστημάτων μεταφοράς είναι ίσες 

1 3( )=R Rφ φ , δηλαδή για αγωγούς του ίδιου υλικού και της ίδιας διατομής, οι 
απώλειες πραγματικής ισχύος του τριφασικού συστήματος μεταφοράς είναι οι 
μισές σε σχέση με τις απώλειες πραγματικής ισχύος του μονοφασικού συστή-
ματος μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος του απαιτούμενου αγώγι-
μου υλικού για τους τρείς και δύο αγωγούς του τριφασικού και μονοφασικού 
συστήματος αντίστοιχα είναι 3/2. 

 
2. Αν δεχθούμε ίσες απώλειες πραγματικής ισχύος και στα δύο συστήματα με-

ταφοράς ,1 ,3( )=απ απP Pφ φ , τότε η αντίσταση των αγωγών του τριφασικού συ-
στήματος είναι διπλάσια από την αντίσταση των αγωγών του μονοφασικού 
συστήματος. Συνεπώς, όπως εύκολα προκύπτει από τη σχέση (1.2), για αγω-
γούς του ίδιου υλικού, η διατομή των αγωγών του τριφασικού συστήματος 
είναι η μισή σε σχέση με τη διατομή των αγωγών του μονοφασικού συστήμα-
τος, δηλαδή 3 1/ 1/2=A Aφ φ . Έτσι, ο λόγος του απαιτούμενου αγώγιμου υλι-
κού για τους τρείς και δύο αγωγούς του τριφασικού και μονοφασικού συστή-
ματος αντίστοιχα είναι: 

 3

1

3( ) 3 1 3
2( ) 2 2 4

= = ¥ =

A l dυλικό τριφασικού συστήματος
υλικό μονοφασικού συστήματος A l d

φ

φ

 (1.8) 

 όπου l  το μήκος των γραμμών μεταφοράς και d η πυκνότητα του υλικού των 
αγωγών των γραμμών. Στην περίπτωση αυτή, το τριφασικό σύστημα απαιτεί 
τα 3/ 4  του υλικού που απαιτεί το μονοφασικό σύστημα. Η σημαντική οικο-
νομία υλικού που επιτυγχάνεται είναι εμφανής. 

 
Σύγκριση με βάση τη χρησιμοποίηση ίδιας ποσότητας αγώγιμου υλικού  

Η ροή ισχύος δια των συστημάτων μεταφοράς εξαρτάται από το ρεύμα δια των 
αγωγών και από τις τάσεις στα άκρα τους. Για να επιτευχθούν μεγάλες τιμές με-
ταφερόμενης ισχύος απαιτούνται υψηλές τάσεις και μεγάλες τιμές ρευμάτων. Για 
δεδομένη τιμή ρεύματος, μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ροή ισχύος αυξά-
νοντας την τάση και αντίστροφα. Δυστυχώς, η υπάρχουσα τεχνολογία θέτει 
πρακτικά όρια στις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές ρευμάτων και τάσεων.  
 
Ας δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που περιορίζουν το ρεύμα. Ικανότητα μετα-
φοράς ρεύματος ενός αγωγού είναι η μέγιστη ενεργός τιμή ρεύματος maxI  που 
μπορεί αυτός να μεταφέρει και καθορίζεται από την μέγιστη επιτρεπόμενη πυ-
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κνότητα ρεύματος maxJ  και το εμβαδόν της διατομής του Α, δηλαδή:  

 max maxI AJ=  (1.9) 

Η μέγιστη πυκνότητα ρεύματος maxJ  καθορίζεται από τη μέγιστη θερμοκρασία 
του αγωγού που δεν θα καταστρέψει τον αγωγό ή το σύστημα μόνωσής του.  
Ας δούμε, τώρα, ποιοι είναι οι παράγοντες που περιορίζουν την τάση. Η μέγιστη 
τάση ως προς γη maxV  που μπορεί να αντέξει ένας αγωγός καθορίζεται από την 
μόνωσή του. Όταν η τάση ξεπεράσει την αντοχή διάσπασης για ένα σύστημα μό-
νωσης, θα δημιουργηθούν ανεπιθύμητοι δρόμοι αγωγής και το σύστημα μόνω-
σης θα καταστεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα ανίκανο να επιτελέσει τον σκοπό 
του.  
Θα συγκρίνουμε από άποψη δυνατοτήτων μεταφοράς ισχύος όχι μόνο το μονο-
φασικό και τριφασικό σύστημα μεταφοράς, αλλά για λόγους πληρότητας θα συ-
μπεριλάβουμε στην σύγκριση και το διφασικό σύστημα μεταφοράς. Τα τρία συ-
στήματα μεταφοράς που θα συγκριθούν φαίνονται στο Σχ. 1.7. Η παραδοχή ότι 
και τα τρία συστήματα μεταφοράς χρησιμοποιούν την ίδια ποσότητα αγώγιμου 
υλικού σημαίνει ότι η συνολική διατομή αγωγής και των τριών συστημάτων είναι 
ίδια και την συμβολίζουμε Α. Σε κάθε σύστημα ένας αγωγός γειώνεται. Τον α-
γωγό που γειώνεται τον ονομάζουμε ουδέτερο και τον συμβολίζουμε με n. Αν το  
 

 
Σχήμα 1.7 (α) Μονοφασικό σύστημα μεταφοράς δύο αγωγών. 
 (β) Διφασικό σύστημα μεταφοράς τριών αγωγών. 
 (γ) Τριφασικό σύστημα μεταφοράς τεσσάρων αγωγών. 
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ρεύμα δια του ουδετέρου είναι πολύ μικρό και δεν είναι άξιον λόγου, η διατομή 
του ουδετέρου δεν συμπεριλαμβάνεται στην συνολική διατομή Α. Η κατάσταση 
αυτή συμβαίνει σε συμμετρικές συνθήκες φόρτισης του τριφασικού συστήματος, 
οπότε το ρεύμα επιστροφής δια του ουδετέρου είναι περίπου μηδενικό. Το γεγο-
νός αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε τον ουδέτερο πολύ μικρό και να μην συ-
μπεριλάβουμε την διατομή του στο Α. Έτσι, ενώ στο μονοφασικό σύστημα η συ-
νολική διατομή αγωγής Α μοιράζεται εξίσου και στους δύο αγωγούς του και κα-
θένας από αυτούς έχει διατομή Α/2, στο τριφασικό σύστημα η συνολική διατομή 
αγωγής Α μοιράζεται εξίσου στους τρεις από τους τέσσερεις αγωγούς του και 
καθένας από αυτούς έχει διατομή Α/3. Στο διφασικό σύστημα μεταφοράς, ο ου-
δέτερος είναι μεγαλύτερος από τους αγωγούς των φάσεων αφού σε συμμετρική 
λειτουργία μεταφέρει περισσότερο ρεύμα από ότι οι δύο φάσεις. Αυτό συμβαίνει 
διότι τα ρεύματα φάσεων έχουν φασική διαφορά 90∞  και προστιθέμενα διανυ-
σματικά δημιουργούν ρεύμα 2  φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα των φάσεων. 
Η συνολική διατομή αγωγής Α μοιράζεται ως εξής: κάθε φάση έχει διατομή 

/(1 1 2) 0.293A A+ + = , ενώ ο ουδέτερος 2 0.293 0.414A A¥ = .  
Αναφερόμαστε, αρχικά, στο μονοφασικό σύστημα μεταφοράς του Σχ. 1.7(α). Οι 
στιγμιαίες τιμές του ρεύματος δια των αγωγών και της τάσης στα άκρα των α-
γωγών είναι ημιτονοειδείς συναρτήσεις του χρόνου της μορφής: 

 max( ) cos=i t I ωt  (1.10) 

 max( ) cosv t V ωt=  (1.11) 

Όπως θα δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3, η στιγμιαία ισχύς που μεταφέρεται 
δια του μονοφασικού συστήματος μεταφοράς είναι: 

 2 max max
1 max max( ) ( ) ( ) cos (1 cos2 )

2
= = = +

V I
p t v t i t V I ωt ωtφ  (1.12) 

και η μέση ισχύς που μεταφέρεται δια αυτού είναι: 

 max max max max
1 2 2 2

V I V I
P V I= = =φ  (1.13) 

όπου V  και I  είναι οι ενεργές τιμές τάσης και ρεύματος. 
 
Η μέγιστη μέση ισχύς καθορίζεται από τις μέγιστες επιτρεπόμενες ενεργές τιμές 
ρεύματος και τάσης. Υποθέτοντας ομοιόμορφη κατανομή της πυκνότητας του 
ρεύματος στη διατομή των αγωγών, προσέγγιση που είναι λογική για τις συχνό-
τητες ισχύος, η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή ρεύματος για τους αγωγούς 
του μονοφασικού συστήματος που έχουν διατομή 0.5Α, σύμφωνα με τη σχέση 
(1.9), είναι 
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 max max0.5I AJ=  (1.14) 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή τάσης max| |V  καθορίζεται από την μεγί-
στη επιτρεπόμενη αιχμή maxV  της κυματομορφής της τάσης και είναι: 

 max
max max0.707

2
V

V V= =  (1.15) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις (1.14) και (1.15), η μέγιστη μέση ισχύς που με-
ταφέρεται από το μονοφασικό σύστημα υπολογίζεται από τη σχέση (1.13) ως 
εξής: 

 max
maxmaxmax,1 max max max 0(0.5 ) 0.354 0.354

2
V

P V I AJ AJ V P= = = =φ  (1.16) 

όπου έχουμε ορίσει: 

 0 max max=P AJ V  (1.17) 

Η στιγμιαία ισχύς 1 ( )p tφ  και η μέγιστη μέση ισχύς max,1P φ  του μονοφασικού συ-
στήματος δείχνονται στο Σχ. 1.8.  
Συνεχίζουμε με το διφασικό σύστημα τριών αγωγών του Σχ. 1.7(β). Oι στιγμιαίες 
τιμές των ρευμάτων δια των αγωγών και οι τάσεις στα άκρα τους ως προς τον 
ουδέτερο είναι ημιτονοειδείς συναρτήσεις του χρόνου της μορφής: 

 max( ) cos=xi t I ωt  (1.18α) 

 max max( ) cos( 90 ) sinyi t I ωt I ωt= - ∞ =  (1.18β) 

 max( ) cos=xv t V ωt  (1.18γ) 

 max max( ) cos( 90 ) sinyv t V ωt V ωt= - ∞ =  (1.18δ) 

Η στιγμιαία ισχύς που μεταφέρεται δια του διφασικού συστήματος μεταφοράς 
είναι: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= +x x y yp t v t i t v t i t2φ
2 2

max max (cos sin )= +V I ωt ωt  

 max max
max max 2 2

2 2
= = =

V IV I V I   (1.19) 

Το αποτέλεσμα που δίνει η εξίσωση (1.19) είναι πολύ σημαντικό. Η στιγμιαία 
ισχύς στο διφασικό σύστημα μεταφοράς είναι σταθερή! Η μέση ισχύς που μετα-
φέρεται δια αυτού είναι: 
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 ( ) 2P p t V I= =2φ 2φ  (1.20) 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή ρεύματος για τους αγωγούς του διφασι-
κού συστήματος που έχουν διατομή 0.293Α είναι: 

 max max0.293I AJ=  (1.21) 

ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή τάσης maxV  ως προς τον ουδέτερο 
είναι: 

 max
max max0.707

2
V

V V= =  (1.22) 

Η μέγιστη μέση ισχύς που μεταφέρεται δια του διφασικού συστήματος προκύ-
πτει: 

 max
maxmaxmax,2 max 02 2 (0.293 ) 0.414

2
V

P V I AJ P= = =φ  (1.23) 

Ολοκληρώνουμε με το τριφασικό σύστημα τεσσάρων αγωγών του Σχ. 1.7(γ). Αν 
δεχθούμε, όπως συνήθως συμβαίνει στην πράξη, ότι τα ρεύματα δια των αγωγών 
και οι τάσεις στα άκρα τους ως προς τον ουδέτερο χαρακτηρίζονται από τριφα-
σική συμμετρία, είναι δηλαδή της μορφής: 

 max( ) cos=ai t I ωt  (1.24α) 

 max( ) cos( 120 )bi t I ωt= - ∞  (1.24β) 

 max( ) cos( 120 )ci t I ωt= + ∞  (1.24γ) 

 max( ) cos=av t V ωt  (1.24δ) 

 max( ) cos( 120 )bv t V ωt= - ∞  (1.24ε) 

 max( ) cos( 120 )cv t V ωt= + ∞  (1.24ζ) 

τότε η στιγμιαία ισχύς που μεταφέρεται δια του τριφασικού συστήματος μετα-
φοράς γίνεται: 

 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + +a a b b c cp t v t i t v t i t v t i tφ  

  2 2 2
max max cos cos ( 120 ) cos ( 120 )V I ωt ωt ωtÈ ˘= + - ∞ + + ∞Î ˚  (1.25) 

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα: 
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 2 1 cos2
cos

2
+

=
θ

θ  

η σχέση (1.25) γίνεται: 

 φ3 max max
1 cos2 1 cos(2 240 ) 1 cos(2 240 )

( )
2 2 2

ωt ωt ωt
p t V I

+ + - ∞ + + ∞È ˘
= + +Í ˙Î ˚

 

 [ ]max max 3 cos2 cos(2 240 ) cos(2 240 )
2

V I
ωt ωt ωt= + + - ∞ + + ∞  

 max max3
2

=

V I
3 V I=  (1.26) 

Και σε ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα μεταφοράς, συνεπώς, η στιγμιαία ι-
σχύς είναι σταθερή! Αυτό στην πραγματικότητα ισχύει για κάθε συμμετρικό σύ-
στημα με περισσότερες από τρείς φάσεις. 
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή ρεύματος για τους αγωγούς του τριφασι-
κού συστήματος που έχουν διατομή 0.333Α είναι: 

 max max0.333I AJ=  (1.27) 

ενώ η μέγιστη επιτρεπόμενη ενεργός τιμή τάσης maxV  ως προς τον ουδέτερο 
είναι: 

 max
max max0.707

2
V

V V= =  (1.28) 

Η μέγιστη μέση ισχύς που μεταφέρεται δια του τριφασικού συστήματος προκύ-
πτει: 

 max
maxmaxmax,3 max 03 3 (0.333 ) 0.707

2
V

P V I AJ P= = =φ  (1.29) 

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (1.16), (1.23) και (1.29) παρατηρούμε ότι η τριφασική 
διάταξη τεσσάρων συρμάτων του Σχ. 1.7(γ) έχει την μεγαλύτερη ικανότητα με-
ταφοράς ισχύος σε σύγκριση με την διφασική και μονοφασική διάταξη. Αν ακο-
λουθήσουμε τους ίδιους περιορισμούς, θα δούμε ότι μία διάταξη n-φάσεων με 
n+1 αγωγούς (n>3), έχει την ίδια ικανότητα μεταφοράς ισχύος με την τριφασική 
διάταξη, δηλαδή 00.707P . Η τριφασική διάταξη, συνεπώς, είναι η απλούστερη 
από τις n-φασικές διατάξεις και για αυτό είναι ιστορικά η τυποποιημένη διάταξη 
που χρησιμοποιείται γενικά. Στο Σχ. 1.8 συνοψίζονται οι ισχύες συναρτήσει του 
χρόνου για το μονοφασικό, διφασικό και τριφασικό σύστημα μεταφοράς. 
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Σχήμα 1.8 Μεταβολή των ισχύων συναρτήσει του χρόνου για μονοφασικό, διφασικό και 

τριφασικό σύστημα μεταφοράς. 

 
Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της τριφασικής μεταφοράς είναι ότι η στιγμιαία ισχύς 
που παρέχεται στο τριφασικό φορτίο είναι σταθερή, εν αντιθέσει με την μονο-
φασική μεταφορά όπου, όπως φαίνεται από τη σχέση (1.12), η παρεχόμενη στο 
φορτίο στιγμιαία ισχύς μεταβάλλεται με τον χρόνο και μάλιστα με συχνότητα 
διπλάσια εκείνης της πηγής. Αυτό μπορεί να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα 
στα μηχανικά συστήματα που περιστρέφουν την ηλεκτρική γεννήτρια γιατί ζη-
τάμε από αυτά να τροφοδοτούν ενέργεια με ανομοιόμορφο ρυθμό. Αντίστοιχα 
προβλήματα, όμως, εμφανίζονται και στη μεριά του φορτίου, ειδικά όταν η ηλε-
κτρική ενέργεια χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ηλεκτρικών κινητήρων και ηλε-
κτρικής έλξης. Λόγω του παλλόμενου χαρακτήρα της μονοφασικής ισχύος, η 
παρεχόμενη ροπή σε έναν μονοφασικό κινητήρα δεν είναι σταθερή και εμφανί-
ζονται προβλήματα κραδασμών και ασφαλούς έδρασης, ιδίως όταν αυξάνει η 
ισχύς του κινητήρα. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους που οι μονοφα-
σικοί κινητήρες δεν κατασκευάζονται για ισχύες μεγαλύτερες των 5 kW. Τέτοια 
προβλήματα δεν εμφανίζονται στους τριφασικούς κινητήρες, οι οποίοι αποτε-
λούν ένα συμμετρικό τριφασικό φορτίο, η στιγμιαία ισχύς που απορροφούν είναι 
σταθερή και εξασφαλίζουν κατ’ αυτό τον τρόπο σταθερή ροπή. 
 
Η σύγκριση μεταξύ μονοφασικής, διφασικής και τριφασικής μεταφοράς που έγι-
νε δεν ήταν εντελώς δίκαιη, επειδή δεν λάβαμε υπόψη μας τους πρόσθετους μο-
νωτήρες που απαιτούνται για την ανάρτηση περισσότερων αγωγών και τις δια-
φορές στην σχεδίαση των πυλώνων όδευσης των γραμμών μεταφοράς. Όμως, 
δείξαμε τα βασικά πλεονεκτήματα της τριφασικής μεταφοράς. 
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2o και 3o Kεφάλαιο

2: Μόνιμη ημιτονοειδής κατάσταση λειτουργίας 
3: Ισχύς σε μονοφασικά κυκλώματα 
 εναλλασσομένου 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

 
 
 
 

1 Υπολογισμοί ισχύος σε απλά κυκλώματα 

Στο εν σειρά RL κύκλωμα του σχήματος που διαρρέ-
εται από ημιτονοειδές ρεύμα 50 Hz, οι ενδείξεις των 
βολτομέτρων είναι  

 100 V=V   και  80 V=LV .  

Να υπολογιστούν: η πραγματική ισχύς RP , η άεργος 
ισχύς LQ  και η επαγωγή L . + –

I

VL

LR = 3 Ω

V

Λύση: 
Τα στοιχεία R, L διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Η τά-
ση στα άκρα της αντίστασης είναι σε φάση με το ρεύ-
μα, ενώ η τάση στα άκρα της επαγωγής προηγείται 
του ρεύματος κατά 90ο. Από το διανυσματικό διά-
γραμμα των φασικών διανυσμάτων τάσεων και ρεύμα-
τος, που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε: 

 2 2 2 2100 80 3600 60 V= - = - = =R LV V V  

 
60

20 A
3

= = =

RV
I

R
 

 
80

4 Ω
20

= = =

L
L

V
X

I
 

 2 220 3 1200 W\ = = ¥ =RP I R  
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 2 220 4 1600 Var\ = = ¥ =L LQ I X  

 
4

12.739 mH
2 2 50

\ = = = =

¥

L LX X
L

ω πf π
 

 
 

2 Υπολογισμοί ισχύος σε απλά κυκλώματα 

Στο παράλληλο RC κύκλωμα του σχήματος που 
διεγείρεται από ημιτονοειδή τάση 50 Hz, οι ενδεί-
ξεις των αμπερομέτρων είναι  

 5 A=I   και  3 A=CI .  

Να υπολογιστούν: η πραγματική ισχύς RP , η άερ-
γος ισχύς CQ  και η χωρητικότητα C . 
 

Λύση: 
Στα άκρα των στοιχείων R, C εφαρμόζεται η ίδια 
τάση. Το ρεύμα διά της αντίστασης είναι σε φάση 
με την τάση, ενώ το ρεύμα διά της χωρητικότητας 
προηγείται της τάσης κατά 90ο. Από το διανυσμα-
τικό διάγραμμα των φασικών διανυσμάτων ρευμά-
των και τάσης, που φαίνεται στο σχήμα, έχουμε: 

 2 2 2 25 3 16 4 A= - = - = =R CI I I  

 4 6 24 V= = ¥ =RV I R  

 
24

8 Ω
3

= = =C
C

V
X

I
 

 2 24 6 96 W\ = = ¥ =R RP I R  

 2 23 8 72 Var\ =- =- ¥ = -C C CQ I X  

 1 1 1
398.09 μF

2 2 50 8C C
C

ωX πf X π
\ = = = =

¥ ¥
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19 Τροφοδοσία παράλληλα συνδεδεμένων φορτίων  

Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος που διεγείρεται από ημιτονοειδώς μεταβαλ-
λόμενη πηγή τάσης της μορφής ( ) 2 cos  Ve t E ωt= . 

Rγρ

C

Lγρ

e(t)

W1

W2

f = 50 Hz
Rγρ = 0.5 Ω
Lγρ = 4 mH
C = 245 μF

V
Φ2Φ1

Rγρ

C

Lγρ

e(t)

W1

W2WW

f = 50 Hz
Rγρ= 0.5 Ω
Lγρ = 4 mH
C = 245 μFC

V
Φ2Φ1

A1

A2

 
Οι ενδείξεις των οργάνων είναι: Α1

 

= 10 Α,  Α2
 

= 30 Α, V = 220 V, W1
 

= 1650 W, 
W2

 

= 2640 W. Το φορτίο Φ1 είναι χωρητικό, ενώ το φορτίο Φ2 είναι επαγωγικό. 
Να υπολογιστεί η ισχύς (πραγματική και άεργος) της πηγής και ο συντελεστής 
ισχύος αυτής.  
 

Λύση: 
Οι γωνίες των συντελεστών ισχύος των φορτίων προκύπτουν: 

 1
1 1

1

1650
0.75  41.42

220 10
P

cosφ φ
V I

= = = fi = ∞
¥

 

 2
2 2

2

2640
0.4  66.42

220 30
P

cosφ φ
V I

= = = fi = ∞
¥

 

Αφού το φορτίο Φ1 είναι χωρητικό και το φορτίο Φ2 επαγωγικό οι σύνθετες α-
ντιστάσεις αυτών έχουν γωνίες 1-φ  και 2+φ  αντίστοιχα. Έχουμε, συνεπώς, κατά 
σειρά: 

 1 1
1

220
41.42 22 41.42 16.5 14.55

10φ
V

Z φ j
I

= - = - ∞= - ∞= -ó ó ó Ω 

 2 2
2

220 22
 66.42 66.42 2.93 6.72

30 3φ
V

Z φ j
I

= + = ∞= ∞= +ó ó ó Ω 

 6
1 1

90 13 90
314 245 10CZ

jωC -

= = - ∞= - ∞

¥ ¥
ó ó Ω 
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1 2

1 1 1 1 1 3 1
41.42 66.42 90

22 22 13ολφ φ φ CZ Z Z Z
= + + = ∞+ - ∞+ ∞ó ó ó  

  0.034 0.03 0.0546 0.125 0.077 0.09 11.48j j j= + + - + = - ∞ó  

 
1

11.48 11.06 11.48 10.84 2.2
0.09ολφZ j= ∞= ∞= +ó ó Ω 

 0.5 314 0.004 10.84 2.2 11.34 3.456ολ γρ ολφZ Z Z j j j= + = + ¥ + + = +  

  11.85 16.95  Ω= ∞ó  

Το ρεύμα πηγής είναι 

 
0

16.95  A
11.8511.85 16.95π

ολ

E E E
I

Z
∞

= = = - ∞

∞

ó
ó

ó
 

Η τάση στα άκρα των φορτίων είναι 

 ( )11.06 11.48 16.95 0.9333 5.47
11.85ολφ π
E

V Z I E
Ê ˆ

= = ∞ ¥ - ∞ = - ∞Á ˜Ë ¯ó ó ó   

Εξισώνοντας τα μέτρα αμφοτέρων των μελών της παραπάνω εξίσωσης, λαμβά-
νουμε: 

 
220

220 0.9333| |   235.8
0.9333

E E= fi = = V 

Άρα:  
235.8

16.95 16.95 19.9 16.95  A
11.85 11.85π
E

I = - ∞= - ∞= - ∞ó ó ó  

 235.8 0 (19.9 16.95 ) 4692.42 16.95 4488.58 1368π πS EI j* *

= = ∞¥ - ∞ = ∞= +ó ó ó  

οπότε 

 4488.58 WπP\ =   και  1368 VarπQ\ =  

 cos16.95 0.9565 επαγ.πΣI\ = ∞=  
 
 
20 Τροφοδοσία εν σειρά συνδεδεμένων φορτίων 

Στο κύκλωμα του σχήματος, όπου 50=f Hz, όταν ο διακόπτης S είναι ανοικτός 
έχουμε: 
 ( ) 15cos( 36.87 )i t ωt= - ∞ Α,   1( ) 75cos=v t ωt V  

και 2( ) 150cos( 53.13 )v t ωt= + ∞ V. 
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C = 636.62 μFv2(t)e(t)

v1(t)

i(t) 10 Ω

+
+ +

–

–
–

S

Φ1

Φ2
V

 
α) Να υπολογιστεί η ένδειξη του βολτομέτρου V. 
Όταν ο διακόπτης S είναι κλειστός να υπολογιστούν: 
β) Οι σχέσεις που δίνουν τις στιγμιαίες τιμές των ( )e t , 1( )v t , 2( )v t  και ( )i t  με 

αναφορά την τάση 2( )v t . 
γ) Η πραγματική και  άεργος ισχύς της πηγής ( )e t . 
δ) Η πραγματική  και  άεργος ισχύς των φορτίων Φ1 και Φ2.  

Λύση: 

α) Τα φασικά διανύσματα των ποσοτήτων 1( ), ( )i t v t  και 2( )v t  είναι:  

 
15

36.87
2

I = - ∞ó A 

 1
75

0
2

V = ∞ó V 

 2
150

53.13
2

V = ∞ó V 

Άρα: 

 ( )1 2
1

75 0 150 53.13 10 15 36.87
2

E V V IR= + + = ∞+ ∞+ ¥ - ∞ó ó ó   

  ( ) ( )
1 1 286.57

75 90 120 120 90 285 30 6
2 2 2

j j j= + + + - = + = ∞ó  

  203.24 6= ∞ó V 

Η ένδειξη του βολτομέτρου, συνεπώς, είναι:  

 | | 203.24φV V\ =  

β) Από τα δεδομένα του κυκλώματος με τον διακόπτη ανοικτό, τα φορτία μπο-
ρούν να παρασταθούν με σύνθετες αντιστάσεις: 
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( )

( )
1

1
75/ 2 0

5 36.87 4 3
15/ 2 36.87

V
Z j

I
∞

= = = ∞= +

- ∞

ó
ó

ó
Ω 

 
( )

( )
2

2
150/ 2 53.13

10 90 10
15/ 2 36.87

V
Z j

I
∞

= = = ∞=

- ∞

ó
ó

ó
Ω 

Η σύνθετη αντίσταση του πυκνωτή είναι: 

 6
1 1

5
2 50 636.62 10-

= - = - = -

¥ ¥ ¥
CZ j j j

ωC π
Ω 

Με το κλείσιμο του διακόπτη οι σύνθετες αντιστάσεις 2Z  και CZ  συνδέονται 
παράλληλα, οπότε: 

 2
2

2

50
// 10 10 90

5 10
C

zc C
C

Z Z
Z Z Z j

Z Z j j
= = = = - = - ∞

+ - +
ó Ω 

Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα Ι και οι τάσεις 1V  και 2V  αποκτούν νέες τιμές 
και γίνονται: 

 
1

203.24 6
12.98 32.56

4 3 10 10zc

E
I

Z Z R j j
∞

= = = ∞¢
+ + + - +

ó
ó Α 

 1 1 5 36.87 12.98 32.56 64.9 69.43V Z I= = ∞¥ ∞= ∞¢ ¢ ó ó ó V 

 2 10 90 12.98 32.56 129.8 57.44zcV Z I= = - ∞¥ ∞= - ∞¢ ¢ ó ó ó V 

Επειδή οι στιγμιαίες τιμές ζητούνται με αναφορά την τάση 2( )v t , στα φασικά 
διανύσματα πρέπει να προστεθούν 57.44ο έτσι ώστε η φασική γωνία της τάσης 

2¢V  να γίνει μηδέν. Συνεπώς: 
 ( ) 286.57cos( 6 57.44 ) 286.57cos( 63.44 )e t ωt ωt\ = + ∞+ ∞ = + ∞ V 

 1( ) 2 64.9cos( 69.43 57.44 ) 91.5cos( 126.87 )v t ωt ωt\ = ¥ + ∞+ ∞ = + ∞¢ V 

 2( ) 2 129.8cos( 57.44 57.44 ) 183cosv t ωt ωt\ = ¥ - ∞+ ∞ =¢ V 

 ( ) 2 12.98cos( 32.56 57.44 ) 18.3cos( 90 )i t ωt ωt\ = ¥ + ∞+ ∞ = + ∞¢ Α 

γ) Η μιγαδική ισχύς της πηγής είναι: 

 (203.24 63.44 ) (12.98 90 ) 2638.05 26.56πS EI * *

= = ∞ ¥ ∞ = - ∞¢ ó ó ó  

  2359.6 1179.5j= -  

οπότε:  2359.6\ =πP W   και   1179.5\ = -πQ  Var 
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δ) Η μιγαδική ισχύς του φορτίου Φ1 είναι: 

 1 1 64.9 126.87 (12.98 90 ) 842.4 36.87 673.92 505.44ΦS V I j* *

= = ∞¥ ∞ = ∞= +¢ ¢ ó ó ó  

οπότε:  1 673.92\ =ΦP W  και  1 505.44\ =ΦQ Var 

Η μιγαδική ισχύς του φορτίου Φ2 είναι: 

 
2 2

2
2 *

2

| | 129.8
1684.8

10
¢

= = =

-
Φ

V
S j

jZ
 

οπότε:  2 0.0\ =ΦP W   και   2 1684.8\ =ΦQ Var 
 
 
21 Φόρτιση μετασχηματιστή  

Μετασχηματιστής τροφοδοτεί υπό τάση 1400 V παράλληλα συνδεδεμένα φορ-
τία συνολικής φαινόμενης ισχύος ακριβώς ίσης με την ονομαστική του φαινόμε-
νη ισχύ που είναι 25 kVA. Τα φορτία έχουν συνολικό συντελεστή ισχύος 0.9235 
επαγ. και η συχνότητα του συστήματος είναι 50 Hz.f =  

Φ1 ...1400 V

+

–

Μ/Σ

ΦnΦ1 ...1400 V

+

–

Μ/Σ

Φn

 
Ένα από τα φορτία αυτά φαινόμενης ισχύος 12.8 kVA και συντελεστή ισχύος 
0.866 χωρ. αφαιρείται και στη θέση του τροφοδοτείται ένα άλλο φορτίο με συ-
ντελεστή ισχύος 0.8 επαγ.  
α) Πόσα kVA του νέου επαγωγικού αυτού φορτίου μπορεί να τροφοδοτήσει ο 

μετασχηματιστής; 
β) Ποια είναι η συνολική πραγματική και άεργος ισχύς που τροφοδοτεί τώρα ο 

μετασχηματιστής και ποιος ο συνολικός συντελεστής ισχύος; 
γ) Αν είναι επιθυμητό ο συντελεστής ισχύος του συνολικού φορτίου να επανέλ-

θει στην τιμή που είχε πριν την αλλαγή των φορτίων με διάταξη αντιστάθμι-
σης άεργου ισχύος, να βρεθεί το είδος της απαιτούμενης προς τούτο αντι-
σταθμιστικής διάταξης και η άεργος ισχύς αυτής. 

δ) Ποια είναι η τιμή του στοιχείου αντιστάθμισης και ποια είναι η φαινόμενη 
ισχύς που τροφοδοτεί τώρα ο μετασχηματιστής; 
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4o Kεφάλαιο

ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

 
 
 

4.1 Μία συμμετρική, τριφασική γεννήτρια με σύνδεση Υ τροφοδοτεί τάσεις
θετικής ακολουθίας με εσωτερική πολική τάση 380 V και έχει εσωτερική
μιγαδική αντίσταση 0.25 0.45j+  Ω/φάση. Η γεννήτρια τροφοδοτεί συμμε-
τρικό, τριφασικό φορτίο με σύνδεση Υ και μιγαδική αντίσταση 40 30j+

Ω/φάση. Η μιγαδική αντίσταση της γραμμής που συνδέει τη γεννήτρια με
το φορτίο είναι 0.9 1.6j+  Ω/φάση. 
α) Να κατασκευάσετε το μονοφασικό ισοδύναμο του συστήματος. 
β) Να υπολογίσετε τα ρεύματα γραμμής. 
γ) Να υπολογίσετε τις φασικές και πολικές τάσεις στο φορτίο.  

Λύση: 
α) Στο μονοφασικό ισοδύναμο όλες οι ποσότητες πρέπει να είναι φασικές. 

I

V Vφ

j30 Ω

j1.6 Ωj0.45 Ω

40 Ω

0.25 Ω 0.9 Ω

+
V380

3

 
Σχήμα. Μονοφασικό ισοδύναμο του συστήματος. 

β) Το ρεύμα γραμμής υπολογίζεται από το Νόμο του Ohm: 

 
∞

= = = =
+ + + + + +ολ

VI
Z j j j j

 
380 3 (0 ) 219.3931

0.25 0.45 0.9 1.6 40 30 41.15 32.05
ó  

  = = - ∞

∞

219.3931
4.2063 37.9135 A

52.1587 37.9135 ó
ó

. 
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Στο σύστημα αναφοράς μας τα φασικά ρεύματα είναι στραμμένα κατά τη γωνία 
των φασικών τάσεων και έχουμε: 

 = - + ∞= ∞AI 4.2063 37.9135 90 4.2063 52.0865 Aó ó  

 = - ∞BI 4.2063 67.9135 Aó  

 = - ∞CI 4.2063 187.9135 Aó  

γ) Πάλι με το Νόμο του Ohm: 
 Η φασική τάση είναι: 

 = = + ◊ - ∞ =φ φV Ζ Ι j(40 30) 4.2063 37.9135ó  

  = ∞¥ - ∞= -50 36.8699 4.2063 37.9135 210.315 1.0436Vó ó ó  

Η γωνία αυτής της τάσης έχει αναφορά την τάση πηγής, την οποία θεωρήσαμε 
με γωνία ∞0   

και: 210.315 1.0436 90 210.315 88.9564 VΑΝφV = - ∞+ ∞= ∞ó ó  

 210.315 31.0436 VΒΝφV = - ∞ó  

 210.315 151.0436 VΕΝφV = - ∞ó  

Η πολική τάση είναι: 

 3 210.315 3 364.2763Vπφ φV V= ¥ = ¥ =  

και: 364.2763 1.0436 120 364.2763 118.9564 VABφV = - ∞+ ∞= ∞ó ó  

 = - ∞BCφV 364.2763 1.0436 Vó    = ∞CAφV 364.2763 238.9564 Vó . 
 
 

4.2 Στο σύστημα του προβλήματος 4.1 συνδέουμε το φορτίο σε Δ. Να επανα-
λάβετε τις ερωτήσεις του προβλήματος 4.1. 

Λύση: 
α) Για να κατασκευάσουμε τώρα το μονοφασικό ισοδύναμο πρέπει πρώτα να 

μετατρέψουμε το φορτίο από Δ σύνδεση σε Υ. Έχουμε: 

 
+

= = = +
Δ

Y
Z jZ j40 30

13.3333 10Ω
3 3
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I

V Vφ

j10 Ω

j1.6 Ωj0.45 Ω

13.3333 Ω

0.25 Ω 0.9 Ω

+
V380

3

 
Σχήμα. Μονοφασικό ισοδύναμο του συστήματος. 

β) Το ρεύμα γραμμής είναι: 

 
∞

= = = =
+ + + + + +ολ

VΙ
Z j j j j

380 3 0 219.3931
0.25 0.45 0.9 1.6 13.3333 10 14.4833 12.05

ó  

  = = - ∞

∞

219.3931
11.6448 39.7608 A

18.8404 39.7608 ó
ó

 

 = - ∞+ ∞= ∞AΙ 11.6448 39.7608 90 11.6448 50.2392 Aó ó  

 = - ∞BΙ 11.6448 69.7608 Aó      = - ∞CΙ 11.6448 189.7608 Aó  

Το ρεύμα τώρα, συγκρινόμενο με το ρεύμα στην άσκηση 4.1, έχει αυξηθεί γιατί 
μειώθηκε η σύνθετη αντίσταση του φορτίου. 

γ) Η φασική τάση είναι:  

 = = + ◊ - ∞ = - ∞φ φV Ζ Ι j(13.3333 10) 11.6448 39.7608 194.0792 2.8908 Vó ó    

και: 194.0792 87.1092 VANφV = ∞ó     194.0792 32.8908 VBNφV = - ∞ó  

 194.0792 152.8908 VCNφV = - ∞ó  

Η πολική τάση είναι: 

 = ¥ = ¥ =πφ φV V 3 194.0792 3 336.1551V  

και: 336.1551 117.1092 VABφV = ∞ó     336.1551 2.8908 VBCφV = - ∞ó  

 336.1551 237.1092 VCAφV = ∞ó  
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5o Kεφάλαιο

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

 
 
 

5.1 Ένα συμμετρικό τριφασικό ωμικό φορτίο συνδεδεμένο σε τρίγωνο, τροφο-
δοτείται ασύμμετρα με τα ρεύματα γραμμών που φαίνονται στο Σχήμα.
Υπολογίστε τις συμμετρικές συνιστώσες των ρευμάτων γραμμής και των
ρευμάτων στο τρίγωνο. Παρατηρείται κάποια σχέση μεταξύ των συμμετρι-
κών συνιστωσών των ρευμάτων γραμμής και του τριγώνου;  

 

Λύση: 
Για τα ρεύματα γραμμών έχου-
με: 

 0A B CI I I+ + =    

ή  10 30 15 60 0CI∞+ - ∞+ =ó ó  

Άρα:  

 
16.1603 7.9904

18.0278 153.6901 A

CI j= - +

= ∞ó
 

Μετασχηματίζουμε το τρίγωνο 
σε αστέρα και παίρνουμε το 

A

R

IA = 10  30°

R

R
B

C
IB = 15  –60°

IC

IAB ICA

IBC

R
3

R
3

R
3
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ισοδύναμο κύκλωμα με τις διακεκομμένες γραμμές. Από το κύκλωμα αυτό παίρ-
νουμε: 

 ( )
3 3 3AB A B A B
R R RV I I I I= - = -  

και 

 
1

( )
3

AB
AB A B

VI I I
R

= = -  

Με όμοιο τρόπο παίρνουμε: 

 
1

( )
3BC B CI I I= -  

 
1

( )
3CA C AI I I= -  

 Αντικαθιστούμε τα ρεύματα γραμμών και έχουμε: 

 ( )
1

10 30 15 60 6.0093 86.3098 A
3ABI = ∞- - ∞ = ∞ó ó ó  

 ( )
1

15 60 18.0278 153.6901 10.5219 41.4477 A
3BCI = - ∞- ∞ = - ∞ó ó ó  

 ( )
1

18.0278 153.6901 10 30 8.334 173.1301 A
3CAI = ∞- ∞ = ∞ó ó ó  

Για τον υπολογισμό των συμμετρικών συνιστωσών των ρευμάτων χρησιμοποι-
ούμε την εξίσωση: 

 1
012 abc

-

=I T I  

όπου: 

 1 2

2

1 1 1
1

1
3

1

-

È ˘
Í ˙

= Í ˙
Í ˙
Î ˚

a a

a a

T  

Για τα ρεύματα γραμμής παίρνουμε τις ακόλουθες συμμετρικές συνιστώσες: 

 0
1

( ) 0 A
3A A B CI I I I= + + =  

 2
1

1
( )

3A A B CI I aI a I= + + =  

  ( )
1

10 30 15 60 120 18.0278 153.6901 240
3

= ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞ =ó ó ó  
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  13.9619 41.9325 A= ∞ó  

 2 2
2

1
( )

3A A B CI I a I a I= + + =  

  
( )

1
10 30 15 60 240 18.0278 153.6901 120

3

4.6616 248.2621 A

= ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞ =

= ∞

ó ó ó

ó

 

Για τα ρεύματα στους κλάδους του Δ φορτίου παίρνουμε τις ακόλουθες συμμε-
τρικές συνιστώσες: 

 0
1

( )
3AB AB BC CAI I I I= + + =  

  ( )
1

6.0093 86.3098 10.5219 41.4477 8.334 173.1301 0 A
3

= ∞+ - ∞+ ∞ =ó ó ó  

 2
1

1
( )

3AB AB BC CAI I aI a I= + + =  

  ( )
1

6.0093 86.3098 10.5219 41.4477 120 8.334 173.1301 240
3

= ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞ =ó ó ó  

  8.054 71.9776 A= ∞ó  

 2
2

1
( )

3AB AB BC CAI I a I aI= + + =  

  ( )
1

6.0093 86.3098 10.5219 41.4477 240 8.334 173.1301 120
3

= ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞ =ó ó ó  

  2.6879 218.4563 A= ∞ó  

Αν θέλαμε να υπολογίσουμε και στις άλλες φάσεις τις συμμετρικές συνιστώσες 
των υπολοίπων ρευμάτων στις γραμμές και στους κλάδους του Δ φορτίου, θα 
χρησιμοποιούσαμε τις εξ. 5.5 του βιβλίου. 
Από τα προηγούμενα αποτελέσματα προκύπτει: 

 1
1 30

3
A

AB
II = ∞ó  

 2
2 30

3
A

AB
II = - ∞ó  

Δηλαδή παρατηρούμε ότι για τις συμμετρικές συνιστώσες των ρευμάτων ισχύ-
ουν οι γνωστές μας σχέσεις για τα συμμετρικά συστήματα, που συνδέουν τα 
ρεύματα γραμμής με τα ρεύματα στους κλάδους του Δ φορτίου (γιατί;). 
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5.2 Μία γεννήτρια έχει ανοικτοκυκλωμένη τη φάση Α και βραχυκυκλωμένες
τις φάσεις Β και C με τη γη. Αν οι συμμετρικές συνιστώσες των ρευμάτων
είναι:  
  0 350 90 A,I = ∞ó    1 600 90 AI = - ∞ó   και   2 250 90 AI = ∞ó  

υπολογίστε τα ρεύματα στις φάσεις και το ρεύμα που τροφοδοτείται στη
γη. 

Λύση: 
Εφόσον γνωρίζουμε τις συμμετρικές συνιστώσες τα ρεύματα στις φάσεις υπολο-
γίζονται από την εξίσωση: 

 012abc =I TI  

Άρα: 0 1 2 350 90 600 90 250 90 0 AaI I I I= + + = ∞+ - ∞+ ∞=ó ó ó  

  2
0 1 2 350 90 600 90 240 250 90 120bI I a I aI= + + = ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞=ó ó ó  

   904.1571 144.5036 A= ∞ó  

  2
0 1 2 350 90 600 90 120 250 90 240cI I aI a I= + + = ∞+ - ∞+ ∞+ ∞+ ∞=ó ó ó  

   904.1571 35.4964 A= ∞ó  

  904.1571 144.5036 904.1571 35.4964 =n a b cI I I I= + + = ∞+ ∞ó ó  

   01050 90 3 AI= ∞=ó  

 
5.3 Οι τάσεις στους ακροδέκτες ενός συμμετρικού φορτίου, που αποτελείται

από τρεις ωμικές αντιστάσεις 10 Ω συνδεδεμένες σε Υ είναι: 

  100 0 VABV = ∞ó ,   80.8 121.44 VBCV = - ∞ó   και   90 130 VCAV = ∞ó . 

Αν ο ουδέτερος του φορτίου δεν συνδέεται με τη γη, υπολογίστε τα ρεύμα-
τα γραμμής. 

Λύση: 
1ος τρόπος με χρήση των συμμετρικών συνιστωσών (ΣΣ). 
Θα υπολογίσουμε τις ΣΣ των πολικών τάσεων και από αυτές τις ΣΣ των φασι-
κών τάσεων. Αυτές θα τις εφαρμόσουμε στα μονοφασικά ισοδύναμα των ακο-
λουθιακών κυκλωμάτων για να υπολογίσουμε τις ΣΣ των ρευμάτων γραμμής και 
από τις ΣΣ θα υπολογίσουμε τα φασικά ρεύματα γραμμής. Επειδή οι πολικές τά-
σεις δεν έχουν μηδενική ακολουθία, αλλά και οι φασικές τάσεις δεν έχουν μηδε-
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