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Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει σκοπό την ανάλυση της παράλληλης λειτουργίας 

δύο ή περισσοτέρων Μ/Σ ισχύος. Η εφαρμογή αυτή, συναντάται σε πολλά κτίρια που 

έχουν σημαντικά μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ. Η τοποθέτηση δύο ή περισσοτέρων 

Μ/Σ αντί ενός είναι στρατηγικής σημασίας, και οι λόγοι αναπτύσσονται μέσα στην 

εργασία. Επίσης για να μπορεί αυτό να γίνει εφικτό υπάρχουν κάποιοι κανόνες, 

προϋποθέσεις και υπολογισμοί, ώστε να υπάρχει ασφάλεια κατά την παράλληλη 

ζεύξη, αλλά και να μπορεί ο κάθε Μ/Σ να αποδίδει το μέγιστο. Έτσι, σε έναν 

αναγνώστη τον βοηθά ώστε να αναπτύξει τις γνώσεις, ή σε κάποιον που δεν έχει τις 

απαιτούμενες γνώσεις, να κατανοήσει την πλήρη λειτουργία ενός Μ/Σ από την στιγμή 

που θα εφαρμοστεί η ηλεκτρική τάση στην είσοδό του μέχρι το σημείο που θα την 

αποδώσει στην έξοδό του ή στο φορτίο.  

  Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ο 

τρόπος κατασκευής τους, αλλά και τα τμήματα από τα οποία αποτελείται. Από τα δύο 

τελευταία, καθορίζεται η ισχύς τους, ο τύπος τους κλπ. 

  Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει ότι περιέχει ένας μονοφασικός Μ/Σ, δηλαδή ο 

τρόπος λειτουργίας, φυσικά φαινόμενα που εμφανίζονται, μαθηματικοί τύποι, 

κυκλώματα που περιέχει, συνδεσμολογίες κλπ. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητες 

γνώσεις για την  ανάπτυξη της παράλληλης λειτουργίας, ώστε να γίνει ευκολότερα η 

κατανόηση των συνθηκών. Το μόνο που δεν αναλύθηκε, παρά μόνο έγινε αναφορά, 

είναι το μαγνητικό κύκλωμα και αυτό γιατί δεν είναι απαραίτητο. 

  Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει τους τριφασικούς Μ/Σ, δηλαδή κάποια στοιχεία τα 

οποία αλλάζουν ή δεν περιλαμβάνονται στους μονοφασικούς Μ/Σ, και είναι 

σημαντικά στην παράλληλη συνδεσμολογία, όπως για παράδειγμα οι συνδεσμολογίες 

τους. 

  Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η παράλληλη λειτουργία με όλα τα 

σημαντικά στοιχεία που είναι απαραίτητα ώστε να είναι εφικτή, και που 

προαναφέρθηκαν στην αρχή του προλόγου, δηλαδή οι  κανόνες, προϋποθέσεις και 

υπολογισμοί. Έτσι, ο αναγνώστης μετά την ανάγνωση θα είναι σε θέση να 

κατανοήσει, αλλά και να μπορεί να εφαρμόσει την θεωρία στην πράξη.  
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1 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

1.1  Σύντομη ιστορική ανασκόπηση 

 

Η ανάγκη μετασχηματισμού των ηλεκτρικών μεγεθών, φάνηκε από το 1882 με την 

ανάπτυξη των πρώτων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας συνεχούς ρεύματος τριών 

αγωγών, σε τάση 220V/110V που λειτούργησαν ταυτόχρονα στη Ν. Υόρκη και το 

Λονδίνο. Με την αύξηση της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, διαπιστώθηκε ότι 

για να συμφέρει οικονομικά η μεταφορά της, έπρεπε να γίνεται σε πολύ υψηλότερη 

τάση από αυτή που χρησιμοποιούσε η κατανάλωση. Στην συνέχεια βέβαια, έπρεπε να 

υποβιβάζεται για να μπορεί να διανεμηθεί ακίνδυνα και να χρησιμοποιηθεί από τους 

καταναλωτές.  

  Το πρόβλημα έλυσε η τεχνική της εποχής εκείνης, μεταβάλλοντας την ηλεκτρική 

τάση του συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) με ένα ζεύγος κινητήρα – γεννήτριας, το οποίο 

όμως είχε μικρό βαθμό απόδοσης , δηλαδή μεγάλες απώλειες ηλεκτρικής ισχύος. Το 

1890 γίνονται τα πρώτα πειράματα και στην συνέχεια προωθείται το εναλλασσόμενο 

ρεύμα (Ε.Ρ.), το οποίο και επικρατεί τελικά, χάρη κυρίως στο πλεονέκτημα του να 

μετασχηματίζεται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά με την βοήθεια κατάλληλων 

μηχανημάτων που ονομάστηκαν μετασχηματιστές (συμβολικά Μ/Σ).  

  Σκοπός των Μ/Σ, είναι η προσαρμογή της ηλεκτρικής ενέργειας στην εκάστοτε 

τάση. Χωρίς αυτούς, θα ήταν αδύνατη η παροχή ενέργειας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η 

τάση στους ακροδέκτες μιας μεγάλης σύγχρονης γεννήτριας (Στροβιλογεννήτριες), 

φθάνει τα 27 KV και το ρεύμα 5.000 Α. Επειδή στις γραμμές μεταφοράς υπάρχουν 

απώλειες, πρέπει το ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο (επειδή οι απώλειες 

είναι εξάρτηση του ρεύματος). Για να πετύχουμε όμως αυτό, πρέπει να υψωθεί η 

τάση για να μεταφερθεί η ισχύς που θέλουμε. Έτσι η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται σε υψηλή τάση και στην συνέχεια υποβιβάζεται για να 

είναι δυνατή η κατανομή στον καταναλωτή και επιτυγχάνουμε τον πιο οικονομικό 

τρόπο μεταφοράς της. Κύριο χαρακτηριστικό των μετασχηματιστών είναι ότι δεν 

έχουν κινούμενα μέρη, γι αυτό λέγονται και στητές μηχανές. Με τους Μ/Σ, η 

ανύψωση ή ο υποβιβασμός της τάσης του Ε.Ρ. γίνεται με ελάχιστες απώλειες. Για 

παράδειγμα, σήμερα κατασκευάζονται μεγάλοι Μ/Σ με βαθμό απόδοσης μέχρι και 

99% δηλαδή με απώλεια 1% της ισχύος που μεταβιβάζεται. Η χρήση τέτοιων Μ/Σ, 

είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση των συστημάτων ηλεκτρικής 

ενέργειας Ε.Ρ. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η σχετική τεχνολογία καταναλωτών και 

συσκευών, που χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια με συνεχή βελτίωση του 

βαθμού απόδοσης τους. Αυτό γιατί όπου χρειαζόμαστε διαφορετική τάση ή ένταση 

του ρεύματος, ο Μ/Σ δίνει μια απλή και οικονομική λύση. Χάρη λοιπόν στους Μ/Σ το 

εναλλασσόμενο ρεύμα χρησιμοποιείται πια στα δίκτυα ηλεκτροδότησης των 

καταναλωτών όλων των χωρών. Έτσι αναπτύχθηκαν σταδιακά οι εφαρμογές του Ε.Ρ 

και μαζί με αυτές, όλοι σχεδόν οι τομείς της τεχνολογίας και παραγωγής. Το συνεχές 

ρεύμα χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε ειδικές εφαρμογές και σε ιδιαίτερες 
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περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές μετατρέπουμε το Ε.Ρ. του δικτύου, σε Σ.Ρ. με 

την βοήθεια ανορθωτών. 

  
 

 
 

Σχ. 1-1:  Μετασχηματισμοί τάσεως κατά την μεταφορά της ισχύος. 

 

Οι Μ/Σ που χρησιμοποιούνται στις παρά πάνω εφαρμογές, έχουν την ίδια αρχή 

λειτουργίας: η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος (P ή P1) που εισέρχεται στον 

μετασχηματιστή, εξέρχεται από αυτόν (P2 ή S) , όμως με αλλαγμένο το επίπεδο της 

τάσης (αρχή διατήρησης της ισχύος). Με τη χρήση τους, εξυπηρετείται κυρίως η 

μεταφορά και η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας από σύγχρονες γεννήτριες, γίνεται σε επίπεδα τάσης 15 kV - 20 kV. 

Επίσης, η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε διαφορετικό επίπεδο τάσης 

(σε υψηλή τάση 150 kV, ή υπερύψηλη τάση 400 kV, 750 kV) και με αυτό τον τρόπο 

μειώνονται οι απώλειες θερμότητας κατά την μεταφορά της. Τέλος, η χρησιμοποίηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στο ποιο κατάλληλο επίπεδο για κάθε 

καταναλωτική συσκευή (χαμηλή τάση 220 V στην Ευρώπη, ή 120 V στην Αμερική).  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτούνται χαμηλότερες τάσεις από τα 220 V του 

δικτύου, όπως σε ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μικρές 

ηλεκτρικές συσκευές.  

 

1.2  Δομή μετασχηματιστών 
 

Ο Μ/Σ αποτελείται από δύο ή περισσότερα πηνία, που τυλίγονται γύρω από έναν 

κοινό σιδηρομαγνητικό πυρήνα. Τα πηνία αυτά δεν είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα 

μεταξύ τους. Η μόνη σύζευξη που υπάρχει μεταξύ των σπειρών, είναι το κοινό 

μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό του πυρήνα. Το ένα από τα δύο πηνία του Μ/Σ, 
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συνδέεται με μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης, ενώ το δεύτερο συνδέεται με το 

φορτίο.  

Τα τυλίγματα κατασκευάζονται από σύρματα μονωμένα. Για διατομές συρμάτων 

μέχρι 3 τετραγωνικά χιλιοστά, χρησιμοποιούνται συνήθως κυλινδρικά σύρματα, ενώ 

για μεγαλύτερες διατομές, χρησιμοποιούνται σύρματα ορθογωνικά ή τετράγωνα για 

εξοικονόμηση χώρου. Οι στρώσεις χωρίζονται μεταξύ τους με μονωτικό χαρτί, ή 

άλλο κατάλληλο μονωτικό υλικό. Το πρώτο τύλιγμα ονομάζεται πρωτεύον τύλιγμα ή 

τύλιγμα εισόδου του μετασχηματιστή και το δεύτερο ονομάζεται δευτερεύον ή 

τύλιγμα εξόδου. Αν υπάρχει και τρίτο τύλιγμα, αυτό ονομάζεται τριτεύον τύλιγμα του 

Μ/Σ. Το τύλιγμα υψηλής τάσεως (Υ.Τ.) των μετασχηματιστών, αποτελείται από 

πολλές σπείρες μονωμένου χάλκινου αγωγού κυκλικής διατομής. Το τύλιγμα 

χαμηλής τάσεως (Χ.Τ.), κατασκευάζεται συνήθως από αγωγό τετραγωνικής ή 

ορθογωνικής διατομής μονωμένο με ταινία από χαρτί ή βαμβάκι. Αυτό έχει πάντοτε 

μικρότερο αριθμό σπειρών από το τύλιγμα Υ.Τ. και μεγαλύτερη διατομή αγωγού. Η 

τοποθέτηση και η στήριξη των σπειρών του τυλίγματος, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 

ικανοποιητικό, ώστε να αντέχουν στις ηλεκτροδυναμικές καταπονήσεις που 

εμφανίζονται σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο τυλίγματα είναι προσεκτικά 

μονωμένα μεταξύ τους. Στην περίπτωση μετασχηματιστών υποβιβασμού τάσεως, το 

τυλίγματα Υ.Τ.  συνδέεται με την πηγή της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από το τύλιγμα 

Χ.Τ. τροφοδοτείται η κατανάλωση. Σε αυτήν την περίπτωση το τύλιγμα Υ.Τ. 

ονομάζεται πρωτεύον τύλιγμα ή απλά πρωτεύον, ενώ το τύλιγμα Χ.Τ. ονομάζεται 

δευτερεύον τύλιγμα ή δευτερεύον. Αντίθετα στους μετασχηματιστές ανυψώσεως 

τάσεως, πρωτεύον ονομάζουμε το τύλιγμα Χ.Τ. που συνδέεται με την πηγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και δευτερεύον, το τύλιγμα Υ.Τ. 

  Το μαγνητικό κύκλωμα που ονομάζεται και πυρήνας του Μ/Σ, κατασκευάζεται από 

πολλά μαγνητικά ελάσματα. Το πάχος των ελασμάτων αυτών είναι 0,35 ως 0,5 mm 

και φέρουν επιφανειακή μόνωση από ειδικό βερνίκι για περιορισμό των 

δινορρευμάτων. Τα ελάσματα από τα οποία κατασκευάζεται ο πυρήνας, είναι 

πυριτιούχα προσανατολισμένων κόκκων ψυχρής έλασης μαγνητικά 

προσανατολισμένα και μονωμένα και από τις δύο πλευρές. Έτσι, επιτυγχάνεται η 

ελαχιστοποίηση των απωλειών από υστέρηση και δινορρεύματα. Τα ελάσματα πρέπει 

να έχουν κατάλληλο σχήμα, ώστε να μπαίνουν τα πηνία εύκολα στα ανοίγματα που 

σχηματίζουν κατά τη συναρμολόγησή τους. Για να μη δημιουργείται συγκεντρωμένη 

μαγνητική αντίσταση στο διάκενο αέρα των αρμών της συναρμολόγησης, τα 

ελάσματα τοποθετούνται κατά εναλλασσόμενες κατευθύνσεις. Η σχεδίαση της 

μορφής του πυρήνα, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η όλη κατασκευή να είναι συμπαγής 

και οι μαγνητικές γραμμές στον πυρήνα να έχουν το ελάχιστο δυνατό μήκος. Η 

ωφέλιμη διατομή ενός πυρήνα, είναι περίπου το 90% της γεωμετρικής του διατομής, 

γιατί την υπόλοιπη την καταλαμβάνουν οι μονώσεις των ελασμάτων. Με κατάλληλη 

σύσφιξη του πυρήνα και με την σωστή επιλογή του ύψους της επαγωγής, 

επιτυγχάνεται ο περιορισμός του θορύβου του Μ/Σ στα όρια των διεθνών 

προδιαγραφών. Ο πυρήνας του μετασχηματιστή κατασκευασμένος όπως αναφέρθηκε 

από μαγνητικά ελάσματα, αποτελείται από δύο κορμούς, δηλαδή τα κατακόρυφα 

μέρη και από τα δύο ζυγώματα, δηλαδή τα οριζόντια μέρη. Όταν τα τυλίγματα του 

μετασχηματιστή τοποθετούνται γύρω από τα δύο  κάθετα μέρη του πυρήνα, τότε 

ονομάζεται Μ/Σ τύπου πυρήνα. 
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Σχ. 1-2: Μ/Σ τύπου πυρήνα. 

 

Ο πυρήνας σε αυτόν τον τύπο Μ/Σ, ονομάζεται τυλιχτός γιατί τα ελάσματα 

τυλίγονται σε μορφή πυρήνα με αποκομμένες λωρίδες μαγνητικού υλικού. Αντίθετα, 

όταν τα τυλίγματα τοποθετούνται στο μεσαίο κάθετο τμήμα του πυρήνα, τότε ο Μ/Σ 

ονομάζεται τύπου κελύφους ή μανδύα, και η ροή κλείνει κύκλωμα από τα ακριανά 

σκέλη και το ζύγωμα . Οι μετασχηματιστές τύπου κελύφους έχουν μικρότερη ροή 

σκεδάσεως από τους μετασχηματιστές τύπου πυρήνα, και ο πυρήνας τους ονομάζεται 

στοιβαχτός πυρήνας. Σε αυτούς, τα ελάσματα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο 

έτσι ώστε τα κενά μεταξύ του τέλους των ελασμάτων του ενός στρώματος, να 

επικαλύπτονται από το έλασμα του επόμενου στρώματος. 

 
Σχ. 1-3: Μ/Σ τύπου μανδύα. 

 

Οι μετασχηματιστές τυλιχτού πυρήνα, παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα έναντι 

των μετασχηματιστών στοιβαχτού πυρήνα : 

 

 Έχουν μικρότερο ρεύμα μαγνήτισης, 
 Έχουν μικρότερο θόρυβο, διότι αποτελούνται από μικρότερα φύλλα 
μαγνητικού υλικού, 

 Υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση της διατομής του πυρήνα, 
 Μικρότερες απώλειες πυρήνα, 
 Δεν απαιτείται σημαντική εργασία διότι η τύλιξη γίνεται με κατάλληλη 
αυτόματη μηχανή. 

 

Τα μειονεκτήματά τους έναντι των μετασχηματιστών τύπου στοιβαχτού πυρήνα είναι 

αντίστοιχα : 
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 Τα κενά αέρος πιθανόν να διαφέρουν μεταξύ τους λόγω των ανοχών της 
μηχανής περιέλιξης των πυρήνων, και λόγω των δυσκολιών στην επεξεργασία 

του μαγνητικού υλικού, 

 Οι επιθυμητές διαστάσεις των τυλιχτών πυρήνων, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν με ακρίβεια, 

 Η μηχανή περιέλιξης πυρήνων έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Μπορεί να 
τυλίξει πυρήνες εώς ένα μέγιστο βάρος και μέχρι κάποια μέγιστη διάμετρο. 

Αντίθετα, οι στοιβαχτοί πυρήνες κατασκευάζονται για οποιαδήποτε επιθυμητή 

διάσταση. 

 

  Σε κάθε κορμό του μετασχηματιστή το τύλιγμα Χ.Τ. είναι σε μορφή κυλίνδρου, και 

το τύλιγμα Υ.Τ. επίσης σε κυλινδρική μορφή. Το τύλιγμα Υ.Τ. περιβάλει το τύλιγμα 

Χ.Τ.  και μονώνονται μεταξύ τους και ως προς τον κορμό με μονωτικούς κυλίνδρους. 

Πάντα στα κυλινδρικά τυλίγματα, το τύλιγμα υψηλής τάσης είναι από την εξωτερική 

πλευρά και περιβάλει το τύλιγμα χαμηλής τάσης, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η 

μόνωση από τον πυρήνα. Αυτά τα τυλίγματα ονομάζονται ομόκεντρα ή 

συγκεντρικά. Όταν τα τυλίγματα του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος 

τυλίγματος, υποδιαιρούνται σε μικρότερα ή περισσότερα τυλίγματα και 

τοποθετούνται διαδοχικά το ένα κάτω από το άλλο, τότε ονομάζονται δισκοειδή. Οι 

δίσκοι χαμηλής τάσης συνδέονται σε σειρά μεταξύ τους, ομοίως και οι δίσκοι υψηλής 

τάσης. Έτσι έχουμε δύο άκρα για τη χαμηλή τάση και δύο για την υψηλή τάση. 

  Όταν ο μετασχηματιστής είναι κατασκευασμένος για χαμηλές τιμές ισχύος, τότε ο 

πυρήνας με τα τυλίγματα που ονομάζεται και ενεργό μέρος του μετασχηματιστή, 

είναι συνήθως εκτεθειμένος στον αέρα του περιβάλλοντος. Οι μετασχηματιστές αυτοί 

ονομάζονται ξηροί μετασχηματιστές.  

 

 
Εικ. 1-1: Τριφασικός Μ/Σ ξηρού τύπου. 

 

Όταν όμως είναι κατασκευασμένος για δίκτυα μεγαλύτερης ισχύος, το ενεργό μέρος 

του μετασχηματιστή είναι τοποθετημένο μέσα σε λέβητα που είναι γεμάτος από 

ειδικό μονωτικό ορυκτέλαιο, τελείως απαλλαγμένο από υγρασία. Οι μετασχηματιστές 

αυτοί ονομάζονται μετασχηματιστές ελαίου. 

Με την ίδια τεχνική που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα, κατασκευάζονται και οι 

τριφασικοί μετασχηματιστές. Αποτελούνται όπως και οι μονοφασικοί από τον πυρήνα 

και τα τυλίγματα. Ο πυρήνας των τριφασικών μετασχηματιστών έχει τώρα τρείς 

ίδιους κορμούς. Σε κάθε κορμό έχουμε ένα τύλιγμα Χ.Τ. και ένα τύλιγμα Υ.Τ. Έτσι 

έχουμε συνολικά τρία τυλίγματα, για τις τρείς φάσεις της Χ.Τ. και τις τρείς φάσεις 

της Υ.Τ., άρα έχει έξι άκρα.  

Όταν ο μετασχηματιστής προορίζεται για δίκτυα υψηλής τάσεως κατασκευάζεται σαν 

ένας μονοκόμματος κύλινδρος. Στην περίπτωση αυτή το τύλιγμα  υψηλής τάσεως 

κάθε φάσης, κατασκευάζεται από πολλά ανεξάρτητα πηνία τα οποία τοποθετούνται 
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το ένα δίπλα στο άλλο και συνδέονται σε σειρά. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε 

να μην έχουμε μεγάλη τάση μεταξύ των σπειρών που βρίσκονται στις διαδοχικές 

στρώσεις του τυλίγματος. Κατά την κατασκευή των μετασχηματιστών, λαμβάνονται 

κατάλληλα μέτρα ώστε να διευκολύνεται η μετάδοση της θερμότητας των απωλειών 

στον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή, λαμβάνονται μέτρα για την ψύξη των 

μετασχηματιστών, ώστε η θερμοκρασία τους στην λειτουργία να μην ανεβαίνει σε 

όρια επικίνδυνα για τις μονώσεις. Ανάλογα με τον τρόπο ψύξης, τους 

μετασχηματιστές τους διακρίνουμε σε: 

 

 Ξηρούς με φυσική ψύξη, 
 Ξηρούς με εξαναγκασμένη κυκλοφορία του αέρα ψύξεως, 
 Ελαίου με φυσική κυκλοφορία του λαδιού, 
 Ελαίου με εξαναγκασμένη κυκλοφορία του λαδιού. 

 

Ένας τριφασικός μετασχηματιστής από πλευράς κατασκευής του πυρήνα, μπορεί να 

κατασκευασθεί είτε από τρείς ανεξάρτητους πυρήνες, είτε απ’ απευθείας 

χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο τριφασικό πυρήνα. Ο τριφασικός μετασχηματιστής με 

ενιαίο τριφασικό πυρήνα, παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

 Έχει μικρότερο κόστος,  
 Έχει λιγότερο βάρος, 
 Καταλαμβάνει μικρότερο χώρο, 
 Έχει μεγαλύτερη απόδοση. 

 

Εκτός όμως από τα τυλίγματα και τον πυρήνα, οι Μ/Σ ελαίου περιέχουν και άλλα 

στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, τα οποία περιγράφονται 

παρακάτω, και παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί, όπως: 

 

 
Εικ. 1-2: Τριφασικός Μ/Σ τύπου ελαίου. 

 

Το δοχείο που περικλείει τον πυρήνα, τα τυλίγματα, και το λάδι ψύξης του 

μετασχηματιστή. Όταν τα τυλίγματα του μετασχηματιστή διαρρέονται από ρεύμα, 

εκλύεται κατά το γνωστό φαινόμενο Joule, θερμότητα. Έτσι, έχουμε μια απώλεια 

ενέργειας από το χαλκό των τυλιγμάτων. Ωστόσο, θερμότητα εκλύεται επίσης και 

από τον πυρήνα, λόγω κυκλοφορίας μέσα σ’ αυτόν των δινορευμάτων. Στην 
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περίπτωση αυτή, έχουμε μια απώλεια ενέργειας από το σίδηρο του πυρήνα. Η 

θερμότητα που εκλύεται, πρέπει να αποβάλλεται στο περιβάλλον για να μην 

πλησιάζει η θερμοκρασία του μετασχηματιστή σε επικίνδυνα όρια. Το μονωτικό λάδι 

είναι αυτό που λειτουργεί σαν ψυκτικό μέσο. Το δοχείο μέσα στο οποίο τοποθετείται 

το συγκρότημα του πυρήνα μαζί με τα πηνία, είναι ένα κατάλληλο χαλύβδινο δοχείο 

που είναι γεμάτο με μονωτικό λάδι, το οποίο εκτός από την ψύξη του 

μετασχηματιστή χρησιμεύει και για τη μόνωσή του. Στο πάνω μέρος του δοχείου, 

υπάρχει σιδερένιο καπάκι, που στερεώνεται στο δοχείο περιφερειακά με βίδες. Η 

στεγανοποίηση του δοχείου, γίνεται με κατάλληλη φλάντζα. Πάνω στο καπάκι, 

τοποθετούνται οι μονωτήρες υψηλής και μέσης τάσης, ενώ στα πλευρικά βρίσκονται 

κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση των ψυγείων ψύξεως του λαδιού  

 

Τους μονωτήρες υψηλής, και μέσης τάσης, που χρησιμεύουν για την ασφαλή 

διέλευση του ρεύματος. Οι μονωτήρες διέλευσης υψηλής τάσης, είναι συνήθως τύπου 

πυκνωτή. Το εσωτερικό του μονωτήρα αποτελείται από μονωτικό υλικό, συνήθως 

χαρτί, στο οποίο έχουν παρεμβληθεί κύλινδροι από φύλλα κασσιτέρου ή αλουμινίου. 

Με τον τρόπο αυτό, από τον αγωγό διέλευσης μέχρι το σώμα του μετασχηματιστή, 

παρεμβάλλεται μια σειρά από πυκνωτές ίσης χωρητικότητας. Σκοπός των πυκνωτών 

αυτών, είναι η ομαλή κατανομή της τάσης σε όλο το πάχος του μονωτικού, για να 

μην καταπονούνται ηλεκτρικά ορισμένα τμήματα της μόνωσης. Αναφορικά με τους 

μονωτήρες μέσης τάσης, δύο είναι οι βασικοί τύποι που χρησιμοποιούνται. Ο ένας 

είναι όμοιος με τους μονωτήρες υψηλής τάσης, και ο άλλος συνίσταται σε έναν 

μονωτήρα από πορσελάνη, ο οποίος είναι γεμάτος με λάδι το οποίο επικοινωνεί 

υδραυλικά με το λάδι ψύξης του μετασχηματιστή.  

 

Το δοχείο διαστολής, το οποίο χρησιμεύει για να δέχεται την αύξηση του όγκου του 

λαδιού, όταν αυτό θερμαίνεται κατά τη λειτουργία του μετασχηματιστή. Στο δοχείο 

διαστολής υπάρχει δείκτης στάθμης λαδιού, ώστε να ελέγχεται οπτικά η ποσότητα 

του λαδιού που υπάρχει μέσα σ’ αυτό. Ο δείκτης στάθμης, μπορεί να είναι είτε ένας 

απλός γυάλινος σωλήνας που δείχνει τη στάθμη με βάση την αρχή των 

συγκοινωνούντων δοχείων, είτε ένας μαγνητικός δείκτης, που καταγράφει τη στάθμη 

με μια κατακόρυφη σειρά από εξωτερικά διαταγμένα μαγνητάκια, τα οποία 

ενεργοποιούνται από πλωτήρα με μεταλλικό στοιχείο που επιπλέει μέσα στο δοχείο. 

Η ελεύθερη στάθμη του λαδιού του δοχείου διαστολής, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή 

με τον αέρα της ατμόσφαιρας, γιατί το λάδι θα απορροφήσει υγρασία. Για το λόγο 

αυτό φροντίζουμε να παρεμβάλλουμε κατάλληλα συσκευή με υγροσκοπικούς 

κρυστάλλους  

 

Το ψυγείο του λαδιού που χρησιμεύει για την ψύξη του λαδιού. Για την καλύτερη 

απαγωγή της παραγόμενης θερμότητας, τοποθετούνται εξωτερικά του δοχείου του 

μετασχηματιστή τα ψυγεία, που διαθέτουν εκτεταμένες επιφάνειες εναλλαγής της 

θερμότητας. Στους μετασχηματιστές μεγάλης ισχύος με λάδι, η ψύξη του λαδιού 

διευκολύνεται ακόμα περισσότερο με την εξαναγκασμένη κυκλοφορία του αέρα 

χρησιμοποιώντας ανεμιστήρες.  

 

Την ασφαλιστική διάταξη Buchholtz, η οποία τοποθετείται μεταξύ δοχείου διαστολής 

και του σώματος του μετασχηματιστή. Αυτή φέρει έναν πλωτήρα οπτικής και 

ηχητικής σήμανσης, έναν πλωτήρα διακοπής, έναν εξαεριστικό κρουνό, έναν κρουνό 

αποστράγγισης, και συνιστά μια διάταξη ευαίσθητη και αξιόπιστη, για την προστασία 

ενός μετασχηματιστή από διαρροή λαδιού και υπερθέρμανση. Και τούτο, γιατί αν 
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εξαιτίας μιας διαρροής λαδιού αδειάσει το δοχείο διαστολής και κατέβει η στάθμη 

του λαδιού κάτω από τον πλωτήρα σήμανσης, τότε θα κλείσουν οι επαφές της 

διάταξης Buchholtz, θα ηχήσει η σειρήνα, και θα αρχίσει να αναβοσβήνει μια λάμπα. 

Αν συνεχιστεί η διαρροή, ο μετασχηματιστής θα υπερθερμανθεί από έλλειψη λαδιού. 

Θα αυξηθεί η θερμοκρασία, και θα δημιουργηθούν φυσαλίδες στη μάζα του λαδιού, 

οι οποίες και θα κινήσουν τον πλωτήρα διακοπής. Εδώ έχουμε το δεύτερο επίπεδο 

ασφάλειας, γιατί μόλις κλείσουν οι επαφές του πλωτήρα, ενεργοποιείται το σύστημα 

αυτόματων διακοπτών και βγαίνει οριστικά εκτός λειτουργίας ο μετασχηματιστής. Αν 

το λάδι υπερθερμανθεί από βραχυκύκλωμα ή από υπερφόρτιση διαρκείας, και πάλι η 

ασφαλιστική διάταξη θα ενεργοποιηθεί για την προστασία του μετασχηματιστή.  

 

Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου, περιλαμβάνουν μόνο τους μονωτήρες των αγωγών. 

Για την προστασία τους από υπερθέρμανση, χρησιμοποιούνται κατάλληλα 

ηλεκτρόδια (ένα για κάθε τύλιγμα Υ.Τ και Χ.Τ.), τα οποία συνδέονται σε 

ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου, το οποίο ελέγχει την θερμοκρασία. Σε περίπτωση 

υπερθέρμανσης, έχει δύο βαθμίδες ειδοποίησης. Στην πρώτη ενεργοποιεί μία 

σειρήνα, και στην δεύτερη διακόπτει την λειτουργία του γενικού διακόπτη μέσης 

τάσης, ώστε να σταματήσει την λειτουργία του Μ/Σ για να μην προκληθεί ατύχημα.  

 

1.3  Χρήση μετασχηματιστών 
 

Στην εποχή μας οι Μ/Σ κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη, τύπους και παραλλαγές 

και χρησιμοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας του ανθρώπου. 

Από τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και την βαριά βιομηχανία (π.χ. Μ/Σ 

διανομής), την βιοτεχνία (π.χ. Μ/Σ ηλεκτροσυγκολήσεων, φόρτισης συσσωρευτών), 

το γραφείο (π.χ. Μ/Σ ηλεκτρονικών συσκευών), τις συγκοινωνίες και μεταφορές (π.χ. 

Μ/Σ ηλεκτρικής έλξης), το σπίτι (π.χ. Μ/Σ ηλεκτρικού κουδουνιού, ηλεκτρικών 

συσκευών) μέχρι και τις τηλεπικοινωνίες (π.χ. Μ/Σ τροφοδοτικού κινητού 

τηλεφώνου). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω η διάκριση των Μ/Σ γίνεται: 

 

 Ως προς την ισχύ τους σε : 
Μετασχηματιστές οργάνων: Είναι μικρής ισχύος και χρησιμοποιούνται σε όργανα 

μέτρησης και σε πίνακες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Μετασχηματιστές ισχύος: Μεταβιβάζουν σημαντικές ισχύς και χρησιμοποιούνται στα 

δίκτυα μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Οι μετασχηματιστές ισχύος διακρίνονται: 

 

 Ως προς τον αριθμό των φάσεών τους σε : 
- Τριφασικούς μετασχηματιστές: Χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της τάσεως σε 

τριφασικό σύστημα 

- Μονοφασικούς μετασχηματιστές: Χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της τάσεως 

μίας φάσεως του τριφασικού συστήματος. 

 

 Ως προς τον τρόπο ψύξης τους σε: 
-Μετασχηματιστές ξηρού τύπου : Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου ψύχονται με αέρα . 

-Μετασχηματιστές ελαίου: Οι μετασχηματιστές ελαίου ψύχονται με την κυκλοφορία 

ελαίου. 
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 Ως προς τον χώρο τοποθέτησής τους σε : 
- Μετασχηματιστές υπαίθρου 

- Μετασχηματιστές κλειστού χώρου. 

 

 Ως προς τη χρήση τους στο σύστημα ηλεκτροδότησης 
-Μετασχηματιστές μονάδος ή ανυψώσεως : Συνδέονται στην έξοδο των γεννητριών 

και ανυψώνουν την τάση ώστε να οδηγηθεί στη γραμμή μεταφοράς . 

-Μετασχηματιστές υποσταθμών ή υποβιβασμού : Συνδέονται στο τέλος των γραμμών 

μεταφοράς και υποβιβάζουν την τάση στα επίπεδα διανομής . 

-Μετασχηματιστές διανομής : Υποβιβάζουν την τάση στα επίπεδα χρησιμοποίησης. 

 

 Ως προς τον τύπο του πυρήνα 

- Μετασχηματιστές τύπου πυρήνα :  

-Μετασχηματιστές τύπου κελύφους ή μανδύα:  

 

Επίσης οι Μ/Σ χρησιμοποιούνται και ως συσκευές ηλεκτρικής απομόνωσης, διότι 

μεταξύ του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος πηνίου, δεν υπάρχει ηλεκτρική 

σύζευξη παρά μόνο μαγνητική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες καταστάσεις (π.χ. ηλεκτροπληξίες), στην περίπτωση κατά την οποία 

παρουσιαστεί σφάλμα μόνωσης σε συσκευή, η οποία τροφοδοτείται από το 

δευτερεύον του Μ/Σ, με την οποία ο άνθρωπος έλθει σε επαφή ή απ’ ευθείας επαφή 

του ανθρώπου με το ένα άκρο του δευτερεύοντος πηνίου. 
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2 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 

 

 

2.1 Βασικοί ορισμοί. 
 

  Για την ανάπτυξη λειτουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κυκλώματος, απαιτούνται 

κάποιοι ορισμοί και σχέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 

κυκλώματος, και αναφέρονται περιληπτικά παρακάτω: 

 

 Όταν ένα σύρμα διαρρέεται από σταθερό ρεύμα Ι, τότε σε ένα σημείο P, 

δημιουργείται ένα στοιχειώδες μαγνητικό πεδίο dB που οφείλεται στο 

στοιχειώδες τμήμα του σύρματος. Αυτός ο ορισμός διατυπώθηκε από τους 

Biot και Savart.  

 

 Μαγνητικό πεδίο, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται μαγνητικές 
δυνάμεις επί μαγνητικών μαζών ή ρευματοφόρων αγωγών ή ηλεκτρικών 

φορτίων σε κίνηση, και εκδηλώνεται με την ανάπτυξη δυνάμεων μέσα σε 

αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του μαγνητικού πεδίου, 

είναι η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. Η μορφή του μαγνητικού πεδίου, 

παριστάνεται με τις μαγνητικές ή δυναμικές γραμμές, οι οποίες είναι κλειστές 

καμπύλες, και έχουν φορά από τον βόρειο προς τον νότιο πόλο σχηματίζοντας 

κλειστές διαδρομές. Σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, οι μαγνητικές 

γραμμές του πεδίου, είναι ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον αγωγό, είναι 

κάθετες προς τον αγωγό, ενώ η φορά τους εξαρτάται από την φορά του 

ρεύματος στον αγωγό. Το μαγνητικό πεδίο υφίσταται όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η ροή του ρεύματος. 

 

 Το μαγνητικό πεδίο των μόνιμων μαγνητών, οφείλεται στις κινήσεις των 
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα του ατόμου και του άξονά τους. Αυτές οι 

κινήσεις των ηλεκτρονίων, ισοδυναμούν με στοιχειώδη ηλεκτρικά ρεύματα, 

τα οποία αναπτύσσουν στοιχειώδη μαγνητικά πεδία. Έτσι, κάθε άτομο 

οποιουδήποτε υλικού παράγει κάποιο μαγνητικό πεδίο, και είναι ένας 

στοιχειώδης μαγνήτης με βόρειο και νότιο πόλο. Στα σιδηρομαγνητικά υλικά 

από τα οποία κατασκευάζονται οι μαγνήτες, τα μαγνητικά πεδία των ατόμων 

του υλικού, είναι προσανατολισμένα μέσα σε πολύ μικρές περιοχές του 

υλικού. Αυτές οι περιοχές, ονομάζονται περιοχές “weiss”, και κάθε μία 

αποτελεί ένα μικροσκοπικό μαγνήτη. Όταν οι περιοχές weiss του 

σιδηρομαγνητικού υλικού είναι προσανατολισμένες στην ίδια διεύθυνση, το 

υλικό έχει τα χαρακτηριστικά ενός μαγνήτη, ενώ αν είναι τυχαία 

προσανατολισμένες, το υλικό εμφανίζεται αμαγνήτιστο.     
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 Η ένταση του μαγνητικού πεδίου, προσδιορίζεται από την ένταση της 
δυνάμεως του μαγνητικού πεδίου που ασκείται επάνω στη στοιχειώδη 

μαγνητική μάζα, φερόμενη στη θέση του σημείου αυτού. Συμβολίζεται με το 

(Η), μετριέται σε βέμπερ (Wb), και είναι η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής 

εντάσεως. Εμφανίζεται ως η κινητήρια δύναμη ανά μέτρο της διαδρομής των 

μαγνητικών γραμμών, η οποία δημιουργεί την πυκνότητα των μαγνητικών 

γραμμών Β. Τα μεγέθη Η και Β, έχουν δηλαδή μεταξύ τους τη σχέση αιτίας 

και αποτελέσματος. 
   

Β= μ ∙ Η  (T)      (2.1) 

 

Η ένταση του πεδίου      , σε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό του πηνίου, 
έχει μέτρο που δίνεται από την σχέση: 

 

      = 
    

 
 (At/m)     (2.2) 

 

N = αριθμός σπειρών 

l = μήκος των σπειρών 

I = ρεύμα που διαρρέει τις σπείρες 

Ο αριθμητής ονομάζεται μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ), και η μονάδα 

μέτρησης είναι τα αμπερελίγματα (At). Δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο με 

ένταση      , είναι ίση με την ισοδύναμη ένταση του ρεύματος που εφαρμόζεται 
στον πυρήνα, και δίνεται από την σχέση: 

 

F = N   I  (At)     (2.3) 

 

Όπου F είναι το σύμβολο της μαγνητεγερτικής δύναμης η οποία μετριέται σε 

αμπερελίγματα (Αt). Η ένταση του πεδίου      , σε ένα σημείο του χώρου στο 
εξωτερικό του ευθύγραμμου αγωγού έχει μέτρο που δίνεται από την σχέση: 

 

      = 
 

   
 (At/m)    (2.4)  

 

I = ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό 

r = κάθετη απόσταση του σημείου από τον αγωγό. 

Η ένταση διατυπώθηκε από τον νόμο του Ampere. 

 

 Η δύναμη F που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε ένα τυχόν σημείο του στον πόλο 

ενός μαγνήτη, αποδεικνύεται ότι είναι ανάλογη ενός μεγέθους που 

χαρακτηρίζει το πεδίο στο σημείο αυτό, και που ονομάζεται μαγνητική 

επαγωγή B. Το μέγεθος Β, καλείται και πυκνότητα μαγνητικής ροής, δηλαδή 

το σύνολο των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου που τέμνουν 

κάθετα την μονάδα επιφανείας (  ). Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής 

επαγωγής, είναι το Tesla (T). Από τις σχέσεις (2.1) και (2.2) προκύπτει: 

 

Τ = 
          

   
 ∙ 

 

 
    (2.5) 

 

Και επειδή Wb = V ∙ s καταλήγουμε στην σχέση: 
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1 Tesla = 1T = 1 Vs/     (2.6) 

 

Η μαγνητική επαγωγή, έχει την ίδια ακριβώς σύσταση με την ένταση του 

μαγνητικού πεδίου Η, και τα δύο μεγέθη συνδέονται από την σχέση (2.1). Ο 

ολικός αριθμός των μαγνητικών γραμμών που διαπερνά μία επιφάνεια, 

ονομάζεται μαγνητική ροή της μαγνητικής επαγωγής Β, ή απλά μαγνητική 

ροή, και συμβολίζεται με το γράμμα Φ. Αν η Β δεν είναι ίδια σε όλο το πεδίο, 

τότε παίρνουμε πολύ μικρό τμήμα της επιφανείας ds που θεωρούμε την Β 

σταθερή, και εφαρμόζουμε τους τύπους  

 

dφ=Bds (χωρίς γωνία)    (2.7) 

dφ=Bdsσυνθ (για γωνία)   (2.8) 

 

Η ολική ροή βρίσκεται από τα ολοκληρώματα 

 

    
 

 ,     συνθ
 

  (Vs = Wb και Vs/   Tesla)  (2.9) 

 

 Εάν το μέτρο της είναι σταθερό σε όλη την επιφάνεια S, και το διάνυσμα της 

κάθετο στην επιφάνεια, τότε η σχέση απλοποιείται και γίνεται: 

 

      =      ∙ S (Αt)    (2.10) 

 

Μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής είναι το Weber (Wb) ή ισοδύναμα το 

Volt ∙ Second (Vs). 

 

 Ο συντελεστής μ ονομάζεται μαγνητική διαπερατότητα, και εξαρτάται από το 

υλικό μεταξύ των δύο πόλων. Ο συντελεστής   , ονομάζεται σχετική 

μαγνητική διαπερατότητα, και ορίζει πόσες φορές η μαγνητική διαπερατότητα 

του υλικού είναι μεγαλύτερη από την διαπερατότητα του κενού. 

 

  =
 

  
     (2.11) 

 

 Μαγνητική αντίσταση Rμ σε ένα μαγνητικό κύκλωμα, είναι η δυσκολία την 
οποία συναντά η μαγνητική ροή Φ, καθώς μεταφέρεται σε ένα μαγνητικό 

κύκλωμα και παρέχεται από την σχέση  

 

Rμ = 
 

   
 (Aw/Wb) ή Rμ = 

  

 
   (2.12) 

 

Οπότε τώρα η μαγνητική ροή δίνεται από τις σχέσεις: 

 

Φ = 
  

  
 (Wb) και Φ = 

  

  
   (2.13)  

 

Ονομάζεται μαγνητική αντίσταση, γιατί ο παρονομαστής εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις διαστάσεις και το υλικό του πυρήνα, και είναι εντελώς 

ανάλογος στην δομή του με την ηλεκτρική αντίσταση ενός σύρματος με 

μήκος l, διατομής S και ειδική αγωγιμότητα και μετριέται σε Α/Vs = 
 

  
. 
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2.2 Αρχή λειτουργίας ιδανικού μονοφασικού μετασχηματιστή 
.    

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρικές 

μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια την οποία παίρνουν (A.C.) 

μιας ορισμένης τάσεως, σε ηλεκτρική ενέργεια (A.C.) μιας άλλης τάσεως (μικρότερης 

ή μεγαλύτερης) της ίδιας συχνότητας, χωρίς ενδιάμεσα να έχουμε μετατροπή σε 

μηχανική ενέργεια (δηλαδή χωρίς κινητά μέρη). Ο μετασχηματισμός αυτός έχει την 

ακόλουθη σειρά: 

  Ηλεκτρική ενέργεια-μετατροπή σε μαγνητική ενέργεια-μετατροπή σε ηλεκτρική 

ενέργεια, και βασίζεται στις θεωρίες του μαγνητισμού και του ηλεκτρομαγνητισμού, 

δηλαδή έχουμε την εφαρμογή στην πράξη κάποιων φυσικών φαινομένων και αρχών, 

τα οποία εφαρμόζονται πάνω στα κυκλώματα που περιέχει. Στην διατύπωση των 

θεωριών έχουν συμβάλει ερευνητές όπως οι: Tesla, Weber, Oersted, Ampere, 

Faraday, Lenz, Laplace. Τα κυκλώματα που περιέχει ένας Μ/Σ είναι το μαγνητικό και 

ηλεκτρομαγνητικό, και πιο αναλυτικά: 

 

2.2.1 Μαγνητικό κύκλωμα 
 

Η μετατροπή οφείλεται στo μαγνητικό κύκλωμα, το οποίο είναι το μέσο στο οποίο 

μεταφέρεται η μαγνητική ροή Φ. Το μαγνητικό κύκλωμα ή αλλιώς πυρήνας, λόγω 

του ρεύματος τροφοδοτήσεως, το οποίο ονομάζεται ρεύμα μαγνητίσεως, δημιουργεί 

την μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ), η οποία αναλύθηκε στα προηγούμενα, και αυτή 

με την σειρά της δημιουργεί την μαγνητική ροή. Οπότε η μαγνητική ροή είναι το 

μέσον μεταφοράς της ενέργειας σε ένα μαγνητικό κύκλωμα. Πιο αναλυτικά η 

λειτουργία του μαγνητικού κυκλώματος μπορούμε να πούμε ότι είναι η εξής: 

  Τροφοδοτώντας με μία εναλλασσόμενη τάση το πρωτεύον τύλιγμα αυξάνεται η τιμή 

της έντασης του μαγνητικού πεδίου (Η), με αποτέλεσμα να αυξάνεται αργά και η 

μαγνητική επαγωγή (Β). Σε αυτό το διάστημα, ο πυρήνας του Μ/Σ λειτουργεί 

ακόρεστα, δηλαδή μπορεί να αυξήσει και άλλο την μαγνητική ροή του. Στην 

ακόρεστη περιοχή, η ροή μεταβάλλεται γραμμικά με την μαγνητεγερτική δύναμη. 

Μετά από κάποια χρονική περίοδο όμως, και ενώ η ένταση του μαγνητικού πεδίου 

συνεχίζει να αυξάνεται, η αύξηση της μαγνητικής επαγωγής περιορίζεται. Είναι το 

σημείο που γίνεται η μετάβαση από το ακόρεστο στο σημείο κορεσμού. Αυτό το 

σημείο στην καμπύλη μαγνήτισης ονομάζεται γόνατο κορεσμού. Από το σημείο αυτό 

και μετά, παρόλο που αυξάνεται η ένταση το μαγνητικό πεδίο παραμένει σταθερό, 

είναι δηλαδή μία  οριζόντια ευθεία γραμμή και ονομάζεται περιοχή κορεσμού. Στο 

σχήμα 2.1 που ακολουθεί φαίνεται η καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικού υλικού. 
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Σχ. 2-1: Καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικού υλικού. 

 

Η καμπύλη μαγνητίσεως σχετίζεται με την μαγνητική διαπερατότητα, με την ένταση 

του μαγνητικού πεδίου, οπότε και της ροής, δηλαδή η σχέση (2.1). 

  Στην περιοχή κορεσμού, το μ παίρνει την τιμή της μαγνητικής διαπερατότητας του 

κενού (  ), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αυξήσει άλλο το μαγνητικό πεδίο. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η μαγνητική ροή είναι μεταβαλλόμενη. Αυτό σημαίνει 

ότι παίρνει και θετικές και αρνητικές τιμές, εξαιτίας της τάσεως τροφοδοσίας, έχει 

δηλαδή ημιτονοειδή μορφή. Στην περίπτωση αυτή, η καμπύλη μαγνητίσεως έχει 

ακριβώς την ίδια μορφή άλλα με αρνητική φορά, δημιουργείται δηλαδή ένας κύκλος 

μαγνήτισης. Από τα παραπάνω, βλέπουμε ότι η ένταση του πεδίου είναι ανάλογη της 

μαγνητεγερτικής δύναμης, ενώ η μαγνητική επαγωγή είναι ανάλογη της μαγνητικής 

ροής. Η σχετική μαγνητική διαπερατότητα των σιδηρομαγνητικών υλικών, δεν 

παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το εξωτερικά 

επιβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Αυτή η μη γραμμική σχέση φαίνεται στο σχήμα 2-3 

για ένα τυπικό σιδηρομαγνητικό υλικό. Το φαινόμενο του μαγνητικού κορεσμού 

μπορεί να εξηγηθεί βάσει της θεωρίας μαγνήτισης, σύμφωνα με την οποία η 

μαγνήτιση ενός υλικού, εν γένει οφείλεται στην ευθυγράμμιση μικρών μαγνητικών 

τομέων (magnetic domains) με το επιβαλλόμενο πεδίο. Στον κορεσμό, εκτός από την 

μεταβολή της τάσεως τροφοδοσίας, έχουμε ραγδαία μεταβολή (ελάττωση) του 

συντελεστή αυτεπαγωγής (L). Κατά την μαγνήτιση όμως του σιδηρομαγνητικού 

υλικού δεσμεύεται από αυτό κάποια μαγνητική ενέργεια η οποία δίνεται από την 

σχέση: 

    
 

 
  (J/  )    (2.14) 

 

2.2.2 Ηλεκτρομαγνητικό κύκλωμα 
 

  Η λειτουργία του Μ/Σ από πλευράς ηλεκτρομαγνητικού κυκλώματος, οφείλεται στο 

φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, την οποία διατύπωσε ο Faraday και 

είναι: 

  Η ηλεκτρεγερτική δύναμη ή τάση από επαγωγή, αναπτύσσεται σε όλες τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή Φ. Η επαγωγική 

τάση εξαρτάται από τον ρυθμό χρονικής μεταβολής της μαγνητικής ροής και είναι 

ανεξάρτητη από το μέγεθος της. Ο τρόπος μεταβολής της ροής δεν έχει καμία 

σημασία, και δημιουργείται από την μαγνητεγερτική δύναμη, η οποία είναι ανάλογη 
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προς την μεταβολή της πεπλεγμένης ροής ως προς τον χρόνο. Η στιγμιαία τιμή της 

παραγόμενης ΗΕΔ δίνεται από την σχέση: 

 

ε = - 
  

  
    ή   iR = - 

  

  
            (2.15) 

 

όπου, 

 λ (L) είναι η πεπλεγμένη ροή του πηνίου στο οποίο επάγεται η τάση. 

  Η πεπλεγμένη ροή (ή αυτεπαγωγή) είναι το άθροισμα των ροών που διέρχονται από 

κάθε μία σπείρα του πηνίου, και είναι αυτή που καθορίζει το πώς κατανέμεται η τάση 

σε κάθε πηνίο. Φροντίζει, η κατανομή να γίνεται όσο είναι δυνατόν πιο ομοιόμορφα 

σε όλες τις σπείρες, ανεξάρτητα από το σχήμα του πηνίου, δηλαδή να διατηρεί την 

σχέση μεταξύ σπειρών και ρεύματος: 

 

Ν∙φ(t) = L∙i(t)              (2.16) 

 

Η ροή όμως που διέρχεται από κάθε σπείρα δεν είναι ίδια αλλά διαφέρει ανάλογα με 

την θέση της καθεμίας στον πυρήνα, ορίζουμε δε την μέση τιμή της ροής ανά σπείρα 

του πηνίου. Αν η συνολική πεπλεγμένη ροή σε ολόκληρο το πηνίο είναι λ, και ο 

αριθμός των σπειρών του είναι Ν, η μέση τιμή της ροής ανά σπείρα του πηνίου 

δίνεται από την σχέση:  

 

   = 
 

 
          (2.17) 

Ή αλλιώς 

 

λ = Ν ∙ φ            (2.18) 

 

  Με την τροφοδοσία με τάση στο πρωτεύον τύλιγμα, δημιουργείται εξαιτίας της ροής 

του ρεύματος τάση από επαγωγή στο ίδιο το πηνίο, και δίνεται από τον τύπο: 

 

  = -    
  

  
    ή    iR = -    

  

  
    (2.19) 

 

  Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η μαγνητική ροή είναι μεταβαλλόμενη λόγω του 

μεταβαλλόμενου χρονικά ρεύματος i(t). Δηλαδή αυτή η μαγνητική ροή (φ
12

) που 

δημιουργείται από την τροφοδότηση του πρωτεύοντος πηνίου (1) κυκλοφορεί μέσω 

του μαγνητικού κυκλώματος και εμπλέκει  το δευτερεύον πηνίο (2), με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται ρεύμα από αμοιβαία επαγωγή και διαφορά δυναμικού στα άκρα του 

δευτερεύοντος πηνίου η οποία εξαρτάται και από τον αριθμό σπειρών του, και η τιμή 

του προκύπτει από την σχέση: 

  

  = -    
   

  
    ή   iR = -    

   

  
    (2.20) 

 

  Η ροή είναι εναλλασσόμενη, οπότε με το να βάλουμε πρόσημο, καταδεικνύουμε 

μόνο την θετική ή αρνητική φορά. Το αρνητικό πρόσημο, εισάγεται στον τύπο μόνο 

και μόνο για να αναδείξουμε τον νόμο του Lenz, ο οποίος αναλυτικά ορίζει ότι, η 

επαγωγική τάση θα πρέπει να έχει τέτοια φορά ώστε να αντιτίθεται στην αιτία που 

την δημιούργησε. Με τον νόμο αυτό βρίσκουμε την φορά της επαγόμενης τάσης και 

των επαγωγικών ρευμάτων που αυτή δημιουργεί. 



20 

 

 
 

Σχ. 2-2: Μονοφασικός ιδανικός μετασχηματιστής. 

 

  Λόγω της αντίστασης r που παρουσιάζεται στα τυλίγματα, παρουσιάζεται μία 

στιγμιαία πτώση τάσεως (r∙i), και η τάση στους ακροδέκτες δίνεται από την σχέση: 

 

U = r∙i + ε => r∙i + 
  

  
     (2.21) 

 

Η πτώση τάσεως αυτή, είναι μικρή και με προσέγγιση ισχύει: 

 

U   ε = 
  

  
      (2.22) 

 

Από τα παραπάνω, οι τάσεις που παίρνουμε στους ακροδέκτες πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος τυλίγματος είναι: 

 

U1 =   ∙   +    =>   ∙   + 
   

  
    (2.23) 

 

U2 =   ∙   +    =>   ∙   + 
   

  
    (2.24) 

 

  Συνοψίζοντας ως εδώ, έχουμε την τάση η οποία εμφανίζεται στο πηνίο 2 εξαιτίας 

της κυκλοφορίας ρεύματος στο πηνίο που ονομάζεται τάση από επαγωγή, και η τάση 

που εμφανίζεται στο πηνίο 1 από την κυκλοφορία του ρεύματος στο πηνίο 2 που 

ονομάζεται τάση αυτεπαγωγής (εξ επαγωγής), και αντιτίθεται στο εξωτερικό αίτιο 

που προκάλεσε την μεταβολή της μαγνητικής ροής. Το ρεύμα στο πηνίο 2 όμως, 

δημιουργεί μαγνητική ροή (   ) η οποία εμπλέκει το πηνίο 1 και δημιουργείται σε 

αυτό μία τάση η οποία ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη εξ επαγωγής. Πιο απλά, 

το ρεύμα στο πηνίο 1 δημιουργεί μαγνητική ροή (   ) που εμπλέκει το πηνίο 2, και 

μαγνητική ροή (  ) που εμπλέκει το πηνίο 1, κατ’ αναλογία το ρεύμα στο πηνίο 2 

δημιουργεί μαγνητική ροή (   ) η οποία εμπλέκει το πηνίο 1 και μαγνητική ροή (  ) 

η οποία εμπλέκει το πηνίο 2.  

  Για περαιτέρω ανάλυση όμως, τα φαινόμενα που παρουσιάζονται χωρίζονται σε δύο 

κομμάτια. Και τα δύο εμπλέκονται όταν γίνεται εξέταση στο κάθε ένα, αλλά με αυτόν 

τον τρόπο γίνονται πιο κατανοητά. Το πρώτο είναι αυτό της αυτεπαγωγής, και το 

δεύτερο της αλληλεπαγωγής. 
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α) Εξέταση ως προς την αυτεπαγωγή 

  Με τον όρο πεπλεγμένη ροή, που προκύπτει από την συνισταμένη μαγνητεγερτική 

δύναμη των δύο τυλιγμάτων, εννοούμε ότι η ροή διαπερνά και τα δύο τυλίγματα, και 

κυκλοφορεί εξ’ ολοκλήρου μέσα στον πυρήνα. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι για 

το πηνίο 1 η συνολική πεπλεγμένη μαγνητική ροή είναι: 

 

λ1 = Ν1(φ12+φ1+φ21) = Ν1(φ11+φ21)   (2.25) 

 

Όπου, 

 φ
11

  η συνολική μαγνητική ροή που οφείλεται στο ρεύμα i1 και ισχύει: 

 

φ
11

= φ
12

+ φ
21

     (2.26) 

 

Όπου, 

φ
12

  η ροή που εμπλέκεται με τα δύο τυλίγματα, εξ’ αιτίας όμως του πηνίου 1 και  φ
21

  

η ροή που εμπλέκεται με τα δύο τυλίγματα, εξ’ αιτίας του πηνίου 2. 

 

Αντίστοιχα η συνολική πεπλεγμένη μαγνητική ροή για το πηνίο 2 είναι: 

 

   =   (   +  +   ) =   (   +   )  (2.27) 

 

Όπου, 

 φ
22

  η συνολική μαγνητική ροή που οφείλεται στο ρεύμα i2 και ισχύει: 

 

φ
22

= φ
21

+ φ
12

     (2.28) 

 

Όπου, 

 φ
21

  η ροή που εμπλέκεται με τα δύο τυλίγματα, εξ’ αιτίας του πηνίου 2, και φ
12

  η 

ροή που εμπλέκεται με τα δύο τυλίγματα, εξ’ αιτίας όμως του πηνίου 1. 

 

Οπότε η ροή για κάθε πηνίο χωρίς τις απώλειες, από το ρεύμα στο ίδιο το πηνίο είναι: 

 

φ
Μ1

= φ
12

+ φ
1
 (για το πρωτεύον)   (2.29) 

 

φ
Μ2

= φ
21

+ φ
2
 (για το δευτερεύον)   (2.30) 

 

  Στον πραγματικό μετασχηματιστή όμως, κατά την τροφοδοσία του με τάση, για το 

κάθε τύλιγμα έχουμε τις αμοιβαίες ροές ή κοινές μαγνητικές ροές, οι οποίες 

μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια από το πρωτεύον τύλιγμα στο δευτερεύον και 

αντίστροφα, οι οποίες και δόθηκαν παραπάνω, αλλά και τις ροές διαρροής 

μαγνητικής ενέργειας ή απώλειες σκεδάσεως  φ
σ1

 και φ
σ2

. Η ολική ροή που εμπλέκει 

το κάθε τύλιγμα τώρα, υπολογίζοντας και τις απώλειες σκεδάσεως, λόγω του ίδιου 

ρεύματος πηνίου, δίνεται για το κάθε ένα από τις σχέσεις: 

 

Φ1= φ
σ1

+ φ
Μ1

 (για το πρωτεύον)   (2.31) 

 

Φ2= φ
σ2

+ φ
Μ2

 (για το δευτερεύον)   (2.32) 
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  Λόγω του ότι η μαγνητική αντίσταση του αέρα είναι κατά πολύ υψηλότερη σε 

σύγκρισή με αυτήν του σιδήρου, η ροή σκεδάσεως είναι πολύ μικρή. Η σταθερά 

αναλογίας αυτής, είναι η μαγνητική αγωγιμότητα (Pm), και δίνεται μέσα από τους 

τύπους της ροής του κάθε πηνίου, δηλαδή: 

 

φ
Μ1

= Pm       (για το πρωτεύον)   (2.33) 

 

φ
Μ2

= Pm       (για το δευτερεύον)   (2.34) 

 

  Η συνισταμένη κοινή ροή, είναι το άθροισμα των συνιστωσών κοινών ροών. Από τις 

εξισώσεις (2.33) και (2.34) εξάγουμε την σχέση αυτής της ροής, όπου χωρίς την ροή 

διαρροής είναι: 

 

ΦΜ = φ
Μ1

+ φ
Μ 

 => ΦΜ = Pm (     +     )  (2.35) 

 

Οι συνολικές πεπλεγμένες ροές για κάθε τύλιγμα, καταλήγουν στην μορφή: 

 

λ1 =   φσ1+      ή λ1 =    φσ1+φΜ1)+   φΜ2 (για το πρωτεύον) (2.36) 

 

λ2 =   φσ2+      ή λ2 =    φσ2+φΜ2)+   φΜ1(για το δευτερεύον) (2.37) 

 

Οι ροές σκεδάσεως φ
σ1

 και φ
σ2
, λόγω του ότι είναι και αυτές ανάλογες προς τα 

ρεύματα των αντίστοιχων τυλιγμάτων ισχύει: 

 

Lσ1 = 
     

  
 (για το πρωτεύον)   (2.38) 

 

Lσ2 = 
     

  
 (για το δευτερεύον)   (2.39) 

 

Όπου, 

Lσ1 και Lσ2 οι αυτεπαγωγές σκεδάσεως των δύο τυλιγμάτων.  

 

Η συνολική τιμή της ολικής ροής που διαρρέει το κάθε τύλιγμα, 

συμπεριλαμβανομένης και της ροής διαρροής, δίνεται από τις σχέσεις:   

 

Φ1= φ
σ1

+ φ
Μ1

+ φ
Μ2

 (για το πρωτεύον)  (2.40) 

 

Φ2= φ
σ2

+φ
Μ1

 + φ
Μ2

 (για το δευτερεύον)  (2.41) 

 

Οι σχέσεις (2.40) και (2.41) μας δίνουν την μέση τιμή της ροής, δηλαδή: 

 

  
    = φ

σ1
+ φ

Μ
 (για το πρωτεύον)   (2.42) 

 

  
    = φ

σ2
+ φ

Μ
 (για το δευτερεύον)   (2.43) 

 

  Βάσει της παραδοχής της σταθεράς διαπερατότητας, οι συνιστώσες κοινές ροές, 

είναι ανάλογες προς τα ρεύματα τα οποία παράγουν. Ο σταθερός λόγος της 

πεπλεγμένης ροής ανά αμπέρ ενός τυλίγματος, λόγω της συνιστώσας κοινής ροής που 
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παράγεται από το ίδιο αυτό ρεύμα, ορίζεται ως αυτεπαγωγή μαγνητίσεως 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος, και δίνεται αντιστοίχως από τις σχέσεις: 

 

Lm1 = 
     

  
 (για το πρωτεύον)   (2.44) 

 

Lm2 = 
     

  
 (για το δευτερεύον)   (2.45) 

Και  

 

Lm1 = Pm   
  (για το πρωτεύον)   (2.46) 

 

Lm2 = Pm   
  (για το δευτερεύον)   (2.47) 

 

Οι συνολικές πεπλεγμένες ροές μαγνητίσεως και σκεδάσεως, εκφράζονται από τις 

σχέσεις: 

 

λ1 =    σ1+      (για το πρωτεύον)   (2.48) 

 

λ2 =    σ2+     (για το δευτερεύον)   (2.49) 

 

Από τις σχέσεις (2.38), (2.39) και (2.48), (2.49) εξάγεται η τάση στους ακροδέκτες 

που είναι: 

 

U1 =   ∙   +  σ1 
   

  
 +    (για το πρωτεύον)   (2.50) 

 

U2 =   ∙   +  σ2 
   

  
 +    (για το δευτερεύον)  (2.51) 

 

  Σε ένα γραμμικό σύστημα, η αυτεπαγωγή L (λ) ή αμοιβαία μαγνητική ροή του 

πηνίου, ορίζεται ως ο λόγος της πεπλεγμένης ή ολικής μαγνητικής ροής ενός 

τυλίγματος, προς το ρεύμα του ίδιου του τυλίγματος, εκφράζει δηλαδή κατά κάποιο 

τρόπο την μαγνητική αγωγιμότητα του πηνίου και προκύπτει από την συνισταμένη 

μαγνητεγερτική δύναμη των δύο τυλιγμάτων και κυκλοφορεί εξ’ ολοκλήρου μέσα 

στον πυρήνα. Παρέχεται από το ρεύμα μαγνητίσεως. Οι αυτεπαγωγές των δύο 

τυλιγμάτων δίνεται από τις σχέσεις: 

 

L11 = Ν1

       

  
 (για το πρωτεύον)   (2.52) 

 

L22 = Ν2

       

  
 (για το δευτερεύον)  (2.53) 

 

ή ως συνάρτηση των αυτεπαγωγών σκεδάσεως και μαγνητίσεως από τις σχέσεις: 

 

L11 = Lσ1 + Lm1 (για το πρωτεύον)   (2.54) 

 

L22 = Lσ2 + Lm2 (για το δευτερεύον)   (2.55)  
 

και 
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L11 =  
 P11     (2.56) 

L12=N1N2P12     (2.57) 

L21=N1N2P21     (2.58) 

L22=  
 P22     (2.59) 

 

Όπου, 

 οι παράμετροι Ρij είναι σταθερές που εξαρτώνται από τη γεωμετρία και τη μορφή 

του μαγνητικού πεδίου.Όλοι οι συντελεστές των παραπάνω 4 εξισώσεων έχουν 

μονάδες αυτεπαγωγής και μετρώνται σε Ηenry (H). Ο συντελεστής  11 είναι ο 

συντελεστής αυτεπαγωγής του πρώτου πηνίου, ενώ ο συντελεστής  22 είναι ο 

συντελεστής αυτεπαγωγής του δεύτερου πηνίου. Οι άλλοι δύο συντελεστές 

οφείλονται στη σύζευξη των πηνίων. 

 

Από τις σχέσεις (2.35), (2.44) και (2.45) η συνισταμένη κοινή ροή Φ μπορεί να 

δίνεται και από την σχέση: 

  

Φ = 
   

  
  (     +     )  = 

   

  
 (  +

  

  
   )         (2.60) 

 

Από την σχέση (2.56) προκύπτει η επαγόμενη τάση στο πρωτεύον που είναι: 

 

  = -    
  

  
 = Lm 

 

  
 (  +

  

  
   )   (2.61) 

 

β)Εξέταση ως προς την αλληλοεπαγωγή   

Εκτός όμως από την αυτεπαγωγή, εμφανίζεται και η αλληλεπαγωγή, ή αλλιώς 

αμοιβαία μαγνητική επαγωγή η οποία έχει συντελεστή την σταθερά Μ, και εξαρτάται 

από τον αριθμό των σπειρών των δύο τυλιγμάτων, καθώς και από τις μαγνητικές 

ιδιότητες του πυρήνα. Ορίζεται ως ο λόγος της πεπλεγμένης ροής ενός τυλίγματος, 

προς το ρεύμα σε ένα άλλο τύλιγμα. Δίνεται από τις σχέσεις: 

 

Μ12 = 
      

  
 (για το πρωτεύον)   (2.62) 

 

Μ21 = 
      

  
 (για το δευτερεύον)   (2.63) 

 

Κάνοντας αντικατάσταση των σχέσεων (2.33) και (2.34) στις (2.58) και (2.59), 

προκύπτει ότι: 

 

Μ12 = Μ21 = Μ = Pm ∙  ∙                  (2.64) 

  

  Η σχέση αυτή ισχύει για δύο σταθερά συζευγμένα κυκλώματα, εφ’ όσον η 

μαγνητική διαπερατότητα του περιβάλλοντος στα κυκλώματα μέσου, είναι σταθερά. 

Από τις σχέσεις (2.46), (2.47) και (2.60) προκύπτει ότι: 

 

Lm1 = 
  

  
 Μ12      (2.65) 

 

Lm2 = 
  

  
 Μ12      (2.66) 
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Κάνοντας αντικατάσταση των σχέσεων (2.54), (2.55) και (2.58), (2.59) στις (2.36), 

(2.37) τότε η πεπλεγμένη ροή μπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

λ1 =      +    i2    (2.67)  

 

λ2 =      +    i2    (2.68) 

 

  Η αλληλεπαγωγή είναι μία θετική ποσότητα, εάν είναι θετικά τα ρεύματα στα δύο 

τυλίγματα που παράγουν ίδια και κοινή ροή έχοντας την ίδια φορά, διαφορετικά είναι 

αρνητική. Οι επαγόμενες τάσεις, μπορούν να εκφρασθούν συναρτήσει των ρευμάτων 

και επαγωγών ως εξής: 

 

   =
   

  
 =

 

  
(      +      )  (για το πρωτεύον)  (2.69) 

 

   =
   

  
 =

 

  
(      +      )  (για το δευτερεύον)  (2.70) 

 

  Για στατικά συζευγμένα κυκλώματα, οι επαγωγές είναι σταθερές. Οι εξισώσεις 

ανάγονται στις εξισώσεις τάσεως στατικών γραμμικών συζευγμένων κυκλωμάτων και 

είναι: 

 

   =     
   

  
+    

   

  
  (για το πρωτεύον)  (2.71) 

 

   =     
   

  
+    

   

  
  (για το δευτερεύον)  (2.72) 

 

Οι τάση που λαμβάνουμε στους ακροδέκτες μπορεί να δοθεί και από τις σχέσεις: 

 

U1 =   ∙   +     
   

  
+    

   

  
  (για το πρωτεύον)  (2.73) 

 

U2 =   ∙   +     
   

  
+    

   

  
  (για το δευτερεύον)  (2.74) 

 

Εάν το μέσο από το οποίο διέρχεται η ροή είναι γραμμικό, τότε ισχύει ότι: 

 

    =    = M 

Για ευκολία, θέτουμε  

    =    ,     =.   

 

Με αυτές τις παρατηρήσεις, θα έχουμε για τις τάσεις U1 και U2 συναρτήσει του 

χρόνου t: 

 

  (t) =   
   

  
+M 

   

  
    (2.75) 

 

  (t) =M 
   

  
+   

   

  
    (2.76) 
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   Οι παραπάνω εξισώσεις τάσης-ρεύματος αποτελούν τις εξισώσεις στοιχείου του 

γραμμικού μετασχηματιστή. Εάν τα δύο τυλίγματα έχουν τον ίδιο αριθμό ελιγμάτων, 

οι αυτεπαγωγές     – M  και     – M, αποτελούν τις αυτεπαγωγές σκεδάσεως 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αντίστοιχα. Εάν όμως ο λόγος μεταφοράς δεν είναι 

μονάδα, είτε η     – M, είτε η     – M, είναι σχεδόν πάντα αρνητική. Εν γένει, μία 

αρνητική επαγωγή είναι μία εικονική ποσότητα. Αλλά σε μία αρνητική επαγωγή (–L), 

σε μία ορισμένη συχνότητα, έχει σύνθετη αντίσταση –jωL, και ισούται με την 

σύνθετη αντίσταση 
 

   
 ενός πυκνωτή, του οποίου η χωρητικότητα C ισούται με 

 

   
. 

   Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι, ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής ή 

αλληλεπαγωγή (Μ), σχετίζεται με την πεπλεγμένη μαγνητική ροή σε ένα πηνίο, που 

όμως προκαλείται  από την μαγνητική ροή κάποιου άλλου πηνίου, ενώ ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής ή αυτεπαγωγή (L)  ενός πηνίου, με την πεπλεγμένη μαγνητική ροή και 

το ρεύμα του ίδιου του πηνίου. Ένας μετασχηματιστής, στην ουσία είναι δύο 

μαγνητικώς συζευγμένα κυκλώματα. Κατά την λειτουργία του, αυτά τα δύο 

κυκλώματα έρχονται σε σύζευξη. Ο συντελεστής συζεύξεως των δύο κυκλωμάτων 

δίνεται από την σχέση: 

 

Κ = 
 

       
     (2.77) 

 

Όπου είναι το μέτρο συζεύξεως των μαγνητικών πεδίων των δύο κυκλωμάτων. Εάν 

δεν υπήρχε μαγνητική σκέδαση, ο συντελεστής Κ θα ήταν μονάδα, δηλαδή η μέγιστη 

δυνατή τιμή αυτού. Στους μετασχηματιστές με πυρήνα από σίδηρο, η τιμή του μπορεί 

να ξεπεράσει και το 0,998. Τις ροές διαρροής των δύο τυλιγμάτων, τις καλύπτει ο 

συντελεστής σκεδάσεως σ που ορίζεται από την σχέση:  

 

σ = 1 – Κ
2 

=> 1 - 
  

      
   (2.78) 

 

Ο συντελεστής συζεύξεως Κ, δύναται να εκφρασθεί συναρτήσει των παραγόντων 

συζεύξεως Κ1 και Κ2 ενός τυλίγματος ως εξής: 

 

Κ1 = 
   

      
 = 

   

   
    (2.79) 

 

Όπου Κ1 είναι ο λόγος της κοινής ροής,    της παραγόμενης υπό του ρεύματος i1, 

προς την συνολική ροή Φ11 =        που παράγεται από το ρεύμα i1. Έτσι και από 

τις προηγούμενες σχέσεις ο παράγων Κ1 είναι: 

 

Κ1 = 
   

   
 = 

  

  
 = 

   

   
    (2.80) 

 

Ομοίως για το δευτερεύον τύλιγμα  ισχύει: 

 

Κ2 = 
   

      
 = 

   

   
    (2.81) 

 

Όπου Φ22 =        η συνολική ροή, η παραγόμενη υπό του τυλίγματος 2, και 
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Κ2 = 
   

   
 = 

  

  
 = 

 

   
    (2.82) 

 

Οπότε ο συντελεστής Κ προκύπτει ως εξής: 

 

Κ =            (2.83) 

 

  Δηλαδή, ο συντελεστής συζεύξεως Κ, είναι ο γεωμετρικός μέσος των παραγόντων 

σύζευξης Κ1 και Κ2. Για στενά συζευγμένα κυκλώματα, οι παρακάτω σχέσεις είναι 

ορθές με ικανοποιητική προσέγγιση. 

 

  

  
 = 

   

   
 = 

 

   
 =  

   

   
   (2.84) 

 

Όσο μικρότερη είναι η μαγνητική αντίσταση του πυρήνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

σύζευξη των δύο τυλιγμάτων. 

 

 

  

2.3 Απώλειες ενέργειας στους Μ/Σ 
 

  Οι ιδανικοί Μ/Σ δεν παρουσιάζουν απώλειες, δηλαδή η ισχύς που παρέχεται στην 

είσοδό τους είναι και αυτή που παραλαμβάνουμε στο δευτερεύον τύλιγμα. Στους 

πραγματικούς Μ/Σ όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχουν απώλειες. Η 

ακρίβεια οποιουδήποτε μοντέλου πραγματικού μετασχηματιστή, εξαρτάται πάντα 

από το αν στην ανάπτυξή του λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα σχεδόν τα είδη απωλειών 

κατά την λειτουργία του, οι οποίες ονομαστικά είναι: 

 

1)απώλειες υστερήσεως, 

2)απώλειες από δινορρεύματα, 

3)απώλειες σκεδάσεως, 

4)απώλειες χαλκού, 

5)επιπρόσθετες απώλειες λόγω αρμονικών. 

Και πιο αναλυτικά: 

 

 

2.3.1 Απώλειες υστερήσεως 

 

  Η  μαγνητική   επαγωγή   Β  που  αναπτύσσεται  σε  ένα  μαγνητικό  πυρήνα, 

μεταβάλλεται  καθώς  εναλλάσσεται  η  ένταση  του  πεδίου  Η  μέσα  στο  οποίο  

βρίσκεται  ο  πυρήνας. Το  πεδίο  δημιουργείται  κατά  τη  διέλευση  εναλλασσόμενου  

ρεύματος, από  μια  περιέλιξη (πηνίο)  γύρω  από  το  μαγνητικό  πυρήνα. 

Οποιαδήποτε  μεταβολή  της  μαγνητικής  επαγωγής  στον  πυρήνα, προκαλεί  γενικά  

μεταβολή  και  της  μαγνητικής  ενέργειας. Η  μεταβολή  της  μαγνητικής  ενέργειας  

ανά  μονάδα  όγκου  του  πυρήνα, δίνεται  από  τον  τύπο: 

 

ΔW=  H  dB
B1

B2

  ( J/m
3
)    (2.85)                           
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  Όταν  το  πεδίο  αυξάνει  από  0  μέχρι  κάποια  τιμή  Η , η μαγνητική  ενέργεια  

προσφέρεται  από  το  πεδίο  και  αποθηκεύεται  στο  υλικό. Αν  από  την  τιμή  Η  το  

πεδίο  μειωθεί  μέχρι  τη  τιμή  0, η μαγνητική  ενέργεια  αποδίδεται  από  το  υλικό  

στο  πηνίο  διέγερσης. Δηλαδή η μαγνητική ροή δεν ακολουθεί την καμπύλη 

μαγνητίσεως καθώς το ρεύμα μειώνεται, και είναι διαφορετική από ότι είναι στην 

αύξηση του ρεύματος. Όταν το ρεύμα και η μαγνητεγερτική δύναμη μηδενίζονται, η 

μαγνητική ροή δεν είναι μηδέν. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υστέρηση και η 

μαγνητική ροή στο σημείο αυτό ονομάζεται παραμένουσα ροή, δηλαδή στον πυρήνα 

έχουμε παραμένων μαγνητισμό. Η ροή μηδενίζεται μόνο όταν αντιστραφεί η 

πολικότητα, άρα και η μαγνητεγερτική δύναμη. Έτσι με αυτόν τον τρόπο 

απομαγνητίζεται ο πυρήνας. Η μαγνητεγερτική δύναμη που απομαγνητίζει τον 

πυρήνα, ονομάζεται απομαγνητίζουσα δύναμη. Όμως, δημιουργείται πάλι ένας 

παραμένων μαγνητισμός, αλλά αυτήν την φορά είναι αρνητικός. Για να μηδενιστεί, 

του εξασκείται ξανά απομαγνητίζουσα δύναμη, η οποία λόγω της αλλαγής της 

πολικότητας του ρεύματος πάλι είναι θετική. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

συνεχώς, και προκύπτει ο βρόχος υστέρησης που παρουσιάζεται στο σχήμα 2-3. Αυτό 

συμβαίνει γιατί υπάρχει μία καθυστέρηση στον μηδενισμό της μαγνητικής επαγωγής 

σε σχέση με τον μηδενισμό του μαγνητικού πεδίου. 

  Η  μεταβολή  του  ζεύγους  των  τιμών  Β - Η  διαγράφει  το  βρόχο  υστέρησης , το  

εμβαδόν  του  οποίου  ισούται  με  την  ενέργεια ανά μονάδα όγκου  του  υλικού, που  

καταναλώνεται  μετατρεπόμενη  σε  θερμότητα, κατά  τη  διάρκεια  μιας  κυκλικής  

μεταβολής  του  πεδίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2-3: Βρόχος υστερήσεως σιδηρομαγνητικού υλικού. 

 

  Η διακεκομμένη, ονομάζεται παρθενική καμπύλη γιατί είναι ο μαγνητισμός του 

υλικού για πρώτη φορά.  Εάν το μαγνητικό πεδίο είναι μικρότερο, τότε αλλάζει ο 

κύκλος υστέρησης. Έτσι, οι απώλειες υστερήσεως μπορούμε να πούμε ότι οφείλονται 

στην ενέργεια που δαπανάται για την αναδιάταξη, δηλαδή τον προσανατολισμό των 

μαγνητικών τμημάτων στο εσωτερικό του πυρήνα, δηλαδή των περιοχών weiss που 

αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 2.1, με τις μαγνητικές γραμμές και συμβαίνει σε κάθε 

ημιπερίοδο της τάσης εισόδου. Με την αλλαγή της μαγνητεγερτικής δύναμης από 

θετική σε αρνητική ή και αντίστροφα (δηλαδή σε κάθε ημιπερίοδο), οι περιοχές 

weiss, δεν ξαναπαίρνουν τις αρχικές τυχαίες κατευθύνσεις τους, και αυτό γίνεται 

μόνο με την απομαγνητίζουσα δύναμη που προαναφέρθηκε, δηλαδή του ασκείται μία 

ενέργεια αντίθετη από αυτήν που την δημιούργησε. Οπότε αυτή η ενέργεια 

προσανατολίζει αυτές τις περιοχές με τις μαγνητικές γραμμές. Η διαφορά των δύο 
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αυτών ενεργειών, δηλαδή μαγνητίζουσα και απομαγνητίζουσα, είναι το μέτρο των 

απωλειών υστέρησης. Αυτή η δύναμη ονομάζεται συνεκτική δύναμη.  

Εμπειρική εκτίμηση των παραπάνω απωλειών γίνεται με την χρήση του τύπου 

STEINMETZ, κατάλληλα προσαρμοσμένου ως προς τις μονάδες και τα 

χρησιμοποιούμενα σήμερα υλικά ήτοι: 

 

   =   ∙f∙    
  (W/  ) (2.86) 

 

Όπου, 

f =Συχνότητα δικτύου σε Hz 

α = Ένας συντελεστής που αρχικά είχε την τιμή 1,6, αλλά που σήμερα ξέρουμε ότι 

για τα υπάρχοντα μαγνητικά υλικά κυμαίνεται από 1,5 εώς 2,5. Εξαρτάται από την 

ποιότητα του υλικού και από την τιμή      της μαγνητικής επαγωγής. Εάν δεν μας 

δίνεται τιμή την υπολογίζουμε ίση με 2. 

   = Συντελεστής απωλειών υστέρησης ο οποίος εξαρτάται από τις 

χρησιμοποιούμενες μονάδες και την ποιότητα του υλικού.  

 

Από την σχέση αυτή, διαπιστώνουμε ότι οι απώλειες από υστέρηση εξαρτώνται από 

την συχνότητα του δικτύου (αριθμός κύκλων στην μονάδα του χρόνου), καθώς και 

από την μέγιστη τιμή της πυκνότητας της ροής, και είναι ανάλογες με το τετράγωνο 

της τάσης που εφαρμόζεται στην είσοδο του μετασχηματιστή. Είναι ανεξάρτητες από 

την μορφή του κύματος της ροής.  

  Οι τυπικές απώλειες υστέρησης σαν ποσοστό της συνολικής απαιτούμενης ισχύος 

είναι : 1 έως 2%. Η παρουσία τους, ασκεί σημαντική επίδραση στην απόδοση, την 

ανύψωση της θερμοκρασίας, και ως εκ τούτου στην ικανότητα πολλών 

ηλεκτρομαγνητικών συσκευών. Ένας ακόμη τύπος για τις απώλειες υστερήσεως 

είναι: 

 

    = n∙v∙f∙    
  (W/  )    (2.87) 

 

Όπου n και v, σταθερές που εξαρτώνται από το υλικό, και BMAX η μέγιστη μαγνητική 

επαγωγή. Ο τύπος αυτός δεν ισχύει, όταν ο κύκλος υστέρησης είναι μη συμμετρικός. 

 

2.3.2 Απώλειες από δινορρεύματα  

 

  Τα δινορρεύματα, ονομάζονται έτσι γιατί η κυκλοφορία τους μέσα στον πυρήνα έχει 

την μορφή της δίνης νερού. Μία σχηματική αναπαράστασή τους φαίνεται στο σχήμα 

που ακολουθεί. 

 

 
Σχ. 2-4: Σχηματική παράσταση δινορρευμάτων σε σιδηρομαγνητικό υλικό. 
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  Η μαγνητική ροή δημιουργεί επαγωγική τάση στο δευτερεύον τύλιγμα του Μ/Σ 

αλλά αυτή είναι ένα μέγεθος μεταβαλλόμενο χρονικά. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η 

δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο με την σειρά του δημιουργεί 

ηλεκτρεγερτικές δυνάμεις, επαγωγικές τάσεις, και  κυκλοφορία επαγωγικών 

ρευμάτων μέσα στον πυρήνα των μηχανών που προέρχονται από τις δυνάμεις αυτές, 

και ονομάζονται δινορρεύματα. Τα δινορρεύματα αυτά, προσπαθούν να 

υπερνικήσουν την ηλεκτρική αντίσταση του πυρήνα, καθώς περιστρέφονται γύρω 

του, όπου μαζί με τις απώλειες υστερήσεως, προκαλούν ανεπιθύμητες απώλειες 

πραγματικής ισχύος που θερμαίνουν τον πυρήνα της μηχανής, και είναι ανάλογες με 

το τετράγωνο της τάσεως που εφαρμόζεται στην είσοδο του μετασχηματιστή. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας του πυρήνα, λόγο των απωλειών από δινορρεύματα, είναι 

ανεπιθύμητη γιατί προκαλεί αλλοίωση των μαγνητικών ιδιοτήτων του υλικού του 

πυρήνα (μείωση της μαγνητικής του διαπερατότητας), και κατά συνέπεια μείωση του 

βαθμού απόδοσης της ηλεκτρομαγνητικής συσκευής. Η διανομή της ροής στο 

θεωρούμενο εμβαδό, είναι τέτοια ώστε μικρότερη πυκνότητα ροής εμφανίζεται στο 

κέντρο της πλάκας, παρά κοντά στην περιβάλλουσα επιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι η 

συνολική ροή τείνει να συγκεντρωθεί κοντά στην περιβάλλουσα επιφάνεια της 

πλάκας. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται επιδερμικό. Επειδή οι ενεργειακές απώλειες 

είναι ανάλογες του μήκους της διαδρομής που ακολουθούν τα δινορρεύματα, οι 

σιδηρομαγνητικοί πυρήνες κατασκευάζονται από λεπτά φύλλα (δυναμοελάσματα) 

στα οποία παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Μία άλλη, παρόμοια τεχνική για την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών δινορρευμάτων η οποία είναι πιο αποτελεσματική σε 

υψίσυχνες εφαρμογές, είναι η κατασκευή του πυρήνα από ρινίσματα σιδήρου αντί 

λεπτών φύλλων. Όπως τα ελάσματα, τα ρινίσματα σιδήρου επικαλύπτονται 

ξεχωριστά με ένα ηλεκτρικά μονωτικό υλικό, το οποίο καθιστά τον πυρήνα μη 

αγώγιμο εκτός από το πάχος του κάθε τεμαχίου. Τέτοιοι πυρήνες απαντώνται συχνά 

σε μετασχηματιστές που χειρίζονται ρεύματα στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων. Οι 

απώλειες από δινορεύματα μπορούν να δοθούν κατά STEINMETZ από την σχέση: 

 

     
             

   

  
 (W)    (2.88) 

 

Όπου , 

V = όγκος μηχανής σε m
3
. 

ΒMAX = είναι η μέγιστη τιμή της πυκνότητας σε weber/m
2
. 

f = η συχνότητα μεταβολής της μαγνητικής επαγωγήςτου σε Hz. 

ρ = η ειδική αντίσταση του υλικού σε ohm. 

τ = ενεργός όγκος σιδηρομαγνητικού υλικού σε    

Ένας ακόμη τύπος που δίνει τις απώλειες από δινορρεύματα είναι: 

  

   =   ∙τ∙ 
 ∙  ∙    

  (W/  )  (2.89) 

Όπου, 

d = είναι το πάχος κάθε ελάσματος σε χιλιοστά (0,35-0,50) 

τ = ενεργός όγκος σιδηρομαγνητικού υλικού σε    

f = η συχνότητα του δικτύου σε Hz 

     = η μέγιστη τιμή μαγνητικής επαγωγής σε weber/m
2 

(0,7-1,4 ή το πολύ 1,6-

1,8Τ) 

   = είναι ένας συντελεστής που εξαρτάται τόσο από τις μονάδες όσο και από την 

ποιότητα του σιδηρομαγνητικού υλικού. 
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 Μια πολύ γνωστή κατηγορία υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

πυρήνων των μετασχηματιστών ονομάζονται φερρίτες τα οποία είναι οξείδια σιδήρου 

σε κεραμική μορφή (μαγνητικά κεραμικά όπως τα πιάτα κουζίνας). Συγκριτικά με τα 

μαγνητικά κράματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μετασχηματιστών, 

οι φερρίτες παρουσιάζουν μικρότερη μαγνητική διαπερατότητα μ ,  μικρότερη μέγιστη 

πυκνότητα μαγνητικής ροής BΜΑΧ  και είναι ακριβότερα. Τα παραπάνω 

μειονεκτήματα όμως αντισταθμίζονται από το πλεονέκτημα της μειωμένης ειδικής 

αγωγιμότητας που παρουσιάζουν, η τιμή της οποίας ουσιαστικά τα καθιστά 

απαλλαγμένα από δινορεύματα. Οι απώλειες από υστέρηση και δινορρεύματα 

συνολικά, μας δίνουν τις απώλειες σιδήρου ή αλλιώς πυρήνα. 

 

 

2.3.3 Απώλειες σκεδάσεως 

 

  Θεωρητικά όλες οι δυναμικές γραμμές της μαγνητικής ροής βρίσκονται 

περιορισμένες μέσα στον υψηλής μαγνητικής διαπερατότητας πυρήνα. Στην 

πραγματικότητα όμως ο πυρήνας σε έναν πραγματικό μετασχηματιστή έχει 

πεπερασμένη μαγνητική διαπερατότητα μ οπότε μέρος αυτών των γραμμών 

διαγράφουν διαμέσου του αέρα κλειστούς βρόγχους, διασχίζοντας έτσι εν μέρει τον 

αέρα και εν μέρει τα αντίστοιχα τυλίγματα. Αυτές οι ροές παράγουν τις αυτεπαγωγές 

των τυλιγμάτων του πυρήνα που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στο ισοδύναμο 

κύκλωμα του μετασχηματιστή. Έτσι προκύπτουν οι «απώλειες σκεδάσεως».  

 

 

 
Σχ. 2-5: Σχηματική παράσταση απωλειών από ροή σκεδάσεως. 

 

  Ορίζεται «μαγνητική ροή σκεδάσεως Φσ1», ως το ποσό της συνολικής μαγνητικής 

ροής του πρωτεύοντος, η οποία διαρρέει εν μέρει το τύλιγμα αυτό και εν μέρει τον 

αέρα, και προέρχεται από το σύνθετο ρεύμα μαγνητίσεως, προς το οποίο είναι και 

παράλληλη. Εφ' όσον ο δρόμος ροής της μαγνητικής ροής σκεδάσεως δεν 

περιορίζεται μέσα στον πυρήνα αλλά επεκτείνεται και στον αέρα, συμβολίζουμε την 

μαγνητική αντίσταση του δρόμου αυτού ως Χσ1 και παράγει την άεργο ισχύ Qσ1. 

Ωστόσο η κατεύθυνση ροής της μαγνητικής ροής σκεδάσεως Φσ1, καθορίζεται από 

την φορά ροής του ρεύματος i1 μέσα στο πρωτεύον τύλιγμα, σύμφωνα με τον κανόνα 

του δεξιόστροφου κοχλία. Όμοια ορίζεται και η «μαγνητική ροή σκεδάσεως  σ 2»  ως 

το ποσό της συνολικής μαγνητικής ροής του δευτερεύοντος τυλίγματος, που διαρρέει 

εν μέρει το τύλιγμα αυτό και εν μέρει τον αέρα. Η μαγνητική ροή αυτή, προκύπτει 
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από την μαγνητεγερτική δύναμη του δευτερεύοντος τυλίγματος, και η κατεύθυνση 

ροής της προκύπτει από την φορά του ρεύματος ί2 μέσα στο δευτερεύον τύλιγμα. Η 

μαγνητική αντίσταση του δρόμου ροής της μαγνητικής ροής σκεδάσεως  σ2 

συμβολίζεται με Χσ2 και παράγει την άεργο ισχύ Qσ2. Επειδή οι διαδρομές των ροών 

σκέδασης βρίσκονται στον αέρα, του οποίου η μαγνητική αντίσταση είναι σταθερή 

και πολύ μεγαλύτερη της μαγνητικής αντίστασης του πυρήνα, η ροή Φσ1 είναι 

ανάλογη του ρεύματος του πρωτεύοντος. Η συνολική μαγνητική ροή, παράγει την 

συνολική άεργο ισχύ, και συμβολίζεται με το Qσ. Αποτέλεσμα της μαγνητικής ροής 

από σκέδαση, εκτός από την άεργο ισχύ, είναι να δημιουργεί μία επαγωγική τάση από 

σκέδαση εσ, η οποία και προηγείται του ρεύματος κενού φορτίου (ΙΟ) που την 

δημιουργεί κατά 90
0
. Αντίστοιχα η ροή σκέδασης του πρωτεύοντος Φσ1, παράγει την 

τάση εσ1 που δίδεται από τη σχέση: 

   =     
    

  
     (2.90) 

 

ενώ η ροή σκέδασης του δευτερεύοντος Φσ2, παράγει την τάση εσ2 που δίδεται από τη 

σχέση: 

 

   =     
    

  
     (2.91) 

 

  Όπως έχει ήδη προαναφερθεί επειδή οι διαδρομές των ροών σκέδασης βρίσκονται 

στον αέρα του οποίου η μαγνητική αντίσταση είναι σταθερή και πολύ μεγαλύτερη της 

μαγνητικής αντίστασης του πυρήνα, η ροή φσ1 είναι ανάλογη του ρεύματος του 

πρωτεύοντος i1, ενώ η φσ2 είναι ανάλογη του ρεύματος του δευτερεύοντος i2 σύμφωνα 

με τις σχέσεις: 

 

    = (PN1) i1     (2.92) 

 

    = (PN2) i2     (2.93) 

 

Όπου, 

Ρ = η μαγνητική αγωγιμότητα της διαδρομής της μαγνητικής ροής 

Ν1= ο αριθμός των σπειρών στο πρωτεύον τύλιγμα 

Ν2= ο αριθμός των σπειρών στο δευτερεύον τύλιγμα 

Από τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει: 

 

   =     
 

  
 (PN1)    (2.94) 

 

i1 =   
 P

   

  
     (2.95) 

 

   =     
 

  
 (PN2)    (2.96) 

 

i2 =   
 P

   

  
     (2.97) 

 

και αν όλες οι παραπάνω σχέσεις συμπτυχθούν σε μία για κάθε τύλιγμα, γίνονται: 
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   =     
   

  
     (2.98) 

 

   =     
   

  
     (2.99) 

 

Όπου, 

    =   
 P η αυτεπαγωγή του πρωτεύοντος τυλίγματος και η    =   

 P η αυτεπαγωγή 

του δευτερεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή. 

Δηλαδή οι δύο ροές σκέδασης αντιστοιχίζονται στο ισοδύναμο κύκλωμα σε 

αυτεπαγωγές. Η μαγνητική ροή σκεδάσεως, αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως του 

1 εώς 3 ‰ της ροής Φ. 

 

2.3.4 Απώλειες σιδήρου 

 

  Οι παραπάνω απώλειες (υστερήσεως, δινορρευμάτων, σκεδάσεως) ονομάζονται 

απώλειες σιδήρου ή απώλειες πυρήνα ή μαγνητικές απώλειες, και το άθροισμά τους 

μας δίνει το σύνολο των απωλειών που έχουμε μέσα στον πυρήνα της μηχανής. 

Ονομάζονται και απώλειες κενού φορτίου, γιατί εμφανίζονται ακόμα και στην 

λειτουργία του Μ/Σ χωρίς φορτίο στην έξοδό του. Στα  μέσα  και  ισχυρά  πεδία  ο  

υπολογισμός  των  ολικών  απωλειών  γίνεται  με  την  εμπειρική  σχέση του 

STEINMETZ, η οποία είναι: 

 

    =   ∙τ∙f∙    
 +  ∙τ∙ 

 ∙  ∙    
    (2.100) 

 

  Οι συγκεκριμένες απώλειες είναι σταθερές και ανεξάρτητες του φορτίου αλλά 

εξαρτημένες από ένα μεγάλο σύνολο σημαντικών παραμέτρων όπως για παράδειγμα 

από τον τύπο του μαγνητικού υλικού, το πάχος και το βάρος του μαγνητικού υλικού, 

τη συχνότητα και τη μαγνητική επαγωγή. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες 

μικρότερης σημασίας που επηρεάζουν αυτές τις απώλειες, όπως για παράδειγμα το 

είδος της μόνωσης των ελασμάτων, η ανόπτηση, η κατασκευή του πυρήνα και η 

ποιότητα συναρμολόγησης του. Στους πραγματικούς μετασχηματιστές, το ρεύμα 

απωλειών σιδήρου, είναι ένα μικρό ποσοστό του ρεύματος μαγνητίσεως (1/4 εώς 

1/6). Από τα φυλλάδια των κατασκευαστών, οι απώλειες σιδήρου συνήθως είναι 

γνωστές υπό μορφή καμπυλών συναρτήσει της συχνότητας, για σταθερή τιμή της 

μαγνητικής επαγωγής. Για διάφορα ζεύγη τιμών ισχύος (P), συχνότητας (f), 

υπολογίζεται η τιμή P/f συναρτήσει της συχνότητας f. Τα σημεία της καμπύλης θα 

βρίσκονται σε μία ευθεία, από την κλίση της οποίας λαμβάνουμε την ποσότητα 

      , και επομένως τον συντελεστή δινορρευμάτων   , και από το σημείο τομής 
της ευθείας, με τον κατακόρυφο άξονα λαμβάνουμε το συντελεστή απωλειών 

υστέρησης   . Οι απώλειες πυρήνα εμφανίζονται όταν ο μετασχηματιστής είναι υπό 

τάση. Κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύουν μια σταθερή και επομένως σημαντική 

απώλεια ενέργειας για το ηλεκτρικό σύστημα. Συνεπώς, για ένα μετασχηματιστή που 

είναι καθημερινά υπό τάση (ενεργοποιημένος), οι απώλειες κενού φορτίου είναι 

σταθερές και καταναλώνονται καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. 

 

2.3.5 Απώλειες χαλκού 

 

Στους μετασχηματιστές υπάρχουν απώλειες ισχύος που οφείλονται στην αντίσταση 

των τυλιγμάτων. Πρόκειται για τις θερμικές απώλειες στις αντιστάσεις των 
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τυλιγμάτων πρωτεύοντος και δευτερεύοντος του μετασχηματιστή και είναι ανάλογες 

με το τετράγωνο του ρεύματος στα τυλίγματά του. Δίνονται από την σχέση: 

 

Pcu = Ι
2
∙R          (2.101) 

 

  Το ρεύμα αυτό, συγκριτικά με το ονομαστικό ρεύμα του πρωτεύοντος τυλίγματος 

της μηχανής, είναι μόλις το 5 έως 10 % του ρεύματος, στην εν κενό λειτουργία (Ι0). 

Δηλαδή οι ωμικές αντιστάσεις, αφ' ενός μεν προκαλούν πτώσεις τάσεως, και αφ' 

ετέρου δε, απώλειες ισχύος οι οποίες εκδηλώνονται υπό μορφή θερμότητας 

(φαινόμενο Joule) και είναι γνωστές ως «απώλειες χαλκού (Cu)». Για τον περιορισμό 

αυτών των ωμικών αντιστάσεων, κατά συνέπεια και των απωλειών χαλκού, είναι 

αναγκαία η εκλογή της κατάλληλης διατομής των τυλιγμάτων. Επειδή οι 

μετασχηματιστές απαιτούν μεγάλα μήκη αγωγού, αυτές οι απώλειες μπορεί να είναι 

σημαντικός παράγοντας. Αυξάνοντας τη διατομή των τυλιγμάτων, επιτυγχάνουμε 

μείωση των απωλειών, αλλά με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση στο κόστος, το 

μέγεθος, και το βάρος. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να αυξήσει τις απώλειες 

χαλκού, είναι και εξαιτίας του επιδερμικού φαινομένου, δηλαδή η διάθεση για 

συγκέντρωση της ροής στην επιφάνεια. Το επιδερμικό φαινόμενο μέσα στα 

τυλίγματα των αγωγών, μειώνει την διαθέσιμη επιφάνεια διατομής για την ροή των 

ηλεκτρονίων, έτσι που να αυξάνει την ενεργό αντίσταση με την συχνότητα, και να 

προκαλεί περισσότερες απώλειες ισχύος μέσω των αντιστάσεων. Στην πράξη, οι 

αντιστάσεις των δύο τυλιγμάτων εκλέγονται έτσι ώστε οι απώλειες χαλκού στα δύο 

τυλίγματα να είναι περίπου ίσες (  
 R1=  

 R2). Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε 

ηλεκτρική συμμετρία φόρτισης της μηχανής και πετυχαίνουμε τον ελάχιστα δυνατό 

όγκο χαλκού με ευνοϊκές οικονομοτεχνικές επιπτώσεις.  Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται υπεραγώγιμα σύρματα ώστε να μειώνονται οι απώλειες. Από 

πλευράς τυλιγμάτων, το τύλιγμα υψηλής τάσης παρουσιάζει μεγαλύτερη ωμική 

αντίσταση από το τύλιγμα χαμηλής τάσης, γιατί αποτελείται από μεγαλύτερο αριθμό 

σπειρών. 

 

2.3.6 Επιπρόσθετες απώλειες λόγω αρμονικών  

 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας αυξανόμενος προβληματισμός για την αρμονική 

παραμόρφωση και τα αποτελέσματά της στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 

συγκεκριμένα δίκτυα είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν στη βασική συχνότητα των 

50 Hz. Σχεδόν όλες οι βιομηχανίες, όμως, έχουν μη γραμμικές απώλειες. Τα μη 

γραμμικά φορτία στις βιομηχανίες αποτελούν μια σημαντική διαφορά μεταξύ των 

περιπτώσεων των μετασχηματιστών διανομής που είναι εγκατεστημένοι στις 

βιομηχανίες και αυτών που είναι εγκατεστημένοι στις δημόσιες επιχειρήσεις κοινής 

ωφέλειας. Τα φορτία αυτά παράγουν υψηλά επίπεδα αρμονικών ρευμάτων, δηλαδή 

ρευμάτων με συχνότητα πολλαπλάσια της βασικής. Όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως, οι απώλειες φορτίου είναι κυρίως απώλειες αντίστασης (I
2

R) και 

απώλειες δινορευμάτων. Εξαιτίας των αρμονικών, όχι μόνο οι απώλειες 

δινορευμάτων, αλλά και οι απώλειες αντίστασης αυξάνονται. Εξ ορισμού, όμως, η 

αύξηση απωλειών λόγω των αρμονικών συνήθως ονομάζεται “extra losses”.  

Τα τυπικά μη γραμμικά φορτία περιλαμβάνουν:  
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 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  
 Συστήματα UPS, για την αδιάλειπτη παροχή ρεύματος  
 Variable Speed Drives (VSDs), για την ακριβή ρύθμιση των στροφών των 
κινητήρων  

 Εναλλάκτες ( Inverters)  

 
  Τα αρμονικά ρεύματα οδηγούν σε υψηλότερες απώλειες στους μετασχηματιστές και 

συνεπώς σε μια υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία επηρεάζει τη διάρκεια 

ζωής του μετασχηματιστή. Οι επιπρόσθετες απώλειες εξαρτώνται από το φάσμα των 

αρμονικών του ρεύματος του φορτίου. Τα υψηλότερης συχνότητας στοιχεία του 

ρεύματος του φορτίου, προκαλούν τις εν λόγω απώλειες, επειδή οι αρμονικές δεν 

διαπερνούν πλήρως τον αγωγό, αλλά ταξιδεύουν στην περιφέρειά του. Αυτό 

ονομάζεται επιδερμικό φαινόμενο (skin effect), όπως αναφέρθηκε και στο εδάφιο 

2.3.5. Ως γνωστόν η ικανότητα μεταφοράς ρεύματος ενός καλωδίου μειώνεται όταν 

το ρεύμα που μεταφέρεται περιέχει ανώτερες αρμονικές. Αυτή η μείωση οφείλεται 

στις αυξημένες θερμικές απώλειες που εμφανίζουν τα καλώδια όταν διαρρέονται από 

ρεύματα υψηλότερων συχνοτήτων, καθώς σε αυτές τις συχνότητες οι ωμικές 

αντιστάσεις των καλωδίων είναι μεγαλύτερες λόγω του επιδερμικού φαινομένου και 

του φαινομένου γειτνίασης που εξαρτώνται από τη συχνότητα.  

  Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δημοσιευμένες αρκετές εργασίες στις οποίες 

υπολογίζεται η ικανότητα μεταφοράς ρεύματος που περιέχει ανώτερες αρμονικές για 

συγκεκριμένους τύπους καλωδίων. Στο σύνολο των εργασιών, ο υπολογισμός της 

ικανότητας μεταφοράς γίνεται μέσω του υπολογισμού ενός συντελεστή απομείωσης 

(derating factor), ο οποίος εκφράζει τη μείωση της ικανότητας μεταφοράς λόγω της 

ύπαρξης των αρμονικών και εξαρτάται εκτός από τη συνολική αρμονική 

παραμόρφωση του ρεύματος και από την αρμονική υπογραφή.  

  Όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό, η ωφέλιμη περιοχή διατομής του αγωγού 

μειώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνονται η αντίσταση και οι απώλειες I
2

R, οι οποίες 

αυξάνουν τη θερμοκρασία του αγωγού και όλων των στοιχείων που συνδέονται με 

αυτόν.  

 

 
Σχ. 2-6: Επιπρόσθετες απώλειες (extra losses) εξαιτίας των αρμονικών.  

 

  Όπως αναφέρθηκε, τα αρμονικά ρεύματα αυξάνουν και τις απώλειες δινορευμάτων 

στους μετασχηματιστές. Οι απώλειες αυτές μας ενδιαφέρουν περισσότερο όταν 

έχουμε αρμονικές, αφού αυξάνονται με το τετράγωνο της συχνότητας. Οι απώλειες 

κενού φορτίου επηρεάζονται από τις αρμονικές μόνο σε επίπεδο συνεισφοράς σε 

τάση και όχι σε ρεύμα. Συνεπώς, η αύξηση των απωλειών κενού φορτίου εξαιτίας 

των αρμονικών είναι συνήθως ασήμαντη. Αντίθετα, τα αρμονικά ρεύματα 
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επηρεάζουν κατά πολύ τις απώλειες φορτίου. εκτός από τις πολλαπλάσιες της 3
ης 

αρμονικής, ένας μετασχηματιστής που τροφοδοτεί έναν μετατροπέα (converter) ή 

έναν inverter μπορεί να έχει πρόβλημα και με τις υπόλοιπες αρμονικές. Οι τυπικές 

αρμονικές (h) σε μια ημιαγώγιμη γέφυρα μπορούν να υπολογιστούν από τη σχέση:  
 

h = (p * k)   1     (2.102) 

 

Όπου, 
p είναι ο αριθμός παλμών της γέφυρας και είναι ακέραιος 1,2 … , n. Για γέφυρες 6 

παλμών οι τυπικές αρμονικές είναι : 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 κ.τ.λ. Για γέφυρες 12 

παλμών οι τυπικές αρμονικές είναι : 11, 13, 23, 25 κ.τ.λ.   

   

Εξαιτίας των αρμονικών ρευμάτων στο φορτίο των μετασχηματιστών στις 

βιομηχανίες και σε αυτούς με υψηλότερη φόρτιση, μπορεί να δικαιολογηθεί η 

μικρότερη διάρκεια ζωής των μετασχηματιστών αυτών αφού οι αρμονικές είναι 

υπεύθυνες για τις μεγαλύτερες απώλειες φορτίου και συνεπώς για την υψηλότερη 

θερμοκρασία στους μετασχηματιστές (η οποία και οδηγεί στη μείωση της διάρκειας 

ζωής τους).  

  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από αρμονικές 

υπάρχουν μέθοδοι τέτοιες ώστε να μειώσουν, να εξαλείψουν ή να μην επιτρέψουν τη 

διείσδυση των αρμονικών στο δίκτυο. Η τοποθέτηση φίλτρων αποτελεί μια λύση για 

την αντιμετώπιση των αρμονικών. Τα φίλτρα μπορεί να είναι ενεργά ή παθητικά. Τα 

ενεργά φίλτρα είναι διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος και μπορεί να συνδέονται 

παράλληλα ή σε σειρά με το φορτίο. Τα παθητικά φίλτρα είναι συνδυασμός 

πυκνωτών και πηνίων. Μια άλλη μέθοδος είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλων 

τεχνικών παλμοδότησης των μετατροπέων, όπως είναι για παράδειγμα η τεχνική 

Ημιτονοειδούς Διαμόρφωσης Εύρους Παλμών. 

 

 

2.4 Ιδανικός μετασχηματιστής 
 

Ο ιδανικός μετασχηματιστής είναι μία διάταξη η οποία δεν παρουσιάζει απώλειες. 

Δηλαδή δεν έχει ωμικές απώλειες στα τυλίγματα των πηνίων, δεν έχει απώλειες από 

σκέδαση, και όλη η μαγνητική ροή περνά μέσα από τον πυρήνα, δεν εμφανίζει 

δηλαδή απώλειες υστέρησης και δινορρευμάτων. Τέλος η άεργη ισχύς που απαιτείται 

και δημιουργείται από το ρεύμα μαγνήτισης δεν υπάρχει.  Αποτελείται από το 

πρωτεύον πηνίο που έχει Ν1 αριθμό σπειρών, και από το δευτερεύον πηνίο, που έχει 

Ν2 αριθμό σπειρών. Όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, η λειτουργία στηρίζεται στον 

νόμο του Faraday σχέση (2.18) και ως επέκταση χρησιμοποιώντας και την σχέση 

(2.9) από τους τύπους: 

 

           = -
 

  
               ε= - Ν 

  

  
 =            (2.103) 

 

Το κυκλωματικό διάγραμμα και η καμπύλη μαγνήτισης ιδανικού μετασχηματιστή, 

φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν: 
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Σχ. 2-7: Κυκλωματικό διάγραμμα ιδανικού μονοφασικού μετασχηματιστή 

 

 
Σχ. 2-8: Καμπύλη μαγνητίσεως ιδανικού μετασχηματιστή 

 

Η λειτουργία ενός μετασχηματιστή χαρακτηρίζεται από τρείς περιπτώσεις: 

1)λειτουργία εν κενό 

2)λειτουργία με βραχυκυκλωμένο δευτερεύον τύλιγμα 

3)λειτουργία με φορτίο. 

Τα παραπάνω ισχύουν και στον ιδανικό αλλά και στον πραγματικό μετασχηματιστή.  

 

2.4.1 Ιδανικός μονοφασικός μετασχηματιστής κατά την εν κενό λειτουργία  

 

Όταν ο μετασχηματιστής εργάζεται εν κενό, εννοούμε ότι το δευτερεύον τύλιγμα του 

είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν έχει συνδεθεί επάνω του κάποιο φορτίο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ. 2-9: Κυκλωματικό διάγραμμα ιδανικού μονοφασικού Μ/Τ σε εν κενό λειτουργία. 
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Το πρωτεύον τύλιγμα ασκεί μία μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ, σχέση (2.3)) γιατί 

τροφοδοτείται από το δίκτυο με τάση που έχει ημιτονοειδή μορφή, δηλαδή:  

 

U1 =   ∙ε1 ∙ημ(ωt)    (2.104) 

 

  Αντίστοιχα  και το δευτερεύον αφού παράγεται σε αυτό τάση από επαγωγή, ασκεί 

μία μαγνητεγερτική δύναμη η οποία είναι αρνητική (-N2 i2). Στο πυρήνα, από αυτές 

τις δύο δυνάμεις προκύπτει μία συνολική που ισούται με: 

 

Fολ =    = N1 i1 - N2 i2    (2.105)   

 

  Αυτή λοιπόν η ΜΕΔ που είναι απαραίτητη και απαιτείται από τον πυρήνα για την 

δημιουργία ροής, είναι σχεδόν αμελητέα και εξαρτάται από την μαγνητική αντίσταση 

του πυρήνα (σχέση (2.13)) δηλαδή: 

 

F = N1 i1 - N2 i2 =RμΦ    (2.106) 

 

  Εφ’ όσον δεν υπάρχουν απώλειες και φορτίο, τότε τα δύο τυλίγματα παράγουν την 

ίδια ΜΕΔ, με την διαφορά ότι το δευτερεύον έχει αντίθετη φορά, και αυτό 

καταδεικνύεται από την σχέση: 

   

N1 i1 = - N2 i2              (2.107) 

 

  Κατά την τροφοδοσία όμως του πηνίου δημιουργείται ένα ρεύμα του οποίου η 

συμπεριφορά, είναι ίδια με την συμπεριφορά που θα είχαμε σε ένα καθαρά επαγωγικό 

φορτίο, δηλαδή η τάση προηγείται του ρεύματος κατά    . Αυτό λοιπόν το ρεύμα, 
είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος που ρέει μέσα στο πρωτεύον τύλιγμα κατά την εν 

κενό λειτουργία, ονομάζεται ρεύμα μαγνήτισης και  είναι η αιτία ανάπτυξης 

μαγνητικής ροής μέσα στον πυρήνα. Δίνεται για την στιγμιαία τιμή του από την 

σχέση:  

 

Ιm =    ∙Ιmax∙ημ(ωt-90)      (2.108) 

 

Η ενεργός τιμή του ρεύματος μαγνητίσεως δίνεται από την σχέση: 

 

Ιm,rms = 
  

   
 =

  

   
    (2.109) 

 

Το L1 είναι ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πρωτεύοντος πηνίου και δίνεται από την  

σχέση: 

 

L1 = 
  
 

  
 = 

        
 

 
    (2.110) 

 

όπου  

l είναι το μέσο μήκος του μαγνητικού κυκλώματος. 
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  Η αποστολή του ρεύματος μαγνητίσεως, είναι η δημιουργία της μαγνητικής ροής 

μέσα στον πυρήνα, με τιμή τέτοια ώστε η ΗΕΔ που επάγεται στο πρωτεύον τύλιγμα 

να είναι ίση με την τάση της πηγής, όπως αναφέρεται και στο υποκεφάλαιο 2.1.2. Εφ' 

όσον αυτό ισχύει, τότε U1 =    και η τάση στο πρωτεύον δίνεται από την σχέση 

(2.22). Το ρεύμα αυτό δημιουργεί ένα ομόρροπο διάρρευμα και αυτό με την σειρά 

του μια ομόρροπη ροή, αλλά και επειδή οι μορφές κύματος της τάσης και της ροής 

είναι σχεδόν ημιτονοειδής ο τύπος για την στιγμιαία τιμή της ροής που δίνεται από 

την σχέση που ακολουθεί: 

 

φ(t) =     ∙ ημωt    (2.111) 

 

  Έτσι δημιουργείται μία χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή μέσα στον πυρήνα, 

η οποία  όπως προκύπτει από τον νόμο της επαγωγής του Faraday (υποκεφάλαιο 

2.1.2), επάγει μια αντιηλεκτρεγερτική δύναμη (αντι-ΗΕΔ) ε1 στο πρωτεύον τύλιγμα 

που εμπλέκει όλες τις σπείρες, δίνεται από τη σχέση (2.19), και από τα παραπάνω 

καταλήγει: 

  =     
  

  
 =    ω Φmaxcosωt  (2.112) 

 

όπου  

     είναι η μέγιστη τιμή της ροής και ω = 2πf η γωνιακή ταχύτητα σε rad/sec. 

 

Ή ενεργή τιμή αυτής της τάσεως είναι: 
 

E1rms = 
  

  
 ∙f ∙N1∙Φmax = 4,44∙N1∙f∙Φmax   (2.113) 

 

  Η χρονικά μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή Φ όμως διαρρέει και το δευτερεύον 

τύλιγμα του μετασχηματιστή και επάγει σ' αυτό μια ΗΕΔ ε2 .  Εφ' όσον το δευτερεύον 

τύλιγμα είναι ανοιχτό, η ΗΕΔ ε2 ισούται με την τάση στους ακροδέκτες του 

δευτερεύοντος τυλίγματος U2. Επομένως, γνωρίζοντας από την σχέση (2.20) την 

τάση που επάγεται στο δευτερεύον τύλιγμα η τιμή της τάσεως στους ακροδέκτες (U2) 

στην εν κενό λειτουργία είναι: 

 

  =  
  

  
      sinωt    (2.114) 

 

Η ενεργή τιμή αυτής της τάσεως είναι: 

 

      =       = 4,44∙N2∙f∙Φmax       (2.115)  

 

Γνωρίζοντας την σχέση της τάσεως τροφοδοσίας, τότε μπορούμε να πούμε ότι ισχύει 

για την μέγιστη τιμή: 

  =   =>    
   

  
 =   ∙U1rms ∙ημ(ωt)   (2.116) 

 

Και λύνοντας ως προς Φ γίνεται: 

 

φ(t) = 
       

  
          
 

 
 + φ(0) = 

       

   
         + φ(0) (2.117) 
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όπου  

φ(0) είναι μία σταθερά που προκύπτει από το ολοκλήρωμα, και η οποία λαμβάνει υπ’ 

όψιν τυχόν ποσό αρχικής μαγνητικής ροής μέσα στον πυρήνα, την στιγμή που 

εφαρμόζεται η πηγή της τάσης.  

 

  Εάν θεωρήσουμε ότι η αρχική μαγνητική ροή θα έχει μηδενική τιμή, τότε η 

μαγνητική ροή που δημιουργείται μέσα στον πυρήνα είναι: 

 

Φ = 
       

     
 cos(ωt)    (2.118) 

Και η μέγιστη τιμή της είναι: 

 

Φmax = 
     

       
     (2.119) 

 

Από την σχέση της μέγιστης μαγνητικής ροής, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μέγιστη 

τιμή της μέσα στον πυρήνα, εξαρτάται από την ενεργό τιμή της τάσεως της πηγής, 

από τον αριθμό των σπείρων του πρωτεύοντος τυλίγματος, από την συχνότητα 

λειτουργίας του μετασχηματιστή, και είναι ανεξάρτητη από την μαγνητική αντίσταση 

του πυρήνα (Rm). Ωστόσο, η μαγνητική αντίσταση του πυρήνα που αντιστοιχεί στη 

μέγιστη τιμή της μαγνητικής ροής, καθορίζει την μέγιστη τιμή του ρεύματος του 

πρωτεύοντος τυλίγματος που "απαιτείται" για την παραγωγή της συγκεκριμένης τιμής 

της μαγνητικής ροής, δηλαδή είναι ανάλογη από το ρεύμα μαγνητίσεως έξω από την 

περιοχή κορεσμού. Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί με μαθηματικό τρόπο από τον 

Hopkinson και είναι : 

 

RmΦmax = I1maxN1 =>     (2.120) 

Φmax =  
       

  
  ή Φmax =  

      

  
   (2.121) 

 

Η μαγνητική ροή μαγνητίσεως, από την σχέση (2.120) προκύπτει ως εξής: 
 

Φμ = Φmax sin(ωt-90)    (2.122) 
 

  Δηλαδή οι μαγνητικές ιδιότητες του πυρήνα καθορίζουν το ρεύμα διέγερσης το 

οποίο πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να παράγει την απαιτούμενη ΜΕΔ προς 

δημιουργία της απαραίτητης ροής. Βάση των προηγούμενων σχέσεων το 

διανυσματικό διάγραμμα του ιδανικού μετασχηματιστή κατά την εν κενό λειτουργία 

έχει την εξής μορφή:  

 

 
Σχ. 2-10: Διανυσματικό διάγραμμα ιδανικού μονοφασικού μετασχηματιστή. 
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  Παρατηρώντας το διανυσματικό διάγραμμα, βλέπουμε ότι η τάση από επαγωγή που 

εμφανίζεται στο πρωτεύον τύλιγμα είναι σε αντίθετη φορά από την τάση 

τροφοδοσίας, που αυτό οφείλεται στον νόμο του Lenz ο οποίος διατυπώθηκε στα 

προηγούμενα. Το αρνητικό πρόσημο στους παραπάνω τύπους παραλείπεται για 

ευκολία στην αποτύπωσή τους. Μπορούμε να κάνουμε αυτήν την απλοποίηση γιατί 

δεν είναι μόνιμα αρνητική. Δηλαδή η τάση τροφοδοσίας, όταν παίρνει αρνητικές 

τιμές τότε η τάση στο δευτερεύον γίνεται θετική. Το διάνυσμα της τάσεως 

τροφοδοσίας (U1) που εφαρμόζουμε στα άκρα του πρωτεύοντος τυλίγματος του Μ/Σ, 

σχηματίζει τις κάτωθι γωνίες – διαφορές φάσης με τα μεγέθη που εμφανίζονται και 

είναι: 

 

 Με το διάνυσμα της τάσεως από επαγωγή (ε1), που είναι ίσο και αντίθετο, 

διαφορά 180
0
. 

 Με το διάνυσμα της έντασης του ρεύματος εν κενό λειτουργίας (Ι0), διαφορά 
90

0
 προπορείας. 

 Με το διάνυσμα της μαγνητικής ροής στην εν κενό λειτουργία (Φ0), διαφορά 

90
0 
προπορείας. 

 Με το διάνυσμα της παραγόμενης τάσεως ε2 = U2 διαφορά 180
0
. 

 

  Σε αυτό όμως που έχει σημασία να σταθούμε είναι στο ρεύμα μαγνητίσεως που 

παρουσιάζεται στον πυρήνα του μετασχηματιστή. Γνωρίζουμε ότι η συνολική 

μαγνητική ροή φ(t) είναι ανάλογη από το ρεύμα μαγνητίσεως μακριά από την περιοχή 

κορεσμού. Στην περιοχή κορεσμού το ρεύμα μαγνητίσεως παρουσιάζει κάποια 

παραμόρφωση, και παρουσιάζεται το φαινόμενο πιο αναλυτικά στα επόμενα. 
 

 

 
Σχ. 2-11: Καμπύλη και γραφική παράσταση ρεύματος μαγνητίσεως σε σχέση με την 

μαγνητική ροή. 

 

Από το ολοκλήρωμα της τάσεως τροφοδοσίας υπολογίζεται η μέση τιμή της 

μαγνητικής ροής στον πυρήνα  από την σχέση: 

 

   = 
 

  
    (t)dt           (2.123) 

 

Η τάση που εφαρμόζεται στο πρωτεύον δίνεται από την σχέση (2.104), αλλά μπορεί 

να γραφεί και ως: 

 

U1 = ε1 cosωt         (2.124) 
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Συνδυάζοντας τα παραπάνω, προκύπτει η τελική μορφή της μέσης τιμής της 

μαγνητικής ροής του πυρήνα από την σχέση: 

 

   = 
 

  
    cosωtdt =>    = 

  

   
 sinωt  (2.125) 

 

  Οι τιμές του ρεύματος που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης 

μαγνητικής ροής στον πυρήνα, συγκρίνονται με τις τιμές της ροής σε διάφορες 

χρονικές στιγμές, και δίνουν την κυματομορφή του ρεύματος μαγνήτισης του 

τυλίγματος. Η γραφική απεικόνιση επαγόμενης τάσης, ρεύματος, και μαγνητικής 

ροής στην ακόρεστη περιοχή φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.  

 

 

 

 

 

Σχ. 2-12: Γραφική απεικόνιση κυματομορφών τάσεως, ρεύματος, ροής ιδανικού 

μονοφασικού Μ/Σ στην ακόρεστη περιοχή. 

όπου, 

e = τάση από επαγωγή 

φ = μαγνητική ροή πυρήνα 

i = ρεύμα μαγνητίσεως στην ακόρεστη περιοχή. 

   

  Οι κυματομορφές αυτές έχουν σχεδόν ημιτονοειδή μορφή μόνιμα. Ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής όμως, είναι σταθερός μόνο για την γραμμική περιοχή, δηλαδή την 

περιοχή στην οποία ο πυρήνας του ιδανικού μετασχηματιστή δεν έχει εισέλθει σε 

κορεσμό. Όταν όμως εισέλθει στην περιοχή κορεσμού, ο συντελεστής μειώνεται, 

οπότε μειώνονται και οι επαγωγικές τάσεις με φυσικό επακόλουθο να απαιτείται 

μεγαλύτερη ένταση του ρεύματος μαγνητίσεως. Έτσι το ρεύμα αυτό παρουσιάζει μία 

παραμόρφωση, η οποία ονομάζεται και αρμονική συνιστώσα. Εάν αναλυθεί αυτό το 

ρεύμα με σειρά Fourie (άθροισμα απείρων όρων περιττής τάξεως), θα δούμε ότι η 

τρίτη αρμονική είναι πολύ σημαντική γιατί φθάνει από 10 εώς 30% της βασικής 

αρμονικής. Γι’ αυτό τον λόγο εξετάζουμε και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην τρίτη 

αρμονική, όχι μόνο στους μετασχηματιστές αλλά και σε δίκτυα μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.   Η γραφική απεικόνιση του φαινομένου αυτού 

παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.     

 

 

Σχ. 2-13: Γραφική απεικόνιση κυματομορφών τάσεως, ρεύματος, ροής ιδανικού 

μονοφασικού Μ/Σ στην περιοχή κορεσμού. 
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όπου, 

e = τάση από επαγωγή 

φ = μαγνητική ροή πυρήνα 

i = ρεύμα μαγνητίσεως στην περιοχή κορεσμού. 

 

Από τα παραπάνω εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:  

 

 Όταν επέλθει το σημείο κορεσμού στον πυρήνα, τότε χρειάζεται αύξηση της 
εντάσεως του ρεύματος μαγνητίσεως για να γίνει έστω και μικρή αύξηση της 

μαγνητικής ροής. 

 Η κυματομορφή της βασικής συχνότητας του ρεύματος μαγνητίσεως 
καθυστερεί σε σχέση με την κυματομορφή της τάσεως κατά 90

0
. 

 Το ρεύμα μαγνητίσεως του τυλίγματος σε έναν μετασχηματιστή δεν 
μεταβάλλεται ημιτονοειδές λόγω του ότι παρουσιάζει αρμονικές υψηλών 

συχνοτήτων που οφείλονται στον κορεσμό του πυρήνα, έτσι η 

χαρακτηριστική του καμπύλη είναι μη γραμμική. 

 Σε σχέση με την βασική συχνότητα οι αρμονικές υψηλών συχνοτήτων που 
παρουσιάζει το ρεύμα μαγνήτισης, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες σε 

πλάτος. 

 Οι μαγνητικές ιδιότητες του πυρήνα, καθορίζουν το ρεύμα διεγέρσεως. Αυτό 
πρέπει να προσαρμοστεί, έτσι ώστε να παράγει την απαιτούμενη 

μαγνητεγερτική δύναμη, προς δημιουργία της απαραίτητης ροής. 

 Με την υιοθετούσα πολικότητα των τάσεων, η επαγόμενη τάση ε1 
προπορεύεται της ροής κατά 90

0
.   

 

  Ως εδώ αναλύθηκε το κάθε τύλιγμα χωριστά. Εξετάζοντας όμως την σχέση μεταξύ 

των δύο τυλιγμάτων, προκύπτουν σημαντικά στοιχεία ενός Μ/Σ. Το πρώτο στοιχείο 

είναι ο λόγος του Μ/Σ. Δηλαδή ο λόγος των δύο επαγόμενων τάσεων, ισούται με τον 

λόγο των ελιγμάτων των δύο τυλιγμάτων, και είναι: 

 
  

  
 = 

  

  
      (2.126) 

 

  Η εξίσωση που μας δίνει την σχέση μεταξύ της τάσης που εφαρμόζεται στο 

πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή και της τάσεως στα άκρα του δευτερεύοντος 

είναι: 

 

 
          

  

  

          
  

  

 => 
  

  
 =

  

  
 = 

  

  
 = α  (2.127) 

 

  Δηλαδή ο λόγος των ηλεκτρεγερτικών δυνάμεων που επάγονται στα δύο τυλίγματα, 

ισούται με τον λόγο του αριθμού των σπειρών των δύο τυλιγμάτων, όπου ο λόγος 

αυτός ισούται με τον λόγο μετασχηματισμού των τάσεων των δύο τυλιγμάτων. Από 

αυτά προκύπτουν και οι σχέσεις:  

 
  

  
=α =>   = 

  

 
 =>   =   α  (2.128) 

  =    
  

  
 ή   =    

  

  
   (2.129) 
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όπου, 

α είναι ο λόγος μετασχηματισμού του μετασχηματιστή.   

  Η σχέση (2.128), ισχύει μόνο σε περίπτωση που η τάση τροφοδοσίας είναι 

ημιτονοειδής. Εκτός όμως από τις τάσεις, υπάρχει και σύνδεση μεταξύ των 

τυλιγμάτων από πλευράς ρευμάτων. Από την σχέση (2.104), η σύνδεση μεταξύ του 

ρεύματος πρωτεύοντος και δευτερεύοντος τυλίγματος δίνεται από τις παρακάτω 

σχέσεις: 

 

  = - 
  

  
   ή -   = 

  

  
     (2.130) 

 
  

  
= 

 

 
     (2.131) 

Και  

I2 =αI1=> I1 =
  

 
          (2.132) 

 

  Εφ’ όσον ο ιδανικός μετασχηματιστής δεν παρουσιάζει απώλειες, η πραγματική 

ισχύς που εισέρχεται σε αυτόν ισούται με την πραγματική ισχύ που λαμβάνουμε στην 

έξοδό του, και δίνονται από τις σχέσεις: 

 

    ό    =     cos      (2.133) 

 

        =     cos      (2.134) 

 

Στον ιδανικό μετασχηματιστή επειδή δεν υπάρχουν απώλειες, και γενικά οι φάσεις 

των τάσεων δεν επηρεάζονται, ισχύει: 

 

θ1 – θ2 = θ           (2.135) 

 

Από τα παραπάνω έχουμε 

 

   =
  

 
    cosθ          (2.136) 

Και 

   =     cos  =                (2.137) 

 

Τα ίδια ισχύουν για την φαινόμενη και άεργο ισχύ, δηλαδή: 

 

   =     sinθ=     sinθ=       (2.138) 

 

   =     =     =           (2.139) 

 

  Ο ιδανικός μετασχηματιστής μετασχηματίζει τάσεις αναλόγως προς τον λόγο των 

ελιγμάτων, αντιστρόφως ανάλογα των εντάσεων και των σύνθετων αντιστάσεων, και 

του τετραγώνου του λόγου μετασχηματισμού. Η χωρητικότητα των τυλιγμάτων στην 

ανάλυση του μετασχηματιστή, αμελείται γιατί παίζει ρόλο μόνο στις υψηλές 

συχνότητες, ή ταχέως μεταβαλλόμενα μεταβατικά φαινόμενα. 
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2.4.2 Ιδανικός μονοφασικός μετασχηματιστής κατά την λειτουργία με φορτίο. 

 

Στην λειτουργία με φορτίο σημαίνει ότι συνδέεται κάποιο φορτίο στο δευτερεύον 

τύλιγμα του μετασχηματιστή, ενώ το πρωτεύον συνδέεται με την πηγή. Για την 

ανάλυση όμως στην θέση του φορτίου τοποθετείται μία σύνθετη αντίσταση ΖL. 

Σύνθετη αντίσταση ΖL σημαίνει ο λόγος του διανύσματος της τάσεως προς το 

διάνυσμα του ρεύματος που εφαρμόζεται στα άκρα ενός ηλεκτρικού στοιχείου. 

  

ΖL = 
  

  
    (2.140) 

 
  Αυτή η σύνθετη αντίσταση όμως μετασχηματίζεται και αυτό συμβαίνει γιατί 

μετασχηματίζονται η τάση και το ρεύμα του πρωτεύοντος. Δηλαδή η αντίσταση που 

συνδέεται στο δευτερεύον τύλιγμα τροφοδοτείται μεν από αυτό, αλλά στην ουσία η 

πηγή είναι το πρωτεύον που αλλάζει η τιμή της τάσεως και του ρεύματος. Αυτό 

ισχύει πάντα και είναι μία ιδιότητα των μετασχηματιστών και με μαθηματικές σχέσεις 

μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 

ΖL = 
  

  
    (2.141) 

 
Και η σύνθετη αντίσταση όπως φαίνεται από το πρωτεύον 

 

ΖL’ = 
  

  
    (2.142) 

Γνωρίζοντας ότι η τάση στο πρωτεύον είναι: 

 

  =   α    (2.143) 

 

Και το ρεύμα από την σχέση (2.132) 

 

I2 =αI1      (2.144) 

 

Έτσι από το πρωτεύον τύλιγμα η τιμή της σύνθετης αντίστασης είναι: 

 

ΖL’ = 
  

  
 = 

   
  
 

=α
2   

  
   (2.145) 

 

ΖL’ = α
2 

ΖL    (2.146) 

 

 Στον ιδανικό όμως μετασχηματιστή με φορτίο δεν υπάρχουν απώλειες όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οπότε θα έχουμε και εδώ τις παρακάτω παραδοχές: 

 

 Αντιστάσεις τυλιγμάτων αμελητέες 
 Όλη η μαγνητική ροή διέρχεται από το μαγνητικό κύκλωμα 

 Αμελητέες απώλειες πυρήνα 

 Σχετική μαγνητική διαπερατότητα πυρήνα πολύ μεγάλη, οπότε αρκεί ελάχιστη 
ΜΕΔ (άρα και ελάχιστο ρεύμα μαγνήτισης ) για να έχουμε ροή μαγνήτισης 

στον πυρήνα. 



46 

 

1 

 
Σχ. 2-14:  Απεικόνιση μονοφασικού ιδανικού μετασχηματιστή με φορτίο. 

 

  Τροφοδοτώντας το πρωτεύον με την τάση του δικτύου, επάγεται στο δευτερεύον μία 

τάση και κυκλοφορεί μέσα από την σύνθετη αντίσταση ΖL ρεύμα το οποίο ισούται με: 
 

I2 = 
  

  
      (2.147) 

 

Αυτό το ρεύμα δημιουργεί μία μαγνητική ροή που η έντασή της δίνεται από την 

σχέση: 

 

   = 
      

 
        (2.148) 

 

  Η λειτουργία εν κενό όμως, είναι σχεδόν ίδια με την λειτουργία σε φορτίο στον 

ιδανικό μετασχηματιστή, δηλαδή δημιουργείται μαγνητεγερτική δύναμη (ΜΕΔ) η 

οποία είναι απαραίτητη για την δημιουργία μαγνητικής ροής. Έχουμε δηλαδή την 

ΜΕΔ στο πρωτεύον τύλιγμα F1 = N1i1, και η αντίστοιχη ΜΕΔ του δευτερεύοντος,      

F2 = N2i2 , οπότε η συνολική ΜΕΔ του πυρήνα δίνεται από την διαφορά τους, δηλαδή 

η σχέση (2.105) και είναι αυτή η οποία δημιουργεί την μαγνητική ροή στον πυρήνα, 

δηλαδή η σχέση (2.106). Το ρεύμα μαγνητίσεως έχει την ίδια τιμή με αυτό που 

απαιτείται για την εν κενό λειτουργία, γιατί πρέπει να διατηρήσει την τάση στην 

είσοδο του μετασχηματιστή σταθερή το οποίο είναι: 
 

N1iμαγνητίσεως = RΦ    (2.149) 

 

  Δημιουργεί το απαραίτητο ποσό της μαγνητικής ροής το οποίο δεν μεταβάλλεται, 

δηλαδή διατηρεί την τάση στο πρωτεύον σταθερή ώστε να ισορροπεί με την τάση 

τροφοδοτήσεως και με την σειρά της να διατηρεί σταθερή την τάση στο δευτερεύον, 

τα μέτρα των τάσεων δηλαδή μεταξύ των δύο τυλιγμάτων να είναι ίδια. Όμως λόγω 

της σύνθετης αντίστασης (φορτίου), δημιουργείται ένα ακόμη επιπλέον ρεύμα i2 το 

οποίο επηρεάζει το πρωτεύον τύλιγμα. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη για περαιτέρω 

αύξηση του ρεύματος στο πρωτεύον τύλιγμα, ώστε να αντισταθμίζει την 

μαγνητεγερτική δύναμη του δευτερεύοντος τυλίγματος και να υπάρχει σταθερότητα. 

Το ρεύμα αυτό ονομάζεται ρεύμα αντιδράσεως και γνωρίζοντας την ένταση του 

πεδίου αλλά και της ροής, δηλαδή οι σχέσεις (2.148) και (2.149),  προκύπτει: 
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N1i1 - N2i2 = N1iμαγνητίσεως => N1i1= N1iμαγνητίσεως + N2i2 => 

i1 = iμαγνητίσεως + 
  

  
i2 => iμαγνητίσεως + i2’  (2.150) 

 

  Σε περίπτωση που έχουμε μεταβολή του φορτίου ΖL, τότε μεταβάλλεται το ρεύμα 

στο δευτερεύον i2. Το ρεύμα μαγνητίσεως όμως είναι σταθερό, οπότε το ρεύμα 

αντιδράσεως επηρεάζεται για να διατηρήσει σταθερό τον λόγο των τάσεων μεταξύ 

των δύο τυλιγμάτων. Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι το διάνυσμα του 

ρεύματος στο πρωτεύον τύλιγμα, προκύπτει από το διανυσματικό άθροισμα του 

ρεύματος μαγνήτισης και του ρεύματος αντιδράσεως. Στο σχήμα 2-14 παρουσιάζεται 

το διανυσματικό διάγραμμα του ιδανικού μετασχηματιστή υπό φορτίο, όπου και 

προκύπτει ότι μεταξύ τους αυτά τα δύο ρεύματα είναι συμφασικά, και είναι λογικό 

γιατί το ρεύμα αντιδράσεως στην ουσία παράγεται από το ρεύμα μαγνητίσεως και 

αυτά τα δύο μεταξύ τους καθυστερούν ως προς την τάση κατά 90
0
. Το ρεύμα 

μαγνητίσεως είναι συμφασικό με την μαγνητική ροή Φ. Το διάνυσμα του ρεύματος 

στο φορτίο, καθυστερεί του διανύσματος της τάσεως εισόδου κατά γωνία θ2, ενώ το 

διάνυσμα του ρεύματος του πρωτεύοντος, καθυστερεί έναντι της τάσεως 

πρωτεύοντος κατά γωνία θ1.   

 

 
 Σχ. 2-15: Διανυσματικό διάγραμμα ιδανικού μονοφασικού Μ/Τ υπό φορτίο. 

 

Από το διανυσματικό διάγραμμα μπορούμε να εξάγουμε τα παρακάτω συμπεράσματα  

 

 Όταν έχουμε μειωμένο ρεύμα στο δευτερεύον τύλιγμα δηλαδή μικρό φορτίο, 
τότε έχουμε μικρό ρεύμα αντιδράσεως το οποίο τείνει να πλησιάσει το ρεύμα 

μαγνητίσεως. Δηλαδή ισχύει: 

 

i2’= 
  

  
 i2    (2.151) 

 

 Όταν έχουμε μέγιστο ρεύμα, δηλαδή ο ιδανικός μετασχηματιστής εργάζεται 
σε πλήρες φορτίο το ρεύμα μαγνητίσεως είναι αμελητέο σε σχέση με το ρεύμα 

αντιδράσεως. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του ρεύματος στο πρωτεύον και 

δευτερεύον τύλιγμα είναι σχεδόν ίδια και ισχύει: 

 

i1   
  

  
 i2 = i2’       (2.152) 
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2.4.3 Ισοδύναμο κύκλωμα ιδανικού μονοφασικού μετασχηματιστή. 

 

Το ισοδύναμο κύκλωμα χρησιμοποιείται γιατί είναι ο πιο εύκολος τρόπος για την 

ανάλυση ενός κυκλώματος. Το αντίστοιχο ισοδύναμο για ιδανικό μετασχηματιστή 

φαίνεται στο σχήμα 2-16 που ακολουθεί.   

 

 
Σχ. 2-16: Ισοδύναμο κύκλωμα ιδανικού μονοφασικού Μ/Σ με φορτίο. 

 

  Επειδή ένας ιδανικός μετασχηματιστής δεν έχει απώλειες, η μόνη αποτύπωση που 

μπορεί να γίνει είναι ο κλάδος του ρεύματος μαγνητίσεως. Κανονικά αυτό το ρεύμα, 

αναπαρίσταται με μία αυτεπαγωγή τοποθετημένη παράλληλα στην τάση 

τροφοδοσίας. Ακόμα και έτσι όμως, η ανάλυση ενός κυκλώματος με μετασχηματιστή 

είναι δύσκολη εξ’ αιτίας του κλάδου μαγνητίσεως. Για να γίνει πιο εύκολη η 

ανάλυση, είναι απαραίτητο να μετατραπεί σε ένα κύκλωμα που παρουσιάζει ένα μόνο 

επίπεδο τάσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την μέθοδο της αναγωγής, ή αλλιώς με 

αναγωγή στο πρωτεύον ή δευτερεύον τύλιγμα, δηλαδή σε αυτήν την μέθοδο γίνεται 

αντικατάσταση της μιας πλευράς της κυκλώματος με το ισοδύναμο κύκλωμα και έτσι 

γίνεται ευκολότερη η ανάλυση ως προς τα ρεύματα και τις τάσεις του. Έτσι 

προκύπτει ένα νέο ισοδύναμο κύκλωμα, και το αποτέλεσμα της ανάλυσης 

εφαρμόζεται στο τμήμα που δεν αντικαταστάθηκε, ενώ στο τμήμα που έχει 

αντικατασταθεί συμπεριλαμβάνεται και ο λόγος μετασχηματισμού. Το αντίστοιχο 

ισοδύναμο με την μέθοδο της αναγωγής ιδανικού μετασχηματιστή στην λειτουργία με 

φορτίο φαίνεται στο σχήμα 2-17.  

 
Σχ. 2-17: Ισοδύναμο κύκλωμα με την μέθοδο της αναγωγής. 

 

  Η αυτεπαγωγή στο ισοδύναμο κύκλωμα, ενσωματώνεται στην αντίσταση φορτίου, 

και προκύπτει η σύνθετη αντίσταση ΖL. Στην εν κενό λειτουργία, το ρεύμα 

μαγνητίσεως ισούται με το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα.   
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2.5 Πραγματικός μονοφασικός μετασχηματιστής 
 

Η αρχή λειτουργίας του πραγματικού μετασχηματιστή κατά την εν κενό λειτουργία, 

είναι ίδια με την αντίστοιχη του ιδανικού μετασχηματιστή. Η διαφορά όμως τώρα, 

είναι ότι παρουσιάζονται και οι απώλειες οι οποίες προαναφέρθηκαν και αναφορικά 

είναι: 

 Απώλειες υστερήσεως 
 Απώλειες από δινορρεύματα  
 Απώλειες σκεδάσεως 
 Απώλειες χαλκού 
 Επιπρόσθετες απώλειες λόγω αρμονικών. 

 

 
Σχ. 2-18: Απεικόνιση μονοφασικού πραγματικού μετασχηματιστή εν κενό. 

 

  Ο τρόπος παραγωγής της τάσεως, της πεπλεγμένης ροής κλπ, είναι ίδιος με αυτή του 

ιδανικού μετασχηματιστή, οπότε σε αυτό το υποκεφάλαιο δεν αναλύεται παρά μόνο 

αναφορικά κάποια τμήματα και τύποι που είναι απαραίτητη για την περαιτέρω 

ανάπτυξη.  

   

2.5.1 Πραγματικός μονοφασικός μετασχηματιστής κατά την εν κενό λειτουργία.  

 

  Ο πραγματικός μετασχηματιστής συμπεριφέρεται όπως ένας επαγωγικός 

αντιδραστήρας σιδήρου. Η λειτουργία εν κενό, σημαίνει ότι το δευτερεύον τύλιγμα 

είναι ανοιχτό κύκλωμα και στο πρωτεύον τύλιγμα τροφοδοτούμε με την ονομαστική 

τάση. Τροφοδοτώντας το πρωτεύον τύλιγμα με την τάση τροφοδοσίας, αυτό 

απορροφά κάποιο ρεύμα το οποίο ονομάζεται ρεύμα εν κενό λειτουργίας (Ι0), 

κυκλοφορεί μόνο στο πρωτεύον κύκλωμα, και δημιουργεί την μαγνητική ροή 

σιδήρου. Καλύπτει τις απώλειες αυτού και ονομάζεται και ρεύμα διεγέρσεως. 

Αποτέλεσμα είναι μία πτώση τάσης και κατανάλωση πραγματικής ισχύος στο 

τύλιγμα, δηλαδή είναι μία κατανάλωση ‘’βαττικής’’ ισχύος η οποία οφείλεται στην 

ειδική αντίσταση των αγωγών και εξαρτώνται από τα ρεύματα των τυλιγμάτων, 

δηλαδή τις απώλειες χαλκού. Με την εφαρμογή όμως αυτής της εναλλασσόμενης 

τάσης στην είσοδο έχουμε και κυκλοφορία ρεύματος και στα δύο τυλίγματα παρ’ όλο 

που στο δευτερεύον δεν έχει συνδεθεί κάποιο φορτίο. Η διαφορά με τον ιδανικό 

μετασχηματιστή όμως είναι ότι εκτός από το ρεύμα μαγνητίσεως, στον πραγματικό 

μετασχηματιστή έχουμε και το ρεύμα σιδήρου του πυρήνα. Το ρεύμα μαγνητίσεως 

είναι απαραίτητο για την δημιουργία μαγνητικής ροής μέσα στον πυρήνα και δεν 

αναλαμβάνει τις πραγματικές απώλειες σιδήρου γιατί είναι άεργου χαρακτήρα, ενώ 

το ρεύμα σιδήρου το οποίο για σταθερή τάση και συχνότητα λειτουργίας είναι 

σταθερό, δηλαδή μη εξαρτώμενο από το ποσοστό φόρτισης, οφείλεται δε στο 

φαινόμενο της υστέρησης. Το ρεύμα το οποίο κυκλοφορεί στο πρωτεύον είναι το 
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ρεύμα μαγνητίσεως και το ρεύμα απωλειών σιδήρου είναι συμφασικό με την τάση 

τροφοδοσίας. Οι απώλειες σιδήρου είναι ίδιες για την εν κενό λειτουργία και 

λειτουργία με φορτίο, και δίνονται από την σχέση: 

 

PFe = K ∙   
             (2.153) 

 

  Τα δύο αυτά ρεύματα ονομάζονται συνολικό ρεύμα μαγνητίσεως. Προσθέτοντας  

και το ρεύμα λόγω των δινορευμάτων, έχουμε το σύνθετο ρεύμα μαγνητίσεως ή 

ρεύμα διέγερσης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ενώ έχει μικρή προπορεία ως 

προς την ροή Φ. Το ρεύμα που οφείλεται στα δινορεύματα και στις απώλειες 

υστέρησης ονομάζεται ρεύμα απωλειών σιδήρου, είναι ανάλογο της τάσης που 

εφαρμόζεται στον πυρήνα του μετασχηματιστή και η κυματομορφή του είναι σε φάση 

με την κυματομορφή της τάσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα ρεύμα το οποίο 

καταναλώνει ο πυρήνας. Το σύνθετο ρεύμα μαγνητίσεως υφίσταται δεύτερη 

παραμόρφωση, φασική παραμόρφωση από την ύπαρξη απωλειών σιδήρου. Τα 

δινορεύματα είναι ανάλογα της ποσότητας της μαγνητικής ροής και την στιγμή που η 

κυματομορφή της ροής περνά από το σημείο μηδέν, έχουν την μέγιστη τιμή τους. Οι 

απώλειες υστέρησης παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό μη γραμμικότητας αλλά ισχύει και 

εδώ ότι και στα δινορεύματα, δηλαδή στο σημείο μηδέν της ροής έχουν μέγιστη τιμή. 

Έτσι εξάγουμε δύο σημαντικά συμπεράσματα: 

 

1) Το ρεύμα απωλειών πυρήνα εξαιτίας της μη γραμμικότητας των απωλειών 
υστέρησης είναι παραμορφωμένο δηλαδή παρουσιάζει αρμονικές συνιστώσες. 

2)  Η κυματομορφή της βασικής συχνότητας του ρεύματος απωλειών του 

πυρήνα βρίσκεται σε φάση με την κυματομορφή της τάσης που εφαρμόζεται 

στην είσοδο του μετασχηματιστή και της επαγόμενης τάσης Ε1. 

 

  Το ρεύμα μαγνήτισης (im) είναι ανάλογο της τάσης που εφαρμόζεται στον πυρήνα 

του μετασχηματιστή, η κυματομορφή του έπεται της κυματομορφής της τάσης κατά 

90
0
, ενώ είναι σε φάση με την κυματομορφή της μαγνητικής ροής. Άρα το συνολικό 

ρεύμα στο τύλιγμα του μετασχηματιστή που ονομάζεται ρεύμα διέγερσης η σύνθετο 

ρεύμα ή πρωτεύοντος κατά την εν κενό λειτουργία, είναι το άθροισμα του ρεύματος 

μαγνητίσεως και απωλειών πυρήνα δηλαδή: 

 

iex = im + ih+e      (2.154) 
 

  Τα ρεύματα αυτά που υπολογίζονται στην εν κενό λειτουργία, θεωρούνται σταθερά 

και ίσα γιατί διατηρούν την τιμή τους και στην λειτουργία υπό φορτίο, διότι η 

μεταβολή τους είναι μικρή σε σύγκριση με την μεταβολή του ρεύματος. Στον 

πραγματικό μετασχηματιστή, κατά την τροφοδοσία του με τάση έχουμε την αμοιβαία 

ροή ή μαγνητική ροή η οποία μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια από το πρωτεύον 

τύλιγμα στο δευτερεύον, αλλά και την ροή διαρροής μαγνητικής ενέργειας ή 

απώλειες σκεδάσεως όπου έγινε η ανάλυσή τους στο υποκεφάλαιο 2.1.2 

(ηλεκτρομαγνητικό κύκλωμα).  Στους πραγματικούς μετασχηματιστές το ρεύμα 

απωλειών σιδήρου είναι ένα μικρό ποσοστό του ρεύματος μαγνητίσεως, περίπου τον 

1/4 έως 1/6. Επίσης η ροή διαρροής του είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αμοιβαία 

ροή της τάξεως του 1 έως 3‰. Όπως στον ιδανικό μετασχηματιστή έτσι και εδώ 

έχουμε την δημιουργία πεπλεγμένης ροής και τάσεως που εμπλέκει όλα τα ελίγματα 

και δίνεται από τις σχέσεις (2.29), (2.30), (2.31) και (2.32). Η τιμή της τάσεως που 
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επάγεται στο πρωτεύον τύλιγμα είναι ίδια με αυτή στον ιδανικό Μ/Σ, (σχέση (2.113)) 

δηλαδή: 

 

E1rms = 4,44∙N1 ∙f∙Φmax 

 

Το ίδιο ισχύει και για την τάση που επάγεται στο δευτερεύον τύλιγμα (σχέση 

(2.115)), δηλαδή: 

 

E2rms = 4,44∙N2∙f∙Φmax 

 

  Επειδή οι απώλειες χαλκού και οι απώλειες σκεδάσεως είναι μικρές που θεωρούνται 

αμελητέες, ισχύει ότι η τάση εισόδου είναι ίση με την τάση που επάγεται στο 

πρωτεύον τύλιγμα δηλαδή U1 = ε1. Η μέγιστη τιμή της μαγνητικής ροής και στον 

πραγματικό Μ/Σ δίνεται από την σχέση (2.119). Η ροή καθορίζεται μόνο από την 

επιβαλλόμενη τάση, την συχνότητα της και τον αριθμό ελιγμάτων στο τύλιγμα, η 

ισχύς εισόδου στον πραγματικό Μ/Σ δίνεται από την ίδια σχέση (2.133) με τον 

ιδανικό, δηλαδή: 

 

    ό    =     cos   

 

  H αντιηλεκτρεγερτική δύναμη   , μαζί με την πτώση τάσεως στην αντίσταση του 

τυλίγματος του πρωτεύοντος πρέπει να εξισορροπήσει την επιβαλλόμενη τάση U1  

σύμφωνα με την σχέση (2.23), ώστε να ισχύει: 

 

U1 =   i +    

 

  Λόγω αυτής της συνθήκης, εγκαθίστανται η μέγιστη τιμή της ροής που την 

ικανοποιεί. Επειδή ο πραγματικός Μ/Σ εμφανίζει και ωμική αλλά και επαγωγική 

αντίσταση, το διανυσματικό του διάγραμμα διαφέρει από του ιδανικού και είναι: 

  

 
Σχ. 2-19: Διανυσματικό διάγραμμα πραγματικού μονοφασικού Μ/Τ εν κενό. 

 

  Το jX0i0 που εμφανίζεται στο διανυσματικό διάγραμμα είναι η επαγωγική αντίδραση 

σκέδασης, δηλαδή η επαγωγική πτώση τάσης που δημιουργείται από την ροή 
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σκέδασης και είναι σε προπορεία ως προς το ρεύμα, όπου αυτή μαζί με την πτώση 

τάσης στα τυλίγματα χαλκού δημιουργούν την συνολική πτώση τάσης. Εξ’ αιτίας των 

αντιστάσεων που παρουσιάζει, σχηματίζεται μία γωνία (Φ0) μεταξύ της τάσης U1 και 

του διανύσματος του ρεύματος στην εν κενό λειτουργία (Ι0). Η ισχύς που 

αναλαμβάνει η τάση από επαγωγή (  ), καλύπτει τις απώλειες σιδήρου. Η τάση από 

σκέδαση που δημιουργείται και δεν συμμετέχει σε καμία απώλεια πραγματικής 

ισχύος, λόγω του ότι είναι άεργο στοιχείο και δεν μπορεί να αναλάβει πραγματικές 

απώλειες.   

 

2.5.2 Πραγματικός μονοφασικός μετασχηματιστής κατά την λειτουργία στο 

δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα. 

 

Δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα είναι η κατάσταση στην οποία βραχυκυκλώνουμε ένα 

από τα τυλίγματα της μηχανής, οπότε η τάση στο τύλιγμα της μηχανής μηδενίζεται. 

Συνήθως αυτό γίνεται στο δευτερεύον τύλιγμα και τροφοδοτούμε το πρωτεύον 

τύλιγμα με μια μειωμένη τιμή τάσεως. Έτσι για συγκεκριμένη τιμή τάσεως, στα δύο 

τυλίγματα της μηχανής κυκλοφορούν τα ονομαστικά ρεύματα, και η τάση αυτή 

ονομάζεται τάση βραχυκυκλώσεως η οποία εξασφαλίζει και την κυκλοφορία αυτών 

των ρευμάτων. Είναι ίδια και για τα δύο τυλίγματα και δίνεται από την σχέση: 

 

Εκ = 
  

  
 ∙ 100 ή 

  

  
 ∙ 100   (2.155) 

Όπου  

   είναι η τάση βραχυκυκλώσεως η οποία δίνεται από την πηγή και    είναι η 

ονομαστική τάση του τυλίγματος.  

Εκφράζεται σαν ποσοστό της ονομαστικής τάσεως του τυλίγματος και είναι ένα 

μικρό ποσοστό της, από 4 έως 6%. Στο δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα όμως υπάρχουν 

και λίγες απώλειες σιδήρου και είναι μικρές γιατί για σταθερή συχνότητα εξαρτώνται 

από το τετράγωνο της τάσεως τροφοδοσίας και δίνονται από τις σχέσεις: 

 

     = (
  
 

  
) ∙       ή και       = (

  

  
)² ∙            (2.156) 

 

  Οι απώλειες σιδήρου αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,16 έως το 0,36% των 

ονομαστικών απωλειών σιδήρου που αντιστοιχούν στην ονομαστική τάση και 

συχνότητα δικτύου. Οπότε και το ρεύμα απωλειών σιδήρου έχει μία αμελητέα 

ποσότητα. Το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα μαγνητίσεως, οπότε κατά το δοκιμαστικό 

βραχυκύκλωμα δημιουργείται μόνο ροή σκεδάσεως. Αντίστοιχα και οι απώλειες 

χαλκού έχουν την ονομαστική τους τιμή εξαιτίας των ονομαστικών τιμών του 

ρεύματος στα τυλίγματα. 

  Εφ’ όσον δεν δημιουργείται η ονομαστική τάση, έτσι και το ρεύμα μαγνητίσεως θα 

είναι πιο μικρό σε σχέση με το αντίστοιχο στην ονομαστική κατάσταση λειτουργίας, 

και αυτό γιατί είναι απαραίτητο για την δημιουργία της μαγνητικής ροής, οπότε 

έχουμε μία μαγνητική ροή που είναι μικρότερη της ονομαστικής και είναι η    . 

Αυτή η ποσότητα της μαγνητικής ροής με την σειρά της δημιουργεί και τις 

αντίστοιχες αντιηλεκτρεγερτικές δυνάμεις που είναι για το πρωτεύον τύλιγμα : 

 

E1Κ = 4,44∙N1 ∙f∙ΦΜΚ      (2.157) 

και για το δευτερεύον τύλιγμα : 
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E2Κ = 4,44∙N2 ∙f∙ΦΜΚ    (2.158) 

 

  Η τάση βραχυκυκλώσεως (E1Κ) που επάγεται στο τύλιγμα, εύκολα μπορεί και 

αντισταθμίζει την τάση βραχυκυκλώσεως που δέχεται από την πηγή, οπότε είναι ίδια 

και με το αντίστοιχο ποσοστό της επαγωγικής τάσης ε1. Το ίδιο ισχύει και για την 

μαγνητική ροή βραχυκυκλώσεως, δηλαδή με το αντίστοιχο ποσοστό της ονομαστικής 

αλλά επίσης και για τα αμπερελείγματα. Τα αμπερελείγματα δημιουργούνται από το 

σύνθετο ρεύμα κατά το δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα ΙΟΚ και είναι αμελητέα ποσότητα 

σε σχέση με τα αντίστοιχα στην ονομαστική κατάσταση, δηλαδή οι σχέσεις (2.105) 

και (2.107): 

 

N1Ι1 + N2Ι2 = 0 => N1Ι1 = - N2Ι2 

 

  Στην λειτουργία δοκιμαστικού βραχυκυκλώματος, ο λόγος μετασχηματισμού δεν 

αλλάζει, δηλαδή ο λόγος τάσεων, ελιγμάτων, ρευμάτων παραμένει ανάλογος 

σύμφωνα με τις σχέσεις (2.126) έως (2.132): 

 
  

  
 = 

  

  
 = 

  

  
 = 

   

   
 = α 

   
  Αυτές οι σχέσεις με ανεκτή προσέγγιση που ισχύουν για το δοκιμαστικό 

βραχυκύκλωμα αλλά και για την υπό φορτίο λειτουργία η οποία παρουσιάζεται 

παρακάτω, δεν ισχύουν για την εν κενό λειτουργία.  

  Επειδή εφαρμόζονται μειωμένα επίπεδα τάσης, τότε αλλάζει και το ύψος της 

μαγνητικής ροής μέσα στον πυρήνα. Βάση των σχέσεων (2.42), (2.43) η μέση τιμή 

των νέων μαγνητικών ροών για κάθε τύλιγμα είναι: 

 

   
      =    +       (2.159) 

 

   
      =    +       (2.160) 

 

Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (2.52), (2.53) η πεπλεγμένη μαγνητική ροή σε αυτήν 

την κατάσταση λειτουργίας είναι: 

 

   ∙     =    ∙       (2.161) 

 

Από τις σχέσεις (2.19), (2.30) και (2.41), η αντίστοιχη κατανομή της τάσεως στο 

δευτερεύον τύλιγμα είναι: 

 

    = -    
   

  
 =   ∙      (2.162) 

 

Και η βασική σχέση κατανομής της τάσεως βραχυκυκλώσεως στο δευτερεύον 

τύλιγμα είναι: 

 

-    
   

  
 =     +    

   

  
   ή      =     +     

   

  
        (2.163) 
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Η ισχύς που απορροφά συνολικά η μηχανή από το δίκτυο δίνεται από την σχέση: 

 

    =       cos       (2.164) 

 

  Αναλύεται σε δύο ισχύς και είναι η ισχύς που μεταφέρεται από το πρωτεύον στο 

δευτερεύον τύλιγμα επαγωγικά, και η ισχύς που εισάγεται στο δευτερεύον τύλιγμα 

από το πρωτεύον. Ουσιαστικά αυτές οι δύο είναι ισοδύναμες. Η ισχύς διατίθεται στα 

τυλίγματα της μηχανής ως ηλεκτρικές απώλειες ή απώλειες χαλκού και είναι: 

 

     =   Ν
 R1 +   Ν

 R2    (2.165) 

 

   =        (2.166) 

 

  Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται το διανυσματικό διάγραμμα για την λειτουργία 

στο δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα. 

 

 
Σχ. 2-20: Διανυσματικό διάγραμμα πραγματικού μετασχηματιστή στο δοκιμαστικό 

βραχυκύκλωμα. 

 

  Στην κατάσταση βραχυκυκλώσεως δημιουργείται ένα πολλαπλάσιο ρεύμα 

συγκριτικά προς την ονομαστική τιμή, όταν εφαρμόζεται η ονομαστική τάση. Όσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση βραχυκυκλώσεως από την ονομαστική σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος, τόσες φορές θα είναι μεγαλύτερα τα ρεύματα στα τυλίγματα από 

τα ονομαστικά και δίνονται από τις σχέσεις: 

 

   = 
  

  
∙    ή     = 

   

  
∙        (2.167) 

 

  Ένα μέγεθος που μας δείχνει την αντοχή του Μ/Σ, λέγεται σχετική τάση 

βραχυκυκλώσεως, και δηλώνει την σχετική πτώση τάσης υπό ονομαστικό ρεύμα. 

Ορίζεται σαν το πηλίκο της ονομαστικής έντασης προς το ρεύμα βραχυκύκλωσης, και 

μας  δείχνει πόσες είναι πολλαπλάσιο το ρεύμα βραχυκυκλώσεως σε σχέση με το 

ονομαστικό, όταν κατά την ονομαστική λειτουργία συμβεί ένα βραχυκύκλωμα. Το 
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ρεύμα βραχυκυκλώσεως μειώνεται μόνο σε περίπτωση που αυξηθεί η αντίσταση 

βραχυκυκλώσεως όπου το μέτρο της είναι: 

 

Ζβρ = 
 

 
   Ζ’ισ     (2.168) 

 

Η ισοδύναμη ωμική αντίσταση είναι: 

 

Rβρ = 
 

  
 = Rισ              (2.169) 

 

Ενώ η αντίδραση σκεδάσεως είναι : 

 

Χβρ =          Xισ   (2.170) 

 

Η αντίδραση σκεδάσεως είναι πρακτικά ανεξάρτητη του κορεσμού, και έχει την ίδια 

τιμή με την κανονική λειτουργία στο δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα. 

  Η ακριβής εκτίμηση των απωλειών και της τάσης βραχυκύκλωσης κατά τη φάση 

σχεδίασης των μετασχηματιστών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς: 

 

 Αυξάνει την αξιοπιστία των μετασχηματιστών, 
 Εξασφαλίζει την υψηλή απόδοση των μετασχηματιστών, 
 Μειώνει το κόστος των υλικών, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται μικρότερο 
περιθώριο ασφαλείας, 

 Βοηθά τον κατασκευαστή να αποφύγει την πληρωμή ρητρών απωλειών, 
 Ελαχιστοποιεί την ανάγκη κατασκευής πρωτοτύπου μετασχηματιστών (για 
την επιβεβαίωση της ακρίβειας της σχεδίασης) καθώς και των δοκιμών 

βραχυκύκλωσης υπό ονομαστική τάση, οι οποίες είναι επίπονες και 

δαπανηρές, 

 Μειώνει το χρόνο παράδοσης των μετασχηματιστών. 
 

  Για τους παραπάνω λόγους, η ακριβής πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου είναι 

αντικείμενο συνεχούς μελέτης και έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

 

2.5.3 Πραγματικός μονοφασικός μετασχηματιστής κατά την λειτουργία με φορτίο. 

 

Όταν στην έξοδο του μετασχηματιστή συνδέεται κάποιος καταναλωτής, δηλαδή 

κάποιο φορτίο, τότε ο μετασχηματιστής παραλαμβάνει από το δίκτυο μία ηλεκτρική 

ισχύ εναλλασσομένου ρεύματος    =     cos  , και αποδίδει στην έξοδό του μία 

άλλη ηλεκτρική ισχύ εναλλασσομένου ρεύματος    =     cos   με μειωμένη τιμή 

λόγω των απωλειών οι οποίες περιγράφηκαν στα προηγούμενα και είναι οι απώλειες 

σιδήρου και χαλκού.  
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Σχ. 2-21: Απεικόνιση μονοφασικού πραγματικού μετασχηματιστή με φορτίο. 

 

  Η επιβαλλόμενη τάση U1 αντισταθμίζεται και εδώ από την πτώση τάσεως στο 

πρωτεύον τύλιγμα (  i), την αντιηλεκτρεγερτική δύναμη (  ) η οποία επάγεται από 

την συνισταμένη κοινή ροή, καθώς και από την πτώση τάσεως από σκέδαση (jI1XL). 

Οι απώλειες της μηχανής στην λειτουργία υπό φορτίο, βρίσκονται εύκολα όταν είναι 

ήδη γνωστές στην εν κενό λειτουργία και στην λειτουργία δοκιμαστικού 

βραχυκυκλώματος. Έτσι και στην λειτουργία με φορτίο έχουμε τις συνολικές 

απώλειες (Pα), την ροή μαγνητίσεως που δημιουργείται (Φμ), η οποία αναλύεται σε 

κύρια μαγνητική ροή και μαγνητική ροή μαγνητίσεως οι οποίες προκαλούν τις 

αντιηλεκτρεγερτικές δυνάμεις ε1 και ε2 στα δύο τυλίγματα της μηχανής, και τέλος την 

πτώση τάσης σκεδάσεως που οφείλεται στην ροή σκεδάσεως. Σε αυτήν την 

κατάσταση λειτουργίας τα τυλίγματα μαγνητίζουν τον σιδηροπυρήνα. Δηλαδή, 

έχουμε δύο ΜΕΔ οι οποίες μαζί προκαλούν την συνολική απαιτούμενη ΜΕΔ και 

δημιουργείται η κοινή ή πεπλεγμένη ροή όπου εμπλέκει τα τυλίγματα πρωτεύοντος 

και δευτερεύοντος και αυτό μπορεί να εκφρασθεί ως εξής: 

 

F1 = N1i1 

F2 = N2i2 

F1 + F2 = Fφ          (2.171) 

N1i1 + N2i2 = N1iφ    (2.172) 

 

  Οι εξισώσεις αυτές αποτελούν τις συνθήκες μαγνητίσεως που ισχύουν και στον 

ιδανικό μετασχηματιστή στην λειτουργία με φορτίο, και είναι οι στιγμιαίες τιμές των 

ΜΕΔ και των ρευμάτων. Παρατηρώντας την σχέση (2.104), μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι μεγάλη σημασία έχει το πρωτεύον τύλιγμα αλλά και το ρεύμα σε 

αυτό για τους εξής λόγους: 

 

α)Αντισταθμίζει την απομαγνητίζουσα επίδραση του δευτερεύοντος και 

β)Παράγει επαρκή ΜΕΔ για την δημιουργία κοινής της συνισταμένης κοινής ροής. 

 

Επομένως, γνωρίζοντας και όλα τα προηγούμενα η λειτουργία με φορτίο ενός 

πραγματικού μετασχηματιστή είναι: 

 

  Με την τροφοδοσία του πρωτεύοντος με τάση U1 μία τάση U2 μικρότερη εκείνης 

της εν κενό λειτουργίας εμφανίζεται στο φορτίο Ζ και ένα ρεύμα Ι2 του οποίου η 

φορά είναι τέτοια ώστε να απομαγνητίζεται η μηχανή εξ’ αιτίας του φαινομένου 

LENZ. Δηλαδή με το φορτίο ο πυρήνας υπόκειται και στην μαγνητεγερτική δύναμη 

του ρεύματος του δευτερεύοντος, αλλά παρ’ όλο τούτο η ροή του πυρήνα πρέπει να 
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μείνει πρακτικά αμετάβλητη, έτσι ώστε να συνεχίζει να επάγεται στο πρωτεύον 

τύλιγμα.  Στο φαινόμενο αυτό, αντιδρά το πρωτεύον τύλιγμα το οποίο απορροφά από 

το δίκτυο ένα επιπλέον ρεύμα, το οποίο ονομάζεται ρεύμα αντιδράσεως και 

τροφοδοτεί το φορτίο. Στην συνέχεια, αυτό δημιουργεί πάλι μία μαγνητική ροή η 

οποία μαγνητίζει τον πυρήνα κατά ποσοστό που απομαγνητίστηκε πριν. Αυτή η 

διαδικασία μπορεί να περιγραφεί και από τη σχέση: 

 

N1Ι21 = - N2Ι2              (2.173) 

 

Όπου, 

Ι21 το ρεύμα αντιδράσεως που λαμβάνει πρόσθετα από το δίκτυο.  

   

Πρακτικά αυτός ο τύπος προσθέτει αμπερελίγματα που επαναφέρουν τον πυρήνα. 

Έτσι η μηχανή μπορεί και διατηρεί σταθερή την μαγνητική της κατάσταση. Η 

συνολική μαγνητική ροή της μηχανής που είναι το άθροισμα των επιμέρους 

μαγνητικών ροών σε κάθε τύλιγμα της μηχανής είναι ανεξάρτητη από το ποσοστό 

φόρτισης της μηχανής. Αυτό ισχύει και στην αφόρτιστη κατάσταση της μηχανής, 

δηλαδή στην εν κενό λειτουργία και δίνεται από την σχέση (ΦΟ = ΦΜ + Φ1σ ) δηλαδή 

ισχύει η σχέση: 

 

N1Ι1 + N2Ι2 = N1Ιο    (2.174) 

 

Όπου, 

 Ιο = ρεύμα πρωτεύοντος στην εν κενό λειτουργία.  

  Αυτή η σχέση εκφράζει την χαρακτηριστική ιδιότητα των μετασχηματιστών. Όταν 

ελαττώνεται το φορτίο μειώνεται και το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα, οπότε και η 

ροή σκεδάσεως και στην εν κενό λειτουργία σχεδόν μηδενίζεται. Στην σχέση αυτή 

καταλήγουμε αν αναλύσουμε τις μαγνητικές ροές που δημιουργούνται στον πυρήνα 

και στις δύο καταστάσεις, δηλαδή στην εν κενό λειτουργία και με φορτίο. Έτσι 

έχουμε την μαγνητική ροή ΦΟ που εμπλέκεται με τις σπείρες του πρωτεύοντος κατά 

την εν κενό λειτουργία και προκαλείται από το σύνθετο ρεύμα κενής λειτουργίας Ιο , 

Φ2 η μαγνητική ροή που μπλέκεται με τις σπείρες του δευτερεύοντος και 

απομαγνητίζεται από το ρεύμα αυτού (δηλαδή το Ι2) , Φ21 η πρόσθετη μαγνητική ροή 

πρωτεύοντος, αντίδραση του πρωτεύοντος προς εξουδετέρωση της μαγνητικής ροής 

Φ2 του δευτερεύοντος και προέρχεται από το ρεύμα αντιδράσεως του πρωτεύοντος 

Ι21. Οπότε η συνολική μαγνητική ροή πρωτεύοντος Φ1 προέρχεται από το ολικό 

ρεύμα πρωτεύοντος Ι1 και μπορούμε να γράψουμε τις σχέσεις: 

 

Φ21 = - Φ2              (2.175) 

 

Φ1 = ΦΟ + Φ21              (2.176) 

 

Φ1 + Φ2 = ΦΟ             (2.177) 

 

Γνωρίζοντας και από τα προηγούμενα ότι έχουμε την ροή διαρροής (   ),οπότε και 

στην λειτουργία με φορτίο καταλήγουμε στην ίδια σχέση δηλαδή: 

 

   =   +               (2.178) 
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  Βάσει των παραπάνω, το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα αναλύεται σε δύο 

συνιστώσες, την συνιστώσα του ρεύματος διεγέρσεως, και την συνιστώσα του 

ρεύματος φορτίου. 

 

   =   +              (2.179) 

 

  Το ρεύμα διεγέρσεως με την σειρά του, αναλύεται και αυτό σε δύο συνιστώσες. Η 

πρώτη είναι αυτή του ρεύματος απωλειών (Ιπ), εν φάση με την αντιηλεκτρεγερτική 

δύναμη, και η δεύτερη είναι μία μαγνητίζουσα συνιστώσα (Ιm), σε μεταπορεία προς 

την επαγόμενη τάση πρωτεύοντος κατά 90
0
 όπως αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1.2. 

Τέλος, είναι απαραίτητο και επιπλέον ρεύμα που απαιτείται για την παραγωγή της 

συνισταμένης κοινής ροής. Η συνιστώσα φορτίου, δεν είναι άλλο από το ρεύμα στο 

πρωτεύον που αντισταθμίζει την ΜΕΔ του ρεύματος φορτίου στο δευτερεύον και 

δίνεται από την σχέση: 

 

IL = 
  

  
             (2.180) 

 

  Οπότε, κατά την λειτουργία του πραγματικού μετασχηματιστή με φορτίο, το 

πρωτεύον τύλιγμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1, που προκύπτει από το 

διανυσματικό άθροισμα του (σχήμα 2-22): 

 

 Ρεύματος της λειτουργίας χωρίς φορτίο Ι0. 
 Ρεύματος που προκύπτει σαν αποτέλεσμα του φαινομένου της επαγωγής, κατά 
την επίδραση του ρευματοφόρου πλέον – δευτερεύοντος στο πρωτεύον (Ι1 = 

Ι2).  

 

 
Σχ. 2-22: Διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και ρευμάτων στο πρωτεύον τύλιγμα. 

 

  Το ρεύμα στο δευτερεύον τύλιγμα, προκύπτει από το άθροισμα του ρεύματος που 

επάγεται από το πρωτεύον τύλιγμα, και από το ρεύμα που απορροφά το φορτίο. 

 



59 

 

 
Σχ. 2-23: Διανυσματικό διάγραμμα πραγματικού μονοφασικού μετασχηματιστή στην 

υπό φορτίο λειτουργία. 

 

  Η γωνία φάσεως μεταξύ της τάσεως στους ακροδέκτες του δευτερεύοντος 

τυλίγματος και του ρεύματος στο φορτίο (IL) είναι η γωνία του συντελεστού ισχύος 

του φορτίου.  

 

2.5.4 Ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού μετασχηματιστή. 

 

Στο ισοδύναμο κύκλωμα του πραγματικού μετασχηματιστή υπάρχουν επιπρόσθετα 

στοιχεία σε σχέση με το ισοδύναμο του ιδανικού που πρέπει να υπολογίζονται στην 

ανάλυση του και αυτές είναι οι απώλειες που παρουσιάζει και γνωρίσαμε στα 

προηγούμενα. Από την ανάλυση των απωλειών αυτών, προκύπτουν και οι 

παράμετροι του ισοδύναμου κυκλώματος του μετασχηματιστή. Οι απώλειες χαλκού, 

που είναι θερμικές απώλειες στις αντιστάσεις των τυλιγμάτων, παρουσιάζονται με 

την προσθήκη δύο αντιστάσεων. Της R1 που αντιστοιχεί στην ωμική αντίσταση 

πρωτεύοντος, και της R2 που αντιστοιχεί στην ωμική αντίσταση του δευτερεύοντος. 

  Η ροή διαρροής του πρωτεύοντος    , παράγει την τάση     και αντίστοιχα η ροή 

διαρροής δευτερεύοντος     παράγει την τάση σκεδάσεως    , που δίνονται από τις 

σχέσεις (2.90) έως (2.99). Εφόσον η ροή διαρροής είναι αυτεπαγωγή έτσι και στο 

ισοδύναμο κύκλωμα αντιστοιχίζονται σαν αυτεπαγωγές. Τοποθετούνται σε σειρά με 

τις ωμικές αντιστάσεις των τυλιγμάτων, γιατί δημιουργούνται σε οποιαδήποτε 

κατάσταση λειτουργίας του μετασχηματιστή.  

  Οι απώλειες χαλκού και σκεδάσεως, εξαρτώνται από τα ρεύματα των τυλιγμάτων, 

γι’ αυτό και οι αντιστάσεις που τις δικαιολογούν τοποθετούνται σε σειρά στο 

ισοδύναμο κύκλωμα. Μέσα στον πυρήνα, κυκλοφορεί το ρεύμα απωλειών πυρήνα 

(υστέρηση και δινορρεύματα) και το ρεύμα μαγνητίσεως (Im), το οποίο είναι ανάλογο 

της τάσης που εφαρμόζεται στον πυρήνα του μετασχηματιστή, ενώ η κυματομορφή 

του έπεται της κυματομορφής της τάσεως κατά 90
0
. Εφ’ όσον υπάρχει αυτή η 

καθυστέρηση, στην ουσία μπορούμε να πούμε ότι είναι μία επαγωγική αντίσταση που 

δικαιολογεί την άεργη ισχύ Qm, που είναι απαραίτητη για την μαγνήτιση του πυρήνα, 
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ή αλλιώς επειδή παρουσιάζεται με αντίδραση είναι μία αυτεπαγωγή της οποίας η 

αγωγιμότητα είναι Bm, και προκαλεί αυτήν την καθυστέρηση. Αυτό το ρεύμα 

αντιστοιχίζεται σε μία επαγωγική αντίσταση, με αγωγιμότητα –jBm παράλληλα στην 

πηγή της τάσης. Το ρεύμα απωλειών πυρήνα ih+e παρουσιάζεται με μία αντίσταση Rc 

με αγωγιμότητα Gc, τοποθετημένη και αυτή παράλληλα στην πηγή της τάσης. Αυτή η 

αντίσταση, η οποία όταν διαρρέεται από το ρεύμα σιδήρου Ic, δημιουργεί τις 

πραγματικές απώλειες σιδήρου, ή αλλιώς  την ισοδύναμη πτώση τάσης και δίνονται 

από τον τύπο: 

 

 PFe = RC ∙   
           (2.181) 

 

  Είναι ανάλογο της τάσης που εφαρμόζεται στον πυρήνα του μετασχηματιστή, και η 

κυματομορφή του είναι σε φάση με την κυματομορφή της τάσης. Οι αντιστάσεις 

αυτές τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, δηλαδή δημιουργούν ένα παράλληλο 

κλάδο, οπότε το ισοδύναμο ρεύμα διέγερσης λαμβάνεται μέσω αυτού του κλάδου. Οι 

τιμές των δύο παραπάνω ρευμάτων, είναι γενικά μη γραμμικές συναρτήσεις της 

τάσης εισόδου. Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση οι jBm και Gc απλά προσεγγίζουν τις 

επιπτώσεις των ρευμάτων διέγερσης.  

  Ο κλάδος διέγερσης τοποθετείται μετά την αντίσταση και την αυτεπαγωγή 

πρωτεύοντος, οπότε είναι παράλληλα και με την τάση που επάγεται στο πρωτεύον 

τύλιγμα. Αυτό συμβαίνει επειδή η τάση που εφαρμόζεται στον πυρήνα είναι ίση με 

την τάση εισόδου μείον την πτώση τάσης στο πρωτεύον. Στον παράλληλο κλάδο, η 

ισχύς ε1Gc ισούται με την απώλεια πυρήνα λόγω της κοινής ροής. Όταν το Gc είναι 

σταθερό, η απώλεια πυρήνα μεταβάλλεται όπως το τετράγωνο της επαγωγικής 

τάσεως πρωτεύοντος (  
 ), ή για ημιτονοειδή κύματα όπως το Φmaxf

2
. Η αγωγιμότητα 

μαγνητίσεως Bm μεταβάλλεται με τον κορεσμό στο σίδηρο. Συνήθως τα Gc και Bm 

καθορίζονται στην ονομαστική τάση και συχνότητα.  Στο σχήμα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται το ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού μετασχηματιστή 

στην εν κενό λειτουργία. 

 

 
Σχ. 2-24: Ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού μετασχηματιστή εν κενό. 

 

  Στην περίπτωση του μετασχηματιστή υπό φορτίο, στο ισοδύναμο κύκλωμά του 

προστίθεται η συνιστώσα του ρεύματος αυτού του φορτίου IΖ. Η συνιστώσα αυτή 

στην ουσία, προσθέτει και το ρεύμα κενού φορτίου στο δευτερεύον με συνέπεια στο 

πρωτεύον ένα επιπρόσθετο ρεύμα για την παραγωγή συνισταμένης κοινής ροής.  

  Για την ανάλυση των κυκλωμάτων των Μ/Σ, και κατ’ επέκταση να γίνει η εξαγωγή 

του ισοδύναμου κυκλώματος, πρέπει να ξέρουμε την φορά περιελίξεως του ενός 

πηνίου σε σχέση με το άλλο. Έτσι χρησιμοποιούμε την σύμβαση της τελείας, στην 

οποία το ένα άκρο του κάθε πηνίου σημειώνεται με μία τελεία. Εάν τα δύο πηνία 

έχουν το ίδιο άκρο σημειωμένο έχουν και την ίδια φορά περιελίξεως. Επίσης 

γνωρίζοντας την φορά των ρευμάτων και βάσει των τελειών καθορίζεται και η φορά 
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των παραγόμενων ροών, δηλαδή αν εισέρχονται και εξέρχονται στα πηνία με την ίδια 

φορά.   

  Το ισοδύναμο κύκλωμα όμως, μπορεί να αναλυθεί με την μέθοδο της αναγωγής 

(υποκεφάλαιο 2.3.3). Σε αυτήν την περίπτωση γίνονται οι παρακάτω παραδοχές: 

 

 Η επίδραση της χωρητικότητας των τυλιγμάτων είναι αμελητέα. 
 Οι αντιστάσεις και επαγωγές σκεδάσεως είναι σταθερές. 
 Η μαγνητική κατάσταση στον πυρήνα, καθορίζεται από την συχνότητα και 
την συνισταμένη αμοιβαία ροή, και για τούτο η απώλεια του πυρήνα και το 

ρεύμα διεγέρσεως εξαρτώνται από την συχνότητα, το μέτρο και την μορφή 

κύματος της τάσεως που επάγεται σε οποιοδήποτε από τα δύο τυλίγματα, από 

την συνισταμένη κοινή ροή. 

 Η μαγνητεγερτική δύναμη που παράγει τον μαγνητισμό στον πυρήνα, 
δημιουργεί το ίδιο αποτέλεσμα είτε τοποθετηθεί στο πρωτεύον, είτε στο 

δευτερεύον. 

 Το ρεύμα διεγέρσεως μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο ημιτονοειδές 
ρεύμα. 

 

Έτσι προκύπτει το νέο ισοδύναμο το οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 
Σχ. 2-25: Ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού Μ/Τ με φορτίο ανοιγμένο 

στο πρωτεύον. 

 
Σχ. 2-26: Ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού Μ/Τ στο δοκιμαστικό 

βραχυκύκλωμα ανοιγμένο στο πρωτεύον. 

 

 

2.5.5 Προσεγγιστικό ισοδύναμο κύκλωμα πραγματικού μονοφασικού 

μετασχηματιστή. 

 

Το ισοδύναμο κύκλωμα που είδαμε στα προηγούμενα, έχει κάποια δυσκολία ως προς 

την ανάλυσή του εξ’ αιτίας του κλάδου διέγερσης, που δημιουργεί στο κύκλωμα 

πολυπλοκότητα. Το ρεύμα του κλάδου διέγερσης, είναι πολύ μικρότερο του ρεύματος 

φορτίου του μετασχηματιστή, και προκαλεί μία πολύ μικρή πτώση τάσης εξαιτίας της 

αντίστασης R1 και άλλη μία αμελητέα επίσης πτώση τάσης, η οποία είναι επαγωγική 

λόγω της συνθέτου αντιστάσεως σκεδάσεως, δηλαδή η Xm που περιγράφηκε στα 

προηγούμενα. Έτσι προκύπτει μία σύνθετη αντίσταση για κάθε τύλιγμα. Συνδέοντας 
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το κάθε τύλιγμα σε σειρά, προστίθενται και προκύπτει μία καινούρια σύνθετη 

αντίσταση, την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του μετασχηματιστή. Εφόσον όμως 

έγινε ένωση των δύο αντιστάσεων, συμψηφίζονται και οι αντιδράσεις σκεδάσεως, και 

δημιουργείται η συνολική αντίδραση σκεδάσεως. Τo προσεγγιστικό ισοδύναμο 

κύκλωμα που προκύπτει, φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 
Σχ. 2-27: Προσεγγιστικό ισοδύναμο κύκλωμα μονοφασικού Μ/Τ υπό φορτίο. 

 

  Όταν ο παράλληλος κλάδος τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά της σύνθετης 

αντιστάσεως σκεδάσεως, το ρεύμα στην ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση είναι το 

δευτερεύον ρεύμα, το οποίο ισούται επίσης με την συνιστώσα φορτίου του ρεύματος 

στο πρωτεύον τύλιγμα. 

   

2.6 Παράμετροι πραγματικών μονοφασικών μετασχηματιστών. 
 

Με την λειτουργία του μετασχηματιστή στην εν κενό λειτουργία και στην λειτουργία 

δοκιμαστικού βραχυκυκλώματος, προσδιορίζονται πειραματικά οι αυτεπαγωγές και 

οι αντιστάσεις που εμφανίζονται στο κύκλωμα, κάνοντας τις συνδεσμολογίες των 

κυκλωμάτων που ακολουθούν. 

 

 
Σχ. 2-28: Συνδεσμολογία οργάνων μέτρησης για την μέτρηση μετασχηματιστή σε 

ανοιχτό κύκλωμα.  
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Σχ. 2-29: Συνδεσμολογία οργάνων μέτρησης για την μέτρηση μετασχηματιστή στο 

δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα. 

 

Όπου, 

WM είναι το βαττόμετρο, ΑΜ το αμπερόμετρο, και VM το βολτόμετρο. 

 

  Με την πρώτη διαδικασία, δηλαδή του ανοιχτού κυκλώματος γνωρίζουμε ότι όλη η 

τάση εισόδου καταναλώνεται στον κλάδο διέγερσης, δηλαδή στην σύνθετη 

αντίσταση. Το ρεύμα απωλειών πυρήνα Ιc καθώς και το ρεύμα μαγνήτισης Ιm, 
μπορούν να προσδιορισθούν αν υπολογιστεί η σύνθετη αγωγιμότητα του κλάδου 

διέγερσης, η οποία προκύπτει από την αγωγιμότητα που είναι το αντίστροφο της 

αντίστασης, για τις απώλειες πυρήνα, και είναι: 

 

Gc = 
 

  
    (2.182) 

 

  Οι αυτεπαγωγές του πυρήνα σε ένα κύκλωμα είναι το φανταστικό μέρος της 

σύνθετης αγωγιμότητας, εξ’ αιτίας της καθυστέρησης του ρεύματος έναντι της 

τάσεως, και ονομάζονται επιδεκτικότητα. Οπότε εδώ, η αντίδραση μαγνήτισης 

δίνεται είναι: 

 

   = 
 

  
    (2.183) 

 

Αυτά τα δύο στοιχεία συνδέονται παράλληλα και η σύνθετη αγωγιμότητα που 

προκύπτει είναι: 

 

   = Gc - j    => 
 

  
 - j

 

  
     (2.184) 

 

 

Το μέτρο της υπολογίζεται από την σχέση: 

 

     = 
   

   
        (2.185) 

 

Όπου, 

    είναι το ρεύμα ανοιχτού κυκλώματος και     η τάση ανοιχτού κυκλώματος. 

 

Η φάση της σύνθετης αγωγιμότητας της διέγερσης είναι: 

 

   = cosθ = 
   

       
    (2.186) 

 

Όπου, 

    η ισχύς του μετασχηματιστή στο ανοιχτό κύκλωμα. 

Αυτή η σχέση, εκφράζει τον συντελεστή ισχύος, οπότε η φάση μπορούμε να πούμε 

ότι δίνεται και από τον συντελεστή ισχύος, ενώ η γωνία του δίνεται από την σχέση: 

 

θ =      
   

       
           (2.187) 
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  Λόγω των αυτεπαγωγών που παρουσιάζει ο μετασχηματιστής, θα έχει πάντα 

επαγωγικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι το ρεύμα διέγερσης πάντα θα έπεται της 

τάσης κατά θ μοίρες, και η τιμή της σύνθετης αγωγιμότητας θα έχει την τελική 

μορφή: 

  

   = 
   

   
      = 

   

   
                   (2.188) 

 

  Με την λειτουργία του δοκιμαστικού βραχυκυκλώματος (σχήμα 2-29), το ρεύμα 

στον κλάδο διέγερσης είναι πολύ μικρό γιατί η τάση εισόδου είναι πολύ μικρή, και το 

μέτρο της σύνθετης αντίστασης δίνεται από την σχέση: 

 

      = 
   

   
        (2.189) 

 

Και ο συντελεστής ισχύος του κυκλώματος έχει τιμή:  

 

   = cosθ = 
   

       
         (2.190) 

 

Ο συντελεστής ισχύος είναι επαγωγικός που σημαίνει ότι η φάση του ρεύματος είναι 

αρνητική ενώ η φάση της σύνθετης αντίστασης θετική. 

 

θ =      =
   

       
             (2.191) 

οπότε 

 

    = 
      

 

       
 
 = 

   

   
          (2.192) 

 

Η σύνθετη αντίσταση σειράς εκφράζεται και ως εξής: 

 

     =    + j   = (  +α
2  )+j(  +α

2  )        (2.193) 

 

  Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας το ρεύμα στον κλάδο διέγερσης θεωρείται 

αμελητέο και δεν υπολογίζεται. Ακόμα δημιουργείται πτώση τάσης που οφείλεται 

στις ηλεκτρικές απώλειες, δηλαδή στις αντιστάσεις που τοποθετήθηκαν στο 

ισοδύναμο κύκλωμα σε σειρά με την πηγή και περιλαμβάνονται οι απώλειες και για 

τα δύο τυλίγματα. Οι απώλειες σιδήρου (PFe), οι οποίες ακολουθούν την μηχανή σε 

όλα τα στάδια φόρτισης με την ίδια τιμή, μπορούν να μετρηθούν με την εν κενό 

λειτουργία, ενώ οι απώλειες χαλκού (PCu), που εμφανίζονται μόνο στην λειτουργία με 

φορτίο και στην εν κενό λειτουργία είναι σχεδόν μηδενικές, μπορούν να μετρηθούν 

με το δοκιμαστικό βραχυκύκλωμα. Οι συνολικές απώλειες της μηχανής δίνεται από 

την σχέση: 

 

   =    +            (2.194) 

 

  Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό απωλειών χαλκού, αλλά αυτό προκύπτει από το 

μικρό ρεύμα κενής λειτουργίας (Ι0).  
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2.7 Διάγραμμα ροής ισχύος. 
 

Μετά από την ανάλυση των Μ/Σ από πλευράς ισχύος, προκύπτει το διάγραμμα ροής 

ισχύος, όπου παρακολουθώντας τις ισχύς βήμα προς βήμα προκύπτουν τα εξής: 

 

  Η ισχύς που καταναλώνει το πρωτεύον τύλιγμα, είναι το σύνολο των απωλειών 

σιδήρου, χαλκού και ισχύος που επάγεται στο δευτερεύον, δηλαδή: 

 

   =    +     +              (2.195) 

 

Όπου,  

    είναι οι απώλειες σιδήρου στην εν κενό λειτουργία: 

 

    =   +   +                (2.196) 

 

     είναι οι απώλειες χαλκού στο πρωτεύον τύλιγμα 

    είναι η πραγματική ισχύς που μεταφέρεται ηλεκτρομαγνητικά από το πρωτεύον 

τύλιγμα στο δευτερεύον και δίνεται από την σχέση: 

 

    =     +   και     =   ∙  ∙              (2.197) 

 

Οι απώλειες χαλκού συνολικά και για τα δύο τυλίγματα είναι: 

 

    =      +                   (2.198) 

 

Η σχέση (2.195) εκφράζει και το τελικό ισοζύγιο πραγματικής ισχύος. 

  Όταν ο Μ/Σ συνδέεται σε δίκτυο, δεν γίνεται διαχωρισμός της ισχύος, παρά μόνο 

φαίνεται σαν μία συνολική η οποία δίνεται από την σχέση (2.133) και είναι: 

 

   =   ∙  ∙      

 

Η ίδια παραδοχή γίνεται και για την έξοδο του, δηλαδή η ισχύς που παραλαμβάνουμε 

από το δευτερεύον είναι (2.134): 

 

   =   ∙  ∙      

 

  Ένας Μ/Σ αποτελείται και από αυτεπαγωγές. Μία αυτεπαγωγή προκαλεί άεργη ισχύ, 

δηλαδή ισχύ που δεν παράγει έργο, αλλά δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά μόνο να 

μειωθεί. Έτσι ότι ισχύει για την πραγματική ισχύ, ισχύει και για την άεργο, και πιο 

αναλυτικά: 

Η άεργος ισχύς του πρωτεύοντος τυλίγματος είναι: 

 

   =   +    +                  (2.199) 

 

Όπου  

   η άεργος ισχύς που παράγεται από το ρεύμα μαγνητίσεως. 

    η άεργος ισχύς που παράγεται από την ροή σκεδάσεως στο πρωτεύον τύλιγμα. 

    η άεργος ισχύς που μεταφέρεται από το πρωτεύον τύλιγμα στο δευτερεύον μέσω 

ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, δηλαδή το ρεύμα μαγνητίσεως που επιδρά όμως και 

στα δύο τυλίγματα, και είναι: 
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    =    +   και     =   ∙  ∙            (2.200) 

  

Όπου  

   οι απώλειες από σκέδαση στο δευτερεύον τύλιγμα. 
   η άεργος ισχύς δευτερεύοντος. 

Οι συνολικές απώλειες από σκέδαση και για τα δύο τυλίγματα είναι: 

 

   =     +            (2.201) 

 

Η άεργος ισχύς που απορροφά το πρωτεύον τύλιγμα είναι: 

 

   =   ∙  ∙            (2.202) 

 

Ενώ η άεργος ισχύς που παραλαμβάνουμε από το δευτερεύον τύλιγμα είναι: 

 

   =   ∙  ∙           (2.203) 

 

Οι συνολικές απώλειες άεργης ισχύος σε έναν Μ/Σ είναι: 

 

   =    +          (2.204) 

 

Η σχέση (2.198) εκφράζει και το τελικό ισοζύγιο άεργης ισχύος. 

  Το σύνολο της πραγματικής και άεργης ισχύος, ονομάζεται φαινόμενη ισχύς και 

δίνεται για το πρωτεύον τύλιγμα: 

 

   =   ∙  =   
    

              (2.205) 

 

Και για το δευτερεύον τύλιγμα είναι: 

 

   =   ∙  =   
    

     (2.206) 

 

Η συνολική φαινόμενη ισχύς των απωλειών αντίστοιχα, είναι: 

 

   =            (2.207) 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής ισχύος. 
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Σχ. 2-30: Διάγραμμα ροής ισχύος μετασχηματιστή 
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2.8 Επιπλέον στοιχεία μετασχηματιστή 
 

Στα παρακάτω αναφέρονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε 

σε έναν μετασχηματιστή, και δίνονται από τον κατασκευαστή. Κάποια από αυτά 

αναλύονται στα προηγούμενα εδάφια, αλλά αναφέρονται πάλι με σκοπό την 

συνολική αποτύπωσή τους, και είναι: 

  

2.8.1 Βαθμός απόδοσης μετασχηματιστή. 

 

Λόγω των απωλειών που αναλύθηκαν στα προηγούμενα, η ωφέλιμη πραγματική 

ισχύς είναι διαφορετική από την πραγματική διαθέσιμη ισχύς του. Ο λόγος αυτών των 

δύο, μας δίνει τον βαθμό απόδοσης ενός Μ/Σ, δηλαδή ισχύει η σχέση ως ποσοστό επί 

τοις εκατό: 

 

n = 
  

  
∙100          (2.208) 

 

Αλλιώς, ο βαθμός απόδοσης καταδεικνύοντας τις συνολικές απώλειες μπορεί να 

δειχθεί από την σχέση: 

 

n = 
  

     
∙100              (2.209) 

και πιο αναλυτικά: 

 

n = 
  

          
∙100       (2.210) 

 

  Ο βαθμός απόδοσης μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με το φορτίο, δηλαδή ανάλογα 

με το ποσοστό φόρτισης της μηχανής. Με τον όρο ποσοστό φόρτισής εννοούμε τον 

λόγο της ισχύος φόρτισής της μηχανής, προς την ονομαστική ισχύ αυτής, και είναι: 

   

Χ = 
  

  Ν
 = 

  

  Ν
           (2.211) 

Όπου  

P2N είναι η ονομαστική ισχύς του δευτερεύοντος τυλίγματος.  

  Από αυτήν την σχέση προκύπτει η ισχύ και το ρεύμα που λαμβάνουμε για 

συγκεκριμένο ποσοστό φόρτισης, δηλαδή: 

 

P2 = Χ∙ P2N       (2.212) 

 

Ι2 = Χ∙ Ι2N     (2.213) 

 

PCu = Χ
2
∙ PNCu        (2.214) 

 

Οι ονομαστικές απώλειες χαλκού δίνονται από την σχέση: 

 

PNCu = R2K∙    
     (2.215) 
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Όπου  

R2K η μέγιστη αντίσταση χαλκού, και λαμβάνεται κατά το δοκιμαστικό 

βραχυκύκλωμα 

   
 το τετράγωνο του μέγιστου ονομαστικού ρεύματος στο δευτερεύον τύλιγμα. 

Οι τρέχουσες απώλειες χαλκού αντίστοιχα, είναι: 

 

PNCu = R2K∙   
      (2.216) 

 

Όπου  

  
  το τετράγωνο του μέγιστου ρεύματος στο δευτερεύον τύλιγμα την στιγμή εκείνη. 

   

Έτσι, δημιουργείται ο βαθμός απόδοσης της μηχανής για ποσοστό φόρτισης (Χ), και 

δίνεται από την σχέση: 

 

n(X) = 
     

           
     

∙100   (2.217) 

 

Αν υπολογιστεί εκτός από το ποσοστό φόρτισης, και ο συντελεστής ισχύος του 

φορτίου (     ), τότε ισχύει η σχέση: 

 

n(X) = 
           

                 
     

∙100  (2.218) 

 

  Όταν οι απώλειες χαλκού γίνουν ίσες με τις απώλειες σιδήρου, εκείνη την στιγμή 

λαμβάνουμε τον μέγιστο στιγμιαίο βαθμό απόδοσης του Μ/Σ. Το ποσοστό φόρτισης 

εκείνη την στιγμή συμβολίζεται με Χ0, και το ποσοστό δίνεται από την σχέση: 

 

X0 = 
   

    
        (2.219) 

 

Η σχέση που μας δίνει το ποσοστό του μέγιστου στιγμιαίου βαθμού απόδοσης είναι: 

 

    = 
     

   
    

     
   
    

     

∙100       (2.220) 

 

Το στιγμιαίο ποσοστό φόρτισης, είναι ανεξάρτητο από τον συντελεστή ισχύος.  

 

2.8.2 Πτώση τάσεως μετασχηματιστή. 

 

Κατά την τροφοδοσία φορτίων από ένα Μ/Σ, πρέπει να αποδίδεται από αυτόν μία 

σταθερή τάση, ακόμα και όταν το φορτίο έχει μεταβολές. Εάν η τάση σε μεταβολές 

αυξάνεται, τότε μειώνεται η διάρκεια ζωής των φορτίων, ενώ αν μειώνεται 

διακόπτεται  ή υπάρχει κίνδυνος μη σωστής λειτουργίας ή ακόμη και διακοπής τους. 

Στην πραγματικότητα παρουσιάζεται μία πτώση τάσεως κατά την τροφοδοσία των 

φορτίων, η οποία θα πρέπει να είναι σε ανεχτά όρια. Αυτή η πτώση τάσης, 

ονομάζεται βιομηχανική πτώση τάσης και ορίζεται ως την μείωση της τάσεως 

τροφοδοσίας του φορτίου, ως προς την ονομαστική τάση της μηχανής. Η τάση αυτή 

αναφέρεται στο δευτερεύον τύλιγμα, και σαν ποσοστό επί τοις εκατό είναι: 
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UR = 
                         

               
 ∙ 100   (2.221) 

 

  Οφείλεται στην σύνθετη αντίσταση σειράς που έχει ο μετασχηματιστής, οπότε με 

την μεταβολή του φορτίου, μεταβάλλεται και η τάση εξόδου. Επειδή στην εν κενό 

λειτουργία ισχύει U2 = U1 /α, οπότε η σχέση (2.221) γίνεται: 

 

UR = 
                    

               
 ∙ 100   (2.222) 

 

  Η σχέση αυτή αναφέρεται στο δευτερεύον τύλιγμα, δηλαδή με τα στοιχεία 

ανοιγμένα στο δευτερεύον, και μας παρέχει ευκολία στους υπολογισμούς, γιατί μας 

δίνει τα μεγέθη απ’ ευθείας στο φορτίο, ή στα φορτία στην παράλληλη σύνδεση των 

μετασχηματιστών. Οι σχέσεις (2.221) και (2.222) εκφράζονται και ως διακύμανση 

τάσεως με τα στοιχεία ανοιγμένα στο δευτερεύον. Η διακύμανση αυτή πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν μικρότερη. Μετασχηματιστές με μεγάλη διακύμανση τάσης, 

χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με σκοπό να μειώσουν κάποια ανεπιθύμητα 

ρεύματα που προέρχονται από σφάλματα στη λειτουργία κάποιων κυκλωμάτων.   

 

2.8.3 Ονομαστική ισχύς   

 

Σαν ονομαστική ισχύ ενός μετασχηματιστή ορίζεται το γινόμενο της ονομαστικής 

τάσης επί την ονομαστική ένταση επί το συντελεστή φάσεων. Για έναν τριφασικό 

μετασχηματιστή ο συντελεστής φάσεων είναι το 3 και επομένως η συνολική 
ονομαστική ισχύ είναι: 

 

S=   ∙Uπ∙Ιπ            (2.223) 

Όπου,  

S η ονομαστική ισχύς, Uπ η ονομαστική τάση και Ιπ το ονομαστικό ρεύμα του 

μετασχηματιστή. Ως μονάδα μέτρησης της ονομαστικής ισχύος χρησιμοποιείται το 

VA. 

 

2.8.4  Ονομαστική τάση 
 

Ονομαστική τάση εισόδου (πρωτεύοντος) είναι η τάση για την οποία έχει σχεδιαστεί 

να λειτουργεί ο μετασχηματιστής, και καθορίζει τη βασική στάθμη μόνωσής του 

(BI ), όπως αυτή ορίζεται από τις διεθνείς προδιαγραφές (IEC 76). Αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του μετασχηματιστή διότι δείχνει την ικανότητά του να αντέχει τις 

υπερτάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο. Ονομαστική τάση εξόδου (δευτερεύοντος) 

είναι η τάση στους ακροδέκτες του δευτερεύοντος χωρίς φορτίο και υπό ονομαστική 

τάση εισόδου και ονομαστική συχνότητα. 

 

2.8.5 Τάση βραχυκύκλωσης 
 

Ως τάση βραχυκύκλωσης ορίζεται το ποσοστό εκείνο της ονομαστικής τάσης που 

πρέπει να επιβληθεί στο πρωτεύον του μετασχηματιστή όταν το δευτερεύον είναι 

βραχυκυκλωμένο, έτσι ώστε να διέρχεται το ονομαστικό ρεύμα από το πρωτεύον. Η 

τάση βραχυκύκλωσης είναι πολύ σημαντική, αφού αντιπροσωπεύει τη σύνθετη 

αντίσταση του μετασχηματιστή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση βραχυκύκλωσης, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πτώση τάσης που δημιουργείται. Όσο μικρότερη η τάση 
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βραχυκύκλωσης, τόσο μεγαλύτερο το ρεύμα βραχυκύκλωσης σε περίπτωση 

βραχυκυκλώματος. Με βάση την τιμή της τάσης βραχυκύκλωσης καθορίζεται η 

πτώση τάσης λόγω φόρτισης του μετασχηματιστή, η κατανομή των φορτίων κατά τον 

παραλληλισμό των μετασχηματιστών και το ρεύμα βραχυκυκλώσεως. 

 

2.8.6  Ρεύμα κενής λειτουργίας 
 

Το ρεύμα κενής λειτουργίας αντιπροσωπεύει την τιμή του ρεύματος που απορροφά ο 

μετασχηματιστής όταν στο πρωτεύον εφαρμόζεται η ονομαστική τάση και στο 

δευτερεύον δεν υπάρχει φορτίο. Το ρεύμα κενής λειτουργίας εκφράζεται σαν 

ποσοστό της μέσης τιμής του ονομαστικού ρεύματος των τριών φάσεων. 

 

2.8.7 Ρεύμα βραχυκύκλωσης  

 

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης διακρίνεται στην ένταση ασύμμετρου κρουστικού 

ρεύματος βραχυκύκλωσης και στην ένταση συμμετρικού ρεύματος βραχυκύκλωσης. 

Η πρώτη τιμή κορυφής της έντασης του ασύμμετρου κρουστικού ρεύματος 

βραχυκύκλωσης είναι ίση προς Κ   φορές την ένταση του συμμετρικού ρεύματος 

βραχυκύκλωσης. Ο συντελεστής Κ εξαρτάται από τη σχέση της επαγωγικής πτώσης 

τάσης, δηλαδή: 

 

 
  

  
          (2.224) 

 

Όπου, 

Uσ
 
είναι η πτώση τάσης σε άεργα στοιχεία (επαγωγικές αντιστάσεις) και Ur είναι η 

πτώση τάσης σε ενεργά στοιχεία (ωμικές αντιστάσεις).  

  Η ένταση του συμμετρικού ρεύματος βραχυκύκλωσης εκφράζεται συναρτήσει της 

ονομαστικής έντασης. Με βραχυκυκλωμένη την έξοδο (δευτερεύον) και την 

ονομαστική ένταση στην είσοδο (πρωτεύον), και από την σχέση (2.155) προκύπτει: 

 

 
  

  
 = 

   

  
         (2.225) 

 
Το ασύμμετρο κρουστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης καταπονεί μηχανικά το 

μετασχηματιστή, ενώ το συμμετρικό θερμικά. 

 

2.8.8 Ανύψωση θερμοκρασίας 

 
 Ως ανύψωση θερμοκρασίας ορίζεται η μέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας, όταν ο 

μετασχηματιστής λειτουργεί με την ονομαστική τάση πρωτεύοντος, ονομαστική 

ένταση δευτερεύοντος και ονομαστική συχνότητα. Η μέγιστη ανύψωση 

θερμοκρασίας τυλίγματος είναι ίση με 65
0
 K, ενώ η μέγιστη ανύψωση θερμοκρασίας 

πάνω στρώματος λαδιού είναι ίση με 60
0
 K. 

 

2.8.9 Θερμοκρασία περιβάλλοντος  

 

Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή υπολογίζεται για μέγιστη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 40
0
C, μέση ημερήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος ίση με 30

0
C και 

μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος ίση με 20
0
C. Για μεγαλύτερες 
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θερμοκρασίες περιβάλλοντος η ισχύς του μετασχηματιστή μειώνεται κατά 15% 

περίπου ανά 10
0
C ανύψωσης της θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος. 

 

2.8.10  Συχνότητα 
 

Η συχνότητα λειτουργίας των μετασχηματιστών είναι 50 Hz ή 60 Hz ανάλογα με τη 

συχνότητα του δικτύου. Παρατηρείται ότι, στην περίπτωση που η μέγιστη μαγνητική 

ροή διατηρείται σταθερή, το πλάτος της τάσης είναι αντιστρόφως ανάλογο της 

συχνότητας της. 

 

2.8.11 Υψόμετρο εγκατάστασης  
 

Η τιμή της ονομαστικής ισχύος του μετασχηματιστή ισχύει για υψόμετρο 

εγκατάστασης μέχρι 1000m. Για υψόμετρα μεγαλύτερα των 1000m η ισχύς μειώνεται 

κατά 3% ανά km. 

 

2.8.12  Ομάδα ζεύξης 

 

Η ομάδα ζεύξης καθορίζει τη ζεύξη δύο τυλιγμάτων του μετασχηματιστή καθώς και 

τη θέση των φάσεων μεταξύ τους. Τα τρία πηνία πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος 

μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικούς τρόπους για να δώσουν έναν τριφασικό 

μετασχηματιστή. Οι συνδέσεις αυτές είναι : D – σύνδεση σε τρίγωνο, Y – σύνδεση σε 

αστέρα, Z – σύνδεση σε ζιγκ – ζαγκ, Ν – που σημαίνει ότι υπάρχει ουδέτερος στο 

πρωτεύον ή στο δευτερεύον, για σύνδεση εκτός μετασχηματιστή. Η ζεύξη καθορίζει 

επίσης και τη διαφορά φάσης που υπάρχει μεταξύ του πρωτεύοντος και του 

δευτερεύοντος. 
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3 
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

 

 

3.1 Στοιχεία τριφασικών μετασχηματιστών.  
 

Οι τριφασικοί μετασχηματιστές αποτελούνται από τρείς μονοφασικούς. Η αρχή 

λειτουργίας τους, δεν διαφέρει από τους μονοφασικούς, παρά μόνο στα μεγέθη που 

παράγει σαν σύνολο καθώς και στον τρόπο που συνδέονται σε ένα δίκτυο. Έτσι για 

το κάθε τύλιγμα το ρεύμα μαγνητίσεως είναι: 

 

    = 
       

    
     (3.1) 

 

    = 
       

    
     (3.2) 

 

    = 
       

    
     (3.3) 

 

  Το    προκύπτει από το γεγονός ότι τα μαγνητικά μεγέθη, δηλαδή η ΜΕΔ και η 

μαγνητική ροή, λαμβάνονται στην μέγιστη τιμή τους, ενώ για τα ρεύματα παίρνουμε 

τις ενεργές τιμές τους. Η μέση τιμή του ρεύματος μαγνητίσεως συνολικά είναι: 

 

     = 
           

 
    (3.4) 

 

Οι απώλειες στους τριφασικούς μετασχηματιστές αντίστοιχα, δίνονται ως εξής: 

 

 Οι απώλειες σιδήρου στην εν κενό λειτουργία, είναι: 
 

   = 3∙   ∙   ∙         (3.5) 

 

 Οι απώλειες χαλκού στην λειτουργία δοκιμαστικού βραχυκυκλώματος, είναι: 
 

    = 3∙   ∙   
  = 3∙   ∙   

  ή     = 3∙(   ∙   
 +   ∙   

 )  (3.6) 

 

  Ο λόγος μετασχηματισμού αφορά στα φασικά στοιχεία της μηχανής, δηλαδή ως 

παράδειγμα παίρνουμε τα πρώτα δύο τυλίγματα και ισχύει: 

 

 
   

   
 = 

  

  
 = 

  

  
 = 

   

    
 = α       (3.7) 
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  Η ισχύς του μετασχηματιστή είναι ίδια για το τρίγωνο και τον αστέρα. Επειδή είναι 

τριφασικό σύστημα θα είναι τρείς φορές η ισχύς του μονοφασικού, δηλαδή: 

 

P = 3· PΦ και P = 3· UΦ· IΦ· συνφ       (3.8) 

 

P =    · Uπ· Iπ· συνπ          (3.9) 

    

  Τέλος, όσον αφορά στο ρεύμα που παράγει ο τριφασικός μετασχηματιστής, είναι 

ανάλογο με τον τρόπο που θα συνδεθεί, όπου και αναλύεται στο επόμενο 

υποκεφάλαιο.  

 

  

3.2 Συνδεσμολογίες τριφασικών μετασχηματιστών. 
 

Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τρόποι σύνδεσης των τριών τυλιγμάτων πρωτεύοντος ή 

δευτερεύοντος, οι οποίοι αναφορικά είναι:  

 

 Σύνδεση κατά αστέρα. 
 Σύνδεση κατά τρίγωνο. 
 Σύνδεση σε τεθλασμένο αστέρα. 

 

  Τα τρία πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τυλίγματα του Μ/Σ, μπορούν να συνδεθούν 

με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι προκύπτουν διάφορες ομάδες συνδεσμολογίας. Για 

να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα τυλίγματα υψηλής και χαμηλής τάσης, καθώς και 

στο τρόπο σύνδεσής τους, έχουν χαρακτηριστεί με σύμβολα, τα οποία φαίνονται στο 

σχήμα που ακολουθεί.  

 

Συνδεσμολογία Τυλίγματος Υψηλή Τάση Χαμηλή Τάση 

Τρίγωνο D d 

Αστέρας Y y 

Τεθλασμένος αστέρας Z z 

Μονοφασικός μετασχηματιστής I i 

 

Σχ. 3-1: Πίνακας με σύμβολα συνδεσμολογιών τριφασικών μετασχηματιστών. 

 

  Πάντα γράφεται πρώτα το σύμβολο του τυλίγματος υψηλής τάσης, και ακολουθεί το 

σύμβολο του τυλίγματος χαμηλής τάσης. Μετά από τα σύμβολα, ακολουθεί και ένας 

αριθμός, ο οποίος ονομάζεται χαρακτηριστικός αριθμός, και είναι ένα πολλαπλάσιο 

της γωνίας των 30
0
. Αυτός ο αριθμός πολλαπλασιαζόμενος με τις 30

0
,  μας δείχνει 

πόσες φορές το διάνυσμα της χαμηλής τάσεως, επιπορεύεται του διανύσματος της 

υψηλής τάσεως, για την ίδια φάση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Από αυτά 

προκύπτει και το διανυσματικό διάγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις 

συνδεσμολογίες. 
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Σχ. 3-2: Διανυσματικά διαγράμματα διαφορά φάσεως μεταξύ υψηλής και χαμηλής 

τάσεως. 

 

  Οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται στις ομάδες είναι οι 0,5,6 και 11. Οι ομάδες που 

έχουν καθιερωθεί και που φαίνονται στο σχήμα 3.3 είναι: 

Πρώτη ομάδα που είναι η μηδενική, όπου σε αυτήν οι συνδέσεις είναι όμοιες (π.χ 

τρίγωνο – τρίγωνο), οπότε συμπίπτουν ακριβώς οι πολικές τάσεις. 

Δεύτερη ομάδα είναι η έκτη. Σε αυτήν οι συνδέσεις είναι όμοιες, αλλά ένα από τα δύο 

τυλίγματα (συνήθως το δευτερεύον) είναι ανεστραμμένο, και τότε οι φάσεις τους 

διαφέρουν κατά 180
0
. 

Τρίτη ομάδα είναι η πέμπτη. Οι συνδέσεις σε αυτήν την ομάδα είναι ανόμοιες (π.χ 

τρίγωνο – αστέρας), και οι πολικές τάσεις του πρωτεύοντος προπορεύονται από τις 

πολικές τάσεις δευτερεύοντος κατά 150
0
. 

Τελευταία ομάδα είναι η ενδέκατη, όπου σε αυτήν η διαφορά είναι 330
0
. 

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι οι ομάδες με όμοια τυλίγματα ανήκουν σε άρτια 

ομάδα (0 ή 6), ενώ σε ανόμοια τυλίγματα σε περιττή ομάδα (5 ή 11). 

 

 
Σχ. 3-3: Πίνακας όλων των δυνατών συνδεσμολογιών τριφασικών μετασχηματιστών 

σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 1532/8.64 
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  Οι μετασχηματιστές που έχουν συνδεσμολογία Yd, Dy, και Yz, μπορούν να 

φορτιστούν μεταξύ φάσης και ουδετέρου, μέχρι και 100% του ονομαστικού τους 

ρεύματος, ενώ με συνδεσμολογία Yy μπορούν να φορτιστούν, μεταξύ φάσεως και 

ουδετέρου, μόνο με το 10% του ονομαστικού ρεύματος. Η συμπεριφορά του 

μετασχηματιστή από πλευράς τάσεων και ρευμάτων, εξαρτάται από τον τρόπο 

σύνδεσης , και πιο αναλυτικά είναι: 

 

3.2.1 Σύνδεση κατά αστέρα. 

 

Στην συνδεσμολογία αυτή η άκρη του κάθε τυλίγματος, συνδέεται με την κάθε φάση 

του δικτύου. Όλα τα ελεύθερα άκρα των τυλιγμάτων, ενώνονται και σχηματίζουν ένα 

κοινό κόμβο, που ονομάζεται κόμβος του αστέρα. Συμβολίζεται με το γράμμα (Υ) για 

το τύλιγμα υψηλής τάσης, ενώ για το τύλιγμα χαμηλής τάσης με το γράμμα (y). Εάν 

από τον κόμβο αυτόν εξάγουμε ακροδέκτη, τότε ο ακροδέκτης αυτόν ονομάζεται 

ουδέτερος και συμβολίζεται με το γράμμα (Ν). Η συνδεσμολογία του αστέρα 

συμβολίζεται με τα γράμματα (ΥΝ) για το τύλιγμα υψηλής τάσεως, και (yN) για το 

τύλιγμα χαμηλής. Η τάση που εφαρμόζεται μεταξύ ενός τυλίγματος και του 

ουδετέρου, ονομάζεται φασική, ενώ μεταξύ δύο τυλιγμάτων πολική. Η διαφορά των 

φάσεων των τάσεων στον αστέρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης τάσεως για 

συμμετρικό δίκτυο είναι 120
0
, όπου η δεύτερη βραδυπορεί, ενώ η φάση της τρίτης 

τάσεως προπορεύεται κατά 120
0
. Οι διαφορές αυτές προκύπτουν αφού έχουμε ορίσει 

την πρώτη τάση σε φάση με γωνία 0
0
.  Δηλαδή, για κάθε φάση ισχύει: 

 

Ε1Α = Ε1        (3.10) 

 

Ε2Β = Ε1                  (3.11) 

 

Ε3Β = Ε1                 (3.12) 

 

Μεταξύ των τριών φάσεων ισχύει: 

 

Ε1Α + Ε2Β + Ε3Β = 0         (3.13) 

 

  Η διαφορά μεταξύ των τάσεων, δηλαδή οι πολικές τάσεις, είναι σε προπορεία οι 

φάσεις τους κατά 30
0
 από τις φασικές τάσεις, και μεγαλύτερες κατά   , δηλαδή 

ισχύουν οι σχέσεις: 

 

UAB =    U1         (3.14) 

 

 UΒΓ =    U1            (3.15) 
 

UΓΑ =    U1          (3.16) 
 

Και  
 

UAB + UΒΓ + UΓΑ =0    (3.17) 

 

Η σχέση που συνδέει την πολική τάση με την φασική είναι: 

 

UΠ =   · UΦ           (3.18) 
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Τα φασικά και πολικά ρεύματα στον αστέρα συμπίπτουν, και ισχύει: 

 

ΙΠολικό = ΙΦασικό = Ι    (3.19) 

 

 

3.2.2 Σύνδεση σε τρίγωνο. 

 

Στην συνδεσμολογία τριγώνου, η σύνδεση των τυλιγμάτων γίνεται με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος είναι όταν το τέλος του τυλίγματος της κάθε φάσης, συνδέεται με την αρχή 

του επόμενου τυλίγματος. Δηλαδή προκύπτουν τρείς ακροδέκτες, και σε αυτούς 

συνδέονται οι τρείς φάσεις του δικτύου. Στον δεύτερο τρόπο, το τέλος του τυλίγματος 

συνδέεται με την αρχή του προηγούμενου τυλίγματος. Οπότε προκύπτουν και πάλι 

τρείς ακροδέκτες που συνδέονται με τις τρείς φάσεις του δικτύου. Τώρα δεν 

δημιουργείται κοινός κόμβος, οπότε η μόνη τάση που προκύπτει είναι η τάση μεταξύ 

των δύο τυλιγμάτων, ή αλλιώς μεταξύ των δύο τάσεων του δικτύου, δηλαδή η πολική 

οπότε ισχύει: 

 

UΠολικό = UΦασικό = U    (3.20) 

 

  Τα ρεύματα που κυκλοφορεί σε κάθε τύλιγμα είναι μεγαλύτερο κατά    εξαιτίας 

της έλλειψης του κοινού κόμβου, αφού τώρα στο κάθε τύλιγμα επιδρά και το ρεύμα 

του τυλίγματος με το οποίο είναι συνδεδεμένο σε κοινό σημείο, και ισχύει: 

 

ΙΠ =   · ΙΦ       (3.21) 

 

Η ισχύς στην σύνδεση τριγώνου είναι ίδια με αυτήν του αστέρα, δηλαδή ισχύει η 

σχέση (3.8). Τέλος συμβολίζεται με το γράμμα (Δ) για την υψηλή τάση και με το 

γράμμα (d) για την χαμηλή τάση.   

 

3.2.3 Σύνδεση σε τεθλασμένο αστέρα. 

 

Σε αυτήν την περίπτωση το κάθε τύλιγμα της μηχανής χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, 

δηλαδή Ν/2. Τα τυλίγματα αυτά συνδέονται σε χιαστί και ο τρόπος σύνδεσης τους 

γίνεται όπως και στο τρίγωνο, δηλαδή με δύο τρόπους. Στο πρώτο τρόπο, το τέλος 

του μισού τυλίγματος συνδέεται με την αρχή του επομένου μισού τυλίγματος. Στον 

δεύτερο τρόπο συνδέεται το τέλος του μισού τυλίγματος με την αρχή του 

προηγούμενου μισού τυλίγματος. Συμβολίζεται με το γράμμα (Ζ) για το τύλιγμα 

υψηλής τάσεως, και με το γράμμα (z) για το τύλιγμα χαμηλής τάσεως. Δημιουργείται 

κοινός κόμβος αστέρα, αλλά η συμπεριφορά του από πλευράς πολικών τάσεων είναι 

ίδια με αυτήν του τριγώνου. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε 

μισό τύλιγμα (Ν/2) είναι: 

 

Ε2Α = Ε2Β = Ε2Γ = Ε2 = Ν/2∙Εσ             (3.22) 

 

Όπου, 

Εσ είναι η τάση σε κάθε σπείρα και δίνεται από την σχέση:    

 

Εσ =4,44∙f∙SFe∙Bmax        (3.23) 
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  Η τάση που προκύπτει μεταξύ του κοινού κόμβου και του άκρου κάθε μισού 

τυλίγματος είναι: 

 

U2Α = U2Β = U2Γ = U2 =    ∙Ν/2∙Εσ   (3.24) 

 

Η πολική τάση είναι: 

 

UΑΒ = UΒΓ = UΓΑ = UΠ = 3 ∙Ν/2∙Εσ   (3.25) 

 

Ενώ η τάση σε κάθε δύο μισά τυλίγματα είναι: 

 

UΦ = 2/3∙UΠ           (3.26) 

 

  Από πλευράς ρευμάτων τα φασικά είναι όσο και τα πολικά, δηλαδή ισχύει η σχέση 

(3.21) από την σύνδεση στο τρίγωνο. Η φαινόμενη ισχύς δίνεται από την σχέση: 

 

S = 3∙SΦ = 2∙ UΠ∙ ΙΠ    (3.27) 

 

  Ο τεθλασμένος αστέρας χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ασυμμετρία σε φορτίο γιατί 

δεν επηρεάζει το πρωτεύον τύλιγμα της μηχανής.  

  Οι συνδεσμολογίες που είναι καθιερωμένες στους τριφασικούς μετασχηματιστές 

είναι: 

 

 Συνδεσμολογία Aστέρα – Aστέρα (Υ – y), 

 Συνδεσμολογία Aστέρα – Tρίγωνο (Υ – d), 

 Συνδεσμολογία Τρίγωνο – αστέρα (D – y), 

 Συνδεσμολογία Τρίγωνο – Τρίγωνο (D – d). 

 

 

3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνδεσμολογιών ανά τύλιγμα. 
 

Τα τυλίγματα των τριφασικών Μ/Σ, ανάλογα με τον τρόπο που συνδέονται 

συμπεριφέρονται διαφορετικά. Έτσι έχουν κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

ως προς τον τρόπο αντιδρούν στο δίκτυο ή στον καταναλωτή, και είναι:   

 

3.3.1  Σύνδεση κατά αστέρα. 

 

Τα πλεονεκτήματα της συνδεσμολογίας του αστέρα είναι ότι έχουμε την επιλογή και 

της πολικής και της φασικής τάσης. Επίσης έχει λιγότερες σπείρες σε κάθε τύλιγμα 

και στον αστέρα με ουδέτερο. Τα ρεύματα τρίτης αρμονικής, κυκλοφορούν στον 

ουδέτερο αγωγό, οπότε η παραγόμενη αρμονική γίνεται ημιτονοειδής. Τέλος η 

συνδεσμολογία του επιτρέπει πιο εύκολα το παραλληλισμό των μετασχηματιστών. Τα 

μειονεκτήματά του είναι ότι στον αστέρα χωρίς ουδέτερο, παρουσιάζονται αρμονικές 

στις παραγόμενες τάσεις και αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν 

στα τυλίγματα και στην μαγνητική ροή μαγνητίσεως. Τα τυλίγματά του είναι 

μεγαλύτερης διατομής λόγω των μεγαλύτερων ρευμάτων που κυκλοφορούν σε σχέση 

με τις υπόλοιπες συνδεσμολογίες. Αυτό επιφέρει μεγαλύτερο κόστος αλλά και 

δυσκολία στην κατασκευή. Τέλος σε περίπτωση ασσυμμετρίας, ο αστέρας χωρίς 

ουδέτερο δεν συμπεριφέρεται τόσο καλά. 



79 

 

3.3.2 Σύνδεση κατά τρίγωνο.   

 

Τα πλεονεκτήματα της συνδεσμολογίας τριγώνου είναι ότι τα τυλίγματα του έχουν 

μικρότερη διατομή από ότι στον αστέρα, και αυτό γιατί τα ρεύματα στα τυλίγματα 

είναι μικρότερης διατομής κατά   . Στον κλειστό βρόχο του τριγώνου, κυκλοφορούν 
τα ρεύματα τρίτης αρμονικής των ρευμάτων μαγνητίσεως. Αποτέλεσμα αυτού, είναι 

αυτές οι αρμονικές να μην παιρνούν στις γραμμές τροφοδοσίας, διότι από τον κανόνα 

των βρόχων ισχύει ότι το άθροισμα των τριών φασικών τάσεων να είναι μηδέν, και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά σε ασύμμετρα φορτία. Επίσης, αρμονικές δεν 

εμφανίζονται και στο μαγνητικό κύκλωμα, γιατί η μαγνητική ροή είναι ημιτονοειδής. 

Τα μειονεκτήματά του είναι ότι απαιτεί κατά    περισσότερες σπείρες ανά τύλιγμα, 

και αυτό οφείλεται στο ότι με το τρίγωνο λαμβάνουμε μόνο πολικές τάσεις. 

 

 

3.3.3 Σύνδεση κατά τεθλασμένο αστέρα. 

 

Τα πλεονεκτήματα του τεθλασμένου αστέρα, είναι ότι μεταδίδεται μεγαλύτερη ισχύ 

σε σχέση με τον αστέρα και το τρίγωνο κατά 2  . Επίσης επιτρέπει την μονοφασική 
φόρτιση στο δευτερεύον τύλιγμα και έχει τα 2/3 των σπειρών του τριγώνου, και αυτό 

γιατί τα ρεύματα στα τυλίγματά του είναι τα 3/2 του φασικού ρεύματος τριγώνου, για 

τις ίδιες πολικές και φασικές τάσεις. Σε ασύμμετρη φόρτιση το ρεύμα μοιράζεται στα 

δύο τυλίγματα, οπότε η ασυμμετρία μειώνεται. Σε σχέση με τον αστέρα, ο 

τεθλασμένος αστέρας έχει τα 2  /3 των σπειρών, δηλαδή περισσότερες, και αυτό 

γιατί το φασικό ρεύμα στα τυλίγματα του είναι τα   /2 του φασικού ρεύματος στον 
αστέρα, δηλαδή μεγαλύτερο. Αυτό είναι το μειονέκτημα του τεθλασμένου αστέρα. 

 

 
3.4 Στοιχεία των ομάδων συνδεσμολογίας. 
 

Τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τυλίγματα ενός Μ/Σ, ανάλογα με τον τρόπο που θα 

συνδεθούν χρησιμοποιούνται και στις κατάλληλες εφαρμογές. Αποτελούν την ομάδα 

συνδεσμολογίας και αλλάζουν τον λόγο μετασχηματισμού α. Πιο συγκεκριμένα οι 

ομάδες και τα στοιχεία τους παρουσιάζονται στα επόμενα.  

 

3.4.1  Σύνδεση κατά Αστέρα - Αστέρα. 
 

Ο συνολικός λόγος των τάσεων είναι: 

 

   

   
 = 

      

      
 = α    (3.28) 

 

  Λόγω του ότι στον αστέρα χωρίς ουδέτερο, παρουσιάζονται αρμονικές στις 

παραγόμενες τάσεις, και αυτό οφείλεται στο ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στα 

τυλίγματα, και στην μαγνητική ροή μαγνητίσεως, οι φάσεις γίνονται μη συμμετρικές. 

Έτσι συνδέεται και ο ουδέτερος αγωγός, ο οποίος γειώνεται, ιδιαίτερα η γείωση του 

ουδέτερου στο πρωτεύον τύλιγμα . Με αυτό τον τρόπο η τρίτη αρμονική της τάσης 

αντί να αυξάνει τη συνολική τάση του τυλίγματος , προκαλεί κάποιο ρεύμα προς τη 

γη μέσω του ουδέτερου. Ο ουδέτερος επίσης, προσφέρει μια οδό επιστροφής στα μη 
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συμμετρικά ρεύματα που παράγει το φορτίο. Ένας άλλος τρόπος μείωσης της 

αρμονικής, είναι με την προσθήκη ενός τρίτου τυλίγματος (τριτεύον) που συνδέεται 

σε τρίγωνο και τοποθετείται στο ζύγωμα του μετασχηματιστή . Σε αυτή την 

περίπτωση οι τρίτες αρμόνικες της τάσης εμφανίζονται στο τριτεύον τύλιγμα και 

προκαλούν κάποιο παρασιτικό ρεύμα (circulating current) στο εσωτερικό του . Αυτή 

η μέθοδος λειτούργει το ίδιο αποτελεσματικά με τη γείωση των ουδετέρων του 

μετασχηματιστή . Το τριτεύον τύλιγμα που εισάγεται στην παραπάνω περίπτωση δε 

χρησιμοποιείται γενικά για την τροφοδοσία κάποιου φορτίου , όμως πολύ συχνά 

αναλαμβάνει την τροφοδοσία του φωτισμού η και όλων των φορτίων του 

υποσταθμού στον όποιο είναι τοποθετημένο . Ακόμη το τριτεύον τύλιγμα θα πρέπει 

να είναι αρκετά ισχυρό , ώστε να μη παρουσιάζει προβλήματα με τα αρκετά 

παρασιτικά ρεύματα.  

  Ο πιο συνηθισμένος περιορισμός κατά την επιλογή ενός τέτοιου τυλίγματος είναι να 

διαθέτει ονομαστική ισχύ ίση με το 1/3 της ονομαστικής ισχύος των δυο άλλων 

τυλιγμάτων . Κατά την κατασκευή οποιουδήποτε μετασχηματιστή αυτού του είδους 

είναι αναγκαία η χρήση της μια από τις παραπάνω μεθόδους για τη σωστή λειτουργιά 

του. Όμως , έτσι και αλλιώς , η επιλογή ενός μετασχηματιστή σε συνδεσμολογία (Υ-

Υ) είναι πολύ σπάνια , μια και τις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις μπορούν να τις 

ικανοποιήσουν και οι υπόλοιπες συνδεσμολογίες.  

 

3.4.2 Σύνδεση κατά Αστέρα - Τρίγωνο. 

 

Στην συνδεσμολογία αστέρα, η σχέση μεταξύ φασικής και πολικής τάσεως είναι ότι η 

πολική είναι μεγαλύτερη κατά    από την φασική (UΠ =   · UΦ) Στην 

συνδεσμολογία τριγώνου η φασική τάση είναι ίση με την πολική, δηλαδή UΠολικό = 

UΦασικό = U. Ο συνολικός λόγος των πολικών τάσεων του ενός τυλίγματος, σε σχέση 

με τις πολικές τάσεις του δεύτερου τυλίγματος είναι: 

 

   

   
 = 

      

   
 => 

   

   
 =   ·α        (3.29) 

 

  Εξ’ αιτίας της σύνδεσης τριγώνου, δεν παρουσιάζονται προβλήματα με την τρίτη 

αρμονική, αφού εμφανίζονται ως παρασιτικά ρεύματα στα τυλίγματα. Αυτό 

προσφέρει μεγάλη ευστάθεια σε μη γραμμικά φορτία. Η διαφορά της φάσεως της 

τάσεως, είναι 30
0
 με καθυστέρηση της τάσεως του δευτερεύοντος τυλίγματος. Αυτό 

βέβαια, εξαρτάται και από την διαδοχή των φάσεων.  

 

3.4.3 Σύνδεση κατά Τρίγωνο - Αστέρα. 

 

Σε αυτήν την συνδεσμολογία, ο λόγος των πολικών τάσεων, βάση και των 

προηγούμενων είναι: 

 

   

   
 = 

   

      
 => 

   

   
 = 

  

   
       (3.30) 

 

  Αυτή η συνδεσμολογία, παρουσιάζει την ίδια διαφορά φάσεως της τάσης μεταξύ 

πρωτεύοντος και δευτερεύοντος με την προηγούμενη, δηλαδή 30
0
. 
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3.4.4 Σύνδεση κατά Τρίγωνο - Αστέρα. 

 

Εδώ η σχέση τάσεων μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, προκύπτει εύκολα 

αφού οι φασικές και πολικές τάσεις σε κάθε τύλιγμα, αλλά και μεταξύ των δύο 

τυλιγμάτων είναι ίσες, δηλαδή ισχύει: 

 
   

   
 = 

   

   
 = α            (3.30) 

 

  Δεν παρουσιάζεται διαφορά της φάσης της τάσεως μεταξύ των δύο τυλιγμάτων, και 

παρουσιάζει την καλύτερη αντίδραση σε μη συμμετρικά φορτία. 
 

Οι συνδεσμολογίες που βρίσκουν συνήθως εφαρμογή είναι: 

 

 Ο μετασχηματιστής μεταξύ γεννήτριας και γραμμής υψηλής τάσεως, είναι σε 
σύνδεση αστέρα – τρίγωνο, 

 Ο μετασχηματιστής μεταξύ δικτύου και δικτύου, είναι σε σύνδεση αστέρα – 
αστέρα, με ενδιάμεσο τύλιγμα τριγώνου, 

 Ο μετασχηματιστής μεταξύ υψηλής τάσης και καταναλωτή μεγάλης ισχύος 
συνδέεται σε τρίγωνο – αστέρα. Αν ο καταναλωτής είναι μικρός, 

χρησιμοποιείται σύνδεση αστέρα – τεθλασμένο αστέρα. 
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4 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 
 
4.1 Εισαγωγή 
 

Παράλληλη λειτουργία μετασχηματιστών, σημαίνει ότι τα τυλίγματα των μηχανών 

είναι συνδεδεμένα παράλληλα. Αυτό συνεπάγεται με το ότι θα πρέπει να έχουν την 

ίδια τάση στην είσοδό τους, και να παράγουν την ίδια τάση στην έξοδο, δηλαδή τα 

πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τυλίγματα δύο ή περισσοτέρων μετασχηματιστών, να 

λειτουργούν υπό την ίδια τάση με σκοπό να αναλάβουν ένα κοινό φορτίο. Και 

μετασχηματιστές με διαφορετική τάση στην είσοδο τους μπορούν να αναλάβουν 

κοινό φορτίο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση παίζει ρόλο η ικανότητά τους σε ισχύ, 

και η πηγή τροφοδοσίας τους.  

 

 
Σχ. 4-1: Παράλληλη σύνδεση μετασχηματιστών. 

 

  Για να μπορούν δύο ή περισσότεροι όμοιοι μετασχηματιστές να λειτουργήσουν 

παράλληλα, απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες λέγονται συνθήκες 

παραλληλισμού, και είναι: 

 

 Οι μετασχηματιστές να συνδεθούν ομοιοπολικά. 
 Οι τάσεις εισόδου των δύο μετασχηματιστών να είναι ίδιες. 
 Οι μετασχηματιστές να έχουν τον ίδιο λόγο σπειρών ή μετασχηματισμού. 
 Οι μετασχηματιστές να έχουν την ίδια εσωτερική πτώση τάσεως για ρεύματα 
ανάλογα προς τα ονομαστικά του φορτίου, ή να έχουν τις ίδιες τάσεις 

βραχυκυκλώσεως, ή τέλος οι ισοδύναμες σύνθετες αντιστάσεις (μέτρα) να 

είναι αντιστρόφως ανάλογες προς τις ονομαστικές ικανότητες αυτών σε KVA 

ή προς τα ονομαστικά ρεύματα αυτών. 

 Ο λόγος των ισοδύναμων ωμικών αντιστάσεων προς τις επαγωγικές 
αντιδράσεις αυτών, πρέπει να είναι ίσοι.  

 

  Οι συνθήκες αυτές διατυπώθηκαν με την σειρά προτεραιότητας ως προς την 

σπουδαιότητα τους. Από αυτές, μπορούν να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις έστω και με 
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κόστος, εκτός από την ομοιοπολική σύνδεση στην οποία δεν επιτρέπεται καμία 

απόκλιση, και αυτό γιατί κατά την σύνδεσή τους τα δευτερεύοντα τυλίγματα 

δημιουργούν ένα κλειστό βρόχο, όπου μέσα σε αυτόν κυκλοφορεί ρεύμα το οποίο 

είναι ( για δύο Μ/Σ): 

 

  βρόχου = 
         

         
       (4.1) 

 

Όπου, 

Εα η επαγωγική τάση δευτερεύοντος τυλίγματος του πρώτου μετασχηματιστής. 

Εβ η επαγωγική τάση δευτερεύοντος τυλίγματος του δεύτερου μετασχηματιστής. 

Ζα ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του πρώτου μετασχηματιστή. 

Ζβ ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση του δεύτερου μετασχηματιστή. 

 

  Στην λειτουργία χωρίς φορτίο (εν κενό) δεν έχει σύνθετη αντίσταση φορτίου (Ζφ), 

παρά μόνο την εσωτερική σύνθετη αντίσταση του κάθε μετασχηματιστή. Αυτές οι 

δύο αντιστάσεις συμψηφίζονται και προκύπτει μία ισοδύναμη εσωτερική σύνθετη 

αντίσταση, η οποία δίνεται από την σχέση: 

 

    = 
         

         
     (4.2) 

 

Ή αλλιώς από την αντίσταση βραχυκυκλώσεως, που για κάθε μετασχηματιστή είναι: 

 

       =   + j       (4.3) 

 

       =   + j       (4.4) 

 

Και συνολικά είναι: 

 

      =       + j(        ) =>        =   + j         (4.5) 

 

 
Σχ. 4-2: Ανάπτυξη ισοδύναμης σύνθετης αντίστασης δύο μετασχηματιστών σε 

παράλληλη συνδεσμολογία. 

 

  Από την σχέση (4.1) προκύπτει ότι σε περίπτωση μη ομοιοπολικής σύνδεσης, το 

ρεύμα γίνεται πολύ μεγάλο, και από ρεύμα βρόχου γίνεται ρεύμα βραχυκυκλώσεως. 

Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτήν την περίπτωση, οι δύο επαγωγικές τάσεις 
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προστίθενται. Στην ομοιοπολική σύνδεση όμως , το άθροισμα των δύο αυτών τάσεων 

είναι σχεδόν μηδενική γιατί προκύπτει από την διαφορά μεταξύ τους, δηλαδή ισχύει η 

σχέση: 

 

  βρόχου = 
       

       
       (4.6) 

 

  Με τον όρο ρεύμα βρόχου, στην ουσία υποδηλώνεται το κοινό ρεύμα του ζεύγους 

των μετασχηματιστών. Η κοινή τάση εξόδου, η οποία ισχύει για την εν κενό 

λειτουργία, είναι: 

 

  g = 
               

         
         (4.7) 

 

Όπου, 

  g η κοινή πολική τάση που παρέχουν οι δύο μετασχηματιστές.  

 

  Ο παραλληλισμός των μετασχηματιστών, πρέπει να γίνεται πάντα εν κενό. Κατά την 

τροφοδοσία ενός φορτίου, λόγω των παραπάνω οι τάσεις εξόδου των δύο 

μετασχηματιστών είναι διαφορετικές. Η ανοχή που παρουσιάζεται όσον αφορά στις 

εσωτερικές πτώσεις τάσεως και τάσεων βραχυκυκλώσεως, οφείλεται στο ότι το 

ρεύμα θα ισοσταθμίζει την τάση εξόδου, αλλά προκύπτει ένα κοινό ρεύμα το οποίο 

εξισώνει αυτές τις δύο, και πιο συγκεκριμένα εξουδετερώνει την πλεονάζουσα τάση 

οπότε προκύπτει μία κοινή τάση εξόδου ενδιάμεσης τιμής. Εάν οι μηχανές 

παρουσιάζουν διαφορετική εσωτερική μεικτή πτώση τάσεως, ή διαφορετική τάση 

βραχυκυκλώσεως, τότε ο μετασχηματιστής με την μικρότερη τάση βραχυκυκλώσεως, 

φορτίζεται περισσότερο από τον μετασχηματιστή με την μεγαλύτερη τάση 

βραχυκυκλώσεως, και η κοινή τάση εξόδου του ζεύγους δίνεται από την σχέση: 

 

   =       
               

                           
   (4.8) 

 

Το κοινό ρεύμα φορτίου αντίστοιχα είναι: 

 

Ι    = 
               

                           
        (4.9) 

 

Το κοινό ρεύμα από τους δύο μετασχηματιστές στο φορτίο, σε ισοδύναμο κύκλωμα 

δίνεται και από την σχέση: 

 

  Φ = 
   

       
            (4.10) 

 

Το ρεύμα που αναλαμβάνει ο κάθε μετασχηματιστής στο φορτίο είναι: 

 

    =    +               (4.11) 

 

    =    +               (4.12) 
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  Εάν υπήρχαν ιδανικοί μετασχηματιστές, τότε το ρεύμα βρόχου θα ήταν μηδενικό. 

Στους πραγματικούς Μ/Σ όμως, για να μην εμφανίζεται αυτό το ρεύμα στο βρόχο 

(στην εν κενό λειτουργία), θα πρέπει όπως προαναφέρθηκε οι δύο τάσεις εξόδου να 

είναι ίσες , δηλαδή να ισχύει η εξίσωση: 

 

U2
1ου

 = U2
2ου

     (4.13) 

 

  Αυτές οι τάσεις, πρέπει να είναι ίσες όχι μόνο ως προς το μέτρο τους, αλλά και ως 

προς την φάση τους.  

 

 

4.2 Διαμοιρασμός φορτίου ανάλογα με την ικανότητα 
 

Το κύριο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την παράλληλη λειτουργία του Μ/Σ, είναι 

ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο το φορτίο διαμοιράζεται στις μονάδες. Τα 

καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται, όταν τα φορτία διαμοιράζονται στις 

μονάδες ανάλογα με τις ικανότητες τους σε ισχύ (KVA) των μονάδων. Για να μπορεί 

να γίνεται ο σωστός διαμοιρασμός, πρέπει οι πτώσεις τάσεως στις σύνθετες 

αντιστάσεις να είναι ίσες, δηλαδή για δύο μετασχηματιστές να ισχύει: 

 

Ι
1
Ζ

1
 = Ι

2
 Ζ

2     
    (4.14) 

 

  Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν έχουμε μετασχηματιστή με ίδιο λόγο 

μετασχηματισμού, και στους τριφασικούς μετασχηματιστές επιπλέον να έχουν την 

ίδια συνδεσμολογία στα τυλίγματα. Τότε μόνο οι σύνθετες αντιστάσεις είναι ίσες και 

ισχύει η σχέση: 

 

U1 - αU2 = Ι
1
Ζ

1
 = Ι

2
 Ζ

2   
(4.15) 

 

  Η σύνθετη αντίσταση, αντικαθίστανται από την ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση σε 

κάθε ένα μετασχηματιστή, και αυτές συνδέονται παράλληλα. Στην λειτουργία του 

πλήρες φορτίου, όπου πρέπει να είναι ίσες, ισχύει: 

 

U1 - αU2 = Ι
1

1π.φ.(πλήρες φορτίο)
 
Ζ

1
1 = Ι

2
1π.φ. Ζ

2
1          (4.16) 

 

  Διαιρώντας τα γινόμενα της σχέσεως (4.16) με την ονομαστική τάση U1, προκύπτει 

η ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση ανά μονάδα, που είναι:  

 

  
 

        
  = 

  
 

        
     (4.17) 

 

  Οι ωμικές τιμές των ισοδύναμων αντιστάσεων, πρέπει να είναι αντιστρόφως 

ανάλογες προς τις ικανότητες αυτών σε ισχύ (KVA). Πολλαπλασιάζοντας τα 

γινόμενα της σχέσεως (4.15) με την ονομαστική τάση U1 προκύπτει:  

 

Ι
1

1π.φ.
 
Ζ

1
1U1 = Ι

2
1π.φ. Ζ

2
1U1          (4.18) 

 

Δηλαδή 

       
  Ζ

1
1 =        

  Ζ
2

1          (4.19) 
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  Με αυτές τις σχέσεις, αποδεικνύεται ότι αν οι ισοδύναμες σύνθετες αντιστάσεις των 

μετασχηματιστών δεν είναι ίδιες, το φορτίο δεν διαμοιράζεται κατ’ αναλογία προς τις 

ικανότητες αυτών σε ισχύ. Αυτό συμβαίνει, γιατί δημιουργείται πτώση τάσεως πάνω 

στις ισοδύναμες σύνθετες αντιστάσεις, όπου στην εν κενό λειτουργία θα είναι ίδια. 

Στην υπό φορτίο λειτουργία όμως, αυξάνεται η πτώση τάσεως στην ισοδύναμη 

σύνθετη αντίσταση σε κάθε Μ/Σ, ανάλογα με την αύξηση του φορτίου. Η αύξηση 

είναι ανάλογη με την ικανότητα εξόδου του μετασχηματιστή, και καθίσταται ίση με 

(Ι
1

1 Ζ
1
1) π.φ. Συνολικά η συστοιχία των Μ/Σ τροφοδοτεί το φορτίο: 

 

      =        +        + …….  (4.20) 

 

  Ο κάθε Μ/Σ τότε παρέχει την ονομαστική του ικανότητα σε KVA. Αυτό προκύπτει 

από την εξίσωση η οποία είναι για τον δεύτερο Μ/Σ είναι: 

 

      

         
  = 

    
 

        
  = 

    
   

 

        
   

  = 
  
   

 

   
   

      
 = 

   
   

      

   
   

      
       (4.21) 

 
Συνεπώς η ικανότητα εξόδου του Μ/Σ 2 είναι: 

 

       = 
   
   

      

   
   

      
          

             (4.22) 

 

Όμοια η ικανότητα του Μ/Σ 3, 4 κλπ. 

 

  Η συνολική ικανότητα εξόδου (KVA) της ομάδας, ισούται ουσιαστικά με το 

αριθμητικό άθροισμα των ικανοτήτων εξόδου κάθε Μ/Σ και είναι: 

 

    =        
 + 

   
   

      

   
   

      
          

 + 
   
   

      

   
   

      
          

 + ……  (4.23) 

 

  Έτσι η κάθε μηχανή φορτίζεται διαφορετικά, όπου αυτή η φόρτιση είναι ανάλογη 

από την ονομαστική ισχύς της μηχανής, αλλά αντιστρόφως ανάλογη προς την τάση 

βραχυκυκλώσεως αυτής. Για κάθε μηχανή ισχύει: 

 

SAΦ = λ∙ 
   

   
     (4.24) 

 

SΒΦ = λ∙ 
   

   
      (4.25) 

 

Όπου, 

το λ είναι ένας συντελεστής αναλογίας σταθερός και εξαρτώμενος από τις 

ονομαστικές ισχύς των δύο μηχανών, και από το κοινό φορτίο (SAΦ, SΒΦ, SΦ). 

Οι τρέχουσες φορτίσεις θα πρέπει να καλύψουν το φορτίο, δηλαδή: 

 

SAΦ + SΒΦ = SΦ    (4.26) 

 

Από τις σχέσεις αυτές προκύπτει η παράμετρος λ, η οποία δίνεται από την σχέση: 
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λ = 
        
   
   

   
   
   

     (4.27) 

 

  Τέλος, για την παράλληλη λειτουργία υπάρχουν και κάποιες επισημάνσεις που 

παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι: 

 

 Με τον ίδιο τρόπο και συνθήκες γίνεται ο παραλληλισμός και περισσοτέρων 
από δύο μετασχηματιστών. 

 Η σχέση (4.26) ισχύει μόνο όταν οι μετασχηματιστές έχουν ταυτόσημα 

τρίγωνα βραχυκυκλώσεως, ή τουλάχιστον τις ίδιες γωνίες βραχυκυκλώσεως. 

Στην αντίθετη περίπτωση, το άθροισμά του πρώτου μέλους είναι μεγαλύτερο 

από το συνολικό χορηγούμενο φορτίο SΦ. 

 Ότι ισχύει στους μονοφασικούς μετασχηματιστές, όσον αφορά τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για παραλληλισμό, ισχύει και για τους τριφασικούς 

με την προσθήκη μίας συνθήκης ακόμη η οποία ορίζει ότι, οι προς 

παραλληλισμό μετασχηματιστές θα πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα, 

δηλαδή ομοιοπολική σύνδεση μεταξύ των φάσεων. 

 

Ο παραλληλισμός των μετασχηματιστών συνηθίζεται γιατί,  

 

 Πραγματοποιείται πιο εύκολα η συντήρησή τους, αφού δεν γίνεται διακοπή 
όλων των φορτίων ταυτόχρονα.  

 Υπάρχει κάποια εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης, αφού αναλαμβάνει κάποιο 
μέρος ή ολόκληρα τα φορτία αυτός που παραμένει σε λειτουργία. 

 Έχουν καλύτερη απόδοση σε ευρέως μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά φορτία, 
δηλαδή η μεταβολές των φορτίων ισομοιράζονται, οπότε έχουμε χαμηλότερο 

ποσοστό απωλειών και μεγαλύτερη απόδοση. 

 Τέλος είναι μία οικονομική λύση σε περίπτωση που μία εγκατάσταση 
χρειάζεται επέκταση, όπου αντί για αντικατάσταση του υπάρχοντος με 

μεγαλύτερη ισχύ, τοποθετείται ένας παράλληλα ίδιας ισχύος.  
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