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Περίληψη 

 

 

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορά τη μελέτη κατασκευής 

ηλεκτρικής σύγχρονης γεννήτριας χαμηλών στροφών, κατάλληλης για μικρή υδροηλεκτρική 

μονάδα, τάξης 3 MW, τυπικού επαγωγικού συντελεστή ισχύος 0,80.  

Αρχικά πραγματοποιείται μία σύντομη εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 

ιδιαιτερότητες των υδροηλεκτρικών μονάδων με έμφαση στα μικρά υδροηλεκτρικά ροής, 

προκειμένου να προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 

ηλεκτρογεννητριών. Ακολούθως παρουσιάζεται βασική περιγραφή των αντίστοιχων αρχών 

σχεδίασης ηλεκτρικών μηχανών, περιλαμβάνοντας το ηλεκτρικό μέρος, το μαγνητικό πυρήνα, 

τα τυλίγματα, τις μονώσεις, τη ψύξη κα, καθώς και τις αρχές λειτουργίας των σύγχρονων 

γεννητριών, όπως ισοδύναμα κυκλώματα, διαφοροποίηση μηχανών κυλινδρικού δρομέα και 

δρομέα έκτυπων πόλων, χαρακτηριστικές συμπεριφορές κα.. 

Στη συνέχεια γίνεται μία ανάλυση των αρχών σχεδίασης σύγχρονης γεννήτριας έκτυπων 

πόλων με τύλιγμα διέγερσης μέσω κλασικής βιβλιογραφίας που  περιλαμβάνει τη σχεδίαση 

στάτη, δρομέα, τυλιγμάτων, καθώς και χαρακτηριστικά ανοικτοκυκλώματος, βραχυκυκλώματος, 

ψύξης και απόδοσης. Τα ανωτέρω στοιχεία εφαρμόστηκαν στην παρούσα περίπτωση ως αρχική 

διαστασιολόγηση.  

Έπειτα γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στα πεπερασμένα στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών 

πεδίων με έμφαση στα δισδιάστατα και στη μέθοδο ανάλυσης αυτών και ακολουθεί η εφαρμογή 

της στην υπό μελέτη σύγχρονη γεννήτρια έκτυπων πόλων με τύλιγμα διέγερσης με το 

προγραμματιστικό πακέτο FEMM με βάση τις διαστάσεις της κλασικής σχεδίασης. Στο τέλος 

ολοκληρώνεται η παρούσα διπλωματική με τα συμπεράσματα και τις περιοχές για περαιτέρω 

έρευνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδίαση ηλεκτρογεννήτριας έκτυπων πόλων, μικρά υδροηλεκτρικά, 

πεπερασμένα στοιχεία 
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Abstract 

 

 

Τhe present thesis concerns the study of the construction of a synchronous inductive 

alternator of low speed, suitable for a small, 3 MW hydropower plant of standard power factor 

0.80. 

Initially, a brief introduction is made to the renewable energy sources, to the peculiarities 

of the hydroelectric units with emphasis on the low-flow hydroelectric ones, in order to 

determine the special technical characteristics of the respective generators. The respective 

design principles of electric motors, are introduced, including the electrical part, the magnetic 

core, the windings, the insulation, the cooling, and the operation principles of synchronous 

generators, such as equivalent circuits, difference between cylinder rotor and salient poles 

machine, characteristic behaviors etc. 

Then, an analysis of the design principles of a synchronous salient  pole generator with 

excitation winding is performed through classical literature, which includes stator, rotor, 

winding design, as well as open circuit, short circuit, cooling and performance characteristics. 

The above elements were applied in the present case as an initial dimensioning. 

Then there is a brief introduction to the finite elements of electromagnetic fields with 

emphasis on the two-dimensional and is followed by its application in the studied synchronous 

salient pole generator with excitation winding with the software package FEMM based on the 

dimensions of the classic design. Finally, the present diploma thesis is completed with the 

conclusions and the areas for further research. 
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πόλωσης του μόνιμου μαγνήτη JPM δείχνει ότι όσο πιο υψηλή είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου 
απομαγνήτισης, τόσο το υλικό του μόνιμου μαγνήτη χάνει την πόλωση του, αν και στην παρούσα 
περίπτωση ο μόνιμος μαγνήτης έχει υψηλή τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου απομαγνήτισης ΗΑ. Επειδή 
ένα μέρος της μαγνητικής επαγωγής λόγω πόλωσης του μόνιμου μαγνήτη JΡΜ χάθηκε η παραμένουσα 
μαγνήτιση ανέρχεται σε Β/

Α. Για την καλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση του μόνιμου μαγνήτη η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου απομαγνήτισης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της ΗΑopt [7, Figure 3.41] ______ - 88 - 
Εικόνα 2.3-21 Μόνιμος μαγνήτης ως τμήμα μαγνητικού κυκλώματος που αποτελείται από σίδηρο και 
διάκενο αέρα, όπου η μαγνητική ροή του μόνιμο μαγνήτη ΦΡΜ διαιρείται σε μαγνητική ροή διακένου 
αέρα Φδ και σε μαγνητική ροή σκέδασης Φσ  [7, Figure 3.42] ________________________________ - 89 - 
Εικόνα 2.3-22 Κατανομή θεμελιώδους συνιστώσας μαγνητικής επαγωγής κατά μήκος ενός βήματος πόλου 
και του ενεργού μήκους της μηχανής [7, Figure 3.47] _______________________________________ - 91 - 
Εικόνα 2.3-23 Άθροισμα μαγνητεγερτικών δυνάμεων τυλιγμάτων τριφασικής μηχανής τη χρονική στιγμή 
που οι εντάσεις των ρευμάτων είναι iU=+1, iV=iW=-1/2p.u. [7, Figure 3.48] ______________________ - 92 - 
Εικόνα 2.4-1 Διαδρομές των μαγνητικών ροών σκέδασης έκτυπων πόλων κατά τη μαγνήτιση και (b) 
διαδρομές ροής σκέδασης πόλων και αυλάκων ενός μαγνητικού μη έκτυπου πόλου [7, Figure 4.1] __ - 94 - 
Εικόνα 2.4-2 Διαδρομή της ροής σκέδασης σε κατανεμημένα τυλίγματα [7, Figure 4.2] ___________ - 94 - 
Εικόνα 2.4-3Οι συνιστώσες ροής σκέδασης ενός τυλίγματος που βρίσκονται εντός της αύλακας και στο 
άκρο / τέλος του τυλίγματος, (a) μία αξονική όψη της αύλακας, (b) μία πλευρική όψη της περιοχής του 
άκρου / τέλους του τυλίγματος [7, Figure 4.3] ____________________________________________ - 94 - 
Εικόνα 2.4-4 Ως αποτέλεσμα της λοξότητας του τυλίγματος στο (a), το μήκος του πηνίου W είναι το ίδιο 
με το βήμα πόλων τp αλλά οι αύλακες είναι λοξές. Ως αποτέλεσμα του μικρού βήματος στο (b), το μήκος 
του πηνίου W είναι μικρότερο από το βήμα πόλων τp και σε αμφότερες τις περιπτώσεις ένα μέρος της 
ροής διακένου αέρα παραμένει χωρίς σύνδεση σε ορισμένα από τα τυλίγματα ενός βήματος πόλου. Το 
κλασματικό βήμα όμως δεν θεωρείται ως σκέδαση, αλλά λαμβάνεται υπόψη από τον παράγοντα 
περιέλιξης. Έχει επίσης επίδραση στις αρμονικές και κατά συνέπεια στο συντελεστή επαγωγής του 
διακένου αέρα [7, Figure 4.4] _________________________________________________________ - 95 - 
Εικόνα 2.4-5 Ανάπτυξη μαγνητικής ροής διακένου αέρα ως αποτέλεσμα της χωρικής κατανομής των 
τυλιγμάτων στάτη και δρομέα σε διαφορετικές θέσεις (a) και (b). Όταν τα τμήματα των τυλιγμάτων που 
φέρουν ρεύμα βρίσκονται σε ευθυγραμμισμένη θέση, η προκύπτουσα αθροιστική μαγνητεγερτική 
δύναμη είναι μηδέν, διαφορετικά είναι διάφορη του μηδενός [7, Figure 4.5] ___________________ - 96 - 
Εικόνα 2.4-6 Μαγνητική ροή διαρροής λόγω του ρεύματος που ρέει εντός της αύλακας και η  πυκνότητας 
της μαγνητικής επαγωγής σκέδασης. Αριστερά είναι ο αγωγός στην αύλακα, όπου η περιοχή που 
διαρρέεται από ρεύμα εκφράζεται μέσω των αμπερελιγμάτων zQ∙I, που ουσιαστικά εκφράζει τη 
μαγνητεγερτική δύναμη της διαγραμμισμένης αύλακας. Δεξιά είναι η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής 
σκέδασης αύλακας ως συνάρτηση της θέσης h, δηλαδή του βάθους της αύλακας, όπου με την παχιά 
γραμμή είναι χωρίς το επιδερμικό φαινόμενο του τυλίγματος, ενώ με τη διακεκομμένη με το επιδερμικό 
φαινόμενο [7, Figure 4.8] _____________________________________________________________ - 97 - 
Εικόνα 2.4-7 Διαστασιολόγηση διαφορετικών τύπων αυλάκων προς προσδιορισμό συντελεστή 
διαπερατότητας αύλακα ζu [7, Figure 4.10] _______________________________________________ - 98 - 
Εικόνα 2.4-8 Μαγνητική ροή που δημιουργεί το συντελεστή επαγωγής σκέδασης άκρου δοντιού αύλακας 
γύρω από το άνοιγμα αύλακας [7, Figure 4.14] ___________________________________________ - 99 - 
Εικόνα 2.4-9 Μαγνητική ροή σκέδασης και διαστάσεις στα τελικά άκρα τυλίγματος εκτός 
σιδηρομαγνητικού υλικού πυρήνα [7, Figure 4.15] _________________________________________ - 99 - 
Εικόνα 2.4-10 Προσδιορισμός λοξότητας αύλακας δρομέα [7, Figure 4.16] ____________________ - 101 - 
Εικόνα 2.5-1 Επιδερμικό φαινόμενο σ’ έναν αγωγό, όπου το ρεύμα I δημιουργεί μία πεπλεγμένη ροή, με 
αποτέλεσμα να σχηματίζεται μία ανομοιόμορφη  πυκνότητα ρεύματος στη διατομή του αγωγού [7, Figure 
5.1] _____________________________________________________________________________ - 104 - 
Εικόνα 2.5-2 Προσδιορισμός του αδιάστατου ανηγμένου ύψους αγωγού ξ και του συντελεστή διόρθωσης 
αντίστασης λόγω συχνότητας ενός τυλίγματος που απαρτίζεται από πολλούς αγωγούς που διανέμονται 
με ομοιόμορφο τρόπο ως προς τις διευθύνσεις του πλάτους και του ύψους της αύλακας [7, Figure 5.2] __ - 
105 - 
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Εικόνα 2.5-3 Ελαχιστοποίηση της αντίστασης εναλλασσόμενου ρεύματος και εύρεση κρίσιμου ύψους 
αγωγού hc=zt∙hc0 στην περίπτωση 0≤ξ≤1 [7, Figure 5.6] ____________________________________ - 106 - 
Εικόνα 2.5-4 Μία μπάρα Roebel. (α) Απλοποιημένη παρουσίαση δύο γειτονικών στοιχειωδών αγωγών. 
(β), (γ) Φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατασκευή ράβδου Roebel. Μία ράβδος Roebel παρουσιάζει 
ελάχιστο επιδερμικό φαινόμενο λόγω της τέλειας αντιμετάθεσης των αγωγών της [7, Figure 5.7] __ - 107 - 
Εικόνα 2.6-1 Μέγιστη ισχύς και μέγιστη ταχύτητα αερόψυκτων μηχανών, όπου: (a) μηχανές συνεχούς 
ρεύματος με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 110 m/s, (b) σύγχρονες μηχανές κυλινδρικού δρομέα με 
ελάσματα με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 130 m/s, (c) επαγωγικοί κινητήρες με δρομέα κλωβού με 
ελάσματα, με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 200 m/s, (d) μηχανές με συμπαγή δρομέα, με επιφανειακή 
ταχύτητα δρομέα ≤ 400 m/s, (e)  επαγωγικοί κινητήρες με συμπαγή δρομέα, επικαλυπτόμενο από χαλκό 
μέσω κατάλληλης επεξεργασίας (explosion welding), με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 550 m/s [7, 
Figure 6.4] ________________________________________________________________________ - 113 - 
Εικόνα 2.7-1 καμπύλη Paschen για σταθερή πίεση [7, Figure 8.1] ____________________________ - 115 - 
Εικόνα 2.7-2 Η δύναμη Lorentz στον αγωγό που προκαλείται από τη μαγνητική επαγωγή στην αύλακα του 
αγωγού που τοποθετείται στην περιφέρεια της μηχανής [7, Figure 8.10] ______________________ - 120 - 
Εικόνα 2.7-3 μόνωση μίας αύλακας στάτη μίας εναλλασσόμενης μηχανής χαμηλής τάσης (α) και 
μονωμένη αύλακα που σφραγίζεται με μονολιθικό στοιχείο και διαθέτει διπλή στρώση τυλιγμάτων (β) [7, 
Figure 8.11, Figure 8.12] _____________________________________________________________ - 123 - 
Εικόνα 2.7-4 (a) Διαφορετικές καμπύλες tanδ(U), (b) Μέτρηση σε βήματα των 0,2∙UN, (c) Το αποτέλεσμα 
της δοκιμής μίας πραγματικής μηχανής με υγιή μόνωση που αντιστοιχεί στην καμπύλη 2 του (a)  [7, 
Figure 8.14] _______________________________________________________________________ - 127 - 
Εικόνα 2.8-1 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας των 4kW [7, Figure 9.1] ________________________ - 129 - 
Εικόνα 2.8-2 Χώρος άκρων τυλιγμάτων για έναν επαγωγικό κινητήρα κλωβού και η κυκλοφορία του αέρα 
στο χώρο αυτό [7, Figure 9.6] _________________________________________________________ - 134 - 
Εικόνα 2.8-3 Θερμικό ισοδύναμο μίας τυπικής ηλεκτρικής μηχανής [7, Figure 9.9] ______________ - 135 - 
Εικόνα 2.8-4 Τομή τυλίγματος ορθογωνικής διατομής σε αύλακα [7, Figure 9.10] _______________ - 135 - 
Εικόνα 2.8-5 (a) Απλοποιημένο μοντέλο  (b) ισοδύναμο θερμικό μοντέλο με κατανεμημένες παραμέτρους, 
(c) ισοδύναμο θερμικό μοντέλο με συγκεντρωμένες παραμέτρους [7, Figure 9.11] ______________ - 136 - 
Εικόνα 3.1-1 Γεννήτρια Έκτυπων Πόλων (α) και Κυλινδρικού Δρομέα (β) ______________________ - 139 - 
Εικόνα 3.3-1 Διανυσματικό Διάγραμμα Σύγχρονης μηχανής [9, Figure 262] ____________________ - 140 - 
Εικόνα 3.3-2 Ίσοδύναμο κύκλωμα και διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονηςμηχανής (Ι) [9, Figure 266] - 141 
- 
Εικόνα 3.3-3 Ίσοδύναμο κύκλωμα και διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης μηχανής (Ι) [9, Figure 266] ___ - 
141 - 
Εικόνα 3.4-1 Καμπύλη σ-P1 [9, Figure 280] ______________________________________________ - 142 - 
Εικόνα 3.5-1 Διανυσματικό διάγραμμα γεννήτριας έκτυπων πόλων [9, Figure 283] ______________ - 145 - 
Εικόνα 3.6-1 Χαρακτηριστική καμπύλη ανοικτοκύκλωσης και βραχυκυκλώματος [9, Figure 286] ___ - 145 - 
Εικόνα 4.5-1 Ανοικτοί, ημίκλειστοι και κλειστοί αύλακες ___________________________________ - 152 - 
Εικόνα 4.5-2 Αγωγοί Στάτη εντός αύλακας σε μία στρώση [9, Figure 350]______________________ - 153 - 
Εικόνα 4.5-3 Ροή Σκέδασης [9, Figure 119] ______________________________________________ - 154 - 
Εικόνα 4.5-4 Διαστάσεις αύλακα [9, Figure 121] __________________________________________ - 155 - 
Εικόνα 4.5-5 Συντελεστής Carter [9, Figure 115] __________________________________________ - 156 - 
Εικόνα 4.5-6 Διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης μηχανής έκτυπων πόλων ___________________ - 157 - 
Εικόνα 4.5-7 Αντίδραση οπλισμού ευθέως και εγκάρσιου άξονα σε μηχανή έκτυπων πόλων [9, Figure 140]
 ________________________________________________________________________________ - 159 - 
Εικόνα 4.5-8 Πόλος Δρομέα [9, Figure 351] ______________________________________________ - 159 - 
Εικόνα 4.5-9  Ροή Σκέδασης στους πόλους [9, Figure 118] __________________________________ - 161 - 
Εικόνα 4.5-10 Καμπύλες ανοικτοκύκλωσης – βραχυκυκλώματος για τη συγκεκριμένη μηχανή [9, Figure 
352] _____________________________________________________________________________ - 162 - 
Εικόνα 4.5-11 Ειδικές απώλειες πυρήνα [9, Figure 112] ____________________________________ - 163 - 
Εικόνα 5.2-1 Συνοριακές Συνθήκες Dirichlet στο Γ1 και Neumann στο Γ2 ______________________ - 166 - 
Εικόνα 5.6-1 Στοιχειώδη σχήματα για χωρισμό του χώρου _________________________________ - 170 - 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι σημαντικές θεωρητικές μελέτες στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού στα τέλη του 18ου 

και αρχές του 19ου αιώνα έδωσαν την ώθηση για μια σειρά εφευρέσεων που έκαναν την 

ηλεκτρική ενέργεια την πλέον δημοφιλή μορφή τελικής ενέργειας στις μέρες μας. Πιο 

συγκεκριμένα, με τις εφαρμογές των νόμων Faraday και Ampere (οι οποίοι προβλέπουν ότι ένα 

μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο και το αντίστροφο) κατέστη δυνατή 

η μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική, κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτής, και 

ηλεκτρικής σε μηχανική στην τελική χρήση. Επιπροσθέτως, η ηλεκτρική ενέργεια έχει τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα: 

Α) Είναι καθαρή στη χρήση της 

Β) Είναι διαθέσιμη όταν ζητείται και  

Γ) Μεταφέρεται εύκολα 

Για την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 

1.1 Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων (γεννήτριες, 

μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς, διακόπτες, διατάξεις αντιστάθμισης) που 

χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα σύνολο καταναλωτών. Για να 

φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή, το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει: 

• Σταθμούς παραγωγής, εγκατεστημένους στις πιο πρόσφορες προς αυτήν περιοχές, όπου 

παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια σε επαρκείς ποσότητες.(Παραγωγή) 

• Γραμμές μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης. (Μεταφορά) 

• Δίκτυο διανομής, για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους επιμέρους καταναλωτές, 

ώστε να χρησιμοποιηθεί από αυτούς μετατρεπόμενη σε άλλες πιο εξυπηρετικές μορφές, όπως 

φως, θερμότητα, κίνηση, ήχο κ.λ.π. (Διανομή) 

Για να είναι πρακτικό ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να σχεδιαστεί και να 

λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλές, αξιόπιστο, φιλικό προς το περιβάλλον και 

να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια καλής ποιότητας στη χαμηλότερη κατά το δυνατόν τιμή. 

Όπως εξηγείται παρακάτω, η πλειοψηφία των σταθμών παραγωγής ιστορικά εγκαταστάθηκε 

σε απομακρυσμένα από τα κέντρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γεωγραφικά σημεία. Η 

επιλογή αυτή επιβλήθηκε από το συμβιβασμό μεταξύ του κόστους μεταφοράς του ορυκτού 

καυσίμου και του κόστους μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , όσον αφορά τους συμβατικούς 

σταθμούς παραγωγής. Για τους δε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το γεωγραφικό σημείο 

εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής προκύπτει αναπόφευκτα από τη θέση του υδατορέματος. 

Οι ανωτέρω λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς με ικανότητα μεταφοράς 

μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. Η μεταφορά πραγματοποιείται υπό υψηλές και υπερυψηλές 

τάσεις (400 kV, 750kV) , προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες Joule, που προκύπτουν 

ανάλογες του τετραγώνου του ρεύματος γραμμής. Οι γραμμές μεταφοράς περιλαμβάνουν τρεις 

αγωγούς και η δομή που προτιμάται είναι η βροχοειδής. 

Η τάση της μεταφερόμενης ενέργειας υποβιβάζεται στους μετασχηματιστές των Κέντρων 

Υψηλής Τάσης σε επίπεδα μέσης τάσης (20kV) και στους μετασχηματιστές των υποσταθμών 

ΜΤ/ΧΤ στα επίπεδα των 400V. Το δίκτυο στη μέση και χαμηλή τάση καλείται δίκτυο διανομής, 

έχει ακτινική μορφή σε αντίθεση με τη βροχοειδή του συστήματος μεταφοράς και είναι 

προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η διανομή πραγματοποιείται με τέσσερις 

αγωγούς (τρεις φάσεις και ουδέτερος), ενώ σε ειδικές περιπτώσεις αξιοποιείται και η μονοφασική 

παροχή με δύο αγωγούς (φάση και ουδέτερο). 

 



                                              

- 22 - 

 

Τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας – αποτελούμενα από το Σύστημα Μεταφοράς, το 

Δίκτυο Διανομής και την Παραγωγή, η οποία αναλύεται στα επόμενα- ανεξαρτήτως μεγέθους, 

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά  μεταξύ τους. Τα κυριότερα είναι: 

- Η συχνότητα (50 ή 60 Hz στα σύγχρονα ΣΗΕ) 

- Τριφασικά συστήματα εναλλασσόμενου ρεύματος με συμμετρικά τα μεγέθη τάσεων και 

ρευμάτων, με γωνιακή απόκλιση 120ο μεταξύ τους. 

Υπάρχουν βεβαίως και εφαρμογές με χρήση συνεχούς ρεύματος (βλέπε ελληνική 

διασύνδεση με Ιταλία και επικείμενη υποβρύχια διασύνδεση Κρήτης – Αττικής) 
[15, §1] 

1.2 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Μέχρι και σήμερα η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κυρίως μέσω της μετατροπής   

μηχανικής ενέργειας, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως η εφαρμογή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, 

κατά το οποίο η φωτεινή ενέργεια (ενέργεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων) του ήλιου 

μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική. 

Η μηχανική ενέργεια συνήθως συναντάται στην περιστροφή ενός στροβίλου, οπότε τίθεται 

το ερώτημα ποια πηγή ενέργειας θα περιστρέψει το στρόβιλο. Η τεχνολογία, όπως αναμένεται, 

βασίστηκε αρχικά στην προϋπάρχουσα. Έτσι εξετάστηκε η δυνατότητα χρήσης της ενέργειας του 

ατμού, που είχε ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία και τις μεταφορές μέσω της 

εφεύρεσης της ατμομηχανής, της ενέργειας του ανέμου, ως συνέχεια της τεχνολογίας των 

ανεμόμυλων και αργότερα της ενέργειας των υδάτων με την κατοπινή εφεύρεση και του 

υδροστροβίλου ως εξέλιξης των νερόμυλων. Στην ηλεκτροπαραγωγή χρησιμοποιήθηκαν ακόμα, 

ειδικά όταν τα ΣΗΕ ήταν μεμονωμένα και μικρά σε μέγεθος, και οι εμβολοφόρες μηχανές 

εσωτερικής καύσης.  

Με την ενοποίηση των ΣΗΕ, συνήθως μέσω κρατικών εταιρειών, όπως η ΔΕΗ στην Ελλάδα 

και η EDF στη Γαλλία, η παραγωγή έγινε μεγάλης κλίμακας και λόγω της εύκολης πρόσβασης 

σε φθηνό ορυκτό καύσιμο προκρίθηκε γρήγορα η παραγωγή μέσω ατμοστροβίλων. Ειδικότερα 

για την Ελλάδα, το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο λιγνίτης. Λόγω αυτού του μοντέλου 

επιχείρησης ηλεκτρισμού μπόρεσαν και αναπτύχθηκαν επιπλέον μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, 

τα οποία απαιτούσαν μεγάλο επενδυτικό κόστος. Εν τούτοις η πλειοψηφία της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης παγκοσμίως καλύφθηκε από το εκάστοτε εγχώριο καύσιμο (λιγνίτης, λιθάνθρακας 

ή και πετρέλαιο). Αργότερα προστέθηκαν στους ηλεκτροπαραγωγικούς στόλους και 

αεριοστροβιλικές μονάδες, είτε ως μονάδες αιχμής είτε με συνδυασμένους κύκλους με τη χρήση 

του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου diesel ως καυσίμων.  

Η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνάντησε έντονη αμφισβήτηση ιδίως τα 

τελευταία 30 χρόνια, κυρίως λόγω των παρακάτω: 

Α) Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανεξάντλητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αργά ή γρήγορα να 

βρεθούν πηγές ενέργειας που θα τα υποκαταστήσουν. Επιπλέον, για συγκεκριμένες χώρες με 

φτωχά αποθέματα, η ενεργειακή εξάρτηση γίνεται μεγάλη, οπότε το συγκεκριμένο θέμα είναι 

και θέμα πολιτικής. 

Β) Οι εκπομπές CO2 οι οποίες προκύπτουν από την καύση των ορυκτών καυσίμων φαίνεται 

ότι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, προκαλώντας υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών για τον περιορισμό του προβλήματος, η ανθρακική παραγωγή έχει καταστεί 

ασύμφορη λόγω των πολύ υψηλών τιμών δικαιωμάτων Εκπομπών.  

Στα παραπάνω ας συνυπολογιστούν πολιτικοί και γεωπολιτικοί λόγοι που σχετίζονται 

αφενός με την ενεργειακή εξάρτηση και αφετέρου με την ανάγκη δημιουργίας νέων αγορών, μία 

εκ των οποίων  είναι η αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
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1.3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Ο όρος Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναφέρεται κυρίως στις ακόλουθες: 

Α) Αιολική Ενέργεια 

Β) Ηλιακή Ενέργεια 

Γ) Μικρά Υδροηλεκτρικά 

Δ) Κυψέλες Καυσίμου 

Ε) Ενέργεια Θαλάσσιων Κυμάτων 

Στ) Γεωθερμική Ενέργεια 

Ζ) Βιομάζα 

Οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο, το οποίο αντιδρώντας με το 

οξυγόνο παράγει ηλεκτρισμό και εκλύει θερμότητα, ενώ το «καυσαέριο» της αντίδρασης είναι 

νερό. Η ιδέα είναι αρκετά παλιά και οι πρώτες εφαρμογές βρίσκονται στη διαστημική τη δεκαετία 

του 1960. Στην ηλεκτροπαραγωγή το κόστος παραμένει αρκετά υψηλό και έτσι θα εξακολουθήσει 

καθώς φαίνεται. 

Η γεωθερμία αναφέρεται στη θερμότητα των εσωτερικών στρωμάτων του πλανήτη με ροή 

θερμότητας προς την ψυχρότερη επιφάνεια. Πεδία υψηλής ενθαλπίας, όπως αναφέρονται στην 

ελληνική νομοθεσία, έχουν χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή. Ενώ το αρχικό κόστος είναι 

μεγάλο, λόγω της γεώτρησης σε μεγάλα βάθη, δεν υπάρχει καύσιμο. Οι τεχνολογίες της 

ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμίας αναμένεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο μέλλον. 

Με εξαίρεση την τεχνολογία κυψελών καυσίμου και της γεωθερμίας όλες οι υπόλοιπες 

πηγές ενέργειας προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τον ήλιο. Έτσι, μιλάμε για ηλιακή ενέργεια, 

οποία μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρισμό (φωτοβολταϊκά) ή σε θερμότητα μέσω ηλιακών 

συλλεκτών με εργαζόμενο μέσο το νερό για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών (ΖΝΧ) ή τον ατμό 

για βιομηχανικές διεργασίες ή ηλεκτροπαραγωγή.  

Η θερμότητα του ήλιου είναι αυτή που, θερμαίνοντας τον αέρα στον ισημερινό, τον καθιστά 

ελαφρύτερο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Τη θέση του 

παίρνει ψυχρότερος αέρας από τους πόλους, δημιουργώντας ρεύματα αέρα. Η περιστροφή της 

γης καθιστά το παραπάνω φαινόμενο αρκετά πιο πολύπλοκο. Παράγοντες όπως το μικροκλίμα 

μιας περιοχής, η γειτνίαση ή όχι με τη θάλασσα και το ανάγλυφο του εδάφους επιδρούν στη 

δημιουργία αέριων ρευμάτων. Πολύ μικρό μέρος της ενέργειας αυτής δεσμεύεται από τα 

πτερύγια ανεμογεννητριών. Το ρεύμα παράγεται από την περιστροφή του συστήματος γεννήτρια 

– άξονα, στον οποίο είναι πακτωμένα.  

Μέρος της ενέργειας των αέριων ρευμάτων μεταφέρεται στη θάλασσα, δημιουργώντας τα 

κύματα. Τα θαλάσσια κύματα περιέχουν τεράστιο ενεργειακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να 

αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους. Ενδεικτικά περιγράφονται συνοπτικά τρεις: 

Α) Τοποθέτηση δεξαμενής στη θάλασσα και πάνω από το επίπεδο αυτής. Το κύμα 

«σκαρφαλώνει» μέσω ειδικής διάταξης στη δεξαμενή και εν συνεχεία αφήνεται να κινήσει έναν 

υδροστρόβιλο. 

Β) Τοποθέτηση θαλάμου αέρα στη θάλασσα. Το κύμα διερχόμενο πιέζει τον αέρα, οποίος 

θέτει σε περιστροφή μια αεριοστροβιλική συσκευή. 

Γ) Τοποθέτηση συσκευής ατρακτοειδούς μορφής στη θάλασσα, η οποία περιστρέφεται περί 

του άξονά της με τη διέλευση κύματος. 

 

Αντίστοιχες τεχνικές δύναται να χρησιμοποιηθούν και για δέσμευση της παλιρροιακής 

ενέργειας. Σήμερα, ο περιορισμός του κόστους αποτελεί τροχοπέδη στη διείσδυση σε μεγάλη 

κλίμακα  των εφαρμογών κυματικής ενέργειας στο παγκόσμιο ισοζύγιο ηλεκτροπαραγωγής. 

Η θερμότητα του ήλιου μεταφέρει μέσω της εξάτμισης, συγκέντρωσης υδρατμών στην 

ατμόσφαιρα και υετού, ποσότητες νερού από τη θάλασσα και το επίπεδο αυτής μεταφέρονται στα 

βουνά και τις πηγές των ποταμών. Η μετατροπή της θερμικής ενέργειας του ήλιου σε δυναμική 

ενέργεια των υδάτων αξιοποιήθηκε μέσω υδροηλεκτρικών έργων. Στα μεγάλα υδροηλεκτρικά 

έργα κατασκευάζεται φράγμα προκειμένου να δημιουργηθεί ταμιευτήρας, ενώ στα μικρά γίνεται 

απευθείας χρήση της ροής του ρέματος. Η διάκριση εξηγείται αναλυτικότερα στα επόμενα. 
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Τέλος, μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπεται το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρα σε 

καύσιμο μέσω της ανάπτυξης των οργανισμών του πλανήτη. Παγκόσμια υπάρχει μια τάση 

αντικατάστασης συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα (βιοαέριο, βιοντήζελ). Στην 

ηλεκτροπαραγωγή συναντώνται στην Ευρώπη εγκαταστάσεις κοντά στο καύσιμο (π.χ κοντά σε 

δάση) συχνά αξιοποιώντας και εφαρμογές Συμπαραγωγής Θερμότητας Ηλεκτρισμού. 

1.4 Αξιοποίηση Υδραυλικής Ενέργειας 

Οι αναφορές στην υδραυλική ενέργεια εφεξής αφορούν την ενέργεια των ποταμών και όχι 

την κυματική και παλιρροιακή. Το μεγάλο πλεονέκτημα του νερού είναι ότι το καύσιμο είναι 

αφενός δωρεάν ( η ενέργειά του, δυναμική εν προκειμένω, παρέχεται από τη φύση ως αποτέλεσμα 

του κύκλου του νερού), αφετέρου καθαρό σε εκπομπές ρύπων και CO2. Εύστοχα έχει 

χαρακτηριστεί και ως «λευκός άνθρακας».  

Όπως σε όλες της μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις οποίες απουσιάζει η 

καύση, αναπόφευκτα υπεισέρχεται ο παράγοντας στοχαστικότητα. Εν προκειμένω, η παραγωγή 

εξαρτάται από την ποσότητα των υδάτων, που σχετίζεται τόσο με την εποχικότητα (χειμώνας, 

άνοιξη περισσότερα νερά από καλοκαίρι, φθινόπωρο), όσο και με την ποσότητα βροχών και 

χιονοπτώσεων του συγκεκριμένου έτους (υδραυλικότητα έτους).  

Εν μέρει η στοχαστικότητα αυτή αίρεται με τη δημιουργία ταμιευτήρων/τεχνητών λιμνών, 

οι οποίοι αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μεγαλύτερο ύψος από το ζεύγος 

υδροστρόβιλος- γεννήτρια. Με τον τρόπο αυτό, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, όχι μόνο εντάσσονται 

στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ηλεκτροπαραγωγής μιας χώρας, αλλά και δύνανται να 

παραλάβουν αιχμές του φορτίου, πολύ ταχύτερα από ένα συμβατικό θερμικό σταθμό.  

Προηγήθηκε μια σύντομη αναφορά στο πέρασμα από την εποχή του νερόμυλου στην εποχή 

του υδροστρόβιλου. Η μετάβαση αυτή διεξήχθη κατά το 19ο αιώνα, όταν και ουσιαστικά 

εισήχθησαν οι πρώτες μηχανές με χαρακτηριστικά υδροστροβίλου, ενώ έως τότε η τεχνολογία 

των νερόμυλων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Όταν η ηλεκτρική ενέργεια άρχιζε να 

κερδίζει έδαφος ως τελική μορφή ενέργειας οι νερόμυλοι μοιραία μετατράπηκαν σε 

υδροηλεκτρικές μονάδες μικρής ισχύος εξυπηρετώντας τις ανάγκες μιας περιοχής ή μιας 

βιομηχανίας. Στο πέρασμα από την άλεση, βυρσοδεψία κλπ στην ηλεκτροπαραγωγή ο όρος 

υδραυλική ενέργεια αντικαταστάθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από κοινού με τον όρο υδροηλεκτρική 

ενέργεια Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ, ως καθετοποιημένο κρατικό μονοπώλιο, εξαγόρασε τις 

περισσότερες από αυτές τις μονάδες, αλλά επέλεξε να διατηρήσει σε λειτουργία μόνο λίγες από 

αυτές και να δώσει βαρύτητα στην κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων, και για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο πέρασμα των χρόνων οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

ξεχάστηκαν, μέχρι την αλλαγή θεσμικού πλαισίου και τη δυνατότητα ηλεκτροπαραγωγής με 

ΑΠΕ και από ιδιώτες.  

Οι τεράστιες αλλοιώσεις στο περιβάλλον που προκαλούνται από την κατασκευή μεγάλων 

φραγμάτων για τη δημιουργία ταμιευτήρων, αλλά και το γεγονός ότι από τη σήψη των οργανικών 

ουσιών που κατακάθονται στο σημείο του φράγματος απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα 

μεγάλες ποσότητες μεθανίου – που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με έναν 

παράγοντα 25 σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα- αποκλείουν αυτήν την τεχνολογία από το 

να ενταχθεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παρότι το καύσιμο είναι καθαρό. Φυσικά, με τη 

δημιουργία τέτοιων σταθμών, υπάρχουν και μεγάλα πλεονεκτήματα, όπως η ταυτόχρονη 

εξυπηρέτηση αρδευτικών/υδρευτικών σκοπών, ακόμα και η δημιουργία καινούριων 

υδροβιότοπων.  

Ως Σταθμοί με χρήση ΑΠΕ, θεωρούνται μικροί σταθμοί, οι οποίοι κατά κανόνα αξιοποιούν 

απευθείας το νερό στη ροή του ποταμού ή κατ’ εξαίρεση με μικρούς ταμιευτήρες.  Ενώ οι πρώτοι 

παρέμειναν να ονομάζονται Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ), οι δεύτεροι – προκειμένου να γίνει 

η διάκριση από τους πρώτους ονομάζονται μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ). Η κατάταξη 

ενός σταθμού στη μία ή την άλλη κατηγορία εξαρτάται από το επίπεδο ισχύος παραγωγής, το 

οποίο είναι διαφορετικά θεσμοθετημένο σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα είναι 10MW. 
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1.4.1 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, 

κάποια εκ των οποίων εθίγησαν στα παραπάνω: 

Πλεονεκτήματα: 

1. Παραγωγή από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (παρότι οι μεγάλοι ΥΗΣ δεν εντάσσονται 

στις ΑΠΕ). 

2. Το καύσιμο είναι καθαρό (χωρίς ρύπους) και επιπλέον δεν υπάρχουν θερμικά απόβλητα, 

όπως επί παραδείγματι στην ψύξη θερμοηλεκτρικών σταθμών. 

3. Το κόστος παραγωγής είναι ανεξάρτητο του κόστους καυσίμου (το νερό είναι δωρεάν) 

και επί της ουσίας ανάγεται στις αποσβέσεις του έργου. 

4. Οι μεγάλοι ιδιαιτέρως σταθμοί απαιτούν την κατασκευή σημαντικών βοηθητικών έργων 

(δρόμοι, γέφυρες), τα οποία βοηθούν στην αξιοποίηση απομακρυσμένων περιοχών. 

Επιπροσθέτως, η κατασκευή των ΥΗΣ συνδυάζεται συνήθως και με άλλες διευθετήσεις, 

όπως αρδευτικές, υδρευτικές, αντιπλημμυρικές , αλιευτικές κλπ. 

5. Οι υδροστρόβιλοι είναι στιβαρές και αξιόπιστες μηχανές, που χρειάζονται ελάχιστη 

συντήρηση και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό των ΥΗΣ 

είναι πολύ μικρό. Το ίδιο το έργο έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (της τάξης των 50 ετών για 

τους μεγάλους και 20 με 30 ετών για τους μικρούς ΥΗΣ), με δυνατότητα επέκτασης της 

διάρκειας ζωής του με ανανέωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

6. Οι μεγάλοι σταθμοί παραλαμβάνουν και απορρίπτουν φορτίο, παρακολουθώντας τις 

αιχμές του συστήματος. Το πλεονέκτημα αυτό είναι σημαντικό από οικονομικής 

άποψης, καθώς η υδροηλεκτρική παραγωγή αντικαθιστά ακριβή ηλεκτροπαραγωγή από 

αεριοστροβίλους και ντηζελογεννήτριες. Το πλεονέκτημα αυτό δεν υπάρχει στις μικρές 

μονάδες. 

Μειονεκτήματα: 

1. Το κόστος αντιστοιχεί στις αποσβέσεις μόνο. Αυτές όμως είναι μεγάλες, καθώς ένα 

υδροηλεκτρικό έργο έχει μεγάλο κατασκευής. Το κόστος κατασκευής επιβαρύνεται 

συχνά από έργα μεταφοράς, τα οποία καθίστανται συχνά απαραίτητα, λόγω της θέσης 

των σταθμών, η οποία είναι συνήθως μακριά από τις καταναλώσεις. Αντίστοιχα έχει και 

μεγάλο χρόνο κατασκευής, της τάξης των 5-10 ετών για μεγάλο σταθμό και 1-2 ετών για 

μικρό. 

2. Μεγάλη εξάρτηση τη ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής από την υδραυλικότητα του έτους. 

 

1.4.2 Υδραυλική Ενέργεια στην Ελλάδα και τον κόσμο 

Σύμφωνα με την έκθεση για το ενεργειακό μίγμα παραγωγής κατά το έτος 2018, που 

δημοσιεύτηκε από το ΔΑΠΕΕΠ [1] (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης), η 

παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες ανήλθε στις 5,75TWh, καλύπτοντας το 11,29% της 

συνολικής παραγωγής. Το ίδιο έτος, και με πηγή το μηνιαίο δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 

και ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ (Δεκέμβριος 2018), η παραγωγή από μικρούς υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς ανήλθε σε 718 GWh.  Αντίστοιχη έκθεση του IEA (International Energy Agency) 

δείχνει ότι, παγκοσμίως, στις 26.700 TWh που παρήχθησαν, το 19% ήταν από υδροηλεκτρικές 

μονάδες (5.073 TWh). Φυσικά, κάποιες χώρες εκμεταλλευόμενες τα άφθονα υδατικά τους 

αποθέματα έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες. 

Τέτοιες χώρες είναι ο Καναδάς, η Ρωσία και οι Σκανδιναβικές χώρες. Χαρακτηριστικά, το 

Νοέμβριο του 2019, η Νορβηγία παρήγαγε πάνω από το 90% της ηλεκτρικής της ενέργειας από 

το νερό. 

Το ΕΣΕΚ [2] (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα) το οποίο βρίσκεται υπό 

διαβούλευση προβλέπει ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 6,4TWh το έτος 

2030. 
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1.4.3 Ενεργειακή συνεισφορά μικρών υδροηλεκτρικών έργων 

Στους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το μεγαλύτερο ποσοστό εγκατεστημένης ισχύος 

κατέχει η ΔΕΗ ανανεώσιμες. Από την ιστοσελίδα της «https://www.ppcr.gr/el/projects/current-

projects», οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 

μΥΗΣ ΔΕΗαν 

Όνομα Τοποθεσία 
Ισχύς 
(MW) 

Αγία Βαρβάρα Ημαθία, Βέροια 0,92 

Άγιος Ιωάννης Σέρρες 0,6 

Αλατόπετρα Γρεβενά 4,95 

Αλμυρός Χανιά, Κρήτης 0,3 

Βορεινό Έδεσσα, Αριδαία 4,1 

Γιτάνη Ηγουμενίτσα 4,2 

Γκιώνα Άμφισσα, Φωκίδας 8,5 

Γλαύκος Πάτρα 3,7 

Ελεούσα Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκη 6,6 

Ιλαρίωνα Κοζάνη 4,2 

Μακροχώρι Ημαθία, Βεροια 10,8 

Οινούσα Σέρρες 1,2 

Παπαδιά Φλωρίνα 0,5 

Σμόκοβο Καρδίτσα 10,4 

Στράτος ΙΙ Αγρίνιο, Αιτωλοακαρνανίας 6,2 

  67,17 
Πίνακας 1 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί ΔΕΗαν https://www.ppcr.gr/el/projects/current-

projects [3] 

Από το μηνιαίο δελτίο ΑΠΕ που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ (Δεκέμβριος 2019) λαμβάνονται τα 

παρακάτω γραφήματα που αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των μΥΗΣ στην Ελλάδα και 

τη χρονική εξέλιξη εντός του έτους 2019, όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ και την 

παραγόμενη ενέργεια: 

 

https://www.ppcr.gr/el/projects/current-projects
https://www.ppcr.gr/el/projects/current-projects
https://www.ppcr.gr/el/projects/current-projects
https://www.ppcr.gr/el/projects/current-projects
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Εικόνα 1.4-1 Γεωγραφική Κατανομή και χρονική εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύος και παραγόμενης 

ενέργειας σε μΥΗΣ [4] 

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η χρονική εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος και 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μήνα του 2019. 

ΜΥΗΣ 

Μήνας  Ενέργεια (GWh) Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Συντελεστής φόρτισης (%) 

Ιανουάριος 71.570 239,47 40,17% 

Φεβρουάριος 77.987 239,47 48,46% 

Μάρτιος 81.238 239,47 45,60% 

Απρίλιος 84.450 239,47 48,98% 

Μάιος 76.185 239,47 42,76% 

Ιούνιος 53.233 239,47 30,87% 

Ιούλιος 37.052 239,47 20,80% 

Αύγουστος 30.777 239,47 17,27% 

Σεπτέμβριος 22.489 239,47 13,04% 

Οκτώβριος 21.555 239,47 12,10% 

Νοέμβριος 53.696 240,26 31,04% 

Δεκέμβριος 79.593 240,26 44,53% 

  689.825     
Πίνακας 2 Εγκατεστημένη Ισχύς και Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια μΥΗΣ 2019 (μηνιαίο δελτίο 

ΑΠΕ που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ (Δεκέμβριος 2019)) [4] 

 

 

1.4.4 Γενική Περιγραφή Υδροηλεκτρικού Έργου 

Το υδροηλεκτρικό έργο είναι έργο σύνθετο που συνδυάζει δραστηριότητες πολιτικού 

μηχανικού με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ο κύριος σκοπός των έργων 

πολιτικού μηχανικού είναι η συγκέντρωση και παροχέτευση του νερού ενώ ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός αναλαμβάνει τη μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε 

μηχανική, μέσω της περιστροφής του υδροστροβίλου και ηλεκτρική μέσω της γεννήτριας. 
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Ο ΥΗΣ μπορεί να είναι υπόγειος ή υπέργειος. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ως αποτέλεσμα 

οικονομοτεχνικής μελέτης, συνυπολογίζοντας το πρόβλημα της σπηλαίωσης και τη μορφολογία 

του εδάφους. 

Τα κύρια μέρη των έργων πολιτικού μηχανικού για ένα (μεγάλο) υδροηλεκτρικό έργο είναι: 

το φράγμα, η υδροληψία, το σύστημα προσαγωγής και απαγωγής του νερού και ο υδροηλεκτρικός 

σταθμός παραγωγής. 

Το φράγμα σκοπό έχει την τροφοδοσία του αγωγού προσαγωγής. Σε μεγάλα έργα συμμετέχει 

στο σχηματισμό ταμιευτήρα νερού. Το φράγμα κατασκευάζεται στην κοίτη του ποταμού, ενώ πριν 

την κατασκευή του έχει εξεταστεί πλήθος εναλλακτικών σεναρίων. Κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη κατά την επιλογή της θέσης του φράγματος είναι: η επιθυμητή χωρητικότητα του 

ταμιευτήρα, το κόστος και η ευκολία κατασκευής του, καθώς και ο σχηματισμός μεγάλης 

υδραυλικής πτώσης (h=zE-zA) με το ελάχιστο μήκος αγωγού. Οι τύποι των φραγμάτων μπορεί να 

είναι: α) βαρύτητας (χωμάτινο ή από σκυρόδεμα), β) τοξωτό (από οπλισμένο σκυρόδεμα). 

Άλλα έργα που σχετίζονται με το φράγμα είναι: ο υπερχειλιστής (διοχέτευση πλημμυρικής 

παροχής, ώστε να μην ξεπεράσει η στάθμη του νερού τη στέψη του φράγματος), η σήραγγα 

εκτροπής (από την οποία διοχετεύεται η φυσική παροχή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας φάσης 

κατασκευής του φράγματος), ο εκκενωτής πυθμένα και η υδροληψία (το στόμιο εισόδου του 

αγωγού). 

Το σύστημα προσαγωγής και απαγωγής του νερού αποτελείται από τη σήραγγα και τον 

αγωγό προσαγωγής, τις βάνες και τα θυροφράγματα. Ακόμα, στο σύστημα περιλαμβάνεται ο 

πύργος ή οι πύργοι ανάπαλσης, όταν απαιτείται η προστασία των αγωγών προσαγωγής από 

υπερπιέσεις και υποπιέσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τα μεταβατικά φαινόμενα εκκίνησης ή 

απόρριψης φορτίου (υδραυλικό πλήγμα).Ο αγωγός προσαγωγής είναι  συνήθως χαλύβδινος με 

διάμετρο που καθορίζεται από οικονομοτεχνικά κριτήρια και ενδέχεται να μην είναι ενιαία σε 

όλο το μήκος του αγωγού. 

Στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι υδροστρόβιλοι, οι 

ηλεκτρογεννήτριες, οι ασφαλειοαποζεύκτες, τα ανυψωτικά μηχανήματα (γερανογέφυρες), το 

σύστημα πεπιεσμένου ελαίου και αέρα, τα συστήματα αυτοματισμού κλπ. 

Κάθε ηλεκτρογεννήτρια είναι απευθείας συνδεδεμένη με τον υδροστρόβιλο στην ίδια 

άτρακτο, εκτός από κάποιες μικρές μονάδες, που παρεμβάλλεται γραναζωτή μετάδοση. Οι 

μετασχηματιστές, εάν χρειαστεί ανυψώνουν τη τάση, προκειμένου η ηλεκτρική ενέργεια να 

μεταφερθεί με τις λιγότερες απώλειες. 

Προκειμένου να υπάρχει ευελιξία όσον αφορά στη διαθεσιμότητα του σταθμού (ανάγκες 

συντήρησης, βλάβες κλπ), οι σταθμοί συνήθως αποτελούνται από δύο οι περισσότερες μονάδες.  

1.4.5 Ροή ενέργειας 

Η δυναμική ενέργεια του νερού προκύπτει από την υδραυλική πτώση που είναι: 
ℎ = 𝑧𝐸 − 𝑧𝐴 Σχέση 1.4-1 

όπου zE η στάθμη του νερού στον άνω ταμιευτήρα, zA η στάθμη του νερού κατάντι του έργου, 

όπου η παροχή ακολουθεί τη φυσική της ροή.  

Η ενέργεια ανά μονάδα μάζας του νερού προκύπτει: 
𝛦 = 𝑔(𝑧𝐸 − 𝑧𝐴) = 𝑔ℎ Σχέση 1.4-2 

οπότε, για παροχή όγκου Q η αντίστοιχη υδραυλική ισχύς Nh είναι: 

  
𝑁ℎ = 휌𝑄𝑔ℎ = 𝛾𝑄ℎ Σχέση 1.4-3 

όπου ρ (kg/m3) και γ=ρg (Nt/m3) η πυκνότητα και το ειδικό βάρος του νερού αντίστοιχα. Η 

μηχανική ισχύς που ανακτάται από τον υδροστρόβιλο είναι μικρότερη της Nh  λόγω απωλειών 

ροής στον αγωγό προσαγωγής και απωλειών στον υδροστρόβιλο. 

Οι υδραυλικές απώλειες στον αγωγό προσαγωγής δhfEe είναι ανάλογες του τετραγώνου της 

παροχής, δηλαδή: 
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𝛿ℎ𝑓𝐸𝑒 = 𝑘𝑒𝑄
2 Σχέση 1.4-4 

Συνεπώς, η διαθέσιμη υδραυλική πτώση (ή καθαρό ύψος πτώσης) Η προκύπτει: 
𝛨 = ℎ − 𝛿ℎ𝑓𝐸𝑒 Σχέση 1.4-5 

Και η διαθέσιμη υδραυλική ισχύς στον υδροστρόβιλο είναι: 

𝑁𝑖 = 휌𝑄𝑔𝛨 = 𝛾𝑔𝛨 Σχέση 1.4-6 

Από την ανωτέρω διαθέσιμη υδραυλική ισχύ, ο υδροστρόβιλος μπορεί να δεσμεύσει ισχύ Νc: 

𝑁𝑐 = 𝑁𝑖 −
𝑐𝑎
2

2𝑔
 

Σχέση 1.4-7 

όπου ca η ταχύτητα του νερού στην έξοδο του υδροστροβίλου. Το ωφέλιμο ύψος πτώσης Η* 

προκύπτει: 

𝛨∗ = 𝛨 −
𝑐𝑎
2

2𝑔
 

Σχέση 1.4-8 

 Τέλος, η πραγματική μηχανική ισχύς Ν που αποδίδεται στην άτρακτο είναι: 
𝛮 = 𝛭𝜔 Σχέση 1.4-9 

όπου με Μ παρίσταται η κινητήρια ροπή που αναπτύσσεται στην άτρακτο και ω η γωνιακή 

ταχύτητα (rad/sec). 
[16, §5] 

1.5 Ηλεκτρογεννήτριες μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού 

1.5.1 Βασική δομή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στην ηλεκτρική γεννήτρια, ως η μηχανή μέσω της 

οποίας μετατρέπεται η μηχανική ενέργεια του υδροστροβίλου σε ηλεκτρική. Ένας 

υδροηλεκτρικός σταθμός περιλαμβάνει, εκτός της γεννήτριας, και επιπλέον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό, όπως ο μετασχηματιστής ισχύος, οι ηλεκτρικοί πίνακες, ο εξοπλισμός σύνδεσης με το 

δίκτυο, οι αυτοματισμοί ασφαλείας, ελέγχου και χειρισμού της μονάδες, το σύστημα γείωσης και 

τις ιδιοκαταναλώσεις του ΥΗΣ. 

Για την επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κριτήριο αποτελεί το εάν η μονάδα 

τροφοδοτεί ένα ισχυρό διασυνδεδεμένο δίκτυο ή ένα αυτόνομο δίκτυο. Στην τελευταία περίπτωση 

πρέπει να δοθεί έμφαση στον έλεγχο της τάσης και της συχνότητας, καθώς και ο έλεγχος του 

συστήματος σε απότομες μεταβολές του φορτίου. 

Προκειμένου να διατηρηθεί σταθερή συχνότητα επιλέγεται ένας κυκλομετατροπέας 

(μετατροπέας AC-DC-AC), που είναι το ηλεκτρικό ανάλογο ενός κιβωτίου ταχυτήτων. Η 

λειτουργία υδροστροβίλου μεταβλητών στροφών παρίσταται στην ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 1.5-1 Διάταξη για λειτουργία υδροστροβίλου μεταβλητών στροφών [5, Σχήμα 6.18] 

Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται τα επί μέρους τμήματα του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού, καθώς και θέματα που σχετίζονται με αυτόν 

 

1.5.2 Αρχή λειτουργίας και χαρακτηριστικά γεννητριών 

1.5.2.1 Εισαγωγή 

1.5.2.2 Σύγχρονες γεννήτριες 

Οι σύγχρονες γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτήρες) μπορούν να έχουν τους 

μαγνητικούς πόλους διέγερσης στο στάτη, σε εφαρμογές μικρής ισχύος ή στο δρομέα στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετούνται ακτινικά σε σχέση με τον 

άξονα του δρομέα και στερεώνονται σε αυτόν. Τα τυλίγματά τους συνδέονται συνήθως εν σειρά 

δημιουργώντας διαδοχικούς πόλους  αντίθετης πολικότητας. Η διέγερση πραγματοποιείται με 

συνεχές ρεύμα που τροφοδοτείται στα τυλίγματα διέγερσης από εξωτερική πηγή ή από την ίδια 

τη γεννήτρια με την παρεμβολή ανορθωτή. 

Η σχέση που συνδέει την ηλεκτρική συχνότητα της σύγχρονης γεννήτριας f με την 

ταχύτητα περιστροφής της είναι: 

𝑛𝑠 =
60𝑓

𝑝
=
3000

𝑝
 

Σχέση 1.5-1 

για f=50Hz, p είναι ο αριθμός των ζευγών των πόλων της γεννήτριας. Η ταχύτητα ns ονομάζεται 

σύγχρονη ταχύτητα. 

Προκειμένου να τηρηθεί σταθερή η συχνότητα εξόδου, η γεννήτρια πρέπει να 

περιστρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα. Ο έλεγχος της τάσης εξόδου, αφού έχει αποκλειστεί η 

μέθοδος της μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής της γεννήτριας,  μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω της μεταβολής της μαγνητικής ροής των πόλων, ή ισοδύναμα του ρεύματος διέγερσης. 

Οι σύγχρονες γεννήτριες εμφανίζουν βαθμό απόδοσης που στο ονομαστικό φορτίο είναι 

μεγαλύτερος από 90%. Τυπική καμπύλη του βαθμού απόδοσης, συναρτήσει του φορτίου φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 1.5-2 Ενδεικτική καμπύλη βαθμού απόδοσης γεννήτριας [5, Σχήμα 6.13] 

Στην πινακίδα μιας σύγχρονης γεννήτριας πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται από τον 

κατασκευαστή της τα ακόλουθα χαρακτηριστικά μεγέθη: 

1. Η ονομαστική (πολική) τάση σε Volt 

2. Η ονομαστική ισχύς σε kVA (η ισχύς στην οποία η γεννήτρια μπορεί να λειτουργεί 

συνεχώς χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της μόνωσής της) 

3. Η ονομαστική ένταση σε Α, δηλαδή η ένταση φόρτισης που αντιστοιχεί στην ονομαστική 

ισχύ 

4. Ο αριθμός των φάσεων 

5. Η ηλεκτρική συχνότητα σε Hz 

6. Η ονομαστική τιμή του συντελεστή ισχύος cosφ. Αποτελεί τη μικρότερη τιμή του 

συντελεστή ισχύος για επαγωγικό φορτίο, υπό το οποίο η γεννήτρια αποδίδει την 

ονομαστική της ισχύ 

7. Η σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής και η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής, την οποία 

μπορεί να αντέξει η γεννήτρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

8. Η επιτρεπόμενη ένταση και η τάση διέγερσης, ώστε να μην υπερθερμανθεί το τύλιγμα 

διέγερσης 

 

1.5.2.3 Ασύγχρονες Γεννήτριες 

Από κατασκευαστικής πλευράς οι ασύγχρονες γεννήτριες είναι όμοιες με τους ασύγχρονους 

κινητήρες, κάτι που τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές από άποψη απλότητας και κόστους, όμως 

υστερούν από άποψη λειτουργικών χαρακτηριστικών σε σχέση με τις σύγχρονες γεννήτριες. Για 

το λόγο αυτό συναντώνται σε υδροηλεκτρικά μικρής ισχύος (κάτω από 1MW). 

Στις ασύγχρονες γεννήτριες, η ταχύτητα περιστροφής n είναι διαφορετική από τη σύγχρονη 

ταχύτητα ns. Η διαφορά αυτή εκφράζεται από το συντελεστή ολίσθησης s, ο οποίος είναι ίσος με: 

𝑠 =
𝑛𝜎 − 𝑛

𝑛𝜎
 

Σχέση 1.5-2 

Εάν s>0 , τότε προκύπτει λειτουργία κινητήρα, ενώ εάν s<0, προκύπτει λειτουργία γεννήτριας. 

Όταν η ταχύτητα περιστροφής γίνει ίση με τη σύγχρονη, δεν αναπτύσσεται καμία ροπή στο 

δρομέα. Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η αναπτυσσόμενη ροπή συναρτήσει του συντελεστή 

ολίσθησης. Η περιοχή λειτουργίας της μηχανής (είτε ως κινητήρας είτε ως γεννήτρια είναι στο 

γραμμικό τμήμα της καμπύλης μεταξύ των δύο ακροτάτων (Εικόνα 1.5-3). 
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Εικόνα 1.5-3 Μεταβολή της ροπής συναρτήση του συντελεστή ολίσθησης [5, Σχήμα 6.15] 

Ένα σημείο που χρίζει προσοχής στις ασύγχρονες γεννήτριες είναι ότι για τη λειτουργία 

τους είναι απαραίτητη η απορρόφηση αέργου ισχύος από το δίκτυο. Το πρόβλημα αυτό 

διορθώνεται με την παράλληλη τοποθέτηση συστοιχίας πυκνωτών, που ανεβάζουν έναν χαμηλό 

συντελεστή ισχύος. Οι διαχειριστές των δικτύων επιβάλλουν όριο συντελεστή ισχύος, 

προκειμένου να επιτρέψουν τη σύνδεση με το δίκτυο και σε περίπτωση παραβίασης του ορίου 

χρεώνεται η άεργος ισχύς. 

Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης μιας ασύγχρονης γεννήτριας φαίνεται για διάφορες τιμές της 

ονομαστικής ισχύος στον παρακάτω πίνακα. Ο βαθμός απόδοσης μειώνεται για λειτουργία σε 

μερικό φορτίο 

ΝG (kVA) 400 500 700 1000 2000 3000 4000 5000 

p=3-4 0,920 0,927 0,933 0,940 0,950 0,954 0,956 0,957 

p=6 0,875 0,900 0,913 0,925 0,940 0,948 0,951 0,952 
Πίνακας 3 Βαθμός απόδοσης ασύγχρονων γεννητριών συναρτήσει της ονομαστικής ισχύος και του 

πλήθους των ζευγών των πόλων p [5, Πίνακας 6.4] 

1.5.2.4 Σύγκριση γεννητριών 

Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης γεννήτριας συνοψίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

Χαρακτηριστικά Σύγχρονη Ασύγχρονη 

Συντελεστής ισχύος. 

Άεργος Ισχύς 

Καθορίζεται από τη ρύθμιση 

διέγερσης 

Άεργη ισχύς από το δίκτυο είναι 

απαραίτητη. Ο συντελεστής ισχύος ενός 

δικτύου μειώνεται λόγω της επαγωγικής 

συμπεριφοράς. Συνήθως απαιτείται 

διόρθωση του συντελεστή ισχύος με 

συστοιχία πυκνωτών 

Βαθμός Απόδοσης Καμία διαφορά Καμία διαφορά 

Ρύθμιση τάσης 

Ρυθμιζόμενη μέσω ρύθμισης 

της διέγερσης 

Μη ρυθμιζόμενη. Καθορίζεται από το 

διασυνδεδεμένο δίκτυο 

Παραλληλισμός με το 

δίκτυο 

Απαιτείται εξοπλισμός 

παραλληλισμού τάσης, 

συχνότητας και διαδοχής 

φάσης με προς σύνδεση 

δίκτυο 

Δεν απαιτείται διαδικασία 

παραλληλισμού μόνο σωστή διαδοχή των 

φάσεων για τη φορά της περιστροφής 
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Μεταβατικά 

φαινόμενα κατά τη 

σύνδεση με το δίκτυο Δεν αναπτύσσονται 

Κατά την εν κενώ σύνδεση με το δίκτυο 

με τη σχεδόν σύγχρονη ταχύτητα 

περιστροφής αναπτύσσονται έντονες 

διακυμάνσεις του ρεύματος. Συχνά 

απαιτείται έλεγχος ευστάθειας του 

δικτύου 

Κατασκευή 

Πολύπλοκη κατασκευή 

κυρίως λόγω της ανάγκης 

τροφοδοσίας των τυλιγμάτων 

των στρεφόμενων πόλων 

(δακτυλίδια, ψήκτρες, 

διεγέρτρια) 

Απλή και συμπαγής κατασκευή στην 

περίπτωση βραχυκυκλωμένου δρομέα 

τύπου κλωβού 

Διαστάσεις και βάρος 

Μεγαλύτερες διαστάσεις και 

βάρος λόγω του εξοπλισμού 

διέγερσης 

Συμπαγής κατασκευή μικρότερου 

βάρους από τη σύγχρονη γεννήτρια 

Επέμβαση ρυθμιστή 

υδροστροβίλου 

Είναι απαραίτητη στην 

περίπτωση αυτόνομου 

δικτύου 

Δεν απαιτείται καθώς η ταχύτητα 

περιστροφής, η συχνότητα και η τάση 

εξαρτώνται από το διασυνδεδεμένο 

δίκτυο 

Συντήρηση 

Αυξημένη λόγω του 

συστήματος διέγερσης, των 

ψηκτρών και της διάταξης 

παραλληλισμού Εύκολη 

Κόστος 

Αυξημένο σε σύγκριση με τις 

ασύγχρονες Μικρότερο 

Πίνακας 4 Διαφορές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης γεννήτριας [5, Πίνακας 6.7] 

1.5.2.5 Τυποποίηση γεννητριών 

Οι γεννήτριες των μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων πρέπει να είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένες, ώστε να αντέχουν σε υπερταχύνσεις της τάξης του 60% της ονομαστικής 

ταχύτητας περιστροφής. Οι τυποποιημένες γεννήτριες λοιπών εφαρμογών είναι σχεδιασμένες 

για υπερταχύνσεις 25-50% της ονομαστικής ταχύτητας και για το λόγο αυτό δεν είναι 

κατάλληλες για να εξοπλίσουν μια μικρή υδροηλεκτρική μονάδα. 

Οι γεννήτριες οριζοντίου έως 3000 kVA έχουν τη διάταξη που φαίνεται στην Εικόνα 1.5-4α, 

ενώ η Εικόνα 1.5-4β παριστά τη διάταξη γεννητριών οριζοντίου άξονα μεγαλύτερης ονομαστικής 

ισχύος. 

 

Εικόνα 1.5-4 Διάταξη και κύριες διαστάσεις σύγχρονης γεννήτριας οριζοντίου άξονα α) εδράσεις τους 

δρομέα στο κέλυφος της γεννήτριας, β) 2 εξωτερικές εδράσεις τους δρομέα της γεννήτριας [5, Σχήμα 6.17] 

 



                                              

- 34 - 

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ενδεικτικές τυποποιημένες διαστάσεις για γεννήτριες 

κατακόρυφου και οριζόντιου άξονα για μικρές υδροηλεκτρικές  ονομαστικής τάσης 400V, για 

συχνότητα δικτύου 50Hz. 

 

    

Κατακόρυφου 

άξονα 

Οριζόντιου 

άξονα 

kVA 

nσ 

(RPM) A(mm) C(mm) L(mm) H(mm) 

1000 

1000 4200 2500 3570 1180 

750     3840 1180 

600     3840 1180 

1500 

1000 4400 2500 3840 1180 

750 4320 2800 3900 1320 

600     3960 1320 

500     4140 1320 

2000 

1000 4400 2800 3840 1320 

750 4520 2800 4080 1320 

600 4640 2800 4270 1600 

500     4270 1600 

429     4610 1600 

3000 

1000 4300 3150 4210 1600 

750 4580 3150 4330 1600 

600 4700 3150 4610 1600 

500 4580 3150 4610 1750 

429     5380 2060 

375     5380 2060 

4000 

1000 4640 3150     

750 4770 3150 4460 1750 

600 4640 3150 5620 1750 

500 4770 3150 5450 2960 

429     5700 2060 

375     5900 2240 

333     4770 2240 

5000 

1000 4960 3150     

750 4890 3150 6900 1750 

600 5040 3150 5700 2060 

500 4890 3550 5700 2060 

429 5060 3550 5900 2240 

375   3550 6000 2240 

333     5700 2430 

300     5900 2430 

6000 

1000 4820 3550     

750 4440 4750 7000 1750 

600 4490 4750 7000 2060 

500 4590 5000 6050 2240 

429 4590 5000 5800 2430 

375     6050 2430 

333     6050 2430 
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300     6320 2430 

 
250     6320 2720 

7000 

1000 4820 3550     

750 4440 4750 7000 2060 

600 4640 4750 7400 2240 

500 4640 5000 6150 2240 

429 4690 5000 6050 2430 

375     6050 2430 

333     6320 2430 

300     6320 2720 

250     6500 2720 

8000 

1000 3550 3550     

750 4890 4750     

600 4590 5000 7400 2240 

500 4640 5000 7400 2430 

429 4640 5000 6050 2430 

375 4910 5300 6320 2430 

333     6250 2720 

300     6500 2720 

250     6500 2720 

9000 

1000 4890 3550     

750 4640 5000     

600 4640 5000 7120 2430 

500 4740 5000 7400 2430 

429 4960 5000 6320 2430 

375 4960 5300 6250 2720 

333     6320 2720 

300     6500 2720 

250     6500 2900 

10000 

1000 4960 4000     

750 4690 5000     

600 4740 5000     

500 4980 5000 7400 2430 

429 5080 5000 6320 2430 

375 5080 5300 6320 2720 

333 5080 5600 6500 2720 

300     6500 2720 

250     6500 2900 

Πίνακας 5 Διαστάσεις τυποποιημένων γεννητριών οριζόντιου και κατακόρυφου άξονα [5, Πίνακας 6.8, 

Πίνακας 6.9] 

1.5.3 Μετασχηματιστές ισχύος 

Σε περίπτωση που η ισχύς του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι μεγαλύτερη από 100 kW (σε 

συνδυασμό και με άλλα κριτήρια που δύναται να θέσει ο διαχειριστής του δικτύου), τότε η 

μονάδα πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης μέσω ενός ή περισσότερων μετασχηματιστών 

ανύψωσης 400/20000 V στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αναλόγως των αποτελεσμάτων της 

οικονομοτεχνικής μελέτης που έχει προηγηθεί. 
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Στους μικρούς σταθμούς χρησιμοποιούνται συνήθως μετασχηματιστές ελαίου με ψύξη μέσω 

φυσικού εξαερισμού, κατάλληλοι για εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση. Στο δάπεδο κάτω από 

το μετασχηματιστή υπάρχει ελαιολεκάνη και πλέγμα γείωσης για προστασία από τις βηματικές 

τάσεις. Στην περίπτωση εσωτερικής εγκατάστασης ο χώρος του μετασχηματιστή πρέπει να 

εξαερίζεται με τη διαμόρφωση αεραγωγών με περσίδες στο εξωτερικό στόμιο, ώστε να απάγονται 

οι απώλειες θερμότητας του μετασχηματιστή. 

Ο μετασχηματιστής είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα όργανα χειρισμού, ασφάλειας και 

ελέγχου της λειτουργίας του, όπως πηνίο Bucholz, δείκτη στάθμης λαδιού, θερμόμετρο 

θερμοκρασίας λαδιού, βάνα εξαέρωσης, βάνα δείγματος λαδιού, δοχείο διαστολής, δοχείο 

υγροσκοπικής ουσίας, ακροδέκτες γείωσης, αναρτήρες ανύψωσης. 

Οι μετασχηματιστές ισχύος επιτυγχάνουν πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης, ειδικά για 

μεγαλύτερες τιμές ισχύος, που μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από 99,5% 

1.5.4 Εσωτερικές καταναλώσεις και λοιπά βοηθητικά συστήματα 

Οι εσωτερικές καταναλώσεις ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού αφορούν  το φωτισμό, 

το φωτισμό ασφαλείας, τροφοδοσία γερανογέφυρας, τροφοδοσία ρυθμιστή υδροστροβίλου, 

ανιχνευτές, ρευματοδότες, φορτιστή μπαταριών, αεροσυμπιεστή, καθώς και τροφοδοτικά 24V 

κατάλληλα για διατάξεις επιτήρησης και ελέγχου. 

Επιπλέον τροφοδοτούνται συστήματα προστασίας (ως επί το πλείστον απομάκρυνσης) των 

ψαριών του ρέματος, που περιλαμβάνουν φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις. 

Οι καταναλώσεις αυτές τροφοδοτούνται είτε απευθείας από την έξοδο των γεννητριών (εάν 

αυτή είναι επί παραδείγματι στα 400V) είτε μέσω μετασχηματιστή από το δίκτυο μέσης τάσης. 

Συνήθως συνυπάρχουν και τα δύο είδη τροφοδοσίας, ενισχυμένα με κάποιο σύστημα αδιάλειπτης 

παροχής. Επιλέγεται το είδος της παροχής μέσω κατάλληλου αυτόματου μεταγωγικού διακόπτη, 

προκειμένου ευαίσθητες καταναλώσεις να μη μείνουν χωρίς παροχή. 

Οι ιδιοκαταναλώσεις ενός τέτοιου σταθμού είναι της τάξης του 1-3% και αυξάνονται σε 

ποσοστό, όσο μικρότερος είναι ο σταθμός (π.χ κάτω από 500kW) 

1.5.5 Διακοπτικό υλικό πινάκων 

Η έξοδος της γεννήτριας καταλήγει σε πίνακα ΧΤ, πριν ανυψωθεί στα επίπεδα της μέσης 

τάσης μέσω κατάλληλου μετασχηματιστή ισχύος. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει: 

1. Αυτόματους διακόπτες χαμηλής τάσης από τις γεννήτριες προς το μετασχηματιστή 

ανύψωσης. Η σύνδεση αυτή γίνεται συνήθως με χάλκινες μπάρες, λόγω των μεγάλων 

διατομών που απαιτούνται. Οι διακόπτες είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχου των υπερεντάσεων φάσεων και ουδετέρου με ρύθμιση για ακαριαία απόζευξη ή 

με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση 

2. Μετασχηματιστές τάσης και έντασης με δευτερεύοντα προς ηλεκτρονόμους προστασίας 

και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 

3. Ηλεκτρονικούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα μέτρησης τάσης έντασης, 

ενεργού και αέργου ενέργειας, καθώς και ηλεκτρονόμο με δυνατότητα ανίχνευσης 

αντιστροφής της ροής ισχύος 

4. Συστοιχία πυκνωτών διόρθωσης του συντελεστή ισχύος για κάθε γεννήτρια 

5. Αναχωρήσεις προς τις εσωτερικές καταναλώσεις του σταθμού 

 

1.5.6 Συστήματα αυτομάτου ελέγχου 

Κύριος σκοπός της ρύθμισης είναι η επίτευξη σταθερής ηλεκτρικής συχνότητας στην έξοδο 

της γεννήτριας. Σε περίπτωση που δεν παρεμβάλλεται κυκλομετατροπέας, η συχνότητα 

ρυθμίζεται μέσω του ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής του υδροστροβίλου. Η ρύθμιση της 



                                              

- 37 - 

 

ταχύτητας περιστροφής πραγματοποιείται μέσω της στεφάνης των ρυθμιστικών πτερυγίων ή και 

στην κλίση των πτερυγίων (διπλή ρύθμιση), ή στη μετατόπιση της βελόνης του ακροφυσίου (σε 

υδροστρόβιλο δράσεως). Όταν το φορτίο που τροφοδοτεί η μονάδα μειώνεται, τότε ο στρόβιλος 

επιταχύνεται. Με το κλείσιμο των πτερυγίων επιτυγχάνεται μείωση της παραγόμενης 

μηχανικής ισχύος από το στρόβιλο και εξίσωσή της με τη ζητούμενη από το φορτίο. Το αντίθετο 

γίνεται όταν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Μαθηματικά, η σχέση ισορροπίας περιγράφεται: 

𝛭𝛵 −𝛭𝐺 = 𝐼
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 0 ⇒ 𝜔 = 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ή 

Σχέση 1.5-3 

όπου ΜΤ η κινητήρια ροπή, ΜG η ανθιστάμενη ροπή της γεννήτριας, Ι η ροπή αδράνειας των 

στρεφόμενων μαζών και ω η γωνιακή τους ταχύτητα. 

Το σύστημα ελέγχου στους παλαιότερους ρυθμιστές ήταν μηχανικό, ενώ πλέον είναι 

ηλεκτρονικό. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αντιστοιχισθεί μία θέση της βαλβίδας ελέγχου 

για κάθε γωνιακή ταχύτητα. Η βαλβίδα εν συνεχεία τροφοδοτεί υδραυλικά έμβολα τα οποία 

ρυθμίζουν τα πτερύγια του στροβίλου. 

Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω τρόπος ρύθμισης είναι πιο πολύπλοκος σε αυτόνομα δίκτυα και 

απλούστερος σε ισχυρά διασυνδεδεμένα συστήματα. 

Η ρύθμιση των πτερυγίων, εκτός από την επίτευξη σταθερής συχνότητας, είναι απαραίτητη 

κατά την εκκίνηση και κράτηση των μονάδων. Συγκεκριμένα, πριν η γεννήτρια (σύγχρονη ή 

ασύγχρονη) συνδεθεί στο δίκτυο, θα πρέπει να περιστρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα 

περιστροφής της εν κενώ. Αυτό πραγματοποιείται με πλήρες άνοιγμα της βάνας και κατάλληλη 

ρύθμιση των πτερυγίων. Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο, ανοίγουν τα πτερύγια με αποτέλεσμα την 

αύξηση της παροχής, την ανάπτυξη ροπής και την παράλληλη φόρτιση της γεννήτριας. Ενώ ο 

αυτοματισμός της μονάδας μπορεί να επιτύχει τη ρύθμιση αυτή πολύ γρήγορα, σε διάστημα 5-

10 sec, η διάρκεια εκκίνησης πρέπει να ρυθμιστεί και με κριτήριο τη μη ανάπτυξη υποπιέσεων 

στον αγωγό προσαγωγής, λόγω της ταχύτητας του φαινομένου. 

Αντίστροφη διαδικασία πραγματοποιείται στην κράτηση, ηθελημένη ή απρόοπτη, λόγω 

εντολής προστασίας. Η πλήρης ακινητοποίηση πραγματοποιείται με φρένο όταν η ταχύτητα 

είναι στο 10% της ονομαστικής και αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί κατά σειρά κλείσιμο των 

πτερυγίων, σταδιακή αποφόρτιση μέσω της ρύθμισης της διέγερσης, ώστε να περιστρέφεται η 

γεννήτρια εν κενώ στη σύγχρονη ταχύτητα και αποσύνδεση από το δίκτυο. Σε αυτήν την 

περίπτωση ενδέχεται να υπάρξουν υπερπιέσεις στον αγωγό προσαγωγής και ως εκ τούτου πρέπει 

ανάλογα να ρυθμιστεί η διάρκεια της κράτησης. 

Ο έλεγχος και η επιτήρηση πραγματοποιείται μέσω συστήματος SCADA, το οποίο παρέχει 

και δυνατότητες τηλεχειρισμού, μέσω διαδικτύου για παράδειγμα. Το σύστημα SCADA 

συνδέεται με κάποιο plc, το οποίο δέχεται σήματα (ψηφιακά ή αναλογικά) από τα προς επιτήρηση 

μεγέθη, όπως η στάθμη στην υδροληψία ή τη δεξαμενή φόρτισης, η στατική πίεση στην είσοδο 

του υδροστροβίλου,  η θέση της βάνας εισόδου, η θέση των ρυθμιστικών πτερυγίων, η 

θερμοκρασία των τυλιγμάτων και εδράνων της γεννήτριας, η ταχύτητα περιστροφής, καθώς και 

όλες οι ενδείξεις των οργάνων χαμηλής και μέσης τάσης (ένταση και τάση ηλεκτρικού ρεύματος, 

συντελεστής ισχύος, ενεργός ισχύς). 

Εν κατακλείδι, ο αυτοματισμός αφορά στα παρακάτω τρία σημεία: 

1. Τη ροή της υδραυλικής ενέργειας και τη λειτουργία των μονάδων (εκκίνηση- κράτηση, 

ρυθμιστής στροφών, προστασία έναντι υδραυλικού πλήγματος ή σπηλαίωση) 

2. Το ηλεκτρολογικό τμήμα (σύστημα συγχρονισμού σύγχρονης γεννήτριας, ρύθμιση 

διέγερσης, προστασία από υπερθέρμανση εδράνων και τυλιγμάτων) 

3. Το βοηθητικό εξοπλισμό (φόρτιση μπαταριών, σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς κλπ) 
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1.5.7 Διασύνδεση Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας με Σύστημα 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1.5.7.1 Αυτόνομη λειτουργία Υδροηλεκτρικού Σταθμού 

Στην περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας υδροηλεκτρικού σταθμού θα πρέπει να ληφθεί 

ιδιαίτερη μέριμνα κατά το σχεδιασμό σε ζητήματα, όπως η ευστάθεια της συχνότητας, ζητήματα 

που πρακτικά δεν υφίστανται στη διασύνδεση με ένα ισχυρό, πρακτικά άπειρο σύστημα. 

Η ευστάθεια της συχνότητας ισοδυναμεί με γρήγορη επαναφορά της ταχύτητας περιστροφής 

του συστήματος στη σύγχρονη ταχύτητα, μετά από κάποια απότομη μεταβολή του φορτίου, έργο 

που αναλαμβάνει ο ρυθμιστής. 

Η ευστάθεια του συστήματος ρύθμισης επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Με αύξηση της ροπής αδράνειας των στρεφόμενων μαζών, επί παραδείγματι με την 

προσθήκη σφονδύλου. Αύξηση της ροπής αδράνειας ισοδυναμεί με βραχυχρόνια 

αποθήκευση μηχανικής ενέργειας. 

2. Με μείωση του χαρακτηριστικού χρόνου του αγωγού πτώσης, με μείωση του μήκους του 

ή με αύξηση της διαμέτρου του. 

3. Με εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων στο σύστημα προσαγωγής, όπως 

αντιπληγματικές βαλβίδες, βαλβίδες εκτόνωσης, αγωγό by-pass κλπ 

Ως βοηθητικό μέσο μπορεί να συνδεθεί παράλληλα συστοιχία αντιστάσεων, ούτως ώστε κατά 

την απόρριψη φορτίου, μέρος της μηχανικής/ ηλεκτρικής ενέργειας να μετατρέπεται σε θερμική. 

Ακόμα καλύτερη λύση είναι η παράλληλη σύνδεση συστήματος αποθήκευσης, ούτως ώστε 

αμφίδρομα η ενέργεια να μεταφέρεται όπου χρειάζεται σε περίπτωση απόρριψης φορτίου ή σε 

περίπτωση αυξημένης ζήτησης. Τέτοια συστήματα είναι η παράλληλη σύνδεση συστοιχίας 

συσσωρευτών, ή η δημιουργία δύο ταμιευτήρων και μεταφορά του νερού από τον έναν στον άλλον 

μέσω αντλίας η φυσικά, αναλόγως τη ροή ενέργειας. 

Για τη σύνδεση σε ισχυρό διασυνδεδεμένο δίκτυο (δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ) θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι οδηγίες που εκδίδει ο εκάστοτε διαχειριστής προκειμένου να εξασφαλίσει την 

προστασία του δικτύου. Δεν υπάρχουν, εν τούτοις ζητήματα ευστάθειας πρακτικά, καθώς το 

άπειρο ΣΗΕ ισοδυναμεί με έναν μεγάλο συσσωρευτή. Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται οι 

οδηγίες του Διαχειριστή από τον πιο πρόσφατο κώδικα. 

1.5.7.2 Ζητήματα Ποιότητας Ισχύος 

Σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 του κώδικα διαχειριστή ΕΔΔΗΕ (20.01.2017) [6], 

προκειμένου να έχει κάποιος παραγωγός πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει αξιολογηθεί βάσει των 

κριτηρίων  και προϋποθέσεων: 

(α) Επάρκεια των στοιχείων του Δικτύου, κατά κύριο λόγο γραμμών και μετασχηματιστών, 

για τη διακίνηση της μέγιστης αναμενόμενης ισχύος κανονικής λειτουργίας, όπως αυτή 

διαμορφώνεται μετά τη σύνδεση του υπό εξέταση σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

Χρηστών που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα στοιχεία του Δικτύου και τις αναμενόμενες 

καταστάσεις λειτουργίας του Δικτύου και του υπό εξέταση σταθμού.  

(β) Συμβολή του σταθμού στη στάθμη βραχυκύκλωσης του Δικτύου, η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τη στάθμη σχεδιασμού, ανάλογα με το επίπεδο τάσης του δικτύου, συνεκτιμώντας τη 

συμβολή του ανάντι ηλεκτρικού συστήματος και όλων των Χρηστών που συνδέονται στο 

εξεταζόμενο τμήμα του Δικτύου. Η στάθμη βραχυκύκλωσης είναι: 

(1.) Στο Δίκτυο ΧΤ: αα) Για υπόγειο δίκτυο τυπικά τα 25 kΑ, και κατά περίπτωση τα 30 

kA. ββ) Για εναέριο δίκτυο τυπικά τα 15 kA, και κατά περίπτωση τα 25 kA.  

(2.) Στο Δίκτυο ΜΤ: αα) Για το δίκτυο 20 kV, τα 7,2 kA. ββ) Για το δίκτυο 15 kV, τα 9,6 

kA. γγ) Για τα παλαιά δίκτυα 6,6 kV και 22 kV, 14 kA και 13 kA, αντίστοιχα.  

(3.) Στο Δίκτυο ΥΤ (150 kV) τα 31 kA. 

(γ) Προκαλούμενο επίπεδο διαταραχών της Ποιότητας Τάσης του Δικτύου από τη σύνδεση 

και λειτουργία του σταθμού, το οποίο θα πρέπει να υπολείπεται των σχετικών ορίων σχεδιασμού 

Οι εξεταζόμενες διαταραχές αφορούν:  
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(αα) Τις αργές μεταβολές της τάσης, δηλαδή τα επίπεδα της τάσης σε κάθε κόμβο του υπό 

εξέταση τμήματος του Δικτύου, το οποίο επηρεάζεται από τη λειτουργία του σταθμού, καθώς και 

την επίπτωση στη λειτουργία των μέσων ρύθμισης της τάσης του Δικτύου. Η εξέταση αφορά μέσες 

τιμές της τάσης διάρκειας 10 λεπτών κατά το Πρότυπο EN 50160 και πραγματοποιείται για τις 

καταστάσεις φόρτισης του Δικτύου, οι οποίες οδηγούν στις ακραίες τιμές τάσεων των κόμβων.  

(ββ) Τις προκαλούμενες ταχείες διακυμάνσεις της τάσης, δηλαδή μεταβολές της 

ενδεικνύμενης τιμής της τάσης σε κλίμακες χρόνου μικρότερες των 10 λεπτών. Κατά κανόνα 

πρόκειται για διαταραχές διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, οφειλόμενες σε χειρισμούς που 

λαμβάνουν χώρα εντός του σταθμού.  

(γγ) Τις αναμενόμενες εκπομπές flicker από τη λειτουργία του σταθμού.  

(δδ) Τις εκπομπές αρμονικών από διατάξεις μετατροπέων ισχύος που χρησιμοποιούνται 

στις εγκαταστάσεις του σταθμού.  

(εε) Την προκαλούμενη ασυμμετρία των τάσεων του Δικτύου. (δ) Διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας των συστημάτων προστασίας του Δικτύου. (ε) Αποφυγή επιπτώσεων στη λειτουργία 

των συστημάτων Τηλεχειρισμών Ακουστικής Συχνότητας ή άλλων συστημάτων επικοινωνίας του 

Δικτύου. 

Τα όρια σχεδιασμού του κριτηρίου (γ) είναι: 

1. Τα όρια που τίθενται για τις αργές μεταβολές της τάσης στο Δίκτυο ΜΤ είναι τα 

ακόλουθα, με την επιφύλαξη τυχόν διαφοροποιημένων ρυθμίσεων στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

Δίκτυο και στις Οδηγίες Εφαρμογής που εκδίδει ο Διαχειριστής του Δικτύου:  

(α) Η ετήσια μέση τιμή της τάσης κάθε κόμβου του Δικτύου δεν πρέπει να αποκλίνει από 

την ονομαστική τιμή περισσότερο από ±5% και  

(β) Η μέγιστη διακύμανση της τάσης περί τη μέση τιμή σε ετήσια βάση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ±3% της ονομαστικής τάσης. Οι ανωτέρω ποσότητες υπολογίζονται από τις 

αναμενόμενες ακραίες τιμές της τάσης των κόμβων του Δικτύου, με βάση τη μεθοδολογία 

που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο και στις Οδηγίες Εφαρμογής που 

εκδίδει ο Διαχειριστής του Δικτύου. 

 2. Τα όρια που τίθενται για τις αργές μεταβολές της τάσης στο Δίκτυο ΧΤ καθορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης (του ΔΕΔΔΗΕ σσ). Ειδικά προκειμένου για σταθμούς παραγωγής του 

Δικτύου ΧΤ, η προκαλούμενη ανύψωση της τάσης επί των γραμμών ΧΤ από τη λειτουργία των 

σταθμών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% της ονομαστικής τιμής της τάσης,. Οι ταχείες 

μεταβολές της τάσης του Δικτύου, οι οποίες προκαλούνται τόσο κατά την κανονική λειτουργία, 

όσο και από χειρισμούς στις εγκαταστάσεις Χρηστών, περιλαμβανομένης της ζεύξης και της 

απόζευξης υπό πλήρη ισχύ, δεν πρέπει να υπερβαίνουν όριο, το οποίο εν γένει τίθεται ίσο με το 

3% της ονομαστικής τιμής της τάσης του Δικτύου.  

1.5.7.3 Προστασία Γεννητριών και Δικτύου 

Σύμφωνα με τον παραπάνω κώδικα διαχείρισης του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρα 72,73) [6] οι παραγωγοί 

οφείλουν να εγκαθιστούν μέσα διακοπής και εξασφαλισμένης απομόνωσης. 

Όσον αφορά τα μέσα ζεύξης και απόζευξης ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Η προστασία απόζευξης σταθμού παραγωγής διασφαλίζει την αυτόματη αποσύνδεση του 

σταθμού από το Δίκτυο, όταν οι συνθήκες λειτουργίας του Δικτύου αποκλίνουν από τις 

κανονικές. Το σύστημα προστασίας απόζευξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον προστασία ορίων 

τάσης και συχνότητας. Για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο ΜΤ περιλαμβάνει επίσης 

προστασία έναντι μετατόπισης του ουδέτερου (προστασία ορίων ομοπολικής συνιστώσας της 

τάσης). Επίσης, δύναται να περιλαμβάνει προστασία έναντι ασυμμετρίας, ιδίως για σταθμούς που 

συνδέονται στο Δίκτυο ΧΤ. Περαιτέρω, η προστασία απόζευξης κατά περίπτωση δύναται να 

περιλαμβάνει ιδιαίτερη προστασία έναντι νησιδοποίησης. 

2. Η προστασία έναντι νησιδοποίησης αποσκοπεί στην αυτόματη αποσύνδεση του σταθμού 

παραγωγής, εφόσον διαπιστωθεί ότι τμήμα του τοπικού δικτύου στο οποίο αυτός συνδέεται έχει 

απομονωθεί από το ανάντι δίκτυο. Οι αποδεκτές μέθοδοι για την υλοποίηση της προστασίας 

έναντι νησιδοποίησης καθορίζονται από το Διαχειριστή του Δικτύου, αποτυπώνονται στο 
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Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο και εξειδικεύονται σε Οδηγία εφαρμογής και επιλέγονται 

μεταξύ αναγνωρισμένων μεθόδων, η λειτουργία των οποίων μπορεί να ελεγχθεί και να 

πιστοποιηθεί.  

3. Η προστασία απόζευξης κατά κανόνα υλοποιείται κεντρικά, σε επίπεδο σταθμού 

παραγωγής, και επενεργεί σε μέσο διακοπής, το οποίο εγκαθίσταται από τον Παραγωγό στο όριο 

Δικτύου/Χρήστη και καλείται Αυτόματος Διακόπτης Διασύνδεσης. Ο Διαχειριστής του Δικτύου 

δύναται να κάνει αποδεκτή την αποκεντρωμένη υλοποίηση της προστασίας απόζευξης, σε 

επίπεδο επιμέρους μονάδων παραγωγής του σταθμού (γεννητριών ή διατάξεων αντιστροφέων 

ισχύος), συνεκτιμώντας την τεχνολογία και το μέγεθος του σταθμού, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου στο οποίο αυτός συνδέεται, όπως κυρίως το επίπεδο τάσης αυτού. Ο 

Διαχειριστής του Δικτύου δύναται κατά την τεκμηριωμένη κρίση του να απαιτεί την εφαρμογή 

πρόσθετων ή διαφοροποιημένων μεθόδων και λειτουργιών προστασίας, όταν αυτό επιβάλλεται 

για λόγους ασφάλειας, όπως η αλληλένδεση της προστασίας απόζευξης του σταθμού με άλλα 

συστήματα προστασίας του Δικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνιακής σύνδεσης με προταγμένο μέσο 

προστασίας του Δικτύου).  

4. Οι τιμές ρύθμισης των κατωφλίων και των χρόνων ενεργοποίησης των επιμέρους 

λειτουργιών της προστασίας απόζευξης καθορίζονται από το Διαχειριστή του Δικτύου, 

σταθμίζοντας την απαίτηση επαρκούς ευαισθησίας, ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη απόζευξη 

των σταθμών παραγωγής σε μη κανονικές καταστάσεις λειτουργίας του Δικτύου, και ατρωσίας 

έναντι παροδικών διαταραχών, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι μη αναγκαίες αποζεύξεις των 

σταθμών. Οι ρυθμίσεις της προστασίας απόζευξης δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του σταθμού και του δικτύου στο οποίο αυτός συνδέεται (επίπεδο τάσης, εναέριο 

ή υπόγειο, αποκλειστική γραμμή κ.λπ.). Κατά τον καθορισμό των ρυθμίσεων, ο Διαχειριστής του 

Δικτύου λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία των μέσων προστασίας του Δικτύου, όπως ιδίως οι 

επανοπλισμοί προτεταγμένων αυτόματων διακοπτών. Επίσης διασφαλίζει την αποφυγή 

απόζευξης σταθμών παραγωγής οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο και την ευστάθεια του 

Συστήματος και του Δικτύου και υπόκεινται σε απαιτήσεις παραμονής σε λειτουργία (αδιάλειπτη 

λειτουργία υπό χαμηλή τάση) βάσει του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος ή του Κώδικα ΜΔΝ.  

5. Η επανάζευξη εγκατάστασης παραγωγής, κατόπιν αποσύνδεσής της λόγω διαταραχής στο 

Δίκτυο ή στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού, επιτρέπεται μόνο εφόσον αρθούν τα σφάλματα ή οι 

διαταραχές που προκάλεσαν την ενεργοποίηση της προστασίας και ικανοποιούνται οι συνθήκες 

ζεύξης (επαναφορά της τάσης και της συχνότητας εντός των ορίων κανονικής λειτουργίας). 

1.5.8 Πρόσθετα προβλήματα σχεδίασης ηλεκτρογεννητριών σε υδροηλεκτρικές 

μονάδες 

1.5.8.1 Ταχύτητα φυγής 

Εάν η γεννήτρια τεθεί εκτός δικτύου λόγω ηλεκτρικού σφάλματος (κατάσταση απόρριψης 

φορτίου), η μηχανική ενέργεια που παράγεται από τον υδροστρόβιλο δε μετατρέπεται σε 

ηλεκτρική, ούτως ώστε να απορροφάται από το δίκτυο, με αποτέλεσμα να προκαλείται 

επιτάχυνση των στρεφόμενων μαζών (της ατράκτου, του δρομέα του υδροστροβίλου και του 

δρομέα της γεννήτριας). Η επιτάχυνση εξακολουθεί μέχρι μια συγκεκριμένη ταχύτητα, την 

ταχύτητα φυγής ne, κατά την οποία όλη η παραγόμενη μηχανική ενέργεια καταναλώνεται 

εξολοκλήρου στις υδραυλικές απώλειες στο εσωτερικό της μηχανής. Ως εκ τούτου, οι 

στρεφόμενες μάζες δεν μπορούν να επιταχυνθούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα 

φυγής. 

Η τάξη της ταχύτητας φυγής για διαφορετικού τύπου υδροστροβίλους φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα, συναρτήσει της ονομαστικής τους ταχύτητας: 

Ταχύτητα φυγής ne, συναρτήσει του n Τύπος υδροστροβίλου 

2,5*n Αξονικής ροής 

1,8*n Pelton 

2*n Αργόστροφοι τύπου Francis 
Πίνακας 6 τάξη της ταχύτητας φυγής για διαφορετικού τύπου υδροστροβίλους [5] 
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1.5.8.2 Προβλήματα σχεδίασης ηλεκτρογεννήτριας 

Προκειμένου το σύστημα των στρεφόμενων μαζών να μη βρεθεί σε κατάσταση ταχύτητας 

φυγής, καθοριστικός παράγοντας είναι η ροπή αδράνειας Ι των μαζών αυτών. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η ροπή αδράνειας, τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης, δηλαδή του 

χρόνου, μέχρι την επίτευξη της ταχύτητας φυγής. Ο μεγαλύτερος χρόνος της μεταβατικής 

κατάστασης δίνει την  ευκαιρία σε συστήματα ελέγχου  (ρυθμιστής) να παρέμβουν, κλείνοντας 

τα πτερύγια του υδροστροβίλου και αποτρέποντας την επίτευξη ταχύτητας φυγής. 

Οι στρεφόμενες μάζες περιλαμβάνουν και το δρομέα της γεννήτρια, μάλιστα ο τελευταίος 

αποτελεί περίπου το 90% της συνολικής ροπής αδράνειας των στρεφόμενων μαζών. Η ροπή 

αδράνειας της γεννήτριας δίνεται προσεγγιστικά: 

𝛪𝐺 = 1500 ∗ (
𝑁𝐺
𝑛𝐺
1.5
)
1.25

 (𝑘𝑔 ∗ 𝑚2) 
Σχέση 1.5-4 

όπου NG η ονομαστική ισχύς της γεννήτριας (kVA) και nG η ταχύτητα περιστροφής της (rpm). 

Σε περίπτωση που ο αρχικός σχεδιασμός της διαμέτρου του αγωγού προσαγωγής 

αποτυγχάνει να ελέγξει την επιτάχυνση και κατ’ επέκταση το χρόνο έως την ταχύτητα φυγής, 

είναι ευθύνη του κατασκευαστή της γεννήτριας να προδιαγράψει την απαιτούμενη ροπή 

αδράνειας της γεννήτριας. Η ροπή αδράνειας της γεννήτριας μπορεί να αυξηθεί έως 100% της 

αρχικής  της, φυσικά με μια αύξηση του κόστους που ανέρχεται σε αύξηση κόστους 1% για 

αύξηση της ροπής αδράνειας της γεννήτριας κατά 10%. 
[5, §6,2] 

1.6 Συμπεράσματα – προτεινόμενη δομή διπλωματικής εργασίας 

Με τη μαζική είσοδο των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αναθερμάνθηκε το 

ενδιαφέρον για την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή εφαρμόστηκε από πολύ νωρίς, 

ως συνέχεια της τεχνολογίας των νερόμυλων, σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που ανέλαβαν να 

τα υλοποιήσουν οι μεγάλες κρατικές εταιρείες ηλεκτρισμού. Το ενδιαφέρον πια επικεντρώνεται 

σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς χωρίς ή με χρήση μικρού ταμιευτήρα. 

Ένα υδροηλεκτρικό έργο απαιτεί εφαρμογή συνδυασμού διαφορετικών πεδίων, όπως έργα 

πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Σημαντικό τμήμα ενός μΥΗΣ είναι 

η ηλεκτρική γεννήτρια, που είναι και το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής.  

Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν 

τη σχεδίαση μιας ηλεκτρικής μηχανής, για να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη παρουσίαση στο 

Κεφάλαιο 3 για τη σύγχρονη γεννήτρια. Ένα παράδειγμα σχεδιασμού αυτής δίδεται στο 

Κεφάλαιο 4. Στα Κεφάλαια 5 έως 8 πραγματοποιείται εκτενής παρουσίαση της μεθόδου των 

πεπερασμένων στοιχείων με ειδική αναφορά στην επίλυση του προβλήματος ηλεκτρικής 

μηχανής. Στο Κεφάλαια 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης γεννήτριας έκτυπων 

πόλων ονομαστικής ισχύος 3 MW. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα 

της εργασίας και συζητούνται ενδεχόμενες επεκτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Αρχές Σχεδίασης Ηλεκτρικών 

Μηχανών 

2.1 Βασικές αρχές και νόμοι σχεδίασης ηλεκτρικών μηχανών 

2.1.1 Βασικές Αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού 

Τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα περιγράφονται από τις τέσσερις εξισώσεις που 

διατυπώθηκαν από το Maxwell. Οι εξισώσεις παρουσιάζονται στην ολοκληρωτική και διαφορική 

τους μορφή, στον ακόλουθο πίνακα 

Εξισώσεις Maxwell 

 Ολοκληρωτική μορφή Διαφορική Μορφή 

Νόμος του Gauss 

∯𝑬 𝑑𝑺

𝛴

=
1

휀
∭휌 𝛿𝑉

𝛺

 

Σχέση 

2.1-1 

𝛻𝑬 =
휌

휀
 Σχέση 

2.1-2 

 Το ηλεκτρικό πεδίο Ε σε μία κλειστή επιφάνεια Σ που περικλείει έναν 

όγκο Ω εξαρτάται από την πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου στον όγκο Ω. 

Ισοδύναμα, τα ηλεκτρικά πεδία έχουν πηγές και καταβόθρες. 

Νόμος του Gauss 

για το 

μαγνητισμό 
∯𝜝 𝑑𝑺

𝛴

= 0 

Σχέση 

2.1-3 

𝛻𝜝 = 0 Σχέση 

2.1-4 

 Η μαγνητική ροή που διέρχεται από κλειστή επιφάνεια Σ είναι πάντοτε 

μηδενική. Οι κλειστές δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου 

υποδεικνύουν την απουσία πηγών ή καταβοθρών, ή ισοδύναμα την 

απουσία μαγνητικών μονοπόλων. 

Νόμος της 

επαγωγής ή 

νόμος του 

Faraday 

∮ 𝑬 𝑑𝑙

𝐿

= −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝑩 𝑑𝑺

𝛴

 

Σχέση 

2.1-5 

𝛻𝑥𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 

Σχέση 

2.1-6 

 Η μεταβολή ενός μαγνητικού πεδίου που διέρχεται από επιφάνεια Σ με 

σύνορο την κλειστή καμπύλη L γεννά ηλεκτρικό πεδίο στην καμπύλη 

αυτή. 

Νόμος του 

Ampere με την 

προσθήκη του 

Maxwell 

∮ 𝜢 𝑑𝑙

𝐿

= ∫ 𝑱 𝑑𝑺

𝛴

+ 휀
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝜠 𝑑𝑺

𝛴

 

Σχέση 

2.1-7 

𝛻𝑥𝜢 = 𝑱 + 휀
𝜕𝜠

𝜕𝑡
 

Σχέση 

2.1-8 

 Δυαδικός του νόμου του Faraday, (όπως δυαδικότητα εμφανίζεται στους 

νόμους του Gauss). Συνδέει το μαγνητικό πεδίο σε ένα βρόχο L με το 

ρεύμα που διαπερνά την επιφάνεια Σ, την οποία ο βρόχος περικλείει. Η 

προσθήκη του Maxwell είναι ο δεύτερος όρος του δεύτερου μέλους των 

εξισώσεων – το ρεύμα μετατόπισης – όπου αντί πραγματικού ρεύματος, 

όπως σε διάταξη πυκνωτή, υπάρχει μεταβολή του ηλεκτρικού πεδίου 

μεταξύ των οπλισμών του. 
Πίνακας 7 Εξισώσεις Maxwell για τον ηλεκτρομαγνητισμό 

Ορίζεται η μαγνητική ροή ως: 

𝛷 = ∫ 𝑩 𝑑𝑺

𝛴

 

Σχέση 2.1-9 

ούτως ώστε ο νόμος του Faraday να γίνεται: 
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∮ 𝑬 𝑑𝑙

𝐿

= −
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Σχέση 2.1-10 

Όταν η μαγνητική ροή διαρρέει πηνίο με Ν ελίγματα ιδανικά η ροή που διαρρέει κάθε ένα από 

τα ελίγματα είναι η ίδια. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη στα άκρα του πηνίου είναι: 

𝛨𝛦𝛥 = −𝛮
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Σχέση 2.1-11 

Στην πράξη αυτό δεν ισχύει . Ορίζεται το μέγεθος πεπλεγμένη ροή Ψ που  προσεγγίζει τη ροή 

που διαρρέει όλα τα ελίγματα, απομειώνοντας τη ροή Φ κατά ένα συντελεστή kw. Η Σχέση 2.1-11 

γίνεται: 

𝛨𝛦𝛥 = −𝑘𝑤𝑁
𝑑𝛷

𝑑𝑡
= −

𝑑𝛹

𝑑𝑡
 

Σχέση 2.1-12 

Οι παραπάνω εξισώσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη σχεδίαση ηλεκτρικών γεννητριών 

καθώς μέσω αυτών προσδιορίζεται η επαγόμενη τάση στα άκρα των τυλιγμάτων οπλισμού της 

γεννήτριας. Επιπλέον, μπορούν να προσδιοριστούν οι απώλειες λόγω δινορρευμάτων, αλλά και 

το επιδερμικό φαινόμενο στο χαλκό. 

Οι εξισώσεις του Maxwell περιγράφουν τη συμπεριφορά των πεδίων συναρτήσει του χώρου 

και του χρόνου. Σε στατικά πεδία οι όροι που περιλαμβάνουν παραγώγους ως προς το χρόνο 

μηδενίζονται. Ανάλογη προσέγγιση μπορεί να υιοθετηθεί και σε πεδία, των οποίων η συχνότητα 

είναι σχετικά μικρή, όπως για παράδειγμα  εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών με συχνότητα 

δικτύου 50Hz. Τέτοια πεδία καλούνται οιωνοί στατικά και οι χρονικοί όροι, αν και δε 

μηδενίζονται μπορούν να αγνοηθούν ως αμελητέοι, 

Από το νόμο του Ampere σε διαφορική μορφή προκύπτει η αρχή διατήρησης φορτίου ή αρχή 

συνέχειας του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής: 

𝛻𝑥𝜢 = 𝑱 + 휀
𝜕𝜠

𝜕𝑡
⇒ 𝛻(𝛻𝑥𝜢) = 𝛻 (𝑱 + 휀

𝜕𝜠

𝜕𝑡
) ⇒ 

 

𝛻𝑱 + 휀
𝜕𝛻𝜠

𝜕𝑡
= 0

𝜈.𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠
⇒     𝛻𝑱 = −

𝜕휌

𝜕𝑡
 

Σχέση 2.1-13 

 

Δηλαδή, το ρεύμα από ένα σημείο παρατήρησης μειώνει το φορτίο του σημείου. Σε ένα οιωνοί 

στατικό πεδίο η Σχέση 2.1-13 γίνεται: 
𝛻𝑱 = 𝟎 Σχέση 2.1-14 

Και ο νόμος του Ampere προκύπτει: 

∮ 𝜢 𝑑𝑙

𝐿

= ∫ 𝑱 𝑑𝑺

𝛴

 

Σχέση 2.1-15 

𝛻𝑥𝜢 = 𝑱 =∑휄(𝑡) = 𝛩(𝑡) Σχέση 2.1-16 

Η κυκλοφορία του μαγνητικού πεδίου Η στην κλειστή καμπύλη L ορίζεται ως μαγνητική τάση 

Um, κατ’ αναλογία με την κυκλοφορία του ηλεκτρικού πεδίου Ε και την ηλεκτρική τάση. Η 

μαγνητική τάση εξαρτάται από το άθροισμα τω στιγμιαίων ρευμάτων.  Κατά τη σχεδίαση 

ηλεκτρικών μηχανών η σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς καθορίζει τι ρεύματα πρέπει 

να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί η απαιτούμενη μαγνητική τάση, συμπεριλαμβάνοντας και τα 

φαινόμενα ρεύματα που προκαλούν μαγνητικές τάσεις από μόνιμους μαγνήτες. 

Ο νόμος του Gauss για το ηλεκτρικό πεδίο καθίσταται αναγκαίος στον προσδιορισμό της 

μόνωσης μιας ηλεκτρικής μηχανής. Εν τούτοις πολλές φορές εμφανίζονται σημεία του χώρου με 

μηδενική χωρική πυκνότητα φορτίου. Σε ειδικές τέτοιες περιπτώσεις ο νόμος του Gauss 

μετασχηματίζεται σε: 
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∯𝑬 𝑑𝑺

𝛴

= 0 

Σχέση 2.1-17 

𝛻𝑬 = 0 Σχέση 2.1-18 

Ο νόμος του Gauss για το μαγνητισμό αντίστοιχα, δίνει την πληροφορία ότι, λόγω απουσίας 

πηγών και καταβοθρών, η κύρια και οι δευτερεύουσες διαδρομές της μαγνητικής ροής είναι 

πάντα κλειστοί βρόχοι. 

Ακολούθως παρίστανται οι τέσσερις νόμοι του Maxwell σε σχηματική μορφή (Εικόνα 2.1-1): 

  
Νόμος του Gauss Νόμος του Gauss για το μαγνητισμό 

 

 

Νόμος του Ampere με την προσθήκη Maxwell Νόμος επαγωγής – Faraday 
 Εικόνα 2.1-1 Νόμοι Ηλεκτρομαγνητισμού [7, Figure 1.2, Figure 1.3, Figure 1.4, Figure 1.5] 

Οι ιδιότητες των μέσων, στα οποία λαμβάνουν χώρα τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, όπως 

η επιτρεπτότητα ε, η διαπερατότητα μ και η αγωγιμότητα σ, συνδέουν εν γένει τα 

ηλεκτρομαγνητικά μεγέθη ως εξής: 
𝑫 = 휀𝑬 Σχέση 2.1-19 

𝜝 = 휇𝜢 Σχέση 2.1-20 

𝐽 = 𝜎𝑬 (휈ό휇휊𝜍 𝜏휊𝜐 𝛺휇) Σχέση 2.1-21 

Οι ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες ε, μ, σ μπορεί να είναι σταθερές ή συναρτήσεις των πεδίων. Σε 

περίπτωση που το υλικό είναι ισοτροπικό, δηλαδή οι ιδιότητες έχουν ίδια τιμή προς όλες τις 

κατευθύνσεις τότε προκύπτουν παράλληλα τα πεδία D (διηλεκτρική μετατόπιση), Ε (ένταση 

ηλεκτρικού πεδίου) και J (πυκνότητα ρεύματος), όπως και Η (ένταση μαγνητικού πεδίου) και 

Β(μαγνητική επαγωγή). 

Η περιγραφή του ηλεκτρομαγνητισμού μέσω πεδίων έχει τις ρίζες της στη μελέτη των 

ρευστών και στην αντιστοιχία που είχε αρχικά δοθεί μεταξύ των φαινομένων στους δύο αυτούς 

τομείς. Το πεδίο γίνεται αντιληπτό μόνο μέσω της δύναμης σε ένα αντικείμενο. Η δύναμη αυτή 

είναι η δύναμη Lorentz και προκύπτει για απειροστό φορτίο Q, κινούμενο με ταχύτητα v: 
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𝑑𝑭 = 𝑑𝑄(𝑬 + 𝒗𝑥𝑩) = 𝑑𝑄𝑬 +
𝑑𝑄

𝑑𝑡
𝑑𝒍𝑥𝑩 = 𝑑𝑄𝑬 + 𝑖𝑑𝒍𝑥𝑩 

Σχέση 2.1-22 

Με l στη Σχέση 2.1-22 συμβολίζεται το μήκος ρευματοφόρου αγωγού. Από το δεύτερο μέρος της 

Σχέσης προκύπτει η δύναμη που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό, κινούμενο εντός μαγνητικού 

πεδίου, και κατ’ επέκταση η ροπή. Η σχέση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους υπολογισμούς 

ηλεκτρικών μηχανών, κινητήρων ή γεννητριών. 

2.1.2 Αριθμητική Επίλυση 

Για τη διαστασιολόγηση των ηλεκτρικών και μαγνητικών κυκλωμάτων μιας μηχανής 

απαιτείται εφαρμογή των αναλυτικών εξισώσεων. Συχνά, σχετικά ακριβής προσέγγιση της λύσης 

του προβλήματος επιτυγχάνεται με χρήση κάποιας αριθμητικής με πιο συνηθισμένη τη μέθοδο 

πεπερασμένων στοιχείων (finite elements method). 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί ο σχεδιασμός του πλέγματος. Επειδή, για παράδειγμα, η 

περισσότερη μαγνητική ενέργεια είναι αποθηκευμένη στο διάκενο της μηχανής και οι σχέσεις 

υπολογισμού της ροπής σχετίζονται με το πεδίο στο διάκενο, πρέπει το πλέγμα στο διάκενο να 

είναι πυκνότερο. 

Με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων επιτυγχάνεται στατική, αρμονική και μεταβατική 

ανάλυση, σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Συχνά σε προβλήματα ηλεκτρικών μηχανών βρίσκεται 

συμμετρία, τέτοια που να επιτρέπει δισδιάστατη ανάλυση, Το θεωρητικό υπόβαθρο των 

πεπερασμένων στοιχείων και η εφαρμογή τους σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμοί δίδονται πιο 

αναλυτικά στα Κεφάλαια 5-8. 

Μετά την επίλυση του προβλήματος υπολογίζεται η ροπή με κάποια από τις ακόλουθες 

πέντε μεθόδους: 

1) Μέθοδος  Arkkio 

 

2) Μέθοδος Τανυστή Τάσεων Maxwell 

 

3) Εφαρμογή της αρχής της συνενέργειας στον προσδιορισμό της δύναμης / ροπής 

4) Μέθοδος εικονικών έργων Coulomb 

 

5) Μέθοδος ρευμάτων διέγερσης 

 

Από τους νόμους Faraday και Ampere εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα: Χωρίς χρονική 

μεταβολή του μαγνητικού πεδίου προκύπτει αστρόβιλο ηλεκτρικό πεδίο (Νόμος Faraday 𝛻𝑋𝑬 =

−
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 =0). Αυτή η συνθήκη ικανοποιείται οπωσδήποτε σε ηλεκτροστατικό πεδίο, όπου από το νόμο 

του Ampere προκύπτει μηδενική παραγωγή μαγνητικού πεδίου. Σε αστρόβιλο πεδίο μπορεί να 

οριστεί βαθμωτό μέγεθος V,  με 𝜠 = −𝛻𝑉, το οποίο ονομάζεται δυναμικό του πεδίου. Ο 

μηδενισμός του στροβιλισμού επαληθεύεται, καθώς 𝛻𝑋(𝛻𝑉) = 0 πάντα. H περιγραφή ενός πεδίου 

μέσω του δυναμικού εξυπηρετεί, ειδικά όταν δεν υπάρχει συμμετρία, καθώς σε κάθε σημείο του 

χώρου αντιστοιχίζεται μία τιμή (V) αντί τριών (Εx, Εy, Εz σε καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων). Ένα αντίστοιχο μέγεθος θα εξυπηρετούσε και στην επίλυση του μαγνητικού 

πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο όμως δεν είναι αστρόβιλο, δεν μπορεί λοιπόν να παραχθεί από 

βαθμωτό δυναμικό. 

Όπως στο στατικό ηλεκτρικό πεδίο υπήρχε μηδενισμός του στροβιλισμού, στο μαγνητικό 

υπάρχει μηδενισμός της απόκλισης.  Η ιδιότητα αυτή του μαγνητικού πεδίου αξιοποιείται, 

προκειμένου να οριστεί μέγεθος, αντίστοιχο του βαθμωτού δυναμικού του ηλεκτροστατικού 

πεδίου. Εισάγεται η έννοια του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού Α , όπου  
𝜝 = 𝛻𝑥𝜜 Σχέση 2.1-23 

Ο μηδενισμός της απόκλισης ικανοποιείται σε κάθε περίπτωση, καθώς 𝛻𝜝 = 𝛻(𝛻𝛸𝜜) = 0. 
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Προκειμένου να υπάρχει μονοσήμαντος ορισμός του διανύσματος Α πρέπει να οριστεί και 

η απόκλισή του. (Αντίστοιχα στο βαθμωτό δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου πρέπει να οριστεί 

δυναμικό αναφοράς). Η συνθήκη που συνήθως εξυπηρετεί σε προβλήματα ηλεκτρικών μηχανών 

είναι η συνθήκη Coulomb: 
𝛻𝜜 = 𝟎 Σχέση 2.1-24 

Υπό το πρίσμα του διανυσματικού δυναμικού εξετάζεται ο νόμος Faraday, ο οποίος 

προκύπτει σε διαφορική μορφή: 

𝛻𝑥𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
⇔ 𝛻𝑥𝑬 = −𝛻𝑥

𝜕𝜜

𝜕𝑡
 

Σχέση 2.1-25 

Η Σχέση 2.1-25 ξαναγράφεται ως: 

𝛻𝑥𝑬 = −𝛻𝑥
𝜕𝜜

𝜕𝑡
= −𝛻𝑥 (

𝜕𝜜

𝜕𝑡
+ 𝛻𝑉) = −𝛻𝑥

𝜕𝜜

𝜕𝑡
− 𝛻𝑥𝛻𝑉 = −𝛻𝑥

𝜕𝜜

𝜕𝑡
 

Σχέση 2.1-26 

Υπενθυμίζεται ότι ο στροβιλισμός της βαθμίδας ενός βαθμωτού μεγέθους είναι εξ’ ορισμού 0, 

οπότε ο όρος 𝛻𝑉 δεν αλλοιώνει την ισχύ της εξίσωσης. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι σε 

ηλεκτροστατικό πεδίο υπάρχει βαθμωτό μέγεθος V (δυναμικό) ούτως ώστε 𝜠 = −𝛻𝑉. Από τα 

παραπάνω και τη Σχέση 6.1-23 προκύπτει: 

𝜠 = −
𝜕𝜜

𝜕𝑡
− 𝛻𝑉 

Σχέση 2.1-27 

Δηλαδή το ηλεκτρικό πεδίο αποτελείται από δύο όρους ή ισοδύναμα έχει δύο τρόπους 

δημιουργίας: έναν από επαγωγή μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου και έναν από σταθερά 

φορτία ή την πόλωση διηλεκτρικών υλικών. Αντικαθιστώντας στο νόμο του Ωμ (Σχέση 2.1-21) το 

ηλεκτρικό πεδίο περιγραφόμενο από τη Σχέση 2.1-27 και μετασχηματίζοντας το νόμο του 

Ampere, ούτως ώστε να περιλαμβάνει το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α, προκύπτει σε 

οιωνοί στατικό πεδίο, δηλαδή αγνοώντας τον όρο του ρεύματος μετατόπισης: 

 

𝛻𝑥𝜢 = 𝑱 ⇒ 𝛻𝑥
1

휇
𝜝 = 𝜎𝜠⇒ 𝛻𝑥

1

휇
(𝛻𝑥𝜜) + 𝜎

𝜕𝜜

𝜕𝑡
+ 𝜎𝛻𝑉 = 0 

Σχέση 2.1-28 

Σε δισδιάστατο πεδίο (x,y επίπεδο) τα διανύσματα J,A,E έχουν μόνο z συνιστώσα. Το 

διάνυσμα βαθμίδας του δυναμικού V πρέπει επίσης να έχει μόνο z συνιστώσα, συνεπώς το V είναι 

ανεξάρτητο των x,y. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποια διαφορά δυναμικού για τη δημιουργία 

ρευμάτων στο επίπεδο x,y. Πράγματι, τα δινορεύματα, λ.χ., που χρίζουν ανάλυσης είναι 

επαγόμενα. Ως εκ τούτου, η Σχέση 6.1-23 γίνεται σε δύο διαστάσεις: 

−𝛻 (
1

휇
𝛻𝛢𝑧) + 𝜎

𝜕𝛢𝑧

𝜕𝑡
= 0 

Σχέση 2.1-29 

Και σε περίπτωση ύπαρξης πηγών ρευμάτων, όπως τα ρεύματα τυλιγμάτων ισχύει: 

−𝛻 (
1

휇
𝛻𝛢𝑧) = 𝐽𝑧 

Σχέση 2.1-30 

Το πρόβλημα τότε ανάγεται στην επίλυση της διαφορικής εξίσωσης: 
𝜕

𝜕𝑥
(
1

휇

𝜕𝛢𝑧
𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
1

휇

𝜕𝛢𝑧
𝜕𝑦
) = −𝐽𝑧 

Σχέση 2.1-31 

η οποία, σε περίπτωση ισοτροπικού υλικού γίνεται εξίσωση Poisson.  

Εν γένει, οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος μπορεί να είναι Dirichlet (A=σταθερά) 

ή ομογενής Neumann (
𝜕𝑨

𝜕𝒏
= 0), σύμφωνα με την Εικόνα 2.1-2. 

Οι συνιστώσες του πεδίου Β δίνονται εξ’ ορισμού: 

𝛣𝑥 =
𝜕𝛢𝑧
𝜕𝑦

 

𝐵𝑦 =
𝜕𝛢𝑧
𝜕𝑥

 

Σχέση 2.1-32 

 

και συνεπώς ισοδυναμικές γραμμές του Αz ταυτίζονται με τις δυναμικές γραμμές του πεδίου Β. 
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Εικόνα 2.1-2 Συνοριακές Συνθήκες [7, Figure 1.6] 

Από το θεώρημα Stokes υπολογίζεται και η μαγνητική ροή μέσω του μαγνητικού 

διανυσματικού δυναμικού, εάν l το μήκος της μηχανής κατά των άξονα z: 

𝛷 = ∫ 𝑩 𝑑𝑺

𝑆

= ∫(𝛻𝑥𝜜) 𝑑𝑺

𝑆

= ∮ 𝑨 𝑑𝒍

𝐿

= 𝑙(𝐴1 − 𝐴2) 

 

Σχέση 2.1-33 

2.1.3 Κοινές βασικές αρχές εφαρμοζόμενες σε αναλυτικούς υπολογισμούς 

Ο σχεδιασμός μιας ηλεκτρικής μηχανής απαιτεί ποσοτικοποίηση της μαγνητικής ροής. 

Κατά το σχεδιασμό προσδιορίζονται ακριβώς οι διαστάσεις κάθε στοιχείου και υπολογίζονται τα 

ρεύματα διέγερσης που απαιτούνται, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται εκτίμηση των απωλειών 

του μαγνητικού κυκλώματος. Κατά τον υπολογισμό των ρευμάτων διέγερσης θεωρείται μηδενικό 

φορτίο και σταθερό ρεύμα διέγερσης. 

Για το σχεδιασμό ενός μαγνητικού κυκλώματος χρησιμοποιείται ό νόμος του Ampere, σε 

οιωνοί στατικό πεδίο, δηλαδή με τον όρο του ρεύματος μετατόπισης να αγνοείται. Το ολοκλήρωμα 

του μαγνητικού πεδίου στην κλειστή καμπύλη, που ορίζει το μαγνητικό κύκλωμα, δηλαδή το 

άθροισμα των μαγνητικών τάσεων U ισούται με τις επιφανειακές στην επιφάνεια Σ πυκνότητες 

ρευμάτων, με Σ την επιφάνεια την οποία διαρρέει η μαγνητική ροή. Το τελευταίο ολοκλήρωμα 

ισούται με το ρεύμα διέγερσης στα Ν ελίγματα του τυλίγματος διέγερσης και σε περίπτωση 

μαγνητικής ροής από μόνιμους μαγνήτες περιλαμβάνει και το ισοδύναμο ρεύμα που θα 

προκαλούσε ίση μαγνητική ροή. Η ποσότητα αυτή συμβολίζεται με Θ  και καλείται διάρρευμα 

διέγερσης, ως γενεσιουργός αιτία της μαγνητικής ροής. 

𝑈𝑚,𝜊𝜆 =∑𝑈𝑚,𝑖 = ∮ 𝑯𝑑𝒍

𝐿

= ∮ 𝑱 𝑑𝑺

𝛴

=∑𝑖 = 𝛩 

Σχέση 2.1-34 

Οι επί μέρους μαγνητικές τάσεις μεταξύ δύο σημείων a,b κατά μήκος της διαδρομής του 

μαγνητικού κυκλώματος υπολογίζονται: 

𝑈𝑚,𝑎𝑏 = ∮𝑯𝑑𝒍

𝑏

𝑎

 

Σχέση 2.1-35 

Ειδικότερα, όταν η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι στην κατεύθυνση της κλειστής γραμμής 

που ορίζει το μαγνητικό κύκλωμα η Σχέση 2.1-35 γίνεται: 

𝑈𝑚,𝑎𝑏 = ∮𝛨𝑑𝑙

𝑏

𝑎

 

Σχέση 2.1-36 

Εάν το μαγνητικό πεδίο είναι σταθερό η Σχέση 2.1-36 γίνεται: 
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𝑈𝑚,𝑎𝑏 = 𝛨𝑙 Σχέση 2.1-37 

Τα τυλίγματα μιας στρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής, είτε αφορούν τη διέγερση ή τον 

οπλισμό, μπορούν να τοποθετηθούν σε έκτυπους πόλους ή σε διαμορφωμένες οδοντώσεις. Στην 

πρώτη περίπτωση τα τυλίγματα είναι συγκεντρωμένα, ενώ στη δεύτερη διανεμημένα. 

Προκειμένου να υπολογιστεί το διάρρευμα Θ επιλέγεται η απλούστερη διαδρομή μαγνητικής 

ροής. Στην περίπτωση διανεμημένων τυλιγμάτων η διαδρομή της ροής επιλέγεται έτσι, ώστε να 

περικλείει το τύλιγμα, ενώ στην περίπτωση μηχανής έκτυπων πόλων η ροή διασχίζει το διάκενο 

αέρα, περνώντας από το μέσο του πόλου. Ένα παράδειγμα μαγνητικών ροών στρεφόμενης 

ηλεκτρικής μηχανής φαίνεται στην Εικόνα 2.1-3 

 

Εικόνα 2.1-3 Μαγνητικό κύκλωμα Στρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής 

Το διάρρευμα Θ για το παράδειγμα της παραπάνω εικόνας υπολογίζεται από τη Σχέση 

2.1-34, ως το άθροισμα των μαγνητικών τάσεων των επιμέρους στοιχείων της μηχανής. Η Εικόνα 

2.1-3 απεικονίζει μια μηχανή με έκτυπους μαγνητικούς πόλους στο στάτη και διανεμημένα 

τυλίγματα στο τύμπανο του δρομέα. Η διαδρομή μιας μαγνητικής γραμμής διαρρέει τον πυρήνα 

του στάτη, το πέλμα και το σώμα δύο πόλων, δύο φορές το διάκενο μεταξύ δρομέα και στάτη , δύο 

φορές τις οδοντώσεις του δρομέα και τέλος τον πυρήνα του δρομέα. Κατ’ απόλυτη αντιστοιχία 

προκύπτει το διάρρευμα σε κάθε στρεφόμενη ηλεκτρική μηχανή, συναρτήσει του αθροίσματος 

των μαγνητικών τάσεων. 

Συχνά, όσον αφορά στην επίλυση προβλημάτων ηλεκτρικών μηχανών, λαμβάνονται 

επιφάνειες προς ανάλυση, στις οποίες η μαγνητική ροή είναι κάθετη. Έτσι η Σχέση 2.1-9 γίνεται: 

𝛷 = ∫ 𝐵 𝑑𝑆

𝛴

= ∫ 𝐵 𝑑𝑆

𝛴

 

Σχέση 2.1-38 

Ειδικά δε, όταν η μαγνητική επαγωγή είναι σταθερή, η παραπάνω σχέση γίνεται: 
𝛷 = 𝛣𝛴 Σχέση 2.1-39 

Από τη Σχέση 2.1-35 και τη Σχέση 2.1-9 μπορεί να εκφραστεί η μαγνητική ροή σε κάθε επί 

μέρους τμήμα της μηχανής ως συνάρτηση της μαγνητικής τάσης. Αντίστοιχα για τη μαγνητική 

επαγωγή: 

𝛷𝑎𝑏 = 𝑓(𝑈𝑚,𝑎𝑏), 𝐵 = 𝑓(𝑈𝑚,𝑎𝑏)  Σχέση 2.1-40 

Η ροή και μαγνητική επαγωγή, ως συναρτήσεις της μαγνητικής τάσης γίνονται απλούστερες, 

όταν το υλικό είναι ισοτροπικό, όπως στο διάκενο αέρα. Ακόμα περισσότερο σε ομογενές πεδίο. 

(Σχέση 2.1-41) Υπολογίζοντας τη μαγνητική ροή ή τη μαγνητική επαγωγή στο διάκενο αέρα, 
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προκύπτει η συνολική μαγνητική ροή στην επιλεγμένη διαδρομή μαγνητικής ροής και η 

αντίστοιχη μαγνητική επαγωγή. Τέλος, μπορεί να υπολογιστεί το απαιτούμενο διάρρευμα και 

μέσω αυτού το απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης. Για διαφορετικές τιμές της μαγνητικής ροής/ 

μαγνητικής επαγωγής προκύπτουν διαφορετικές τιμές του απαιτούμενου ρεύματος διέγερσης 

σχηματίζοντας μια καμπύλη. Εάν αντί της μαγνητικής ροής χρησιμοποιηθεί η επαγόμενη ΗΕΔ 

(Σχέση 2.1-11) ή η πεπλεγμένη ροή (Σχέση 2.1-12) σχηματίζονται οι αντίστοιχες καμπύλες. 

(Εικόνα 2.1-4) 

𝛷𝛿 = 𝛷𝑎𝑏 = 𝛬𝑎𝑏𝑈𝑚,𝑎𝑏
𝜊𝜇𝜊𝛾 𝜈έ𝜍
⇒      𝛷𝛿 =

휇0
𝑆
𝛿𝑈𝑚,𝑎𝑏 

Σχέση 2.1-41 

 

Εικόνα 2.1-4 Καμπύλες ΗΕΔ-Ιm, Ψ-Ιm [7, Figure 1.7] 

2.1.4 Εφαρμογή της αρχής της συνενέργειας στον προσδιορισμό της δύναμης/ 

ροπής 

Κατά τη διερεύνηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού, του οποίου το μαγνητικό κύκλωμα 

αλλάζει κατά τη λειτουργία, η ευκολότερη μέθοδος είναι η εφαρμογή της αρχής της συνενέργειας 

στην εκτίμηση της δύναμης και της ροπής. Παραδείγματα αυτού του είδους του εξοπλισμού είναι 

διπλής προεξέχουσας-πόλων μηχανές, διάφοροι ηλεκτρονόμοι και ούτω καθεξής.  

Υπενθυμίζεται ότι, όταν δίνεται ένα ηλεκτρικό παθητικό στοιχείο, όπως είναι η αντίσταση, 

το πηνίο ή ο πυκνωτής, τότε θεωρείται η πολικότητα της ηλεκτρικής τάσης στα άκρα του 

στοιχείου είναι συνδεδεμένη με τη φορά της έντασης του ρεύματος που το διαρρέει, δηλαδή το 

ρεύμα εισέρχεται από το θετικό ακροδέκτη, ή αλλιώς από τον ακροδέκτη που θεωρείται κατά 

σύμβαση ότι έχει υψηλότερο δυναμικό σε σχέση με τον άλλο ακροδέκτη. Έστω ένα στοιχειώδες 

θετικό φορτίου dq μεταφέρεται από το θετικό ακροδέκτη σε χρονικό διάστημα dt, ενώ η 

αντίστοιχη ηλεκτρική τάση είναι ίση με v(t), οπότε με βάση το βασικό ορισμό της ηλεκτρικής 

τάσης το αντίστοιχο στοιχειώδες έργο dWA→B είναι ίσο με: 

𝑑𝑊𝐴→𝐵 = 𝑉𝐴→𝐵𝑑𝑞 ⇒ 𝑣(𝑡) = 𝑉𝐴→𝐵 =
𝑑𝑊𝐴→𝐵
𝑑𝑞

 
Σχέση 2.1-42 

Όμως το έργο dWA→B πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα dt, οπότε λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ένταση του ρεύματος είναι ο ρυθμός μεταβολής της ποσότητας του ισοδύναμου 

θετικού φορτίου που διέρχεται από το στοιχείο στη μονάδα του χρόνου κατά μία επιλεγμένη 

φορά, προκύπτει η στιγμιαία ισχύς p(t) που καταναλώνεται στο στοιχείο: 

𝑝(𝑡) =
𝑑𝑊𝐴→𝐵
𝑑𝑡

=
𝑑𝑊𝐴→𝐵
𝑑𝑞

𝑑𝑞

𝑑𝑡
⇒ 𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) 

Σχέση 2.1-43 

Στην περίπτωση ενός πηνίου / τυλίγματος η αναπτυσσόμενη τάση είναι ίση με το ρυθμό της 

πεπλεγμένης ροής, όπου το πρόσημο «-» δεν υπάρχει πλέον λόγω της θεώρησης του στοιχείου με 

συνδεδεμένη φορά τάσης - ρεύματος, δηλαδή προκύπτει ότι: 
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𝑝(𝑡) =
𝑑휆

𝑑𝑡
𝑖(𝑡) 

Σχέση 2.1-44 

Εάν αγνοηθούν οι ωμικές απώλειες, τότε η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς p(t) ταυτίζεται με το 

ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου Wm(t) που προκαλείται από το 

επιβαλλόμενο ρεύμα, δηλαδή: 

𝑝(𝑡) =
𝑑𝑊𝑚
𝑑𝑡

 
Σχέση 2.1-45 

Από τη Σχέση 2.1-44 και τη Σχέση 2.1-45 προσδιορίζεται ότι η στοιχειώδης μεταβολή 

ενέργειας μαγνητικού πεδίου dWm είναι ίση με: 
𝑑𝑊𝑚
𝑑𝑡

=
𝑑휆

𝑑𝑡
𝑖(𝑡) ⇒ 𝑑𝑊𝑚 = 𝑑휆 ∗ 𝑖(𝑡) 

Σχέση 2.1-46 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πεπλεγμένη ροή λ(t) είναι ίση με το γινόμενο των σπειρών N επί 

της μαγνητικής ροής Φ(t) που διέρχεται από τη διατομή του τυλίγματος / πηνίου και ότι η 

μαγνητεγερτική δύναμη F(t) είναι ίση με το γινόμενο των σπειρών N επί της έντασης του 

ρεύματος i(t), η στοιχειώδης μεταβολή ενέργειας μαγνητικού πεδίου dWm από τη Σχέση 2.1-46 

γίνεται: 
𝑑𝑊𝑚 = 𝑖(𝑡)𝑑(𝑁𝛷) = 𝛮𝑖(𝑡)𝑑𝛷 = 𝐹(𝑡)𝑑𝛷 Σχέση 2.1-47 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαγνητεγερτική δύναμη F(t) είναι ίση με το γινόμενο της μέσης 

έντασης του μαγνητικού πεδίου H(t) κατά μήκος της μέσης διαδρομής του μαγνητικού 

κυκλώματος επί του αντίστοιχου μέσου μήκους lm με βάση τη Σχέση 2.1-34 και η μαγνητική ροή 

Φ(t) είναι ίση με το γινόμενο της μαγνητικής επαγωγής B(t) επί τη διατομή S του μαγνητικού 

κυκλώματος με βάση τη Σχέση 2.1-33, η στοιχειώδης μεταβολή ενέργειας μαγνητικού πεδίου 

dWm γίνεται: 
𝑑𝑊𝑚 = 𝛨(𝑡)𝑙𝑚𝑑(𝐵𝑆) = 𝑙𝑚𝑆𝐻(𝑡)𝑑𝐵 Σχέση 2.1-48 

Δηλαδή η στοιχειώδης ανά μονάδα όγκου αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου ή 

διαφορετικά η στοιχειώδης πυκνότητα ενέργειας μαγνητικού πεδίου είναι ίση με: 

𝑑𝑤𝑚 =
𝑑𝑊𝑚
𝑙𝑚𝑆

= 𝐻(𝑡)𝑑𝐵 
Σχέση 2.1-49 

Ολοκληρώνοντας τις τέσσερις παραπάνω σχέσεις από την αρχική κατάσταση «1» (λ1, Φ1, Β1) 

στην τελική κατάσταση «2» (λ2, Φ2, Β2) προσδιορίζεται η συνολική ενέργεια μαγνητικού πεδίου 

Wm:1→2 που απαιτείται για να γίνει αυτή η μετάβαση: 

𝑊𝑚:1→2 = ∫ 𝑖(𝑡)𝑑휆

𝜆2

𝜆1

= ∫ 𝐹(𝑡)𝑑𝛷

𝛷2

𝛷1

= 𝑙𝑚 ∫ 𝐻(𝑡)𝑑𝐵

𝜆2

𝜆1

 

Σχέση 2.1-50 

Αντίστοιχα, εναλλακτικά από την αρχική κατάσταση «1» της μαγνητικής επαγωγής Β1 στην 

τελική κατάσταση «2» μαγνητικής επαγωγής Β2 προσδιορίζεται η πυκνότητα ενέργειας 

μαγνητικού πεδίου wm:1→2 ανά μονάδα όγκου: 

𝑤𝑚:1→2 = ∫ 𝐻(𝑡)𝑑𝐵

𝐵2

𝐵1

 

Σχέση 2.1-51 

Στην περίπτωση μαγνητικού κυκλώματος χωρίς παραμένοντα μαγνητισμό, τα πάνω 

ολοκληρώματα (Σχέση 2.1-50 και Σχέση 2.1-51) έχουν μηδενικές αρχικές τιμές. Αντίθετα στην 

περίπτωση ύπαρξης παραμένοντα μαγνητισμού η αρχική του ενέργεια εξαρτάται από τα όσα 

χρονικά έχουν προηγηθεί, όπως φαίνεται στο βρόχο της ακόλουθης εικόνας.  
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Εικόνα 2.1-5 Βρόχος υστέρησης μαγνητικού υλικού  

Η ενέργεια αυτή προκύπτει ουσιαστικά από το οριζόντια διαγραμμισμένο εμβαδόν μεταξύ 

της εκάστοτε καμπύλης (i-λ, F-Φ, Η-Β) και του κατακόρυφου άξονα (λ, Φ, Β) των τριών 

περιπτώσεων του σχήματος 2.8. Στην περίπτωση γραμμικού μαγνητικού κυκλώματος, οι ανωτέρω 

καμπύλες (i-λ, F-Φ, Η-Β) μετατρέπονται σε ευθείες γραμμές. Λαμβάνοντας υπόψη την 

αυτεπαγωγή L προκύπτει η ενέργεια μαγνητικού πεδίου για μηδενική αρχική τιμή: 

𝑊𝑚 =
1

2
 휆𝑖 =

1

2
 𝐿𝑖2 =

1

2

휆2

𝐿
 

Σχέση 2.1-52 

 

 

Εικόνα 2.1-6 Ενέργεια και συνενέργεια μαγνητικού πεδίου: (α) καμπύλη i –λ, (β) F - Φ,  (γ) πυκνότητα 

ενέργειας και πυκνότητας συνενέργειας μαγνητικού πεδίου από καμπύλη Η –Β 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μαγνητική αντίσταση R προκύπτει η ενέργεια μαγνητικού πεδίου 

για μηδενική αρχική τιμή: 

𝑊𝑚 =
1

2
𝐹𝛷 =

1

2
𝑅𝛷2 =

1

2

𝐹2

𝑅
 

Σχέση 2.1-53 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μαγνητική διαπερατότητα μ προκύπτει η ενέργεια μαγνητικού 

πεδίου για μηδενική αρχική τιμή: 

𝑊𝑚 = 𝑙𝑚𝑆
1

2
𝐵𝐻 = 𝑙𝑚𝑆

1

2

𝐵2

휇
= 𝑙𝑚𝑆

1

2
휇𝐻2 

Σχέση 2.1-54 

Εναλλακτικά από την τελευταία περίπτωση προσδιορίζεται για σταθερά μεγέθη μαγνητικής 

επαγωγής και έντασης μαγνητικού πεδίου η πυκνότητα ενέργειας: 

𝑤𝑚 =
1

2
𝐵𝐻 =

1

2

𝐵2

휇
=
1

2
휇𝐻2 

Σχέση 2.1-55 

Στη γενικότερη περίπτωση για γραμμικό υλικό η συνολική αποθηκευμένη ενέργεια 

μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με την πυκνότητα ενέργειας υπολογίζεται ως εξής: 

𝑊𝑚 =∭𝑤𝑚𝑑𝑉

𝑉

=
1

2
∭𝐵𝐻𝑑𝑉

𝑉

=
1

2휇
∭𝐵2𝑑𝑉

𝑉

=
1

2
휇∭𝛨2𝑑𝑉

𝑉

 

Σχέση 2.1-56 

Πέρα όμως της ενέργειας ενός πηνίου χρήσιμο από υπολογιστικής σκοπιάς είναι το μέγεθος 

της συνενέργειας W/m, το οποίο έχει διαστάσεις ενέργειας και προκύπτει ως το συμπλήρωμα της 
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ενέργειας Wm του μαγνητικού πεδίου σε σχέση με το γινόμενο του ρεύματος i επί την 

πεπλεγμένη ροή λ του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή: 
𝑊′𝑚 = 𝑖휆 −𝑊𝑚 Σχέση 2.1-57 

Η συνενέργεια μαγνητικού πεδίου προκύπτει ουσιαστικά από το πλάγια διαγραμμισμένο 

εμβαδόν μεταξύ της εκάστοτε καμπύλης (i-λ, F-Φ, Η-Β) και του οριζόντιου άξονα (i, F, H) των 

τριών περιπτώσεων (Εικόνα 2.1-6). Εναλλακτικά μπορεί να δοθεί από τη σχέση: 

𝑊′𝑚 = ∫ 휆(𝑡)𝑑𝑖

𝑖2

𝑖1

= ∫ 𝛷(𝑡)𝑑𝐹

𝐹2

𝐹1

= 𝑙𝑚𝑆 ∫ 𝐵(𝑡)𝑑𝐻

𝐻2

𝐻1

 

Σχέση 2.1-58 

Στην περίπτωση γραμμικού μαγνητικού κυκλώματος η συνενέργεια W/m ταυτίζεται με την 

ενέργεια Wm. Η συνενέργεια δεν έχει φυσική σημασία, καθώς δεν αντιστοιχεί σε κάποια 

συγκεκριμένη μορφή ενέργειας, αλλά είναι ένα χρήσιμο μέγεθος κατά τον υπολογισμό της 

δύναμης ή της ροπής που ασκεί το μαγνητικό πεδίο, όπως θα φανεί στη συνέχεια. 

Η μετατροπή ενέργειας από μηχανική σε ηλεκτρική και το αντίστροφο χρησιμοποιείται 

κατά την παραγωγή και την εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας και συνήθως πραγματοποιείται 

με τη μεσολάβηση ενός οιωνοί στατικού μαγνητικού πεδίου. Για να γίνει πιο αντιληπτό αυτό, 

έστω ο ηλεκτρονόμος (Εικόνα 2.1-7) που είναι μία στοιχειώδης συσκευή ηλεκτρομηχανικής 

μετατροπής ενέργειας αποτελούμενη από ένα τύλιγμα, γνωστό ως πηνίο αυτοσυγκράτησης ή 

διέγερσης, και ένα κινούμενο μέλος, γνωστό ως οπλισμός, έχοντας ένα βαθμό ελευθερίας. Όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα ροής ενέργειας (Εικόνα 2.1-7β) η ηλεκτρική ενέργεια εξέρχεται από 

την πηγή, δαπανάται ένα μέρος στις ωμικές αντιστάσεις, ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από το 

μαγνητικό πεδίο μέσω της αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης που αναπτύσσεται πάνω στο πηνίο. 

Ακολούθως ένα μέρος της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου χάνεται υπό τη μορφή απωλειών 

πυρήνα (υστέρησης και δινορρευμάτων), ένα μέρος αποθηκεύεται στο πηνίο, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια, η οποία αποδίδεται κυρίως στο μηχανικό φορτίο (εδώ 

στον οπλισμό), ενώ το υπόλοιπο μέρος της χάνεται σε μηχανικές απώλειες (τριβές επιφανειών, 

απόσβεση ελατηρίου κτλ.). 

 

Εικόνα 2.1-7 (α) Απλοποιημένη δομή ηλεκτρονόμου, (β) ροή ενέργειας 

 

Έστω μία στοιχειώδης ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας dEe-in που παράγεται από το 

ηλεκτρικό σύστημα / πηγή καταναλώνεται για την αύξηση της αποθηκευμένης ενέργειας στο 

μαγνητικό πεδίο dEmag, για την παραγωγή μηχανικού έργου dEmech και για τις διάφορες 

απώλειες θερμότητας dEth. Δηλαδή: 
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𝑑𝐸𝑒−𝑖𝑛 = 𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝑑𝐸𝑡ℎ Σχέση 2.1-59 

Εναλλακτικά οι απώλειες θερμότητας δύνανται να διαχωριστούν και να συμπεριληφθούν 

κατάλληλα στις βασικές μορφές ενέργειας που εμπλέκονται (ηλεκτρική, μηχανική, 

αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου). Συγκεκριμένα ορίζονται: 

Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια dEel που απορροφά το μαγνητικό πεδίο μέσω της 

αναπτυσσόμενης τάσης VL κατά το νόμο του Faraday είναι ίση με την προσφερόμενη 

ενέργεια της ηλεκτρικής πηγής dEe-in έχοντας αφαιρέσει τις θερμικές απώλειες στις 

ωμικές αντιστάσεις dEth-R, δηλαδή: 
𝑑𝐸𝑒𝑙 = 𝑑𝐸𝑒−𝑖𝑛 − 𝑑𝐸𝑡ℎ−𝑅 = 𝐸𝑆𝑖 𝑑𝑡 − 𝑖

2𝑅𝑑𝑡 = (𝐸𝑆 − 𝑖𝑅)𝑖𝑑𝑡 = 𝑉𝐿𝑖𝑑𝑡 Σχέση 2.1-60 

Το εσωτερικό μηχανικό έργο dWmech είναι η στοιχειώδης μηχανική ενέργεια που 

περιλαμβάνει το ωφέλιμο μηχανικό έργο dEmech και τις μηχανικές απώλειες dEth-mech, 

δηλαδή: 

𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑑𝐸𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝑑𝐸𝑡ℎ−𝑚𝑒𝑐ℎ Σχέση 2.1-61 

 

Η συνολική ενέργεια μαγνητικού πεδίου dWm είναι το άθροισμα της στοιχειώδους 

αποθηκευμένης ενέργειας του μαγνητικού πεδίου dEmag και των θερμικών απωλειών 

λόγω του μαγνητικού πεδίου dEth-mag, δηλαδή: 

𝑑𝑊𝑚 = 𝑑𝐸𝑚𝑎𝑔 + 𝑑𝐸𝑡ℎ−𝑚𝑎𝑔 Σχέση 2.1-62 

Δηλαδή η καθαρά εισερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια ισούται με το άθροισμα του εσωτερικού 

μηχανικού έργου και της συνολικής ενέργειας μαγνητικού πεδίου, οπότε από τη Σχέση 2.1-60, 

τη Σχέση 2.1-61 και τη Σχέση 2.1-62 προκύπτει: 

𝑑𝐸𝑒𝑙 = 𝑑𝑊𝑚 + 𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ Σχέση 2.1-63 

Αντικαθιστώντας την πτώση τάσης του πηνίου πάνω στο τύλιγμα του ηλεκτρονόμου με 𝑉𝐿 =
𝑑휆/𝑑𝑡 προκύπτει η στοιχειώδης καθαρή ηλεκτρική ενέργεια dEel: 

𝑑𝐸𝑒𝑙 =
𝑑휆

𝑑𝑡
𝑖 𝑑𝑡 = 𝑖 𝑑휆 

Σχέση 2.1-64 

Το στοιχειώδες εσωτερικό μηχανικό έργο dWmech που αποδίδεται από το μαγνητικό πεδίο 

στον οπλισμό είναι ίσο με το γινόμενο της δύναμης Ff  που ασκεί το μαγνητικό πεδίο στον οπλισμό 

(ή αλλιώς της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης) επί τη στοιχειώδη μετατόπιση dx του οπλισμού 

(Εικόνα 2.1-7α), δηλαδή: 

𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐹𝑓𝑑𝑥 Σχέση 2.1-65 

Σημειώνεται ότι για τη μέτρηση της απόστασης κατά τη διεύθυνση x έχει τεθεί ως αρχή ένα 

ακίνητο σημείο, που στην παρούσα περίπτωση είναι το αριστερό άκρο του ελατηρίου, όταν δεν 

έχει υποστεί ουδεμία μεταβολή (επιμήκυνση ή βράχυνση). 

Από τη Σχέση 2.1-63 έως τη Σχέση 2.1-65 προσδιορίζεται η στοιχειώδης ενέργεια dWm που 

συσσωρεύεται στο μαγνητικό πεδίο: 

𝑑𝑊𝑚 = 𝑑𝐸𝑒𝑙 − 𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑖 𝑑휆 − 𝐹𝑓𝑑𝑥 Σχέση 2.1-66 

Φαίνεται ότι η στοιχειώδης μεταβολή dWm είναι συνάρτηση τεσσάρων μεγεθών: της έντασης 

του ρεύματος i, της πεπλεγμένης ροής λ, της δύναμης του πεδίου Ff και της μετατόπισης του 

οπλισμού x. Λόγω όμως της δομής του διαφορικού από μαθηματικής σκοπιάς οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι η πεπλεγμένη ροή λ και η μετατόπιση του οπλισμού x. Για να γίνει πιο εύκολα 

αντιληπτό αυτό, ας υποτεθεί ότι η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Wm είναι συνάρτηση της 

πεπλεγμένης ροής λ και της μετατόπισης του οπλισμού x, δηλαδή ισχύει Wm(λ,x). Σ’ αυτήν την 

περίπτωση η στοιχειώδης μεταβολή της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου υπό τη μορφή 

διαφορικών και μερικών παραγώγων είναι ίση με: 
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𝑑𝑊𝑚 =
𝜕𝑊𝑚(휆, 𝑥)

𝜕휆
𝑑휆 +

𝜕𝑊𝑚(휆, 𝑥)

𝜕𝑥
𝑑𝑥, 휊휋ό𝜏휀 

Σχέση 2.1-67 

𝑖 =
𝜕𝑊𝑚(휆, 𝑥)

𝜕휆
 

Σχέση 2.1-68 

𝐹𝑓 =
𝜕𝑊𝑚(휆, 𝑥)

𝜕𝑥
 

Σχέση 2.1-69 

Δηλαδή, από τη Σχέση 2.1-68 υπολογίζεται η ένταση του ρεύματος i και από τη Σχέση 2.1-69 η 

ηλεκτρομαγνητική δύναμη Ff. Από τη δομή του προβλήματος η ένταση του ρεύματος δύναται να 

υπολογιστεί και μέσω των στοιχείων του σχηματιζόμενου κυκλώματος (νόμος τάσεων του 

Kirchhoff), ενώ η Σχέση 2.1-69 είναι αναγκαία για την εύρεση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης 

καθιστώντας την εν λόγω σχέση ιδιαίτερα κρίσιμη. Συγχρόνως, προκύπτει ότι με σταθερή 

πεπλεγμένη ροή και κατ’ επέκταση μαγνητική ροή η ηλεκτρομαγνητική δύναμη τείνει να 

ελαττώσει την αποθηκευμένη ενέργεια στο μαγνητικό πεδίο. Ωστόσο οι δύο παραπάνω σχέσεις 

έχουν μία εγγενή αδυναμία, καθώς θεωρείται ανεξάρτητη μεταβλητή η πεπλεγμένη ροή λ του 

πηνίου αυτοσυγκράτησης, ενώ συνήθως είναι πιο εύκολο να αναλυθούν τα εμπλεκόμενα μεγέθη 

σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος i. Σε αυτό διευκολύνει η έννοια της συνενέργειας W/m, 

καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση η αντίστοιχη στοιχειώδης μεταβολή είναι ίση με: 
𝑊′𝑚 = 𝑖 𝑑𝑙 + 휆 𝑑𝑖 − 𝑑𝑊𝑚 Σχέση 2.1-70 

Από τη Σχέση 2.1-66 και τη Σχέση 2.1-70 προκύπτει: 
𝑑𝑊′𝑚 = 휆 𝑑𝑖 + 𝐹𝑓 𝑑𝑥 Σχέση 2.1-71 

Εάν υποτεθεί ότι η συνενέργεια του μαγνητικού πεδίου W/m είναι συνάρτηση της έντασης 

του ρεύματος i και της μετατόπισης του οπλισμού x, δηλαδή ότι ισχύει W/m(i,x), τότε, η 

στοιχειώδης μεταβολή της συνενέργειας του μαγνητικού πεδίου υπό τη μορφή διαφορικών και 

μερικών παραγώγων είναι ίση με: 

𝑑𝑊′𝑚 =
𝜕𝑊′𝑚
𝜕𝑖

𝑑𝑖 +
𝜕𝑊′𝑚
𝜕𝑥

𝑑𝑥 
Σχέση 2.1-72 

Από τις δύο παραπάνω σχέσεις εξάγεται: 

휆 =
𝜕𝑊′

𝑚(𝑖, 𝑥)

𝜕𝑖
 

Σχέση 2.1-73 

𝐹𝑓 =
𝜕𝑊′𝑚(𝑖, 𝑥)

𝜕𝑥
 

Σχέση 2.1-74 

Υπολογίζονται, δηλαδή, η πεπλεγμένη ροή λ και η ηλεκτρομαγνητική δύναμη Ff. Από τη δομή 

του προβλήματος η πεπλεγμένη ροή μπορεί να υπολογιστεί μέσω των στοιχείων του 

σχηματιζόμενου κυκλώματος, αν είναι γνωστή η εξάρτηση πεπλεγμένης ροής – έντασης 

ρεύματος. Αντίθετα, όπως συνέβη και με τη Σχέση 2.1-69, η Σχέση 2.1-74 είναι αναγκαία για την 

εύρεση της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και εξαιτίας αυτού ιδιαιτέρως κρίσιμη. Συγχρόνως 

προκύπτει ότι με σταθερή ένταση ρεύματος η ηλεκτρομαγνητική δύναμη τείνει να αυξήσει τη 

συνενέργεια του μαγνητικού πεδίου. 

Εάν αντί του ηλεκτρονόμου υπήρχε μία συσκευή με περιστρεφόμενο κινητό μέλος, θα 

επαναλαμβανόταν αυτή η ανάλυση με τις μόνες διαφοροποιήσεις ότι, αντί της μετατόπισης του 

οπλισμού x θα υπήρχε η στιγμιαία γωνιακή θέση θ (με συγκεκριμένο σημείο μηδενικής τιμής) 

και αντί της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης Ff  θα υπήρχε η ηλεκτρομαγνητική ροπή Τf, που ασκεί 

το μαγνητικό πεδίο στο περιστρεφόμενο μέλος της συσκευής, καθώς το στοιχειώδες μηχανικό 

έργο dWmech είναι ίσο με: 
𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑇𝑓 𝑑휃 Σχέση 2.1-75 

Οπότε με βάση την προηγούμενη ανάλυση η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου Wm εκφράζεται 

πλέον συναρτήσει της πεπλεγμένης ροής λ και της γωνίας θ, ενώ η ηλεκτρομαγνητική ροπή Τf 

μπορεί να υπολογιστεί από τη μερική παράγωγο της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου Wm(λ,θ) 

ως προς τη γωνία θ, δηλαδή: 

𝑇𝑓 = −
𝜕𝑊𝑚(휆, 휃)

𝜕휃
 

Σχέση 2.1-76 
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Εναλλακτικά η συνενέργεια του μαγνητικού πεδίου W/m εκφράζεται πλέον συναρτήσει της 

έντασης του ρεύματος i και της γωνίας θ, ενώ η ηλεκτρομαγνητική ροπή Τf μπορεί να 

υπολογιστεί από τη μερική παράγωγο της συνενέργειας του μαγνητικού πεδίου W/m(i,θ) ως προς 

τη γωνία θ, δηλαδή: 

𝑇𝑓 = −
𝜕𝑊′𝑚(𝑖, 휃)

𝜕휃
 

Σχέση 2.1-77 

Με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων η ροπή υπολογίζεται από τη διαφόριση της 

συνενέργειας του μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με τη στροφική μετακίνηση, διατηρώντας 

την ένταση του ρεύματος σταθερή, δηλαδή: 

𝑇𝑓 =
𝜕

𝜕휃
∫ 𝑑𝑉

𝑉

∫ 𝑩 𝑑𝑯

𝐻2

𝐻1

 

Σχέση 2.1-78 

2.1.5 Τανυστής τάσεων Maxwell: ακτινική και εφαπτομενική τάση 

Ο τανυστής τάσης του Maxwell είναι ίσως η πιο γενική ιδέα προσδιορισμού μηχανικών 

τάσεων / πιέσεων λόγω του μαγνητικού πεδίου, δυνάμεων και ροπής. Είναι γνωστό ότι η 

γραμμική πυκνότητα ρεύματος επί μίας μεταλλικής επιφάνειας δημιουργεί εφαπτομενική 

ένταση μαγνητικού πεδίου σε αυτήν την επιφάνεια, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για την 

παραγωγή εφαπτομενικής μηχανικής τάσης, όσο και για τη δημιουργία ροπής στις 

περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. 

Σε αριθμητικές μεθόδους, ο τανυστής τάσης Maxwell χρησιμοποιείται συχνά στον 

υπολογισμό των δυνάμεων και της ροπής. Η ιδέα βασίζεται στην αρχή του Faraday. Η ... 

απεικονίζει τη χρήση μαγνητικής ροής σε διάκενο αέρα μίας ασύγχρονης μηχανής, όταν η 

μηχανή λειτουργεί με μεγάλο φορτίο, προκειμένου να απεικονιστούν καθαρά οι εφαπτομενικές 

διαδρομές των γραμμών μαγνητικής ροής. 

 

Εικόνα 2.1-8 Προσδιορισμός έντασης μαγνητικού πεδίου για ένα επαγωγικόκινητήρα 30kW, τεσσάρων 

πόλων και 50Hz, ο οποίος περιστρέφεται αριστερόστροφα ως κινητήρας, υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. Η 

εφαπτομενική τάση είναι πολύ μεγάλη και παράγει μεγάλη ροπή στρέψης. Το μεγεθυμένο σχήμα δείχνει 

τις εφαπτομενικές και τις κάθετες συνιστώσες της έντασης του μαγνητικού πεδίου [7, Figure 1.17] 

Στα προαναφερθέντα σχήματα οι γραμμές μαγνητικής ροής διασχίζουν το διάκενο του αέρα 

κάπως εφαπτομενικά. Οπότε, αν κάποιος φανταστεί αυτές τις γραμμές εύκαμπτες, τότε 

προκαλούν μία σημαντική ροπή περιστροφής του δρομέα, στην προκειμένη περίπτωση 

αριστερόστροφη. Σύμφωνα με τη θεωρία του Maxwell η ένταση του μαγνητικού πεδίου μεταξύ 

των αντικειμένων στο διάκενο αέρα δημιουργεί μία μηχανική τάση στις επιφάνειες των 

αντικειμένων αυτών: 

𝜎𝐹 =
1

2
휇0𝛨

2 
Σχέση 2.1-79 

Η μηχανική τάση εντοπίζεται στην κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών και σχηματίζεται 

μία ισοδύναμη μηχανική τάση κάθετη στις γραμμές αυτές. Όταν η μηχανική τάση διαιρεθεί σε 

κάθετη (με δείκτη n) και εφαπτομενική συνιστώσα (με δείκτη t), τότε αυτές είναι ίσες με: 
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𝜎𝐹𝑛 =
1

2
휇0(𝛨𝑛

2 − (𝛨𝑡
2) 

Σχέση 2.1-80 

𝜎𝐹𝑡 = 휇0𝛨𝑛𝛨𝑡 Σχέση 2.1-81 

Για την παραγωγή ροπής σημαντικότερη είναι η εφαπτομενική συνιστώσα. Σε κάθε 

περίπτωση η συνολική ροπή Τ προκύπτει από την ολοκλήρωση του τανυστή μηχανικής τάσης σε 

ολόκληρο τον κύλινδρο Γ που περικλείει το δρομέα οριακά επί την αντίστοιχη ακτίνα του 

δρομέα, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται καθόλου σιδηρομαγνητικό υλικό (ουσιαστικά στη 

διεπιφάνεια δρομέα – διάκενο αέρα). Οπότε η συνολική ροπή υπολογίζεται ως εξής:  

𝑻 =
𝑙

휇0
∫ 𝒓 𝑋 [(𝑩 ∗ 𝒏) ∗ 𝑩

𝛤

−
𝐵2

2
𝒏]𝑑𝛤 

Σχέση 2.1-82 

όπου l είναι το μήκος της ηλεκτρικής μηχανής, B η μαγνητική επαγωγή, n το κάθετο μοναδιαίο 

διάνυσμα στο στοιχείο, r το διάνυσμα του μοχλοβραχίονα που συνδέει το κέντρο περιστροφής 

του δρομέα με το μέσο του στοιχειώδους τμήματος ολοκλήρωσης dΓ. Ο πρώτος όρος περιέχει την 

εφαπτομενική δύναμη που συμμετέχει στην ανάπτυξη της ροπής. Αφού τα διανύσματα r και n 

είναι παράλληλα, ο τελευταίος όρος δε συμμετέχει στη διαμόρφωση της ροπής, παρά μόνο 

αντιπροσωπεύει την κάθετη συνιστώσα επί της κυλινδρικής επιφάνειας. 

Σε κάθε περίπτωση ο τανυστής μηχανικής τάσης του Maxwell είναι μία από τις βασικότερες 

αρχές για τον προσδιορισμό της ροπής. Δυστυχώς όμως λόγω αριθμητικών ανακριβειών με την 

άμεση χρήση των πεπερασμένων στοιχείων στη Σχέση 2.1-82 η ροπή υπολογίζεται συνήθως με 

άλλες μεθόδους, όπως του Arkkio, όπου η αντίστοιχη ολοκλήρωση γίνεται σε όλο τον όγκο του 

αέρα διακένου που εκτείνεται μεταξύ των ακτίνων στάτη rs και δρομέα rr αντίστοιχα: 

𝑇 =
𝑙

휇0(𝑟𝑠 − 𝑟𝑟)
∫ 𝑟

𝑆

𝐵𝑛𝐵𝑡𝑑𝑆 

Σχέση 2.1-83 

όπου l είναι το μήκος της ηλεκτρικής μηχανής, Bn και Bt η κάθετη και η εφαπτομενική 

συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής στην επιφάνεια S του διακένου αέρα και dS η στοιχειώδης 

επιφάνεια ενός πεπερασμένου στοιχείου.  

Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος είναι η μέθοδος του ρεύματος μαγνήτισης, όπου γίνεται 

η χρήση αυτού του ρεύματος διέγερσης και ο προσδιορισμός της μαγνητικής ροής επί των 

συνοριακών επιφανειών μεταξύ του σιδήρου ή του μόνιμου μαγνήτη και του αέρα, με συνέπεια 

η αντίστοιχη σχέση να είναι η εξής: 

𝑇 =
𝑙

휇0
∫ 𝒓[(𝐵𝑡,𝐹𝐸

2 − 𝐵𝑡,𝑎𝑖𝑟
2) ∗ 𝒏 − (𝐵𝑡,𝐹𝐸𝐵𝑡,𝑎𝑖𝑟 − 𝐵𝑡,𝑎𝑖𝑟

2) ∗ 𝒕]

𝛤𝐶

𝑑𝛤𝐶 

Σχέση 2.1-84 

 

όπου l είναι το μήκος της ηλεκτρικής μηχανής, Γc περιλαμβάνει όλες τις διεπιφάνειες μεταξύ 

σιδηρομαγνητικού υλικού ή μόνιμου μαγνήτη και αέρα, dΓc το μήκος της πλευράς του 

πεπερασμένου στοιχείου που εντοπίζεται στο σύνορο,  Bn και Bt η κάθετη και η εφαπτομενική 

συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής στο dΓc, n το κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα στο στοιχείο και 

t το αντίστοιχο εφαπτομενικό, το διάνυσμα του μοχλοβραχίονα που συνδέει το κέντρο 

περιστροφής του δρομέα με το μέσο του στοιχειώδους τμήματος ολοκλήρωσης dΓc.  

Στην περίπτωση μίας ηλεκτρικής μηχανής συνεχούς ρεύματος (….) διαπιστώνεται ότι η 

γραμμική πυκνότητα ρεύματος Jγ δημιουργεί μία εφαπτομενική ένταση μαγνητικού πεδίου 

Hy,air, η οποία αριθμητικά είναι ίση με τη Jγ, αν θεωρηθεί ότι η σχετική μαγνητική 

διαπερατότητα είναι άπειρη σε σχέση με του αέρα. 
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Εικόνα 2.1-9 (α) Γενική περιγραφή γραμμικής πυκνότητας ρεύματος Α=Jγ και (b) της εφαρμογής 

στην εύρεση της έντασης μαγνητικού πεδίου σε έναν μαγνητικό πόλο μηχανής συνεχούς ρεύματος [17, Figure 

1.12] 

Οπότε προκύπτει: 
𝜎𝐹𝑡 = 휇0𝛨𝑛𝐽𝛾 = 𝛣𝑛𝐽𝛾 Σχέση 2.1-85 

Η Σχέση 2.1-85 μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση χρονικά μεταβαλλόμενων τιμών 

εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες στιγμιαίες τιμές, καθώς επίσης και για διαφορετικές θέσεις του 

χώρου, δηλαδή: 
𝜎𝐹𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝛣𝑛(𝑥, 𝑡)𝐽𝛾(𝑥, 𝑡) Σχέση 2.1-86 

Η Σχέση 2.1-86 αποτελεί μία πολύ βασική αρχική σχέση για τη διαστασιολόγηση μίας 

ηλεκτρικής μηχανής, καθώς μπορεί να εκτιμηθεί η αναπτυσσόμενη ροπή της μηχανής, όταν οι 

διαστάσεις του δρομέα έχουν επιλεχθεί. 

Στις ηλεκτρικές μηχανές οι εφαπτομενικές μηχανικές τάσεις στο διάκενο του αέρα τυπικά 

κυμαίνονται μεταξύ 10 και 50 kPa ανάλογα με την κατασκευή της ηλεκτρικής μηχανής, την 

αρχή λειτουργίας της και τη ψύξη της. Για παράδειγμα, για σύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές 

μονίμων μαγνητών οι τιμές είναι μεταξύ 20 και 30 kPa, για επαγωγικές μηχανές χωρίς ψύξη 

είναι κατά λίγο μικρότερες, με σύστημα ψύξης αέρα φτάνουν στα 50 kPa και με τεχνητή ψύξη 

ακόμη υψηλότερα. 

Στην πραγματικότητα στον αέρα δεν αναπτύσσεται μαγνητική δύναμη, καθώς είναι 

αμαγνητικό υλικό, αν και κάποια μηχανική τάση εμφανίζεται εξαιτίας της έντασης μαγνητικού 

πεδίου. Ωστόσο μόνο το μέρος της μαγνητικής ροής στο διάκενο αέρα που προκαλείται από τη 

μαγνητική ευαισθησία του σιδηρομαγνητικού κυκλώματος αναπτύσσει μαγνητική δύναμη, η 

οποία μέσω του σχετικού τανυστή οδηγεί στην ανάπτυξη κάθετης δύναμης επί της περιφέρειας 

του δρομέα ίσης με: 

𝐹𝐹𝐸,𝑛 =
𝐵𝛿
2𝑆𝛿
2휇0

(1 −
1

휇𝑟
) 

Σχέση 2.1-87 

με τον τελευταίο όρο να τείνει στη μονάδα, εκτός αν το σιδηρομαγνητικό υλικό είναι έντονα 

κορεσμένο. Συνήθως είναι της τάξης των μερικών MPa. 

2.1.6 Αυτεπαγωγή και αλληλεπαγωγή 

Κατά τη σχεδίαση των ηλεκτρικών μηχανών κύριο ρόλο παίζουν οι αναπτυσσόμενοι 

συντελεστές αυτεπαγωγής και αλληλεπαγωγής. Ειδικότερα, για ένα ιδανικό πηνίο όπου η ροή 

διέρχεται από όλες τις σπείρες ιδανικά ο συντελεστής αυτεπαγωγής δίνεται από την πεπλεγμένη 

ροή λ που δημιουργεί η ένταση του ρεύματος Ι που το διαρρέει προς την ένταση αυτή:  
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𝐿 =
휆

𝛪
=
𝛷𝑚
𝐹
=
𝑁2

𝑅
 

Σχέση 2.1-88 

Αντίστοιχα η αλληλεπαγωγή L12 αναφέρεται ως ο λόγος της πεπλεγμένης ροής λ12 που 

διαρρέει το πηνίο 1, αλλά δημιουργείται από την ένταση του ρεύματος Ι2 που διαρρέει το πηνίο 

2 προς την ένταση αυτή:  

𝐿12 =
휆12
𝛪2
|
𝛪1=0

=
𝛮1𝛷12
𝐹2
𝑁2
⁄

=
𝛮1𝛮2
𝑅12

 
Σχέση 2.1-89 

Όμως γενικότερα σ’ ένα χώρο μπορούν να υπάρξουν n αλληλοεπιδρώντα τυλίγματα / 

ηλεκτρικά κυκλώματα, όπου από το j-ιοστό τύλιγμα διέρχεται μία πεπλεγμένη ροή λj, ενώ 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης ij. Όμως η Σχέση 2.1-46 ισχύει ανεξάρτητα αν υπάρχει ένα ή πολλά 

τυλίγματα για το j-ιοστό πηνίο, δηλαδή η ενέργεια του είναι ίση με: 

𝑊𝑚−𝑗 = ∫𝑑𝑊𝑚−𝑗 = ∫𝑖𝑗𝑑휆𝑗 
Σχέση 2.1-90 

Συνεπώς η συνολική ενέργεια από όλα τα τυλίγματα είναι ίση με: 

𝑊𝑚−𝑗 =∑𝑊𝑚−𝑗

𝑛

𝑗=1

=∑ ∫ 𝑖𝑗(𝑡) 𝑑휆𝑗

𝛬𝑗2

𝛬𝑗1

𝑛

𝑗=1

 

Σχέση 2.1-91 

όπου Λj1, Λj2 είναι οι τυπικές τιμές αρχικής και τελικής πεπλεγμένης ροής του j-ιοστού 

τυλίγματος. 

Στην περίπτωση ενός γραμμικού συστήματος τυλιγμάτων ισχύει ότι η συνολική 

πεπλεγμένη ροή δίνεται από τη σχέση:  

휆𝑗 =∑𝐿𝑗𝑖

𝑛

𝑗=1

𝐼𝑖 = 𝐿𝑗1𝐼1 +⋯+ 𝐿𝑗𝑛𝐼𝑛 
Σχέση 2.1-92 

Οπότε η συνολική ενέργεια δίνεται από τη σχέση:  

𝑊𝑚 =∑ ∫ 𝑖𝑗𝑑(∑𝐿𝑗𝑖𝑖𝑖

𝑛

𝑖=1

)

𝛬2

𝛬1

𝑛

𝑗=1

=∑∑ ∫ 𝐼𝑗𝐿𝑗𝑖 𝑑𝑖

𝛪𝑖2

𝛪𝑗1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

Σχέση 2.1-93 

Για να γίνει αντιληπτόw ο τρόπος ολοκλήρωσης αυτής της σχέσης, θεωρείται η περίπτωση 

δύο τυλιγμάτων γραμμικής συμπεριφοράς. Αρχικά τροφοδοτείται το 1ο τύλιγμα με ρεύμα έντασης 

από 0 σε Ι1, οπότε η αντίστοιχη αποθηκευμένη ενέργεια είναι:  

𝑊𝑚−1 = ∫ 𝑖1𝐿11 𝑑𝑖1

𝐼1

0

= ∫ 𝑖1𝐿1 𝑑𝑖1

𝐼1

0

=
1

2
𝐿1𝑖1

2 

Σχέση 2.1-94 

Ακολούθως τροφοδοτείται το 2ο τύλιγμα με ρεύμα έντασης από 0 ως Ι2, με συνέπεια η 

αντίστοιχη αποθηκευμένη ενέργεια να είναι ίση με:  

𝑊𝑚−2 = ∫ 𝑖2𝐿22 𝑑𝑖2

𝐼1

0

= ∫ 𝑖2𝐿2 𝑑𝑖2

𝐼1

0

=
1

2
𝐿2𝑖2

2 

Σχέση 2.1-95 

Οπότε η συνολική ενέργεια στην περίπτωση δύο τυλιγμάτων γραμμικής συμπεριφοράς 

είναι ίση με: 

𝑊𝑚 = 𝑊𝑚−1 +𝑊𝑚−2 =
1

2
𝐿1𝐼1

2 +
1

2
𝐿2𝐼2

2 +𝑀21𝐼1𝐼2 

=
1

2
𝐿1𝐼1

2 +
1

2
𝐿2𝐼2

2 +
1

2
𝑀21𝐼1𝐼2 +

1

2
𝑀12𝐼1𝐼2 

Σχέση 2.1-96 

Ανεξάρτητα του τρόπου διαδοχής της τροφοδότησης των δύο τυλιγμάτων γραμμικής 

συμπεριφοράς αποδεικνύεται η Σχέση 2.1-96 σε κάθε περίπτωση.  Εάν η ίδια διαδικασία 

ακολουθηθεί προσθέτοντας το 3ο, το 4ο ως το no τύλιγμα η Σχέση 2.1-96 μετασχηματίζεται στην 

ακόλουθη μορφή: 
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𝑊𝑚 =
1

2
∑𝐿𝑖𝐼𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+
1

2
∑ ∑ 𝐿𝑗𝑖𝐼𝑖𝐼𝑗

𝑛

𝑖=1,𝑗≠𝑖

𝑛

𝑗=1

 
Σχέση 2.1-97 

Αντίστοιχα η συνενέργεια W/m ορίζεται γενικά ως εξής: 

𝑊′𝑚 =∑휆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑖𝑖 −𝑊𝑚 =∑ ∫ 휆𝑗(𝑡)

𝐼𝑗2

𝐼𝑗1

𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Σχέση 2.1-98 

 

Στην περίπτωση γραμμικού συστήματος πηνίων η συνενέργεια W/m είναι ίση με την ενέργεια 

Wm.  

Εναλλακτικά μπορούν να υπολογιστούν ενεργειακά οι συντελεστές αυτεπαγωγής και 

αλληλεπαγωγής. Ειδικότερα στην περίπτωση δύο συζευγμένων πηνίων ισχύει ότι η συνολική 

μαγνητική ενέργεια δίνεται από τη μία πλευρά με τη Σχέση 2.1-96. Ωστόσο μπορεί να 

υπολογιστεί από τη Σχέση 2.1-56 ολοκληρώνοντας ως προς τα πεδιακά μεγέθη ως προς τον όγκο, 

όπου ισχύουν ότι: 
𝐻 = 𝐻1 +𝐻2 Σχέση 2.1-99 

𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 Σχέση 2.1-100 

Οπότε:  

𝑊𝑚 =
1

2
∭𝐵𝐻 𝑑𝑉

𝑉

=
1

2
∭(𝐵1 + 𝐵2)(𝐻1 +𝐻2)𝑑𝑉

𝑉

= 

1

2
∭𝐵1𝐻1 𝑑𝑉

𝑉

+
1

2
∭𝐵1𝐻2 𝑑𝑉

𝑉

+
1

2
∭𝐵2𝐻1 𝑑𝑉

𝑉

+
1

2
∭𝐵2𝐻2 𝑑𝑉

𝑉

 

Σχέση 2.1-101 

 

Από τη Σχέση 2.1-96 και τη Σχέση 2.1-101 προκύπτει:  

 

𝐿1 =
1

𝐼1
2∭𝐵1𝐻1 𝑑𝑉

𝑉

 

Σχέση 2.1-102 

𝐿12 =
1

𝐼1𝐼2
∭𝐵1𝐻2 𝑑𝑉

𝑉

 

Σχέση 2.1-103 

𝐿2 =
1

𝐼2
2∭𝐵2𝐻2 𝑑𝑉

𝑉

 

Σχέση 2.1-104 

Με τις παραπάνω σχέσεις είναι δυνατός ο υπολογισμός των αυτεπαγωγών και των 

αλληλεπαγωγών. Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εύρεση κυκλωματικών μοντέλων, 

διότι ορισμένες αυτεπαγωγές και αλληλεπαγωγές είναι δυνατό να έχουν αναχθεί σε 

συγκεκριμένο επίπεδο τάσης, π.χ. σε μετασχηματιστή τα μεγέθη του δευτερεύοντος μπορεί να 

είναι ανηγμένα στο πρωτεύον, σε επαγωγικό κινητήρα τα μεγέθη του δρομέα στο στάτη κτλ., το 

οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση του κατάλληλου παράγοντα μετασχηματισμού. 

2.1.7 Συσχέτιση με ανά μονάδα μεγέθη 

Στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε άλλα συστήματα - δίκτυα π.χ. 

υδραυλικής, ναυπηγικής, είναι πιο εύκολο από υπολογιστικής πλευράς να κανονικοποιούνται 

τα μεγέθη του υπό μελέτη συστήματος διαιρώντας το κάθε μέγεθος με μία αντίστοιχη τιμή 

αναφοράς που καλείται τιμή βάσης. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να αποκτά κανείς άμεση 

γνώση του μεγέθους ως ποσοστό της τιμής βάσης που αντιστοιχεί συνήθως στην κανονική 

λειτουργία ή στις ονομαστικές συνθήκες του συστήματος.  Ειδικότερα στα συστήματα ηλεκτρικής 

ενέργειας ξηράς το μέγεθος τάσης ανέρχεται στην τάξη των kV και το μέγεθος της ισχύος σε 
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MVA, ενώ στα πλοία τα αντίστοιχα μεγέθη είναι λίγο μικρότερα. Οι υπολογισμοί παρουσιάζουν 

αρκετές δυσκολίες και ειδικά σε πράξεις χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος αριθμητικού σφάλματος. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος ανάπτυξης του ανά μονάδα 

συστήματος, που ίσως σήμερα να είναι περιορισμένος λόγω ύπαρξης πληθώρας υπολογιστικών 

πακέτων για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο αυτό έρχεται να αντισταθμιστεί σήμερα 

από τα πιο πολύπλοκα ηλεκτρικά δίκτυα, όπου επιλύονται από διάφορα υπολογιστικά πακέτα 

που χρησιμοποιούν αριθμητικές μεθόδους, οι οποίες υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να 

οδηγηθούν σε αριθμητική αστάθεια και θα πρέπει ο χρήστης τους να το αντιληφθεί άμεσα.  Πέρα 

τούτων η ανά μονάδα παράσταση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει μία σειρά 

επιπλέον πλεονεκτημάτων:  

1. Οι παράμετροι των διαφόρων μεγεθών της ανά μονάδα παράστασης κυμαίνονται σε ένα 

μικρό εύρος τιμών. Αυτό έχεις ως συνέπεια, αν γίνει ένα τυχαίο χονδροειδές σφάλμα σε 

κάποια τιμή, να προσδιορίζεται εύκολα. Π.χ. οι τάσεις βρίσκονται συνήθως κοντά στο 1 

α.μ. (ανά μονάδα), οπότε, αν υπολογιστεί μία τάση κοντά στο 3 α.μ. ή στο 0,2 α.μ. για 

ομαλές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος, είναι αρκετά πιθανή ένδειξη σφάλματος.    

2. Δεν χρειάζεται αναγωγή τάσεων ή / και εντάσεων από το ένα τύλιγμα του μετασχηματιστή 

στο άλλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με 

εκατοντάδες μετασχηματιστές. 

3. Η ανά μονάδα τάσης είναι περίπου ίση με τη μονάδα σε όλο το σύστημα. 

4. Μεγέθη σε σχεδίαση ηλεκτρικών μηχανών λαμβάνουν συγκριμένες τιμές, π.χ. η τιμή «3» 

της σχετικής μαγνητικής επαγωγικής αντίδρασης μίας ασύγχρονης μηχανής θεωρείται 

μεγάλη, ενώ η τιμή «1» πολύ μικρή 

 

Βέβαια υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι: 

1. Αλλάζουν τα ισοδύναμα κυκλώματα των στοιχείων και χάνουν τη φυσική τους έννοια. 

Π.χ. ο μετασχηματιστής παριστάνεται με μία σύνθετη αντίσταση αντί των δύο 

τυλιγμάτων. 

2. Ορισμένες εξισώσεις, όπως της μιγαδικής φαινόμενης ισχύος, μεταβάλλονται κατά την 

ανά μονάδα αναπαράστασή τους έναντι της φυσικής τους μορφής. 

3. Υπάρχει το επιπλέον υπολογιστικό κόστος μετατροπής από και προς την ανά μονάδα 

παράσταση σε σχέση με τη φυσική παράσταση. 

 

Ειδικά κατά τη σχεδίαση των ηλεκτρικών μηχανών οι μονάδες βάσεις επιλέγονται με βάση: 

1. Το πλάτος του ονομαστικού ρεύματος του στάτη 𝑖𝑠𝑛 (ή εναλλακτικά η ενεργός τιμή 𝑖̃𝑠𝑛) 

2. Το πλάτος της ονομαστικής φασικής τάσης του στάτη 𝑢𝑠𝑛 (ή εναλλακτικά η ενεργός τιμή 

�̃�𝑠𝑛) 

3. Η ονομαστική σύγχρονη κυκλική συχνότητα περιστροφής ωΝ=2∙π∙fsN 

4. Το πλάτος της ονομαστικής πεπλεγμένης ροής 휆𝑁 (ή εναλλακτικά η ενεργός τιμή 휆̃𝑁) 

5. Η ονομαστική σύνθετη αντίσταση ΖΝ 

6. Ο χρόνος που διασχίζονται 1 ηλεκτρικό rad υπό ονομαστικές συνθήκες περιστροφής, 

δηλαδή tN =1 rad/ωΝ, οπότε ο σχετικός χρόνος τ μετριέται ως γωνία τ=ωΝ∙t 

7. Η ονομαστική φαινόμενη ισχύς SN για ονομαστικές συνθήκες ρεύματος και τάσης 

8. Η ονομαστική ροπή TN για ονομαστικές συνθήκες ισχύος και συχνότητας 

Αν κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής μηχανής με ημιτονοειδή τάση και ένταση ρεύματος 

δίνονται ως δεδομένα η ονομαστική ενεργός ένταση ΙΝ, η ονομαστική πολική τάση VN και ο 

ονομαστικός συντελεστής ισχύος cosφΝ, τότε ορίζονται τα εξής μεγέθη: 

Βάση πλάτους έντασης ρεύματος: 𝛪𝑏 = 𝑖𝑠,𝑁 = √2𝐼𝑁 Σχέση 2.1-105 

Βάση πλάτους φασικής τάσης: 
𝑉𝑏 = 𝑢𝑠,𝑁 = √2

𝑉𝑁

√3
 

Σχέση 2.1-106 

Βάση κυκλικής συχνότητας: 𝜔𝑁 = 2휋𝑓𝑆,𝑁 Σχέση 2.1-107 

Βάση πλάτους πεπλεγμένης ροής: 휆𝑏 = 휆𝛮 =
𝑢𝑆,𝑁
𝜔𝑁

 
Σχέση 2.1-108 
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Βάση αντίστασης 𝛧𝑏 = 𝛧𝛮 =
𝑢𝑁,𝑆
𝑖𝑁,𝑆

 
Σχέση 2.1-109 

Βάση αυτεπαγωγής/ αλληλεπαγωγής: 
𝐿𝑏 = 𝐿𝑁 =

𝑍𝑁
𝜔𝛮

 
Σχέση 2.1-110 

Βάση χωρητικότητας: 
𝐶𝑏 = 𝐶𝑁 =

𝜔𝛮
𝑍𝑁
= 𝜔𝛮

𝑖𝑁,𝑆
𝑢𝑁,𝑆

 
Σχέση 2.1-111 

Βάση φαινόμενης ισχύος: 𝑆𝑏 = 𝑆𝑁 =
3
2⁄ 𝑢𝑁,𝑆𝑖𝑁,𝑆 = √3𝑉𝑁𝐼𝑁 Σχέση 2.1-112 

Βάση ροπής: 𝑇𝑏 = 𝑇𝑁 =
3
2𝜔𝛮
⁄ 𝑢𝑁,𝑆𝑖𝑁,𝑆𝑐𝑜𝑠𝜑𝛮 = 

√3
𝜔𝛮
⁄ 𝑉𝑁𝐼𝑁𝑐𝑜𝑠𝜑𝛮 

Σχέση 2.1-113 

Οι ανά μονάδα τιμές είναι:  

𝑢𝑆,𝑝𝑢 =
𝑢𝑆
𝑉𝑏

 
Σχέση 2.1-114 

𝑖𝑆,𝑝𝑢 =
𝑖𝑆
𝐼𝑏

 
Σχέση 2.1-115 

𝑟𝑆,𝑝𝑢 =
𝑟𝑆
𝑍𝑏
=
𝑟𝑆𝐼𝑏
𝑉𝑏

 
Σχέση 2.1-116 

휆𝑆,𝑝𝑢 =
휆𝑆
휆𝑏
=
𝜔𝛮휆𝑆
𝑉𝑏

 
Σχέση 2.1-117 

𝜔𝑝𝑢 = 𝑛𝑝𝑢 =
𝜔

𝜔𝛮
=
𝑛(𝑟𝑝𝑚)

60𝑓𝑁
 

Σχέση 2.1-118 

𝜏 = 𝜔𝛮𝑡 Σχέση 2.1-119 

Οι ανά μονάδα τιμές των αυτεπαγωγών ταυτίζονται με τις αντίστοιχες των επαγωγικών 

αντιδράσεων, καθώς: 

𝐿𝑚,𝑝𝑢 =
𝐿𝑚
𝐿𝑏
=

𝐿𝑚
𝑢𝑁,𝑆
𝜔𝛮𝑖𝑁,𝑆

=
𝐿𝑚𝜔𝛮
𝑢𝑁,𝑆
𝑖𝑁,𝑆

=
𝛸𝑚
𝑍𝑏
= 𝑥𝑚,𝑝𝑢 

Σχέση 2.1-120 

όπου xm είναι η μαγνητική αντίδραση. 

Ομοίως μπορούν να προσδιοριστούν και σχετικά μηχανικά μεγέθη, όπως η σταθερά χρόνου 

λόγω μηχανικής αδράνειας:  

𝜏𝐽 = 𝜔𝛮(
𝜔𝛮
𝑝
)2

2𝐽

3𝑢𝑁,𝑆𝑖𝑁,𝑆𝑐𝑜𝑠𝜑𝛮
 

Σχέση 2.1-121 

όπου J είναι πολική ροπή αδρανείας. Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση η σταθερά χρόνου λόγω 

μηχανικής αδράνειας είναι ο λόγος της κινητικής ενέργειας ενός περιστρεφόμενου δρομέα στη 

σύγχρονη ταχύτητα ως προς την πραγματική ισχύ της μηχανής.  

2.1.8 Διαγράμματα φασιθετών 

Κατά τη διερεύνηση της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, τα ημιτονοειδή 

εναλλασσόμενα ρεύματα, οι τάσεις και οι πεπλεγμένες ροές συχνά απεικονίζονται με 

διαγράμματα φασιθετών. Αυτά τα διαγράμματα βασίζονται είτε στη λογική της γεννήτριας, είτε 

στη λογική του κινητήρα. Για παράδειγμα, η αρχή της λογικής της γεννήτριας είναι ότι η 

πεπλεγμένη ροή που δημιουργείται από το μαγνητικό πεδίο διέγερσης του δρομέα μίας 

σύγχρονης μηχανής προκαλεί ηλεκτρομαγνητική δύναμη στην περιέλιξη του οπλισμού του 

στάτη αυτής της μηχανής. Εδώ, ο επαγωγικός νόμος του Faraday εφαρμόζεται με τη μορφή: 

𝑒 = −
𝑑휆

𝑑𝑡
 

Σχέση 2.1-122 

Η πεπλεγμένη ροή για μία περιστρεφόμενη μηχανή μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: 

휆(𝑡) = 휆𝑒𝑗𝜔𝑡 Σχέση 2.1-123 

Με την παραγώγιση της πεπλεγμένης ροής ως προς το χρόνο προκύπτει ότι: 
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𝑒 = −
𝑑휆

𝑑𝑡
= −𝑗𝜔휆𝑒𝑗𝜔𝑡 = 𝑒−𝑗

𝜋
2𝜔휆𝑒𝑗𝜔𝑡 = 𝜔휆𝑒

𝑗(𝜔𝑡−
𝜋
2) 

Σχέση 2.1-124 

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη e έχει τιμή ίση με το γινόμενο της κυκλικής συχνότητας και του 

πλάτους της πεπλεγμένης ροής, ενώ έπεται 90ο ηλεκτρικές πίσω από την πεπλεγμένη ροή, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.1-10. Συγκεκριμένα στο σχήμα αυτό για τη λογική γεννήτριας, η 

πεπλεγμένη ροή λ(=Ψm) που παράγεται από το δρομέα μίας σύγχρονης μηχανής προκαλεί τάση 

Em στην περιέλιξη οπλισμού του στάτη της μηχανής, όταν ο δρομέας αυτής περιστρέφεται. Η 

τάση του στάτη της μηχανής επιτυγχάνεται μειώνοντας την αναλογία της αντίδρασης οπλισμού 

και την απώλεια τάσης αντίστασης από την επαγόμενη τάση. Αν η μηχανή λειτουργεί χωρίς 

φορτίο, η επαγόμενη τάση Em ισούται με την τάση του στάτη Us. 

 

Εικόνα 2.1-10 Βασικά διαγράμματα φασιθετών πεπλεγμένης ροής και τάσεων για γεννήτρια και 

κινητήρα  [7, Figure 1.18]
 

Η λογική του κινητήρα αντιπροσωπεύει την αντίθετη περίπτωση. Σύμφωνα με τον νόμο 

επαγωγής, η πεπλεγμένη ροή μπορεί να προσδιοριστεί ως το αντίστοιχο ολοκλήρωμα της τάσης 

ως προς το χρόνο: 

휆𝑠 = ∫𝑢𝑠 𝑑𝑡 = ∫𝑢𝑠𝑒
𝑗𝜔𝑡 𝑑𝑡 =

1

𝑗𝜔
𝑢𝑠𝑒

𝑗𝜔𝑡 =
1

𝜔
𝑢𝑠𝑒

𝑗(𝜔𝑡−
𝜋
2) 

Σχέση 2.1-125 

Στην περίπτωση αυτή η πεπλεγμένη ροή έπεται 90ο ηλεκτρικές πίσω από το φασιθέτη 

τάσης. Αν παραγωγιστεί ξανά η πεπλεγμένη ροή ως προς το χρόνο, τότε παράγει μία 

ηλεκτρεγερτική δύναμη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.1-10, η οποία διαφέρει έναντι της αρχικής 

τάσης
 
κατά 180ο ηλεκτρικές, με συνέπεια να την αναιρεί. 

[7, §1] 

2.2 Τυλίγματα Ηλεκτρικών Μηχανών 

2.2.1 Εισαγωγή 

Η αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαγνητικών πεδίων και των ρευμάτων που ρέουν στις περιελίξεις της μηχανής. Ο τρόπος 

κατασκευής και η μορφή περιελίξεων και των συνδέσεών τους μαζί με τα ρεύματα και τις τάσεις 

που αναπτύσσονται στις περιελίξεις καθορίζουν τους τρόπους λειτουργίας και τον τύπο της 

ηλεκτρικής μηχανής. Ανάλογα με τις διαφορετικές λειτουργίες τους σε μία ηλεκτρική μηχανή, 

οι περιελίξεις βασικά ομαδοποιούνται ως εξής: 

1. τυλίγματα οπλισμού 

2. τυλίγματα περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου (π.χ. περιελίξεις στάτη ή δρομέα 

κινητήρων επαγωγής) 

3. τυλίγματα διέγερσης 

4. τυλίγματα απόσβεσης 

5. τυλίγματα με συλλέκτη 

6. βοηθητικοί ή εσωτερικοί πόλοι 
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7. τυλίγματα αντιστάθμισης 

Τα τυλίγματα οπλισμού είναι περιελίξεις περιστρεφόμενου πεδίου, στις οποίες προκαλείται 

η επαγόμενη τάση που απαιτείται για τη μετατροπή ενέργειας. Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60050-411, το τύλιγμα του οπλισμού είναι μία περιέλιξη σε μία σύγχρονη μηχανή, σε μία 

μηχανή συνεχούς ρεύματος ή σε ένα μονοφασικό κινητήρα, η οποία σε λειτουργία δέχεται ενεργό 

ισχύ από το εξωτερικό ηλεκτρικό σύστημα ή παράγει ενεργό ισχύ προς το εξωτερικό ηλεκτρικό 

σύστημα. Ο παρών ορισμός ισχύει επίσης για έναν σύγχρονο πυκνωτή /αντισταθμιστή, αν ο όρος 

της ενεργού ισχύος αντικατασταθεί από τον όρο της άεργου ισχύος. Η συνιστώσα του μαγνητικού 

πεδίου στο διάκενο αέρα που προκαλείται από το ρεύμα οπλισμού ονομάζεται αντίδραση 

οπλισμού. Ένα τύλιγμα οπλισμού που λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να μεταφέρει 

ισχύ μεταξύ ενός ηλεκτρικού δικτύου και ενός μηχανικού συστήματος. 

Τα τυλίγματα διέγερσης δημιουργούν ένα μαγνητικό πεδίο που απαιτείται για τη 

μετατροπή ενέργειας. Όμως, δεν περιλαμβάνουν όλες οι μηχανές ξεχωριστή περιέλιξη διέγερσης. 

Για παράδειγμα, σε ασύγχρονες μηχανές, η περιέλιξη του στάτη μαγνητίζει τη μηχανή, αλλά και 

λειτουργεί ως τύλιγμα διέγερσης, όταν εφαρμόζεται η τάση λειτουργίας. Η περιέλιξη του στάτη 

μίας ασύγχρονης μηχανής είναι παρόμοια με το τύλιγμα οπλισμού μίας σύγχρονης μηχανής. 

Ωστόσο, δεν ορίζεται ως τύλιγμα οπλισμού στο πρότυπο IEC. Σ΄ αυτήν την κατασκευή ο στάτης 

της ασύγχρονης μηχανής αναφέρεται ως τύλιγμα περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου και όχι 

ως τύλιγμα οπλισμού. Οι τάσεις επάγονται επίσης στο δρομέα μίας ασύγχρονης μηχανής και 

δημιουργούνται ρεύματα που είναι σημαντικά στην παραγωγή ροπής. Ωστόσο, ο ίδιος ο δρομέας 

λαμβάνει μόνο την ισχύ του δρομέα (RI2) από την ισχύ διακένου αέρα της μηχανής, η οποία είναι 

ανάλογη προς την ολίσθηση. Επομένως, η μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ότι τροφοδοτείται από το 

στάτη και, ανάλογα με τον τύπο του δρομέα υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες: δρομέας κλωβού 

και δακτυλιοφόρος δρομέας. 

Στις μηχανές συνεχούς ρεύματος, η λειτουργία του τυλίγματος οπλισμού στο δρομέα είναι 

να εκτελεί την πραγματική μεταφορά ισχύος, με συνέπεια να συνδέεται απευθείας με το 

ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του συλλέκτη. Τα τυλίγματα διέγερσης δε συμμετέχουν κανονικά στην 

ενεργειακή μετατροπή, με εξαίρεση τις μηχανές μαγνητικής αντίστασης διπλών έκτυπων πόλων, 

όπου διαθέτουν τυλίγματα διέγερσης που εκτελούν επίσης τη λειτουργία του τυλίγματος 

οπλισμού. Επίσης υπάρχουν οι βοηθητικοί πόλοι και τα τυλίγματα αντιστάθμισης, που έχουν ως 

σκοπό τη δημιουργία βοηθητικών μαγνητικών πεδίων για να αντισταθμίσουν την αντίδραση 

οπλισμού της μηχανής και έτσι να βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά απόδοσής της, χωρίς όμως 

άμεσα να συμμετέχουν στη μετατροπή ενέργειας στη μηχανή. 

Τα τυλίγματα αντισταθμίσεων των σύγχρονων μηχανών είναι μία ειδική περίπτωση μεταξύ 

των διαφορετικών τύπων τυλίγματος. Η κύρια λειτουργία τους είναι η απόσβεση ανεπιθύμητων 

φαινομένων, όπως ταλαντώσεων και στρεφόμενων μαγνητικών πεδίων που περιστρέφονται 

αντίθετα από το κύριο μαγνητικό πεδίο. Τα τυλίγματα αντιστάθμισης είναι αναγκαία κατά τη 

διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων κατά τον έλεγχο των σύγχρονων μηχανών μέσω 

ηλεκτρονικών ισχύος, όπου οι περιελίξεις αντιστάθμισης διατηρούν την πεπλεγμένη ροή του 

διακένου αέρα σταθερή. Κατά την ασύγχρονη λειτουργία μίας σύγχρονης μηχανής (π.χ.. 

εκκίνηση), τα τυλίγματα αντιστάθμισης λειτουργούν όπως τα τυλίγματα των κλωβών των 

ασύγχρονων μηχανών. 

Από πλευράς γεωμετρίας και εσωτερικών συνδέσεων τα τυλίγματα κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

1. τυλίγματα φάσης 

2. τυλίγματα με έκτυπους (προεξέχοντες) πόλους 

3. τυλίγματα με συλλέκτη 

Τα τυλίγματα (windings) αποτελούνται από συστάδες αγωγών (coils) που λαμβάνουν 

συνήθως μορφή διαμαντιού και η καθεμία εισάγεται στο αντίστοιχο αυλάκι οπλισμού. Η κάθε 

συστάδα αποτελείται από έναν αριθμό αγώγιμων πλαισίων, ενώ η κάθε πλευρά του αγωγού κατά 

μήκος του άξονα της μηχανής καλείται αγωγός. Επίσης ενδέχεται οι συστάδες των αγωγών να 

σχηματίζουν στα αυλάκια μία ή δύο στρώσεις, ενώ αν πρόκειται για εναλλασσόμενη μηχανή να 

έχει μία ή πολλές φάσεις. Ομοίως με το τύλιγμα οπλισμού είναι και το τύλιγμα διέγερσης στις 
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σύγχρονες μηχανές κυλινδρικού δρομέα. Αντίθετα το τύλιγμα με συλλέκτη έχει παρόμοιες 

συστάδες αγωγών στα αυλάκια που στη μία πλευρά του άξονα καταλήγουν σε μία διάταξη 

συλλέκτη. Το τελευταίο είδος τυλίγματος συναντάται στις μηχανές συνεχούς ρεύματος και στις 

ασύγχρονες μηχανές δακτυλιοφόρου δρομέα. Τα τυλίγματα δρομέα μηχανών έκτυπων πόλων 

είναι συνήθως συγκεντρωμένα τυλίγματα διέγερσης, αλλά επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως τυλίγματα κλασματικού βήματος σε μηχανές μονίμων μαγνητών και σε μηχανές μαγνητικής 

αντίστασης διπλών έκτυπων πόλων. Επίσης συγκεντρωμένα τυλίγματα χρησιμοποιούνται σε 

μονοφασικούς εναλλασσόμενους κινητήρες με βοηθητικούς / σχιστούς πόλους. Πρακτικά όμως 

τα τυλίγματα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα κατανεμημένα και στα 

συγκεντρωμένα. 

2.2.2 Βασικές αρχές σχεδίασης τυλιγμάτων 

Οι βασικές αρχές σχεδίασης τυλιγμάτων επηρεάζονται από τη γεωμετρική μορφή των 

τυλιγμάτων.  

Ειδικότερα στην περίπτωση τυλιγμάτων έκτυπων πόλων που συναντώνται στο τύλιγμα 

διέγερσης σύγχρονων μηχανών, συνεχές ρεύμα τροφοδοτεί μέσω ψηκτρών και δακτυλιδιών 

ολίσθησης τα τυλίγματα που είναι τοποθετημένα στους έκτυπους πόλους. Η κύρια μαγνητική 

ροή που δημιουργείται από το συνεχές ρεύμα ρέει από το πέδιλο του πόλου στο στάτη και 

συγχρόνως πίσω σ’ αυτό διεισδύοντας στο πολυφασικό τύλιγμα του στάτη που είναι 

κατανεμημένο σε αυλάκια. Οι διάστικτες γραμμές (Εικόνα 2.2-1) δείχνουν τα μονοπάτια της 

κύριας μαγνητικής ροής. Μία τέτοια κλειστή διαδρομή σχηματίζει το αντίστοιχο μαγνητικό 

κύκλωμα της μηχανής. Στην Εικόνα 2.2-1α φαίνεται μία σύγχρονη μηχανή ενός πόλου με μία 

συστάδα ανά πόλο, ενώ στην Εικόνα 2.2-1β φαίνεται ο ευθύς άξονας (ο οποίος διέρχεται από το 

μέσο του πόλου) και ο εγκάρσιος άξονας (ο οποίος διέρχεται από το μέσο της απόστασης μεταξύ 

δύο πόλων). 

 

Εικόνα 2.2-1 α) Τετραπολική σύγχρονη μηχανή έκτυπων πόλων (b) ευθύς άξονας d και εγκάρσιος 

άξονας q [7, Figure 2.1] 

Τα ζεύγη διαφορετικών μαγνητικών πόλων (εναλλαγή βορρά και νότου) σχηματίζουν ομάδες 

συστάδων. Ο αριθμός των ελιγμάτων του πεδίου διέγερσης ενός πόλου είναι Nf. Τα τυλίγματα 

έκτυπων πόλων τοποθετημένα στο δρομέα ή στο στάτη συναντώνται συνήθως στα πηνία διέγερσης 

των μηχανών συνεχούς ρεύματος. Με το συνεχές ρεύμα δημιουργείται μία σταθερή ως προς το 

χρόνο μαγνητεγερτική δύναμη F (ή Θ από το διάρρευμα). Ένας μέρος της μαγνητεγερτικής 

δύναμης χάνεται στο διάκενο του αέρα, αν και για λόγους απλοποίησης ορισμένες φορές 

θεωρείται η μεταβολή του μαγνητικού δυναμικού θεωρείται σταθερή μεταξύ του ευθέως και του 

εγκάρσιου άξονα, το οποίο όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2-2 δεν ισχύει. Διότι φαίνεται καθαρά 

ότι το μήκος του διακένου μεταβάλλεται κατά μήκος της περιφέρειας του διακένου αέρα, όπου 

με την κατάλληλη σχεδίαση είναι δυνατό η μαγνητική επαγωγή να κατανέμεται 

συνημιτονοειδώς, αν σχηματίζεται από μία χρονικά σταθερή μαγνητεγερτική δύναμη, 
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επιτυγχάνοντας τη μέγιστη τιμή της στον ευθύ άξονα (άξονας d) και μηδενική στον εγκάρσιο 

άξονα (άξονας q), όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2-2b.    

 

Εικόνα 2.2-2 (α) Ισοδύναμο μαγνητικό κύκλωμα, όπου η μαγνητεγερτική δύναμη σχηματίζεται από 

τα δύο γειτονικά τυλίγματα, με ένα μέρος της να καταναλώνεται στο διάκενο αέρα. (b) Η κατανομή της 

μαγνητικής επαγωγής κατά μήκος της περιφέρειας του διακένου αέρα [7, Figure 2.2] 

Επίσης υπάρχουν τα κατανεμημένα τυλίγματα, όπως στην περίπτωση συμμετρικών 

τριφασικών εναλλασσόμενων μηχανών τόσο στο στάτη, όσο και στο δρομέα για το τύλιγμα 

διέγερσης. Σε αντίθεση με τις μηχανές έκτυπων πόλων το διάκενο έχει σταθερή απόσταση μεταξύ 

του στάτη και του δρομέα (αν αγνοηθούν οι μικροδιαφορές λόγω των αυλάκων). Οπότε για να 

σχηματιστεί μαγνητική επαγωγή στο διάκενο συνημιτονοειδώς, πρέπει να κατανέμεται η 

μαγνητεγερτική δύναμη του τυλίγματος διέγερσης επίσης συνημιτονοειδώς, με τέτοιον τρόπο 

ώστε να φτάνει τη μέγιστη τιμή στον ευθύ άξονα (άξονα d). 

Στην Εικόνα 2.2-3, η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής Β(α) ακολουθεί προσεγγιστικά 

την καμπυλωμένη κατανομή της μαγνητεγερτικής δύναμης F (ή Θ(α)), εφόσον υπάρχει ένα 

ισοδύναμο πάχος διακένου αέρα δe, δηλαδή: 

𝐵(𝑎) =
휇0
𝛿𝑒
𝐹(𝑎) Σχέση 2.2-1 

 

Εικόνα 2.2-3 Κατανομή μαγνητεγερτικής δύναμης που σχηματίζεται το τύλιγμα διέγερσης 

κυλινδρικού δρομέα  διπολικής μηχανής και η θεμελιώδης συνιστώσα, όπου σε κάθε αύλακα υπάρχουν zQ 

αγωγοί που διαρρέονται από ένταση ρεύματος Ιf, με συνέπεια το στοιχειώδες βήμα της μαγνητεγερτικής 

δύναμης είναι zQ∙Ιf [7, Figure 2.3] 

Το βήμα της αύλακας τu και η γωνία αύλακας αu είναι οι βασικές παράμετροι για τα 

κατανεμημένα τυλίγματα, τα οποία μετριούνται σε μέτρα και ηλεκτρικές μοίρες αντίστοιχα. Αν 

το σύνολο των αυλάκων είναι Q, το πλήθος των ζευγών των πόλων είναι p και η διάμετρος της 

περιφέρειας του διακένου αέρα είναι D, τότε γράφονται ως εξής:  
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𝜏𝑢 =
휋𝐷

𝑄
 

Σχέση 2.2-2 

𝑎𝑢 = 𝑝
2휋

𝑄
 (𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙) = 𝑝

360

𝑄
 (𝑑𝑒𝑔𝑒𝑙) 

Σχέση 2.2-3 

Καθώς το πολικό βήμα είναι συνήθως σταθερό στα κατανεμημένα τυλίγματα η στοιχειώδης 

μαγνητεγερτική δύναμη zQ∙If  σε ένα αυλάκι χρειάζεται να έχει διαφορετικό πλάτος σε 

διαφορετικές αύλακες με έναν ημιτονοειδή ή συνημιτονειδή τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί 

η ημιτονοειδής ή συνημιτονοειδής κατανομή της μαγνητεγερτικής δύναμης στο διάκενο αέρα. 

Επειδή όμως υπάρχει μία σταθερή ένταση ρεύματος που διαρρέει όλες τις σπείρες σε μία αύλακα, 

θα έπρεπε να μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος. Στην πράξη όμως τόσο το πλήθος των 

σπειρών, όσο και η ένταση του ρεύματος στις σπείρες είναι σταθερά. Οπότε θα χρειαζόταν να 

μεταβληθεί το πλήθος των αγωγών σε διαφορετικές αύλακες, προκειμένου να περιοριστούν οι 

επαγόμενες αρμονικές στο τύλιγμα του στάτη. Όμως πρακτικά η επαγόμενη τάση του στάτη έχει 

μορφή σχεδόν ημιτονοειδή, παρά το γεγονός ότι η μαγνητική επαγωγή δεν είναι ημιτονοειδής, 

καθώς ο συντελεστής τυλίγματος του στάτη για τις ανώτερες αρμονικές  είναι μικρός και 

περιορίζει την επίδραση των αρμονικών συνιστωσών των επαγόμενων τάσεων. Στις σύγχρονες 

μηχανές το διάκενο του αέρα είναι συνήθως σχετικά μεγάλο και η μαγνητική επαγωγή στην 

επιφάνεια του στάτη μεταβάλλεται πιο απαλά σε σχέση με τη πολυβηματική μαγνητεγερτική 

δύναμη της παραπάνω εικόνας . Εφαρμόζοντας τον κανόνα της κατανομής των αυλακιών στα 2/3 

της επιφάνειας του δρομέα και το άλλο 1/3 είναι χωρίς αυλάκια, επιτυγχάνεται η εξαφάνιση των 

τρίτων και των πολλαπλάσιων αρμονικών του 3 στη μαγνητική επαγωγή, καθώς επίσης και ο 

περιορισμός των περιττών αρμονικής χαμηλής τάξης (5ης, 7ης, κα.).  

Τέλος, άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι το τμήμα των τυλιγμάτων εκτός αυλακιών 

που λέγονται μετωπικές συνδέσεις ή τερματικά τυλιγμάτων. Στην Εικόνα 2.2-4 παρουσιάζονται 

οι μετωπικές συνδέσεις των τυλιγμάτων, όπου στην περίπτωση (a) και (b) διαρρέονται από την 

ίδια μαγνητική ροή, αλλά η επαγωγική αντίδραση σκέδασης είναι διαφορετική λόγω των 

διαφορετικών μετωπικών συνδέσεων, καθώς το μεν πρώτο σχηματίζει ένα τύλιγμα δύο επιπέδων 

(Εικόνα 2.2-4e), ενώ στο δεύτερο σχηματίζεται ένα τύλιγμα επικάλυψης ή αλλιώς μορφής 

διαμαντιού. Αντίστοιχα στις περιπτώσεις (c) και (d) παρουσιάζονται τριφασικά τυλίγματα του 

στάτη που διαρρέονται από την ίδια μαγνητική ροή, αλλά στο μεν πρώτο οι ομάδες των συστάδων 

δε διαιρούνται, ενώ στο δεύτερο διαιρούνται. Για την Εικόνα 2.2-4c έχει σχεδιαστεί η τυχαία 

ακτίνα r, όπου σε όποια θέση και αν τοποθετηθεί, θα συναντά τυλίγματα δύο φάσεων, ενώ η 

μετωπική σύνδεση κατασκευάζεται ως δύο επιπέδων. Αντίθετα, στην Εικόνα 2.2-4dη τυχαία 

ακτίνα r μπορεί να τμήσει και τυλίγματα τριών φάσεων.
 

2.2.3 Τυλίγματα φάσεων 

Ακολούθως, διερευνώνται τα πολυφασικά κατανεμημένα τυλίγματα που παράγουν 

στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο στις πολυφασικές εναλλασσόμενες μηχανές. Καταρχήν, ο αριθμός 

των φάσεων m μπορεί να επιλεχθεί ελεύθερα, αλλά η χρήση ενός τριφασικού δικτύου παροχής 

έχει οδηγήσει στη χρήση τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών συνήθως. Ένας άλλος εξαιρετικά 

κοινός τύπος είναι η ηλεκτρική μηχανή δύο φάσεων που λειτουργεί με εκκίνηση πυκνωτή και 

στη μόνιμη κατάσταση ως κινητήρας σε μονοφασικό δίκτυο. Μία συμμετρική διφασική περιέλιξη 

είναι καταρχήν η απλούστερη εναλλασσόμενη περιέλιξη που παράγει ένα περιστρεφόμενο πεδίο. 

Η διαμόρφωση ενός συμμετρικού πολυφασικού τυλίγματος μπορεί να θεωρηθεί ως εξής: η 

περιφέρεια του διακένου αέρα κατανέμεται ομοιόμορφα πάνω στους πόλους έτσι, ώστε να 

προσδιοριστεί ένα τόξο πόλου που καλύπτει 180ο ηλεκτρικές μοίρες και ένα αντίστοιχο πολικό 

βήμα ή βήμα πόλου τp που εκφράζεται σε μέτρα: 
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Εικόνα 2.2-4 (α) Ομόκεντρο τύλιγμα ή τύλιγμα δύο επιπέδων και (b) τύλιγμα μορφής 

διαμαντιού, (c) ένα διεπίπεδο, τριφασικό τύλιγμα τετραπολικής μηχανής χωρίς διαίρεση 

συστάδων, (d) ένα τριεπίπεδο, τριφασικό τύλιγμα τετραπολικής μηχανής με διαίρεση συστάδων, 

(e) όψη μετωπικής σύνδεσης δύο επιπέδων τυλίγματος, (f) όψη μετωπικής σύνδεσης τριών 

επιπέδων τυλίγματος [7, Figure 2.4] 

𝜏𝑝 =
휋𝐷

2𝑝
 

Σχέση 2.2-4 

όπου D είναι η διάμετρος της περιφέρειας και p τα ζεύγη των πόλων.  

Η κατανομή των ζωνών των φάσεων προκύπτει από τη διαίρεση του βήματος του πόλου προς 

το πλήθος των φάσεων m, δηλαδή: 

𝜏𝜈 =
𝜏𝑝
𝑚
=
휋𝐷

2𝑝𝑚
 

Σχέση 2.2-5 

Δηλαδή το πλήθος των ζωνών των φάσεων είναι ίσο με 2∙p∙m.  

Αν το συνολικό πλήθος των αυλάκων στο στάτη (ή στο δρομέα) υπό μελέτη είναι Q, τότε το 

πλήθος των αυλάκων ανά ζώνη και φάση q είναι:  

𝑞 =
𝑄

2𝑝𝑚
 

Σχέση 2.2-6 

Σε τυλίγματα πλήρους βήματος το q είναι ακέραιος αριθμός, αλλά σε τυλίγματα 

κλασματικού βήματος το q μπορεί να είναι κλασματικός αριθμός.  

Στην Εικόνα 2.2-5 παρουσιάζονται οι ζώνες των φάσεων μίας τριφασικής τετραπολικής 

ηλεκτρικής μηχανής, όπου ο αριθμός των ζευγών των πόλων είναι 2 και οι φάσεις 3, οπότε το 

πλήθος των ζωνών είναι 12, ενώ σχηματικά έχουν δοθεί το πολικό βήμα τp, όσο η ζώνη φάσης τv. 

Ειδικότερα οι ζώνες φάσεων έχουν κατανεμηθεί συμμετρικά μεταξύ των διαφορετικών 

φάσεων, με τέτοιον τρόπο ώστε οι ζώνες των φάσεων ως προς τις φάσεις U, V και W να έχουν 

τοποθετηθεί στην περιφέρεια της ηλεκτρικής μηχανής σε ίσες αποστάσεις από πλευράς 

ηλεκτρικών μοιρών. Σε ένα τριφασικό σύστημα η απόσταση μεταξύ των φάσεων είναι 120ο 

ηλεκτρικές μοίρες. Οπότε στην Εικόνα 2.2-5, λόγω των 4 πόλων υπάρχουν 2 x 360ο ηλεκτρικές 

μοίρες. Στη συνέχεια ονοματίζονται οι φάσεις. Π.χ. ξεκινά κανείς από τη θετική ζώνη της φάσης 

U. Ακολουθεί σε 120ο ηλεκτρικές μοίρες (δηλαδή 60ο μηχανικές μοίρες για το σχήμα 2.17) η 

θετική ζώνη V και έπειτα σε άλλες 120ο ηλεκτρικές μοίρες από τη θετική ζώνη Vη θετική ζώνη 

W. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τόσο φορές, όσα είναι τα ζεύγη πόλων. Αντίστοιχα 

τοποθετείται σε 180ο ηλεκτρικές μοίρες της θετικής ζώνης U η αντίστοιχη αρνητική ζώνη –U. 
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Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για το σύνολο των θετικών ζωνών όλων των φάσεων. Τέλος 

αν στις θετικές ζώνες θεωρηθούν ότι οι στιγμιαίες τιμές των εντάσεων των ρευμάτων είναι 

θετικές, αντίστοιχα στις αρνητικές ζώνες θα είναι αρνητικές οι τιμές και το αντίστροφο. 

 

Εικόνα 2.2-5 Κατανομή των ζωνών φάσεων θετικών και αρνητικών τιμών στην περιφέρεια μίας 

τριφασικής, τετραπολικής μηχανής [7, Figure 2.5] 

Εναλλακτικά το πολικό  βήμα (pole pitch) μίας μηχανής ονομάζεται η γωνιακή απόσταση 

μεταξύ δύο διαδοχικών πόλων της μηχανής. Η μηχανική γωνία ρp που χαρακτηρίζει το πολικό 

βήμα έχει τιμή: 

휌𝑝 =
360

2𝑝
 (𝑑𝑒𝑔𝑚𝑒𝑐) 

Σχέση 2.2-7 

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των πόλων μιας μηχανής, η ηλεκτρική γωνία που αντιστοιχεί 

σε ένα πολικό βήμα είναι πάντα 180⁰. 

Στην περίπτωση που μία συστάδα αγωγών του στάτη εκτείνεται σε τόξο ίσο με ένα πολικό 

βήμα, τότε ονομάζεται συστάδα πλήρους βήματος (full pitch coil). Αν όμως αυτή η συστάδα 

εκτείνεται σε τόξο μικρότερο από ένα πολικό βήμα, ονομάζεται συστάδα κλασματικού βήματος 

(fractional-pitch coil). Το βήμα μιας συστάδας κλασματικού βήματος συνήθως εκφράζεται με το 

ποσοστό του πολικού βήματος που αυτή καλύπτει. Για παράδειγμα, μία συστάδα αγωγών με βήμα 

5/6 καλύπτει τα πέντε-έκτα της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών πόλων. Ακόμη, το βήμα μιας 

συστάδας κλασματικού βήματος ρ δίνεται σε ηλεκτρικές μοίρες: 

휌 =
휃𝑚
휌𝑝
= 휃𝑚𝑝 (𝑑𝑒𝑔𝑒𝑙) 

Σχέση 2.2-8 

όπου θm είναι η μηχανική γωνία που καλύπτει η συστάδα σε μοίρες και ρp το πολικό βήμα της 

μηχανής σε μηχανικές μοίρες. 

Οι πιο πολλές μηχανές σήμερα διαθέτουν τυλίγματα κλασματικού βήματος, μια και τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολύ σημαντικά. Αυτού του είδους τα τυλίγματα 

ονομάζονται και τυλίγματα χορδής.  
[7, §2] 

2.3 Σχεδίαση μαγνητικού κυκλώματος 

2.3.1 Εισαγωγή 

Το μαγνητικό κύκλωμα μίας ηλεκτρικής μηχανής αποτελείται γενικά από 

σιδηρομαγνητικά υλικά και διάκενο αέρα. Όλα τα τυλίγματα της ηλεκτρικής μηχανής, καθώς 

και οι μόνιμοι μαγνήτες, εάν υπάρχουν, συμμετέχουν στη μαγνήτιση της μηχανής. Σε μία 

πολυπολική μηχανή το μαγνητικό κύκλωμα έχει πληθώρα διαδρομών εντός του μαγνητικού 

κυκλώματος, που εξαρτάται από το πλήθος των πόλων. Εν τούτοις, μία γεωμετρική ασυμμετρία 
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του μαγνητικού κυκλώματος της μηχανής επηρεάζει τη μαγνητική συμπεριφορά όλης της 

μηχανής. Συνήθως κατά την ανάλυση των μαγνητικών κυκλωμάτων αναλύεται ένας (ή μισός ή 

ένα ζεύγος) πόλος του μαγνητικού κυκλώματος λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη συνιστώσα 

της μαγνητεγερτικής δύναμης.  

Σε κάθε περίπτωση το διάκενο αέρα μίας ηλεκτρικής μηχανής έχει σημαντική επίδραση επί 

της μαγνητεγερτικής δύναμης του μαγνητικού κυκλώματος, καθώς η ύπαρξη ή μη έκτυπων 

πόλων (δηλαδή πόλων που προεξέχουν) διαμορφώνουν το διάκενο αέρα επηρεάζοντας σημαντικά 

την απόδοση της μηχανής.  

2.3.2 Διάκενο αέρα και μαγνητική τάση 

Για να μπορεί να υπολογιστεί χειροκίνητα η μαγνητική τάση πάνω από ένα διάκενο αέρα, 

η γεωμετρία του διακένου αέρα πρέπει να απλουστευθεί. Συχνά σε μία ηλεκτρική μηχανή, οι 

επιφάνειες τόσο του στάτη, όσο και του δρομέα χωρίζονται με αύλακες. Η πυκνότητα της ροής 

ελαττώνεται πάντοτε στο άνοιγμα της αύλακας και επομένως δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί 

η μέση πυκνότητα του βήματος της αύλακας μεταξύ του στάτη και του δρομέα. 

Ωστόσο, το 1901 ο F. W. Carter παρείχε μία λύση στο πρόβλημα του χειρωνακτικού 

υπολογισμού. Κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την αρχή του Carter, το κενό αέρα φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερο από το φυσικό μήκος. Το μήκος του φυσικού διακένου αέρα δ αυξάνει με τον 

παράγοντα Carter kC. Η πρώτη διόρθωση γίνεται με την παραδοχή ότι ο δρομέας είναι ομαλός: 
𝛿𝑒𝑠 = 𝑘𝐶𝑠𝛿 Σχέση 2.3-1 

Ο συντελεστής kCs του Carter βασίζεται στην Εικόνα 2.3-1. Κατά τον προσδιορισμό του 

παράγοντα Carter, η καμπύλη πραγματικής πυκνότητας μαγνητικής ροής / μαγνητικής 

επαγωγής αντικαθίσταται με μία συνάρτηση δευτέρου βαθμού, έτσι, ώστε η μαγνητική επαγωγή 

να παραμένει σταθερή κάτω από τα δόντια και να είναι μηδενική στο άνοιγμα της αύλακας. 

Οι σκιασμένες περιοχές S1 + S1 στην Εικόνα 2.3-2 είναι ίσες με το S2. Το ισοδύναμο άνοιγμα 

της αύλακας, όπου η μαγνητική επαγωγή είναι μηδέν, είναι ίσο με: 

𝑏𝑒 = 휅𝑏1, 휇휀 Σχέση 2.3-2 

휅 =
2

휋
[𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑏1
2𝛿
−
2𝛿

𝑏1
𝑙𝑛√1 + (

𝑏1
2𝛿
)2 ≈

𝑏1
𝛿

5 +
𝑏1
𝛿

 

Σχέση 2.3-3 

 

 

Εικόνα 2.3-1 (a) Διάγραμμα μαγνητικής ροής κάτω από μία αύλακα του στάτη και κατά μήκος του 

βήματος της αύλακας. (b) Η συμπεριφορά της μαγνητικής επαγωγής διακένου αέρα Bδ κατά μήκος ενός 

βήματος αύλακας. Στο άνοιγμα της αύλακας υπάρχει τοπικά ελάχιστη μαγνητική επαγωγή. Η μαγνητική 

επαγωγή στη δεξιά πλευρά της αύλακας είναι ελαφρώς υψηλότερη από την αριστερή πλευρά, καθώς ένα 

μικρό ρεύμα ρέει στην αύλακα προς τον παρατηρητή [7, Figure 3.4] 
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Εικόνα 2.3-2 Κατανομή της μαγνητικής επαγωγής του διάκενου αέρα Bδ(α) σε απόσταση ενός βήματος 

αύλακας τu. Το α είναι η γωνία περιστροφής γύρω από την περιφέρεια της μηχανής. Το be είναι το ισοδύναμο 

άνοιγμα αύλακας [7, Figure 3.5] 

Ο συντελεστής Carter γράφεται: 

𝑘𝐶 =
𝜏𝑢

𝜏𝑢 − 𝑏𝑒
=

𝜏𝑢
𝜏𝑢 − 𝑘𝑏1

 
Σχέση 2.3-4 

Ο συντελεστής Carter είναι επίσης ο λόγος της μέγιστης πυκνότητας ροής Bmax με τη μέση 

πυκνότητα πυκνότητας Bav: 

𝑘𝐶 =
𝐵𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑎𝑣

 
Σχέση 2.3-5 

Η μεταβολή της μαγνητικής επαγωγής, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα δινορρεύματα  που 

αποσβένουν τη διακύμανση της μαγνητικής επαγωγής, είναι: 

𝛽 =
𝛣0
𝛣𝑚𝑎𝑥

=
𝛣𝑚𝑎𝑥 − 𝛣𝑚𝑖𝑛
2𝛣𝑚𝑎𝑥

=
1 + 𝑢2 − 2𝑢

2(1 + 𝑢2)
, ό휋휊𝜐 

Σχέση 2.3-6 

𝛣𝑚𝑖𝑛
𝛣𝑚𝑎𝑥

=
2𝑢

1 + 𝑢2
 휅𝛼휄 

Σχέση 2.3-7 

𝑢 =
𝑏1
2𝛿
+ √1 + (

𝑏1
2𝛿
)2 

Σχέση 2.3-8 

Όταν οι επιφάνειες του στάτη και του δρομέα περιέχουν αύλακες, υπολογίζεται πρώτα το 

kCs υποθέτοντας ότι η επιφάνεια του δρομέα δεν έχει αύλακες. Οι υπολογισμοί 

επαναλαμβάνονται εφαρμόζοντας το υπολογισμένο διάκενο αέρα δes και το βήμα της αύλακας του 

δρομέα τr, και υποθέτοντας ότι η επιφάνεια του στάτη δεν έχει αύλακες. Κατόπιν λαμβάνεται ο 

συντελεστής kCr, ώστε ο συνολικός συντελεστής να είναι ίσος με: 
𝑘𝐶,𝑡𝑜𝑡 = 𝑘𝐶,𝑠 ∗ 𝑘𝐶,𝑟 Σχέση 2.3-9 

που δίνει το ισοδύναμο διάκενο αέρα δe: 
𝛿𝑒 ≈ 𝑘𝐶,𝑡𝑜𝑡𝛿 ≈ 𝑘𝐶,𝑟𝛿 Σχέση 2.3-10 

Η επίδραση των αυλάκων στη μέση διαπερατότητα του διακένου αέρα λαμβάνεται υπόψη 

αντικαθιστώντας το πραγματικό κενό αέρα με ένα μεγαλύτερο ισοδύναμο διάκενο αέρα δe. Το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω εξισώσεων δεν είναι αρκετά 

ακριβές, αλλά συνήθως είναι επαρκές στην πράξη. Το πιο ακριβές αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με 

την επίλυση του προβλήματος μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού του διακένου αέρα με τη 
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μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Αν στην επιφάνεια του δρομέα αναπτυχθούν 

δινορρεύματα, τα βυθίσματα της μαγνητικής επαγωγής που οφείλονται στα ανοίγματα των 

αυλάκων αποσβένονται κατά το συντελεστή Carter. Ωστόσο σ’ αυτήν την περίπτωση 

αναπτύσσονται σημαντικές θερμικές απώλειες επί της επιφάνειας του δρομέα. 

Οι μειώσεις της μαγνητικής επαγωγής λόγω των αυλάκων του στάτη δημιουργεί απώλειες 

πάνω στην επιφάνεια του δρομέα. Αντίστοιχα οι αύλακες του δρομέα προκαλούν το ίδιο 

φαινόμενο στο στάτη. Αυτές οι απώλειες μπορούν να μειωθούν μερικώς ή και πλήρως κλείνοντας 

τις αύλακες, ανασχηματίζοντας τα άκρα των αυλάκων έτσι ώστε η μείωση της μαγνητικής 

επαγωγής να περιοριστεί, ή χρησιμοποιώντας ένα ημιμαγνητικό υλικό για σφράγιση του κενού 

της αύλακας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-3. 

 

Εικόνα 2.3-3 (α) Γέμισμα ημίκλειστης αύλακας στάτη με ημι-μαγνητικό υλικό (μr=5), (b) κατανομή 

μαγνητικής επαγωγής με κατάλληλη σχεδίαση ανοίγματος, με χρήση ημιμαγνητικού υλικού και χωρίς 

κανένα μέτρο, (c) αρχικό διάγραμμα μαγνητικής ροής [7, Figure 3.6] 

Στην περίπτωση ηλεκτρικής μηχανής κυλινδρικού δρομέα το ισοδύναμο μήκος του 

διακένου πρακτικά παραμένει σταθερό κατά μήκος των αξόνων d και q, σε αντίθεση με την 

ηλεκτρική μηχανή έκτυπων πόλων, που αποδεικνύεται με βάση το κριτήριο της ίσης 

μαγνητεγερτικής δύναμης ότι κατά μήκος του μέσου ισοδύναμου διακένου, του διακένου του 

άξονα d και του διακένου του άξονα q ότι η αντίστοιχη μαγνητική επαγωγή (από πλευράς τιμών 

πλάτους) κατανέμεται ως εξής: 

𝛣𝛿: 𝛣1𝑑: 𝛣1𝑞 =
1

𝛿0𝑒
:
1

𝛿𝑑𝑒
:
1

𝛿𝑞𝑒
 

Σχέση 2.3-11 

Ανάλογα με τη θέση μελέτης η αντίστοιχη πτώση της μαγνητικής τάσης δίνεται ως εξής:  

𝑈𝑚,𝛿𝑒 =
𝐵𝛿
휇0
𝛿𝑒 

Σχέση 2.3-12 

όπου σε μία πρώτη προσέγγιση αγνοώντας το σιδηρομαγνητικό υλικό αντιστοιχίζεται με τη 

μαγνητεγερτική δύναμη ενός πόλου. 

2.3.3 Ισοδύναμο μήκος πυρήνα 

Στο άκρο της μηχανής και σε πιθανούς ακτινικούς αεραγωγούς, πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι επιπτώσεις του φαινομένου των άκρων στην πεδιακή κατανομή. Αυτό γίνεται με 

διερεύνηση των σχημάτων του αγωγού εξαερισμού και των άκρων της μηχανής. Στην Εικόνα 

2.3-4 παρουσιάζεται η επίδραση αυτού του φαινομένου στο άκρο μίας μηχανής, όπου φαίνεται το 

ισοδύναμο μήκος της μηχανής l/.  

Η μαγνητική επαγωγή της μηχανής μεταβάλλεται κατά την κατεύθυνση του άξονα z ως μία 

συνάρτηση B(z), όπου παραμένει περίπου σταθερή, όσο περιβάλλεται από τον πυρήνα και 

μειώνεται σταδιακά ως το μηδέν υπό το φαινόμενο των άκρων, όταν πάψει να περιβάλλεται από 

τον πυρήνα. Ωστόσο το φαινόμενο των άκρων στην πεδιακή κατανομή συμμετέχει στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ισχύος και χρειάζεται να προσμετρηθεί. Στην περίπτωση υπολογισμών με το χέρι η 

επιμήκυνση της μηχανής λόγω αυτού του φαινόμενου οδηγεί στο ισοδύναμο μήκος l/ να είσαι με:  
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l′ = l + 2𝛿 Σχέση 2.3-13 

Αυτή η διόρθωση δεν είναι σημαντική και το πραγματικό μήκος l δίνει αρκετά ακριβείς 

υπολογισμούς. Αντίθετα στις μεγάλες μηχανές οι αγωγοί εξαερισμού μπορούν να οδηγήσουν σε 

μείωση του ισοδύναμου μήκος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-5. Εδώ ξανά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής Carter από τη Σχέση 2.3-2 και τη Σχέση 2.3-3 αντικαθιστώντας 

το άνοιγμα του πλάτους της αύλακας b με το πλάτος του αγωγού εξαερισμού bv, οπότε 

υπολογίζεται το αντίστοιχο ισοδύναμο πλάτος εξαερισμού του ενός αγωγού εξαερισμού bve:  
𝑏𝑣𝑒 = 휅𝑏𝑣 Σχέση 2.3-14 

 

 

Εικόνα 2.3-4 Ορθογωνικό διάγραμμα πεδίου για τον ορισμό του φαινομένου των άκρων στην πεδιακή 

κατανομή στα άκρα της ηλεκτρικής μηχανής [7, Figure 3.10] 

 

Εικόνα 2.3-5 Επίδραση ακτινικών αγωγών εξαερισμού στο ισοδύναμο μήκος και συμπεριφορά 

μαγνητικής επαγωγής στην κοντινή περιοχή του αγωγού εξαερισμού [7, Figure 3.11] 

Εάν ο αριθμός των αγωγών εξαερισμού είναι nv στις μηχανές, το ισοδύναμο μήκος  θα είναι: 
𝑙′ ≈ 𝑙 + 2𝛿 − 𝑛𝑣𝑏𝑣𝑒 Σχέση 2.3-15 

Αν οι ακτινικοί αγωγοί εξαερισμού υπάρχουν και σε στάτη και σε δρομέα, όπως στην Εικόνα 

2.3-6, μπορεί να εφαρμοστεί πάλι η ανωτέρα μέθοδος. Σε αυτήν την περίπτωση η καμπύλη της 

μαγνητικής επαγωγής χρειάζεται να προσαρμοστεί, όπως προηγουμένως και να υπολογιστεί το 

ισοδύναμο μήκος του αγωγού εξαερισμού bve, όπου η Σχέση 2.3-14, από τη Σχέση 2.3-3 θα 

εισέλθει στη Σχέση 2.3-15. Στην Εικόνα 2.3-5α ο αριθμός των αγωγών εξαερισμού του δρομέα 

είναι ίσος με τον αριθμό των αγωγών εξαερισμού του στάτη, τότε το άθροισμα του πλάτους του 

στάτη και του δρομέα των αγωγών εξαερισμού χρειάζεται να αντικαταστήσουν την παράμετρο b 

στη Σχέση 2.3-3. Στην Σχέση 2.3-3β ο αριθμός των αγωγών εξαερισμού nv πρέπει να είναι ο 

συνολικός αριθμός αγωγών στάτη και δρομέα. 
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Εικόνα 2.3-6 Οι αξονικοί αγωγοί εξαερισμού σε στάτη και σε δρομέα βρίσκονται (α) σε ίδιες θέσεις, 

(β) σε διαφορετικές θέσεις [7, Figure 3.12] 

 

2.3.4 Μαγνητική τάση μίας αύλακας 

Όταν υπάρχουν Qs αύλακες στο στάτη, προσδιορίζεται το βήμα της αύλακας του στάτη 

διαιρώντας την περιφέρεια του διακένου αέρα με τον αριθμό των αυλάκων σύμφωνα με την 

παρακάτω σχέση: 

𝜏𝑢 =
휋𝐷

𝑄
 

Σχέση 2.3-16 

Στην Εικόνα 2.3-6α παρουσιάζεται η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο αέρα, 

καθώς στις άλλες περιοχές η κατανομή η πιο ομαλή, ενώ στην Εικόνα 2.3-6b είναι η μεγέθυνση 

ενός δοντιού και ενός βήματος αύλακα. Κατά τον υπολογισμό της μαγνητικής τάσης ενός δοντιού 

με δεδομένη την κορυφή της θεμελιώδους μαγνητικής επαγωγής Βδ προσδιορίζεται η φαινόμενη 

τιμή κορυφής της μαγνητικής ροής Φ’d στο μέσο ενός πόλου για ένα βήμα αύλακας για  αέρα 

διακένου: 
𝛷′𝑑 = 𝑙′𝜏𝑢𝐵𝛿 Σχέση 2.3-17 

Εάν τα δόντια της μηχανής δεν είναι κορεσμένα, σχεδόν πλήρως η μαγνητική ροή βήματος 

της αύλακας ρέει κατά μήκος των δοντιών και δεν υπάρχει ροή στις αύλακες και στη μόνωση των 

αυλάκων. Αμελώντας το άνοιγμα της αύλακας και λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή 

διαστήματος kFe του σιδήρου, λαμβάνεται για ένα δόντι με ομοιόμορφη διάμετρο και διατομή το 

ισοδύναμο εμβαδό διατομής Sd: 
𝑆𝑑 = 𝑘𝐹𝐸(𝑙 − 𝑛𝑣𝑏𝑣)𝑏𝑑 Σχέση 2.3-18 

όπου οι συντελεστές nv και bv υποδηλώνουν τον αριθμό των αγωγών εξαερισμού και το πλάτος 

τους αντίστοιχα, σύμφωνα με την Εικόνα 2.3-7, l είναι το αξονικό μήκος της μηχανής. 
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Εικόνα 2.3-7 (a) Ημίκλειστες αύλακες και η μαγνητική επαγωγή στο διάκενο αέρα. (b) Οι διαστάσεις 

ενός δοντιού και μιας αύλακας: το ύψος hd του δοντιού και της σχισμής, το βήμα της αύλακας τu και το 

πλάτος του δοντιού bd [7, Figure 3.13] 

Η διάτρηση επηρεάζει την κρυσταλλική δομή του σιδήρου και ως εκ τούτου η μαγνητική 

διαπερατότητα στις άκρες κοπής του δοντιού είναι χαμηλή. Έτσι, στον υπολογισμό της 

πυκνότητας ροής σε ένα δόντι, πρέπει να αφαιρεθεί 0,1 mm από το πραγματικό πλάτος του 

δοντιού breal για να προκύψει το ισοδύναμο πλάτος του δοντιού bd, δηλαδή:  
𝑏𝑑 = 𝑏𝑟𝑒𝑎𝑙 − 0,1𝑚𝑚 Σχέση 2.3-19 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα, συμβαίνει ένα φαινόμενο χαλάρωσης και 

οι μαγνητικές ιδιότητες ανακτώνται με την πάροδο του χρόνου. Ο συντελεστής διαστήματος του 

σιδήρου kFe εξαρτάται από το σχετικό πάχος της μόνωσης του σιδηρομαγνητικού φύλλου και από 

τον τρόπο συμπίεσης των φύλλων κατά τη διαμόρφωση της στοίβας του σιδηρομαγνητικού 

πυρήνα στάτη ή δρομέα. Τα μονωτικά υλικά είναι σχετικά λεπτά, με το τυπικό πάχος τους να 

είναι περίπου 0,002m και κατά συνέπεια ο συντελεστής διαστήματος του σιδήρου μπορεί στην 

πράξη να φτάσει και το 98%, με τυπικές τιμές μεταξύ 90% και 97%. Υποθέτοντας ότι η 

μαγνητική ροή εισέρχεται πλήρως στο δόντι, λαμβάνεται ότι η φαινόμενη μαγνητική επαγωγή 

κατά τον ορθό άξονα υπό τη μορφή μέγιστης τιμής είναι ίση με: 

𝐵′𝑑 =
𝛷′𝑑
𝑆′𝑑

=
𝑙′𝜏𝑢

𝑘𝐹𝐸(𝑙 − 𝑛𝑣𝑏𝑣)𝑏𝑑
𝐵𝛿 

Σχέση 2.3-20 

Στην πράξη, ένα τμήμα της μαγνητικής ροής ρέει πάντα μέσω της αύλακας κατά μήκος μίας 

περιοχής εμβαδού Su. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη αυτήν τη ροή Φu υπό τη μορφή μέγιστης τιμής 

υπολογίζεται ότι η αντίστοιχη πραγματική μαγνητική ροή στο δόντι από σιδηρομαγνητικό υλικό 

Φd είναι ίση με: 
𝛷𝑑 = 𝛷′𝑑 − 𝛷𝑢 = 𝛷′𝑑 − 𝑆𝑢𝐵𝑢 Σχέση 2.3-21 

Διαιρώντας το αποτέλεσμα με το εμβαδόν της επιφάνειας του σιδήρου του δοντιού Sd 

λαμβάνεται η πραγματική μαγνητική επαγωγή του δοντιού από σιδηρομαγνητικό υλικό: 

𝐵𝑑 = 𝐵′𝑑 −
𝑆𝑢
𝑆𝑑
𝐵𝑢, ό휋휊𝜐 

Σχέση 2.3-22 

𝑆𝑢
𝑆𝑑
=

𝑙′𝜏𝑢
𝑘𝐹𝐸(𝑙 − 𝑛𝑣𝑏𝑣)𝑏𝑑

− 1 
Σχέση 2.3-23 

Η φαινόμενη μαγνητική επαγωγή του δοντιού με σιδηρομαγνητικό υλικό B’d μπορεί να 

υπολογιστεί όταν είναι γνωστή η μέγιστη τιμή της θεμελιώδους συνιστώσας της μαγνητικής 

επαγωγής διακένου αέρα Βδ. Για να υπολογιστεί η μαγνητική επαγωγή στην αύλακα, απαιτείται 

η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο δόντι Ηd. Με δεδομένο ότι η εφαπτόμενη συνιστώσα της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι συνεχής στη διεπιφάνεια του σιδήρου και του αέρα, δηλαδή 

ισχύει ότι Hd = Hu, τότε η μαγνητική επαγωγή της αύλακας είναι ίση με: 
𝐵𝑢 = 휇0𝐻𝑑 Σχέση 2.3-24 

Οπότε η πραγματική μαγνητική επαγωγή του δοντιού είναι: 
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𝐵𝑑 = 𝐵′𝑑 −
𝑆𝑢
𝑆𝑑
휇0𝐻𝑑 

Σχέση 2.3-25 

 

 

Εικόνα 2.3-8 Ορισμός της μαγνητικής επαγωγής στο δόντι Βd μαζί με την καμπύλη B-H του 

σιδηρομαγνητικού υλικού και τις διαστάσεις του δοντιού [7, Figure 3.14] 

Ουσιαστικά η Σχέση 2.3-25 χρειάζεται να ικανοποιεί την καμπύλη βρόχου υστέρησης Β-Η 

του σιδηρομαγνητικού υλικού του πυρήνα στάτη / δρομέα της μηχανής. Ο πιο εύκολος τρόπος 

επίλυσης του προβλήματος είναι ο γραφικός (Εικόνα 2.3-8). Σε αυτήν την περίπτωση η 

μαγνητική τάση είναι περίπου ίση με Hd*hd. Όταν μία αύλακα και ένα δόντι δεν έχουν ίσο 

πλάτος, τότε η μαγνητική επαγωγή δεν είναι σταθερή και η αντίστοιχη μαγνητική τάση 

υπολογίζεται μέσω της αντίστοιχης ολοκλήρωσης: 

𝑈𝑚,𝑝 = ∫ 𝑯𝒅 𝑑𝒍

ℎ𝑑

0

 

Σχέση 2.3-26 

 

2.3.5 Μαγνητική τάση ενός έκτυπου πόλου 

Ο υπολογισμός της μαγνητικής τάσης ενός έκτυπου πόλου είναι αρκετά παρόμοιος με τη 

διαδικασία που παρουσιάστηκε για ένα δόντι. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες: για 

παράδειγμα, η μαγνητική επαγωγή του πέλματος πόλου είναι συχνά τόσο μικρή ώστε η 

μαγνητική τάση που απαιτείται από αυτήν μπορεί να αμεληθεί, οπότε πρέπει να οριστεί μόνο η 

μαγνητική τάση που απαιτείται από το σώμα του πόλου. Κατά τον προσδιορισμό της μαγνητικής 

τάσης του σώματος του πόλου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αφαίρεση της ροής 

σκέδασης από την επιφάνεια του σώματος. Οι ροές σκεδάσεως κυμαίνονται από το 10%ως το 30% 

της κύριας ροής. Λόγω της ροής σκεδάσεως, η μαγνητική επαγωγή στο πέδιλο ενός ομοιόμορφου 

πόλου Bp
 
με εμβαδόν επιφάνειας Sp υπολογίζεται μέσω της κύριας ροής Φm ως εξής: 

𝐵𝑝 = (1,1…1,3) ∗
𝛷𝑚
𝑆𝑝

 
Σχέση 2.3-27 

Λόγω της μεταβολής της μαγνητικής επαγωγής η μαγνητική τάση Um,p
 
του σώματος του 

πόλου πρέπει να προσδιορισθεί μέσω του αντίστοιχου ολοκληρώματος: 

𝑈𝑚,𝑝 = ∫ 𝑯 𝑑𝒍

ℎ𝑑𝑟

0

 

Σχέση 2.3-28 

 



                                              

- 76 - 

 

2.3.6 Μαγνητική τάση ζυγώματος στάτη και δρομέα 

Στην Εικόνα 2.3-9 απεικονίζεται η κατανομή της μαγνητικής ροής μίας ασύγχρονης 

μηχανής δύο πόλων, όταν η μηχανή λειτουργεί χωρίς φορτίο. Η μαγνητική ροή που διέρχεται 

από το διάκενο αέρα και το τμήμα των δοντιών χωρίζεται σε δύο ίσα τμήματα στα ζυγώματα του 

στάτη και του δρομέα. Η μέγιστη τιμή της μαγνητικής ροής παρουσιάζεται στον άξονα d στο 

διάκενο αέρα, ενώ αντίστοιχα στα ζυγώματα είναι μηδέν. Οι μέγιστες τιμές μαγνητικής 

επαγωγής στα ζυγώματα εμφανίζονται στον άξονα q, ενώ στα αντίστοιχα σημεία του διακένου 

αέρα είναι μηδέν. Ο άξονας της μηχανής δεν είναι από σιδηρομαγνητικό υλικό σε αντίθεση με 

τον πυρήνα του δρομέα, συνεπώς δεν εισχωρεί μαγνητική ροή στον άξονα, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.3-9. Ακόμα, εάν ο άξονας είναι οδοντωτός στη διεπιφάνεια με το σιδηρομαγνητικό υλικό 

του πυρήνα του δρομέα, αναπτύσσονται ορισμένες γέφυρες μαγνητικής ροής στον αέρα μεταξύ 

του δρομέα και του άξονα. 

 

Εικόνα 2.3-9 Διάγραμμα μαγνητικής ροής για έναν επαγωγικό κινητήρα δύο πόλων που λειτουργεί 

χωρίς φορτίο [7, Figure 3.15] 

 

Η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής του στάτη μπορεί να υπολογιστεί στον άξονα q 

χωρίς δυσκολία, αφού το ήμισυ της κύριας μαγνητικής ροής φθάνει εκεί: 

𝛣𝑦𝑠 =
𝛷𝑚
2𝑆𝑦𝑠

=
𝛷𝑚

2𝑘𝐹𝐸(𝑙 − 𝑛𝑣𝑏𝑣)ℎ𝑦𝑠
 

Σχέση 2.3-29 

όπου Sys είναι το εμβαδόν της διατομής του ζυγώματος του στάτη, kFe ο συντελεστής διαστήματος 

του σιδηρομαγνητικού υλικού του στάτη και hys είναι το ύψος του ζυγώματος του στάτη, ενώ τα 

μεγέθη Β,Φ αναφέρονται σε πλάτη. 

Αντίστοιχα, η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής του δρομέα είναι: 

𝛣𝑦𝑟 =
𝛷𝑚
2𝑆𝑦𝑟

=
𝛷𝑚

2𝑘𝐹𝐸(𝑙 − 𝑛𝑣𝑏𝑣)ℎ𝑦𝑟
 

Σχέση 2.3-30 

όπου Syr είναι το εμβαδόν της διατομής του ζυγώματος του δρομέα, kFe ο συντελεστής διαστήματος 

του σιδηρομαγνητικού υλικού του δρομέα (συνήθως ίδιο με του στάτη) και hyr είναι το ύψος του 

ζυγώματος του δρομέα, ενώ τα μεγέθη Β,Φ αναφέρονται σε πλάτη. 

Ο υπολογισμός της μαγνητικής τάσης του ζυγώματος είναι περίπλοκος, καθώς η μαγνητική 

επαγωγή του ζυγώματος αλλάζει συνεχώς πάνω από το βήμα του πόλου και η συμπεριφορά της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι έντονα μη γραμμική, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-10b, 

η οποία εξηγεί τις δυσκολίες στον ορισμό της μαγνητικής τάσης του ζυγώματος. 
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Εικόνα 2.3-10 Μαγνητική ροή του ζυγώματος στάτη σε μία ηλεκτρική μηχανή και η διαδρομή 

ολοκλήρωσης γιατη μαγνητική τάση. (b) Η συμπεριφορά της μαγνητικής επαγωγής του ζυγώματος του στάτη 

και η αντίστοιχη έντονα μη γραμμική συμπεριφορά της έντασης μαγνητικού πεδίου Hy [7, Figure 3.16] 

Η διαφορά μαγνητικού δυναμικού Um,ys σε όλο το ζύγωμα του στάτη πρέπει να 

προσδιορίζεται με υπολογισμό του γραμμικού ολοκληρώματος της έντασης του μαγνητικού 

πεδίου μεταξύ των δύο πόλων της διαδρομής ολοκλήρωσης του ζυγού: 

𝑈𝑚,𝑦𝑠 = ∫𝑯𝑑𝒍

𝑞

𝑑

 

Σχέση 2.3-31 

Στην Εικόνα 2.3-10 α, η ιδανική πορεία ολοκλήρωσης υποδεικνύεται από την παχιά μαύρη 

διακεκομμένη γραμμή, ενώ η πραγματική πορεία ολοκλήρωσης από οποιαδήποτε γραμμή 

μαγνητικής ροής, όπως για παράδειγμα είναι η παχιά γκρι διακεκομμένη γραμμή. 

Το πεδιακό διάγραμμα πρέπει να είναι γνωστό για να προσδιοριστεί το ολοκλήρωμα. Ο 

ακριβής υπολογισμός είναι δυνατός μόνο με αριθμητικές μεθόδους. Στους χειρωνακτικούς 

υπολογισμούς, οι μαγνητικές τάσεις στα ζυγώματα του στάτη και του δρομέα μπορούν να 

υπολογιστούν από τις σχέσεις προσεγγιστικά: 
𝑈𝑚,𝑦𝑠 = 𝑐𝐻𝑦𝑠𝜏𝑦𝑠 Σχέση 2.3-32 

𝜏𝑦𝑠 =
휋(𝐷𝑠𝑒 − ℎ𝑦𝑠)

2𝑝
 

Σχέση 2.3-33 

𝑈𝑚,𝑦𝑟 = 𝑐𝐻𝑦𝑟𝜏𝑦𝑟 Σχέση 2.3-34 

𝜏𝑦𝑟 =
휋(𝐷𝑟𝑦𝑖 − ℎ𝑦𝑟)

2𝑝
 

Σχέση 2.3-35 

όπου Hys και Hyr είναι οι εντάσεις του μαγνητικού πεδίου που αντιστοιχούν στην υψηλότερη 

μαγνητική επαγωγή και τys και τyr είναι τα μήκη βήματος πόλων στη μέση των ζυγωμάτων στάτη 

και δρομέα αντίστοιχα και p τα ζεύγη πόλων: 

Ο συντελεστής c λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι 

έντονα μη γραμμική στο ζύγωμα και ότι η μη γραμμικότητα είναι τόσο ισχυρότερη, όσο πιο 

κορεσμένο είναι το ζύγωμα στον άξονα q. Για την πλειονότητα των θέσεων των ζυγωμάτων η 

ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι αισθητά χαμηλότερη από την τιμή Hys ή Hyr, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 2.3-10. Ο συντελεστής καθορίζεται από το σχήμα της καμπύλης μαγνητικής 

επαγωγής διακένου αέρα, από τον κορεσμό της μηχανής και από τις διαστάσεις της μηχανής. 

Ωστόσο, ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο ζύγωμα της 

μηχανής. Εάν υπάρχουν διανεμημένα τυλίγματα στην ηλεκτρική μηχανή, η μαγνητική τάση 

του ζυγού μπορεί να υπολογιστεί με την καμπύλη που απεικονίζεται στην Εικόνα 2.3-11. 

Στην Εικόνα 2.3-10 παρουσιάζεται καθαρά πάντως ότι όσο η μέγιστη τιμή της μαγνητικής 

επαγωγής στον άξονα q πλησιάζει τις τιμές κορεσμού της μαγνητικής επαγωγής, τόσο η ένταση 

του μαγνητικού πεδίου φθάνει σε πολύ υψηλές τιμές στο ζύγωμα. Από τη στιγμή που η μέγιστη 
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τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι δυνατή στον άξονα q, η μέση τιμή της έντασης 

μαγνητικού πεδίου μειώνεται χάρη στο συντελεστή c. Στην περίπτωση ηλεκτρικής μηχανής 

έκτυπων πόλων, τότε η τιμή του συντελεστή c λαμβάνει την τιμή 1 στο ζύγωμα για την περιοχή 

του έκτυπου πόλου. 

 

Εικόνα 2.3-11: Η επίδραση της μέγιστης πυκνότητας ροής του στάτη ή του ρότορα στον ορισμό του 

συντελεστή c, που εφαρμόζεται στον προσδιορισμό της μαγνητικής τάσης [7, Figure 3.17] 

 

2.3.7 Καμπύλη κενού φορτίου, ισοδύναμο διάκενο αέρα και ρεύμα μαγνήτισης 

ηλεκτρικής μηχανής 

Κατά τον προσδιορισμό της μαγνητεγερτικής δύναμης που απαιτείται από το μαγνητικό 

κύκλωμα, οι μαγνητικές τάσεις που αντιστοιχούν σε μία ορισμένη μέγιστη τιμή Βδ της 

μαγνητικής επαγωγής του διακένου αέρα της μηχανής έχουν υπολογιστεί για όλα τα μέρη της 

μηχανής με τη σειρά. Επιλέγοντας διάφορες τιμές για το Bδ και επαναλαμβάνοντας τους 

παραπάνω υπολογισμούς μπορούν να σχεδιαστούν οι καμπύλες για τις μαγνητικές τάσεις που 

απαιτούνται από τα διάφορα μέρη της μηχανής και από το άθροισμά τους λαμβάνεται η 

μαγνητεγερτική δύναμη Fm ή Θm που απαιτείται από το μαγνητικό κύκλωμα ολόκληρης της 

μηχανής: 

 

𝐹𝑚 = 𝑈𝑚,𝛿 + 𝑈𝑚,𝑑𝑠 + 𝑈𝑚,𝑑𝑟 +
𝑈𝑚,𝑦𝑠
2

+
𝑈𝑚,𝑦𝑟
2

 
Σχέση 2.3-36 

Ουσιαστικά η Σχέση 2.3-36 υπολογίζει τη συνολική μαγνητεγερτική δύναμη που 

απαιτείται από το μισό μαγνητικό κύκλωμα, η οποία συμβολίζεται με Fm ή Θm,αθροίζοντας τις 

μαγνητικές τάσεις του διακένου αέρα, ενός δοντιού στάτη, ενός δοντιού δρομέα και των μισών 

ζυγωμάτων στάτη και δρομέα. Αυτό απεικονίζεται στην Εικόνα 2.3-11. Η καμπύλη αντιστοιχεί 

στην καμπύλη φόρτισης χωρίς φορτίο που προσδιορίζεται στη δοκιμή για αφόρτιστη μηχανή, 

στην οποία ο άξονας της μαγνητικής ροής αντικαθίσταται από την τάση και ο άξονας 

μαγνητεγερτικής δύναμης αντικαθίσταται από το ρεύμα μαγνητίσεως. Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ολόκληρο το μαγνητικό κύκλωμα αντικαθίσταται με ισοδύναμα κενά αέρα. Κατά συνέπεια, η 

καμπύλη μαγνήτισης μπορεί να αντικατασταθεί σ’ ένα σημείο λειτουργίας από μία ευθεία 

γραμμή (διακεκομμένη γραμμή). Σημειώνεται ότι η αναλογία της μαγνητικής τάσης του σιδήρου 

είναι υπερβολική στην Εικόνα 2.3-11. Σε καλά σχεδιασμένες μηχανές, το ποσοστό της 

μαγνητεγερτικής δύναμης που απαιτείται από το σίδηρο είναι μόνο ένα κλάσμα της  

μαγνητεγερτικής δύναμης που απαιτείται από τα διάκενα αέρα. 

Σύμφωνα με την Εικόνα 2.3-12, η μαγνητική τάση που απαιτείται από το ήμισυ του 

σιδηρομαγνητικού υλικού στο πλήρες μαγνητικό κύκλωμα είναι: 
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𝑈𝑚,𝐹𝐸
2

= 𝐹𝑚 + 𝑈𝑚,𝛿𝑒 
Σχέση 2.3-37 

Εάν το κύκλωμα πρέπει να γραμμικοποιηθεί μέσω της διακεκομμένης γραμμής στην 

Εικόνα 2.3-12, το διάκενο αέρα επιμηκύνεται με το συντελεστή Carter χρησιμοποιώντας το 

ενεργό μήκος αέρα δef, το οποίο επίσης λαμβάνει υπόψη τη μαγνητική αντίσταση του σιδήρου. 

Αυτό το διάκενο αέρα προσδιορίζεται από την αναλογία: 
𝐹𝑚
𝑈𝑚,𝛿𝑒

=
𝛿𝑒𝑓

𝛿𝑒
 

Σχέση 2.3-38 

 

 

Εικόνα 2.3-12 Καμπύλη μαγνητικής επαγωγής ως προς τη μαγνητεγερτική δύναμη / διαφορά 

μαγνητικού δυναμικού για μηχανή χωρίς φορτίο (παχιά γραμμή) και οι συνιστώσες της από τις επιδράσεις 

των δοντιών του στάτη ds, του διακένου αέρα δe, των δοντιών του δρομέα dr και των μισών ζυγωμάτων στάτη 

και δρομέα 1/2(ys, yr) [7, Figure 3.18] 

 

Όταν έχει καθοριστεί το πλάτος της μαγνητεγερτικής δύναμης που αντιστοιχεί στο σημείο 

λειτουργίας της μηχανής, μπορεί να υπολογιστεί το ρεύμα διέγερσης που απαιτείται από τη 

μηχανή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία διάκριση μεταξύ μίας μηχανής που μαγνητίζεται 

με το εναλλασσόμενο ρεύμα των τυλιγμάτων διέγερσης περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου 

(π.χ. ασύγχρονες μηχανές) και μίας μηχανής που μαγνητίζεται με το συνεχές ρεύμα των 

τυλιγμάτων διέγερσης (π.χ. σύγχρονες μηχανές). Στην περίπτωση μίας μηχανής έκτυπων πόλων 

(σύγχρονη μηχανή ή μηχανή συνεχούς ρεύματος), το συνεχές ρεύμα των τυλιγμάτων διέγερσης 

IfDC που απαιτείται για έναν πόλο είναι: 

𝐼𝑓,𝐷𝐶 =
𝐹𝑚
𝑁𝑓

 
Σχέση 2.3-39 

όπου Nf είναι ο συνολικός αριθμός στροφών στον πόλο μαγνήτισης της μηχανής. Τα τυλίγματα 

των πόλων μπορούν με τη σειρά τους να συνδεθούν κατάλληλα σε σειρά και παράλληλα, έτσι 

ώστε να φθάσουν σε μία επιθυμητή τάση και ρεύμα. 

Στην περίπτωση μίας ηλεκτρικής μηχανής με εναλλασσόμενο ρεύμα μαγνήτισης, η ενεργός 

τιμή του ρεύματος διέγερσης για ένα ζεύγος πόλων (ανεξάρτητα αν το συνολικό πλήθος ζευγών 

πόλων συνδέεται ακολούθως σε σειρά ή παράλληλα) υπολογίζεται ως εξής: 

𝛪𝑠𝑚,𝑝 =
𝐹𝑚,𝑝휋𝑝

√2𝑚𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠
 

Σχέση 2.3-40 

όπου Ns είναι ο συνολικός αριθμός στροφών στον πόλο του στάτη της μηχανής, m το πλήθος των 

φάσεων, p τα ζεύγη των πόλων, kws1 ο συνολικός συντελεστής περιέλιξης για το στάτη και τη 
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θεμελιώδη αρμονική και 𝐹𝑚,𝑝 η αναγκαία μαγνητεγερτική δύναμη του ήμισυ μαγνητικού 

κυκλώματος. 

2.3.8 Μαγνητικά υλικά ηλεκτρικών μηχανών 

Τα σιδηρομαγνητικά υλικά και οι μόνιμοι μαγνήτες είναι τα σημαντικότερα μαγνητικά 

υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μηχανών. Σε αυτά τα υλικά, υπάρχουν 

στοιχειώδεις μαγνήτες, γνωστοί ως στοιχειώδεις περιοχές Weiss. Αυτές οι περιοχές 

διαχωρίζονται μεταξύ τους από τοίχους Bloch, οι οποίοι είναι οι περιοχές μετάβασης μεταξύ δύο 

μαγνητικών περιοχών Weiss. Το πλάτος ενός τοίχου Bloch κυμαίνεται μεταξύ μερικών 

εκατοντάδων ή χιλιάδων ατομικών αποστάσεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-13. 

Η αύξηση της μαγνητικής ροπής ενός σώματος υπό την επίδραση ενός εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου είναι αποτέλεσμα δύο ανεξάρτητων διεργασιών. Πρώτον, σε ένα ασθενές 

εξωτερικό πεδίο, οι στοιχειώδεις περιοχές Weiss που είναι ήδη τοποθετημένες προς την 

κατεύθυνση του πεδίου αυξάνονται σε βάρος των τομέων που βρίσκονται στην αντίθετη 

κατεύθυνση, όπως φαίνονται στην Εικόνα 2.3-13. Δεύτερον, σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, οι 

στοιχειώδεις περιοχές Weiss που βρίσκονται σε κάθετη διεύθυνση ως προς το πεδίο στρέφουν 

προς την κατεύθυνση του πεδίου. Η περιστροφή των στοιχειωδών μαγνητών απαιτεί σχετικά 

υψηλή ένταση μαγνητικού πεδίου. Στα μαλακά μαγνητικά υλικά, οι διαδικασίες μετατόπισης 

του τοιχώματος Bloch έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί πριν αρχίσουν οι στοιχειώδεις περιοχές Weiss 

να γυρνούν προς την κατεύθυνση του εξωτερικού πεδίου. 

 

 

 

Εικόνα 2.3-13 Τοίχος Bloch που χωρίζει τις περιοχές Weiss. Το πλάτος ενός τοίχου Bloch είναι 

περίπου 0,1 mm [7, Figure 3.19] 
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Εικόνα 2.3-14 Σε ένα ασθενές εξωτερικό πεδίο , τα τοιχώματα των περιοχών Weiss είναι σε 

αναστρέψιμη κίνηση, έτσι ώστε να αυξάνεται η μαγνητική ροπή ολόκληρου του σώματος. (a) Η εξωτερική 

ένταση είναι μηδέν. Για τα στοιχεία (b) και (c), καθώς η ένταση του μαγνητικού πεδίου αυξάνεται, οι τομείς 

Weiss που δεν ήταν αρχικά προς την κατεύθυνση του εξωτερικού πεδίου μειώθηκαν στο μέγεθος. (d) Η 

περιοχή Weiss που αρχικά ήταν σε κάθετη διεύθυνση έχει αρχίσει να στρέφεται προς την κατεύθυνση του 

εξωτερικού πεδίου [7, Figure 3.20] 

Χωρίς να ασκείται εξωτερική δύναμη πεδίου, τα τοιχώματα Bloch βρίσκονται σε ηρεμία. 

Στην πράξη, τα τοιχώματα τοποθετούνται συνήθως σε περιοχές προσμίξεων και κρυσταλλικών 

ανωμαλιών των υλικών. Εάν στο σώμα εφαρμοστεί μόνο μία αδύναμη ένταση μαγνητικού πεδίου, 

τα τοιχώματα Bloch μετακινούνται μόνο ελαφρώς από την θέση ηρεμίας τους. Εάν αφαιρεθεί 

αυτή η ένταση, τα τοιχώματα επιστρέφουν στις αρχικές τους θέσεις. Αυτή η διαδικασία μπορεί 

να παρατηρηθεί με ένα μικροσκόπιο υψηλής ακρίβειας. Αν αυξηθεί η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου, τα τοιχώματα Bloch θα φύγουν από την αρχική τους θέση και δε θα επιστρέψουν σε 

αυτήν , εάν αφαιρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου που επιβλήθηκε. Αυτές οι μετατοπίσεις 

καλούνται άλματα Barkhausen και οφείλονται στη σιδηρομαγνητική υστέρηση και στο θόρυβο 

Barkhausen. Εάν η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι αρκετά υψηλή, ενεργεί στο τοίχωμα 

Bloch μετακινώντας το από την αρχική θέση στο επόμενο τοπικό μέγιστο ενέργειας. Αν δεν 

ξεπεράσει αυτό το όριο, τότε με την παύση του πεδίου θα επιστρέψει στην αρχική θέση. Αλλιώς, 

αν είναι αρκετά υψηλό και ξεπεράσει αυτό το όριο, δεν υπάρχει επιστροφή.  

Στο σχήμα 2.44 παρουσιάζεται η μαγνητική καμπύλη ενός σιδηρομαγνητικού υλικού με 

τρεις διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση οι αλλαγές είναι αντιστρεπτές, στη δεύτερη φάση 

παρουσιάζεται τα άλματα Barkhausen και στην τρίτη υλοποιείται η περιστροφή των περιοχών 

Weiss κατά την κατεύθυνση του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου φθάνοντας στο σημείο κορεσμού 

και στην αντίστοιχη μαγνητική επαγωγή λόγω πόλωσης του υλικού στην περιοχή κορεσμού J. 

Στο σχήμα αυτό φαίνεται ότι η καμπύλη πόλωσης J-H του υλικού ταυτίζεται με την καμπύλη 

μαγνήτισης. Η καμπύλη B-H διαφέρει από τις προηγούμενες καμπύλες μόνο στην πρόσθεση της 

μαγνητικής επαγωγής του κενού. Ουσιαστικά ποτέ η καμπύλη μαγνητικής επαγωγής δεν γίνεται 

οριζόντια, αλλά πάντα έχει μία κλίση αντίστοιχη της μαγνητικής διαπερατότητας του κενού μ0 

ως προς την ένταση του μαγνητικού πεδίου, αλλά στα σιδηρομαγνητικά υλικά είναι αμελητέα. 
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Εικόνα 2.3-15 Καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικού υλικού, όπου στην περιοχή (a) υπάρχουν μόνο 

αντιστρέψιμες μετακινήσεις τοιχωμάτων Bloch, στην περιοχή (b) παρουσιάζονται μη αντιστρέψιμα άλματα 

Barkhausen, και στην περιοχή (c) το υλικό φτάνει στον κορεσμό, όταν όλες οι περιοχές Weiss τοποθετούνται 

στην ίδια κατεύθυνση [7, Figure 3.21] 

Στη σχεδίαση ηλεκτρικών μηχανών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο βρόχος υστέρησης που 

παρουσιάζει η καμπύλη μαγνητικής επαγωγής – έντασης (Εικόνα 2.3-16) μαγνητικού πεδίου, 

όπου παρατηρούνται τα εξής στοιχεία: 

 

Εικόνα 2.3-16 Βρόχος υστέρησης μαγνητικού υλικού. 

 

(ΟΑ): η καμπύλη πρώτης μαγνήτισης ή παρθενική καμπύλη, η οποία απαρτίζεται από 

το μη γραμμικό τμήμα Οa1 που αφορά χαμηλές εντάσεις μαγνητικού πεδίου, το 

γραμμικό τμήμα a1a2 και το μη γραμμικό τμήμα a2Α που αφορά την περιοχή 

γονάτου, ενώ το a2 είναι το σημείο γονάτου 

Βπ: η παραμένουσα μαγνήτιση, δηλαδή η μαγνητική επαγωγή που παρουσιάζει το 

υλικό, όταν μηδενιστεί το επιβαλλόμενο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. 

Hκ: η συνεκτική διέγερση, δηλαδή εκείνη η τιμή της έντασης του μαγνητικού πεδίου 

για την οποία η μαγνητική επαγωγή που παρουσιάζει συνολικά το υλικό είναι 

μηδενική 

Hmax: η μέγιστη ή η οριακή μαγνητική διέγερση. Για μεγαλύτερες τιμές έντασης 

μαγνητικού πεδίου το υλικό λέγεται κεκορεσμένο και η αύξηση της μαγνητικής 

επαγωγής Β προκύπτει από τη σχέση Β=μ0∙Η. Ουσιαστικά η ευθεία z/Oz που 

ορίζεται από τη σχέση Β=μ0∙Η είναι παράλληλη με τις ημιευθείες Αε και Α/ε/ 

Βmax: η μαγνητική επαγωγή κόρου που αντιστοιχεί στην οριακή μαγνητική διέγερση 

Α: το σημείο κορεσμού, δηλαδή το σημείο πέρα από το οποίο ισχύει η σχέση Β=μ0∙Η. 

Ουσιαστικά σ’ αυτό το σημείο έχουν προσανατολιστεί όλοι οι στοιχειώδεις 



                                              

- 83 - 

 

κρύσταλλοι του υλικού και δε δύναται να προσφέρει περισσότερο η μαγνήτιση 

στη μαγνητική επαγωγή 

SU: το εμβαδόν του βρόχου υστέρησης ΑΓΔΑ/Γ/Δ/Α, το οποίο είναι ανάλογο της 

ενέργειας που δαπανάται κατά τη διαδοχική μαγνήτιση και απομαγνήτιση του 

υλικού ταυτιζόμενο πρακτικά με την πυκνότητα ενέργειας ανά μονάδα όγκου 

Η μορφή του βρόχου υστέρησης  εξαρτάται: α) από τη συμμετρία του βρόχου, δηλαδή, εάν 

Η1=|-Η1|>0 με τη φορά διαγραφής του βρόχου, προκύπτει ότι Β1=|-Β1|>0 για κάθε τιμή 

έντασης μαγνητικού πεδίου και β) από τη θερμοκρασία. Αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε 

μείωση του βρόχου υστέρησης. Όταν ξεπεράσει το όριο της σιδηρομαγνητικής θερμοκρασίας 

Curie, τότε οι περιοχές Weiss καταστρέφονται λόγω της θερμικής διέγερσης, με συνέπεια το 

υλικό να χάνει τις σιδηρομαγνητικές του ιδιότητες. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από αυτό 

το όριο, οι σιδηρομαγνητικές ιδιότητες επανέρχονται σε υλικά, όπως είναι ο σίδηρος, το κοβάλτιο 

και το νικέλιο, όχι όμως στους μόνιμους μαγνήτες, όπως είναι το νεοδύμιο. 

Με βάση το εμβαδόν του βρόχου υστέρησης SU τα σιδηρομαγνητικά υλικά διακρίνονται σε 

δύο επιμέρους κατηγορίες: α) Μαλακά υλικά: Είναι εκείνα τα υλικά, των οποίων ο βρόχος 

υστέρησης παρουσιάζει μικρό εμβαδόν, όπως είναι το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, οι φερρίτες και 

το permalloy κτλ. Αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα για την κατασκευή του μαγνητικού 

κυκλώματος των ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματιστών προς περιορισμό των 

αντίστοιχων απωλειών λόγω μαγνήτισης. β) Σκληρά υλικά: Είναι εκείνα τα υλικά, των οποίων ο 

βρόχος υστέρησης παρουσιάζει μεγάλο εμβαδόν, όπως είναι οι χρωμιοχάλυβες, χάλυβας με 

περιεκτικότητα άνθρακα 1%, κτλ. Έχουν συνήθως μικρότερες τιμές σχετικής μαγνητικής 

διαπερατότητας μr. Αυτά τα υλικά είναι κατάλληλα για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 8 που περιέχει ενδεικτικές τιμές του συντελεστή μαγνητικής 

διαπερατότητας μr, της μέγιστης μαγνητικής επαγωγής ή αλλιώς της επαγωγής κόρου Βmax, της 

συνεκτικής διέγερσης Ηκ και της θερμοκρασίας Curie μαλακών σιδηρομαγνητικών υλικών. 

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 9 περιέχει ενδεικτικές τιμές της παραμένουσας μαγνητικής επαγωγής 

Βπ, της συνεκτικής διέγερσης Ηκ και της μέγιστης πυκνότητας μαγνητικής ενέργειας wm των 

σκληρών σιδηρομαγνητικών – μόνιμων μαγνητικών υλικών, που θα αναλυθούν στην επόμενη 

παράγραφο  

 

Υλικό 

Μέγιστος 

συντελεστής 

σχετικής 

μαγνητικής 

διαπερατότητας μr 

(103) 

Μαγνητική 

επαγωγή 

κόρου Βmax 

[Tesla] 

Συνεκτική 

διέγερση 

Hκ 

[A/m] 

Θερμοκρασία 

Curie 

[oC] 

Σίδηρος καθαρότητας 99,95%Fe 5 2,15 80 770 

Πυριτιούχος σίδηρος 4%Si, 96% Fe 7 1,97 48 690 

Πυριτιούχος σίδηρος 3%Si, 97% Fe 10 2,00 16 700 

Permalloy 78 (78,5% Ni, 21,2% Fe, 

0,3% Mn) 
100 1,0 4 580 

Permalloy 4-79 (79% Ni, 16% Fe, 

4% Mo) 
80 0,87 4 420 

Hipernik (50% Ni, 50% Fe) 80 1,60 4 500 

Sendust (9,4% Si, 5,5% Al, 85% Fe) 120 1,00 4 500 

Mumetal (75% Ni, 18% Fe, 5%Cu, 

2% Cr) 
110 0,65 4 430 

Supermalloy (79% Ni, 15,7% Fe, 5% 

Μο, 0,3% Mn) 
800 0,8 0,32 400 

Σκόνη Permalloy 2-81 (81% Ni, 17% 

Fe, 2% Mo) 
130 - - 480 

Πίνακας 8 Τιμές συντελεστή σχετικής μαγνητικής διαπερατότητας μr, μαγνητικής επαγωγής κόρου 

Βmax, συνεκτικής διέγερσης Ηκ και θερμοκρασίας Curie μαλακών σιδηρομαγνητικών υλικών [8, Πίνακας 

12.2] 
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Υλικό 

Παραμένουσα 

μαγνήτιση Βπ 

[Tesla] 

Συνεκτική 

διέγερση 

Hκ [A/m] 

Πυκνότητα 

μαγνητικής 

ενέργειας wm 

[J/m3] 

Ανθρακούχος χάλυβας (99% Fe, 1% C) 0,70 4000 1390 

Χάλυβας βολφραμίου (94% Fe, 1% C, 5% W) 1,00 5200 2370 

Χάλυβας χρωμίου μικρής πυκνότητας (98,1% Fe, 0,9% 

Cr, 0,6% C, 0,4% Mn) 
1,00 4000 1600 

Χάλυβας χρωμίου μεγάλης πυκνότητας (95,1% Fe, 3,5% 

Cr, 1% C, 0,4% Mn) 
0,95 5200 2400 

Χάλυβας χρωμίου –κοβαλτίου (73,7% Fe, 16% Co, 9% Cr, 

1% C, 0,3% Mn) 
0,80 16400 4800 

Remalloy (71% Fe, 17% Mo, 12% Co) 1,05 20000 8800 

Λευκόχρυσος-κοβάλτιο (77% Pt, 23% Co) 0,45 212000 30400 

Alnico I (63% Fe, 12% Al, 20% Ni, 5% Co) 0,71 32000 11280 

Alnico II (55% Fe, 10% Al, 17% Ni, 12% Co, 6% Cu) 0,73 44800 13600 

Alnico V (51% Fe, 8% Al, 14% Ni, 24% Co, 3% Cu) 1,25 44000 36000 

Cunife I ή Magniflex (20% Fe, 20% Ni, 60% Cu) 0,53 36000 8800 

Neofer (νεοδύμιο-σίδηρος-βόριο) στους -40oC 1,2 800000 3300000 

Neofer (νεοδύμιο-σίδηρος-βόριο) στους 80oC 1,0 500000 2500000 

Πίνακας 9 Τιμές παραμένουσας μαγνήτισης Βπ , συνεκτικής διέγερσης Ηκ και μέγιστης πυκνότητας 

μαγνητικής ενέργειας wm σκληρών σιδηρομαγνητικών υλικών [8, Πίνακας 12.3] 

Οι απώλειες του σιδηρομαγνητικού υλικού διακρίνονται βασικά σε δύο κατηγορίες: α) Στις 

απώλειες υστέρησης, που οφείλονται στην ύπαρξη του βρόχου υστέρησης των σιδηρομαγνητικών 

υλικών και προκαλείται κατά την κυκλική μεταβολή της κατάστασης του μαγνητικού πεδίου 

εντός αυτών των υλικών. Πρόκειται για απώλειες θερμότητας, οι οποίες απλοποιημένα 

οφείλονται στις «τριβές» κατά τη μαγνήτιση και την απομαγνήτιση των πολυάριθμων 

στοιχειωδών μαγνητικών διπόλων που περιέχουν τα σιδηρομαγνητικά υλικά. β) Στις απώλειες 

δινορρευμάτων, που οφείλονται στην ανάπτυξη ρευμάτων που ρέουν αγώγιμα υλικά λόγω 

μεταβολής της διερχόμενης μαγνητικής ροής εντός αυτών σύμφωνα με το νόμο του Faraday. 

Πρόκειται ουσιαστικά πάλι για απώλειες θερμότητας λόγω του φαινομένου Joule πάνω στην 

ισοδύναμη ηλεκτρική αντίσταση του εκάστοτε υλικού. 

Για τις απώλειες υστέρησης αποδεικνύεται ότι, εάν ο όγκος του μαγνητικού υλικού είναι 

V, το εμβαδόν του βρόχου υστέρησης είναι SU, και σε όλα τα σημεία του υλικού η μαγνητική 

επαγωγή είναι ομοιόμορφη και μεταβάλλεται κυκλικά με συχνότητα f (δηλαδή f κύκλους ανά 

δευτερόλεπτο), τότε η ισχύς απωλειών λόγω υστέρησης είναι ίση με: 

𝑃𝜐𝜎 = 𝑉𝑓𝜔𝜐𝜎 = 𝑉𝑓𝑆𝑈
𝜔𝜐𝜎=𝜂𝑢∗𝐵𝑚𝑎𝑥
⇒          𝑃𝜐𝜎 = 휂𝑢𝐵𝑚𝑎𝑥𝑉𝑓, 휇휀 

Σχέση 2.3-41 

𝜔𝜐𝜎 = 휂𝑢 ∗ 𝐵𝑚𝑎𝑥 (휈ό휇휊𝜍 𝑆𝑡𝑒𝑖𝑛𝑚𝑒𝑡𝑧) Σχέση 2.3-42 

όπου Βmax είναι η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής B(t) κατά τη χρονική μεταβολή της, 

μετρημένη σε Tesla (=Wb/m2), nκαι ηυ είναι σταθερές που εξαρτώνται από το υλικό. 

Συγκεκριμένα ο συντελεστής εκθέτη n λαμβάνει τιμές μεταξύ 1,5 και 2,5, είναι δυνατό να μην 

είναι σταθερός, ενώ για συνήθη σιδηρομαγνητικά υλικά είναι ίσος με 1,6 και είναι καθαρός 

αριθμός. Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής ηυ καλείται συντελεστής Steinmetz και  οι τιμές 

του εξαρτώνται τόσο από τη μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής Βmax,  όσο και από το ίδιο το 

υλικό. Η μονάδα του ηυ στο S.I. είναι J/(m3∙T1,6), εάν ο συντελεστής n είναι ίσος με 1,6, δηλαδή 

γενικά ο ηυ έχει τέτοιες μονάδες, ώστε η πυκνότητα ενέργειας ανά κύκλο wυσ να έχει μονάδες 

J/m3. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιμές του συντελεστή ηυ σε διάφορα 

υλικά. 
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Υλικό 
Συντελεστής ηυ ( 

J/(m3∙T1,6) ) 
Υλικό 

Συντελεστής ηυ ( 

J/(m3∙T1,6) ) 

Σκληρός χυτοχάλυβας 7034 Έλασμα ηλεκτρικών 

μηχανών τύπου DYNAMO 
502 

Χυτοχάλυβας 753,6-3014 

Χυτοσίδηρος 2763-4019 
Πυριτιούχος χάλυβας (0,2% 

Si) 
527,6 

Μαλακός σίδηρος 502 
Πυριτιούχος χάλυβας (4,8% 

Si) 
191 

Πίνακας 10 Τιμές συντελεστή Steinmetz ηυ για διάφορα σιδηρομαγνητικά υλικά για εκθετικό 

συντελεστή n=1,6 [8, Πίνακας 14.1] 

Για τις απώλειες δινορρευμάτων αποδεικνύεται ότι, εάν ο όγκος του μαγνητικού υλικού 

είναι V, το πάχος του ελάσματος είναι t, η ειδική αντίσταση είναι ρ, και σε όλα τα σημεία του 

υλικού η μαγνητική επαγωγή είναι ομοιόμορφη με μέγιστη τιμή Bmax και μεταβάλλεται κυκλικά 

με συχνότητα f (δηλαδή f κύκλους ανά δευτερόλεπτο), τότε η ισχύς απωλειών λόγω 

δινορρευμάτων είναι ίση με: 

𝑃𝛿 = 𝛫
′
휋2𝑓2𝑡2𝐵𝑚𝑎𝑥

2𝑉

6휌
 

Σχέση 2.3-43 

όπου K/ είναι ένας συντελεστής προσαύξησης  με τιμές μεταξύ 1,1 ως 2,0 που καθορίζεται κυρίως 

από την ποιότητα μόνωσης των ελασμάτων και από την απομάκρυνση από τις τρεις παραπάνω 

βασικές παραδοχές, κυρίως λόγω των πεπερασμένων διαστάσεων του υλικού, των διάκενων αέρα 

μέσα στον πυρήνα και τη χαμηλή αντίσταση μεταξύ των ελασμάτων. Ακόμη, έχει αγνοηθεί το 

επιδερμικό φαινόμενο ως προς τη μαγνητική ροή, το οποίο οφείλεται στα δινορρεύματα, τα οποία 

αναπτύσσουν μαγνητεγερτικές δυνάμεις που αντιτίθεται στη μεταβολή της μαγνητικής ροής με 

τέτοιο τρόπο, ώστε στο κέντρο του ελάσματος να εμφανίζεται μικρότερη μαγνητική επαγωγή από 

ότι στην περιβάλλουσα επιφάνεια της πλάκας. Δηλαδή στην πραγματικότητα η συνολική 

μαγνητική επαγωγή τείνει να συγκεντρωθεί στην περιβάλλουσα επιφάνεια. Τέλος, έχουν 

αγνοηθεί οι απώλειες των άκρων και οι πρόσθετες απώλειες στα δόντια των αυλάκων λόγω των 

αρμονικών.  

 

2.3.9 Μόνιμοι μαγνήτες ηλεκτρικών μηχανών 

Μαλακά μαγνητικά υλικά χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τις διαδικασίες 

μαγνητισμού, όπως η μετατόπιση των τοίχων Bloch και ο προσανατολισμός των περιοχών Weiss. 

Στους μόνιμους μαγνήτες οι απαιτήσεις είναι αντίθετες. Η μετατόπιση των τοίχων Bloch ενός 

μόνιμου μαγνήτη από την αρχική κατάσταση είναι δύσκολη. Όταν οι περιοχές Weiss έχουν 

ευθυγραμμιστεί σε παράλληλους προσανατολισμούς με υψηλή ένταση εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου, το υλικό μαγνητίζεται μόνιμα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται ως εξής: η μετατόπιση των 

τοίχων Bloch εμποδίζεται από τις ανομοιογένειες και την εξαιρετικά μεγάλη δομή του υλικού. 

Ο καλύτερος τρόπος να αποτραπεί πλήρως η μετατόπιση των τοίχων του Bloch είναι να επιλεγεί 

μία δομή που κάθε σωματίδιο του υλικού να περιλαμβάνει μόνο μία περιοχή Weiss, προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενέργειας. 

Επιπλέον, ο ανεπιθύμητος προσανατολισμός των περιοχών Weiss πρέπει να 

παρεμποδίζεται μέσω της ανισοτροπίας. Τόσο η υψηλή κρυσταλλική ανισοτροπία του υλικού, 

όσο και η υψηλή ανισοτροπία του σχήματος των κρυστάλλων (επιλέγονται κρύσταλλοι σε σχήμα 

ράβδου) εμποδίζουν σημαντικά τον προσανατολισμό των περιοχών Weiss. Αυτό οδηγεί σε αύξηση 

της μαγνητικής σκληρότητας και της συνεκτικότητας HΚ. Με μόνιμους μαγνήτες σπάνιων γαιών, 

επιτυγχάνεται υψηλή κρυσταλλική ανισοτροπία κυρίως με τη χρήση μεταλλικών σπάνιων γαιών 

ως βασικών υλικών. Με τους σκληρούς φερρίτες επιτυγχάνεται η κρυσταλλική ανισοτροπία με 

προσανατολισμό των σωματιδίων υπό πίεση εντός μαγνητικού πεδίου. 
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Γενικά, οι κρίσιμες απαιτήσεις για καλής ποιότητας μόνιμους μαγνήτες αφορούν την 

υψηλή τιμή του ρεύματος πόλωσης κορεσμού, την υψηλή θερμοκρασία Curie, την επίτευξη 

ανισοτροπίας μέσω είτε της κρυσταλλικής δομής του υλικού, είτε της δυνατότητας σχηματισμού, 

καθώς επίσης και τη μορφή του βρόχου υστέρησης. Συνήθως στο τελευταίο δίνουν μόνο το 

δεύτερο τεταρτημόριο που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία του μόνιμου μαγνήτη ως πηγής 

μαγνητεγερτικής δύναμη, όπου στόχος είναι κατά την κατασκευή του μαγνητικού κυκλώματος 

με μόνιμο μαγνήτη οι διαστάσεις του μαγνητικού κυκλώματος να επιλεγούν με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη πυκνότητα ενέργειας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-17. Η 

εξάρτηση της μαγνητικής πόλωσης Mo(ή της ισοδύναμης μαγνητικής επαγωγής πόλωσης Jo) 

δίνεται μέσω της μαγνητικής επαγωγής B και της έντασης του μαγνητικού πεδίου από την 

ακόλουθη σχέση: 
𝐽𝑜 = 휇0𝛭

𝑜 = 𝛣 − 휇0𝛨 Σχέση 2.3-44 

η οποία χρησιμοποιείται για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του μόνιμου μαγνήτη. Στην 

τιμή της παραμένουσας μαγνήτισης οι καμπύλες Β-Η και Β-Jo ταυτίζονται, ενώ στην περίπτωση 

μηδενικής μαγνητικής επαγωγής διαπιστώνονται διαφορετικές τιμές συνεκτικής διέγερσης HcB 

και ΗcJ για τις δύο καμπύλες, όπως φαίνεται ενδεικτικά στην  Εικόνα 2.3-18 για μόνιμο 

μαγνήτη από νεοδύμιο. Η τιμή Js είναι η μαγνητική επαγωγή λόγω πόλωσης του υλικού στην 

περιοχή κορεσμού. 

Κατά τη διαστασιολόγηση μίας ηλεκτρικής μηχανής με μόνιμο μαγνήτη υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις κατά τη διαδικασία υπολογισμού της μαγνητεγερτικής δύναμης. Αρχικά ας 

υποτεθεί ο μόνιμος μαγνήτης (Εικόνα 2.3-19) μορφής δακτυλίου. Πρώτα ο δακτύλιος είναι 

πλήρως κλειστός και πραγματοποιείται η μαγνήτιση πόλωσης του μόνιμου μαγνήτη φθάνοντας 

στο σημείο κορεσμού και ακολούθως αφαιρείται η συσκευή μαγνήτισης. Παρόλο που το εξωτερικό 

μαγνητικό πεδίο αφαιρέθηκε, υπάρχει η παραμένουσα μαγνήτιση Βr (ή Βπ) στο δακτύλιο. Στη 

συνέχεια αφαιρείται ένα μικρό τμήμα από το δακτύλιο και ο μόνιμος μαγνήτης «ανοίγει» με ένα 

διάκενο αέρα μήκους δ, στο οποίο μετριέται ένταση μαγνητικού πεδίου Ηδ. Αφού δεν υπάρχει 

εξωτερική μαγνητεγερτική δύναμη με εφαρμογή του νόμου του Ampere προκύπτει ότι: 

∫𝜢𝑑𝒍 = 𝐻𝑃𝑀ℎ𝑃𝑀 +𝐻𝛿𝛿 =∑𝑖 = 0⇒𝐻𝑃𝑀 = −
𝐻𝛿𝛿

ℎ𝑃𝑀
 

Σχέση 2.3-45 

όπου hPM είναι το ύψος / ισοδύναμο μήκος του μόνιμου μαγνήτη επί του μαγνητικού κυκλώματος 

και SPM το αντίστοιχο εμβαδόν της διατομής του μόνιμου μαγνήτη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.3-19 . Επίσης HPM είναι η ένταση μαγνητικού πεδίου λειτουργίας του μόνιμου μαγνήτη στο 

συγκεκριμένο μαγνητικό κύκλωμα και η Σχέση 2.3-45 δείχνει υπολογιστικά την επίδραση του 

διακένου αέρα σε σχέση με ένα κλειστό μόνιμο μαγνήτη που έχει μαγνητιστεί κατά την αντίθετη 

φορά με ένταση μαγνητικού πεδίου HPM. 

 

 

Εικόνα 2.3-17 Τέταρτο τεταρτημόριο του βρόχου υστέρησης ενός μόνιμου μαγνήτη και η αντίστοιχη 

πυκνότητα ενέργειας B∙H [7, Figure 3.38] 
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Εικόνα 2.3-18 (a) Τυπική καμπύλη υστέρησης μαγνήτη από νεοδύμιο της συνολικής μαγνητικής 

επαγωγής Β και της μαγνητικής επαγωγής λόγω πόλωσης του υλικού J ως προς την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου Η, (b) συμπεριφορά καμπυλών συνολικής μαγνητικής επαγωγής και μαγνητικής επαγωγής λόγω 

πόλωσης υλικού κατά τη φάση της απομαγνήτισης με αύξηση της θερμοκρασίας, όπου με αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 100oC διαπιστώνεται μία ενεργειακή μείωση του 10% τουλάχιστον [7, Figure 3.39] 

 

Εικόνα 2.3-19 Ορισμός της μέσης διαδρομής της έντασης του μαγνητικού πεδίου ενός δακτυλίου του 

μόνιμου μαγνήτη [7, Figure 3.40] 

Στη χαρακτηριστική καμπύλη του μόνιμου μαγνήτη του δακτυλίου, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.3-20, το σημείο λειτουργίας έχει μετατοπιστεί από τη θέση της παραμένουσας 

μαγνήτισης Βr στο σημείο Α ή το σημείο βάσης, όπου η ένταση του μαγνητικού πεδίου ΗΑ είναι 

ίση με την ένταση ΗPM στη Σχέση 2.3-45.  
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Εικόνα 2.3-20 Χαρακτηριστική καμπύλη απομαγνήτισης (HcB-A-Br), τμήμα γραμμής λειτουργίας (Α-

Β/Α), σημείο λειτουργίας Τ και βέλτιστο σημείο λειτουργίας (Αopt) του μαγνητικού κυκλώματος μόνιμου 

μαγνήτη, καμπύλη πυκνότητας ενέργειας υπό τη μορφή -(ΒΗ)ΡΜ. Η καμπύλη μαγνητικής επαγωγής λόγω 

πόλωσης του μόνιμου μαγνήτη JPM δείχνει ότι όσο πιο υψηλή είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου 

απομαγνήτισης, τόσο το υλικό του μόνιμου μαγνήτη χάνει την πόλωση του, αν και στην παρούσα περίπτωση 

ο μόνιμος μαγνήτης έχει υψηλή τιμή έντασης μαγνητικού πεδίου απομαγνήτισης ΗΑ. Επειδή ένα μέρος της 

μαγνητικής επαγωγής λόγω πόλωσης του μόνιμου μαγνήτη JΡΜ χάθηκε η παραμένουσα μαγνήτιση 

ανέρχεται σε Β/Α. Για την καλύτερη ενεργειακή αξιοποίηση του μόνιμου μαγνήτη η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου απομαγνήτισης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη της ΗΑopt [7, Figure 3.41] 

Αν στη συνέχεια μειωθεί το διάκενο αέρα, το σημείο λειτουργίας θα κινηθεί στην καμπύλη 

ΑΒ/Α αντιστρεπτής μαγνήτισης που καλείται τμήμα γραμμής λειτουργίας. Η τελευταία γραμμή 

δεν είναι ακριβώς ευθεία, αλλά την προσεγγίζει αρκετά απλοποιώντας τους υπολογισμούς. Αν 

νοητά κλείσει ξανά ο δακτύλιος, τότε η παραμένουσα μαγνήτιση θα είναι Β/Α, που θα είναι 

μικρότερη από την αρχική Βr πριν το άνοιγμα του δακτυλίου. Το κλείσιμο του δακτυλίου μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είτε με τη χρήση ενός τμήματος ενός όμοιου μόνιμου μαγνήτη, είτε μέσω 

ενός ιδανικού σιδηρομαγνητικού υλικού μηδενικής μαγνητικής αντίστασης. 

Επειδή οι μόνιμοι μαγνήτες είναι αρκετά δύσκολο να διαμορφωθούν κατά την κατασκευή 

ηλεκτρικών μηχανών στα επιθυμητά σχήματα και πολύ ακριβοί, συνήθως συνδυάζονται με 

μαλακό σιδηρομαγνητικό υλικό ως τμήμα του μαγνητικού κυκλώματος, όπως δείχνει το σχήμα 

2.49. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρούνται ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μόνιμου μαγνήτη 

είναι όπως στην Εικόνα 2.3-20 με τμήμα γραμμής λειτουργίας το (Α-Β/Α). Με δεδομένα το 

ισοδύναμο μήκος του μόνιμου μαγνήτη hPM και το εμβαδόν της διατομής SPM, η μαγνητική ροή 

του ΦPM είναι ίση με:  
𝛷𝑃𝑀 = 𝐵𝑃𝑀 ∗ 𝑆𝑃𝑀 = (1 + 𝜎)𝛣𝛿𝑆𝛿 = (1 + 𝜎)휇0𝛨𝛿𝑆𝛿 Σχέση 2.3-46 

όπου σ είναι ο συντελεστής σκέδασης, δηλαδή ο λόγος της ροής σκέδασης Φσ προς τη ροή διακένου 

Φδ και Sδ το εμβαδόν του διακένου αέρα. Οπότε από τη Σχέση 2.3-46 και τη Σχέση 2.3-45 

προκύπτει:  

𝐵𝑃𝑀 =
(1 + 𝜎)휇0𝛨𝛿𝑆𝛿

𝑆𝑃𝑀
=
(1 + 𝜎)휇0𝑆𝛿

𝑆𝑃𝑀
(−
𝐻𝑃𝑀ℎ𝑃𝑀
𝛿

) ⇒ 

𝐵𝑃𝑀 = −(1 + 𝜎)휇0
𝑆𝛿
𝛿

ℎ𝑃𝑀
𝑆𝑃𝑀

𝐻𝑃𝑀 = −(1 + 𝜎)
1

𝑅𝛿

ℎ𝑃𝑀
𝑆𝑃𝑀

𝐻𝑃𝑀 

Σχέση 2.3-47 

 

όπου Rδ είναι η μαγνητική αντίσταση του διακένου αέρα. Η Σχέση 2.3-47 περιγράφει τη γραμμή 

αντίστασης που συναντά ο μόνιμος μαγνήτης και στο σημείο τομής με τη γραμμή λειτουργίας  

(H/C-Α-Β/Α) προκύπτει το σημείο λειτουργίας Τ του μόνιμου μαγνήτη.  

Από τη Σχέση 2.3-45 και τη Σχέση 2.3-47 προκύπτει: 
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𝛨𝛿 =
1

𝛿
√
|−(𝛣𝛨)𝑃𝑀| ∗ 𝑅𝛿 ∗ 𝑉𝑃𝑀

(1 + 𝜎)
 

Σχέση 2.3-48 

όπου VPM είναι ο όγκος του υλικού του μόνιμου μαγνήτη που είναι ίσος με SPM∙hPM. Δηλαδή για 

δεδομένες διαστάσεις μόνιμου μαγνήτη, όσο υψηλότερη είναι η πυκνότητα ενέργειας του 

μόνιμου μαγνήτη, τόσο υψηλότερη ένταση μαγνητικού πεδίου στο διάκενο επιτυγχάνεται. 

Οπότε κατά τη σχεδίαση στόχος είναι ο μόνιμος μαγνήτης να λειτουργεί στο βέλτιστο σημείο 

λειτουργίας Αopt που υπάρχει η μέγιστη πυκνότητα ενέργειας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2.3-20. Αν είναι επιθυμητή υψηλότερη μαγνητική επαγωγή από εκείνην που αναπτύσσεται στο 

βέλτιστο σημείο λειτουργίας, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη ποσότητα μόνιμου 

μαγνήτη και το σημείο λειτουργίας να κινηθεί πιο κοντά στη μαγνητική επαγωγή παραμένουσας 

μαγνήτισης Β/Α. Σε κάθε περίπτωση η μαγνητική επαγωγή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 

την παραμένουσα μαγνήτιση. 

 

Εικόνα 2.3-21 Μόνιμος μαγνήτης ως τμήμα μαγνητικού κυκλώματος που αποτελείται από σίδηρο και 

διάκενο αέρα, όπου η μαγνητική ροή του μόνιμο μαγνήτη ΦΡΜ διαιρείται σε μαγνητική ροή διακένου αέρα 

Φδ και σε μαγνητική ροή σκέδασης Φσ  [7, Figure 3.42] 

Ο μόνιμος μαγνήτης διατηρεί το τμήμα λειτουργίας του από τη στιγμή που επιλεχθεί, αρκεί 

το μαγνητικό κύκλωμα να μην ανοιχθεί περισσότερο από το σημείο βάσης Α που επιτρέπεται. Αν 

είναι επιθυμητή η διατήρηση της πόλωσης και της παραμένουσας μαγνήτισης Β/Α, δεν πρέπει να 

εφαρμοστεί ένταση μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερη από ΗΑ. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις 

και να ξεπεραστεί αυτή η ένταση, δε συνεπάγεται την απομαγνήτιση του μαγνητικού υλικού, 

ειδικά για μόνιμους μαγνήτες σαμάριου ίσο-κοβαλτίου ή νεοδυμίου, καθώς διακρίνονται για τη 

χαμηλή σχετική μαγνητική διαπερατότητα μr (ίση περίπου με 1,05), με συνέπεια το άνοιγμα του 

μαγνητικού κυκλώματος να μην οδηγεί σε σημαντική μεταβολή του σημείου λειτουργίας του 

μόνιμου μαγνήτη. Άλλωστε για αυτά τα δύο είδη μονίμων μαγνητών η χαρακτηριστική καμπύλη 

στο δεύτερο τεταρτημόριο είναι πρακτικά ευθεία και το τμήμα λειτουργίας συμπίπτει με την 

καμπύλη αυτή. Σ’ αυτήν την περίπτωση προτείνεται ο μόνιμος μαγνήτης να λειτουργεί με 

μαγνητική επαγωγή ίση με το ½ της παραμένουσας μαγνήτισης Βr. Η κατάσταση αυτή όμως δεν 

ισχύει για τους φερρίτες που έχουν μεγάλες σχετικές μαγνητικές διαπερατότητες. 

Επίσης,  η συνέχιση του τμήματος λειτουργίας ως το σημείο τομής με τον άξονα έντασης 

μαγνητικού πεδίου δίνει την υπολογιστική συνεκτική διέγερση Η/C. Αν ο μόνιμος μαγνήτης 

αποκτήσει άνοιγμα μεγαλύτερο από εκείνο του σημείου Α, τότε ο μόνιμος μαγνήτης 

απομαγνητίζεται περαιτέρω και η απόλυτη τιμή της υπολογιστικής συνεκτικής διέγερσης Η/C 

μειώνεται. Η μαγνητεγερτική δύναμη του μόνιμου μαγνήτη είναι ίση με: 

𝐹𝑃𝑀 = 𝐻
′
𝐶ℎ𝑃𝑀 =

𝐵′𝐴
휇𝑟휇0

ℎ𝑃𝑀 
Σχέση 2.3-49 

οπότε η μαγνητική ροή του μόνιμου μαγνήτη είναι ίση με: 

𝛷𝑃𝑀 =
𝐹𝑃𝑀

𝑅𝑃𝑀 + 𝑅𝑒𝑥𝑡
=

1

𝑅𝑃𝑀 + 𝑅𝑒𝑥𝑡
𝐻′𝐶ℎ𝑃𝑀 =

1

𝑅𝑃𝑀 + 𝑅𝑒𝑥𝑡

𝐵′𝐴
휇𝑟휇0

ℎ𝑃𝑀 
Σχέση 2.3-50 

όπου 𝑅𝑒𝑥𝑡 είναι η μαγνητική αντίσταση του εξωτερικού μέρους του μόνιμου μαγνήτη 

(σιδηρομαγνητικού υλικού, διακένου αέρα, σκεδάσεων) και 𝑅𝑃𝑀 η μαγνητική αντίσταση του 

ίδιου του μαγνήτη.  
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Πρακτικά από την ανωτέρω μελέτη προκύπτει ότι ο μόνιμος μαγνήτης λειτουργεί συνήθως 

σε μαγνητικές επαγωγές μικρότερες από την παραμένουσα μαγνήτιση του υλικού. Αν όμως η 

μαγνητική επαγωγή του διακένου είναι υψηλή και ο μόνιμος μαγνήτης λειτουργεί πέρα από το 

βέλτιστο σημείο λειτουργίας, τότε η χρησιμοποίηση του μόνιμου μαγνήτη δεν είναι 

ικανοποιητική και χρειάζεται να τοποθετηθεί μεγαλύτερη ποσότητα. Εναλλακτικά, αν υπάρχει 

η δυνατότητα αναδιάταξης του μόνιμου μαγνήτη σε πιο μεγάλο πλάτος από εκείνο του διακένου 

του αέρα, τότε είναι δυνατό η μαγνητική επαγωγή του διακένου αέρα να είναι υψηλότερη από 

την παραμένουσα μαγνήτιση του μόνιμου μαγνήτη. 

2.3.10 Συναρμολόγηση ελασμάτων πυρήνα 

Η συναρμολόγηση των τμημάτων ενός μαγνητικού κυκλώματος μίας ηλεκτρικής μηχανής 

έχει σημαντική επίδραση στην τελική ποιότητα της μηχανής. Η διάτρηση των φύλλων του 

σιδηρομαγνητικού υλικού διεξάγεται με μία μοναδική κίνηση διάτρησης ή με την αρχική  

παραγωγή ενός κατάλληλου δίσκου από το υλικό της πλάκας, ο οποίος στη συνέχεια 

περιστρέφεται σε έναν τόρνο και οι αύλακες κάθε φύλλου διαμορφώνονται με διάτρηση μία προς 

μία. Απαιτείται μεγάλη ακρίβεια για την παραγωγή στοιβών ομοιόμορφης ποιότητας. Τα έτοιμα 

φύλλα τόσο του στάτη, όσο και του δρομέα, πρέπει να περιστρέφονται μεταξύ τους, για να 

αποφευχθεί μία εικονική εκτυπότητα που προκαλείται από την ανισοτροπία των φύλλων. 

Επίσης, το φυσικό πάχος ενός φύλλου ποικίλλει τόσο πολύ, ώστε να είναι προτιμότερο να 

περιστρέφονται τα φύλλα ως προς την αρχική κατεύθυνση παραγωγής τους. Με αυτό τον τρόπο 

είναι δυνατή η κατασκευή μίας στοίβας ομοιόμορφου μήκους. 

Στη συναρμολόγηση της στοίβας φύλλων, η στοίβα ισιώνεται με ένα κατάλληλο εργαλείο για 

να βρεθούν οι αύλακες στην επιθυμητή θέση. Εδώ, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

στο άνοιγμα της αύλακας, είτε στον πυθμένα της αύλακας. Στη συνέχεια, η στοίβα πιέζεται στο 

τελικό μήκος της και συσφίγγεται με κατάλληλη μέθοδο. Ο καλύτερος τρόπος για να 

αποφεύγονται οι απώλειες είναι να πιεστεί η στοίβα κατ’ ευθείαν στο πλαίσιο του στάτη και να 

χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες. 

Στη μαζική παραγωγή, η συγκόλληση της εξωτερικής επιφάνειας της στοίβας του στάτη 

έγινε όλο και πιο δημοφιλής. Σε αυτή τη μέθοδο, μικρές τομές γίνονται στην εξωτερική 

επιφάνεια κάθε φύλλου. Όταν η στοίβα συν αρμολογείται, αυτές οι τομές σχηματίζουν μία 

συνεχή εγκοπή μορφής μικρής αύλακας στη στοίβα. Η στοίβα συγκολλάται σε αυτές τις εγκοπές 

και το μέταλλο συγκόλλησης καλύπτει πλήρως το μήκος της στοίβας. Η μόνωση μεταξύ των 

φύλλων καταστρέφεται στη διαδικασία συγκόλλησης. Ωστόσο, η ζημιά περιορίζεται σε μία μικρή 

περιοχή. Κατά συνέπεια, οι απώλειες σιδήρου μίας συγκολλημένης στοίβας είναι κατά ένα 

ποσοστό υψηλότερες από τις απώλειες μίας στοίβας μέσω σύσφιξης με χρήση κατάλληλων 

εγκοπών κλειδώματος. 

Η τοποθέτηση μπάρας σύσφιξης σε κατάλληλη εγκοπή κλειδώματος είναι μία κοινή μέθοδος 

συναρμολόγησης. Όταν διατρηθεί ο πυρήνας του στάτη, δημιουργούνται αύλακες μορφές ουράς 

χελιδονιού στην εξωτερική επιφάνεια του στάτη. Καθώς η στοίβα μορφοποιείται, τοποθετείται 

ένα οδηγός στις αύλακες αυτές. Η μπάρα σύσφιξης μορφής κλειδιού είναι κάπως μεγαλύτερη από 

το τελικό μήκος της στοίβας. Τα άκρα της μπάρας είναι λυγισμένα κατά 90⁰ και συνεπώς η στοίβα 

συσφίγγεται. Η μέθοδος πλεονεκτεί ως προς την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Από την άλλη 

πλευρά, οι μπάρες σύσφιξης εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας από τη στοίβα του στάτη στο 

πλαίσιο της μηχανής, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα αυτής της μεθόδου. 

Μερικές φορές δημιουργούνται τρύπες στην εξωτερική άκρη της στοίβας για πριτσίνωμα. 

Η μέθοδος αυτή είναι απλή και μηχανικά κατάλληλη, αλλά προκαλεί επιπλέον απώλειες σιδήρου 

στη μηχανή. Παραμένει μια στενή γέφυρα του ζυγώματος του στάτη μεταξύ της ράβδου και του 

πλαισίου στάτη και παρέχει μία διαδρομή για τη μαγνητική ροή, η οποία προκαλεί τάση στο 

πριτσίνι. Δεδομένου ότι το πριτσίνι είναι γαλβανικά συνδεδεμένο με το πλαίσιο, ρέει ρεύμα στον 

βρόχο που σχηματίζεται από το πριτσίνι και το πλαίσιο. Αυτό το ρεύμα δημιουργεί απώλειες στη 

μηχανή. Θεωρητικά, τα πριτσίνια πρέπει να είναι μονωμένα από τη στοίβα, πράγμα που δεν είναι 

εύκολο να επιτευχθεί. 
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Η στοίβα στάτη είναι συνήθως εξοπλισμένη με ευθείες αύλακες για να διευκολύνει την 

αυτόματη περιέλιξη. Μερικές φορές, απαιτείται και η λοξότητα των τυλιγμάτων στο στάτη. 

Επομένως, κατά την αυτόματη παραγωγή στο στάτη πρώτα τοποθετείται η μόνωση και τα 

τυλίγματα και στη συνέχεια δίνεται η κατάλληλη λοξότητα, πριν τη σύσφιξη της στοίβας και τον 

εμποτισμό της ρητίνης στις περιελίξεις. 

Οι στοίβες σιδηρομαγνητικού υλικού δρομέα παράγονται σε μεγάλους αριθμούς για 

επαγωγικές μηχανές. Εάν υπάρχει χυτευμένος κλωβός αλουμινίου στη μηχανή, η περιέλιξη 

χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη ολόκληρης της στοίβας. Η επιθυμητή διάταξη δημιουργείται και 

η στοίβα των σιδηρομαγνητικών φύλλων μεταφέρεται σε μηχανή χύτευσης υπό πίεση. Η μηχανή 

χύτευσης μεταφέρει αλουμίνιο στις αύλακες υπό υψηλή πίεση και ταυτόχρονα παράγει 

δακτυλίους βραχυκυκλώματος στα άκρα του δρομέα. Το αλουμίνιο τοποθετείται σε λίγα 

δευτερόλεπτα και συνδέει την πλήρη στοίβα. Αν ο δρομέας έχει τυλίγματα αγωγών από 

συρματίδια ή με διαμορφωμένη μπάρα, η στοίβα πρέπει να συνδεθεί πριν από την περιέλιξη. 

Τώρα, τα πριτσίνια που διαπερνούν τη στοίβα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στο ζύγωμα 

του δρομέα. Οι στοίβες με τυλίγματα αγωγών από συρματίδια ή προσχηματισμένο χαλκό τίθενται 

στις τελικές τους θέσεις μετά από τον εμποτισμό ρητίνης στις περιελίξεις. Ο εμποτισμός υπό 

πίεση κενού (VPI) ειδικότερα κολλάει όλα τα φύλλα απόλυτα μεταξύ τους. 

Εάν η στοίβα χωρίζεται σε τμήματα για ψύξη, απαιτείται ένα κατάλληλο υλικό σύσφιξης 

μεταξύ των τμημάτων στοίβας, το οποίο πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά για να αποφευχθούν 

περιττές απώλειες. Οι μη μαγνητικοί ανοξείδωτοι χάλυβες είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μονωτικά υλικά, αν η μηχανική τους αντοχή 

είναι επαρκής. 

2.3.11 Συντελεστής επαγωγής μαγνήτισης 

Το τύλιγμα, οι διαστάσεις του μαγνητικού κυκλώματος και τα επιλεγμένα υλικά ορίζουν το 

κύριο μέρος της αναγκαίας αυτεπαγωγής της μηχανής, γνωστής αυτεπαγωγής μαγνήτισης. 

Αρχικά υπολογίζεται η αυτεπαγωγή μαγνήτισης σε μία μονοφασική ακόρεστη ηλεκτρική 

μηχανή. Στην επιφάνεια του δρομέα υπάρχει μία ημιτονοειδής κατανομή της μαγνητικής 

επαγωγής κατά μήκος του πολικού βήματος τp και του ισοδύναμου ενεργού μήκους της μηχανής 

l/. Στην Εικόνα 2.3-22 η συμπεριφορά της θεμελιώδους συνιστώσας της μαγνητικής επαγωγής 

παρουσιάζεται. Η τιμή κορυφής της μαγνητικής ροής στο διάκενο του αέρα Φm προκύπτει από 

το ολοκλήρωμα της μαγνητικής επαγωγής Β πάνω στην επιφάνεια ενός πόλου της ηλεκτρικής 

μηχανής ως εξής: 

𝛷𝑚 = ∫ 𝑩 𝑑𝑺

𝑆

=
2

휋
𝜏𝑝𝑙′𝐵𝑚 

Σχέση 2.3-51 

 

 

Εικόνα 2.3-22 Κατανομή θεμελιώδους συνιστώσας μαγνητικής επαγωγής κατά μήκος ενός βήματος 

πόλου και του ενεργού μήκους της μηχανής [7, Figure 3.47] 

Το μέγεθος της μέγιστης τιμής της μαγνητικής ροής στο διάκενο αέρα περιγράφει τη 

μέγιστη μαγνητική ροή Φm που διεισδύει σε ένα πηνίο και παράγει τη μέγιστη τιμή πεπλεγμένης 

ροής σ’ ένα τύλιγμα μίας φάσης λm, η οποία μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο ως εξής: 
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휆𝑚(𝑡) = 휆𝑚sin (𝜔𝑡) Σχέση 2.3-52 

όπου η μέγιστη τιμή της πεπλεγμένης ροής μίας φάσης λm προέρχεται από το γινόμενο της 

μέγιστης μαγνητικής ροής Φm με τις ενεργές στροφές, δηλαδή το πραγματικό πλήθος των 

ελιγμάτων Νs επί το συντελεστή περιέλιξης kws1 του στάτη:  

휆𝑚 = 𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠𝛷𝑚 = 𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠
2

휋
𝜏𝑝𝑙′𝐵𝑚 

Σχέση 2.3-53 

Από την άλλη πλευρά, η μαγνητική επαγωγή του διακένου αέρα μπορεί να οριστεί 

εφαρμόζοντας τη μαγνητεγερτική δύναμη ανά φάση Fs, καθώς για ένα διάκενο αέρα σταθερού 

ενεργού μήκους δef που περιλαμβάνει την επίδραση τόσο του διακένου αέρα,  όσο και του σιδήρου 

κατά μήκος του ευθέος άξονα, ισχύει ότι:  

𝐹𝑠 = 𝐻𝑚𝛿𝑒𝑓 =
𝐵𝑚
휇0
𝛿𝑒𝑓⇔𝐵𝑚 =

휇0
𝛿𝑒𝑓
𝐹𝑠 

Σχέση 2.3-54 

 Ωστόσο, η μαγνητεγερτική δύναμη ενός τυλίγματος μίας φάσης υπολογίζεται με παρόμοιο 

τρόπο με την ηλεκτρεγερτική δύναμη του τριφασικού συγκεντρωμένου τυλίγματος στάτη: 

𝐹𝑠 =
4

휋

𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠
2𝑝

√2𝐼�̃� 
Σχέση 2.3-55 

όπου 𝐼�̃� είναι η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος και p τα ζεύγη των πόλων. 

Οπότε με διαδοχική αντικατάσταση των τριών παραπάνω σχέσεων προκύπτει ότι: 

휆𝑚 = 𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠
2

휋
𝜏𝑝𝑙′

휇0
𝛿𝑒𝑓

4

휋

𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠
2𝑝

√2𝐼�̃� 
Σχέση 2.3-56 

Διαιρώντας την ανωτέρω τιμή της πεπλεγμένης ροής με την τιμή κορυφής της έντασης του 

ρεύματος προκύπτει η κύρια αυτεπαγωγή μαγνήτισης του μονοφασικού τυλίγματος: 

𝐿𝑚 𝑝ℎ =
휆𝑚

√2𝐼�̃�
=
4휇0𝜏𝑝
휋2𝑝𝛿𝑒𝑓

𝑙′(𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠)
2 

Σχέση 2.3-57 

Η Σχέση 2.3-57 επεκτείνεται στην περίπτωση μίας πολυφασικής μηχανής m φάσεων 

πολλαπλασιάζοντας το ανωτέρω αποτέλεσμα με m/2:  

𝐿𝑚 =
2𝑚휇0𝜏𝑝
휋2𝑝𝛿𝑒𝑓

𝑙′(𝑘𝑤𝑠1𝑁𝑠)
2 

Σχέση 2.3-58 

Η προσθήκη του συντελεστή m/2 οφείλεται στον τρόπο διανυσματικής άθροισης των 

μαγνητεγερτικών δυνάμεων των διαφορετικών φάσεων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.3-23, όπου 

οι εντάσεις των ρευμάτων λόγω της χρονικής μεταβολής είναι iU=+1p.u., iV=iW=-1/2p.u., οπότε η 

συνολική μαγνητεγερτική δύναμη των τριών φάσεων είναι 3/2=m/2 της μέγιστης τιμής της μίας 

φάσης. 

Το ενεργό μήκος της μηχανής περιλαμβάνει το διάκενο του αέρα μαζί με τη διόρθωση του 

συντελεστή Carter και την επίδραση του σιδηρομαγνητικού υλικού, του οποίου η επιρροή 

κυμαίνεται από 1% ως 10%, όταν ο σίδηρος είναι κορεσμένος. Το τελευταίο συμβαίνει σε 

επαγωγικές μηχανές που είναι αρκετά συμπαγείς ως προς το σχεδιασμό τους. Αντιθέτως σε 

σύγχρονες μηχανές μονίμων μαγνητών η επίδραση του σιδηρομαγνητικού υλικού συνήθως είναι 

περιορισμένη.  

 

Εικόνα 2.3-23 Άθροισμα μαγνητεγερτικών δυνάμεων τυλιγμάτων τριφασικής μηχανής τη χρονική 

στιγμή που οι εντάσεις των ρευμάτων είναι iU=+1, iV=iW=-1/2p.u. [7, Figure 3.48] 

Η αυτεπαγωγή μαγνήτισης δεν παραμένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται σε συνάρτηση με 

την τάση και τη ροπή. Η εξάρτησή της από την τάση εύκολα ερμηνεύεται, καθώς αύξηση στην 
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τάση οδηγεί σε αύξηση της μαγνητικής ροής, ως ότου να υπάρχει κορεσμός του 

σιδηρομαγνητικού υλικού, οπότε ακολούθως οδηγείται σε μείωση της αυτεπαγωγής μαγνήτισης. 

Η εξάρτηση από τη ροπή ερμηνεύεται από τις αρχές του Faraday, καθώς, όταν αυξάνεται η ροπή, 

η πυκνότητα των γραμμών μαγνητικής ροής αυξάνεται, με συνέπεια ολοένα οι γραμμές 

μαγνητικής ροής να συναντούν πιο κορεσμένες διαδρομές απαιτώντας μεγαλύτερες τιμές 

ρευμάτων διέγερσης, με συνέπεια πάλι να προκύπτει μείωση της αυτεπαγωγής μαγνήτισης. 
[7, §3] 

2.4 Ροή Σκέδασης 

2.4.1 Εισαγωγή 

Στις περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές, η μαγνητική ροή δεν συμμετέχει ολόκληρη στη 

μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας: το τμήμα της μαγνητικής ροής που συμμετέχει 

στη μετατροπή της ενέργειας ονομάζεται κύρια ροή (ροή διακένου-αέρα) Φm της μηχανής, ενώ οι 

συνιστώσες της μαγνητικής ροής που δεν συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία αποτελούν τη 

μαγνητική ροή σκέδασης Φσ. Η κύρια μαγνητική ροή διασχίζει το διάκενο αέρα των 

περιστρεφόμενων μηχανών, ώστε να συνδέσει ηλεκτρομαγνητικά το στάτη και το δρομέα. Υπό 

αυτήν την έννοια, η μαγνητική ροή διακένου αέρα Φm δημιουργεί την πεπλεγμένη με το υπό 

εξέταση τύλιγμα ροή διακένου αέρα λm . Οι ροές που σκεδάζονται από το στάτη και το δρομέα δεν 

διαρρέουν το διάκενο αέρα, αλλά συμβάλλουν στη δημιουργία της συνολικής πεπλεγμένης ροής 

του τυλίγματος με την παραγωγή μίας αντίστοιχης πεπλεγμένης ροής σκεδάσεως λσ. Η τελευταία 

αφορά τα τυλίγματα τόσο του στάτη, όσο και του δρομέα. Οι αντίστοιχες συνιστώσες της είναι λsσ 

και λrσ. Το φαινόμενο της σκέδασης της πεπλεγμένης ροής εμφανίζεται επίσης και στα υλικά 

μόνιμων μαγνητών. Λόγω της πεπλεγμένης ροής σκέδασης απαιτείται περισσότερο μαγνητικό 

υλικό ή αντίστοιχα μεγαλύτερη ένταση ρεύματος διέγερσης. Ενώ γενικά οι ροές σκέδασης 

επιδρούν αρνητικά, δημιουργώντας τις απώλειες σιδήρου της μηχανής,  έχουν και θετικές 

συνέπειες, όπως ότι είναι η κύρια συνιστώσα της μεταβατικής αυτεπαγωγής στις σύγχρονες 

μηχανές περιορίζοντας το αντίστοιχο ρεύμα, ότι λειτουργούν ως φίλτρα στην περίπτωση χρήσης 

ηλεκτρονικών ισχύος με έλεγχο διαμόρφωσης πλάτους παλμού κ.α. 

Στις περιστρεφόμενες μηχανές, τουλάχιστον ένα από τα κύρια εξαρτήματα της μηχανής έχει 

ένα κατανεμημένο τύλιγμα που έχει σχεδιαστεί για να συμμετέχει στην ενεργειακή μετατροπή 

μόνο με τη θεμελιώδη συνιστώσα της πεπλεγμένης ροής αέρα διακένου. Οι αρμονικές της κύριας 

πεπλεγμένης ροής θεωρούνται επιβλαβείς και, υπό αυτή την έννοια κατατάσσονται στις 

συνιστώσες της ροής σκέδασης, αν και διαρρέουν το διάκενο αέρα. Η θεμελιώδης συνιστώσα 

ονομάζεται κύρια πεπλεγμένη ροή σύνδεσης στην υπό εξέταση περιέλιξη. Ανάλογα με τη 

συνδεσμολογία των τυλιγμάτων, μέρος των τυλιγμάτων μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο με την 

κύρια πεπλεγμένη ροή δημιουργώντας διάφορες συνιστώσες ροής που προσομοιάζουν με ροή 

σκέδασης. Αυτά τα στοιχεία διασχίζουν το διάκενο αέρα. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα οι ροές σκεδάσεως περιλαμβάνουν: 

α. τις συνιστώσες της ροής που δεν διασχίζουν το διάκενο αέρα 

β. τις συνιστώσες που διασχίζουν το διάκενο αέρα, αλλά δεν συμμετέχουν στο 

σχηματισμό της κύριας ροής σύνδεσης 

2.4.2 Συνιστώσες ροής σκέδασης 

Όσον αφορά τη ροή που δεν διαπερνά το διάκενο αέρα αποτελεί ροή σκέδασης και 

απαρτίζεται από τις κάτωθι συνιστώσες: 

1. ροή σκεδάσεως αύλακας (u) 

2. ροή σκεδάσεως στο άκρο του δοντιού (d) 

3. ροή σκεδάσεως στο άκρο /τέλος του τυλίγματος (w) 

4. ροή σκεδάσεως πόλου (p) 

Οι κύριες διαδρομές των παραπάνω ροών σκέδασης φαίνονται στις ακόλουθες εικόνες: 
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Εικόνα 2.4-1 Διαδρομές των μαγνητικών ροών σκέδασης έκτυπων πόλων κατά τη μαγνήτιση και (b) 

διαδρομές ροής σκέδασης πόλων και αυλάκων ενός μαγνητικού μη έκτυπου πόλου [7, Figure 4.1] 

 

Εικόνα 2.4-2 Διαδρομή της ροής σκέδασης σε κατανεμημένα τυλίγματα [7, Figure 4.2] 

 

Εικόνα 2.4-3Οι συνιστώσες ροής σκέδασης ενός τυλίγματος που βρίσκονται εντός της αύλακας και στο 

άκρο / τέλος του τυλίγματος, (a) μία αξονική όψη της αύλακας, (b) μία πλευρική όψη της περιοχής του 

άκρου / τέλους του τυλίγματος [7, Figure 4.3] 

Για τον προσδιορισμό της μαγνητικής ροής σκέδασης, πρέπει να καθοριστεί η ένταση του 

μαγνητικού πεδίου σε μία διαδρομή ροής σκέδασης ή η μαγνητεγερτική δύναμη και η 

διαπερατότητα της διαδρομής. Με βάση τη μαγνητεγερτική δύναμη, η οποία δημιουργεί μία ροή 

σκέδασης, μπορεί να γραφεί: 

𝛷𝜎 =
𝐹𝜎
𝑅𝜎

 
Σχέση 2.4-1 

Ο αναλυτικός υπολογισμός των ροών σκέδασης μπορεί να είναι δύσκολος, καθώς οι 

γεωμετρίες είναι συχνά πολύ περίπλοκες. Μία τρισδιάστατη γεωμετρία των άκρων των 

τυλιγμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό των ροών σκέδασης. 

Επομένως, εφαρμόζονται συνήθως βοηθητικές εμπειρικές μέθοδοι για τους σχετικούς 

υπολογισμούς. 

Οι μαγνητικές ροές σκέδασης που διαπερνούν το διάκενο αέρα περιλαμβάνονται στη ροή 

διακένου αέρα. Μία ροή διακένου αέρα δεν συνδέει πλήρως τα τυλίγματα της μηχανής μεταξύ 

τους. Οι λόγοι για ελλιπείς συνδέσεις είναι: το κλασματικό βήμα, η λοξότητα και η χωρική 

κατανομή των τυλιγμάτων. Η αποδυνάμωση της μαγνητικής σύνδεσης μεταξύ των τυλιγμάτων 

του στάτη και του δρομέα, που προκαλείται από το κλασματικό βήμα και τη λοξότητα του 

τυλίγματος, δεν θεωρείται συνήθως ως σκέδαση, αλλά λαμβάνεται υπόψη με το συντελεστή 

βήματος kp και το συντελεστή κλίσης ksq στην Εικόνα 2.4-4. Η χωρική κατανομή των τυλιγμάτων 

προκαλεί ροή σκέδασης διακένου αέρα ή αντίστοιχες αρμονικές. Αυτές οι συνιστώσες σκέδασης 

που διαπερνούν το διάκενο αέρα περιλαμβάνονται στη ροή διακένου αέρα Φm και δεν επηρεάζουν 
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χωριστά τη διαφορά μαγνητικού δυναμικού της διαδρομής της κύριας μαγνητικής ροής, καθώς 

υπολογίζονται μαζί με αυτήν. 

Για την ανάλυση της ροής σκέδασης με αρμονικές μελετάται το απλό παράδειγμα στην 

Εικόνα 2.4-5. Αρχικά υποτίθεται ότι τα τυλίγματα είναι πλήρους βήματος και δεν υπάρχει 

λοξότητα των τυλιγμάτων. Επιπλέον δεν υπάρχει ροή διαρροής στις αύλακες, στα άκρα των 

δοντιών και των αυλάκων. Στην Εικόνα 2.4-4(a) η μαγνητεγερτική δύναμη των τυλιγμάτων του 

στάτη αντισταθμίζεται πλήρως, επειδή ένα αντίστοιχο ρεύμα ρέει σε μια ευθυγραμμισμένη θέση 

στην περιέλιξη του δρομέα. Στην Εικόνα 2.4-5(b) ο δρομέας, ως αποτέλεσμα της περιστροφής, 

έχει μετακινηθεί σε νέα θέση και το ρεύμα έχει διαιρεθεί σε δύο μπάρες, οπότε δεν γίνεται 

πλήρης αντιστάθμιση, αλλά ένα μικρό κομμάτι της μαγνητικής ροής σκέδασης διεισδύει στο 

διάκενο αέρα. Όταν ο δρομέας περιστρέφεται περαιτέρω, επιτυγχάνεται και πάλι θέση με πλήρη 

αντιστάθμιση. Στην πράξη, σε εκείνες τις μηχανές στις οποίες τα τυλίγματα δεν είναι 

συγκεντρωμένα, αλλά ο αριθμός αυλάκων ανά πόλο και φάση q είναι μεγαλύτερος από 1, υπάρχει 

πάντα κάποια μαγνητική ροή σκέδασης διακένου αέρα. Η σπουδαιότητα αυτής είναι μεγαλύτερη 

στις μηχανές με σχετικά μικρό διάκενο αέρα, ιδιαίτερα στις επαγωγικές μηχανές. 

 

Εικόνα 2.4-4 Ως αποτέλεσμα της λοξότητας του τυλίγματος στο (a), το μήκος του πηνίου W είναι το 

ίδιο με το βήμα πόλων τp αλλά οι αύλακες είναι λοξές. Ως αποτέλεσμα του μικρού βήματος στο (b), το μήκος 

του πηνίου W είναι μικρότερο από το βήμα πόλων τp και σε αμφότερες τις περιπτώσεις ένα μέρος της ροής 

διακένου αέρα παραμένει χωρίς σύνδεση σε ορισμένα από τα τυλίγματα ενός βήματος πόλου. Το κλασματικό 

βήμα όμως δεν θεωρείται ως σκέδαση, αλλά λαμβάνεται υπόψη από τον παράγοντα περιέλιξης. Έχει επίσης 

επίδραση στις αρμονικές και κατά συνέπεια στο συντελεστή επαγωγής του διακένου αέρα [7, Figure 4.4] 
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Εικόνα 2.4-5 Ανάπτυξη μαγνητικής ροής διακένου αέρα ως αποτέλεσμα της χωρικής κατανομής των 

τυλιγμάτων στάτη και δρομέα σε διαφορετικές θέσεις (a) και (b). Όταν τα τμήματα των τυλιγμάτων που 

φέρουν ρεύμα βρίσκονται σε ευθυγραμμισμένη θέση, η προκύπτουσα αθροιστική μαγνητεγερτική δύναμη 

είναι μηδέν, διαφορετικά είναι διάφορη του μηδενός [7, Figure 4.5] 

 

Στο βασικό σχεδιασμό της μηχανής χρησιμοποιείται συνήθως μόνο η θεμελιώδης συνιστώσα 

της κύριας μαγνητικής ροής. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι αρμονικές συνιστώσες 

περιλαμβάνονται στις αρμονικές συνιστώσες της μαγνητεγερτικής δύναμης. Δεδομένου ότι οι 

αρμονικές προκύπτουν από τη χωρική κατανομή της περιέλιξης, υπάρχει μία αρμονική 

συνιστώσα μαγνητικής ροής σκέδασης αντί για τη μέση ροή διάκενου αέρα. Χρησιμοποιείται 

συχνά ο όρος «μαγνητική ροή σκέδασης διάκενου αέρα», με συνέπεια να εισάγεται ο όρος του 

συντελεστή επαγωγής διακένου αέρα Lδ. Σημειώνεται ότι τα αρμονικά μαγνητικά πεδία 

προκαλούν τάσεις της βασικής συχνότητας στα τυλίγματα που παράγουν αυτά τα πεδία. 

2.4.3 Προσδιορισμός συντελεστή σκέδασης ροής σκέδασης 

Με βάση τα προαναφερθέντα ο συντελεστής σκέδασης ροής Lσ μίας ηλεκτρικής μηχανής 

μπορεί να υπολογιστεί ως το άθροισμα των διαφορετικών συντελεστών επαγωγής σκέδασης. 

Σήμερα, που μία ηλεκτρική μηχανή τροφοδοτείται όλο και πιο σπάνια με ημιτονοειδή τάση είναι 

καταλληλότερο να χρησιμοποιείται ο όρος «επαγωγική σκέδαση» αντί «αντίσταση σκέδασης». 

Σύμφωνα με τον κλασικό τρόπο σχεδιασμού ηλεκτρικού κινητήρα, ο συντελεστής επαγωγής 

σκέδασης Lσ μπορεί να χωριστεί στους ακόλουθους μερικούς συντελεστές επαγωγής σκέδασης: 

1. διακένου αέρα Lδ 

2. αύλακας Lu 

3. άκρου δοντιού Ld 

4. άκρου / τέλους τυλίγματος Lw 

5. λοξότητας τυλίγματος Lsq 

Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης της μηχανής προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους 

συνιστωσών. 
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𝐿𝜎 = 𝐿𝛿 + 𝐿𝑢 + 𝐿𝑑 + 𝐿𝑤 + 𝐿𝑠𝑞 Σχέση 2.4-2 

Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης διακένου αέρα οφείλεται στα τυλίγματα κλασματικού 

βήματος που αναπτύσσουν αρμονικές συνιστώσες του μαγνητικού πεδίου που επάγουν 

ηλεκτρεγερτικές τάσεις βασικής συχνότητας στο τύλιγμα. Αποδεικνύεται ότι με δεδομένα τη 

μαγνητική διαπερατότητα του κενού μ0, το πλήθος των φάσεων m, το μήκος του διακένου αέρα 

δ, την ισοδύναμη διάμετρο τοποθέτησης των τυλιγμάτων D, το ισοδύναμο μήκος πυρήνα l/, το 

πλήθος των ελιγμάτων στο τύλιγμα Ν, τα ζεύγη των πόλων p, το συντελεστή περιέλιξης kwv για 

τη v-ιοστή αρμονική ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης διακένου αέρα υπολογίζεται γενικά ως 

εξής: 

𝐿𝛿 =
휇0
휋

𝑚

𝛿
𝐷 ∗ 𝑙′ (

𝑁

𝑝
)
2

∗ ∑ (
𝑘𝑤𝑣
𝑣
)2

𝜈=+∞

𝜈=−∞,𝜈≠1

 
Σχέση 2.4-3 

Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης αύλακας οφείλεται σε πραγματική ροή σκέδασης, όπως 

αυτή αναπτύσσεται από το ρεύμα που διαρρέει το τύλιγμα της αύλακας στην Εικόνα 2.4-6. 

 

Εικόνα 2.4-6 Μαγνητική ροή διαρροής λόγω του ρεύματος που ρέει εντός της αύλακας και η  

πυκνότητας της μαγνητικής επαγωγής σκέδασης. Αριστερά είναι ο αγωγός στην αύλακα, όπου η περιοχή 

που διαρρέεται από ρεύμα εκφράζεται μέσω των αμπερελιγμάτων zQ∙I, που ουσιαστικά εκφράζει τη 

μαγνητεγερτική δύναμη της διαγραμμισμένης αύλακας. Δεξιά είναι η κατανομή της μαγνητικής επαγωγής 

σκέδασης αύλακας ως συνάρτηση της θέσης h, δηλαδή του βάθους της αύλακας, όπου με την παχιά γραμμή 

είναι χωρίς το επιδερμικό φαινόμενο του τυλίγματος, ενώ με τη διακεκομμένη με το επιδερμικό φαινόμενο 

[7, Figure 4.8] 

 

Με δεδομένα τη μαγνητική διαπερατότητα του κενού μ0, το πλήθος των φάσεων m, το 

πλήθος των αυλάκων Q, το ισοδύναμο μήκος πυρήνα l/, το πλήθος των ελιγμάτων εν σειρά στο 

τύλιγμα μίας φάσης Ν, το συνολικό συντελεστή διαπερατότητας ζu, που περιλαμβάνει το τύλιγμα 

και το άνοιγμα της αύλακας, ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης αύλακας υπολογίζεται ως εξής: 

𝐿𝑢 = 휇0
4𝑚

𝑄
𝑙′𝑁2휁𝑢 

Σχέση 2.4-4 

Ειδικά ο συνολικός συντελεστής διαπερατότητας ζu για τυλίγματα απλής στρώσης 

προσδιορίζεται για τις περιπτώσεις a, b, c, d και e στην Εικόνα 2.4-7 από τη σχέση: 

휁𝑢 =
ℎ4
3𝑏4

+
ℎ3
𝑏4
+
ℎ1
𝑏1
+

ℎ2
𝑏4 − 𝑏1

∗ ln (
𝑏4
𝑏1
) 

Σχέση 2.4-5 

Αντίστοιχα για τις περιπτώσεις f, g και h για τύλιγμα απλής στρώσης ο συνολικός 

συντελεστής διαπερατότητας ζu προσδιορίζεται από τη σχέση: 

휁𝑢 =
ℎ4
3𝑏4

+
ℎ1
𝑏1
+ 0,66 

Σχέση 2.4-6 

 



                                              

- 98 - 

 

 

Εικόνα 2.4-7 Διαστασιολόγηση διαφορετικών τύπων αυλάκων προς προσδιορισμό συντελεστή 

διαπερατότητας αύλακα ζu [7, Figure 4.10] 

Στην περίπτωση τυλίγματος διπλής στρώσης (Εικόνα 2.4-7) ο συνολικός συντελεστής 

διαπερατότητας ζu διαφοροποιείται λόγω της ολίσθησης των ρευμάτων του άνω και του κάτω 

τυλίγματος κατά τη γωνία γ, το οποίο έχει ως συνέπεια το γινόμενο της μαγνητεγερτικής 

δύναμης σκέδασης της άνω και της κάτω στρώσης των τυλιγμάτων να πρέπει να πολλαπλασιαστεί 

με το cosγ. Το γινόμενο των μαγνητεγερτικών δυνάμεων εκφράζει την αλληλεπίδραση των 

ρευμάτων της άνω και κάτω στρώσης των τυλιγμάτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση η γωνία φάσης 

μεταβάλλεται από αύλακα σε αύλακα και υπολογίζεται μία μέση τιμή g πάνω στις 2q πλευρές 

πηνίων (όπου q είναι το πλήθος των αυλάκων ανά ζώνη και φάση) ως εξής:  

𝑔 =
ℎ4
2𝑞
∑cos (𝛾𝑛)

2𝑞

𝑛=1

 

Σχέση 2.4-7 

οπότε ο συνολικός συντελεστής διαπερατότητας ζu για τυλίγματα διπλής στρώσης προσδιορίζεται 

για τις περιπτώσεις a, b, c, d και e (Εικόνα 2.4-7) από τη σχέση: 

휁𝑢 = 𝑘1
ℎ4 − ℎ

′

3𝑏4
+ 𝑘2(

ℎ3
𝑏4
+
ℎ1
𝑏1
+

ℎ2
𝑏4 − 𝑏1

∗ ln (
𝑏4
𝑏1
) +

ℎ′

4𝑏4
, 휇휀 

Σχέση 2.4-8 

𝑘1 =
5 + 3𝑔

8
 

Σχέση 2.4-9 

𝑘2 =
1 + 𝑔

2
 

Σχέση 2.4-10 

Αντίστοιχα για τις περιπτώσεις f, g και h (Εικόνα 2.4-7) για τύλιγμα διπλής στρώσης ο 

συνολικός συντελεστής διαπερατότητας ζu προσδιορίζεται από τη σχέση: 

휁𝑢 = 𝑘1
ℎ4 − ℎ

′

3𝑏4
+ 𝑘2 (

ℎ1
𝑏1
+ 0,66) +

ℎ′

4𝑏4
 

Σχέση 2.4-11 

Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης άκρου δοντιού της αύλακας εκφράζει το μέγεθος της 

μαγνητικής ροής σκέδασης που ρέει στο διάκενο του αέρα έξω από το άνοιγμα της αύλακας, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.4-8. Η μαγνητεγερτική δύναμη της αύλακας προκαλεί διαφορά 

μαγνητικού δυναμικού στα αντίθετα άκρα δοντιού του ανοίγματος της αύλακας, με συνέπεια 

μέρος της μαγνηγερτικής δύναμης να χρησιμοποιείται για την παραγωγή μαγνητικής ροής 

σκέδασης στα άκρα δοντιού της αύλακας. Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης άκρου δοντιού 

αύλακας υπολογίζεται γενικά ως εξής: 
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𝐿𝑑 = 휇0
4𝑚

𝑄
𝑙′𝑁2휁𝑑, ό휋휊𝜐 

Σχέση 2.4-12 

휁𝑑 = 𝑘2

5
𝛿
𝑏1

5 +
4𝛿
𝑏1

 

Σχέση 2.4-13 

 

όπου 휁𝑑ο συντελεστής διαπερατότητας άκρων δοντιού αύλακας ζd, ενώ ο συντελεστής k2 

δίνεται από τη Σχέση 2.4-10. 

Σε περίπτωση έκτυπων πόλων ως απόσταση διάκενου αέρα λαμβάνεται στο μέσο του πόλου, 

που έχει τη μικρότερη απόσταση. Σε περίπτωση που λαμβανόταν η άπειρη απόσταση, τότε ο 

συντελεστής διαπερατότητας άκρων δοντιού αύλακας ζd θα είναι ίσος με 1,25. Σε περίπτωση που 

η απόσταση διακένου αέρα δ είναι πολύ μικρή, όπως στις ασύγχρονες μηχανές, η συνεισφορά του 

συντελεστή σκέδασης άκρου δοντιού αύλακας είναι ασήμαντη. 

 

Εικόνα 2.4-8 Μαγνητική ροή που δημιουργεί το συντελεστή επαγωγής σκέδασης άκρου δοντιού 

αύλακας γύρω από το άνοιγμα αύλακας [7, Figure 4.14] 

Η μαγνητική ροή σκέδασης στο τέλος τυλίγματος οφείλεται στο σύνολο των ρευμάτων που 

ρέουν στα άκρα τυλίγματος εκτός σιδηρομαγνητικού πυρήνα στάτη ή δρομέα, όπως φαίνεται στο 

σχήμα 2.61. 

 

Εικόνα 2.4-9 Μαγνητική ροή σκέδασης και διαστάσεις στα τελικά άκρα τυλίγματος εκτός 

σιδηρομαγνητικού υλικού πυρήνα [7, Figure 4.15] 

 

 Η γεωμετρία των τελικών άκρων τυλίγματος είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί, καθώς όλες 

οι φάσεις στις πολυφασικές ηλεκτρικές μηχανές αλληλοεμπλέκονται σε αυτή τη μαγνητική ροή. 

Ο ακριβής υπολογισμός είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία, καθώς απαιτεί τρισδιάστατη 

αριθμητική ανάλυση. Όμως τα τελικά άκρα του τυλίγματος βρίσκονται αρκετά μακριά από 

σιδηρομαγνητικά υλικά, οπότε ο αντίστοιχος συντελεστής επαγωγής σκέδασης άκρου τυλίγματος 

είναι σχετικά μικρός και υπολογίζεται εμπειρικά με τη βοήθεια των συντελεστών 
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διαπερατότητας ζℓew και ζW. Υπολογίζεται ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης άκρου τυλίγματος 

ως εξής:  

𝐿𝑤 = 휇0
4𝑚

𝑄
𝑞𝑁2𝑙𝑤휁𝑤 

Σχέση 2.4-14 

όπου μ0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, m το πλήθος των φάσεων, Q το συνολικό 

πλήθος των αυλάκων,q το πλήθος των αυλάκων ανά ζώνη και φάση, lw το ισοδύναμο μήκος 

τελικού άκρου τυλίγματος, ζw το συντελεστή διαπερατότητας άκρου τυλίγματος. Οι δύο 

τελευταίες παράμετροι δίνονται από τις σχέσεις: 

 
𝑙𝑤 = 2𝑙𝑒𝑤 +𝑊𝑒𝑤 Σχέση 2.4-15 

휁𝑤𝑙𝑤 = 휁𝑙𝑒𝑤 ∗ 𝑙𝑒𝑤 + 휁𝑤𝑊𝑒𝑤 Σχέση 2.4-16 

όπου lew το αξονικό μήκος τελικού άκρου τυλίγματος μετρημένο από το τέλος της στοίβας 

σιδηρομαγνητικού υλικού, Wew το μήκος ανοίγματος του τυλίγματος κατά την Εικόνα 2.4-9, ζlew 

και ζW οι αντίστοιχοι συντελεστές διαπερατότητας που δίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

Οι συντελεστές διαπερατότητας ζlew και ζW εξαρτώνται από τη δομή του τυλίγματος (π.χ. 

μονοφασικό, τριφασικό σε δύο επίπεδα, τριφασικό σε τρία επίπεδα, κυματοτύλιγμα 

κατασκευασμένο από συστάδες αγωγών ίδιου σχήματος), από την οργάνωση των επιπέδων στα 

τελικά άκρα των τυλιγμάτων, από το λόγο του μήκους του τελικού άκρου ενός μέσου πηνίου προς 

το βήμα του πόλου και από το είδος του δρομέα (κυλινδρικού, έκτυπων πόλων, τύλιγμα οπλισμού 

συνεχούς ρεύματος, κλωβού κα.).  

Για το συντελεστή επαγωγής σκέδασης άκρου βραχυκυκλωμένου τυλίγματος δομής κλωβού 

σε μία επαγωγική μηχανή ή σε ένα τύλιγμα απόσβεσης ισχύει κατά το Levi ότι: 

𝐿𝑟𝑤𝜎 = 휇0
𝑄𝑟
𝑚𝑠𝑝

2

1

3
[(𝑙𝑏𝑎𝑟 − 𝑙

′
𝑠) + 𝑣

휋𝐷′𝑟
2𝑝
] 

Σχέση 2.4-17 

όπου μ0 είναι η μαγνητική διαπερατότητα του κενού, ms το πλήθος των φάσεων στο στάτη, Qr το 

συνολικό πλήθος των αυλάκων στο δρομέα, lbar το μήκος της μπάρας του δρομέα, l/s το ισοδύναμο 

μήκος του στάτη, D/r η μέση διάμετρος του δακτυλίου βραχυκύκλωσης του τυλίγματος κλωβού, 

pτα ζεύγη πόλων, ν συντελεστής ίσος με 0,36 για p=1 και 0,18 για p>1  

Είδος τυλίγματος στάτη 
Είδος τυλίγματος δρομέα 

 
ζℓew ζW 

Τριφασικό, τριών επιπέδων 

Τριφασικό, τριών επιπέδων 

 
0,40 0,30 

Κυλινδρικού δρομέα τριφασικό με βροχοτύλιγμα 

 
0,34 0,34 

Δρομέας κλωβού 

 
0,34 0,24 

Τριφασικό, δύο επιπέδων 

Τριφασικό, δύο επιπέδων 

 
0,55 0,35 

Κυλινδρικού δρομέα τριφασικό με βροχοτύλιγμα 

 
0,55 0,25 

Δρομέας κλωβού 

 
0,50 0,20 

Κυλινδρικού δρομέα 

τριφασικό με βροχοτύλιγμα 

Κυλινδρικού δρομέα τριφασικό με βροχοτύλιγμα 

 
0,26 0,36 

Δρομέας κλωβού 

 
0,50 0,20 

Μονοφασικός 
Δρομέας κλωβού 

 
0,23 0,13 

Πίνακας 11 Συντελεστές διαπερατότητας τελικών άκρων τυλίγματος για ασύγχρονες ηλεκτρικές 

μηχανές [7, Table 4.1] 
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Εγκάρσια τομή τελικού άκρου 

τυλίγματος 

Έκτυπων πόλων Κυλινδρικού δρομέα 

ζℓew ζW ζℓew ζW 

 

0,342 0,413 0,297 0,232 

0,380 0,130 0,324 0,215 

0,371 0,166 0,324 0,243 

0,493 0,074 0,440 0,170 

0,571 0,073 0,477 0,187 

0,605 0,028 0,518 0,138 

Πίνακας 12 Συντελεστές διαπερατότητας τελικών άκρων τυλίγματος για σύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές 

[7, Table 4.2] 

Στις ηλεκτρικές μηχανές με περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο, ειδικά σε εκείνες με δρομέα 

βραχυκυκλωμένου κλωβού, τα τυλίγματα του στάτη και του δρομέα έχουν μία λοξότητα, 

προκειμένου να μειώσουν τις αρμονικές που αναπτύσσονται λόγω των αυλάκων. Συνήθως οι 

αύλακες του στάτη δεν έχουν κλίση, σε αντίθεση με τις αύλακες του δρομέα, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 2.4-10. Σπανιότερα η λοξότητα δίνεται στις αύλακες του στάτη και όχι του δρομέα. Στην 

Εικόνα 2.4-10 ο προσανατολισμός των αυλάκων του δρομέα σχηματίζουν μία γωνία α ως προς τον 

άξονα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε μία αύλακα στάτη ή σε μία σύγχρονη μηχανή οι έκτυποι 

πόλοι μπορούν να αποκτήσουν μία λοξότητα, όπως ομοίως και τα τυλίγματα απόσβεσης που 

τοποθετούνται στο δρομέα. Σε χαμηλής ταχύτητας ηλεκτρικές μηχανές μονίμων μαγνητών με 

μικρό αριθμό αυλάκων ανά πόλο και φάση ενδέχεται είτε ο στάτης, είτε οι μόνιμοι μαγνήτες του 

δρομέα να έχουν μία λοξότητα. 

 

Εικόνα 2.4-10 Προσδιορισμός λοξότητας αύλακας δρομέα [7, Figure 4.16] 

 

Ο στόχος της λοξότητας είναι να μειώσει την ικανότητα συγκεκριμένων αρμονικών 

μαγνητικής ροής διακένου αέρα, που δημιουργούνται στο στάτη, να επάγουν αντίστοιχες τάσεις 

στα τυλίγματα του δρομέα. Αντίστοιχα το φαινόμενο της επαγωγής από τα τυλίγματα του δρομέα 

στο στάτη υπάρχει, αλλά είναι αρκετά πιο ασθενές. Και τα δύο φαινόμενα μπορούν να ληφθούν 

υπόψη ως εξής: η ηλεκτρεγερτική δύναμη που υπολογίζεται από τα κανονικά τοποθετημένα 

τυλίγματα (χωρίς λοξότητα) του στάτη και επάγεται στο δρομέα πολλαπλασιάζεται με το 

συντελεστή λοξότητας του δρομέα ή εναλλακτικά η μαγνητεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται 

από το ρεύμα του δρομέα στο διάκενο αέρα μειώνεται πάλι από το συντελεστή λοξότητας ksqv. Ο 

τελευταίος συντελεστής υπολογίζεται: 

𝑘𝑠𝑞𝑣 = lim
𝛥𝛼→𝛼

sin (휈
𝛼
2
)

𝛼
𝛥𝛼
sin (휈

𝛥𝛼
2
)
=
sin (휈

𝛼
2
)

휈
𝛼
2

=

sin (휈
𝑠
𝜏𝑝

휋
2
)

휈
𝑠
𝜏𝑝

휋
2

 

Σχέση 2.4-18 

Έχοντας λάβει υπόψη ότι το λοξό τύλιγμα ή η λοξή μπάρα αποτελείται από ένα μεγάλο 

πλήθος μικρών μπαρών που είναι παράλληλα τοποθετημένοι ως τον άξονα της μηχανής, όπως 
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φαίνεται στην Εικόνα 2.4-10, με στοιχειώδη γωνία λοξότητας Δα για κάθε στοιχειώδη μικρή 

μπάρα, δηλαδή: 

𝑧𝑙 =
𝑙

𝛥𝑙
=
𝑎

𝛥𝑎
 

Σχέση 2.4-19 

και έχοντας ορίσει ως λοξότητα s το ισοδύναμο μήκος τόξου που σχετίζεται με το γωνία λοξότητας 

α και το βήμα πόλου τp ως εξής: 

𝛼 =
𝑠휋

𝜏𝑝
 

Σχέση 2.4-20 

Ο συντελεστής λοξότητας χρησιμοποιείται όπως και ο συντελεστής περιέλιξης, δηλαδή π.χ. 

όταν αναφέρεται κανείς σε μεγέθη του δρομέα ως προς το στάτη, τότε το πλήθος των ελιγμάτων 

των πηνίων στο δρομέα πρέπει να πολλαπλασιαστούν τόσο με το συντελεστή τυλίγματος του 

δρομέα, όσο και με το συντελεστή λοξότητας. 

Προκειμένου να περιοριστούν οι αρμονικές αυλάκων από τη Σχέση 2.4-18 προκύπτει ότι η 

λοξότητα s πρέπει να είναι ίση με το βήμα μίας αύλακας τu, δηλαδή: 

𝑠 =
𝜏𝑝
𝑄
2𝑝⁄
= 𝜏𝑢 

Σχέση 2.4-21 

Σε αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής λοξότητας για τη ν-ιοστή αρμονική απλοποιείται ως εξής: 

𝑘𝑠𝑞𝑣 =
sin (휈

1
𝑚𝑞
휋
2
)

휈
1
𝑚𝑞
휋
2

 

Σχέση 2.4-22 

όπου m είναι το πλήθος των φάσεων, q το πλήθος των αυλάκων ανά φάση και πόλο. 

Ο συντελεστής επαγωγής σκέδασης λοξότητας τυλίγματος ως εξής:  
𝐿𝑠𝑞 = 𝜎𝑠𝑞𝐿𝑚 Σχέση 2.4-23 

όπου Lm είναι ο συντελεστής επαγωγής μαγνήτισης, σsq ο συντελεστής σκέδασης για τη θεμελιώδη 

συνιστώσα που προκαλείται από τη λοξότητα του τυλίγματος και η οποία συνδέεται με το 

συντελεστή λοξότητας πρώτης τάξης ως εξής 

𝜎𝑠𝑞 = 1 − 𝑘𝑠𝑞1
2 = 1 − [

sin (
𝑠휋
2𝜏𝑝
)

𝑠휋
2𝜏𝑝

]2 ≈
1

3
(
𝑠휋

2𝜏𝑝
)2 

Σχέση 2.4-24 

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το βήμα του πόλου του δρομέα τp συνδέεται με το πλήθος Qr 

των αυλάκων του δρομέα, το βήμα αύλακας του δρομέα τur και το πλήθος των ζευγών των πόλων 

p ως εξής: 

𝜏𝑝 =
𝑄𝑟𝜏𝑢𝑟
2𝑝

 
Σχέση 2.4-25 

τότε η σχέση (2.265) λαμβάνει την εξής μορφή:  

𝜎𝑠𝑞 ≈
1

3
(
𝑝𝑠휋

𝜏𝑢𝑟𝑄𝑟
)2 

Σχέση 2.4-26 

Η ακρίβεια αυτής της μεθόδου είναι αρκετά ικανοποιητική, αρκεί ο συντελεστής σκέδασης 

σsq να είναι μικρότερος του 0,03. 
[7, §4] 

2.5 Αντίσταση 

2.5.1 Εισαγωγή 

Μαζί με τις επαγωγικές αντιδράσεις, οι αντιστάσεις είναι τα βασικά κυκλωματικά 

χαρακτηριστικά μίας ηλεκτρικής μηχανής. Ως προς την απόδοση, οι αντιστάσεις έχουν κυρίαρχο 

ρόλο, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι ωμικές απώλειες λόγω αντίστασης αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό επί των συνολικών απωλειών σε μία ηλεκτρική μηχανή. Από πλευράς κατασκευής των 

ηλεκτρικών μηχανών οι αγωγοί περιβάλλονται από σιδηρομαγνητικό υλικό, προκειμένου οι 
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συνιστώσες της μαγνητικής ροής να διαρρεύσουν τα τυλίγματα. Εάν τα τυλίγματα δεν είναι 

σωστά σχεδιασμένα, εμφανίζονται αυξημένα προβλήματα επιδερμικού φαινομένου. 

2.5.2 Αντίσταση συνεχούς ρεύματος 

Αρχικά, ως αντίσταση ενός τυλίγματος μπορεί να οριστεί η αντίστοιχη αντίσταση συνεχούς 

ρεύματος RDC του τυλίγματος αυτού. Η RDC εξαρτάται από το συνολικό μήκος ενός αγωγού lc σε 

ένα πηνίο, το πλήθος των παράλληλων διαδρομών α στα τυλίγματα χωρίς συλλέκτη ανά φάση, (ή 

2α στα τυλίγματα με συλλέκτη), το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής του αγωγού Sc και την ειδική 

αγωγιμότητα του υλικού αγωγού σc ως εξής: 

𝑅𝐷𝐶 =
𝑙𝑐

𝜎𝑐 𝑎 𝑆𝑐
 

Σχέση 2.5-1 

Η αντίσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία λειτουργίας της μηχανής και 

συνεπώς ο σχεδιαστής θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά του τρόπου θέρμανσης και 

ψύξης της μηχανής, προτού καθορίσει το μέγεθος των αντιστάσεων. Συνήθως, αρχικά 

διερευνάται το μέγεθος των αντιστάσεων της ηλεκτρικής μηχανής στη θερμοκρασία σχεδιασμού 

ή στην υψηλότερη επιτρεπτή θερμοκρασία για τον επιλεγμένο τύπο τυλιγμάτων.  

Τα τυλίγματα συνήθως κατασκευάζονται από χαλκό. Η ειδική αγωγιμότητα του καθαρού 

χαλκού σε θερμοκρασία δωματίου (+ 20°C) είναι σCu = 58×106 S/m και του εμπορικού χαλκού 

σCu = 57×106S/m. Ο θερμικός συντελεστής αντίστασης για το χαλκό είναι αCu= 3,81×10-3/K. Οι 

αντίστοιχες παράμετροι για το αλουμίνιο είναι σΑl = 37×106 S/m και αΑl = 3,7×10-3 /K. 

Ο ακριβής προσδιορισμός του μήκους τυλίγματος σε μία ηλεκτρική μηχανή είναι μια 

απαιτητική διαδικασία. Για τις μηχανές με έκτυπους πόλους το μήκος του αγωγού μπορεί να 

οριστεί όταν είναι γνωστό το σχήμα του πόλου και ο αριθμός των ελιγμάτων του πηνίου. 

Αντίθετα, το μήκος ενός κατανεμημένου τυλίγματος σε αύλακες είναι δυσχερής, ειδικά εάν 

χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μηχανή πηνία διαφορετικού μήκους. Προκαταρκτικοί 

υπολογισμοί μπορούν να γίνουν εφαρμόζοντας τις ακόλουθες εμπειρικές σχέσεις για το μέσο 

μήκος lav ενός τυλίγματος πηνίου μηχανής χαμηλής τάσης με στρογγυλούς κατάλληλα 

βερνικωμένους αγωγούς: 
𝑙𝑎𝑣 = 2𝑙 + 2,4𝑊 + 0,1 (𝑚) Σχέση 2.5-2 

Όπου l είναι το μήκος του πυρήνα του στάτη και W είναι το μέσο άνοιγμα του πηνίου, 

εκφρασμένα και τα δύο σε μέτρα.  

Για τις μεγάλες μηχανές με προκατασκευασμένα τυλίγματα ισχύει η ακόλουθη προσέγγιση: 

 
𝑙𝑎𝑣 = 2𝑙 + 2,8𝑊 + 0,4 (𝑚) Σχέση 2.5-3 

και 
𝑙𝑎𝑣 = 2𝑙 + 2,9𝑊 + 0,3 (𝑚) Σχέση 2.5-4 

Όταν η πολική τάση είναι μεταξύ 6-11kV 

Με δεδομένο το μέσο μήκος του τυλίγματος υπολογίζεται η αντίσταση συνεχούς τάσης 

λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των ελιγμάτων και τους παράλληλους κλάδους. 

2.5.3 Επιρροή επιδερμικού φαινομένου στην αντίσταση 

Το εναλλασσόμενο ρεύμα δημιουργεί εναλλασσόμενη μαγνητική ροή στο υλικό του αγωγού 

και προκαλεί το επιδερμικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή των αυλάκων, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.5-1, αλλά υπάρχει σε μικρότερο βαθμό και στα άκρα των τυλιγμάτων. 
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Εικόνα 2.5-1 Επιδερμικό φαινόμενο σ’ έναν αγωγό, όπου το ρεύμα I δημιουργεί μία πεπλεγμένη 

ροή, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μία ανομοιόμορφη  πυκνότητα ρεύματος στη διατομή του αγωγού 

[7, Figure 5.1] 

 

H πυκνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος J που ρέει ένα τύλιγμα είναι: 

𝐽 = 𝐶1 𝑒
(1+𝑗)𝑎𝑦 + 𝐶2 𝑒

−(1+𝑗)𝑎𝑦, ό휋휊𝜐 Σχέση 2.5-5 

𝐶1 = 𝐶2 =
𝑗𝜔휇0𝜎𝑐

(1 + 𝑗)𝑏𝑎(𝑒(1+𝑗)𝑎ℎ𝑐 − 𝑒−(1+𝑗)𝑎ℎ𝑐)
 

Σχέση 2.5-6 

𝑎 = √
1

2
𝜔휇0𝜎𝑐

𝑏𝑐
𝑏
=
휉

ℎ𝑐
 

Σχέση 2.5-7 

Όπου hc είναι το ύψος του τυλίγματος εντός της αύλακας, bc το πλάτος του τυλίγματος, b το 

πλάτος της αύλακας, σc η ειδική αγωγιμότητα του αγωγού, μ0 η μαγνητική διαπερατότητα του 

κενού, ω η κυκλική συχνότητα του επιβαλλόμενου ρεύματος στον αγωγό (π.χ. στο δρομέα 

επαγωγικού κινητήρα είναι s*ωs), α το αντίστροφο του βάθους διείσδυσης και ξ το αδιάστατο 

ανηγμένο ύψος του αγωγού. 

Ακολούθως, υπολογίζονται οι απώλειες ισχύος στον αγωγό, θεωρώντας ότι η ένταση του 

ρεύματος σε ένα στοιχείο ύψους dy είναι J*bc*dy και, μέσω της κατάλληλης ολοκλήρωσης, οι 

συνολικές απώλειες αντίστασης για εναλλασσόμενο ρεύμα είναι: 

𝑃𝐴𝐶 = ∫(𝐽 𝑏𝑐 𝑑𝑦)
2  

𝑙

𝜎𝑐 𝑏𝑐 𝑑𝑦

ℎ𝑐

0

=
𝑏𝑐 𝑙

𝜎𝑐
∫ 𝐽2𝑑𝑦

ℎ𝑐

0

=
𝑏𝑐 𝑙

𝜎𝑐
∫ 𝑱𝑱∗𝑑𝑦

ℎ𝑐

0

 

Σχέση 2.5-8 

 

όπου J* είναι ο συζυγής μιγαδικός του J 

Όταν ένα συνεχές ρεύμα σταθερού πλάτους που έχει την ίδια ενεργό τιμή Ι με το 

εναλλασσόμενο ρεύμα που ρέει στον αγωγό, οι απώλειες είναι: 

𝑃𝐷𝐶 = 𝑅𝐷𝐶  𝐼
2 =

𝑙

𝜎𝑐 𝑏𝑐 ℎ𝑐
∗ 𝐼2 

Σχέση 2.5-9 

Οι απώλειες αντίστασης εναλλασσόμενου ρεύματος RAC προκύπτουν από τις απώλειες 

αντίστασης συνεχούς ρεύματος RDC επί ένα συντελεστή (συντελεστής διόρθωσης αντίστασης λόγω 

συχνότητας kR). Ο συντελεστής αυτός προκύπτει: 

𝑘𝑅 =
𝑅𝐴𝐶
𝑅𝐷𝐶

=
𝑃𝐴𝐶
𝑃𝐷𝐶

= (
𝑏𝑐
𝐼
)2∫ 𝐽2𝑑𝑦

ℎ𝑐

0

= (
𝑏𝑐
𝐼
)2∫ 𝑱𝑱∗𝑑𝑦

ℎ𝑐

0

 

Σχέση 2.5-10 

Η παραπάνω σχέση προσδιορίζεται πειραματικά. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 2.5-2. 

προσδιορίζεται ο συντελεστής διόρθωσης αντίστασης λόγω συχνότητας ενός τυλίγματος που 

αποτελείται από πολλούς αγωγούς σε συνδεσμολογία σειράς, που διανέμονται με ομοιόμορφο 

τρόπο ως προς τις διευθύνσεις του πλάτους b=za∙bc0 και του ύψους hc=zt∙hc0 του αύλακα, όπου 



                                              

- 105 - 

 

κάθε στοιχειώδης αγωγός έχει πλάτος bc0 και ύψος hc0, έχοντας zt αγωγούς ο ένας πάνω στον άλλο 

καθ’ ύψος (ή διαφορετικά τα επίπεδα των επιμέρους στοιχειωδών αγωγών καθ’ ύψος) και za 

αγωγούς ο ένας δίπλα στον άλλο. Από τη Σχέση 5.5-6 και τη Σχέση 5.5-7 υπολογίζεται το 

αδιάστατο ανηγμένο ύψος του στοιχειώδους αγωγού διαστάσεων bc0 και ύψος hc0, δηλαδή:  

휉 = 𝛼 ∗ ℎ𝑐0 = ℎ𝑐0√
1

2
𝜔휇0𝜎𝑐

𝑏𝑐
𝑏

 

Σχέση 2.5-11 

Ο συντελεστής διόρθωσης αντίστασης λόγω συχνότητας του k-ιοστού επιπέδου του τυλίγματος 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.5-2 είναι ίσος με: 
𝑘𝑅𝑘 = 𝜑(휉) + 𝑘 ∗ (𝑘 − 1) ∗ 𝜓(휉), ό휋휊𝜐 Σχέση 2.5-12 

𝜑(휉) = 휉
sinh(2휉) + sin (2휉)

cosh(2휉) − cos (2휉)
 

Σχέση 2.5-13 

𝜓(휉) = 2휉
sinh(휉) + sin (휉)

cosh(휉) − cos (휉)
 

Σχέση 2.5-14 

 

Ο συντελεστής διόρθωσης είναι μικρότερος στο χαμηλότερο επίπεδο έναντι του υψηλότερου 

επιπέδου, δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο του αγωγού συμμετέχει λιγότερο στις απώλειες 

αντιστάσεων έναντι του υψηλότερου επιπέδου. Ο μέσος συντελεστής διόρθωσης της συνολικής 

αντίστασης λόγω συχνότητας είναι: 

𝑘𝑅 = 𝜑(휉) +
𝑧𝑡
2 − 1

3
∗ 𝜓(휉) 

Σχέση 2.5-15 

 

 

Εικόνα 2.5-2 Προσδιορισμός του αδιάστατου ανηγμένου ύψους αγωγού ξ και του συντελεστή 

διόρθωσης αντίστασης λόγω συχνότητας ενός τυλίγματος που απαρτίζεται από πολλούς αγωγούς που 

διανέμονται με ομοιόμορφο τρόπο ως προς τις διευθύνσεις του πλάτους και του ύψους της αύλακας [7, 

Figure 5.2] 

Στο συνεχές ρεύμα όσο αυξάνεται το ύψος του αγωγού μειώνεται η αντίσταση. Το φαινόμενο 

αυτό αντιστρέφεται λόγω του επιδερμικού φαινόμενου, όταν το τελευταίο γίνει σημαντικό. Γι’ 

αυτό υπάρχει ένα κρίσιμο ύψος του αγωγού hc,cr πέρα από το οποίο αυξάνεται η αντίσταση του 

εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. Στην περίπτωση χάλκινου 

αγωγού με συχνότητα λειτουργίας 50 Hz ο αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης της συνολικής 

αντίστασης λόγω συχνότητας kc,cr ανέρχεται στο 1,33. 
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Εικόνα 2.5-3 Ελαχιστοποίηση της αντίστασης εναλλασσόμενου ρεύματος και εύρεση κρίσιμου 

ύψους αγωγού hc=zt∙hc0 στην περίπτωση 0≤ξ≤1 [7, Figure 5.6] 

Το επιδερμικό φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί με τις ακόλουθες μεθόδους: 

 

1. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι να διαιρεθούν οι αγωγοί σε στοιχειώδεις μικρούς 

αγωγούς και να μετατίθενται εντός της αύλακας προς επίτευξη ομοιομορφίας. 

2. Αντί να χωριστούν οι ογκώδεις αγωγοί σε μικρούς αγωγούς, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παράλληλες οδεύσεις, δηλαδή παράλληλα συνδεδεμένοι πόλοι και 

ομάδες πόλων. Εάν ο αριθμός των παράλληλων οδεύσεων είναι α, τα ελίγματα που 

συνδέονται σε σειρά πρέπει να έχουν «διπλωθεί» α φορές, για να διατηρήσουν σταθερή 

τη μαγνητική επαγωγή στο διάκενο του αέρα. Αυτό οδηγεί στη μείωση του ύψους του 

αγωγού με αναλογία 1/α. 

3. Η χρήση πολύκλωνων συστρεφόμενων αγωγών είναι επίσης ένας πολύ αποτελεσματικός 

τρόπος για τον περιορισμό του επιδερμικού φαινομένου. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

διάταξης είναι η ράβδος Roebel (Εικόνα 2.5-4). Σε μία ράβδο Roebel, γίνεται μία σταθερή 

αντιμετάθεση μεταξύ των επιπέδων του αγωγού. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται τα 

αθροίσματα των μερικών μαγνητικών ροών κατά μήκος της διαδρομής ολοκλήρωσης που 

προκαλούν δινορρεύματα. Το επιδερμικό φαινόμενο ελαχιστοποιείται έτσι 

αποτελεσματικά παραμένοντας ένα μικρό ποσοστό στους στοιχειώδεις αγωγούς. Ένας 

τρόπος για να μειωθεί αυτό το τελευταίο ποσοστό του επιδερμικού φαινομένου είναι να 

χρησιμοποιηθούν μικροί αγωγοί με όσο το δυνατόν μικρότερη εγκάρσια διατομή. Οι 

ράβδοι Roebel συνηθίζονται σε εφαρμογές στις οποίες υπάρχει μόνο ένα ενεργό έλιγμα 

ανά πηνίο. Συνήθως, οι στοιχειώδεις αγωγοί της ράβδου Roebel συνδέονται μεταξύ τους 

στις περιοχές των άκρων των τυλιγμάτων, όπου το επιδερμικό φαινόμενο είναι 

αξιοσημείωτα χαμηλότερο από ότι στις αύλακες. Το καλώδιο Litz μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί σε ειδικές εφαρμογές 
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Εικόνα 2.5-4 Μία μπάρα Roebel. (α) Απλοποιημένη παρουσίαση δύο γειτονικών στοιχειωδών 

αγωγών. (β), (γ) Φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατασκευή ράβδου Roebel. Μία ράβδος Roebel 

παρουσιάζει ελάχιστο επιδερμικό φαινόμενο λόγω της τέλειας αντιμετάθεσης των αγωγών της [7, Figure 

5.7] 

Το επιδερμικό φαινόμενο εξαρτάται από τη ροή σκέδασης ενός αγωγού, το οποίο επίσης 

αλλάζει τον επαγωγικό συντελεστή σκέδασης Lσ του αγωγού. Η μεταβολή αυτή είναι σημαντική, 

π.χ. κατά την εκκίνηση των κινητήρων κλωβού. Ένα επιδερμικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα στις 

ράβδους του δρομέα και η πυκνότητα ρεύματος αυξάνεται προς το άνοιγμα της αύλακας. Η ροή 

σκέδασης στην περιοχή του αγωγού συγκεντρώνεται προς το άνοιγμα της αύλακας, η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί σε μειωμένη μαγνητεγερτική δύναμη και έτσι σε μειωμένο συντελεστή  Lσ. Αν 

στο συνεχές ρεύμα ο  επαγωγικός συντελεστής σκέδασης του αγωγού είναι LσDC, τότε ο 

αντίστοιχος συντελεστής διόρθωσης λόγω συχνότητας kL είναι: 

 

𝑘𝐿 =
𝐿𝜎
𝐿𝜎𝐷𝐶

=
1

𝑧𝑡
2
∗ 𝜑′(휉) +

𝑧𝑡
2 − 1

𝑧𝑡
2
∗ 𝜓′(휉), ό휋휊𝜐 

Σχέση 2.5-16 

휉 = ℎ4√
1

2
𝜔휇0𝜎𝑐

𝑏𝑐
𝑏4

 

Σχέση 2.5-17 

𝜑′(휉) =
3

2휉

sinh(2휉) − sin (2휉)

𝑐𝑜𝑠h(2휉) − cos (2휉)
 

Σχέση 2.5-18 

𝜓′(휉) =
1

휉

sinh(휉) − sin (휉)

𝑐𝑜𝑠h(휉) − cos (휉)
 

Σχέση 2.5-19 

[7, §5] 

 

 

2.6 Κύριες διαστάσεις περιστρεφόμενης μηχανής 

2.6.1 Εισαγωγή 

Στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάστηκε η γενική θεωρία που 

διέπει τη σχεδίαση μίας ηλεκτρικής μηχανής. Είναι πλέον εφικτό να περιγραφούν οι κύριες 

διαστάσεις μίας περιστρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής. Ο σχεδιασμός μπορεί να ξεκινήσει με 

τον καθορισμό ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: 

1.  Ο τύπος της μηχανής (π.χ. σύγχρονη, ασύγχρονη, συνεχούς ρεύματος, κτλ.). 

2.  Ο τρόπος με τον οποίο είναι κατασκευασμένη (π.χ. έκτυπων πόλων, κατανεμημένων 

τυλιγμάτων, αξονικής ροής, ακτινικής ροής, κτλ.). 

3.  Η ονομαστική ισχύς 
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 Α. Για τους ηλεκτρικούς κινητήρες δίνεται η αξονική ισχύς εξόδου του άξονα PN  ως 

δεδομένο, μετρημένη σε W. 

 Β. Για τους σύγχρονους κινητήρες δίνεται επιπλέον ο συντελεστής ισχύος (cosφ), 

συνήθως υπερδιέγερσης 

 Γ. Για τις επαγωγικές γεννήτριες και τις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος, δίνεται η 

ηλεκτρική ισχύς εξόδου PN, μετρημένη σε W. Οι επαγωγικές γεννήτριες παίρνουν 

άεργο ισχύ από το δίκτυο ανάλογα με το συντελεστή ισχύος τους. Η άεργος ισχύς θα 

πρέπει να αντισταθμίζεται από πυκνωτές. 

 Δ. Για τις σύγχρονες γεννήτριες δίνεται η μιγαδική ισχύς SN, μετρημένη σε VA, καθώς 

και ο συντελεστής ισχύος, όπου συνήθως είναι cosφ=0,8. 

4.  Η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής nN  ή η ονομαστική γωνιακή ταχύτητα ωN. 

5.  Ο αριθμός των ζευγών των πόλων της μηχανής p. 

6.  Η ονομαστική συχνότητα λειτουργίας της μηχανής fN. 

7.  Η ονομαστική τάση της μηχανής UN. 

8.  Ο αριθμός των φάσεων της μηχανής m. 

9.  Ο προβλεπόμενος κύκλος λειτουργίας (S1-S9). 

10.  Η κατηγορία του περιβλήματος και η δομή της μηχανής. 

11.  Οι περαιτέρω πληροφορίες, όπως ο συντελεστής απόδοσης, η απαιτούμενη ροπή 

εκκίνησης δρομέα, η μέγιστη ροπή ανατροπής, η ονομαστική ροπή στρέψης, η 

ελάχιστη ροπή (η ροπή εκείνη που αναπτύσσει ο κινητήρας κατά τη μετάβαση από 

μηδενικό σε πλήρες φορτίο, πριν τη ροπή ανατροπής), οι αντίστοιχες εντάσεις 

ρευμάτων, η καμπύλη διέγερσης για λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας κτλ. 

12.  Τα πρότυπα που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό της μηχανής 

13.  Οι οικονομικές συνθήκες κατασκευής και λειτουργίας. 

14.  Η δυνατότητα κατασκευής της μηχανής. 

Στο σχεδιασμό μίας μηχανής υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ελεύθερων παραμέτρων. 

Όταν επιδιώκεται μία βέλτιστη λύση, η διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά πολύπλοκη, εκτός εάν 

ο αριθμός αυτών των ελεύθερων παραμέτρων περιοριστεί κάπως. Πολλές ελεύθερες παράμετροι 

ποικίλλουν μόνο ελαφρώς και επομένως, για να απλοποιηθεί η διαδικασία, αυτές οι παράμετροι 

μπορούν να θεωρηθούν σταθερές. Οι ακόλουθες 10 παράμετροι μπορούν να επιλεγούν ως 

ελεύθερες παράμετροι: 

1. Η εξωτερική διάμετρος του πυρήνα του στάτη (αν και κατά τα πρότυπα IEC μπορεί να 

είναι προκαθορισμένη). 

2. Το μήκος του πυρήνα του στάτη. 

3. Το πλάτος της αύλακας του στάτη. 

4. Το ύψος της αύλακας του στάτη. 

5. Η διάμετρος του διάκενου αέρα. 

6. Το μήκος του διάκενου αέρα. 

7. Η μέγιστη τιμή της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο αέρα. 

8. Το πλάτος της αύλακας του δρομέα. 

9. Το ύψος της αύλακας του δρομέα. 

10. Ο αριθμός των ζευγαριών των πόλων και η συχνότητα. 

Η πραγματική σχεδίαση μίας ηλεκτρικής μηχανής ξεκινά με την επιλογή των βασικών 

διαστάσεών της, δηλαδή με τη διάμετρο του διακένου αέρα Ds, μετρημένη επί της περιφέρειας 

του στάτη και το ισοδύναμο μήκος πυρήνα ℓ/ .Στις καλά σχεδιασμένες μηχανές υπάρχουν 

ορισμένες τιμές μαγνητικής επαγωγής, έντασης ρεύματος και εφαπτομενικής τάσης ανάλογα με 

το είδος των μηχανών που συνηθίζονται, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικές, για λόγους μόνωσης 

και ψύξης των μηχανών, όπως καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

Επί της αρχής ξεκινά κανείς με αυτές τις τιμές και μέσω επαναληπτικής διαδικασίας η 

μηχανή σχεδιάζεται ηλεκτρικά και έπειτα μελετάται θερμικά από πλευράς ψύξης. Αν σε κάποιο 

σημείο δεν επιτυγχάνονται τα επιθυμητά μεγέθη, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταβάλλοντας 

είτε τα μεγέθη, είτε τα υλικά. 
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Ασύγχρονες 

Σύγχρονες 

έκτυπων 

πόλων 

Σύγχρονες 

κυλινδρικού 

δρομέα 

Συνεχούς ρεύματος 

Διάκενο 

αέρα 
0,70÷0,90 0,85÷1,05 0,80÷1,05 0,60÷1,10 

Πυρήνας 

στάτη 
1,40÷1,70 (2,0) 1,00÷1,50 1,10÷1,50 1,10÷1,50  

Δόντι 1,40÷2,10 (στάτη) 

1,50÷2,20 (δρομέα) 
1,60÷2,00 1,50÷2,00 

1,60÷2,00 (αντιστάθμισης)  

1,80÷2,20 (οπλισμού) 

Πυρήνας 

δρομέα 
1,00÷1,60 (1,9) 1,00÷1,50 1,30÷1,60 1,00÷1,50  

Κορμός 

πόλου 
- 1,30÷1,80 1,10÷1,70 1,20÷1,70 

Βοηθητικοί 

πόλοι 
- - - 1,30 

Πίνακας 13 Επιτρεπόμενη μαγνητική επαγωγή (υπό τη μορφή μέγιστης τιμής) σε στοιχεία μαγνητικού 

κυκλώματος για διάφορες τυποποιημένες ηλεκτρικές μηχανές σε Tesla [7, Table 6.1] 

 Ασύγχρονες 

Σύγχρονες 

έκτυπων πόλων/  

μόνιμων 

μαγνητών 

Σύγχρονες κυλινδρικού δρομέα 
Συνεχούς 

ρεύματος 
Έμμεση ψύξη 

Άμεση ψύξη 

νερού Αέρα Υδρογόνο 

Jγ[kA/m] 30÷65 35÷65 30÷80 90÷110 150÷200 25÷65 

 Στάτη Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού 

J[A/mm2] 3÷8 4÷6,5 3÷5 4÷6 7÷10 4÷9 

 
Δρομέα 

χαλκού 

Διέγερσης 

πολλαπλής 

στρώσης 

   Πόλων 

J[A/mm2] 3÷8 2÷3,5    2÷5,5 

 
Δρομέα 

αλουμινίου 

Διέγερσης μονής 

στρώσης 
Διέγερσης Διέγερσης Διέγερσης Πόλων 

J[A/mm2] 3÷6,5 2÷4 3÷5 3÷5 
6÷12 (13÷18) 

οριακά 
2÷5,5 

Πίνακας 14 Επιτρεπόμενες ενεργές εντάσεις πυκνότητας ηλεκτρικού ρεύματος J και γραμμικής 

πυκνότητας ηλεκτρικού ρεύματος Jγ για διάφορες τυποποιημένες ηλεκτρικές μηχανές υπό την προϋπόθεση 

τυλιγμάτων από χαλκό [7, Table 6.2] 

 Ασύγχρονες 

Σύγχρονες 

έκτυπων 

πόλων/ μόνιμων 

μαγνητών 

Σύγχρονες κυλινδρικού δρομέα 

Συνεχούς 

ρεύματος 
Έμμεση ψύξη 

Άμεση ψύξη 

νερού Αέρα Υδρογόνο 

Jγ[kA/m] 30÷65 35÷65 30÷80 90÷110 150÷200 25÷65 

Βδ[Τ] 0,70÷0,90 0,85÷1,05 0,80÷1,05 0,80÷1,05 0,80÷1,05 0,60÷1,10 

σFtan-min[Pa] 12000 21000 17000 51000 85000 12000 

σFtan-av[Pa] 21500 33500 36000 65500 114500 29000 

σFtan-max[Pa] 33000 48000 59500 81500 148500 47500 

cosφ [-] 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 -- 

Πίνακας 15 Ελάχιστη σFtan-min, μέση σFtan-av και μέγιστη σFtan-max εφαπτομενική τάση υπολογιζόμενη με 

τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων με βάση τους συνδυασμούς της ενεργού τιμής της γραμμικής πυκνότητας 

ηλεκτρικού ρεύματος Jγ και της μέγιστης τιμής της μαγνητικής επαγωγής διακένου αέρα Βδ για διάφορες 

τυποποιημένες ηλεκτρικές μηχανές υπό την προϋπόθεση τυλιγμάτων από χαλκό, για τη μηχανή συνεχούς 

ρεύματος ο συντελεστής τυλίγματος είναι 2/3 [7, Table 6.3] 
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Οι τυπικές τιμές της εφαπτομενικής πίεσης δίνουν ένα σημείο εκκίνησης του σχεδιασμού 

των ηλεκτρικών μηχανών, καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του δρομέα, διότι με 

δεδομένα την ακτίνα του δρομέα rr, το ισοδύναμο μήκος του ℓ/, την ισοδύναμη επιφάνειά του 

Sr(=2∙π∙rr∙ℓ/)/, τον ισοδύναμο όγκο του Vr(=π∙rr2∙ℓ/)  και τη μέση εφαπτομενική πίεση στην 

επιφάνεια του δρομέα σFtan-av προκύπτει η ισοδύναμη ροπή στρέψης Τ ίση με: 
𝑇 = 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛−𝛼𝜈 ∗ 𝑟𝑟 ∗ 𝑆𝑟 = 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛−𝛼𝜈 ∗ 𝑟𝑟 ∗ 2휋 ∗ 𝑟𝑟 ∗ 𝑙

′ = 2 ∗ 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛−𝛼𝜈 ∗ 𝑉𝛵 Σχέση 2.6-1 

Ένα όμοιο κριτήριο για το σχεδιασμό του δρομέα της μηχανής είναι η σταθερά μηχανής C 

που εκφράζει το πλάτος της εσωτερικής φαινόμενης ισχύος Si ή της διδομένης ισχύος Pi από τον 

όγκο της μηχανής. 

Προηγμένες ψυκτικές μέθοδοι στις ηλεκτρικές μηχανές δύνανται να ανεβάσουν τις 

ηλεκτρομαγνητικές φορτίσεις κατά 1,5 με 2 φορές και αντίστοιχα να μειώσουν το βάρος κατά 

30% με 50%. Ειδικά σε μηχανές μονίμων μαγνητών λόγω περιορισμένων απωλειών διέγερσης οι 

αντίστοιχες μηχανικές σταθερές μπορεί να είναι υψηλές. Ωστόσο η θερμοκρασία του δρομέα 

κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτω των 100oC στην περίπτωση χρήσης μαγνητών 

νεοδυμίου. Οπότε κάθε κατηγορία ηλεκτρικών μηχανών έχει τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 

2.6.2 Μηχανική φόρτιση 

Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, η ισχύς εξόδου και η μέγιστη ταχύτητα μίας 

μηχανής περιορίζονται από τις υψηλότερες επιτρεπόμενες μηχανικές τάσεις που προκαλούνται 

από τη φυγόκεντρη δύναμη, τις φυσικές αρμονικές συχνότητες και τις μέγιστες επιτρεπτές 

ηλεκτρικές και μαγνητικές φορτίσεις. Η υψηλότερη μηχανική τάση σmec που προκαλείται από 

τη φυγόκεντρη δύναμη στο δρομέα είναι ανάλογη του τετραγώνου της γωνιακής ταχύτητας: 
𝜎𝑚𝑒𝑐 = 𝐶

′휌𝑟𝑟
2𝜔2 Σχέση 2.6-2 

όπου το C΄ λαμβάνει την τιμή 0,125∙(3+ν) για έναν ομαλό ομοιογενή κυλινδρικό δρομέα, 

0,25∙(3+ν) για έναν κυλινδρικό δρομέα με μικρή αξονική οπή, 1 για έναν λεπτότοιχο δρομέα, rr 

είναι η ακτίνα του δρομέα, ωη γωνιακή ταχύτητα, ρ η πυκνότητα του υλικού και v ο δείκτης 

Poisson του υλικού με ενδεικτικές τιμές 0,29 για σίδηρο, 0,30 για νικέλιο, 0,31 για κοβάλτιο και 

0,34 για χαλκό, αλουμίνιο, τιτάνιο. 

Όταν είναι γνωστή η μέγιστη μηχανική τάση του υλικού του δρομέα, η Σχέση 2.6-2 μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης ακτίνας rr του δρομέα. 

Πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί ένας παράγοντας ασφαλείας, ώστε να μην υπερβαίνει την 

ακεραιότητα του υλικού του δρομέα. 

Η Σχέση 2.6-2 δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στη μέτρηση των τάσεων στα ελάσματα του 

δρομέα, λόγω της αρκετά περίπλοκης γεωμετρίας των ελασμάτων. Όμως, μπορεί να βρεθούν 

κάποια ενημερωτικά αποτελέσματα, καθώς η τάση είναι πάντα υψηλότερη στο κέντρο μίας 

στερεάς πλάκας ή στην εσωτερική επιφάνεια μιας πλάκας με κεντρική οπή. Σε αυτά τα σημεία, 

η επιτρεπόμενη επιφανειακή τάση διαρροής του υλικού δεν πρέπει να ξεπεραστεί. 

Στην περίπτωση των δρομέων έκτυπων πόλων, σε μικρές μηχανές, οι πυρήνες των πόλων 

πρέπει να στερεώνονται στον άξονα, χρησιμοποιώντας κοχλίες. Οι κοχλίες πρέπει να έχουν 

διαστάσεις με επαρκή ασφάλεια ανάλογα με την τάση διαρροής. Εάν δεν επιτευχθεί η στερέωση 

με κοχλία, μπορεί να εφαρμοστεί ένας σύνδεσμος πείρου με περικόχλιο μορφής χελιδονοουράς. 

Η μέγιστη εφαπτομενική τάση σε ένα δρομέα που προκαλείται από τη φυγόκεντρη δύναμη 

είναι κατά τη Σχέση 2.6-2 ανάλογη προς το τετράγωνο της γωνιακής ταχύτητας. Έτσι, μπορούν 

να υπολογιστούν οι μέγιστες τιμές γωνιακής ταχύτητας και μηχανικής τάσης. Εάν οι διαστάσεις 

του δρομέα (διάμετρος, μήκος, κ.λπ.) της μηχανής θεωρούνται μεταβλητές σε σχέση με τον 

συντελεστή λℓ (τα μήκη και οι διάμετροι είναι ανάλογες με το λℓ, τα εμβαδά με λℓ2 και οι όγκοι 

μελℓ3), η μέγιστη ταχύτητα της μηχανής γίνεται αντιστρόφως ανάλογη του συντελεστή λℓ : 
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𝑛𝑚𝑎𝑥𝛼휈𝜏. 𝛼휈𝛼휆.
1

휆𝑙
 

Σχέση 2.6-3 

2.6.3 Ηλεκτρική φόρτιση 

Οι απώλειες αντίστασης PCu σε ένα τύλιγμα είναι ανάλογες με το τετράγωνο της πυκνότητας 

ρεύματος J και τη μάζα των αγωγών: 

𝑃𝐶𝑈 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 𝐽
2𝑚𝐶𝑈 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 𝐽

2휆𝑙
3
 Σχέση 2.6-4 

Η θερμική αντίσταση Rth μεταξύ των αγωγών και των δοντιών είναι 

𝑅𝑇𝐻 =
𝑑𝑖
휆𝑖𝑆𝑖

 
Σχέση 2.6-5 

όπου το di είναι το πάχος της μόνωσης της αύλακας, λi η θερμική αγωγιμότητα της μόνωσης και 

το Si η επιφάνεια του τοιχώματος της αύλακας. Το πάχος της μόνωσης di είναι μία σταθερά 

ανεξάρτητη από το μέγεθος της μηχανής (εξαρτάται από την ονομαστική τάση) και επομένως 

ισχύει ότι: 

𝑅𝑇𝐻 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 
1

휆𝑙
2 

Σχέση 2.6-6 

Η διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ μεταξύ των αγωγών και των δοντιών είναι: 
𝛥𝛵 = 𝑃𝐶𝑈 𝑅𝑇𝐻 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 𝐽

2휆𝑙 Σχέση 2.6-7 

Κατά συνέπεια, για μία δεδομένη διαφορά θερμοκρασίας, ο όρος J2∙λl είναι σταθερός και ισχύει 

ότι: 

𝐽 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 
1

√휆𝑙
 

Σχέση 2.6-8 

Έτσι, μικρές μηχανές δέχονται υψηλότερες πυκνότητες ρεύματος καλύτερα από τις 

μεγάλες μηχανές. Η γραμμική πυκνότητα ρεύματος Jγ σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να 

υπολογιστεί ως η ενεργός τιμή του συνολικού ρεύματος σε μία αύλακα J*SCu,u διαιρούμενη με 

το βήμα της αύλακας τυ: 

𝐽𝛾 =
𝐽 𝑆𝐶𝑈,𝑈
𝜏𝑢

 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 

1

√휆𝑙
휆𝑙
2

휆𝑙
= √휆𝑙 

Σχέση 2.6-9 

Η γραμμική πυκνότητα ρεύματος Jγ και η πυκνότητα ρεύματος J εκπροσωπούν τις 

διαστάσεις της ηλεκτρικής φόρτισης μίας ηλεκτρικής μηχανής. Δεδομένου ότι η πυκνότητα 

ρεύματος σε μικρές μηχανές μπορεί να είναι υψηλότερη από ό,τι σε μεγάλες μηχανές, η 

γραμμική πυκνότητα ρεύματος συμπεριφέρεται με τον αντίθετο τρόπο: η γραμμική πυκνότητα 

ρεύματος είναι υψηλότερη σε μεγάλες μηχανές από ό,τι σε μικρές μηχανές. Το γινόμενο J γ και 

Jγ είναι ανάλογο με: 

𝐽𝛾𝐽 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 √휆𝑙
1

√휆𝑙
= 1 

Σχέση 2.6-10 

Δηλαδή το Jγ∙J είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της μηχανής, αλλά εξαρτάται μόνο από την 

αποτελεσματικότητα της ψύξης της μηχανής. Για πλήρως κλειστές μηχανές, το Jγ∙J είναι 

μικρότερο από ό,τι για την ψύξη με ανοιχτό κύκλωμα. Σε μηχανές με αέρα ψύξης, το Jγ∙J 

κυμαίνεται από 10×1010A2/m3 έως 35×1010A2/m3, αλλά σε διαφορετικές μηχανές με το ίδιο είδος 

ψύξης, το Jγ∙J είναι περίπου το ίδιο και ανεξάρτητο από το μέγεθος της μηχανής. Στην 

περίπτωση άμεσης ψύξης με νερό, το Jγ∙J παίρνει υψηλότερες τιμές, όπως φαίνεται ενδεικτικά 

στον παρακάτω πίνακα. Οι τιμές για τις ασύγχρονες μηχανές, συνεχούς ρεύματος και 

αερόψυκτες σύγχρονες είναι παραπλήσιες. Στις μεγάλες σύγχρονες μηχανές με υδρογόνο ή με 

απευθείας ψύξη νερού μπορούν να αναπτυχθούν υψηλότερες τιμές. 
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 Ασύγχρονες 

Σύγχρονες 

έκτυπων πόλων/ 

μόνιμων 

μαγνητών 

Σύγχρονες κυλινδρικού δρομέα 
Συνεχούς 

ρεύματος 
Έμμεση ψύξη 

Άμεση ψύξη 

νερού Αέρα Υδρογόνο 

Jγ[kA/m] 30÷65 35÷65 30÷80 90÷110 150÷200 25÷65 

 Στάτη Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού Οπλισμού 

J[A/mm2] 3÷8 4÷6,5 3÷5 4÷6 7÷10 4÷9 

Jγ∙J[A2/m3] 

x1010 
9÷52 14÷42,25 10,5÷40 36÷66 105÷200 10÷58,5 

Πίνακας 16 Υπολογισμός γινομένου Jγ∙J  με βάση τα δεδομένα του πίνακα 14 περί επιτρεπόμενων 

ενεργών εντάσεων πυκνότητας ηλεκτρικού ρεύματος J και γραμμικής πυκνότητας ηλεκτρικού ρεύματος Jγ 

για διάφορες τυποποιημένες ηλεκτρικές μηχανές υπό την προϋπόθεση τυλιγμάτων από χαλκό [7, Table 6.4] 

2.6.4 Μαγνητική φόρτιση 

Η μαγνητική επαγωγή του διακένου αέρα και η συχνότητα τροφοδοσίας μίας μηχανής 

καθορίζουν τη μαγνητική φόρτιση της μηχανής. Οι απώλειες σιδήρου PFe είναι περίπου 

ανάλογες με το τετράγωνο της μαγνητικής επαγωγής διακένου αέρα Βδ και στις υψηλές 

συχνότητες με το τετράγωνο της συχνότητας f και με τον όγκο VFe του σιδήρου: 

𝑃𝐹𝐸𝛼휈ά휆휊𝛾휊 𝛣𝛿
2̂𝑓2𝑉𝐹𝐸  𝛼휈ά휆휊𝛾휊𝛣𝛿

2̂𝑓2휆𝑙
3 = 𝛣𝛿

2̂𝑛𝑚𝑎𝑥
2

1

𝑛𝑚𝑎𝑥
3
  

Σχέση 2.6-11 

Οπότε η αύξηση της θερμοκρασίας της μηχανής εξαρτάται από τις απώλειες ισχύος ανά 

μονάδα επιφάνειας S, οπότε για μία σταθερή αύξηση της θερμοκρασίας και θεωρώντας ότι S~λℓ2  

προκύπτει ότι: 

𝑃𝐹𝐸
𝑆
 𝛼휈ά휆휊𝛾휊 

𝛣𝛿
2̂

𝑛𝑚𝑎𝑥 𝑆
=
𝛣𝛿
2̂𝑛𝑚𝑎𝑥

2

𝑛𝑚𝑎𝑥
= 𝛣𝛿

2 ̂ 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Σχέση 2.6-12 

δηλαδή η μαγνητική επαγωγή του διακένου αέρα εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογα της ρίζας της 

ταχύτητας της μηχανής nmax,. 

Στην Εικόνα 2.6-1 δίνεται ένα αντίστοιχο νομογράφημα για διαφορετικούς τύπους ψύξης 

μέσω αέρα που έχει προκύψει από διάφορους ερευνητές, όπου δείχνει την ανώτερη ονομαστική 

ισχύ της μηχανής για μία συγκεκριμένη ταχύτητα περιστροφής ή εναλλακτικά τη μέγιστη 

ταχύτητα περιστροφής που μπορεί να επιτευχθεί για μία συγκεκριμένη ονομαστική ισχύ. Οι 

περιορισμοί των υλικών παίζουν καθοριστικό ρόλο στα ανώτερα όρια παραγόμενης ισχύος εξόδου 

των ηλεκτρικών μηχανών φθάνοντας στα 1500 MW στις 1500 στροφές ανά λεπτό για σύγχρονες 

γεννήτριες πυρηνικών θερμοηλεκτρικών σταθμών με διαστάσεις ως 2 m διάμετρο και 8 m μήκος 

άξονα. 

Το μήκος του δρομέα περιορίζεται από τις κρίσιμες γωνιακές ταχύτητες του δρομέα. Σε μία 

κρίσιμη ταχύτητα, ο δρομέας έχει έναν από τους μηχανικούς συντονισμούς. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι κάμψης για τα μηχανικά μέρη κάθε δρομέα. Στη χαμηλότερη κρίσιμη ταχύτητα, ο 

δρομέας λυγίζει σαν μία μπανάνα που έχει δύο σημεία κόμβων. Στη δεύτερη κρίσιμη ταχύτητα, 

ο δρομέας λυγίζει υπό μορφή σχήματος S με τρία σημεία κόμβων. Υπάρχουν επίσης τρόποι 

στρέψεως που μπορεί να περιορίσουν τη χρήση ενός δρομέα. Συνήθως, ο λόγος του μήκους της 

μηχανής προς τη διάμετρο του διακένου αέρα χ= ℓ/D επιλέγεται για τη λειτουργία του δρομέα 

κάτω από την πρώτη κρίσιμη ταχύτητα περιστροφής. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί. 

Για παράδειγμα, οι μεγάλες στροβιλογεννήτριες λειτουργούν γενικά μεταξύ διαφορετικών 

κρίσιμων ταχυτήτων. Το μέγιστο αξονικό μήκος ℓmax του δρομέα που εξασφαλίζει τη λειτουργία 

κάτω από την πρώτη κρίσιμη ταχύτητα καθορίζεται σύμφωνα με τον Wiart (1982): 

𝑙𝑚𝑎𝑥
2 = 𝑛2

휋2

𝑘𝜔
√
𝛦𝛪

휌𝑆
 

Σχέση 2.6-13 

όπου S είναι η επιφάνεια διατομής του κυλίνδρου σε m2, E το μέτρο ελαστικότητας του υλικού 

του δρομέα (για το χάλυβα είναι στα 190–210GPa), Ι η ροπή αδράνειας δεύτερης τάξης της 
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διατομής του δρομέα, n η τάξη της κρίσιμης ταχύτητας, ω η μηχανική γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής, k ο συντελεστής ασφαλείας και ρ η πυκνότητα του υλικού. 

 

Εικόνα 2.6-1 Μέγιστη ισχύς και μέγιστη ταχύτητα αερόψυκτων μηχανών, όπου: (a) μηχανές συνεχούς 

ρεύματος με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 110 m/s, (b) σύγχρονες μηχανές κυλινδρικού δρομέα με 

ελάσματα με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 130 m/s, (c) επαγωγικοί κινητήρες με δρομέα κλωβού με 

ελάσματα, με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 200 m/s, (d) μηχανές με συμπαγή δρομέα, με επιφανειακή 

ταχύτητα δρομέα ≤ 400 m/s, (e)  επαγωγικοί κινητήρες με συμπαγή δρομέα, επικαλυπτόμενο από χαλκό 

μέσω κατάλληλης επεξεργασίας (explosion welding), με επιφανειακή ταχύτητα δρομέα ≤ 550 m/s [7, 

Figure 6.4] 

Στις τυποποιημένες μηχανές συνήθως χρησιμοποιείται ο λόγος x του ισοδύναμου μήκους 

της μηχανής l/ προς τη διάμετρο του διακένου αέρα D: 

𝜒′ =
𝑙′

𝐷
 

Σχέση 2.6-14 

Ο λόγος λαμβάνει συγκεκριμένες τιμές ανάλογα με το είδος της μηχανής, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 
Ασύγχρονες Σύγχρονες με p>1 Σύγχρονες με p=1 Συνεχούς ρεύματος 
휋

2𝑝
√𝑝
3  

휋

4𝑝
√𝑝 1-3 

0.8 − 1.6

𝑝
 

Πίνακας 17 Τυπικές τιμές του λόγου χ/ για διαφορετικά είδη μηχανών με ζεύγη πόλων p [7, Table 6.5] 

2.6.5 Διάκενο αέρα 

Το μήκος του διακένου αέρα μίας ηλεκτρικής μηχανής έχει σημαντική επίδραση στα 

χαρακτηριστικά της. Στις μηχανές στις οποίες το ρεύμα μαγνήτισης λαμβάνεται από το δίκτυο 

τροφοδοσίας, το μήκος του διακένου αέρα είναι διαστασιολογημένο, ώστε, αφενός να παράγει ένα 

ελάχιστο ρεύμα μαγνήτισης και αφετέρου να έχει τη βέλτιστη απόδοση. Ένα μικρό διάκενο αέρα 

δίνει χαμηλό ρεύμα μαγνήτισης, ενώ οι απώλειες δινορρευμάτων του δρομέα και του στάτη 

αυξάνουν λόγω των αρμονικών που δημιουργούνται από τις ανοικτές ή ημίκλειστες αύλακες. 

Ένα μικρό διάκενο αέρα αυξάνει επίσης τις απώλειες επιφάνειας του δρομέα που προκαλούνται 
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από τις αρμονικές της μαγνητεγερτικής διέγερσης του στάτη. Αν και το διάκενο αέρα έχει μεγάλη 

σημασία, δεν έχει προσδιορισθεί το θεωρητικά βέλτιστο μήκος του, αλλά συνήθως 

χρησιμοποιούνται εμπειρικές σχέσεις για τον ορισμό του μήκους του διακένου. Το διάκενο δ 

μίας ασύγχρονης μηχανής m φάσεων στα 50Hz μπορεί να υπολογιστεί σε μέτρα ως συνάρτηση 

της ισχύος Ρ εκφρασμένης σε W με τις ακόλουθες σχέσεις: 

𝛿 =
0,2 + 0,01𝑃0.4

1000
𝑚, 𝛾휄𝛼 𝑝 = 1 

Σχέση 2.6-15 

𝛿 =
0,18 + 0,006𝑃0.4

1000
𝑚, 𝛾휄𝛼 𝑝 > 1 

Σχέση 2.6-16 

Το μικρότερο τεχνικά εφαρμόσιμο διάκενο αέρα είναι περίπου 0,2 mm. Σε περιπτώσεις 

μηχανών με μεγάλες υπερφορτίσεις το διάκενο αυξάνεται κατά 60%. Σε μηχανές με εξαιρετικά 

μεγάλη διάμετρο ο λόγος του διακένου αέρα προς την αντίστοιχη διάμετρο περιορίζεται στο κάτω 

όριο του 0,001 λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων του πλαισίου και του άξονα της μηχανής. Με 

χρήση μετατροπέων συχνότητας το διάκενο αέρα μάλλον πρέπει να αυξάνεται κατά όμοιο τρόπο 

με τις μηχανές υψηλής φόρτισης για να αντιμετωπιστούν οι επιπλέον απώλειες στην επιφάνεια 

του δρομέα. Σε μεγάλες μηχανές με προκατασκευασμένα τυλίγματα και ανοικτές αύλακες, το 

διάκενο αέρα πρέπει να αυξηθεί αρκετά (κατά 60% με 100%), προκειμένου να μειωθούν οι 

απώλειες λόγω δονήσεων. 

Στις μηχανές συνεχούς ρεύματος και στις σύγχρονες μηχανές το διάκενο αέρα 

προσδιορίζεται από την αντίδραση του οπλισμού. Για σύγχρονη μηχανή και μηχανή συνεχούς 

ρεύματος προκύπτει: 

𝛿 ≥ 𝛾𝜏𝑝
𝐽𝛾−𝛼

𝛣𝛿,𝑚𝑎𝑥
, 𝛾휄𝛼 휇휂𝜒𝛼휈ή 𝛴𝛲 

Σχέση 2.6-17 

𝛿 ≥ 𝛾𝜏𝑝
𝐽𝛾−𝛼

𝛣𝛿
, 𝛾휄𝛼 𝜎ύ𝛾𝜒휌휊휈휂 휇휂𝜒𝛼휈ή 

Σχέση 2.6-18 

όπου γ είναι ένας κατάλληλος συντελεστής που περιλαμβάνει το είδος της μηχανής (δίνεται στον 

επόμενο πίνακα), το σχετικό πλάτος του πόλου της μηχανής για τη μηχανή συνεχούς ρεύματος 

aDC ή για τη σύγχρονη μηχανή aSM, τη μαγνητική διαπερατότητα μ0, τp το βήμα του πόλου σε m, 

Jγ-α η γραμμική πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος του τυλίγματος οπλισμού, Βδmaxη μαγνητική 

επαγωγή του διάκενου αέρα στο μέσο του πόλου για αφόρτιστη μηχανή συνεχούς ρεύματος, 𝛣𝛿  η 

μέγιστη τιμή της ημιτονοειδούς συνάρτησης μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο αέρα για τη 

σύγχρονη μηχανή  

Είδος μηχανής 
γ 

[x10-7] 

Σύγχρονη μηχανή έκτυπων πόλων με σταθερό μήκος διακένου 7,0 

Σύγχρονη μηχανή έκτυπων πόλων με διάκενο αέρα κατάλληλα διαμορφωμένο προς 

παραγωγή κατανεμημένης ημιτονοειδούς μαγνητικής επαγωγής  
4,0 

Σύγχρονη μηχανή κυλινδρικού δρομέα 3,0 

Μηχανή συνεχούς ρεύματος χωρίς τυλίγματα αντιστάθμισης 3,6 

Μηχανή συνεχούς ρεύματος χωρίς τυλίγματα αντιστάθμισης και βοηθητικούς πόλους 5,0 

Μηχανή συνεχούς ρεύματος με τυλίγματα αντιστάθμισης και βοηθητικούς πόλους 2,2 

Πίνακας 18 Συντελεστής γ για τον προσδιορισμό του διακένου αέρα για μηχανές συνεχούς ρεύματος και 

για σύγχρονες μηχανές [7, Table 6.6] 

[7, §6] 

2.7 Μόνωση ηλεκτρικής μηχανής 

2.7.1 Εισαγωγή 

Ένας μονωτής μπορεί να είναι κάποιο μη αγώγιμο υλικό ή ένα μονωτικό υλικό με πολύ 

χαμηλή αγωγιμότητα. Ένα σύστημα μόνωσης περιλαμβάνει τα μονωτικά υλικά και τις 

αποστάσεις μόνωσης. Η κύρια λειτουργία της μόνωσης είναι να χωρίζει τις συνιστώσες 
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διαφορετικών ηλεκτρικών δυναμικών ή διαφορετικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Επιπλέον, οι 

μονωτές βελτιώνουν την αντοχή των δομών των τυλιγμάτων, ενώ ενεργούν και ως αγωγοί 

θερμότητας μεταξύ των τυλιγμάτων και του περιβάλλοντος χώρου και προστατεύουν τα 

τυλίγματα από εξωτερικές καταπονήσεις όπως βρωμιά, σκόνη, υγρασία και χημικές ουσίες. 

Στις ηλεκτρικές μηχανές, υπάρχουν συνήθως αποστάσεις μόνωσης τριών τύπων. Πρώτον, 

μία απόσταση στον αέρα είναι απλά ένα διάκενο αέρα μεταξύ των αντικειμένων, η διηλεκτρική 

αντοχή του οποίου καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των αντικειμένων, το σχήμα τους και 

την κατάσταση του αέρα. Η απόσταση στον αέρα μπορεί να οριστεί είτε με μονωμένες, είτε με μη 

μονωμένες επιφάνειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μέσο της μονωτικής απόστασης, το οποίο 

ταυτόχρονα λειτουργεί ως ψυκτικό, μπορεί να είναι ένα αέριο διαφορετικό από τον αέρα. Στην 

περίπτωση ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, η τάση διάσπασης εξαρτάται από το πλάτος του 

διακένου αέρα σύμφωνα με την καμπύλη Paschen (Εικόνα 2.7-1).Ο νόμος Paschen αναφέρει 

ουσιαστικά ότι τα χαρακτηριστικά ενός διακένου είναι συνάρτηση του γινομένου της πίεσης του 

αερίου και του μήκους του κενού. Στην Εικόνα 2.7-1 φαίνεται μια ειδική περίπτωση με σταθερή 

πίεση. Ο αέρας σε μία διάταξη μόνωσης υφίσταται αρκετές φορές μερικές εκκενώσεις, που 

λαμβάνουν χώρα σε μέρη με υλικά διαφορετικών διηλεκτρικών σταθερών που συνδέονται 

παράλληλα. Εξαιτίας τούτων, τα υλικά που συνδυάζονται πρέπει να είναι κατάλληλα για μερικές 

εκκενώσεις, όπως η μίκα. Επίσης τα τροφοδοτικά ισχύος σύγχρονης τεχνολογίας δύνανται να 

προκαλέσουν μερικές εκκενώσεις σε μηχανές χαμηλής τάσης, ειδικά στο πρώτο έλιγμα του 

τυλίγματος εξαιτίας της ανομοιόμορφης κατανομής στην ταχεία ανύψωση τάσης του τυλίγματος. 

 

Εικόνα 2.7-1 καμπύλη Paschen για σταθερή πίεση [7, Figure 8.1] 

Επιπλέον, μία απόσταση μόνωσης που δημιουργείται από μόνωση στερεάς μορφής 

αποτελείται από στερεούς μονωτές, στους οποίους το ηλεκτρικό πεδίο δεν προσανατολίζεται  στις 

διεπαφές τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονωτική διηλεκτρική αντοχή προσδιορίζεται από το 

πάχος της μόνωσης και από τη σχετική διαπερατότητα του μονωτικού υλικού. 

Τέλος, η απόσταση αποκοπής είναι μία απόσταση μόνωσης στην οποία ένα γυμνό ενεργό 

αγώγιμο τμήμα συνδέεται με ένα αγώγιμο ή μονωμένο στοιχείο που βρίσκεται σε ένα άλλο 

ηλεκτρικό δυναμικό, όπως το γειωμένο πλαίσιο της μηχανής. Μία απόσταση αποκοπής επίσης 

υπάρχει όταν ένα ενεργό αγώγιμο τμήμα είναι ασθενώς μονωμένο. Μπορούν να εμφανιστούν 

επιφανειακές εκκενώσεις ή στιγμιαίες αναφλέξεις στην απόσταση αποκοπής, εάν το ενεργό 

ηλεκτρικό πεδίο έχει ένα παράλληλο στοιχείο στην εν λόγω επιφάνεια. Τυπικά, ένα τέτοιο 

σημείο εμφανίζεται σε μία ηλεκτρική μηχανή στην επιφάνεια μόνωσης αύλακας ακριβώς έξω από 

τον πυρήνα του σιδήρου. Γενικά μία απόσταση αποκοπής ενδέχεται να συγκεντρώσει σκόνη, 

βρωμιά ή υγρασία, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν ρεύματα διαρροής και εκκενώσεις στην 

επιφάνεια μόνωσης. Ειδικά σε μηχανές κάτω των 1000 V η χρήση των αποστάσεων αποκοπής 

παρουσιάζει αυξημένο συντελεστή επικινδυνότητας, ενώ σε μηχανές υψηλότερης τάσης υπάρχει 

και ο κίνδυνος καταστροφής της μόνωσης. 

Σε κάθε περίπτωση σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, πρέπει πάντα να υπάρχει μόνωση, η οποία 

φυσικά καταλαμβάνει χώρο. Αυτό το γεγονός πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαστασιολόγηση του 

μαγνητικού κυκλώματος και των τυλιγμάτων. Η πραγματική μόνωση πάντα είναι ελαφρώς 
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αγώγιμη και μπορεί να καταστραφεί από ηλεκτρικούς, θερμικούς, μηχανικούς, χημικούς ή 

περιβαλλοντικούς (π.χ. εξωτερική υγρασία, ακτινοβολία, σκόνη κ.α.) παράγοντες. Η ηλεκτρική 

αγωγιμότητα και οι απώλειες λόγω διηλεκτρικής συμπεριφοράς του μονωτικού υλικού πρέπει 

να διατηρούνται μικρές και σταθερές με την πάροδο το χρόνου, δηλαδή να μην αυξάνονται 

σημαντικά με τη γήρανση του υλικού. Τα πιο κοινά μονωτικά υλικά στις ηλεκτρικές μηχανές 

είναι η μίκα, φιλμ από πολυεστέρα, χαρτί αραμιδίου, εποξικές ή πολυεστερικές ρητίνες. 

Σπανιότερα χρησιμοποιούνται πολυεστερικές ίνες, φιλμ πολυαμιδίων,  πυριτιούχες ρητίνες . 

2.7.2 Μόνωση περιστρεφόμενης ηλεκτρικής μηχανής 

Η μόνωση μπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες κατηγορίες: τη μόνωση προς γη και τη μόνωση 

των αγωγών. Η λειτουργία της μόνωσης προς γη είναι ο διαχωρισμός εκείνων των στοιχείων, τα 

οποία μπορούν να μην είναι σε επαφή το ένα με το άλλο, παραδείγματος χάρη η μόνωση προς γη 

χωρίζει γαλβανικά το τύλιγμα από τον πυρήνα σιδήρου της μηχανής. Η μόνωση των αγωγών 

διαχωρίζει τους αγωγούς σ’ ένα καλώδιο και τις σπείρες ενός πηνίου. Συνήθως, τα πρότυπα δεν 

είναι τόσο υψηλά για τις μονώσεις των αγωγών, όσο για τις μονώσεις προς γη και, ως εκ τούτου, 

η πρώτη είναι συνήθως πιο λεπτή από την τελευταία. Συνεπώς, η μόνωση των αγωγών ή η μόνωση 

μεταξύ των σπειρών ενός τυλίγματος, ειδικά σε μικρές ηλεκτρικές μηχανές, πραγματοποιείται 

με ένα βερνίκωμα των αγωγών. Οι κύριοι τύποι μόνωσης είναι: 

1. η μόνωση της αύλακας και το κλείσιμο της, 

2. η μόνωση μεταξύ φάσεων στην αύλακα και στα άκρα των τυλιγμάτων, 

3. η μόνωση στα τυλίγματα των πόλων, 

4. η μόνωση των αγωγών σύνδεσης και των ακροδεκτών, 

5. ο εμποτισμός τυλιγμάτων με βερνίκι ή ρητίνη, 

6. το επιφανειακό βερνίκωμα και η χρήση προστατευτικής μπογιάς. 

Το εξώτατο στρώμα της μόνωσης αύλακας πρέπει να έχει καλή μηχανική αντοχή, καθώς 

μπορεί να εμφανιστούν αιχμηρά άκρα. Μία πολυεστερική μεμβράνη είναι ένα κατάλληλο υλικό 

για τη μόνωση των αυλάκων. Εάν χρησιμοποιούνται δύο μονωτικά υλικά στην αύλακα, στην 

εσωτερική στρώση επιλέγεται χαρτί αραμιδίου, επειδή έχει καλύτερες θερμικές ιδιότητες και 

ιδιότητες εμποτισμού από την πολυεστερική μεμβράνη. Τα χαρτιά αραμιδίου απορροφούν 

αποτελεσματικά τη ρητίνη και η ρητίνη είναι καλά στερεωμένη στην επιφάνεια σε σύγκριση με 

τις επιφάνειες πολυεστέρα που είναι γυαλιστερές και μη πορώδεις. Στα διαστήματα μεταξύ 

φάσεων επιλέγονται για τα άκρα των τυλιγμάτων εύκαμπτα μονωτικά υλικά σαν ύφασμα. Όταν 

απαιτείται υψηλή τάση, χρησιμοποιείται μίκα /μαρμαρυγία, και, όταν απαιτείται μεγάλη 

μηχανική αντοχή, χρησιμοποιούνται θερμοπλαστικά υλικά ενισχυμένα με υαλώδεις ίνες. 

Η μίκα / μαρμαρυγία είναι μία ανόργανη φυσική ουσία που βρίσκεται συνήθως σε βραχώδες 

υπόστρωμα. Οι μαρμαρυγίες ανήκουν στο μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα και αποτελούνται 

από λεπτές νιφάδες πυριτικών τετράεδρων, οι οποίες είναι ελαστικές και διαφανείς. Αυτά τα 

φύλλα πυριτικού οξέος αποτελούνται από διασυνδεδεμένους εξαμελείς δακτυλίους, οι οποίοι 

σχηματίζουν την τυπική δομή ψευδοεξαγωνικής συμμετρίας της μίκας. 

Η θερμική αντοχή της μαρμαρυγίας είναι πολύ υψηλή. Στο χαμηλότερο επίπεδο, όπου οι 

ιδιότητες της μαρμαρυγίας αρχίζουν να χάνουν το κρυσταλλικό νερό τους, είναι σε θερμοκρασία 

500⁰C, αν και ορισμένες ιδιότητες υπομένουν ακόμη και πάνω από 1100⁰C. Για τις ηλεκτρικές 

μηχανές, αυτές οι τιμές είναι περισσότερο από επαρκείς, καθώς οι μέγιστες επιτρεπόμενες 

θερμοκρασίες για τα εξαρτήματα μηχανών είναι συνήθως περίπου 200⁰C στο μέγιστο. Η 

μαρμαρυγία έχει εξαιρετική χημική αντίσταση. Είναι ανθεκτική σε νερό, αλκάλια, διάφορα οξέα 

και κοινούς διαλύτες. Διαλύεται μόνο στο θειικό και στο φωσφορικό οξύ. Ωστόσο, η μαρμαρυγία 

δεν αντιστέκεται στο πετρέλαιο, διότι το πετρέλαιο διεισδύει ανάμεσα στις νιφάδες 

διαχωρίζοντας τη μία από την άλλη. 
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Θερμική 

κλάση 

Παλαιά 

κατηγορία 

Μέγιστη θερμοκρασία 

θερμού σημείου [oC] 

Προκαθορισμένη 

αύξηση θερμοκρασίας 

σχεδιασμού σε σχέση 

με τους 40oC [oC] 

Προκαθορισμένη μέση 

θερμοκρασία 

τυλίγματος με μέτρηση 

αντίστασης [oC] 

90 Υ 90   

105 Α 105 60  

120 Ε 120 75  

130 Β 130 80 120 

155 F 155 100 140 

180 Η 180 125 165 

200  200   

220  220   

250  250   

Πίνακας 19 Τυπικές κλάσεις μονωτικών υλικών σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60085, 60034-1 [7, 

Table 8.1] 

Η διηλεκτρική αντοχή της μαρμαρυγίας είναι υψηλή, οι διηλεκτρικές απώλειες είναι 

χαμηλές και η αντίσταση στην επιφάνεια είναι υψηλή. Τα ρεύματα ερπυσμού δεν καταστρέφουν 

τη μαρμαρυγία, ενώ αντιστέκεται στις επιπτώσεις των μερικών εκφορτίσεων πολύ καλύτερα από 

τις καλύτερες οργανικές μονώσεις. Συνεπώς, η μαρμαρυγία είναι σχεδόν απαραίτητο υλικό σε 

ηλεκτρικές μηχανές υψηλής τάσης, στις οποίες υπάρχουν πάντα μερικές εκφορτίσεις. Στις 

μονώσεις μίκας οι νιφάδες μπορούν να προστατευτούν μέσω περιτύλιξής τους από κατάλληλο 

υλικό, π.χ. ίνες γυαλιού ή πολυεστέρα προς βελτίωση της μηχανικής αντοχής. Σήμερα 

χρησιμοποιείται με τη μορφή χαρτιού. 

Οι μεμβράνες μόνωσης αποτελούν μία ιδιαίτερη ομάδα μονωτικών υλικών, συνήθως από 

θερμοσκληραινόμενα πολυμερή, των οποίων η θερμική αντίσταση περιορίζεται από το σημείο 

τήξης και τη γρήγορη γήρανση σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερη από τη θερμοκρασία τήξης.  

Οι πολυεστερικές μεμβράνες παράγονται για διάφορους σκοπούς με ονομαστικό πάχος από 

6 μm ως 0,4 mm. Οι μεμβράνες PETP (από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) είναι μάλλον μία 

σκληρή πολυεστερική μεμβράνη, η οποία χρησιμοποιείται ως μία μόνωση επικαλυπτόμενης 

μορφής σε αύλακα ή στη μόνωση μίας συστάδας τυλίγματος μίας φάσης σε ηλεκτρικές μηχανές 

μικρού και μεσαίου μεγέθους.  

Οι αρωματικές πολυαμίδες ή ίνες πολυαμιδίου έχουν καλύτερη θερμική αντίσταση από τις 

πολυεστερικής μεμβράνες, αλλά δεν είναι τόσο εύπλαστες. Χρησιμοποιείται ως μία μόνωση 

επικαλυπτόμενης μορφής.  

Η πολυεστερική μεμβράνη έχει την καλύτερη μηχανική αντοχή των διαθέσιμων μονωτικών 

φύλλων, καθώς το όριο διαρροής και η αντοχή εφελκυσμού προσεγγίζουν τις τιμές του μαλακού 

χαλκού. Οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται ως έχουν στη μόνωση των μικρών μηχανών και στις 

αύλακες των μεγάλων μηχανών, μαζί με μόνωση από ίνες (χαρτί αραμιδίου ή πολυεστέρα). Η 

θερμοκρασία τήξης του πολυεστέρα είναι 250⁰C περίπου. Ωστόσο, ο πολυεστέρας έχει ανεπαρκή 

ειδική αντίσταση στην υγρασία σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούνται μόνο οι ίνες αραμιδίου. 

Οι μεμβράνες πολυϊμιδίου παρουσιάζουν σταθερή συμπεριφορά σε θερμοκρασίες ως και 

220oC και στιγμιαία θερμική αντίσταση ως τους 400oC. Οι μηχανικές ιδιότητές τους είναι 

σχετικά καλές, καθώς και η τάση διάσπασής τους είναι σχετικά υψηλή, ενώ δεν επηρεάζεται από 

οργανικά διαλύματα. Τα σχετικά πάχη κυμαίνονται από 0,01 mm ως 0,12 mm. Είναι μία σχετικά 

ακριβή μόνωση, αλλά αρκετά λεπτή αφήνοντας περισσότερο χώρο για τα τυλίγματα. 

Η μόνωση των αγωγών είναι η πιο απαιτητική εργασία στη μόνωση μίας ηλεκτρικής 

μηχανής, καθώς η μόνωση βρίσκεται πλησιέστερα στο ζεστό χάλκινο αγωγό, και, επιπλέον, είναι 

το λεπτότερο στοιχείο μόνωσης. Η μόνωση των αγωγών είναι συχνά ένα βερνίκι θερμοπλαστικού 

τύπου, στο οποίο συνυπάρχουν τόσο η κρυσταλλική, όσο και η άμορφη δομή. Η κρυσταλλικότητα 

του υλικού βελτιώνει τη θερμική αντίσταση, σχηματίζει μία αδιαπέραστη μεμβράνη έναντι των 
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διαλυτών και, επιπλέον, βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες της μόνωσης. Από την άλλη πλευρά 

η άμορφη μορφή κάνει τη μόνωση πιο εύκαμπτη. Τα πιο συνηθισμένα βερνίκια αγωγών που 

χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές μηχανές είναι εστέρεσιμίδια ή αμίδια-ιμίδια. Συνεπώς, 

συνδέονται με τις μεμβράνες τόσο από πολυεστέρα, όσο και από πολυϊμίδια. Οι υψηλότερες 

επιτρεπόμενες θερμοκρασίες για εστέρεσιμίδια είναι της τάξεως των 180-200°C. 

Η μόνωση των αγωγών μπορεί να σχηματιστεί από δύο ή περισσότερα είδη βερνικιών. Δύο 

είδη βερνικιών εφαρμόζονται συνήθως για να επιτευχθεί καλύτερη θερμική αντίσταση, 

καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και να μειωθεί το κόστος από ό,τι με τη χρήση ενός είδους 

βερνικιού. Πρακτικά, η βαφή βερνικιού εφαρμόζεται σε πολλές στρώσεις τόσο κατά τη χρήση 

ενός, όσο και περισσοτέρων ειδών βερνικιού. Κατά την επίστρωση ο ζυγός του αγωγού 

επεξεργάζεται θερμικά και βάφεται με το βερνίκι. Στη συνέχεια ο διαλύτες εξατμίζεται με 

θέρμανση στον αγωγό εντός φούρνου και ο αγωγός βάφεται με νέο στρώμα βερνικιού. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 4 με 12 φορές. Ανάλογα με το πάχος βαφής οι αγωγοί 

διακρίνονται σε απλής, διπλής και τριπλής στρώσης. Στην πραγματικότητα οι στρώσεις είναι 

πολύ περισσότερες, ενώ το πάχος της κάθε στρώσης βαφής εξαρτάται πάντα και από τη διάμετρο 

του αγωγού.  

Μεμβράνες πολυαμιδίων και χαρτιά αμιδίων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 

μονώσεις αγωγών. Είναι περιτυλιγμένα στο καλώδιο σαν ταινία. Χρησιμοποιούνται σε ειδικές 

εφαρμογές, αλλά είναι αρκετά ακριβές για τη χρησιμοποίηση σε κοινές μηχανές. Για εξαιρετικά 

τραχύ περιβάλλον χρησιμοποιείται μόνωση Teflon, καθώς παρουσιάζει καλύτερη χημική 

αντίσταση και εξαιρετική αντίσταση στην υγρασία, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως 

η διηλεκτρική αντοχή μόνωσης ανέρχεται στο ¼ της αντίστοιχης τιμής των πολυεστέρων-

αμιδίων και των πολυαμιδίων-αμιδίων, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη για το σύστημα 

μόνωσης. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολυμερή από πολυαιθαρό-αιθερική 

μεμβράνη, που παρουσιάζουν εξαιρετική αντίσταση, ακόμη και υπό συνθήκες υδρόλυσης ως 

θερμοκρασία 250oC, αν και δεν είναι ακόμα ευρέως διαθέσιμα. 

2.7.3 Εμποτισμός τυλιγμάτων με βερνίκι ή ρητίνη 

Η διαδικασία του εμποτισμού τυλιγμάτων με βερνίκι ή ρητίνη στοχεύει στη μηχανική 

ενίσχυση των τυλιγμάτων, στην προστασία τους από την υγρασία, τη βρωμιά και άλλες χημικές 

ουσίες, καθώς και στη βελτίωση της θερμικής αγωγιμότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, το 

υπερβολικό βερνίκωμα μειώνει τη θερμική αγωγιμότητα, για παράδειγμα στα άκρα των 

τυλιγμάτων. Ένα βερνίκι εμποτισμού περιλαμβάνει ένα συστατικό βάσης (γραμμικά πολυμερή), 

μονομερές (παράγοντα σταυρωτής σύνδεσης), διαλύτες και πιθανώς έλαια. Ανάλογα με τη 

σύνθεση, τα βερνίκια διαχωρίζονται με βάση τη χρήση ελαίων και πολυεστέρων. Η ρύθμιση των 

βερνικιών με βάση τα έλαια απαιτεί οξυγόνο και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 

συμπαγή και παχιά τυλίγματα. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες αυτών των βερνικιών είναι καλές, αλλά 

η μηχανική αντοχή τους είναι μικρή. Τα βερνίκια από πολυεστέρα είναι σήμερα τα πιο κοινά 

υλικά βερνικώματος. Είναι βερνίκια ενός ή δύο συστατικών, η σκλήρυνση των οποίων συνήθως 

απαιτεί θερμική διεργασία. Στη διαδικασία σκλήρυνσης, ο διαλύτης εξατμίζεται, το μονομερές 

από το ένα άκρο συνδέεται με το τμήμα ενός συστατικού βάσης που αντιδρά και από το άλλο άκρο 

με το τμήμα ενός άλλου συστατικού βάσης που αντιδρά. Αυτό ονομάζεται διασταυρούμενη 

σύνδεση (cross-linking), επειδή η αλυσίδα του πολυμερούς του μονομερούς τοποθετείται κάθετα 

στην αλυσίδα του πολυμερούς του συστατικού βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίζεται μία 

σύνθετη τρισδιάστατη πολυμερής δομή. Ένα πλαστικό που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο 

είναι θερμοπλαστικό. 

Στα εμποτισμένα βερνίκια, το μισό περίπου του όγκου είναι ένας εξατμιζόμενος διαλύτης, 

ο οποίος αντικαθίσταται από τον αέρα όταν το βερνίκι σκληραίνει. Ως εκ τούτου, τα βερνίκια με 

βάση αλκύδια ή πολυεστέρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών, αντικαθίστανται ως επί το 

πλείστον με ρητίνες εμποτισμού που είναι πολυεστέρες ή εποξικά και δεν περιέχουν διαλύτες 

και επίσης είναι χημικώς σκληρυντικά στοιχεία εμποτισμού. Σε κοινές μηχανές 

χρησιμοποιούνται πολυεστερικές ρητίνες, επειδή έχουν χαμηλή τιμή και είναι εύκολες στη 
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χρήση τους. Σε πολυεστερική ρητίνη, το συστατικό βάσης και το μονομερές είναι αρκετά όμοιες 

ουσίες ως προς τη φύση τους και το ιξώδες τους, ενώ αναμιγνύονται εύκολα. Επιπλέον, είναι 

δυνατό να χρησιμοποιηθούν βολικές αναλογίες ανάμιξης, όπως ένα προς ένα. 

Ένα μειονέκτημα των εποξικών ρητινών είναι η υψηλή τους τιμή, όταν συγκρίνονται με 

τις αντίστοιχες πολυεστερικές. Ωστόσο χρησιμοποιούνται σε μηχανές άνω των 250 kW λόγω της 

υψηλής μηχανικής αντοχής, της ισχυρής ιδιότητας συγκόλλησης και της χαμηλής συρρίκνωσης, 

ενώ σε επιβαρυμένο περιβάλλον με χημικές ουσίες, ακτινοβολία, υγρασία κτλ. διακρίνεται για 

την καταλληλόλητά τους. Αντίθετα οι ρητίνες πολυεστέρα παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά 

σε περιβάλλον με έλαια, π.χ. μετασχηματιστές λαδιού. Σε κινητήρες έλξης με υψηλές 

θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται πυριτιούχα βερνίκια με εξαιρετική θερμική συμπεριφορά, αλλά 

μικρή μηχανική αντοχή. 

Το επιφανειακό βερνίκι βελτιώνει την ποιότητα της επιφάνειας της μόνωσης. Το 

επιφανειακό βερνίκι σχηματίζει μία αδιαπέραστη επίστρωση που καθαρίζεται εύκολα και 

βελτιώνει την αντίσταση της μόνωσης στο σχηματισμό επιφανειακών εκκενώσεων. Δεδομένου ότι 

η μόνωση αποτελείται από πολλά διαφορετικά συστατικά, ένα από αυτά μπορεί να είναι ένα 

διάκενο αέρα. Τα κενά αέρα μπορούν να παραμείνουν σε ανεπιθύμητα σημεία, για παράδειγμα 

σε μία αύλακα, όταν ο εμποτισμός δεν έχει ολοκληρωθεί ή υπάρχουν φυσαλίδες στο βερνίκι. Αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση της μόνωσης και την επιλογή της 

μεθόδου εμποτισμού. Η ένταση ηλεκτρικού πεδίου Ε σε ένα απλό υλικό πάχους  d στα άκρα του 

οποίου εφαρμόζεται τάσηU είναι: 

𝐸 =
𝑈

𝑑
 

Σχέση 2.7-1 

Η διηλεκτρική μετατόπιση D μέσω της μόνωσης πρέπει να είναι σταθερή τόσο στην 

ομοιογενή μόνωση, όσο και σε στρώματα μη ομοιογενούς μόνωσης.  
𝐷 = 휀𝐸 Σχέση 2.7-2 

Όταν δύο διαφορετικά μονωτικά υλικά 1 και 2 (με πάχη d1 και d2) είναι σε σειρά στον ίδιο 

εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, υπάρχουν οι αντίστοιχες εντάσεις ηλεκτρικού πεδίου E1 και E2 και 

τάσεις U1 και U2, οπότε: 
𝛦1
𝛦2
=
휀1
휀2
⇒
𝑈1
𝑈2
=
휀2
휀1
 
𝑑1
𝑑2

 
Σχέση 2.7-3 

Όταν επιβάλλεται τάση U = U1 + U2 πάνω στη μόνωση, μπορούν να προσδιοριστούν οι 

επιμέρους τάσεις ως εξής: 

𝑈1 = 𝑈 

𝑑1
휀1

𝑑1
휀1
+
𝑑2
휀2

 

Σχέση 2.7-4 

𝑈2 = 𝑈 

𝑑2
휀2

𝑑1
휀1
+
𝑑2
휀2

 

Σχέση 2.7-5 

 

Με τις ανωτέρω σχέσεις μπορεί να προσδιορίσει κανείς τον τρόπο επιμερισμού της 

επιβαλλόμενης τάσης στα εμπλεκόμενα υλικά, π.χ. ρητίνες εμποτισμού και εγκλωβισμένος 

αέρας. 

Συνήθης περίπτωση κατασκευής είναι δύο μεμβράνες από εποξικό πολυεστέρα, με σχετικά 

μεγάλη θερμική αντίσταση, όταν δεν είναι σε επαφή με τον αέρα. Η διηλεκτρική αντοχή αυτής 

της διαμόρφωσης είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του αέρα. Ωστόσο τα σημεία 

του διακένου αέρα μεταξύ των μεμβρανών παρουσιάζουν μικρές εκκενώσεις λόγω της 

επιβαλλόμενης τάσης, οι οποίες μειώνουν δραστικά το χρόνο ζωής της μόνωσης, ενώ το επίπεδο 

της διηλεκτρικής αντοχής της μόνωσης παραμένει σταθερή. Σήμερα ο βασικός στόχος είναι οι 

μέθοδοι εμποτισμού του βερνικιού να πετύχουν μία αδιαπέραστη κατασκευή από πλευράς αέρα, 

όπως είναι η μέθοδος εμποτισμού με κενό αέρα (vacuum pressure impregnation VPI), η οποία 

εφαρμόζεται σε μηχανές τόσο χαμηλών, όσο και υψηλών τάσεων σε θερμοκρασιακές κλάσεις 155-

220. Σε περίπτωση λειτουργίας κάτω από ειδικές συνθήκες, τα τυλίγματα μπορούν να 
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περιτυλιχθούν με πλαστικό από πολυεστέρα ή εποξικό, επιτυγχάνοντας υδατοστεγανότητα, 

αυξάνοντας τη μηχανική αντοχή, αλλά και το κόστος σημαντικά.  

Από τη στιγμή που χημικές ουσίες απελευθερώνονται κατά τη λειτουργία τα μόνωσης, 

πρέπει να εξασφαλιστούν ότι αυτές οι ουσίες δε θα βλάψουν άλλα υλικά μόνωσης. Τα μόρια 

αδιάλυτου οξυγόνου δημιουργούν όζον κατά τις μερικές εκκενώσεις εξασθενώντας τάχιστα 

μονώσεις πολυμερών. Το εμποτιζόμενο βερνίκι πρέπει να είναι συμβατό με τα άλλα μονωτικά 

υλικά. Οι κατασκευαστές συστήνουν συνδυασμούς μονωτικών υλικών που έχει εξασφαλιστεί η 

συμβατότητά τους μέσω κατάλληλων δοκιμών. 

2.7.4 Διαστασιολόγηση μόνωσης 

Οι μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές τάσεις στις οποίες εκτίθεται η μόνωση αποτελούν 

παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη  στη διαστασιολόγηση μίας ηλεκτρικής μηχανής. 

Αυτές οι τάσεις υποβαθμίζουν τις ιδιότητες της μόνωσης. Περαιτέρω, κατά την επιλογή του 

μονωτικού υλικού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιέσεις και οι φθορές που προκαλούνται 

από τις συνθήκες λειτουργίας, όπως συσσώρευση βρωμιάς, χημικών, ελαίων, υγρασίας και 

ακτινοβολίας. 

Η αντοχή της μόνωσης στη θλίψη είναι συνήθως υψηλότερη από την αντοχή σε εφελκυσμό 

και ως εκ τούτου, στο σχεδιασμό θα πρέπει να επιδιώκεται οι μονώσεις να εκτίθενται σε θλίψη 

και όχι σε τάση. Παραδείγματος χάρη μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδέσεις με υαλώδεις ίνες, 

για να ληφθούν οι τάσεις εφελκυσμού που ασκούνται στη μόνωση, όπως στη σύνδεση δρομέα μίας 

μηχανής συνεχούς ρεύματος. Τα άκρα των τυλιγμάτων εκτίθενται επίσης σε διατμητικές τάσεις. 

Έτσι, η μόνωση πρέπει να έχει διαστάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις καταπονήσεις. Αν και 

η ακαμψία απαιτείται επίσης από τη μόνωση, υπό ορισμένες συνθήκες πρέπει να είναι 

εύκαμπτη. Συνήθως, και ειδικότερα στις μηχανές χαμηλής τάσης, αρκεί η μόνωση να 

προσαρμόζεται στην παραμόρφωση που προκαλείται από τη θερμική διαστολή του χάλκινου 

αγωγού. 

Η κατασκευή της μόνωσης χρησιμοποιείται και για τη στήριξη των τυλιγμάτων. Συνεπώς, 

η δομή της μόνωσης θα πρέπει να αντέχει τις δονήσεις και τις ηλεκτρικές δυνάμεις, όπως αυτές 

που προκαλούνται από ρεύματα εκκίνησης και βραχυκύκλωσης. Όσο πιο σταθερά στηρίζεται το 

άκρο του τυλίγματος, τόσο υψηλότερη είναι η ιδιοσυχνότητα. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η 

ιδιοσυχνότητα της κατασκευής της μόνωσης σε επίπεδο πάνω από το εύρος συχνοτήτων των 

ηλεκτρικών δυνάμεων. Η πιο σημαντική ιδιοσυχνότητα που πρέπει να αποφευχθεί είναι η 

συχνότητα που είναι διπλάσια από τη συχνότητα τροφοδοσίας. Αυτή η δύναμη δημιουργείται ως 

αποτέλεσμα της μαγνητικής ροής και του ρεύματος περιέλιξης. Η κατεύθυνση αυτής της 

δύναμης απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 2.7-2 Η δύναμη Lorentz στον αγωγό που προκαλείται από τη μαγνητική επαγωγή στην αύλακα 

του αγωγού που τοποθετείται στην περιφέρεια της μηχανής [7, Figure 8.10] 

Εκτός από την κανονική τάση λειτουργίας, η κατασκευή μόνωσης μιας ηλεκτρικής μηχανής 

πρέπει επίσης να αντέχει προσωρινές υπερτάσεις στη συχνότητα λειτουργίας, υπερτάσεις λόγω 

διακοπτικών φαινομένων και λόγω κεραυνικών πληγμάτων. Αυτές οι βραχυχρόνιες υπερτάσεις 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα στη διαστασιολόγηση του διακένου αέρα, αφού μία 

μόνωση που αποτελείται από μονωτικά υλικά στερεάς μορφής αντέχει τις πολύ υψηλές πιέσεις 

που προκαλούνται από τις προσωρινές τάσεις. Στην πράξη, μία μόνωση υψηλής τάσης είναι 



                                              

- 121 - 

 

συνήθως σχεδιασμένη με μία αποτελεσματική ένταση ηλεκτρικού πεδίου 2-3kV/mm στη μόνωση. 

Μία κατά προσέγγιση τιμή για το ελάχιστο πάχος του στρώματος της μόνωσης επιτυγχάνεται 

μέσω της σχέσης: 

𝑑 =
𝑈

𝐸𝑚𝑎𝑥
 

Σχέση 2.7-6 

Όπου d είναι το πάχος του στρώματος της μόνωσης, U η τάση στη μόνωση και Emax η μέγιστη 

επιτρεπόμενη τιμή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο υλικό. 

Εάν η μόνωση αποτελείται από πολλά στρώματα, τα πάχη αυτών των στρωμάτων μπορούν 

να υπολογιστούν από την παρακάτω σχέση: 

𝑈 = 𝐸1 𝑑1 + 𝐸2 𝑑2 = 𝐷 (
𝑑1
휀1
+
𝑑2
휀2
) 

Σχέση 2.7-7 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034 περί στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών οι δοκιμές 

τάσης πρέπει να πραγματοποιούνται σε εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 50 ή 60 Hz. Στην 

περίπτωση τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών χαμηλής τάσης για ονομαστική ισχύ μικρότερη του 

1 kW η τάση δοκιμής ανέρχεται τουλάχιστον σε Utest=2UN+500 V, ενώ για ονομαστική ισχύ 

μεγαλύτερη του 1 kW η τάση δοκιμής ανέρχεται τουλάχιστον σε Utest=2UN+1000>=1500V,όπου 

UN είναι η ονομαστική πολική τάση. Η διάρκεια της δοκιμής είναι 5 s για τους κινητήρες σε 

χρήση, των οποίων η ισχύς τους είναι μικρότερη ή ίση των 5 kW, ενώ για καινούργιους κινητήρες 

1 min. 

Για μηχανές συνεχούς ρεύματος το επίπεδο μόνωσης ελέγχεται μεταξύ τυλίγματος και 

πλαισίου μηχανής με πηγή εναλλασσόμενης τάσης των 50 Hz ενεργού τιμής 1,5 kV για τάσεις 

από 50 ως 380 V και 2,5 kV για τάσεις από 380 V ως 1000 V. Αν η περίοδος δοκιμής είναι 1 min, 

τότε η τάση πρέπει να μην ξεπεράσει το 50% της μέγιστης τάσης δοκιμής, Μετά από αυτήν την 

περίοδο η τάση δοκιμής μπορεί να ανυψωθεί στη μέγιστη τάση για 10 s. 

Επίσης οι ηλεκτρικές μηχανές υψηλών τάσεων μπορούν να δεχθούν κρουστικά κύματα που 

δύνανται να ξεπεράσουν το επίπεδο της διηλεκτρικής αντοχής των μονώσεων. Για να είναι 

δυνατή η αντιμετώπιση των κρουστικών κυμάτων, το επίπεδο της τιμής κορυφής Usj της 

κρουστικής τάσης δοκιμής με χρόνο ανύψωσης 1,2 μs και περίοδο 50 μs είναι ίσο με Usj=4 UN 

+5000V. Λόγω του κινδύνου καταστροφής μία νέα μηχανή δεν δοκιμάζεται σε αυτήν την τάση, 

αλλά ξεχωριστά πηνία ελέγχονται εντός του εργαστηρίου. Η τιμή κορυφής χρησιμοποιείται για 

τη διαστασιολόγηση της τάσης μόνωσης μίας σπείρας. 

Τέλος τα υλικά μόνωσης ταξινομούνται με βάση την ικανότητά τους να αντέξουν υψηλής 

θερμοκρασίες χωρίς βλάβες. Η αύξηση της θερμοκρασίας δείχνει τη μέγιστη επιτρεπτή αύξηση 

της θερμοκρασίας στο τύλιγμα για το ονομαστικό φορτίο με θερμοκρασία αναφοράς τους 40oC. Η 

πιο κοινή θερμική κλάση των ηλεκτρικών μηχανών είναι 155 (F), αν και συχνά εμφανίζονται οι 

κλάσεις 130 (Β) και 180 (Η).  

Η γήρανση της μόνωσης θέτει ένα όριο στη μακροχρόνια θερμική αντίσταση, που στηρίζεται 

στη δυνατότητα αύξησης της θερμοκρασίας. Όταν αξιολογείται η μακροχρόνια θερμική 

αντίσταση ενός απλού μονωτή, μελετάται ο δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή η μέγιστη 

θερμοκρασία στην οποία ο μονωτής μπορεί να λειτουργήσει με μέση διάρκεια ζωής 20000 ώρες 

η 2,3 έτη περίπου. Η διάρκεια ζωής φαίνεται πολύ μικρή, αλλά στην πραγματικότητα μία 

μηχανή λειτουργεί σε ενδιάμεσα φορτία και όχι συνεχώς στη μέγιστη τιμή της. Επίσης οι 

κατασκευαστές συνήθως σχεδιάζουν τις ηλεκτρικές μηχανές για αύξηση της θερμοκρασίας μίας 

συγκεκριμένης κλάσης (π.χ. 130 (Β)), ενώ τοποθετούν μόνωση της επόμενης τάξης (π.χ. 155 (F) 

αντίστοιχα), επιτυγχάνοντας επέκταση της διάρκειας ζωής της μόνωσης.  

Η βραχυχρόνια θερμική αντίσταση αναφέρεται στις θερμικές μηχανικές τάσεις, των οποίων 

η διάρκεια εφαρμογής τους αναφέρεται σε λίγες ώρες το μέγιστο. Σε αυτήν την περίπτωση η 

μόνωση μπορεί να λιώσει ή να εμφανιστούν φυσαλίδες ή να συρρικνωθεί ή να καψαλιστεί. Η 

μόνωση δεν πρέπει να καταστραφεί με κανένα από τους ανωτέρω τρόπους, αν η θερμοκρασία 

υπερβεί σε λογικά πλαίσια κάποια όρια υπό συνθήκες ομαλής λειτουργίας.  
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2.7.5 Ηλεκτρικές αντιδράσεις με γήρανση μόνωσης 

Η μερική εκφόρτιση είναι μία ηλεκτρική διάσπαση στο διάκενο του αέρα, όπου τουλάχιστον 

μία πλευρά της οποίας είναι μόνιμη σε ένα μονωτή. Έτσι, μία μερική εκφόρτιση δεν οδηγεί 

αμέσως στην πλήρη διάσπαση / καταστροφή της μόνωσης. Η ενέργεια που απελευθερώνεται στη 

μερική εκφόρτιση είναι σχετικά μικρή, που αντιστοιχεί στην ενέργεια μιας μικρής 

χωρητικότητας που εκφορτίζεται σε αυτήν την απόσταση αέρα συν την ενέργεια εκφόρτισης μίας 

χωρητικότητας του τμήματος μόνωσης που είναι εν σειρά με αυτήν τη χωρητικότητα. Μία μερική 

εκφόρτιση δεν είναι γενικά επιβλαβής για τη μόνωση. Μπορεί μόνο να σπάσει ορισμένους 

δεσμούς στη δομή του πολυμερούς του μονωτή. Όταν η δραστηριότητα αυτή συνεχιστεί, το κενό 

αέρα θα επεκταθεί και θα ενωθεί με άλλα κενά αέρα. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται μέσα στο 

μονωτικό υλικό μεγάλα κανάλια ή δέντρα. Οι δενδροειδείς σχηματισμοί είναι εν μέρει αγώγιμοι. 

Όταν το δέντρο είναι αρκετά μακρύ, φτάνοντας σχεδόν από τον πυρήνα του στάτη στον αγωγό, 

θα συμβεί μία διάσπαση. Κατά συνέπεια οι επαναλαμβανόμενες μερικές εκφορτίσεις μπορούν να 

μειώσουν το επίπεδο της μόνωσης και να προκαλέσουν βλάβη. Μόνο η μαρμαρυγία δέχεται 

συνεχείς μερικές εκφορτίσεις και επομένως χρησιμοποιείται συχνά σε μόνωση υψηλής τάσης. 

Αν υπάρχει σημαντική ροή ρεύματος ερπυσμού στην απόσταση ερπυσμού, η μόνωση 

ενδέχεται να καταστραφεί σταδιακά. Ως επίδραση του ρεύματος, το υγρό επιφανειακό στρώμα 

στεγνώνει με ανομοιόμορφο τρόπο. Όταν το ρεύμα ερπυσμού διαταράσσεται, δημιουργείται 

σπινθήρας στον αέρα κοντά στην επιφάνεια του μονωτή. Στις μηχανές υψηλής τάσης, η τάση 

προς γη είναι τόσο υψηλή που μπορεί να υπερβεί τη διηλεκτρική αντοχή διάσπασης του αέρα 

στις γωνίες των φύλλων του πυρήνα και η εκκένωση που λαμβάνει χώρα στο κενό αέρα 

συνεχίζεται κατά μήκος της επιφάνειας της μόνωσης έως ότου το ηλεκτρικό πεδίο που είναι 

παράλληλο στην επιφάνεια γίνεται πολύ χαμηλό και η εκφόρτιση σβήνει. Εδώ, η ενέργεια 

εκφόρτισης είναι πολύ χαμηλότερη από ότι στους σπινθηρισμούς των ρευμάτων ερπυσμού. 

Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες επιφανειακές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη 

μόνωση. 

Όταν η τάση εκφόρτισης της επιφάνειας υπερβαίνει το όριο τάσης εκφορτίσεως, η ενέργεια 

των εκφορτίσεων ξαφνικά αυξάνεται και η εκφόρτιση αρχίζει να ολισθαίνει κατά μήκος της 

επιφάνειας της μόνωσης. Οι εκφορτίσεις μπορούν να ολισθαίνουν ακόμη και σε απόσταση 

δεκάδων εκατοστών και καθώς η τάση αυξάνεται περαιτέρω, τελικά επιτυγχάνεται ασθενέστερη 

μόνωση στα άκρα του τυλίγματος ή σε ένα μη μονωμένο σημείο και τελικά εμφανίζεται βλάβη. 

Και οι δύο εκφορτίσεις (ολισθαίνουσες και επιφανειακές) μπορούν να μειωθούν για παράδειγμα 

με τη χρήση μίας στρώσης που περιέχει καρβίδιο του πυριτίου στη μόνωση. Η αγωγιμότητα του 

καρβιδίου του πυριτίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ηλεκτρικό πεδίο και αυξάνεται 

ανάλογα με την πέμπτη δύναμη της έντασης του πεδίου. Ως αποτέλεσμα, τα μέγιστα της έντασης 

του πεδίου  είναι ουσιαστικά ισορροπημένα στην επιφάνεια της μόνωσης. 

Η μαθηματική μοντελοποίηση της ηλεκτρικής γήρανσης είναι μία δύσκολη διαδικασία, 

αφού η τάση εκκίνησης της εκφόρτισης δημιουργεί ένα σημείο διακοπής. Συνήθως, η γήρανση 

που προκαλείται από την ένταση ηλεκτρικού πεδίου περιγράφεται με μια εξίσωση ισχύος που 

εκφράζει τη διάρκεια ζωής της μόνωσης t, ως συνάρτηση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E: 
𝑡 = 𝑘𝐸−𝑛 Σχέση 2.7-8 

όπου το χρονικό διάστημα διάσπασης ακολουθεί προσεγγιστικά την εκθετική κατανομή Weibull. 

Στην πραγματικότητα η εκτίμηση της διάρκειας ζωής μίας μόνωσης είναι πάντα ένα 

στατιστικό μοντέλο που απαιτεί ένα σύνολο δοκιμών, των οποίων η ταυτόχρονη επιρροή πολλών 

ηλεκτρικών πεδίων πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι μεγάλης σημασίας, όταν απαιτούνται 

γρήγορα αποτελέσματα από δοκιμές επιταχυνόμενης γήρανσης. 

2.7.6 Πρακτικές κατασκευές μόνωσης  

Στην πράξη, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη δομή της μόνωσης είναι η 

ονομαστική τάση της μηχανής. Με βάση την ονομαστική τάση, οι ηλεκτρικές μηχανές μπορούν 
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να χωριστούν σε μηχανές υψηλής και χαμηλής τάσης. Μία μηχανή χαμηλής τάσης έχει 

ονομαστική τάση κάτω από 1kV. Στις μηχανές χαμηλής τάσης, η διηλεκτρική αντοχή της 

μόνωσης δεν είναι πολύ σημαντικό  κριτήριο σχεδιασμού. Αν η κατασκευή της μόνωσης είναι 

επαρκώς μηχανικά ανθεκτική, ώστε να αντέξει τη συναρμολόγηση της μηχανής και, αν τα 

ρεύματα ερπυσμού της μόνωσης είναι υπό έλεγχο, η διηλεκτρική αντοχή είναι επαρκής. Η μη 

παραγωγή σπινθήρων κατά τη λειτουργία πρέπει να εξασφαλιστεί, αφού σήμερα τα πιο κοινά 

οργανικά υλικά δεν αντιστέκονται στους σπινθηρισμούς. Αντίθετα, στις μηχανές υψηλής τάσης 

η διηλεκτρική αντοχή είναι καθοριστικός παράγοντας για το σχεδιασμό λόγω της παρουσίας των 

μερικών εκφορτίσεων. Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα πρακτικά παραδείγματα 

κατασκευών μόνωσης. 

Αναφορικά στη μόνωση των αυλάκων μηχανών χαμηλής τάσης, αποτελείται συνήθως από 

δύο στρώσεις: μία εξωτερική και μία εσωτερική. Η Εικόνα 2.7-3α απεικονίζει την τοποθέτηση 

των στρώσεων / επενδύσεων στην αύλακα. Η εσωτερική στρώση μόνωσης σχηματίζει έναν οδηγό 

σε σχήμα χοάνης που διευκολύνει τη συναρμολόγηση του τυλίγματος. Απαιτείται μία απόσταση 

0,2-0,3 mm από το τοίχωμα της αύλακας για την τοποθέτηση της μόνωσης. Δηλαδή η μόνωση της 

αύλακας έχει ολοκληρωθεί, πριν τοποθετηθεί το τύλιγμα στην αύλακα. Τα τυλίγματα 

τροφοδοτούνται στις αύλακες είτε κάθε αγωγός ξεχωριστά, είτε σε ομάδες μερικών αγωγών. Η 

αύλακα του στάτη είναι τελείως κλειστή με την τοποθέτηση ενός μονολιθικού στοιχείου ή μίας 

σφήνας, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.7-3β. Εάν το τύλιγμα κατασκευάζεται με τέτοιον τρόπο, 

ώστε περισσότερες από μία πλευρά τυλίγματος να βρίσκονται εντός της αύλακας, απαιτείται μία 

πρόσθετη μόνωση μεταξύ των πλευρών των τυλιγμάτων. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τις 

ηλεκτρικές μηχανές κάτω από 1 kV. Η τάση μεταξύ διαφορετικών πλευρών τυλιγμάτων μπορεί 

να φτάσει την πολική στη χειρότερη περίπτωση. Στην Εικόνα 2.7-3β απεικονίζεται μία αύλακα 

με δύο πλευρές τυλιγμάτων και με χρήση μονολιθικού στοιχείου για κλείσιμο αύλακας. Τα 

τυλίγματα είναι από στρογγυλούς σμαλτωμένους αγωγούς. Το τύλιγμα κατασκευάζεται με την 

περιέλιξη των αγωγών γύρω από έναν κύλινδρο. Όταν το πηνίο τροφοδοτείται στις αύλακες του 

στάτη, η σειρά των αγωγών μπορεί να αναμειχθεί ακόμη περισσότερο, και επομένως η περιέλιξη 

ονομάζεται τυχαία τυλιγμένη περιέλιξη. Κατά το σχεδιασμό το εμβαδόν της διατομής της 

αύλακας χρειάζεται να μεγαλώσει, καθώς ο συντελεστής πλήρωσης της αύλακας περιορίζεται 

σημαντικά φθάνοντας πρακτικά το 60% με 66%, ενώ θεωρητικά φθάνει στο 78,5% περίπου. Αν 

ληφθεί υπόψη και ο αναγκαίος χώρος που καταλαμβάνει η μόνωση, τότε ο διαθέσιμος χώρος της 

αύλακας για αγωγό περιορίζεται πρακτικά κάτω από το 50%. Επίσης η μόνωση πρέπει να 

επεκταθεί έξω από τα άκρα της αύλακας, π.χ. τουλάχιστον 5 mm για τάση κορυφής 500 V. Αυτή 

η επέκταση είναι αναγκαία, καθώς το μέγιστο του ηλεκτρικού πεδίου δημιουργείται στα άκρα 

της αύλακας δημιουργώντας ρεύματα ερπυσμού. Η μόνωση είναι σημαντική για τον 

προσδιορισμό των ωμικών απωλειών της μηχανής επηρεάζοντας τη συνολική απόδοση της 

ηλεκτρικής μηχανής, ειδικά στις μηχανές μικρής ισχύος. 

  

α.  β. 
Εικόνα 2.7-3 μόνωση μίας αύλακας στάτη μίας εναλλασσόμενης μηχανής χαμηλής τάσης (α) και 

μονωμένη αύλακα που σφραγίζεται με μονολιθικό στοιχείο και διαθέτει διπλή στρώση τυλιγμάτων (β) [7, 

Figure 8.11, Figure 8.12] 

Με τη διάθεση ανθεκτικών υλικών, η διηλεκτρική αντοχή είναι αρκετά υψηλή, όπως στις 

πολυεστερικές μεμβράνες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση της μόνωσης 
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μίας αύλακας μίας στρώσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση τα πηνία τοποθετούνται στις αύλακες με 

βοηθητικούς αγωγούς ή χρησιμοποιώντας πιο φαρδιές μονωτικές μεμβράνες  που μπορούν να 

οδηγήσουν τους αγωγούς στις αύλακες χωρίς να τα βλάψουν. Αφού τοποθετηθούν τα πηνία στις 

αύλακες, οι πρόσθετοι οδηγοί απομακρύνονται ή οι πιο φαρδιές μονωτικές μεμβράνες κόβονται 

και η αύλακα κλείνει με ένα καπάκι  

Αναφορικά στη μόνωση στα άκρα  τυλιγμάτων μηχανών χαμηλής τάσης, τα τελευταία 

πρέπει να διαχωριστούν, λόγω της ύπαρξης διαφορετικών φάσεων. Τεμάχια από μονωτικό 

ύφασμα χρησιμοποιούνται για τη μόνωση των τυλιγμάτων φάσης. Τα τεμάχια αυτά 

τοποθετούνται στη θέση τους μετά τη συναρμολόγηση των τυλιγμάτων, ενώ τα άκρα των 

τυλιγμάτων συνδέονται με ταινίες από υαλώδεις ίνες και ολόκληρο το σύστημα μόνωσης 

σκληραίνεται με εμποτισμό. Επιπλέον οι ακροδέκτες πρέπει επίσης να μονώνονται κατάλληλα 

μέσω μονωτικής θήκης κατάλληλου πάχους. Τέλος, πριν το εμποτισμό τα πηνία πρέπει να έχουν 

στερεωθεί με ταινίες. Ειδική προσοχή δίνεται στην αξιοπιστία του δεσίματος των αγωγών 

σύνδεσης και στην εξασφάλιση ότι τα τυλίγματα δεν μπορούν να κινηθούν και να φθαρούν 

μηχανικά. 

Σε μηχανές συνεχούς ρεύματος και σύγχρονες μηχανές χρησιμοποιούνται τυλίγματα 

συνεχούς ρεύματος. Αυτά τα τυλίγματα ονομάζονται τυλίγματα πόλων ή τυλίγματα διέγερσης 

πεδίου. Επίσης συγκεντρωμένα τυλίγματα χρησιμοποιούνται σε αύλακες κλασματικού βήματος 

σε σύγχρονες μηχανές μόνιμων μαγνητών. Αυτά τα τυλίγματα είναι πολύ παρόμοια με τα 

τυλίγματα διέγερσης μηχανών συνεχούς ρεύματος ή σύγχρονων μηχανών. Οι πόλοι είναι συχνά 

τυλιγμένοι με χρήση προσχηματισμένου χαλκού, ο οποίος είναι τυπικά ορθογωνίου σχήματος, ή 

και ορισμένες φορές στρογγυλού σχήματος. Και στις δύο περιπτώσεις, το βερνίκωμα είναι η 

συνηθέστερη μέθοδος μόνωσης. Τα μονωμένα τυλίγματα συναρμολογούνται ξεκινώντας από το 

εσωτερικό τους γύρω από έναν πυρήνα σιδήρου. Κανονικά, η διαστασιολόγηση των τυλιγμάτων 

του πόλου δεν δημιουργεί προβλήματα και επομένως το πάχος της μόνωσης δεν θέτει κανένα 

όριο στην κατασκευή. Οι βοηθητικοί εσωτερικοί πόλοι (commutating poles) των μηχανών 

συνεχούς ρεύματος είναι τυλιγμένοι ξεχωριστά, όπως και τα κλασικά τυλίγματα. Αρχικά 

τοποθετείται ένα στρώμα μόνωσης και στη συνέχεια τυλίγονται τα τυλίγματα. 

Οι μηχανές χαμηλής τάσης μπορούν να εμποτιστούν με εμβάπτισή τους στη ρητίνη και στη 

συνέχεια σκλήρυνση της ρητίνης σε ένα φούρνο. Αυτή είναι μία παραδοσιακή μέθοδος και έχει 

χρησιμοποιηθεί από τις πρώτες μέρες των ηλεκτρικών μηχανών. Ωστόσο, η μέθοδος εξακολουθεί 

να χρησιμοποιείται ευρέως, επειδή είναι εύκολη και φθηνή και δεν απαιτεί βαριές ή δαπανηρές 

εγκαταστάσεις, όπως αντλίες κενού. Ο εμποτισμός με χρήση αντλιών κενού (Vacuum pressure 

impregnation ή αλλιώς VPI) χρησιμοποιείται σε ειδικές μηχανές με μονώσεις υψηλής στάθμης 

σχεδιασμού, όπως εκείνες οι μηχανές που οδηγούνται από μετατροπείς.  

Για μικρές μηχανές, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος διαβροχής. Σε αυτήν τη μέθοδο ο 

στάτης είναι προσαρτημένος σε έναν περιστρεφόμενο, κεκλιμένο πάγκο. Το ρεύμα εφαρμόζεται 

στα τυλίγματα για την προθέρμανση τους, ενώ η προθερμασμένη ρητίνη διοχετεύεται επάνω στα 

τυλίγματα από το άνω άκρο της μηχανής. Ταυτόχρονα, ο πάγκος αρχίζει να περιστρέφεται αργά. 

Η ρητίνη ρέει μέσα από τις αύλακες του στάτη και τις γεμίζει. Όταν η ρητίνη αρχίσει να φεύγει 

από τις αύλακες μέσω του χαμηλότερου άκρου του τυλίγματος, τότε η μηχανή στρέφεται ανάποδα 

και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Όταν επιτευχθεί ο επιθυμητός εμποτισμός, η ρητίνη 

σκληραίνεται σε ένα φούρνο. 

Στη μόνωση μηχανών υψηλής τάσης, μερικές εκφορτίσεις μπορεί να αποδειχθούν  

σημαντική αιτία γήρανσης της μόνωσης. Οι μηχανές υψηλής τάσης μπορούν να τυλιχθούν με 

στρογγυλό αγωγό, όταν η ονομαστική τάση είναι 3kV ή χαμηλότερη. Σε τάσεις πάνω από αυτή, 

επιλέγονται τυλίγματα κατασκευασμένα από προδιαμορφωμένο χαλκό. Συνήθως, από 6kV και 

μετά, υπάρχει μία αγώγιμη προστασία από κορώνα μεταξύ του μονωτή και της πυρήνα στάτη 

στην αύλακα. Η λειτουργία αυτού του στρώματος μόνωσης είναι να αποφευχθεί ο σπινθήρας στα 

κενά μεταξύ του μονωτή και των φύλλων του πυρήνα. Ημιαγώγιμα και αγώγιμα υλικά μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για το γέμισμα των αυλάκων. Το πιο συνηθισμένο μονωτικό υλικό 

του τυλίγματος σε μηχανές υψηλής τάσης είναι μία ταινία μαρμαρυγίας τυλιγμένη σε στρώματα 

γύρω από τους αγωγούς. Λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων αντίστασης στις μερικές εκφορτίσεις 



                                              

- 125 - 

 

και της απόδοσής της, η μαρμαρυγία έχει διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της ως μονωτής σε 

μηχανές υψηλής τάσης για περισσότερο από έναν αιώνα. Στη μόνωση των μηχανών υψηλής 

τάσης, η ποσότητα των κενών στο εμποτισμό πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Συνεπώς, 

εφαρμόζονται μόνο οι μέθοδοι του εμποτισμού με χρήση αντλίας κενού (VPI) και του 

εμβαπτισμού σε ρητίνες (resin-rich ή RR).  

Στην πρώτη μέθοδο το αντικείμενο του εμποτισμού τοποθετείται σε θάλαμο κενού, όπου 

σφραγίζεται και κενό δημιουργείται μέσω κατάλληλης αντλίας φτάνοντας στο 1 mbar. Στη 

συνέχεια ρητίνη που είναι κατάλληλα προεπεξεργασμένη από πλευράς ιξώδους με κατάλληλα 

προσθετικά, ευρισκόμενη αρχικά σε χαμηλή θερμοκρασία, έχοντας αφαιρέσει τον περιεχόμενο 

αέρα σε χωριστό θάλαμο, εγχέεται στο θάλαμο κενού μέσω κατάλληλου θερμικού εναλλάκτη που 

εξασφαλίζει τη θερμοκρασία της στους 70oC, έως ότου η ρητίνη να καλύψει πλήρως το 

αντικείμενο προς εμποτισμό. Η προθέρμανση είναι κρίσιμη, διότι εξασφαλίζει χαμηλό ιξώδες, 

επιτυγχάνοντας καλύτερη διείσδυση μέσα στις αύλακες. Ακολούθως καταργείται το κενό και 

ασκείται πίεση 3 με 5 bar για αρκετές ώρες. Ακολούθως, η ρητίνη αντλείται μέσω του θερμικού 

εναλλάκτη πίσω στο ψυχρό θάλαμο, ο οποίος εξασφαλίζει τη διάρκεια ζωής της μη σκληρυμένης 

ρητίνης. Το αντικείμενο προς εμποτισμό τοποθετείται ακολούθως σε φούρνο, όπου η 

παραμένουσα ρητίνη σκληραίνει. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για προκατασκευασμένα 

τυλίγματα εξασφαλίζοντας σταθερό και ελεγχόμενο πάχος μόνωσης. 

Στη μέθοδο εμπλουτισμού με ρητίνες σχεδόν το σύνολο των μονωτήρων και των άλλων των 

υλικών προεμβαπτίζονται. Το μέσο δεσίματος είναι συνήθως εποξική ρητίνη, η οποία αρχικά 

είναι στερεή, αλλά ελατή, κατάλληλη για τη διαδικασία μόνωσης. Το εκάστοτε τύλιγμα 

μονώνεται με αρκετές στροφές ταινίας μίκας τυλιγμένη γύρω από αυτό το τύλιγμα από το ένα 

άκρο ως το άλλο αποτελώντας την κύρια μόνωση των τυλιγμάτων. Τελικά η εποξική ρητίνη της 

μόνωσης σκληραίνει σε υψηλή θερμοκρασία, περίπου στους 160oC υπό υψηλή πίεση. Συνήθως 

η μόνωση αυτού του τύπου συναντά τις θερμικές απαιτήσεις κλάσης 155 (F). Διαφέρει από την 

πρώτη μέθοδο, καθώς στην πρώτη μέθοδο τα μονωτικά υλικά είναι πορώδη και δεν περιέχουν 

σημαντικό ποσοστό μέσου δεσίματος. Στη δεύτερη μέθοδο, όταν η μόνωση τοποθετείται στο 

αντικείμενο, τα κενά αέρα προ εμβαπτίζονται σε κατάλληλη δεξαμενή. Στην πρώτη μέθοδο, με 

την κατάλληλη διαστασιολόγηση είναι δυνατό να μειωθούν τα γεμίσματα που απαιτούνται στην 

περιοχή κλεισίματος της αύλακας.  

Τα άκρα των τυλιγμάτων κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως των αυλάκων, μόνο που 

δεν υπάρχουν τα γεμίσματα. Ωστόσο, στα άκρα του πυρήνα του στάτη, ημιαγώγιμη βαφή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην επιφάνεια των αγωγών, με το πιο κοινό υλικό υψηλής αντοχής να είναι 

ένα ημιαγώγιμο πυριτιούχο καρβίδιο υπό μορφή ταινίας ή βαφής. 

2.7.7 Μετρήσεις μόνωσης ηλεκτρικών μηχανών 

Η διαδικασία γήρανσης μειώνει την ικανότητα μόνωσης των μονωτικών υλικών. Για να 

εξασφαλιστεί η αξιόπιστη απόδοση μίας ηλεκτρικής μηχανής, η μόνωση πρέπει να 

παρακολουθείται τακτικά για να προβλεφθεί πιθανή απώλεια της χωρητικότητας της μόνωσης. 

Οι πιο κοινές μέθοδοι παρακολούθησης είναι η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης και της 

μέτρησης του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών tanδ. Ωστόσο, σε μεγάλες μηχανές 

χρησιμοποιούνται και διάφορες άλλες μέθοδοι άμεσης παρακολούθησης. 

Η αντίσταση μόνωσης ενός τυλίγματος αποτελείται από την επιφανειακή αντίσταση και τη 

χωρική αντίδραση. Οι απαιτήσεις για τη χωρική αντίδραση είναι σχετικά χαμηλές σε ηλεκτρικές 

μηχανές, καθώς σε αυτές οι διηλεκτρικές απώλειες που μπορούν να είναι ανεκτές είναι πολύ 

υψηλότερες από ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση των πυκνωτών. Οι τιμές της χωρικής 

αντίδρασης δεν εξαρτώνται από την υγρασία του περιβάλλοντος, εκτός εάν η μόνωση είναι 

υγροσκοπική. Η αντίσταση μόνωσης μίας νέας μηχανής χαμηλής τάσης είναι τυπικά μεταξύ 5000 

και 10000MΩ. Αυτό αντιστοιχεί σε ειδική αντίσταση περίπου 1014 Ωm. Ωστόσο, μία μηχανή 

χαμηλής τάσης είναι σε αρκετά αποδεκτή κατάσταση όταν η αντίσταση της μόνωσης έχει μειωθεί 

σε 1ΜΩ, που αντιστοιχεί σε ειδική αντίσταση περίπου 1010 Ωm. Όσον αφορά τις διηλεκτρικές 

απώλειες, θα μπορούσε να επιτραπεί ακόμη και μία αξιοσημείωτα χαμηλότερη ειδική αντίσταση, 
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ίσως περίπου 107 Ωm.  Ως εκ τούτου, η ιδανική τιμή της αντίστασης μόνωσης είναι αμελητέα στη 

διαστασιολόγηση του πάχους της μόνωσης. 

Η επιφανειακή αντίσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συσσώρευση βρωμιάς και 

υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης. Η βρωμιά συσσωρεύεται στις μονωμένες επιφάνειες που 

δρουν ως αποστάσεις ερπυσμού. Αυτή η βρωμιά είναι αγώγιμη, αλλά και υγροσκοπική. Η 

αντίσταση μόνωσης ενός βρώμικου και υγρού τυλίγματος μπορεί να πέσει κάτω από το 

προαναφερθέν επίπεδο του 1ΜΩ, πράγμα που θέτει σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα του 

τυλίγματος. 

Η απόσταση ερπυσμού της μόνωσης μίας ηλεκτρικής μηχανής δημιουργείται για 

παράδειγμα κατά μήκος του άκρου της μόνωσης της αύλακας από το χάλκινο αγωγό στον πυρήνα 

του στάτη. Το ενεργό μήκος της απόστασης ερπυσμού ξεπερνά το φυσικό μήκος εξαιτίας της 

μόνωσης των αγωγών και του εμβαπτισμού του τυλίγματος. Οι πιο κρίσιμες αποστάσεις ερπυσμού 

είναι οι ανοικτές αποστάσεις μόνωσης, π.χ. στο συλλέκτη του δρομέα των μηχανών συνεχούς 

ρεύματος που συγκεντρώνει σκόνη άνθρακα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 

Η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης είναι η πιο κοινή μέθοδος καταγραφής της κατάστασης 

μίας ηλεκτρικής μηχανής. Συνήθως πραγματοποιείται σε σχετικά χαμηλή συνεχή τάση 500 – 

1500 V. Είναι αρκετά εύκολη και γρήγορη, ενώ δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό. Δεν προκύπτουν, 

εν τούτοις,  ιδιαίτερα συμπεράσματα για την εσωτερική κατάσταση της μόνωσης της μηχανής. Η 

διαδικασία μέτρησης της αντίστασης μόνωσης προτείνεται ως τυπική δοκιμή ελέγχου της 

κατάστασης της μηχανής. Η θερμοκρασία έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα αυτής της 

δοκιμής. Αντίθετα με την αντίσταση των αγωγών, η αντίσταση των μονωτικών υλικών μειώνονται 

με την αύξηση της θερμοκρασίας.  

Οι δοκιμές σύγκρισης υπερτάσεων εφαρμόζονται για την καταγραφή της ακεραιότητας και 

της διηλεκτρικής αντοχής της μόνωσης μίας σπείρας. Σε αυτήν τη δοκιμή δημιουργείται ένα 

κλειστό κύκλωμα ταλάντωσης μεταξύ της πηγής τάσης και του ελεγχόμενου τυλίγματος 

παράγοντας μία τάση ταλάντωσης στα άκρα του πηνίου, που καταγράφεται στην οθόνη ενός 

παλμογράφου. Εάν δύο τυλίγματα που συγκρίνονται είναι ίδια, τότε και τα αντίστοιχα 

γραφήματα θα είναι ίδια και θα εμφανίζεται ένα απλό ίχνος. Με αυτήν τη δοκιμή ένα εσωτερικό 

σφάλμα σε σπείρα ή ένα σφάλμα προς γη ή η μεταβολή της επαγωγικής αντίδρασης μπορούν να 

προσδιοριστούν από τη διακύμανση της συχνότητας, του πλάτους και της περιόδου απόσβεσης 

της ταλάντωσης. 

Η μέτρηση του συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών (tanδ) ενός μονωτή είναι μία κοινή 

μέθοδος μέτρησης, η οποία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μεγάλες μηχανές. Η καμπύλη tanδ 

σχεδιάζεται ως συνάρτηση της τάσης, με την τάση αυξάνεται στην υψηλότερη τάση λειτουργίας 

της μηχανής. Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στην τιμή tanδ και στην αύξηση της καθώς αυξάνεται η τάση. Η… απεικονίζει τα 

σχήματα καμπυλών tanδ (U) ως ενδεικτικά παραδείγματα. Η καμπύλη 1 αντιπροσωπεύει μία 

ιδανική περίπτωση. Στην πράξη για έναν υγιή μονωτή η καμπύλη tanδ είναι σχεδόν σταθερή σε 

συνάρτηση με την τάση, όπως φαίνεται από την καμπύλη 2. Το σχήμα της καμπύλης δίνει επίσης 

μερικές πληροφορίες για τους παράγοντες που προκαλούν αύξηση των τιμών της καμπύλης tanδ. 

Μία καμπύλη tanδ όπως η καμπύλη 4 μπορεί να υποδεικνύει υπερβολική γήρανση της μόνωσης. 

Από την άλλη πλευρά, η καμπύλη 3 απεικονίζει μία κατάσταση στην οποία οι τιμές της 

καμπύλης tanδ αρχίζουν να αυξάνονται απότομα, όταν επιτυγχάνεται κάποια τάση. Αυτό είναι 

ένα σημάδι της εμφάνισης αξιοσημείωτων μερικών εκφορτίσεων στη μόνωση. Δεδομένου ότι οι 

εκφορτίσεις είναι τοπικές, η μέτρηση της πραγματικής μερικής εκφόρτισης είναι συνήθως πολύ 

πιο ευαίσθητος δείκτης των μερικών εκφορτίσεων από τη μέθοδο μέτρησης του συντελεστή 

διηλεκτρικών απωλειών. Η τιμή της εφαπτομένης tanδ εκφράζει ένα σχετικό ποσοτικό μέγεθος 

των διηλεκτρικών απωλειών. Μία μεγάλη τιμή των διηλεκτρικών απωλειών μπορεί να 

προκαλέσει τοπική ή γενική υπερθέρμανση της μόνωσης. Κατά τη διεξαγωγή των σχετικών 

μετρήσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η θερμοκρασία της μόνωσης επηρεάζει τα σχετικά 

αποτελέσματα. Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο να λαμβάνονται μετρήσεις σε διαφορετικές 

θερμοκρασίες. Σε πολλές διαμορφώσεις μόνωσης η μεταβολή Δtanδ=10‰ θεωρείται ως η 

υψηλότερη επιτρεπτή τιμή. Η μέτρηση συνήθως πραγματοποιείται από μία κατάλληλη διάταξη 
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γέφυρας, π.χ. τύπου Schering, όπου ο αντικειμενικός στόχος είναι ο προσδιορισμός των 

διηλεκτρικών απωλειών ως προς την άεργο χωρητική ισχύ της μόνωσης. 

 

Εικόνα 2.7-4 (a) Διαφορετικές καμπύλες tanδ(U), (b) Μέτρηση σε βήματα των 0,2∙UN, (c) Το 

αποτέλεσμα της δοκιμής μίας πραγματικής μηχανής με υγιή μόνωση που αντιστοιχεί στην καμπύλη 2 του 

(a)  [7, Figure 8.14] 

Η μέτρηση μερικών εκφορτίσεων εφαρμόζεται στη μόνωση των τυλιγμάτων προς 

προσδιορισμό των ενδεχόμενων βλαβών των μονωτικών υλικών, της φύσης αυτών των βλαβών και 

προσεγγιστικά της θέσης τους. Οι μερικές εκφορτίσεις μετριούνται με ειδικό όργανο μέτρησης 

που απαρτίζεται από μετασχηματιστή, πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση και ένα όργανο μέτρησης 

μερικής εκφόρτισης, που συνήθως μετρά ηλεκτρικό φορτίο. Η μέτρηση πραγματοποιείται σε 

κάθε φάση ως προς το πλαίσιο του στάτη έχοντας και τις άλλες φάσεις συνδεδεμένο με αυτό. 

Ενδεχόμενες διαταραχές που εμφανίζονται στις μετρήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

διαδικασίας πρέπει να περιοριστούν, όπως με την κατάλληλη επιλογή των στοιχείων της 

μετρητικής διάταξης, όπως και επιλέγοντας κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας. 
[7, §8] 

2.8 Ψύξη ηλεκτρικής μηχανής 

2.8.1 Εισαγωγή 

Στις ηλεκτρικές μηχανές, ο σχεδιασμός της μεταφοράς θερμότητας είναι εξίσου σημαντικός 

με τον ηλεκτρομαγνητικό σχεδιασμό της μηχανής, επειδή η άνοδος της θερμοκρασίας της 

μηχανής καθορίζει τελικά τη μέγιστη ισχύ εξόδου με την οποία επιτρέπεται η συνεχής φόρτιση. 

Στην πραγματικότητα, η ακριβής διαχείριση της μεταφοράς θερμότητας και ρευστών σε μία 

ηλεκτρική μηχανή είναι ένα πιο δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα από το συμβατικό 

ηλεκτρομαγνητικό σχεδιασμό μιας ηλεκτρικής μηχανής. Ωστόσο, τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τη μεταφορά θερμότητας μπορούν να αποφευχθούν σε κάποιο βαθμό 

χρησιμοποιώντας εμπειρικές γνώσεις των διαθέσιμων σταθερών μηχανής. Κατά τη δημιουργία 

εντελώς νέων δομών, η εμπειρική γνώση δεν είναι αρκετή και απαιτείται λεπτομερής 

μοντελοποίηση της μεταφοράς θερμότητας. Τέλος, τα πρωτότυπα και οι μετρήσεις επαληθεύουν 

την επιτυχία του σχεδίου. 

Το πρόβλημα της αύξησης της θερμοκρασίας είναι διπλό: πρώτον, στους περισσότερους 

κινητήρες, η επαρκής απομάκρυνση της θερμότητας εξασφαλίζεται από τη μεταφορά στον αέρα, 

την αγωγή μέσω των επιφανειών στερέωσης της μηχανής και την ακτινοβολία στο περιβάλλον. 
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Σε μηχανές με υψηλή πυκνότητα ισχύος, μπορούν επίσης να εφαρμοστούν μέθοδοι άμεσης 

ψύξης. Μερικές φορές ακόμη και τα τυλίγματα της μηχανής είναι κατασκευασμένα από σωλήνες 

χαλκού, μέσω των οποίων το ψυκτικό υγρό ρέει κατά τη λειτουργία της μηχανής. Η μεταφορά 

θερμότητας των ηλεκτρικών μηχανών μπορεί να αναλυθεί επαρκώς με μία αρκετά απλή εξίσωση 

για τη μεταφορά θερμότητας και ρευστού. Ωστόσο ο σημαντικότερος παράγοντας στο θερμικό 

σχεδιασμό είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς καθορίζει τη μέγιστη αύξηση της 

θερμοκρασίας με τη θερμική ανοχή της μόνωσης. 

Δεύτερον, εκτός από το ζήτημα της απομάκρυνσης θερμότητας, πρέπει επίσης να ληφθεί 

υπόψη η κατανομή της θερμότητας σε διάφορα μέρη της μηχανής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα 

διάχυσης θερμότητας, το οποίο είναι ένα περίπλοκο τρισδιάστατο πρόβλημα που περιλαμβάνει 

πολλά στοιχεία, όπως το θέμα της μεταφοράς θερμότητας από τους αγωγούς πάνω από τη μόνωση 

στο πλαίσιο του στάτη. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διάφορες εμπειρικές εξισώσεις πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή. Η κατανομή της θερμότητας στο μηχάνημα μπορεί να 

υπολογιστεί όταν η κατανομή των απωλειών σε διάφορα μέρη της μηχανής και η ισχύς της 

αφαιρούμενης θερμότητας είναι γνωστές. Σε μεταβατικές συνθήκες, η θερμότητα κατανέμεται 

εντελώς διαφορετικά από ό,τι στη μόνιμη κατάσταση. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η 

υπερβολική φόρτιση του κινητήρα για σύντομο χρονικό διάστημα, με την αποθήκευση της 

πλεονάζουσας θερμότητας στη θερμική χωρητικότητα του μηχανήματος. 

Ο χρόνος ζωής της μόνωσης μπορεί να εκτιμηθεί μόνο με στατιστικές μεθόδους. Ωστόσο, σε 

ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, ο χρόνος ζωής μειώνεται εκθετικά με την αύξηση της 

θερμοκρασίας Θ της μηχανής. Μια αύξηση των 10K μειώνει τη διάρκεια ζωής της μόνωσης κατά 

50%. Οι μηχανές μπορούν να αντέξουν σε προσωρινές, συχνά επαναλαμβανόμενες υψηλές 

θερμοκρασίες, ανάλογα με τη διάρκεια και την τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Μία παρόμοια 

μείωση της διάρκειας ζωής ισχύει και για τα έδρανα του κινητήρα, στα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ανθεκτικό στη θερμότητα γράσο. Σε κρίσιμους τριβείς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί λίπανση ψεκασμού λαδιού, οπότε το λάδι ψύχεται αλλού και στη συνέχεια 

τροφοδοτείται στα έδρανα. Ακόμη και τα ρουλεμάν με σφαιρίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε αυξημένες ταχύτητες αν εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ψύξη τους, για παράδειγμα με λάδι 

λίπανσης. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων μίας ηλεκτρικής μηχανής αυξάνει την 

αντίσταση στα τυλίγματα. Μία αύξηση της θερμοκρασίας κατά 50K πάνω από αυτή του 

περιβάλλοντος (20°C ή 293Κ), αυξάνει την αντίσταση κατά 20% και μία αύξηση της 

θερμοκρασίας κατά 135K κατά 53%. Αν το ρεύμα της μηχανής παραμείνει αμετάβλητο, οι 

απώλειες αντιστάσεων αυξάνονται αναλόγως. Η μέση θερμοκρασία των τυλιγμάτων καθορίζεται 

συνήθως από τη μέτρηση της αντίστασης σε αυτά. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, στα 

θερμά σημεία, η θερμοκρασία μπορεί να είναι 10-20K πάνω από το μέσο όρο. 

2.8.2 Απώλειες – ανάπτυξη θερμότητας 

Οι απώλειες ισχύος στις ηλεκτρικές μηχανές αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. απώλειες αντίστασης στους αγωγούς στάτη και δρομέα, γνωστές και ως απώλειες Joule, 

2. απώλειες σιδήρου στο μαγνητικό κύκλωμα, 

3. πρόσθετες απώλειες, 

4. μηχανικές απώλειες. 

 

Σε ένα παράδειγμα μηχανής (επαγωγικός κινητήρας) ισχύος 4kW (Εικόνα 2.8-1) 

παρουσιάζονται οι απώλειες ισχύος, όπου περίπου το 15% της συνολικής ισχύος εισόδου των 4,7 

kW μετατρέπεται σε θερμότητα, εκ των οποίων το 77%, δηλαδή το 11,8% επί της συνολικής 

ισχύος εισόδου, είναι απώλειες αντίστασης. Οι απώλειες ισχύος σιδήρου ανέρχονται στο 1,9% επί 

της συνολικής ισχύος εισόδου, οι απώλειες τριβής στο 1% και οι λοιπές στο 0,5%. Η σχεδίαση της 

μηχανής έχει γίνει με θερμική κλάση 130 (Β), ενώ η τοποθετημένη μόνωση είναι της κλάσης 

155 (F). 
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Εικόνα 2.8-1 Διπολικός επαγωγικός κινητήρας των 4kW [7, Figure 9.1] 

Οι απώλειες αντίστασης σε μία μηχανή με τυλίγματα m φάσεων με ενεργό τιμή Ι του 

ρεύματος ανά φάση είναι: 

𝑃𝐶𝑈 = 𝑚𝐼
2𝑅𝐴𝐶 , ό휋휊𝜐 Σχέση 2.8-1 

𝑅𝐴𝐶 = 𝑘𝑅
𝑁 𝑙𝑎𝑣
𝜎 𝑆𝐶

 
Σχέση 2.8-2 

RAC είναι η ac αντίσταση εναλλασσόμενου ρεύματος του τυλίγματος μίας φάσης και kR ο 

συντελεστής του επιδερμικού φαινομένου για την εξίσωση αντίστασης (Σχέση 2.5-10) , N ο 

αριθμός των σπειρών / ελίγματα ανά φάση, lav το μέσο μήκος μίας σπείρας, Sc η επιφάνεια 

διατομής του αγωγού και σ η ειδική αγωγιμότητα του αγωγού. 

Η μάζα των αγωγών είναι: 
𝑚𝐶𝑈 = 휌 𝛮 𝑙𝑎𝑣 𝑆𝐶 Σχέση 2.8-3 

όπου ρ η ειδική πυκνότητα αγώγιμου υλικού. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτουν οι 

απώλειες χαλκού του στάτη ως: 

𝑃𝐶𝑈 = 𝑚𝐼
2𝑅𝐴𝐶 =

𝑘𝑅
휌 𝜎

∗ 𝐽2 𝑚𝐶𝑈 
Σχέση 2.8-4 

όπου J=I/Sc είναι η ενεργός τιμή της πυκνότητας ρεύματος στους αγωγούς 

Στο συλλέκτη ή σε μία μηχανή δακτυλιοφόρου δρομέα υπάρχουν οι απώλειες στις ψήκτρες. 

Οι ωμικές απώλειες είναι συνήθως μικρές, διότι η πυκνότητα ρεύματος είναι της τάξης 0,1 

A/mm2, αλλά η πτώση τάσης στην επαφή είναι μεγάλη, οπότε από αυτό παράγονται σημαντικές 

απώλειες. Η πτώση τάσης λόγω επαφής ψηκτρών – συλλέκτη εξαρτάται από το είδος των 

ψηκτρών, την εφαρμοζόμενη πίεση των ψηκτρών, την ένταση του ρεύματος των ψηκτρών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση ψηκτρών Ucontact είναι 0,5-1,5 V για ψήκτρες από άνθρακα ή 

γραφίτη, 0,2 -0,5 V για μεταλλικές ψήκτρες, οι σχετικές απώλειες για ένταση ρεύματος ψηκτρών 

IB ανά ζεύγος ψηκτρών είναι: 
𝑃𝐵 = 2𝐼𝐵𝑈𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 Σχέση 2.8-5 

Οι απώλειες δινορρεύματων και βρόχου υστέρησης στο μαγνητικό κύκλωμα του σιδήρου 

έχουν συζητηθεί στην Ενότητα 2.3.8. Οι συντελεστές  των σχετικών πινάκων καθορίζονται με 

στατιστικά κριτήρια με την ανάλυση των δοκιμών χωρίς φορτίο μίας μεγάλης ομάδας των ίδιων 

τύπων μηχανών. Οι πρόσθετες απώλειες συνυπολογίζουν όλες τις ηλεκτρομαγνητικές απώλειες 

που δεν περιλαμβάνονται στις απώλειες αντίστασης και τις απώλειες σιδήρου. 

Οι πρόσθετες απώλειες είναι πολύ δύσκολες να υπολογιστούν και να μετρηθούν. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο στα πρότυπα IEC, οι πρόσθετες απώλειες θεωρούνται ότι είναι 0,5% 

της ισχύος εισόδου σε ηλεκτροκινητήρες επαγωγής όταν η απόδοση του κινητήρα υπολογίζεται 

έμμεσα από τις απώλειες. Ειδικότερα, αν οι απώλειες αντίστασης υπολογίζονται για αντίσταση 
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τυλίγματος συνεχούς ρεύματος, τότε στις πρόσθετες απώλειες συμπεριλαμβάνονται το 

επιδερμικό φαινόμενο. Επίσης οι απώλειες σιδήρου προσδιορίζονται σε δοκιμή χωρίς φορτίο, 

οπότε οι πρόσθετες απώλειες περιλαμβάνουν τις απώλειες λόγω ρεύματος φορτίου, αρμονικών σε 

τυλίγματα, φύλλα πυρήνα, πλαίσιο λοιπής κατασκευής κτλ. Εμπειρικά αναφέρονται ότι οι 

πρόσθετες απώλειες ανέρχονται σε 0,3-2% στις επαγωγικές μηχανές κλωβού, 0,5% στις 

επαγωγικές μηχανές δακτυλιοφόρου δρομέα, 0,1-0,2% στις σύγχρονες μηχανές έκτυπων πόλων, 

0,05-0,15% στις σύγχρονες μηχανές κυλινδρικού δρομέα, 1% στις μηχανές συνεχούς ρεύματος 

χωρίς τυλίγματα αντιστάθμισης, 0,5% στις μηχανές συνεχούς ρεύματος με τυλίγματα 

αντιστάθμισης. 

Εκτιμάται ότι οι πρόσθετες απώλειες είναι ανάλογες με το τετράγωνο του ρεύματος φορτίου 

και με τη συχνότητα υψωμένη στο 1,5, δηλαδή του όρου 𝛪2 ∗ 𝑓1.5. 
Οι μηχανικές απώλειες είναι συνέπεια της τριβής στα έδρανα και της αντίστασης αέρα που 

συναντά ο δρομέας κατά την περιστροφή του. Οι απώλειες στα έδρανα εξαρτώνται από την 

ταχύτητα του άξονα, τον τύπο του εδράνου, τις ιδιότητες του λιπαντικού και το φορτίο στο 

ρουλεμάν. Οι κατασκευαστές φέρουν οδηγίες για τον υπολογισμό των απωλειών. Σύμφωνα με την 

εταιρεία SKF (1994) οι απώλειες τριβής είναι: 

𝑃𝜌,𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0.5 𝜔 휇 𝐹 𝐷𝑏𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 Σχέση 2.8-6 

όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα του άξονα που στηρίζεται πάνω σε ένα έδρανο, το μ είναι ο 

συντελεστής τριβής (περίπου 0,0010-0,0050), F είναι το φορτίο του εδράνου και Dbearing η 

εσωτερική διάμετρος του εδράνου. 

Οι απώλειες αέρα καθίστανται όλο και πιο σημαντικές με την αυξανόμενη ταχύτητα της 

μηχανής. Αυτές οι απώλειες είναι συνέπεια της τριβής μεταξύ των περιστρεφόμενων επιφανειών 

και του περιβάλλοντος αερίου, συνήθως αέρα. Ο δρομέας μπορεί να μοντελοποιηθεί ως 

περιστρεφόμενος κύλινδρος εντός ενός περιβλήματος.  

Ο Schuisky (1960) δίνει μία πειραματική εξίσωση για το άθροισμα των απωλειών λόγω 

τριβών αέρα και του εξαεριστήρα σε μηχανές χαμηλών ταχυτήτων: 

𝑃𝜌 = 𝑘𝜌𝐷𝑟(𝑙𝑟 + 0.6𝜏𝑝)휈𝑟
2 Σχέση 2.8-7 

όπου kρ είναι ένας πειραματικός παράγοντας (με τιμές 15 W∙s2/m4 για πλήρως κλειστή μηχανή 

με εξωτερικό ανεμιστήρα μικρού ή μεσαίου μεγέθους, 10 για μηχανή ανοικτού κυκλώματος 

ψύξης για μικρή ή μεσαίου μεγέθους, 8 για μεγάλες μηχανές, 5 αερόψυκτες 

στροβιλογεννήτριες), τp το βήμα πόλων και νr η επιφανειακή ταχύτητα του δρομέα. 

2.8.3 Απομάκρυνση θερμότητας 

Η θερμότητα αφαιρείται μέσω μεταφοράς / συναγωγής, αγωγής και ακτινοβολίας. Συνήθως, 

η μεταφορά μέσω αέρα, υγρού ή ατμού είναι η πιο σημαντική μέθοδος μεταφοράς θερμότητας. Η 

αναγκαστική μεταφορά θερμότητα είναι αναπόφευκτα η πιο αποτελεσματική μέθοδος ψύξης εάν 

δεν ληφθεί υπόψη η άμεση ψύξη σε νερό. Ο σχεδιασμός ψύξης για συμπιεσμένη ψύξη είναι 

επίσης απλός: ο σχεδιαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι μία αρκετά μεγάλη ποσότητα ψυκτικού 

υγρού διέρχεται μέσα από τη μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι τα κανάλια ψύξης πρέπει να είναι 

αρκετά μεγάλα. Εάν μία μηχανή με ψύξη ανοιχτού κυκλώματος έχει τάξη IP υψηλότερη από IP 

20, με τη χρήση εναλλακτών θερμότητας για ψύξη, το ψυκτικό μπορεί να «κλείσει» τη ροή του 

ψυκτικού μέσου. 

Εάν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος με φλάντζα, μπορεί να μεταφερθεί μία αξιοσημείωτη 

ποσότητα θερμότητας μέσω της φλάντζας της μηχανής στη συσκευή που λειτουργεί από τον 

κινητήρα. Το ποσοστό μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία είναι σχετικά μεγάλο, αλλά όχι 

πολύ σημαντικό. Μία μαύρη επιφάνεια της μηχανής μεταφέρει καλύτερα τη θερμότητα με 

ακτινοβολία  

Υπάρχουν δύο μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας μέσω αγωγής: πρώτον, η θερμότητα 

μπορεί να μεταφερθεί μέσω μοριακής αλληλεπίδρασης, στην οποία τα μόρια σε υψηλότερη 

ενεργειακή στάθμη, δηλαδή σε υψηλότερη θερμοκρασία, απελευθερώνουν ενέργεια στα 
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γειτονικά μόρια που βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας μέσω δονήσεων. Η θερμότητα 

είναι δυνατό να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο σε στερεά, υγρά και αέρια. 

Ο δεύτερος τρόπος αγωγής είναι η μεταφορά θερμότητας μεταξύ των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των υγρών και των καθαρών μετάλλων. Ο αριθμός των 

ελεύθερων ηλεκτρονίων στα κράματα ποικίλλει σημαντικά, ενώ σε άλλα υλικά εκτός των 

μετάλλων, ο αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι μικρός. Η θερμική αγωγιμότητα των 

στερεών εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Τα καθαρά μέταλλα είναι 

οι καλύτεροι αγωγοί θερμότητας. Ο νόμος του Fourier δίνει τη ροή θερμότητας που μεταφέρεται 

με αγωγιμότητα: 
𝛷𝑡ℎ = −휆 𝑆 𝛻𝑇 Σχέση 2.8-8 

όπου Φth είναι ο ρυθμός ροής θερμότητας, Τ η θερμοκρασία, λ ο συντελεστής θερμικής 

αγωγιμότητας (που συχνά είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ), S η επιφάνεια μεταφοράς 

θερμότητας. Στην περίπτωση που η απομάκρυνση θερμότητας μέσω αγωγής γίνεται κυρίως σε 

μία κατεύθυνση, π.χ. κατά τη x, τότε για ένα αντικείμενο σταθερής διατομής εμβαδού S και 

μήκους l0 νόμος του Fourier απλοποιείται ως εξής: 

𝛷𝑡ℎ = −휆 𝑆 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
= −휆 𝑆 

𝛥𝛵𝑙
𝑙

 
Σχέση 2.8-9 

όπου ΔΤl είναι η συνολική μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος του αντικειμένου. 

Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ εξαρτάται γενικά από τη θερμοκρασία με 

διάφορους τρόπους ανάλογα με το υλικό. Ειδικότερα ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των 

μετάλλων μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, των μονωτικών υλικών αυξάνεται αντίστοιχα, 

ενώ των αερίων αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται το μοριακό βάρος. Επίσης 

ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των μη μεταλλικών υγρών μειώνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας, με εξαιρέσεις του νερού, της γλυκερίνης και της αιθυλενογλυκόλης. Επίσης τα 

υλικά δεν είναι ισοτροπικά, δηλαδή ο συντελεστής διαφέρει προς τις διάφορες κατευθύνσεις. 

Ωστόσο στους περισσότερους υπολογισμούς θεωρούνται ισοτροπικά, τα μέταλλα διακρίνονται για 

την υψηλή ηλεκτρική και θερμική τους αγωγιμότητα, ενώ τα μονωτικά υλικά έχουν την 

αντίθετη συμπεριφορά, με εξαίρεση τις επιστρώσεις μεταλλικών οξειδίων και το διαμάντι που 

είναι μονωτές, αλλά με καλή θερμική συμπεριφορά. 

Όμοια με την ηλεκτρική αντίσταση ορίζεται η θερμική αντίσταση Rth ως το πηλίκο της 

διαφοράς θερμοκρασίας σε όλο το μήκος του υλικού ΔT l   προς το ρυθμό θερμικής ροής Φth : 

𝑅𝑡ℎ =
𝛥𝛵𝑙
𝛷𝑡ℎ

=
𝑙

휆 𝑆
 

Σχέση 2.8-10 

Σε αντίθεση με τα άλλα δύο φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας, η ακτινοβολία δεν απαιτεί 

μέσο ανταλλαγής θερμότητας. Όταν η ακτινοβολία συναντά ένα αντικείμενο, ένα μέρος αυτής 

απορροφάται από το αντικείμενο, ένα άλλο μέρος της ανακλάται από την επιφάνεια του 

αντικειμένου και ένα άλλο μέρος μπορεί να διαπεράσει το αντικείμενο. Ο ρυθμός που μία 

επιφάνεια απορροφά την ενέργεια της ακτινοβολίας υποδηλώνεται από την απορροφητικότητα 

β, ο αντίστοιχος ρυθμός που ανακλάται ενέργεια από την ανακλαστικότητα η και ο αντίστοιχος 

ρυθμός που μεταφέρει ενέργεια με τη μεταφορικότητα κ. Το άθροισμα αυτών είναι ίσο με: 
𝛽 + 휂 + 휅 = 1 Σχέση 2.8-11 

Ο αέρας αποτελείται κυρίως από οξυγόνο και άζωτο, που ούτε απορροφούν, ούτε εκπέμπουν 

ακτινοβολία. Έτσι, η ακτινοβολία από μία ηλεκτρική μηχανή στο γύρω περιβάλλον της και μέσα 

στη μηχανή μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται μόνο μεταξύ δύο επιφανειών. 

Η πυκνότητα θερμικής ροής qth της ακτινοβολίας καθορίζεται από τη σχέση του Stefan-

Boltzmann: 

𝑞𝑡ℎ =
𝛷𝑡ℎ
𝑆
= 휀𝑡ℎ𝑟 𝜎𝑆𝐵 (𝑇1

4 − 𝑇2
4) 

Σχέση 2.8-12 

όπου T1 είναι η θερμοδυναμική θερμοκρασία της επιφάνειας που ακτινοβολεί, T2 η 

θερμοδυναμική θερμοκρασία της επιφάνειας που απορροφά ενέργεια, σSB η σταθερά Stefan-

Boltzmann ίση με 5,67×10-8W/m2K4 και εthr  ο συντελεστής ικανότητας εκπομπής μεταξύ των 

επιφανειών εκπομπής και απορρόφησης, ο οποίος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των 

επιφανειών και από τη θέση των επιφανειών μεταξύ τους. Ο συντελεστής εthr υπολογίζεται ως ο 
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λόγος της ακτινοβολούμενης ενέργειας από το σώμα προς την ακτινοβολούμενη ενέργεια ενός 

μαύρου σώματος σε ίδιες θερμοκρασίες. Ενδεικτικές τιμές είναι 0,04 για γυαλισμένο αλουμίνιο, 

0,025 για γυαλισμένο χαλκό, 0,2-0,3 για μαλακό σίδηρο, 0,3 για χυτοσίδηρο, 0,5-0,6 για 

ανοξείδωτο χάλυβα, 0,9-0,95 για αντικείμενο με μαύρη μπογιά, 0,5 για βαφή αλουμινίου. Κατ’ 

αντιστοιχία με το φαινόμενο της μεταφοράς, η θερμική αντίσταση της ακτινοβολίας ορίζεται ως 

εξής: 

𝑅𝑡ℎ =
𝑇1 − 𝑇2
𝛷𝑡ℎ

=
𝑇1 − 𝑇2

휀𝑡ℎ𝑟  𝜎𝑆𝐵 (𝑇1
4 − 𝑇2

2) 𝑆
=

1

𝑎𝑟  𝑆
, ό휋휊𝜐 

Σχέση 2.8-13 

𝑎𝑟 = 휀𝑡ℎ𝑟  𝜎𝑆𝐵 ∗
𝑇1
4 − 𝑇2

2

𝑇1 − 𝑇2
 

Σχέση 2.8-14 

Η παράμετρος αr είναι ο συντελεστής θερμικής μεταφοράς της ακτινοβολίας, η οποία 

εξαρτάται έντονα από τις θερμοκρασίες των επιφανειών εκπομπής και απορρόφησης. Η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας μίας ηλεκτρικής μηχανής και του 

περιβάλλοντος είναι συνήθως περίπου 40K με θερμοκρασία περιβάλλοντος 20⁰C (293K). Αυτές 

οι θερμοκρασίες και μία σχετική εκπομπή εthr = 0,85 δίνουν τιμές του συντελεστή αr ίσες με 6 

W/(m2∙K). 

Η θερμότητα μεταφέρεται πάντοτε ταυτόχρονα με αγωγή και συναγωγή. Η θερμότητα 

συναγωγής ορίζεται ως η μεταφορά θερμότητας μεταξύ μίας περιοχής υψηλότερης θερμοκρασίας 

(εδώ μίας στερεής επιφάνειας) και μίας περιοχής ψυχρότερης θερμοκρασίας (ψυκτικό μέσο) που 

λαμβάνει χώρα ως συνέπεια της κίνησης του ψυκτικού υγρού σε σχέση με τη στερεά επιφάνεια. 

Σε μοριακό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι τα θερμότερα μόρια μετατοπίζουν τα ψυχρότερα μόρια 

ροής. Η γνώση των οριακών στρωμάτων είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μεταφοράς 

θερμότητας και μάζας μεταξύ της στερεής επιφάνειας και του ψυκτικού μέσου που ρέει πάνω 

στην επιφάνεια. Στη μεταφορά θερμότητας με συναγωγή, υπάρχουν τρία οριακά στρώματα, τα 

οποία ορίζονται ως το στρώμα ταχύτητας, το θερμικό στρώμα και το στρώμα συγκέντρωσης. 

Το ρεύμα αέρα συναντά μία επιφάνεια και η ταχύτητα του ρεύματος είναι μηδενική στην 

επιφάνεια αυτή, ενώ εντός του οριακού στρώματος η ταχύτητα αυξάνεται στην ταχύτητα του 

ελεύθερου χώρου. Το πάχος του οριακού στρώματος ταχύτητας δν ορίζεται ως το ύψος από την 

επιφάνεια έως το σημείο όπου η ταχύτητα του ρεύματος είναι 0,99 φορές η ταχύτητα στον 

ελεύθερο χώρο. Πάνω από αυτό το όριο, οι διατμητικές τάσεις και η κλίση της ταχύτητας είναι 

αμελητέες. 

Η θερμοκρασία του επιπέδου Ts υποτίθεται ότι είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία του 

ρεύματος αέρα. Κοντά στην επιφάνεια, η θερμότητα μεταφέρεται μέσω αγωγής μέσω του 

θερμικού οριακού στρώματος. Το προφίλ θερμοκρασίας είναι παρόμοιο με το προφίλ ταχύτητας. 

Το πάχος του θερμικού οριακού στρώματος δΤ ορίζεται ως το ύψος από την επιφάνεια όπου το 

πηλίκο της διαφοράς της θερμοκρασίας επιφανείας και οριακού στρώματος, Ts και Τ, προς τη 

διαφορά μεταξύ της επιφάνειας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος T∞ είναι 0,99. 

Όπως έχει επισημανθεί και προηγουμένως, η μεταφορά θερμότητας λόγω συναγωγής 

πραγματοποιείται πάντα προς την κατεύθυνση της χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η συναγωγή 

μπορεί να διακριθεί σε βεβιασμένη και σε φυσική. Στη βεβιασμένη εξωτερικές συσκευές, όπως 

αντλίες ή ανεμιστήρες, εξασφαλίζουν τη ροή του ψυκτικού μέσου. Στη φυσική συναγωγή 

προκύπτει από τη μεταβολή των πυκνοτήτων του ψυκτικού μέσου λόγω των διαφορών 

θερμοκρασιών: όπως το ψυκτικό μέσο θερμαίνεται, μεταβάλλεται η πυκνότητά του, όπου οι 

μεταβολές της πυκνότητας στο ψυκτικό μέσο – στερεά επιφάνεια προκαλεί τις δυνάμεις ροής του 

ψυκτικού μέσου. Ο νόμος του Νεύτωνα για το ψυκτικό μέσο ορίζει την πυκνότητα θερμικής 

ισχύος qth  και τη θερμική αντίσταση Rth λόγω συναγωγής ως εξής:  

𝑞𝑡ℎ =
𝛷𝑡ℎ
𝑆
= 𝑎𝑡ℎ𝛥𝛵 휅𝛼휄 

Σχέση 2.8-15 

𝑅𝑡ℎ =
𝛥𝛵

𝛷𝑡ℎ
=

1

𝑎𝑡ℎ𝑆
 

Σχέση 2.8-16 

όπου αth είναι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας, του οποίου η τιμή εξαρτάται, από το 

ιξώδες του ψυκτικού υγρού, τη θερμική αγωγιμότητα, τη θερμική ικανότητα και την ταχύτητα 

ροής του μέσου. Παραδοσιακά, ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας έχει προσδιοριστεί από 
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διάφορους εμπειρικούς συσχετισμούς. Κατά τον υπολογισμό μίας ηλεκτρικής μηχανής, για τη 

φυσική συναγωγή στον αέρα γύρω από έναν οριζόντια τοποθετημένο κυλινδρικό κινητήρα, χωρίς 

πτερύγια, διαμέτρου D [m] με θερμοκρασία περιβάλλοντος κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, ο 

Miller (1993) χρησιμοποιεί μία σχέση εξαρτώμενη από τη διαφορά θερμοκρασίας ΔT [K] μεταξύ 

του κυλίνδρου και του περιβάλλοντος χώρου: 

𝛼𝑡ℎ = 1,32(
𝛥𝛵

𝐷
)0.25 

Σχέση 2.8-17 

Στην περίπτωση βεβιασμένης συναγωγής αυξάνεται ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 

λόγω συναγωγής ως και 5 με 6 φορές, και είναι εξαρτώμενος από την ταχύτητα του αέρα. Η 

αύξηση του συντελεστή είναι περίπου ανάλογος της ρίζας της ταχύτητας του αέρα u και 

αντιστρόφως ανάλογος της  ρίζας του μήκους ℓ του πλαισίου της μηχανής: 

𝛼𝑡ℎ = 3,89√
𝑢

𝑙
 

Σχέση 2.8-18 

Για μία τυπική ηλεκτρική μηχανή ακτινωτής ροής, υπάρχουν τρεις σημαντικοί 

συντελεστές συναγωγής που σχετίζονται με το πλαίσιο, το διάκενο αέρα και τα άκρα των 

τυλιγμάτων. Ο πρώτος μπορεί να προσεγγιστεί από τις εξισώσεις του Miller, αλλά οι άλλοι δύο 

είναι πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, ιδιαίτερα ο συντελεστής για τα άκρα των τυλιγμάτων. 

Ο συντελεστής συναγωγής για ένα δακτύλιο εξαρτάται από το μήκος του διακένου αέρα, την 

ταχύτητα περιστροφής του δρομέα, το μήκος του και το κινηματικό ιξώδες του υγρού που ρέει. 

Η σχέση Taylor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του τύπου ροής και του 

συντελεστή συναγωγής στο δακτύλιο. Η εγκυρότητα της σχέσης Taylor είναι κάπως 

περιορισμένη και η δακτυλιοειδής ροή στην εφαπτομενική κατεύθυνση συνήθως αναφέρεται ως 

η ροή Taylor-Couette ή η σπειροειδής ροή Taylor. Διαφέρει από τη ροή μεταξύ δύο παράλληλων 

πλακών (μία κίνηση) από τους σπειροειδείς στροβίλους που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα 

εφαπτομενικών δυνάμεων. Αυτοί οι στρόβιλοι επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά μεταφοράς 

θερμότητας στο διάκενο του αέρα. Οι στρόβιλοι Taylor περιγράφονται από τον αριθμό Taylor Tα, 

ο οποίος εκφράζεται από την αναλογία των ιξωδών δυνάμεων προς τις φυγόκεντρες δυνάμεις: 

𝑇𝑎 =
휌2𝜔2𝑟𝑚𝛿

3

휇2
 

Σχέση 2.8-19 

όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα του δρομέα, ρ η πυκνότητα μάζας του ρευστού, μ το 

δυναμικό ιξώδες του ρευστού και rm ο μέσος όρος των ακτινών του στάτη και του δρομέα. 

Η τραχύτητα των επιφανειών επιδρά στη μεταφορά θερμότητας με δύο τρόπους: 

μεγαλώνοντας την ψυκτική επιφάνεια και αυξάνοντας την τυρβώδη ροή. Από διάφορους 

μελετητές έχει επισημανθεί ότι ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας σε τραχύ δρομέα αυξάνεται 

κατά 40% με 70% έναντι του αντίστοιχου λείου. 

Ο συντελεστής συναγωγής στα άκρα των τυλιγμάτων είναι ο δυσκολότερος συντελεστής προς 

προσέγγιση, επειδή το πεδίο της ροής είναι πολύ περίπλοκο για να μοντελοποιηθεί. Η μέθοδος 

ψύξης της ηλεκτρικής μηχανής επηρεάζει το συντελεστή συναγωγής των άκρων των τυλιγμάτων, 

όπως και ο τύπος της περιέλιξης. Ο χώρος των άκρων των τυλιγμάτων ενός κινητήρα επαγωγής 

κλωβού απεικονίζεται στην Εικόνα 2.8-2. Ο χώρος αυτός μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: στο 

χώρο μεταξύ των άκρων των τυλιγμάτων και του δρομέα και στο χώρο μεταξύ των άκρων των 

τυλιγμάτων και του πλαισίου. Στο χώρο μεταξύ του δρομέα και των άκρων των τυλιγμάτων η 

ταχύτητα περιστροφής του δρομέα καθορίζει το συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. Στο χώρο 

μεταξύ των άκρων των τυλιγμάτων και του πλαισίου η ταχύτητα του ρεύματος του αέρα είναι 

πολύ μικρότερη από ό,τι στο χώρο μεταξύ δρομέα και των άκρων των τυλιγμάτων. Η ροή αέρα 

μπορεί να προσεγγιστεί ως στρωτή ροή, δηλαδή η φυσική συναγωγή παρουσιάζεται στο χώρο, 

καθώς και η μεταφορά θερμότητας μέσω ακτινοβολίας. 

Επιπλέον η μεταφορά θερμότητας μεταξύ δύο συνδεδεμένων αντικειμένων περιγράφεται 

από μία θερμική αντίσταση σύνδεσης. Η μεταφορά θερμότητας στο διάκενο μεταξύ των δύο 

επιφανειών σύνδεσης εξαρτάται από το τελείωμα των επιφανειών. Προς βελτίωση / μείωση της 

θερμικής αντίστασης χρειάζεται να μειωθεί η τραχύτητα των επιφανειών που έρχονται σε επαφή 

ή να προστεθεί λιπαντικό μεταφοράς θερμότητας στο σύνδεσμο, προκειμένου να μειωθούν τα 
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διάκενα αέρα. Εναλλακτικά μπορεί να μοντελοποιηθεί η σύνδεση των υλικών ως ένα πολύ μικρό 

διάκενο αέρα. 

Στις ηλεκτρικές μηχανές οι θερμικές αντιστάσεις των επιφανειών σύνδεσης είναι πιο 

ανασφαλείς παράμετροι. Οι σημαντικότερες αντιστάσεις είναι εκείνες μεταξύ των αγωγών και 

της μόνωσης αύλακας, μεταξύ της μόνωσης αύλακα και του πυρήνα του στάτη ή του δρομέα, και 

μεταξύ του πυρήνα του στάτη και του πλαισίου της μηχανής. Ο προσδιορισμός αυτών των 

αντιστάσεων είναι πολύ δύσκολος χωρίς πειραματικές μετρήσεις. Πάντως αυτές οι θερμικές 

αντιστάσεις διεπαφών καθορίζουν κυρίως τη μεταφορά θερμότητας στις ηλεκτρικές μηχανές. 

Προκειμένου να υπολογιστούν αυτές οι αντιστάσεις, συνήθως χρησιμοποιούνται εμπειρικές 

σχέσεις ή τιμές.  

Επίσης αν απαιτείται η ονομαστική ροπή σε χαμηλή ταχύτητα περιστροφής, ένας 

ανεμιστήρας επί του άξονα της μηχανής ενδέχεται να μην οδηγεί την αναγκαία ποσότητα αέρα 

πάνω στην εξωτερική επιφάνεια του κινητήρα για την ψύξη αυτού. Σε μηχανές συνεχούς 

ρεύματος και κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος ελεγχόμενης ταχύτητας μία πρόσθετη ψύξη 

εφαρμόζεται, διότι αυτοί οι κινητήρες συνήθως λειτουργούν για μία μεγάλη χρονική περίοδο με 

υψηλή ροπή και χαμηλές στροφές. Ειδικά στις μηχανές συνεχούς ρεύματος το περισσότερο μέρος 

της θερμότητας παράγεται στο δρομέα, με συνέπεια να απαιτείται μία καλή εσωτερική ροής αέρα 

προς ψύξη. 

 

Εικόνα 2.8-2 Χώρος άκρων τυλιγμάτων για έναν επαγωγικό κινητήρα κλωβού και η κυκλοφορία του 

αέρα στο χώρο αυτό [7, Figure 9.6] 

2.8.4 Θερμικό ισοδύναμο κύκλωμα 

Ένα ισοδύναμο θερμικό κύκλωμα μίας τυπικής ηλεκτρικής μηχανής φαίνεται στην Εικόνα 

2.8-3 Για λόγους απλότητας, θεωρείται ότι η θερμότητα ρέει στις στήλες μόνο στην ακτινική 

κατεύθυνση, επειδή η θερμική αγωγιμότητα στην αξονική/ οριζόντια κατεύθυνση είναι αισθητά 

χαμηλότερη. 

Επίσης, θεωρείται ότι η θερμότητα ρέει από τις αύλακες στα δόντια, αλλά όχι απευθείας στο 

ζύγωμα. Αυτό είναι λογικό, επειδή οι αύλακες είναι συνήθως βαθιές και στενές, οπότε η ροή 

θερμότητας από μια αύλακα στο ζύγωμα είναι μικρή. Υπάρχουν 21 κόμβοι συνολικά στο 

ισοδύναμο κύκλωμα. Οι κόμβοι, όπου οι απώλειες της μηχανής τροφοδοτούνται, υποδεικνύονται 

από έναν κύκλο και τον αριθμό του κόμβου μέσα στον κύκλο. Το κύκλωμα συνδέεται με τη ροή 

ψύξης μέσω των κόμβων από 18 έως 21. 

Αρχικά χρειάζεται να προσδιοριστούν οι επιμέρους παράμετροι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

στην περίπτωση μοντελοποίησης της θερμικής αντίστασης ενός τυλίγματος ορθογωνικής 

διατομής σε μία αύλακα λαμβάνεται υπόψη η Εικόνα 2.8-4 Ανάμεσα στο χαλκό και στο δόντι της 

αύλακας υπάρχει το κύριο τμήμα της μόνωσης και η μόνωση του αγωγού. Η θερμοκρασία του 

χαλκού θεωρείται σταθερή σε κάθε διατομή του τυλίγματος, αλλά διαφέρει κατά την αξονική 

διεύθυνση. Στο δόντι η θερμοκρασία θεωρείται σταθερή στην αξονική διεύθυνση. Οι απώλειες 

αντίστασης κατανέμονται ομοιόμορφα στο τύλιγμα. 
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Εικόνα 2.8-3 Θερμικό ισοδύναμο μίας τυπικής ηλεκτρικής μηχανής [7, Figure 9.9] 

 

Εικόνα 2.8-4 Τομή τυλίγματος ορθογωνικής διατομής σε αύλακα [7, Figure 9.10] 

Το τύλιγμα και το δόντι αναπαριστάνονται απλοποιημένα στην Εικόνα 2.8-5a. Το θερμικά 

ισοδύναμο κύκλωμα με κατανεμημένες σταθερές φαίνεται στην Εικόνα 2.8-5b. Το τύλιγμα 

διαιρείται σε επιμέρους στοιχειώδη τμήματα dx και οι απώλειες αντίστασης PCu  μοιράζονται στο 

μήκος του πυρήνα l ως εξής: 

𝑝 =
𝑃𝐶𝑈
𝑙

 
Σχέση 2.8-20 

Η θερμική αντίσταση R ανάμεσα στα σημεία a και b διαιρεμένη με το αντίστοιχο μήκος 

πυρήνα είναι ίση με: 

𝑟 =
𝑅

𝑙
=

1

휆𝐶𝑈 𝑆𝐶𝑈
 

Σχέση 2.8-21 

όπου λCu είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του χαλκού και SCu το συνολικό εμβαδόν 

του αγωγού στην αύλακα. 

Η θερμική αγωγιμότητα G από τους αγωγούς προς το δόντι ανά μονάδα μήκους πυρήνα 

είναι ίσο με: 

𝑔 =
𝐺

𝑙
= 휆𝐶𝑈 𝑆𝐶𝑈 

Σχέση 2.8-22 

H θερμική αγωγιμότητα G περιλαμβάνει την αντίσταση μόνωσης και την αντίσταση επαφής 

μεταξύ της μόνωσης και της αύλακας. Οπότε σύμφωνα με τη Εικόνα 2.8-4 ισχύει: 
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1

𝐺
=

𝛿𝑖
휆𝑖 ℎ𝑠 𝑙

+
1

𝑎𝑡ℎ ℎ𝑠 𝑙
= (
𝛿𝑖
휆𝑖
+
1

𝑎𝑡ℎ
)
1

ℎ𝑠 𝑙
=
1

𝑘𝑡ℎ

1

ℎ𝑠 𝑙
 

Σχέση 2.8-23 

όπου λi είναι ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της μόνωσης και αth ο συντελεστής θερμικής 

μεταφοράς ανάμεσα στη μόνωση και στο δόντι της αύλακας, ενώ kth είναι ο συνολικός 

συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 

Η αγωγιμότητα ανά μονάδα μήκους είναι ίση με: 
𝑔 = 𝑘𝑡ℎℎ𝑠 Σχέση 2.8-24 

 

 
 

 

Εικόνα 2.8-5 (a) Απλοποιημένο μοντέλο  (b) ισοδύναμο θερμικό μοντέλο με κατανεμημένες 

παραμέτρους, (c) ισοδύναμο θερμικό μοντέλο με συγκεντρωμένες παραμέτρους [7, Figure 9.11] 

Το ισοδύναμο κύκλωμα με συγκεντρωμένα στοιχεία παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.8-5c, 

όπου δίνονται τα σημεία αύξησης της θερμοκρασίας a και b, καθώς και η μέση μεταβολή της 

θερμοκρασίας Θav ή ΔΤav του τυλίγματος εντός της αύλακας μεταξύ των σημείων a και b. Οι 

συνολικές απώλειες χαλκού PCu στις αύλακες τροφοδοτούν τους κόμβους της μέσης 

θερμοκρασίας. Από τη σχετική επίλυση με κατανεμημένα στοιχεία, όπως στις γραμμές μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλου μήκους, με δεδομένα τη μεταβολή θερμοκρασίας και τη ροή 

θερμότητας στο σημείο a προκύπτουν η μέση μεταβολή της θερμοκρασίας ΔΤav του τυλίγματος 

εντός της αύλακας μεταξύ των σημείων a και b, η μεταβολή θερμοκρασίας ΔΤb και η ροή 

θερμότητας Φthb στο σημείο b: 

𝛥𝛵𝑎𝑣 =
∫𝛥𝛵 𝑑𝑙

𝑙
=
1

𝑙
{
1

𝑔
[cosh(√𝑟𝑔𝑙) − 1]𝛷𝑡ℎ𝑎 +

sinh(√𝑟𝑔𝑙)

√𝑟𝑔
𝛥𝛵𝛼 +

𝑝

𝑔
[1 −

sinh(√𝑟𝑔𝑙)

√𝑟𝑔
]} = 

cosh(√𝑅𝐺) − 1

𝐺
𝛷𝑡ℎ𝑎 +

sinh(√𝑅𝐺)

√𝑅𝐺
𝛥𝛵𝛼 +

𝑃𝐶𝑈
𝐺
[1 −

sinh(√𝑅𝐺)

√𝑅𝐺
] 

Σχέση 

2.8-25 

 

𝛥𝛵𝑏 = 𝛷𝑡ℎ𝑎√
𝐺

𝑅
sinh(√𝑅𝐺) + 𝛥𝛵𝑎 cosh(√𝑅𝐺) +

𝑃𝐶𝑈

√𝑅𝐺
[1 − 𝑐𝑜𝑠ℎ(√𝑅𝐺)] 

Σχέση 

2.8-26 

𝛷𝑡ℎ𝑏 = 𝛷𝑡ℎ𝑎 ∗ cosh(√𝑅𝐺) + 𝛥𝛵𝑎√
𝐺

𝑅
𝑠𝑖𝑛ℎ(√𝑅𝐺) −

𝑃𝐶𝑈

(√𝑅𝐺)
𝑠𝑖𝑛ℎ(√𝑅𝐺) 

Σχέση 

2.8-27 

 

 



                                              

- 137 - 

 

 

 

Αν πραγματοποιηθεί η κυκλωματική ανάλυση στην Εικόνα 2.8-5c, τότε τελικά θα 

προκύψουν η μεταβολή θερμοκρασίας ΔΤb και η ροή θερμότητας Φthb στο σημείο b ως εξής: 

𝛥𝛵𝑏 = 𝛷𝑡ℎ𝑎 𝑅0 (2 +
𝑅0

𝑅1 + 𝑅2
) + 𝛥𝛵𝑎 (1 +

𝑅0
𝑅1 + 𝑅2

) − 𝑃𝐶𝑈 (
𝑅0𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

) 
Σχέση 2.8-28 

𝛷𝑡ℎ𝑏 = 𝛷𝑡ℎ𝑎 (1 +
𝑅0

𝑅1 + 𝑅2
) + 𝛥𝛵𝑎 (

𝑅0
𝑅1 + 𝑅2

) − 𝑃𝐶𝑈 (
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
) 

Σχέση 2.8-29 

Αντιστοιχίζοντας τη Σχέση 2.8-26 με τη Σχέση 2.8-28 και τη Σχέση 2.8-27 με τη Σχέση 2.8-29 

προκύπτουν οι αντίστοιχες θερμικές αντιστάσεις που φαίνονται στην Εικόνα 2.8-5c: 

𝑅0 = √
𝑅

𝐺

sinh (√𝑅𝐺)

cosh(√𝑅𝐺) + 1
= √

𝑅

𝐺
tanh (

√𝑅𝐺

2
) 

Σχέση 2.8-30 

𝑅1 =
1

𝐺
[

√𝑅𝐺

sinh(√𝑅𝐺)
− 1] 

Σχέση 2.8-31 

𝑅2 =
1

𝐺
 

Σχέση 2.8-32 

Αντιστοιχίζοντας στην Εικόνα 2.8-3 το μέρος του τυλίγματος του στάτη, το οποίο είναι 

τοποθετημένο στις αύλακες αναπαριστάνεται από τις θερμικές αντιστάσεις Rs6, Rs8 και Rs9 και 

τον κόμβο 7. Ο κόμβος 7 αναπαριστά τη μέση μεταβολή θερμοκρασίας και τις απώλειες 

αντίστασης των αυλάκων. Οι θερμικές αντιστάσεις Rs6, Rs8 και Rs9 υπολογίζονται από τις άνωθι 

σχέσεις, όπου R είναι η θερμική αντίσταση των αγωγών στις αύλακες και G η θερμική 

αγωγιμότητα μεταξύ αγωγών και δοντιών. 
[7, §9] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Δομή και Λειτουργία Σύγχρονης 

Γεννήτριας 

3.1 Γενικά Περί Σύγχρονης Γεννήτριας και Δομής της 

Οι σύγχρονες μηχανές διακρίνονται σε: Α) σύγχρονους κινητήρες, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς οι ασύγχρονοι κινητήρες έχουν επικρατήσει 

στις εφαρμογές, κυρίως λόγω του μικρού κόστους τους. Β) σύγχρονους περιστρεφόμενους 

μετατροπείς, οι οποίοι σχεδόν καθολικά έχουν αντικατασταθεί από τα ηλεκτρονικά ισχύος και 

Γ) σύγχρονους εναλλακτήρες ή σύγχρονες γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος, οι οποίες 

αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των γεννητριών στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τις διατάξεις αυτές πραγματεύεται αυτό το Κεφάλαιο. 

Μια πρώτη κατηγοριοποίηση των γεννητριών αφορά τη θέση του μαγνητικού πεδίου, το 

οποίο μπορεί να είναι είτε στο δρομέα, περιστρεφόμενο, είτε στο στάτη, με περιστρεφόμενο το 

τριφασικό τύλιγμα οπλισμού. Εφόσον, εν συγκρίσει με τη γεννήτρια συνεχούς ρεύματος, δεν 

απαιτείται μηχανικός μετατροπέας αποτελούμενος από ψήκτρες και δακτυλίους ολίσθησης, 

προτιμάται η τοποθέτηση των τριφασικών τυλιγμάτων οπλισμού στο στάτη. Βεβαίως, θα 

χρειαστεί διάταξη μηχανικής μετατροπής στην περιέλιξη διέγερσης, αλλά με πολύ μικρότερα 

ρεύματα. Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της διάταξης περιστρεφόμενου πεδίου είναι τα 

ακόλουθα: 

1) Είναι πιο εύκολη η μόνωση σε ακίνητη περιέλιξη για υψηλές τάσεις, για τις οποίες οι 

εναλλακτήρες συνήθως σχεδιάζονται. Έτσι δεν υφίστανται φυγόκεντρες δυνάμεις και 

επιπλέον χώρος είναι διαθέσιμος. 

2) Το τριφασικό τύλιγμα του οπλισμού μπορεί να συνδεθεί άμεσα στους καταναλωτές, χωρίς 

να φορτώσει με μεγάλα ρεύματα τους δακτυλίους ολίσθησης και τις ψήκτρες. 

3) Μόνο δύο δακτύλιοι ολίσθησης απαιτούνται για το Σ.Ρ. που απαιτείται στο τύλιγμα του 

μαγνητικού πεδίου του δρομέα. Αυτό το ρεύμα είναι μικρό σε σχέση με το ρεύμα εξόδου 

της γεννήτριας και έτσι οι δακτύλιοι ολίσθησης και οι ψήκτρες που απαιτούνται είναι 

ελαφριάς κατασκευής. 

4) Λόγω της απλής και στιβαρής κατασκευής του δρομέα, υψηλότερη ταχύτητα του 

περιστρεφόμενου D.C. πεδίου είναι δυνατή. Αυτό αυξάνει την έξοδο που μπορεί να ληφθεί 

από μια μηχανή συγκεκριμένων διαστάσεων 

 

Στην πράξη, όλοι οι εναλλακτήρες, ισχύος >5kVA έχουν το μαγνητικό πεδίο στο δρομέα της 

μηχανής. 

Εκτός από τις γεννήτριες μικρής ισχύος, οι υπόλοιπες, που έχουν το μαγνητικό πεδίο στο 

δρομέα, διαφοροποιούνται ακόμα με βάση το εάν οι μαγνητικοί πόλοι στο τύμπανο του δρομέα 

είναι εμφανείς, δηλαδή προεξέχουν ή όχι. Εάν προεξέχουν, η γεννήτρια ονομάζεται έκτυπων 

πόλων, διαφορετικά κυλινδρικού δρομέα. (Εικόνα 3.1-1) Οι γεννήτριες έκτυπων πόλων 

χρησιμοποιούνται σε όλες τις εφαρμογές, εκτός από αυτές που απαιτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα 

περιστροφής. Η ταχύτητα περιστροφής n σε στροφές ανά λεπτό, με δεδομένη την απαιτούμενη 

ηλεκτρική συχνότητα, δηλαδή τη συχνότητα δικτύου (50Hz), προκύπτει συναρτήσει του 

πλήθους των μαγνητικών πόλων p:   

𝑓 =
𝑃

2

𝑛

60
⇒ 𝑛 =

120𝑓

𝑃
 

Σχέση 3.1-1 

Για συχνότητα δικτύου 50Hz, για διαφορετικό πλήθος πόλων, προκύπτει η σύγχρονη 

ταχύτητα n: 
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f=50Hz Σύγχρονη Ταχύτητα Συναρτήσει του Πλήθους των Πόλων 

P  2 4 6 8 10 12 16 20 30 40 

n 3000 1500 1000 750 600 500 375 300 200 150 
Πίνακας 20 Σύγχρονη Ταχύτητα Γεννήτριας 

 
 (α)                                                                       (β) 

Εικόνα 3.1-1 Γεννήτρια Έκτυπων Πόλων (α) και Κυλινδρικού Δρομέα (β) 

 

Στις υψηλότερες ταχύτητες, 3000 ΣΑΛ με δύο πόλους και 1500 ΣΑΛ με 4 πόλους 

προτιμώνται γεννήτριες κυλινδρικού δρομέα. Οι γεννήτριες υψηλών ταχυτήτων ή turbo 

απαντώνται σε ατμοπαραγωγικές ή αεριοστροβιλικές μονάδες. 
[9, §17.1] 

3.2 Αρχή Λειτουργίας Σύγχρονης Γεννήτριας 

Η αρχή λειτουργίας της σύγχρονης μηχανής εν γένει βασίζεται: 1) στο νόμο Faraday (Σχέση 

2.1-5 και Σχέση 2.1-6), ο οποίος συχνά γράφεται: 

𝛨𝛦𝛥 = −𝛵𝑐
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 

Σχέση 3.2-1 

όπου ΗΕΔ η αναπτυσσόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη, Tc ο αριθμός των ελιγμάτων του 

κυκλώματος και Φ η μαγνητική ροή και 2) στο νόμο του Lorentz που είναι η λύση στη διαφορική 

μορφή του νόμου του Faraday. Ο νόμος του Lorentz  απαντάται συχνά στην παρακάτω μορφή: 
𝑓 = 𝐵𝐼𝑙 Σχέση 3.2-2 

όπου f η δύναμη που αναπτύσσεται σε ρευματοφόρο αγωγό μήκους l, που βρίσκεται κάθετα σε 

μαγνητικό πεδίο έντασης B. Ο αγωγός δημιουργεί το δικό του μαγνητικό πεδίο (νόμος του 

Ampere, Σχέση 2.1-7, Σχέση 2.1-8), ο συνδυασμός του οποίου με το αρχικό δημιουργεί το τελικό 

πεδίο. Στην πράξη, το μαγνητικό πεδίο παραμορφώνεται εκατέρωθεν του αγωγού, όντας 

ασθενέστερο στη μεριά που ασκείται η δύναμη f (Σχέση 3.2-2) και ισχυρότερο στην άλλη μεριά. 

Για δεδομένο τελικό μαγνητικό πεδίο, ήτοι δεδομένη επαγόμενη ΗΕΔ, απαιτείται μεγαλύτερο ή 

μικρότερο αρχικό μαγνητικό πεδίο, προκειμένου να αντισταθμιστεί και η περιγραφείσα 

διαταραχή. 

Η παραμόρφωση του πεδίου, η οποία γίνεται μεγαλύτερη όσο μικρότερος είναι ο 

συντελεστής ισχύος, παράγει μια ροπή, η οποία, απαιτεί μηχανική ενέργεια, προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί η ηλεκτρική έξοδος (λειτουργία γεννήτριας).  Αντίστοιχα, σε λειτουργία κινητήρα, 

απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια (ηλεκτρική τάση, συμπληρωματική της επαγόμενης ΗΕΔ), 

προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μηχανική ενέργεια. 
[9, §17.2] 
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3.3 Ισοδύναμο κύκλωμα Σύγχρονης Γεννήτριας Κυλινδρικού Δρομέα 

Η λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας μπορεί να περιγράφει ισοδύναμα με τον προσδιορισμό 

μιας σύγχρονης επαγωγικής αντίδρασης. Προκειμένου να γίνει ευχερέστερο το πρόβλημα 

γίνεται η παραδοχή ότι η ροή σύνδεσης αποτελείται από δύο τμήματα, ένα το οποίο οφείλεται 

στο ρεύμα διέγερσης και ένα που οφείλεται στο ρεύμα του οπλισμού. Συνοπτικά, γίνονται οι 

κάτωθι παραδοχές: 

1. Τα μέρη που αποτελούν το μαγνητικό κύκλωμα θεωρούνται ότι βρίσκονται στο 

γραμμικό τμήμα της καμπύλης μαγνήτισής τους. Με αυτόν τον τρόπο, το πεδίο και η 

μαγνητική ροή θεωρούνται ανάλογα του ρεύματος και μπορούν να εφαρμοστούν οι 

αρχές της υπέρθεσης. Η απλοποίηση αυτή δεν είναι ακριβής σε μηχανές που 

λειτουργούν σε σημεία χαμηλού κορεσμού. 

2. Το πεδίο στο διάκενο θεωρείται ομοιόμορφο. Με αυτήν την παραδοχή η ροή σύνδεσης 

λόγω οπλισμού δεν επηρεάζεται από τη σχετική με τη θέση των πόλων θέση της. 

3. Η μαγνητική ροή λόγω διέγερσης είναι ημιτονοειδώς κατανεμημένη στο διάκενο. Η 

απλοποίηση αυτή, όπως και η προηγούμενη δεν είναι ρεαλιστικές για μηχανές 

έκτυπων πόλων ή μόνιμων μαγνητών. 

4. Το τύλιγμα οπλισμού είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο και φέρει συμμετρικά 

ημιτονοειδή ρεύματα. Χωρίς αρμονικές συνιστώσες, η ροή λόγω οπλισμού είναι ευθέως 

ανάλογη της κύριας αρμονικής συνιστώσας της αντίδρασης οπλισμού, δηλαδή είναι 

ημιτονοειδώς κατανεμημένη και περιστρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα, έχοντας 

σταθερό πλάτος. Το σφάλμα που εισάγεται από αυτήν την απλοποίηση είναι συνήθως 

αμελητέο. 

Σε περίπτωση που η μαγνητική ροή δεν παραμορφώνεται λόγω  ρευμάτων οπλισμού, 

επάγεται ΗΕΔ Εt, ως αποτέλεσμα της μαγνητικής ροής μόνο του τυλίγματος διέγερσης. Η 

κατάσταση αυτή ισοδυναμεί με λειτουργία εν κενώ. Σε πραγματική λειτουργία, επάγεται ΗΕΔ E 

που οφείλεται στη μαγνητική ροή και λόγω του ρεύματος στον οπλισμό. Ως εκ τούτου, η 

πραγματική ΗΕΔ Ε προκύπτει ως υπέρθεση της εν κενώ επαγόμενης ΗΕΔ Εt και μια υποθετικής 

ΗΕΔ Εα, η οποία είναι ανάλογη του ρεύματος οπλισμού. Η υποθετική Εα αθροίζεται 

διανυσματικά στην Εt. Τα διανύσματα των τριών ΗΕΔ σε σχέση με το ρεύμα φαίνονται στα 

διανυσματικά διαγράμματα της ακόλουθης εικόνας, με την Εικόνα 3.1-1 (γ) να παριστά το ρεύμα 

οπλισμού να έπεται της ΗΕΔ (επαγωγικό φορτίο) και την Εικόνα 3.1-1 (δ) να παριστά το ρεύμα 

οπλισμού να προπορεύεται της ΗΕΔ (χωρητικό φορτίο): 

 

Εικόνα 3.3-1 Διανυσματικό Διάγραμμα Σύγχρονης μηχανής [9, Figure 262] 

Η υποθετική ΗΕΔ, όντας κάθετη στο ρεύμα και ανάλογη αυτού, εάν υιοθετηθούν οι τέσσερις 

παραπάνω υποθέσεις, αντιστοιχεί σε μία επαγωγική αντίδραση οπλισμού Χα=Εα/Ι. 

Σε αυτήν την υποθετική επαγωγική αντίδραση πρέπει να προστεθεί και μια πραγματική 

επαγωγική αντίδραση που αντιστοιχεί στη ροή σκέδασης στους αύλακες και στις προεξέχουσες 

διασυνδέσεις των αγωγών του στάτη, Χ. Το ισοδύναμο κύκλωμα και το αντίστοιχο διανυσματικό 

διάγραμμα απεικονίζεται στην ακόλουθη εικόνα, με ενσωματωμένη και την ωμική αντίσταση 

στους αγωγούς του στάτη r. 
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Εικόνα 3.3-2 Ίσοδύναμο κύκλωμα και διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονηςμηχανής (Ι) [9, Figure 

266] 

Οι δύο επαγωγικές αντιδράσεις αθροίζονται αλγεβρικά σχηματίζοντας την σύγχρονη 

επαγωγική αντίδραση Χs. Ο μιγαδικός αριθμός, το φανταστικό μέρος του οποίου είναι η σύγχρονη 

αντίδραση και το πραγματικό μέρος η ωμική αντίσταση οπλισμού, ονομάζεται σύγχρονη 

εμπέδηση. Με αυτές τις προσαρμογές προκύπτει το ακόλουθο ισοδύναμο κύκλωμα και 

διανυσματικό διάγραμμα: 

 

Εικόνα 3.3-3 Ίσοδύναμο κύκλωμα και διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης μηχανής (Ι) [9, Figure 

266] 

[9, §17.3] 

 

3.4 Λειτουργία Σύγχρονης Γεννήτριας Κυλινδρικού Δρομέα 

Βάσει του παραπάνω ισοδύναμου κυκλώματος (Εικόνα 3.3-3) η τάση εξόδου V στους 

ακροδέκτες της γεννήτριας είναι: 
𝑽 = 𝑬𝒕 − 𝑰 (𝑟 + 𝑗 𝑥𝑠) = 𝑬𝒕 − 𝑰 𝒁𝒔 Σχέση 3.4-1 

και κατά μέτρο: 
𝑉 = |𝑬𝒕 − 𝑰𝑟 − 𝑰𝑗 𝑥𝑠| Σχέση 3.4-2 

Εφόσον η r προκύπτει πολύ μικρή σε σχέση με την xs, μπορεί να αμεληθεί. Η Σχέση 3.4-2 

προκύπτει: 

𝑽 = 𝑬𝒕 − 𝑰 𝑥𝑠 ⇒𝑉 ≈ 𝐸𝑡 − 𝐼 𝑥𝑠 
Σχέση 3.4-3 

ενώ η Σχέση 3.4-2 γίνεται: 

𝑉 = √𝐸𝑡
2 − 𝐼2𝑥𝑠

2⇒ 𝑉2 + 𝐼2𝑥𝑠
2 = 𝐸𝑡

2 = 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ά 
Σχέση 3.4-4 

Ο όρος ρύθμιση τάσης ε αναφέρεται στη διαφορά ανάμεσα στην τάση εξόδου V και στην 

επαγόμενη ΗΕΔ Et. Ως ποσοστό μπορεί να παρασταθεί, αν η παραπάνω διαφορά μπορεί να 

διαιρεθεί με την τάση εξόδου V. Ρύθμιση τάσης είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
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μιας γεννήτριας, καθώς δείχνει την ανύψωση της τάσης, σε περίπτωση απόρριψης φορτίου, όταν 

η διέγερση και η ταχύτητα περιστροφής είναι σταθερές. Δίνεται από τη σχέση: 

휀 =
𝐸𝑡 − 𝑉

𝑉
 𝛼휇 

Σχέση 3.4-5 

Σε περιπτώσεις ανάληψης χωρητικού φορτίου από το ονομαστικό η ρύθμιση γίνεται αρνητική 

Στην Εικόνα 3.3-2 φαίνεται η γωνία σ, που είναι η γωνία μεταξύ της ΗΕΔ Et και της τάσης 

εξόδου V. Η γωνία αυτή εξαρτάται από το φορτίο, εν πολλοίς και καλείται γωνία ισχύος. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός έχει να κάνει με το γεγονός ότι για θετικές τιμές της γωνίας σ η ισχύς 

είναι θετική (απόδοση μηχανικής ισχύος) και υπάρχει λειτουργία γεννήτριας. Για αρνητικές 

τιμές της γωνίας σ η ισχύς είναι αρνητική (απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος) και υπάρχει 

λειτουργία κινητήρα. Τα παραπάνω φαίνονται στο διάγραμμα (Εικόνα 3.4-1), όπου η γωνία σ 

συσχετίζεται με την ηλεκτρομαγνητική ισχύ P1, δηλαδή την ισχύ που αμιγώς μετατρέπεται μέσω 

της μηχανής από μηχανική σε ηλεκτρική ή το ανάποδο, πριν εμφανιστούν οι εσωτερικές 

απώλειες χαλκού της μηχανής I2r. 

 

Εικόνα 3.4-1 Καμπύλη σ-P1 [9, Figure 280] 

Η ισχύς P1 (ηλεκτρομαγνητική ισχύς) και η ισχύς P (ισχύς εξόδου) προκύπτουν: 

𝑃1 =
𝐸𝑡
𝑍𝑠
[𝐸𝑡𝑐𝑜𝑠휃 − 𝑉𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎)] 

Σχέση 3.4-6 

𝑃 =
𝐸𝑡
𝑍𝑠
[𝐸𝑡cos (휃 − 𝜎) − 𝑉𝑐𝑜𝑠휃] 

Σχέση 3.4-7 

Όπου θ η γωνία φ+β (Εικόνα 3.3-3), 

휃 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑥𝑠
𝑟
) Σχέση 3.4-8 

 

Για r=0 (ή αμελητέο) οι δύο σχέσεις ταυτίζονται και η ισχύς προκύπτει: 

𝑃 = 𝑃1 =
𝑉 𝐸𝑡
𝑍𝑠
𝑠𝑖𝑛𝜎 =

𝑉 𝐸𝑡
𝑥𝑠
𝑠𝑖𝑛𝜎 

Σχέση 3.4-9 

Παρατηρείται ότι όσο μεγαλύτερη η γωνία σ, τόσο αυξάνεται η ισχύς, αρχικά σχεδόν 

γραμμικά και στη συνέχεια με μικρότερο ρυθμό. Αυτό συμβαίνει για γωνίες σ μεταξύ -90 και 

90ο, όπου η ισχύς παίρνει τη μέγιστη τιμή της για λειτουργία κινητήρα και γεννήτριας, 

αντίστοιχα. Έξω από αυτές τις γωνίες η μηχανή γίνεται ασταθής και η ισχύς σταματάει να 

αυξάνεται, αλλά μειώνεται, χάνοντας την ικανότητα μετατροπής μεγαλύτερης ποσότητας 

ενέργειας. 

Για λειτουργία δύο γεννητριών εν παραλλήλω  η τάση V που δημιουργείται στο σημείο 

σύνδεσης εξαιτίας και των δύο είναι: 
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𝑽 = 𝑬𝟏 − 𝑰𝟏 𝒁𝒔𝟏 = 𝑬𝟐 − 𝑰𝟐 𝒁𝒔𝟐 Σχέση 3.4-10 

όπου  
𝑬𝟏 − 𝑬𝟐 = 𝑰𝟏 𝒁𝒔𝟏 − 𝑰𝟐 𝒁𝒔𝟐 Σχέση 3.4-11 

𝑬𝟏 = 𝑰𝟏 𝒁𝒔𝟏 + 𝜤𝜡 = 𝑰𝟏 (𝒁𝒔𝟏 + 𝜡) + 𝑰𝟐𝜡 Σχέση 3.4-12 

𝑬𝟐 = 𝑰𝟐 𝒁𝒔𝟐 + 𝜤𝜡 = 𝑰𝟐 (𝒁𝒔𝟐 + 𝜡) + 𝑰𝟏𝜡 Σχέση 3.4-13 

Από τις παραπάνω σχέσεις, τα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι προκύπτουν: 

𝜤𝟏 =
(𝜠𝟏 − 𝜠𝟐)𝜡 + 𝜠𝟏 𝒁𝒔𝟐
𝜡(𝒁𝒔𝟏 + 𝒁𝒔𝟐) + 𝒁𝒔𝟏𝒁𝒔𝟐

 
Σχέση 3.4-14 

𝜤𝟐 =
(𝜠𝟐 − 𝜠𝟏)𝜡 + 𝜠𝟐 𝒁𝒔𝟏
𝜡(𝒁𝒔𝟏 + 𝒁𝒔𝟐) + 𝒁𝒔𝟏𝒁𝒔𝟐

 
Σχέση 3.4-15 

𝜤 =
(𝜠𝟏𝒁𝒔𝟐 + 𝜠𝟐 𝒁𝒔𝟏)

𝜡(𝒁𝒔𝟏 + 𝒁𝒔𝟐) + 𝒁𝒔𝟏𝒁𝒔𝟐
 

Σχέση 3.4-16 

Η τάση V προκύπτει από τη Σχέση 3.4-16: 

𝑽 = 𝜤𝜡 =
(𝜠𝟏𝒁𝒔𝟐 + 𝜠𝟐 𝒁𝒔𝟏)

(𝒁𝒔𝟏 + 𝒁𝒔𝟐) +
𝒁𝒔𝟏𝒁𝒔𝟐
𝜡

 
Σχέση 3.4-17 

Σε περίπτωση που οι Ε1 και Ε2 δεν είναι ίσες δημιουργείται ένα δευτερεύον «εσωτερικό 

κύκλωμα που σχηματίζεται από τις δύο ΗΕΔ και τις δύο αντιδράσεις Zs1 και Zs2. Στο κύκλωμα 

αυτό η ισοδύναμη πηγή τάσης είναι Ε2-Ε1 και η συνολική σύνθετη αντίσταση Zs1+ Zs2. Στο κύριο 

κύκλωμα οι δύο ΗΕΔ είναι συμφασικές (εάν έχουν ίδια χαρακτηριστικά), ενώ στο δευτερεύον 

έχουν διαφορά φάσης 180ο.  

Εξετάζοντας την περίπτωση που οι γεννήτριες έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά, 

διανυσματική διαφορά μεταξύ των δύο ΗΕΔ μπορεί να προκληθεί από μια επιτάχυνση της μίας 

σε σχέση με την άλλη. Το ρεύμα που δημιουργείται τότε λόγω της τάσης Ε2-Ε1 (συμβατικά), το 

οποίο καλείται και ρεύμα συγχρονισμού (Ιs) ισοδυναμεί με ισχύ Ε2* Ιs, η οποία μεταφέρεται από 

τη γεννήτρια 2 στη γεννήτρια 1, προκειμένου η μεν γεννήτρια 1 να επιταχυνθεί, η δε γεννήτρια 

2 να επιβραδυνθεί. 

Στη γενική περίπτωση δύο ανόμοιων γεννητριών υπάρχει πάντα ρεύμα συγχρονισμού, το 

οποίο δίνεται από τη σχέση: 

𝜤𝒔 =
𝑬𝟏 − 𝑬𝟐
𝒁𝒔𝟏+𝒁𝒔𝟐

 
Σχέση 3.4-18 

για λειτουργία εν κενώ, ενώ σε φορτίο, το ρεύμα συγχρονισμού γίνεται συνάρτηση και της 

σύνθετης αντίστασης του φορτίου.  

Εάν για λειτουργία με συγκεκριμένη γωνία σ, η τελευταία μεταβληθεί κατά γωνία +δ ή –δ 

τότε επάγεται μια επιπρόσθετη ΗΕΔ με τιμή: 

𝐸𝑠 = 2𝐸𝑡 sin (
1

2
𝛿) 

Σχέση 3.4-19 

η οποία δημιουργεί ρεύμα: 

𝛪𝑠 =
𝐸𝑠
𝑍𝑠

 
Σχέση 3.4-20 

το γνωστό από τα προηγούμενα ρεύμα συγχρονισμού. Η νέα ισχύς που παράγεται συμβολίζεται 

με P’, ούτως ώστε η ισχύς που παράγεται λόγω του ρεύματος συγχρονισμού, δηλαδή η ισχύς 

συγχρονισμού Ps να είναι: 

𝑃𝑠 = 𝑃
′ − 𝑃1 = {

𝐸𝑡
𝑍𝑠
[𝐸𝑡𝑐𝑜𝑠휃 − 𝑉𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎 ± 𝛿)] −

𝐸𝑡
𝑍𝑠
[𝐸𝑡𝑐𝑜𝑠휃 − 𝑉𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎)]} 

=
𝑉 𝐸𝑡
𝑍𝑠
 [𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎) − 𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎 ± 𝛿)] = 

=
𝑉 𝐸𝑡
𝑍𝑠
 [𝑠𝑖𝑛(휃 + 𝜎)𝑠𝑖𝑛𝛿 ± 2𝑐𝑜𝑠(휃 + 𝜎)sin (

1

2
𝛿)2] 

Σχέση 3.4-21 

 

Όταν η μεταβολή είναι πολύ μικρή η Σχέση 3.4-21 γίνεται: 
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𝑃𝑠 ≈
𝑉 𝐸𝑡
𝑍𝑠
sin(휃 + 𝜎) sin 𝛿 

Σχέση 3.4-22 

και εφόσον στις σύγχρονες γεννήτριες η εμπέδηση είναι σχεδόν εξολοκλήρου επαγωγική 

(αμελείται η αντίσταση) η Σχέση 3.4-22 απλοποιείται σε: 

𝑃𝑠 ≈
𝑉 𝐸𝑡
𝑍𝑠
𝑐𝑜𝑠 𝜎 sin 𝛿 

Σχέση 3.4-23 

Η περίπτωση που περιεγράφηκε στα προηγούμενα αφορά κυρίως γεννήτριες συνδεδεμένες 

παράλληλα σε άπειρο ζυγό. Η μεταβολή της διέγερσης της γεννήτριας στον άπειρο ζυγό δεν 

μπορεί να έχει επίδραση στο μέτρο της τάσης εξόδου, όπως στη λειτουργία μεμονωμένης 

γεννήτριας. Η τάση εξόδου καθορίζεται από το δίκτυο, οπότε κάθε μεταβολή της διέγερσης 

επιδρά μόνο στο συντελεστή ισχύος, ο οποίος υπό συνθήκες μεμονωμένης λειτουργίας θα ήταν 

συνάρτηση μόνο του φορτίου. 

Η φυσική ερμηνεία είναι ότι αναπτύσσεται στον οπλισμό ένα ρεύμα πλήρως επαγωγικό (Ir), 

προκειμένου να μην υφίστανται ανταλλαγές ενεργού ισχύος, το οποίο συνεισφέρει θετικά η 

αρνητικά στο πεδίο διέγερσης, με σκοπό την τήρηση σταθερής τάσης εξόδου V. Αυξομειούμενη, 

όμως αυτή η συνιστώσα του ρεύματος επιδρά στο συντελεστή ισχύος του ρεύματος. Με τον τρόπο 

αυτό, αυξομειώνοντας τη διέγερση μπορεί κανείς να επιδράσει στο συντελεστή ισχύος. 

Αντίστοιχη επίδραση έχουν και οι μεταβολές του φορτίου, ή της ισχύος εισόδου, που 

εναλλάσσονται μεταξύ λειτουργίας κινητήρα και γεννήτριας, υπό σταθερή διέγερση.  

Οι δύο παραπάνω μεταβολές επιδρούν μέσω της αναπτυσσόμενης συνιστώσας του ρεύματος 

τόσο στη γωνία φ (ρεύμα εξόδου), όσο και στη γωνία σ (ΗΕΔ). Η μεταβολή της γωνίας σ και το 

πέρασμά της από θετικές σε αρνητικές τιμές ή αντίστροφα μπορεί να οδηγήσει σε πέρασμα από 

λειτουργία γεννήτριας σε λειτουργία κινητήρα, εάν διατηρηθεί η διέγερση και παράλληλα 

απωλεσθεί η πηγή ισχύος, όπως και αντίστροφα. 
[9, §17.4,5,6] 

3.5 Ισοδύναμο κύκλωμα και λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας με δρομέα 

έκτυπων πόλων 

Ενώ στην περίπτωση κυλινδρικού δρομέα το πεδίο προκύπτει από το διανυσματικό 

άθροισμα του πεδίου διέγερσης και οπλισμού, στην περίπτωση γεννήτριας έκτυπων πόλων, η 

μεγάλη ανομοιομορφία μεταξύ της περιοχής των πόλων και της ενδιάμεσης αυτών περιοχής 

καθιστά την παραπάνω θεώρηση μη ικανοποιητική ως προς τα παραγόμενα αποτελέσματα. 

Εάν θεωρηθούν δύο άξονες (d,q – ευθύς, εγκάρσιος),από τους ο οποίους ο ευθύς διέρχεται 

από το μέσο του πόλου και ο εγκάρσιος από το μέσο της απόστασης μεταξύ των πόλων, γίνεται 

σαφές ότι οι συνιστώσες της αντίδρασης οπλισμού στους δύο αυτούς άξονες δρουν επί δύο 

διαφορετικών πεδίων. Στον ευθύ άξονα μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάλυση κυλινδρικού 

δρομέα και να αθροιστούν διανυσματικά τα δύο πεδία. Το άθροισμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

ισοδύναμη κυκλωματική παράσταση με μια τιμή αντίδρασης ευθέως άξονα που συμβολίζεται με 

xad, εντελώς αντίστοιχα με την αντίδραση οπλισμού στη γεννήτρια κυλινδρικού δρομέα xa.Το 

πεδίο που δημιουργείται από τον οπλισμό στον εγκάρσιο άξονα προκαλεί μια ισοδύναμη 

αντίδραση οπλισμού που συμβολίζεται με xaq. Η τιμή της σύγχρονης αντίδρασης για κάθε άξονα 

προκύπτει τότε: 
𝑥𝑠𝑑 = 𝑥𝑎𝑑 + 𝑥 Σχέση 3.5-1 

𝑥𝑠𝑞 = 𝑥𝑎𝑞 + 𝑥 Σχέση 3.5-2 

Ακολούθως, πραγματοποιούνται δύο ξεχωριστές αναλύσεις.  

Εάν συμβολιστεί με σ η γωνία μεταξύ της τάσης εξόδου V και της επαγόμενης ΗΕΔ Et, με φ 

η γωνία μεταξύ της τάσης εξόδου V και του ρεύματος Ι, με Ιa και Ιr η παράλληλη και κάθετη ως 

προς την τάση εξόδου V συνιστώσα του ρεύματος, αντίστοιχα και με  Ιq και Ιd η παράλληλη και 

κάθετη συνιστώσα του ρεύματος ως προς την επαγόμενη ΗΕΔ Et,δηλαδή οι συνιστώσες ευθέως 

και κάθετου άξονα, προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις. Το αντίστοιχο διανυσματικό διάγραμμα 

φαίνεται στην Εικόνα 3.5-1: 
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𝐼𝑞 = 𝐼 cos (𝜎 + 𝜑) Σχέση 3.5-3 

𝐼𝑑 = 𝐼 𝑠𝑖𝑛 (𝜎 + 𝜑) Σχέση 3.5-4 

𝐼𝑎 = 𝐼 cos (𝜑) Σχέση 3.5-5 

𝐼𝑟 = 𝐼 𝑠𝑖𝑛 (𝜑) Σχέση 3.5-6 

𝐼 = √𝐼𝑞
2 + 𝐼𝑑

2 = √𝐼𝑎
2 + 𝐼𝑟

2 
Σχέση 3.5-7 

 

 

Εικόνα 3.5-1 Διανυσματικό διάγραμμα γεννήτριας έκτυπων πόλων [9, Figure 283] 

Για χαμηλόστροφες γεννήτριες, τυπικές τιμές σύγχρονης αντίδρασης για τον ευθύ και 

εγκάρσιο άξονα είναι xsd=1 ανά μονάδα και xsq=0,65 ανά μονάδα. 
[9, §17.8] 

3.6 Χαρακτηριστικές ανοικτού κυκλώματος και βραχυκυκλώματος 

Τα χαρακτηριστικά ανοικτοκύκλωσης συσχετίζουν την τάση V σε συνθήκες κενού φορτίου 

σε ονομαστική ταχύτητα με την ποσότητα διέγερσης του πεδίου. Σε αυτές τις συνθήκες η τάση V 

ταυτίζεται με την επαγόμενη ΗΕΔ Ε, η οποία εξαρτάται από τη συνολική ροή Φm, που συνδέει 

τον οπλισμό. Σε χαμηλές τιμές διέγερσης πεδίου τα μέρη σιδήρου έχουν υψηλή μαγνητική 

διαπερατότητα και γραμμική συμπεριφορά. Η μαγνητική τους αντίσταση είναι χαμηλή 

απαιτώντας πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ΜΕΔ του μαγνητικού κυκλώματος, σε σχέση με 

το διάκενο αέρα. Οι δύο καμπύλες (σιδήρου και αέρα) για μια τυπική μηχανή παρίστανται στην 

Εικόνα 3.6-1. 

 

Εικόνα 3.6-1 Χαρακτηριστική καμπύλη ανοικτοκύκλωσης και βραχυκυκλώματος [9, Figure 286] 
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Αυξανομένων των τιμών της μαγνητικής επαγωγής μειώνεται η κλίση της καμπύλης 

σιδήρου, μετά από μία συγκεκριμένη τιμή (γόνατο της καμπύλης). Η μαγνητική αντίσταση του 

κυκλώματος αυξάνεται με μη γραμμικό τρόπο απαιτώντας συγκρίσιμες τιμές ΜΕΔ με το διάκενο 

αέρα μέχρι να τις υπερβεί. Η καμπύλη(Εικόνα 3.6-1) έχει στους άξονες τιμές ανά μονάδα, ώστε 

εύκολα να γίνονται οι αντιστοιχίες. Η μορφή της καμπύλης είναι όμοια για αντίστοιχου τύπου 

μηχανές, οπότε η ίδια καμπύλη αντιστοιχίζεται στο εκάστοτε πρόβλημα μετατρέποντας τις ανά 

μονάδα τιμές. 

Η καμπύλη βραχυκυκλώματος συσχετίζει κυρίως την αντίδραση οπλισμού με το ρεύμα 

διέγερσης. Σε αυτήν την κατάσταση, η επαγόμενη ΗΕΔ πρέπει να συντηρεί μόνο το ρεύμα 

βραχυκυκλώματος, δηλαδή το ρεύμα απωλειών λόγω της αντίστασης και της ροής σκέδασης στο 

στάτη. Συνεπώς αναμένεται η επαγωγή μικρής τιμής ΗΕΔ και συνεπώς η δημιουργία μικρής 

τιμής μαγνητικής ροής. Όσο η ροή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η καμπύλη είναι γραμμική, 

ώστε απαιτείται για τη χάραξή της η εύρεση ενός μόνο σημείου (το δεύτερο είναι η αρχή των 

αξόνων), προκειμένου να έχει τη μορφή της καμπύλης στην Εικόνα 3.6-1. 
[9, §17.11] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- Κλασικός σχεδιασμός σύγχρονης 

γεννήτριας 

4.1 Τυποποίηση 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, οι σύγχρονες μηχανές κατηγοριοποιούνται κυρίως βάσει της 

ταχύτητας περιστροφής τους. Όσον αφορά τις γεννήτριες, οι μέθοδοι κατασκευής τους 

αντιστοιχίζονται στις μεθόδους κατασκευής των σύγχρονων κινητήρων. Δεδομένου ότι ένας 

σύγχρονος-επαγωγικός κινητήρας εκκινεί ως επαγωγικός και στη συνέχεια λειτουργεί με τη 

σύγχρονη ταχύτητα, έχει κοινά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με τον ασύγχρονο τριφασικό 

κινητήρα, αντίστοιχης ονομαστικής ισχύος και ταχύτητας. 

Ο αριθμός των πόλων επηρεάζει την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα (Πίνακας 20). 

Αναλόγως της διαμέτρου του δρομέα η περιφερειακή ταχύτητα κυμαίνεται στα 30-110 m/s για 

αριθμό πόλων 6 ή μεγαλύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση (στην οποία ανήκει και η σύγχρονη 

γεννήτρια υδροηλεκτρικής μονάδας) επιλέγεται δρομέας έκτυπων πόλων. Για αριθμό πόλων 4 ή 

2 και περιφερειακές ταχύτητες έως 170 m/s επιλέγεται κυλινδρικός δρομέας (αερίο- ή ατμο-

στροβιλικές μονάδες). 
[9, §21.1] 

4.2 Απαιτήσεις γεννήτριας 

Ο σχεδιασμός της γεννήτριας ξεκινά από τα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτείται να 

διαθέτει. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: ονομαστική ισχύς, ικανότητα υπερφόρτισης, 

συχνότητα, τάση, ταχύτητα, βαθμός απόδοσης, ρύθμιση, αύξηση θερμοκρασίας, μέθοδος ψύξης, 

τύπος φορτίου, προσδιορισμός της ενέργειας που περιστρέφει τη γεννήτρια, μέθοδος διέγερσης, 

χαρακτηριστικά παραλληλισμένης λειτουργίας, συνθήκες εγκατάστασης, ελέγχου και 

συντήρησης των επί μέρους εξαρτημάτων. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν το σχεδιασμό της 

γεννήτριας. 
[9, §21.2] 

4.3 Ονομαστικά μεγέθη και διαστάσεις 

Η ισχύς εξόδου μιας τριφασικής σύγχρονης γεννήτριας προσδιορίζεται ως: 
𝑆 = 3𝛨𝛦𝛥𝜑𝛪𝜑 Σχέση 4.3-1 

Η ενεργός τιμή της ΗΕΔ μίας φάσης της μηχανής προσδιορίζεται ως: 

𝛨𝛦𝛥𝜑 = √2 휋 
𝑃

2
 𝑛𝑠 𝑇𝜑 𝑘𝑤 𝛷 

Σχέση 4.3-2 

όπου 

P:  Ο αριθμός των μαγνητικών πόλων  

ns: Η σύγχρονη ταχύτητα (στροφές/sec) 

Tφ: Ο αριθμός των συνδεδεμένων σε σειρά αγωγών ενός τυλίγματος 

Φ: Η μαγνητική ροή που δημιουργείται από κάθε πόλο 

kw: Συντελεστής ελίγματος 

Οι εν σειρά αγωγοί, πουν είναι τοποθετημένοι σε Ν αύλακες συνθέτουν ένα τύλιγμα. Σε 

κάθε πόλο αντιστοιχούν αύλακες πλήθους: 

𝑞′ =
𝑁

𝑃
 

Σχέση 4.3-3 

ενώ σε κάθε φάση 
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𝑞 =
𝑁

𝑚𝑃
 

Σχέση 4.3-4 

όπου q’ οι αύλακες ανά πόλο, q οι αύλακες ανά πόλο ανά φάση, m ο αριθμός των φάσεων. 

Γειτονικοί αύλακες μεταξύ τους έχουν γωνιακή μετατόπιση θ ίση με  

휃 =
180

𝛮
𝑃⁄

 
Σχέση 4.3-5 

ηλεκτρικές μοίρες για πλήρες βήμα αύλακας. Συνεπώς, οι ΗΕΔ που προκύπτουν από τους εν 

σειρά αγωγούς δεν αθροίζονται αλγεβρικά, αλλά διανυσματικά, με το αποτέλεσμα να είναι 

μικρότερο. Ο συντελεστής που εκφράζει αυτήν την απομείωση ονομάζεται συντελεστής 

κατανομής (km) και υπολογίζεται ως ο λόγος του διανυσματικού προς το αλγεβρικό άθροισμα των 

ΗΕΔ ανά φάση, ή ισοδύναμα ο λόγος της συνολικής ΗΕΔ ανά φάση με διανεμημένα τυλίγματα 

προς την αντίστοιχη με συγκεντρωμένα τυλίγματα. 

Στην περιγραφή του παραπάνω συντελεστή υποτέθηκαν πηνία, των οποίων τα άκρα είχαν 

γωνιακή μετατόπιση ίση με 180 ηλεκτρικές μοίρες (ίση με τη γωνιακή μετατόπιση μεταξύ δύο 

πόλων). Σε περίπτωση που η ηλεκτρική απόσταση στις άκρες του πηνίου είναι διαφορετική, 

εισάγεται ένας δεύτερος συντελεστής απομείωσης, ο συντελεστής εύρους πηνίου (kε), που 

εξαρτάται από την απόκλιση από τις 180 ηλεκτρικές μοίρες. Το πλεονέκτημα που προσφέρει 

αυτή η τοποθέτηση των τυλιγμάτων, παρά την απομείωση της ΗΕΔ, είναι η εξάλειψη των 

ανώτερων αρμονικών συνιστωσών της. Προκύπτει τελικά: 
𝑘𝑤 = 𝑘𝑚 𝑘  Σχέση 4.3-6 

 Εάν D είναι η διάμετρος του εσωτερικού του στάτη και L το μήκος του, τότε ορίζεται το 

μέγεθος μαγνητική φόρτιση ως ο αριθμός των μαγνητικών πόλων επί τη  μαγνητική ροή ανά 

πόλο. Το γινόμενο αυτό είναι η  μαγνητική ροή στο διάκενο και θέτει το όριο της ροής πριν τον 

κορεσμό. Αντίστοιχα η μέση ειδική μαγνητική φόρτιση �̅� είναι η μέση μαγνητική φόρτιση ανά 

μονάδα επιφάνειας διακένου και υπολογίζεται ως: 

�̅� =
𝑃 𝛷𝑚
휋𝐷𝐿

(
𝑊𝑏

𝑚2
) 

Σχέση 4.3-7 

Αντίστοιχα, ορίζεται η ειδική ηλεκτρική φόρτιση ac ως το συνολικό ρεύμα των αγωγών Tφ 

ανά μονάδα μήκους της περιφέρειας του διακένου πD, ούτως ώστε: 

𝑎𝑐 = 3
 2𝑇𝜑 𝐼𝜑

휋𝐷
 

Σχέση 4.3-8 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση 4.3-7 και τη Σχέση 4.3-8 στη Σχέση 4.3-2 προκύπτει: 

𝛨𝛦𝛥𝜑 = √2 휋 
𝑃

2
 𝑛𝑠
(𝑎𝑐 휋𝐷)

3(2𝐼𝜑)
 𝑘𝑤

(�̅� 휋𝐷𝐿)

𝑃
⇒ 

𝛨𝛦𝛥𝜑 = √2 휋 𝑛𝑠
(𝑎𝑐 휋𝐷)

3 (2(2𝐼𝜑))
𝑘𝑤(�̅� 휋𝐷𝐿) ⇒ 

𝛨𝛦𝛥𝜑 =
√2휋𝑘𝑤𝑛𝑠휋

2�̅�𝑎𝑐𝐷2𝐿

3(2(2𝐼𝜑))
= 1,11

𝑘𝑤𝑛𝑠휋
2�̅�𝑎𝑐𝐷2𝐿

3𝐼𝜑
 

Σχέση 4.3-9 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση της ΗΕΔ στη Σχέση 4.3-1 προκύπτει η ονοματική ισχύς εξόδου της 

γεννήτριας: 

𝑆 = 1,11 𝑘𝑤𝑛𝑠휋
2�̅�𝑎𝑐𝐷2𝐿 10−3 (𝑘𝑉𝐴) Σχέση 4.3-10 

Ο συντελεστής εξόδου της γεννήτριας ορίζεται ως: 

𝐺 =
𝑆

𝐷2𝐿𝑛𝑠
= 1.11 휋2 𝑘𝑤 �̅�𝑎𝑐 ≈ 11 𝑘𝑤 �̅�𝑎𝑐 10

−3 
Σχέση 4.3-11 

Η περιφερειακή ταχύτητα υπολογίζεται ως: 
𝑢 = 휋 𝐷 𝑛𝑠 Σχέση 4.3-12 

Εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί τον κατ’ εξοχήν περιοριστικό παράγοντα στην 

κατασκευή μεγάλων σύγχρονων μηχανών, είναι χρήσιμο να εκφραστεί η ισχύς συναρτήσει της 

περιφερειακής ταχύτητας: 
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𝑆 = 1.11 𝑘𝑤�̅� 𝑎𝑐 𝐿
𝑢2

𝑛𝑠
 

Σχέση 4.3-13 

Σε ένα ρεαλιστικό παράδειγμα χαμηλόστροφης γεννήτριας με τιμές �̅�=0,6Wb/m2,ac=45000 

Ampereαγωγοί/m, περιφερειακή ταχύτητα u=80m/s, kw=0,95 και μήκος L=0,5 m προκύπτει η 

ισχύς συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής S=90000/𝑛𝑠 kVA. Για ταχύτητα περιστροφής 375 

ΣΑΛ, δηλαδή 𝑛𝑠=6,25 στροφές/s, που αντιστοιχεί σε 16-πολική γεννήτρια στα 50 Hz, μπορεί να 

επιτευχθεί ισχύς εξόδου στα 144000kVA. Η διάμετρος του δρομέα υπολογίζεται στα 4 m. 

Αντίστοιχα μια 40-πολική γεννήτρια θα είχε ισχύ 188000 kVA και διάμετρο δρομέα στα 10 m. 

Τέτοιες τιμές ισχύος για αυτές τις ταχύτητες περιστροφής συναντώνται στις μεγάλες 

υδροηλεκτρικές μονάδες. 

Στις στροβιλογεννήτριες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων αποτελείται από 2-πολικές 

γεννήτριες κυλινδρικού δρομέα, για τιμές �̅�=0,6Wb/m2 ,ac=60000 Αμπεραγωγοί/m και 

περιφερειακή ταχύτητα u=170m/s η ισχύς θα προέκυπτε συναρτήσει του μήκους S/L=22000 

kVA/m ενεργού μήκους πυρήνα. Για μεγάλες τιμές ισχύος εξόδου θα ήταν απαραίτητο μεγάλο 

μήκος γεννήτριας. Η διάμετρος υπολογίζεται D=1,08m. 

Η τυποποίηση που έχει προκύψει για τις στροβιλογεννήτριες προβλέπει για μικρότερες 

τιμές ισχύος (έως τα 30MW) ψύξη με κλειστό κύκλωμα αερισμού με εργαζόμενο μέσο τον αέρα, 

ενώ για μεγαλύτερες τιμές ισχύος η ψύξη γίνεται με υδρογόνο (που λόγω της χαμηλότερης 

πυκνότητάς του οδηγεί σε μικρότερες απώλειες αερισμού). Στο εσωτερικό της γεννήτριας το 

εκάστοτε αέριο έχει μέγιστη θερμοκρασία 40ο C, ενώ επιλέγεται μόνωση κλάσης Β. 

Οι χαμηλόστροφες γεννήτριες έκτυπων πόλων, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας που 

αναπτύσσεται, έχουν μόνωση κλάσης Α, χωρίς να αποκλείεται κατά περιπτώσεις και η επιλογή 

μόνωσης κλάσης Β. Η επιλογή κλάσης μόνωσης γίνεται βάσει της μέγιστης επιτρεπόμενης 

θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Κλάση Μόνωσης Y A E B F H C 

Μέγιστη Θερμοκρασία (οC) 90 105 120 130 155 180 >180 
Πίνακας 21 Κλάσεις Μόνωσης [9] 

Για μόνωση κλάσης Α ακολουθεί ο πίνακας τυποποίησης για τις ειδικές φορτίσεις για δεδομένα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των χαμηλόστροφων γεννητριών: 

D (m) 0,2 0,3 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 

L/D (μέγιστο) 0,7 0,65 0,6 0,5 0,42 0.33 0,3 0,3 

�̅� (Wb/m2) 0,44 0,47 0,53 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 

ac 

(Ampereconductors/m) 

14500 19300 27500 33000 38500 41000 42000 44000 

Πίνακας 22 πίνακας τυποποίησης για τις ειδικές φορτίσεις για δεδομένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

των χαμηλόστροφων γεννητριών [9] 

[9, §21.3] 

4.4 Προκαταρτική σχεδίαση 

Η σχεδίαση μιας σύγχρονης γεννήτριας επιμερίζεται σε πολλά προβλήματα που πρέπει να 

επιλυθούν ξεχωριστά. Το μεγαλύτερο τμήμα της σχεδίασης αφορά τη μηχανολογική επίλυση του 

προβλήματος. Το ηλεκτρολογικό τμήμα είναι δευτερεύουσας σημασίας και εν πολλοίς 

τυποποιημένο. Η μηχανολογική πλευρά του προβλήματος δεν αναδεικνύεται στην παρούσα 

εργασία, παρά μόνο ακροθιγώς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίλυση του ηλεκτρολογικού 

τμήματος. 
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4.5 Διαδικασία σχεδίασης μέσω παραδείγματος 

Τα όσα γράφτηκαν παραπάνω θα γίνουν σαφέστερα με ένα αριθμητικό παράδειγμα 

σχεδιασμού. Το παράδειγμα αφορά μια χαμηλόστροφη γεννήτρια, αντίστοιχη με αυτή που 

μελετάται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός 

για τριφασική γεννήτρια, με τάση εξόδου τα 3300V,στα 50 Hz, οδηγούμενη από μηχανή 

εσωτερικής καύσης, ισχύος 1250 kVA, συντελεστή ισχύος 0,8 επαγωγικό, ενεργού ισχύος 

1000kW, που περιστρέφεται με 300ΣΑΛ. 

4.5.1 Τυποποίηση 

O βαθμός απόδοσης της γεννήτριας πρέπει να είναι τουλάχιστον 93% στο πλήρες φορτίο. Η 

τάση εξόδου δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση από την ονομαστική μεγαλύτερη από 20%, κατά την 

απόρριψη φορτίου. Η αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να είναι εντός των ορίων που θέτει ο 

Πίνακας 21, για κλάση μόνωσης Β και τέλος, η γεννήτρια θα πρέπει να λειτουργεί 

παραλληλισμένη με άλλες. 

Η γεννήτρια θα είναι απευθείας συζευγμένη στον άξονα της μηχανής, με φλαντζωτή 

σύνδεση. Η διεγέρτρια θα είναι τοποθετημένη επί του άξονα. Ο λόγος βραχυκύκλωσης θα είναι 

περίπου 1,2. 

4.5.2 Κύριες Διαστάσεις 

Αρχικά επιλέγεται η ειδική μαγνητική φόρτιση �̅�=0,58 Wb/m2 και η ειδική ηλεκτρική 

φόρτιση ίση με 33000 Αμπεραγωγούς/m. Συμβολίζοντας με Υ την περιφερειακή απόσταση μεταξύ 

δύο γειτονικών πόλων, εκφράζεται το μήκος της μηχανής: 
𝐿 = 1,1 𝑌 Σχέση 4.5-1 

Εάν θεωρηθεί συντελεστής τυλιγμάτων kw=0.955, ο συντελεστής εξόδου (Σχέση 4.3-11) 

προκύπτει: 
𝐺 = 11 ∗ 0,955 ∗ 0,58 ∗ 33000 ∗ 10−3 = 201 Σχέση 4.5-2 

Από την ταχύτητα περιστροφής ns=300ΣΑΛ υπολογίζεται ο αριθμός των πόλων: 

𝑃 =
120 𝑓

𝑛𝑠
= 20 

Σχέση 4.5-3 

Η περιφερειακή απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών πόλων Y (βήμα πόλου) είναι: 

𝑌 =
휋 𝐷

𝑃
=
휋

20
𝐷 

Σχέση 4.5 4 

και ως εκ τούτου προκύπτει το μήκος συναρτήσει της διαμέτρου (Σχέση 4.5-1): 

𝐿 =
1,1 휋 𝐷

20
= 0,173𝐷 

Σχέση 4.5-4 

Από τη Σχέση 4.3-11 προκύπτει: 

𝐷2 𝐿 =
𝑆

𝐺 𝑛𝑠
 

Σχέση 4.5-5 

Επιλύοντας τις παραπάνω σχέσεις ως σύστημα προκύπτει: 

𝐷 = √
𝑆 𝑃

1,1 휋 𝐺 𝑛𝑠

3

 

Σχέση 4.5-6 

𝐿 =
1,1 휋

𝑃
√

𝑆 𝑃

1,1 휋 𝐺 𝑛𝑠

3

 

Σχέση 4.5-7 

 

όπου για ταχύτητα περιστροφής ns=300ΣΑΛ=5 στροφές/s, D=0,190cm και L=33,5 cm. 
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Για τις ανάγκες της ψύξης εισάγονται ν=4  αεραγωγοί στην αξονική διάσταση, μήκους lαερ=1 

cm ο καθένας. Με τον τρόπο αυτό ο πυρήνας του στάτη διαιρείται σε 5 τομείς μήκους περίπου 6 

cm. Το μήκος της αύλακας είναι:  
𝐿𝛼ύ𝜆𝛼𝜅𝛼𝜍 = 𝐿 − 𝑙𝛼 𝜌휈 = 33,5 − 4 = 29,5 𝑐𝑚 Σχέση 4.5-8 

Δεδομένου ότι ο σίδηρος του πυρήνα είναι σε μορφή ελασμάτων πρέπει να υπολογιστεί μια 

μόνωση η οποία καταλαμβάνει περίπου το a=10% του μήκους του πυρήνα. Το καθαρό μήκος του 

σιδήρου Lnet, δηλαδή είναι: 
𝐿𝑛𝑒𝑡 = (1 − 𝑎)𝐿𝛼ύ𝜆𝛼𝜅𝛼𝜍 = 26,5 𝑐𝑚 Σχέση 4.5-9 

Τέλος, η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών πόλων είναι από τη Σχέση 4.5-4 

Υ=190π/20=29,8cm. Η περιφερειακή ταχύτητα είναι, από τη Σχέση 4.3-12, 

u=πDn=1,9π5=29,8m/sec, που είναι ικανοποιητικά χαμηλή για τα δεδομένα της γεννήτριας. 

4.5.3 Τυλίγματα στάτη 

Ένα τύλιγμα τοποθετημένο σε πολλές αύλακες αφ’ ενός μειώνει την επαγωγή, αφ’ ετέρου 

εξυπηρετεί την απαγωγή θερμότητας από το χαλκό. Αυξάνει, εν τούτοις τις απαιτήσεις για 

μόνωση (ποσοτικά). Από την άλλη, τοποθετώντας το τύλιγμα σε λίγες αύλακες, εκτός των άλλων, 

αυξάνεται και η μαγνητική διαταραχή στη ροή διακένου. 

Συνήθως επιλέγεται κάθε αύλακα να περιλαμβάνει αγωγούς που να διαρρέονται από ρεύμα 

μεταξύ 900 και 1500 Αmpereconductors. Μία κατάλληλη επιλογή θα ήταν 3 αύλακες ανά πόλο 

ανά φάση με 1100 Αmpereconductors ανά αύλακα. 

Το συνολικό ρεύμα τυλίγματος ανά φάση σε πλήρες φορτίο είναι: 

𝛪𝜑 =
𝑆 103

√3𝑉𝜋
=
1250 ∗ 103

√3 ∗ 3300
= 219𝐴 

Σχέση 4.5-10 

σε σύνδεση αστέρα, που χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα στις γεννήτριες. Για q=3 αύλακες ανά 

πόλο ανά φάση προκύπτουν για P=20 πόλους και m=3 φάσεις  N=180 αύλακες. Η συνολική ροή 

με δεδομένη την ειδική μαγνητική φόρτιση προκύπτει: 

𝛷 = �̅� 𝛶 𝐿 = 0,58 ∗ 0,298 ∗ 0,335 = 0,0576 𝑊𝑏 Σχέση 4.5-11 

Η φασική ΗΕΔ ανοικτοκύκλωσης με πεδίο παραγόμενο από το 100% της διέγερσης είναι 

3300/√3=1910 V. Ως εκ τούτου σε κάθε φάση αντιστοιχούν (Σχέση 4.3-2): 

𝑇𝜑 =
𝛨𝛦𝛥𝜑

√2 휋 
𝑃
2  𝑛𝑠 𝑘𝑤 𝛷

=
1910

4,44 ∗ 10 ∗ 5 ∗ 0,955 ∗ 0,058
= 156 𝜏𝜐휆ί𝛾휇𝛼𝜏𝛼 

Σχέση 4.5-12 

Δεδομένου ότι κάθε αύλακα περιλαμβάνει ακέραιο αριθμό αγωγών (μισό πηνίο), τότε ο αριθμός 

αυτός θα είναι nαγωγών 5 ή 6. Σε κάθε φάση αντιστοιχούν πλήθος αυλάκων ίσο με: 

𝑞′′ =
𝑁

𝑚
=
180

3
= 60 

Σχέση 4.5-13 

Με 5 αγωγούς ανά αύλακα κάθε φάση έχει αριθμό τυλιγμάτων: 

𝑇𝜑 =
𝑞′′

2
 𝑛𝛼𝛾𝜔𝛾ώ𝜈 = 30 ∗ 5 = 150 

Σχέση 4.5-14 

Η διάταξη των ελιγμάτων είναι ομόκεντρη. Σε ομόκεντρη διάταξη επιλέγονται συνήθως 

ημίκλειστες αύλακες (Εικόνα 4.5-1). Η απόσταση ys μεταξύ γειτονικών αυλάκων (βήμα αύλακας) 

είναι: 

𝑦𝑠 = 𝐷
휋

180
= 3,31 𝑐𝑚 

Σχέση 4.5-15 
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Εικόνα 4.5-1 Ανοικτοί, ημίκλειστοι και κλειστοί αύλακες  

Θεωρώντας τη μέση μαγνητική επαγωγή 0,875 Wb/m2 στον πόλο (όση στο ζεύγος αύλακας 

– δόντι), η σχέση που δίνει το πλάτος του πέλματος πόλου είναι: 
𝛱έ𝛿휄휆휊 𝛱ό휆휊𝜐

𝛢휋ό𝜎𝜏𝛼𝜎휂 𝛭휀𝜏𝛼휉ύ 𝛱ό휆𝜔휈
=
𝛭έ𝜎휂 𝛦휄𝛿휄휅ή 𝛭𝛼𝛾휈휂𝜏휄휅ή 𝛷ό휌𝜏휄𝜎휂

𝛭𝛼𝛾휈𝜏휄휅ή 𝛦휋𝛼𝛾𝜔𝛾ή 𝜎𝜏휊휈 휋ό휆휊
=
0,58

0,875
= 0,66 

𝛱έ𝛿휄휆휊 𝛱ό휆휊𝜐 = 0,66 ∗ 0,298 = 19,5 𝑐𝑚 

Σχέση 4.5-16 

Ο αριθμός των δοντιών nδόντια ανά πέδιλο πόλου είναι: 

𝑛𝛿ό𝜈𝜏𝜄𝛼 =
𝛱έ𝛿휄휆휊 𝛱ό휆휊𝜐

𝑦𝑠
=
19,5

3,31
≈ 6 

Σχέση 4.5-17 

Ως εκ τούτου, από κάθε δόντι διέρχεται μαγνητική ροή Φδ που ισούται με: 

𝛷𝛿 =
𝛷

𝑛𝛿ό𝜈𝜏𝜄𝛼
=
0,0576

6
= 0,0096 𝑊𝑏 

Σχέση 4.5-18 

Κάθε δόντι έχει εμβαδό διατομής που ισούται με: 
𝛦𝛿 = 𝐿𝑛𝑒𝑡𝑤 = 0,265𝑤 Σχέση 4.5-19 

Δεδομένης της ροής Φδ, η τιμή της μαγνητικής επαγωγής κάθε δοντιού προκύπτει: 

𝛣𝛿 =
𝛷𝛿
𝛦𝛿
=
0,0096

0,265𝑤
≈
0,036

𝑤
 𝑊𝑏 𝑚2⁄  

Σχέση 4.5-20 

Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στα όρια του 1,8 Wb/m2 επιβάλλεται 

να είναι: 

𝑤 >
𝛷𝛿

1,8 𝐿𝑛𝑒𝑡
=

0,0096

0.256 ∗ 1.8
≈ 2𝑐𝑚 

Σχέση 4.5-21 

Σε αυτόν το σχεδιασμό το πλάτος του αύλακα ws είναι: 
𝑤𝑠 = 𝑦𝑠 −𝑤 = 3,3 − 2 = 1,3 𝑐𝑚  Σχέση 4.5-22 

Οι αγωγοί μονώνονται με ταινία από μίκα με χαρτί ή ύφασμα στο πίσω μέρος. Το πάχος της 

μόνωσης είναι 0,7mm. Μεταξύ των αγωγών παρεμβάλλονται λωρίδες από μικανίτη, πάχους 

0,3mm, για μόνωση 3300V. Κατόπιν δένονται μαζί με υφασμάτινη ταινία πάχους 0,25mm. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω (συν το πάχος των σφηνών κλπ), το υλικό που δεν είναι 

χαλκός εντός αύλακα καταλαμβάνει 5,9mm σε πλάτος και 15,25mm σε βάθος.  

Για πυκνότητα ρεύματος d=4 A/mm2 (Λαμβάνεται αυτή η τιμή θεωρώντας μηδενική 

κυκλοφορία αέρα) απαιτείται συνολική διατομή A: 

𝐴 =
𝛪𝜑

𝑑
=
219

4
= 55 𝑚𝑚2 (𝛼휈ά 𝜑ά𝜎휂) 

Σχέση 4.5-23 

 Για πλάτος αύλακα ws=1,35cm για παράδειγμα και πλάτος συνολικής μόνωσης 5.9mm 

προκύπτει το πλάτος που καταλαμβάνει ο χαλκός στα 7,8mm, προσεγγιστικά στα 7,5.mm. Η 

διατομή θα είναι: Α=7,5*7,5=56 mm2  και αφαιρώντας ένα τμήμα εμβαδού, λόγω στρογγυλεμένων 

γωνιών έχουμε διατομή Α=54mm2. Οι πέντε αγωγοί ανά αύλακα απαιτούν βάθος 37,5mm, το 

οποίο, μαζί με τις σφήνες, τη συνολική μόνωση και το πάχος του χείλους του αύλακα, γίνεται 

περίπου 53mm. Το πλάτος του στομίου του αύλακα w0 καθορίζεται στα 3mm. Η διάταξη των 

αγωγών του στάτη παρίσταται στην Εικόνα 4.5-2, ενώ δίνονται αναλυτικά οι διαστάσεις των 

συστατικών του αύλακα (Πίνακας 23) 
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Εικόνα 4.5-2 Αγωγοί Στάτη εντός αύλακας σε μία στρώση [9, Figure 350] 

 

Πλάτος  (mm) Βάθος (mm) 

Μόνωση αγωγού 0,7 Χείλος δοντιού 1,5 

Δεματική Ταινία 0,5 Σφήνα 4 

Περιφερειακή 

μόνωση  

2*1,75=3,5 Περιφερειακή 

μόνωση  

2*1,75=3,5 

Επιπλέον περιθώριο 1,2 Δεματική Ταινία 0,5 

Αγωγοί 5*7,5=37,5 Μόνωση αγωγού 5*0,7=3,5 

 Λωρίδες μικανίτη 5*0,3=1,5 

Λοιπή Μόνωση 0,75 

Αγωγοί 5*7,5=37,5 
Πίνακας 23 Διαστάσεις μερών αύλακα στάτη (αναφερόμενες στην Εικόνα 4.5-2) 

Για ομόκεντρη διάταξη τυλιγμάτων και q=3 αύλακες/πόλο/φάση αρκεί η διάταξη 

διασύνδεσης τυλιγμάτων να είναι σε δύο στρώσεις. Επιπλέον εφόσον οι αύλακες/ πόλο/φάση είναι 

3 και όχι περισσότεροι και η διάταξη ομόκεντρη, δε θα χρειαστούν διασυνδέσεις, οι οποίες να 

συνδέουν άκρα τυλίγματος σε διαφορετικό βάθος αύλακα.  

Εκτιμάται ότι το μήκος των διασυνδέσεων είναι Lo=54cm, ενώ στον πυρήνα ο αγωγός έχει 

μήκος L=33,5 cm, συνολικά Ltot=87,5cm. Στους 20ο C η αντίσταση ανά μέτρο ανά τετραγωνικό 

χιλιοστό διατομής είναι 1/58 Ω. Για κάθε άλλη θερμοκρασία θ (σε βαθμούς Κελσίου) η αντίσταση 

προκύπτει για διατομή 1mm2: 

𝑅 =
1

58

234,5 + 휃

234,5 + 20
≈ 0,021 𝛺/𝑚 

Σχέση 4.5-24 

Για 300 αγωγούς διατομής 54mm2, μήκους 0,875m η αντίσταση γίνεται: 

𝑟 =
2𝑇𝜑 𝐿𝑡𝑜𝑡 𝑅

𝐴
=
300 ∗ 0,875 ∗ 0,021

54
= 0,102 𝛺 

Σχέση 4.5-25 

Οι πραγματικές απώλειες είναι προσαυξημένες κατά έναν παράγονται kd λόγω των 

δινορρευμάτων που αναπτύσσονται. Ο παράγοντας kd ή λόγος απωλειών δινορρευμάτων 

υπολογίζεται: 

𝑘𝑑 =
𝛱휌𝛼𝛾휇𝛼𝜏휄휅έ𝜍 𝛼휋ώ휆휀휄𝜍 휄𝜎𝜒ύ휊𝜍 (𝛪2𝑅)

𝑑𝑐 𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 휄𝜎𝜒ύ휊𝜍 (𝛪2𝑅)
= 

𝑑𝑐 𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 휄𝜎𝜒ύ휊𝜍 (𝛪2𝑅) + 𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 𝛿휄휈휊휌휌휀𝜐휇ά𝜏𝜔휈(𝛪2𝑅)

𝑑𝑐 𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 휄𝜎𝜒ύ휊𝜍 (𝛪2𝑅)
= 

1 +
𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 𝛿휄휈휊휌휌휀𝜐휇ά𝜏𝜔휈(𝛪2𝑅)

𝑑𝑐 𝛼휋ώ휆휀휄휀𝜍 휄𝜎𝜒ύ휊𝜍 (𝛪2𝑅)
 

Σχέση 4.5-26 

 

Για αγωγό σε αύλακα ο παραπάνω λόγος δίνεται από τη Σχέση: 

𝑘𝑑 = 1 +
4

45
(𝛼ℎ)4 

Σχέση 4.5-27 

Εάν η αύλακα περιέχει m’ επίπεδα (m’ αγωγούς), τότε για το επίπεδο p (όπου 1 είναι ο πυθμένας 

και m η κορυφή του αύλακα), ο λόγος απωλειών προκύπτει: 
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𝑘𝑑 = 1 +
𝑝(𝑝 − 1)

3
(𝛼ℎ)4 

Σχέση 4.5-28 

Ο μέσος λόγος απωλειών για m επίπεδα είναι: 

𝑘𝑑,𝑎𝑣 = 1 +
𝑚′2

9
(𝛼ℎ)4 

Σχέση 4.5-29 

Ο παράγοντας α υπολογίζεται: 

𝛼 = √
𝑤𝐶𝑈
𝑤𝑠

 

Σχέση 4.5-30 

όπου wCU το πλάτος του χαλκού και ws το πλάτος της αύλακας. Το μέγεθος h είναι το πάχος του 

χαλκού (σε cm). Από τα παραπάνω (για ws =13,5cm και wCU =7,5mm) υπολογίζεται (αh)4=0,097. 

Για τους 𝑛𝛼𝛾𝜔𝛾ώ𝜈=5 αγωγούς ανά αύλακα η Σχέση 4.5-29 δίνει: 𝑘𝑑,𝑎𝑣 =1+25/9*0,097=1,27. Οι 

μέγιστες απώλειες υπολογίζονται από τη Σχέση 4.5-28 για τον 5ο αγωγό και 

είναι: 𝑘𝑑 =1+20/3*0,097=1,66. Οι τιμές αυτές θεωρούνται αρκετά χαμηλές. Οι λοιπές απώλειες 

(απώλειες σιδήρου και μηχανικές απώλειες) μπορούν να εκφραστούν ως ποσοστό των απωλειών 

Joule, έστω 20%*I2R. Από τα παραπάνω προκύπτει: 

 
𝑃𝐶𝑈 = 3𝐼

2𝑅 = 3 ∗ 2192 ∗ 0,102 = 14,7𝑘𝑊 Σχέση 4.5-31 

𝑃𝑒𝑑𝑑𝑦 = (𝑘𝑑 − 1)𝑃𝐶𝑈 = 0,27 ∗ 14,7 = 3𝑘𝑊 Σχέση 4.5-32 

𝑃𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 = 𝑃𝐶𝑈 + 𝑃𝑒𝑑𝑑𝑦 = 17,7𝑘𝑊 Σχέση 4.5-33 

𝑃𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦 = 0,2𝑃𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = 0,2 ∗ 17,7 = 3,5𝑘𝑊 Σχέση 4.5-34 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 + 𝑃𝑠𝑡𝑟𝑎𝑦 = 21,2𝑘𝑊 Σχέση 4.5-35 

Η πτώση τάσης υπολογίζεται ως: 
𝛥𝑉 = 𝑘𝑑𝐼𝑅 = 1,27 ∗ 219 ∗ 1,102 = 28,4𝑉 Σχέση 4.5-36 

Για κάθε φάση η ενεργός αντίσταση προκύπτει σε ανά μονάδα τιμή: 

𝑅𝜑,𝛼𝜇 =
𝛥𝑉

𝑉

√3

=
28,4

1900
= 1,5% = 0,015 

Σχέση 4.5-37 

Η ροή σκέδασης μπορεί απλοποιητικά να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο όρους. Ο πρώτος 

είναι η ροή σκέδασης αύλακα και ο δεύτερος η ροή σκέδασης στις διασυνδέσεις των αγωγών. Οι 

δύο αυτοί όροι παρίστανται στην Εικόνα 4.5-3 . 

 

Εικόνα 4.5-3 Ροή Σκέδασης [9, Figure 119] 

Οι δύο ροές σκέδασης υπολογίζονται από τη σχέση   

𝛷 = 2 𝛵𝑐 𝛪 𝛬 = 2 𝛵𝑐휇 
𝛢

𝑙
 𝛪 

Σχέση 4.5-38 

 

Όπου Φ η μαγνητική ροή, 2Τc ο αριθμός των σπειρών του πηνίου  που περικλείει τη μαγνητική 

ροή, Ι το ρεύμα κάθε σπείρας, Λ η μαγνητική αγωγιμότητα του μαγνητικού κυκλώματος, Α η 

ενεργός διατομή του μαγνητικού κυκλώματος και l το μήκος του. Θεωρώντας ότι οι περιοχές 

σιδήρου του μαγνητικού κυκλώματος είναι ισοδυναμικές, η Σχέση 4.5-38 μπορεί να 

μετασχηματιστεί θεωρώντας τη μαγνητική διαπερατότητα αέρα μ0, οπότε προκύπτει: 
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𝛷 = 2𝛵𝑐 휇0
𝛢

𝑙
𝛪 = 2𝛵𝑐휇0휆𝛪 = 2𝛵𝑐휇0

휆

𝐿
𝐿 𝛪 = 2𝛵𝑐휇0휆

′𝐿 𝛪 
Σχέση 4.5-39 

όπου 

휆′ =
휆

𝐿
 

Σχέση 4.5-40 

με λ’ τον ειδικό συντελεστή μαγνητικής αγωγιμότητας (ανά μονάδα μήκους).Το μέγιστο ρεύμα 

που διαρρέει κάποιον αγωγό του πηνίου είναι Ι=√2J. Το πρόβλημα ανάγεται στην εύρεση του 

συντελεστή λ’ή λ., Σημειώνοντας με δείκτη s τη ροή σκέδασης αύλακα (s=slot) και δείκτη o τη 

ροή σκέδασης διασυνδέσεων (o=overhang) δίνονται οι σχέσεις που υπολογίζουν τις δύο ροές 

σκέδασης. Για Τc=5 (5 αγωγοί ανά αύλακα), J=219A, μ0=4π10-7, προκύπτει: 

𝛷𝑠 = 2𝛵𝑐휇0
휆

𝐿
𝐿 √2𝐽휆′𝑠𝐿𝑠 = 4휋10

−7 ∗ 10√2 ∗ 219휆𝑠
′𝐿𝑠 = 3,89휆΄𝑠 ∗ 𝐿𝑠 𝑚𝑊𝑏 

Σχέση 4.5-41 

𝛷𝑜 = 3,89 휆΄0 𝐿0 𝑚𝑊𝑏 Σχέση 4.5-42 

 Για την αύλακα, διαιρώντας σε παράλληλα τμήματα τα επί μέρους τμήματά του με ύψη 

h1 για το τμήμα του χαλκού, h2 για το τμήμα πάνω από το χαλκό, h3 για το τμήμα της σφήνας 

και h4 για το τμήμα του χείλους,  ws  για το πλάτος του αύλακα και wo το πλάτος του χείλους 

(όπως στην Εικόνα 4.5-4), προκύπτει ο ειδικός συντελεστής αγωγιμότητας: 

휆𝑠 =
ℎ1
3𝑤𝑠

+
ℎ2
𝑤𝑠
+

2ℎ3
𝑤𝑠 +𝑤𝑜

+
ℎ4
𝑤𝑜

 
Σχέση 4.5-43 

 

 

Εικόνα 4.5-4 Διαστάσεις αύλακα [9, Figure 121] 

Από τις διαστάσεις των μερών του στάτη προκύπτει ότι το ύψος των αγωγών αποτελείται 

από το καθαρό ύψος (37,5mm), τις ενδιάμεσες λωρίδες μικανίτη (0,9mm), τη μόνωση των αγωγών 

(2.8 mm) και τη δεματική ταινία (0,5mm). Συνολικά h1=41,7mm. Πάνω από το χαλκό υπάρχει 

ύψος h2=1,75 mm, η σφήνα έχει ύψος h3=4mm και το χείλος h4=1,5mm. Το πλάτος αύλακας 

είναι ws=13.7mm και το πλάτος χείλους wo=3mm. Προκύπτει 휆𝑠 = 2,14. Με μήκος αύλακας 

0,295 m η ροή σκέδασης αύλακα είναι  𝛷𝑠 = 2,45𝑚𝑊𝑏. 

Για τη ροή σκέδασης στις διασυνδέσεις, το γινόμενο Loλο δίνεται από: 

𝐿𝑜휆΄0 = 𝑘𝑠
𝑌2

휋𝑦𝑠
 

Σχέση 4.5-44 

Με Υ την απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών πόλων, Υ=0,298m, ys την απόσταση μεταξύ δύο 

γειτονικών αυλάκων, ys =0,031m και ks τον συντελεστή εύρους πηνίου, που εξαρτάται από το 

λόγο εύρος πηνίου/απόσταση μεταξύ πόλων. Σε μονάδες μέτρησης «αριθμός αυλάκων», το εύρος 

του πηνίου είναι (για τρεις αύλακες ανά πόλο ανά φάση) ίσο με 9, όπως και η απόσταση μεταξύ 

δύο πόλων. Άρα ks =1. Προκύπτει Loλ’ο=0,856 και 𝛷𝑜 = 3,9𝑚𝑊𝑏. Η συνολική ροή σκέδασης είναι 

6,35 mWb ή 6,35/57,6=0,11 ανά μονάδα. 
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4.5.4 Πυρήνας στάτη 

Η μέγιστη μαγνητική επαγωγή για τον πυρήνα του στάτη είναι 1,1 Wb/m2. Από το τμήμα 

που βρίσκεται κάτω από τους αύλακες αναμένεται να διέλθει η μισή ροή, ήτοι 28,8 mWb.  

Το βάθος του πυρήνα dc προκύπτει: 

𝑑𝑐 =
𝐴𝑠
𝐿𝑠
=

𝛷𝑐
𝐵𝑐
⁄

𝐿𝑠
=

0,028
1,1⁄

0,295
≈ 10𝑐𝑚 

Σχέση 4.5-45 

Τούτου δοθέντος και δεδομένου ότι το πάχος του αύλακα είναι ds=53,6 mm προκύπτει η 

εξωτερική διάμετρος του στάτη 
𝐷𝑜𝑢𝑡 = 𝐷 + 2(𝑑𝑐 + 𝑑𝑠) = 190 + 2(5,36 + 10) = 2,2𝑚 Σχέση 4.5-46 

Για τον υπολογισμό του μήκους διακένου θα χρησιμοποιηθεί ο λόγος βραχυκύκλωσης 

(δηλαδή ο λόγος της μαγνητεγερτικής δύναμης πεδίου ανοικτού κυκλώματος σε ονομαστική τάση 

προς τη μαγνητεγερτική δύναμη του οπλισμού σε πλήρες φορτίο). Η τελευταία δίνεται από τη 

σχέση: 

𝐹𝜑 =
1,35 ∗ 𝐽 ∗ 𝑇𝜑 ∗ 𝑘𝑤

𝑝
2⁄

=
1.35 ∗ 219 ∗ 150 ∗ 0,955

10
= 4240 𝛢휇휋휀휌휀휆ί𝛾휇𝛼𝜏𝛼/휋ό휆휊 

Σχέση 4.5-47 

Από το λόγο βραχυκύκλωσης scr=1,2 η μαγνητεγερτική δύναμη του πεδίου πρέπει να είναι 

1,2*4240=5100 Αμπερελίγματα. Για τιμή μαγνητικής επαγωγής στο δόντι 1,8Wb/m2, απαιτείται 

ΜΕΔ=700Α/ελίγματα. Για τιμή μαγνητικής επαγωγής στον πόλο 1,5Wb/m2 και μήκος περίπου 

18 cm απαιτούνται 400 Α/ελίγματα. Άλλα 100 από τον πυρήνα του στάτη και το ζύγωμα του 

δρομέα μαζί. Συνολικά 1200 Α/ελίγματα. Συνεπώς, για το διάκενο απομένουν 5100-1200=3900 

Α/ελίγματα.  

Για μέση μαγνητική επαγωγή στον πόλο, όπως υπολογίστηκε, 0,875 Wb/m2, το μήκος του 

υπολογίζεται 0,55 cm. 

Από το λόγο (άνοιγμα αύλακα)/(μήκος διακένου),(w0/lg), που ισούται με 3/5,5=0,55 

λαμβάνεται η τιμή του συντελεστή Carter (Εικόνα 4.5-5), για ημίκλειστους αύλακες. Η τιμή 

αυτή είναι 0,12. 

 

Εικόνα 4.5-5 Συντελεστής Carter [9, Figure 115] 

 

Η υπόθεση ότι οι αύλακες δε διαρρέονται από μαγνητική ροή δεν είναι ακριβής. Λόγω αυτού, 

απόσταση μεταξύ αυλάκων διορθώνεται, ώστε να προκύψει η τιμή ys΄. 
𝑦𝑠΄ = 𝑦𝑠 − 𝑘0 ∗ 𝑤0 = 3,31 − 0,12 ∗ 0,3 = 3,27𝑐𝑚 Σχέση 4.5-48 

Η διορθωμένη τιμή του πέδιλου πόλου, βάσει της διορθωμένης απόστασης μεταξύ αυλάκων 

είναι: 
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𝑏′ = 𝑦𝑠΄ 𝑛𝛿ό𝜈𝜏𝜄𝛼 = 3,27 ∗ 5,9 = 19,5 𝑐𝑚 Σχέση 4.5-49 

Το ενεργό μήκος πυρήνα διορθώνεται από τη σχέση: 
𝐿΄ = 𝐿 − 𝑘𝑑𝑛𝑑𝑤𝑑 Σχέση 4.5-50 

Όπου nd ο αριθμός των αγωγών εξαερισμού ίσος με 4, wd το πλάτος του αγωγού (1cm) και kd ο 

παράγοντας, ο οποίος για το λόγο wd/lg=1,89 προκύπτει από την καμπύλη στη Εικόνα 4.5-5 0,25. 

Το διορθωμένο μήκος είναι L’=33,5-0,25*4*1=32,5 cm.  

Η ενεργός διατομή διακένου υπολογίζεται πια από τα παραπάνω ως: 

𝛢𝑔 = 𝑏΄𝐿΄ = 19,5 ∗ 32,5 = 0,0635 𝑚
2 Σχέση 4.5-51 

Υιοθετώντας μια πιο συντηρητική εκτίμηση ενεργού επιφάνειας 0,062 m2, προκύπτει βάσει 

μαγνητικής ροής 57,6 mWb τιμή για τη μαγνητική επαγωγή στο διάκενο ίση με 0,933Wb/m2, η 

οποία απαιτεί ΜΕΔ ίση με 745000 αμπερελίγματα /m , και για μήκος διακένου 0,55cm 4100 

Αμπερελίγματα. 

4.5.5 Δρομέας 

Από τις ανά μονάδα απώλειες χαλκού και η ανά μονάδα συνολική ροή σκέδασης, όπως 

υπολογίστηκαν στην Ενότητα 4.5.3, εξάγεται η ανά μονάδα σύνθετη αντίσταση της μηχανής 

Ζ=0,011+0,15j (αμ). Βάσει του διανυσματικού διαγράμματος (Εικόνα 4.5-6) υπολογίζεται η 

μιγαδική τάση Ε εν κενώ, προκειμένου σε πλήρες φορτίο να προκύπτει η ονομαστική τάση V. 

Ακριβέστερα, η ροή σκέδασης των αυλάκων εμφανίζεται ως μείωση της ροής Φμ που θα παρήγαγε 

την ΗΕΔ Ε εν κενώ και αλλαγή της σχετικής της γωνίας ως προς Ε. (Η Ε και Φμ είναι κάθετες 

εν κενώ), εμφανίζοντας μια ροή Φ΄, που παράγει μια ΗΕΔ Ε΄. (Οι Φ΄ και η Ε΄ είναι κάθετες) Η 

διακριτή ροή σκέδασης Φ΄΄ που οφείλεται στις διασυνδέσεις των ελιγμάτων αθροιζόμενη 

διανυσματικά με τη ροή Φ΄ παράγει την Ε΄΄, η οποία είναι η ονομαστική τάση V συν τις 

διανυσματικές απώλειες χαλκού στο στάτη. 

 

Εικόνα 4.5-6 Διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης μηχανής έκτυπων πόλων 

Το πραγματικό μέρος της Ε ανά μονάδα είναι 1,078, δηλαδή προκειμένου να προκύψει μια 

τάση V σε πλήρες φορτίο, απαιτείται να διέλθει από το διάκενο μαγνητική ροή ίση με 
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Φ=57,6*1,078 mWb = 62,1 mWb. Για διάκενο αέρα η μαγνητική επαγωγή γίνεται περίπου 1 

Wb/m2, που ισοδυναμεί για διάκενο 0,55 cm με περίπου 4500 Αμπερελίγματα. Βάσει της 

καινούριας μαγνητικής ροής προκύπτουν για τα επί μέρους στοιχεία του κυκλώματος, που είναι 

κατασκευασμένα από μη γραμμικά υλικά, τιμές βάσει του παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 24 Χαρακτηριστικές καμπύλες Β-Η για διάφορα σιδηρομαγνητικά υλικά [9, Figure 112] 

Ο πόλος απαιτεί ΜΕΔ περίπου 600 Αμπερελίγματα, ο πυρήνας και το ζύγωμα 200 και τα δόντια 

περίπου 1200 Αμπερελίγματα. Μαζί με τη ΜΕΔ του διακένου προκύπτουν συνολικά 6500 

Αμπερελίγματα. 

Τέλος, συνυπολογίζεται και η ΜΕΔ, που θα απαιτηθεί για να αντισταθμίσει την αντίδραση 

οπλισμού, που συνεισφέρει αρνητικά στη συνολική ροή, παρουσία φορτίου. Στο διανυσματικό 

διάγραμμα, στην Εικόνα 4.5-6, η μαγνητεγερτική δύναμη Ft, η οποία παράγει τη ροή Φm και 

αντισταθμίζει και την ισοδύναμη ΜΕΔ οπλισμού, θα έπρεπε, για πεδίο δημιουργούμενο από 

ομοιόμορφα κατανεμημένα τυλίγματα, να έχει το διανυσματικό της πέρας στο σημείο Α. Αντί 

αυτού βρίσκεται στο σημείο Β. Η αιτία της μικρότερης μετατόπισης της Ft ως προς την Fe έχει 

τη ρίζα της στην ύπαρξη συγκεντρωμένων τυλιγμάτων σε μηχανή έκτυπων πόλων. ,έτσι ώστε το 

διάκενο να είναι ανομοιόμορφο. Ενώ στην περίπτωση μηχανής κυλινδρικού δρομέα οι δύο ΜΕΔ 

(πεδίου και οπλισμού) δρουν επί του ίδιου μαγνητικού κυκλώματος, και άρα μπορούν να 

αθροιστούν διανυσματικά, στην περίπτωση έκτυπων πόλων οι δύο ΜΕΔ δρουν επί μαγνητικών 

κυκλωμάτων με διαφορετικές μαγνητικές αντιστάσεις. Η ισοδύναμη της αντίδρασης οπλισμού 

μαγνητεγερτική δύναμη που αναπτύσσεται μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες: α) σε 

συνιστώσα ευθέως άξονα (άξονας που διέρχεται από το μέσο του πόλου), β) σε συνιστώσα κάθετου 

άξονα (άξονας που διέρχεται από το μέσο του διαστήματος μεταξύ δύο πόλων). Μόνο η συνιστώσα 

ευθέως άξονα αθροίζεται διανυσματικά στη ΜΕΔ του πεδίου προκειμένου να προκύψει τελικά η 

Ft. Η ισοδύναμη της αντίδρασης οπλισμού ΜΕΔ καθώς και η παραγόμενη μαγνητική ροή 

παρίστανται για τον ευθύ και κάθετο άξονα στην επόμενη εικόνα. 
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Εικόνα 4.5-7 Αντίδραση οπλισμού ευθέως και εγκάρσιου άξονα σε μηχανή έκτυπων πόλων [9, Figure 

140] 

Εάν ο λόγος Πλάτος Πέδιλου Πόλου/ Απόσταση μεταξύ πόλων (Σχέση 4.5-16) είναι μεταξύ 

0,65 και 0,75 (στην παρούσα μηχανή είναι 0,66), τότε η συνιστώσα ευθέως άξονα της ισοδύναμης 

στην αντίδραση οπλισμού ΜΕΔ προκύπτει προσεγγιστικά: 

𝐹𝑎𝑑 =
1,07 𝐽 𝑇𝜑 𝑘𝑤

𝑝
2⁄

=
1,07 ∗ 219 ∗ 150 ∗ 0,955

10
= 3360 𝛢휇휋휀휌휀휆ί𝛾휇𝛼𝜏𝛼/휋ό휆휊 

Σχέση 4.5-52 

Το διανυσματικό άθροισμα, σύμφωνα και με την Εικόνα 4.5-6 δίνει ΜΕΔ Ft=9000 

Αμπερελίγματα ,τα οποία πρέπει να παρέχει συνεχώς ο δρομέας. 

Ο πόλος αποτελείται από ελάσματα, πάχους 8 mm τα οποία συγκρατώνται από βίδες 

διαμέτρου 1,5 mm με μπουλόνια στις άκρες.  

 

Εικόνα 4.5-8 Πόλος Δρομέα [9, Figure 351] 

Το πλάτος του περιβλήματος του σώματος του πόλου καθορίζεται από την εν κενώ ροή και 

επιθυμητή τιμή μαγνητικής επαγωγής, περίπου 1,6-1,7 Wb/m2.  Η ροή που διαρρέει από τον 

πόλο πρέπει να αντισταθμίζει τη ροή σκέδασης. Η ροή σκέδασης προκύπτει ως ροή μεταξύ των 

πέδιλων των πόλων και ροή μεταξύ των σωμάτων των πόλων με τη ροή σκέδασης στου αύλακες 

και στις διασυνδέσεις των αγωγών λαμβάνεται προσεγγιστικά ένας συντελεστής σκέδασης.1,15.  

Εάν η επιθυμητή τιμή μαγνητικής επαγωγής περιοριστεί στα 1,7 Wb/m2, τότε για κύρια ροή 57,6 

mWb  και μήκος πόλου 0,335*0,9 προκύπτει πλάτος: 
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𝑤𝑝 =
𝛷 𝜎휅έ𝛿𝛼𝜎휂

𝛣 𝐿𝑝
=

57,6 ∗ 1,15

1,7 ∗ 0,9 ∗ 0,335 ∗ 10−3
≈ 0,14𝑚 

Σχέση 4.5-53 

Η τάση της διεγέρτριας επιλέγεται στα 110 V (80V για τη διέγερση και 30V για ασφάλεια), 

ήτοι 80/20=4V ανά πόλο, εφαρμοζόμενη σε τύλιγμα από λωρίδες, πλάτους 3 cm. Το μέσο μήκος 

του τυλίγματος είναι στα Lm=1,25m, συνυπολογίζοντας τις διαστάσεις του πόλου (0,14m, 

0.335m) και το μήκος των ημικυκλικών άκρων του πηνίου. 

Για αντίσταση 0,021Ω ανά μέτρο ανά τετραγωνικό χιλιοστό διατομής (Ενότητα 4.5.3) 

προκύπτει η αντίσταση και μέσω αυτής η διατομή α: 

𝑟 =
𝑉

𝐼
=

𝑉

𝛭𝛦𝛥
𝛵⁄
⇒ 휌 ∗ 𝐿 ∗ 𝑆 =

𝑉

𝛭𝛦𝛥
𝛵⁄
⇒ 휌 ∗ 𝐿 ∗

𝑇

𝑎
=
𝑉𝛵

𝛭𝛦𝛥
⇒ 

𝛼 =
휌 ∗ 𝐿 ∗ 𝛭𝛦𝛥

𝑉
=
0.021 ∗ 1.25 ∗ 9000

4
= 60𝑚𝑚2 

Σχέση 4.5-54 

Για πλάτος 3cm προκύπτει για τη λωρίδα από την υπολογισθείσα διατομή, πάχος ίσο με 2mm. 

Εάν θεωρηθεί διάσταση καθ’ ύψος στο τύλιγμα hw=15cm, τότε η εξωτερική επιφάνεια του 

τυλίγματος είναι: 

𝛢𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝐿𝑚 ℎ𝑤 = 1,25 ∗ 0,15 = 0,18 𝑚
2 Σχέση 4.5-55 

Ο συντελεστής ψύξης για τύλιγμα διέγερσης προσεγγίζεται από τη σχέση: 

𝑐 =
𝑥

1 + 0,1𝑢
 

Σχέση 4.5-56 

όπου  0.06<=x<=0.08 και u η περιφερειακή ταχύτητα ίση με 29,8m/sec (Ενότητα 4.5.2). Για 

x=0,072 προκύπτει ο συντελεστής c=0,0188. Για επιφάνεια απαγωγής S=0,18m2 και συντελεστή 

ψύξης c=0,0188 η ισχύς p που απάγεται ανά τύλιγμα προκύπτει για αύξηση θερμοκρασίας 

θ=65oC: 

𝑝 = 휃
𝑆

𝑐
= 65 ∗

0.18

0.0188
= 620𝑊 

Σχέση 4.5-57 

Η τάση είναι 4V οπότε υπολογίζεται το ρεύμα: 

𝐼𝑤 =
𝑝

𝑉
=
620

4
= 155𝛢 𝛼휈ά 휋ό휆휊 

Σχέση 4.5-58 

Ο αριθμός των σπειρών του τυλίγματος διέγερσης ανά πόλο προκύπτει τότε με δεδομένη 

ΜΕΔ 9000 Αμπερελίγματα σε πλήρες φορτίο, όπως υπολογίστηκε: 

𝛮𝑤 =
𝐹𝑡
𝐼𝑤
=
9000

155
= 58 ≈ 60 휀휆ί𝛾휇𝛼𝜏𝛼 𝛼휈ά 휋ό휆휊 

Σχέση 4.5-59 

Αν η κάθε σπείρα έχει dw=2mm πάχος με ενδιάμεση μόνωση από μίκα στα 0,3mm, τότε για 

τα 60 ελίγματα προκύπτει συνολικό ύψος  
ℎ𝑤 = 𝛮𝑤 𝑑𝑤 = 60 ∗ 2,3 = 13,8 𝑐𝑚 Σχέση 4.5-60 

συνολικά 15 cm εάν προστεθούν και 1,2 cm για την πρόσδεση. Η πυκνότητα ρεύματος προκύπτει 

2,58 Α/mm2. 

Το πάνω μέρος του τυλίγματος καλύπτεται  από μια ροδέλα χάλυβα, που διανέμει τις 

δυνάμεις που αναπτύσσονται σε συγκρατητικούς γάντζους, πακτωμένους στο δρομέα. Οι γάντζοι 

αυτοί συνδέονται με τα άκρα των τυλιγμάτων προκειμένου να αντισταθμιστούν φυγοκεντρικές 

δυνάμεις στα τυλίγματα, κατά την περιστροφή του δρομέα. Το σώμα του πόλου έχει πλάτος 19,5 

cm ή 0,656 σε μονάδες μέτρησης «απόσταση μεταξύ πόλων». Το ύψος του είναι επαρκές 

προκειμένου για την αναγκαία ροή να υπάρχουν φαινόμενα έντονου κορεσμού. Ο Πίνακας 25 

δείχνει τις διαστάσεις του πόλου. 

Η στήριξη του πόλου επιτυγχάνεται μέσω δύο μπουλονιών, διαμέτρου 1 3/8 της ίντσας εντός 

οπής διαμέτρου 2 1/8 της ίντσας. Οι δυνάμεις που παραλαμβάνονται αντιστοιχούν σε 40kg 

χαλκού ανά πόλο και 64kg βάρος σώματος πόλου. Η φυγοκεντρική δύναμη αντιστοιχεί σε 102kg.    
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4.5.6 Χαρακτηριστικά Ανοικτοκύκλωσης και Βραχυκυκλώματος 

Για τιμή μαγνητικής επαγωγής στο σίδηρο 0,8Wb/m2 το μαγνητικό κύκλωμα από σιδερένια 

ελάσματα απαιτεί μόνο 1 Αμπερέλιγμα ανά cm, τη στιγμή που το διάκενο απαιτεί 6400 

Αμπερελίγματα ανά cm.  

    Οι διαστάσεις του πόλου είναι οι εξής: 

  Σώμα Πόλου (p) Πέδιλο Πόλου (s) 

Μήκος L (cm) 33,5 33,5 

Πλάτος b (cm) 19,5 14 

Ύψος h (cm) 15 2,8 

Απόσταση c 
(cm) 12,7 9,7 

Πίνακας 25 Διαστάσεις Πόλου 

Η μαγνητεγερική δύναμη που απαιτεί το μαγνητικό κύκλωμα διαιρείται, όπως έχει 

προαναφερθεί σε αυτή που απαιτεί το ζύγωμα του δρομέα (ΑTy), σε αυτή που απαιτεί ο πόλος 

(ΑTp), το διάκενο (ΑTp), τα δόντια (ΑTt) και ο πυρήνας του στάτη (ΑTc). Χρησιμοποιώντας το 

συμβολισμό ΑTl=ΑTc+ΑTt+ΑTg, υπολογίζεται προσεγγιστικά η ροή σκέδασης μεταξύ του 

σώματος των πόλων και μεταξύ των σωμάτων των πόλων: 

𝛷𝑠 = 2𝛷1 + 4𝛷2 = 2휇0𝛢𝛵𝑙
𝐿𝑠ℎ𝑠
𝑐𝑠
+ 4휇0𝛢𝛵𝑙

ℎ𝑠
휋
logh

𝑐𝑠 +
1
2⁄ 휋𝑏

𝑐𝑠
= 

휇0𝛢𝛵𝑙(
2𝐿𝑠ℎ𝑠
𝑐𝑠

+ 2.94ℎ𝑠𝑙𝑜𝑔10 (1 +
1
2⁄ 휋𝑏

𝑐𝑠
) = 18𝐴𝑇 ∗ 10−8 

Σχέση 4.5-61 

 

𝛷𝑝 = 2𝛷3 + 4𝛷4휇0𝛢𝛵𝑙(
2𝐿𝑝ℎ𝑝
𝑐𝑝

+ 2.94ℎ𝑝𝑙𝑜𝑔10 (1 +
1
2⁄ 휋𝑏

𝑐𝑝
) = 61𝐴𝑇 ∗ 10−8 

Σχέση 4.5-62 

 

 

Εικόνα 4.5-9  Ροή Σκέδασης στους πόλους [9, Figure 118] 

Συναρτήσει της μαγνητεγερτικής δύναμης ATl μπορεί να υπολογιστεί η μαγνητική ροή στα 

σημεία πόλου. Η ροή που επάγει τάση στα τυλίγματα του στάτη είναι Φm. Στη κορυφή του πόλου 

είναι Φm +18*10-8 ATl ενώ στη βάση του πόλου, όπως και στο ζύγωμα του δρομέα (δεν υπάρχει 

σκέδαση στην μεταξύ τους απόσταση) Φm +79*10-8 ATl. Η σκέδαση, συνεπώς εξαρτάται από τη 

ΜΕΔ που απαιτεί ο πυρήνας του στάτη, τα δόντια και το διάκενο. Σε συνθήκες ανοικτοκύκλωσης, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι βρισκόμαστε στο γραμμικό τμήμα της καμπύλης. Με γνωστό ότι η V, 
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δηλαδή η ΗΕΔ Ε παράγεται στην ονομαστική φασική τιμή της (1910 V), εν κενώ από ροή 57,6 

mWb, μπορεί γραμμικά να συνδεθεί κάθε άλλη τιμή της Ε με έναν παράγοντα 57,6/1910=0,03.  

Αξιοποιώντας τη μορφή της καμπύλης στην Εικόνα 3.6-1 μπορεί να υπολογιστεί για κάθε 

τιμή της Ε σε κατάσταση ανοικτοκύκλωσης η χρήσιμη ροή και η ροή σκέδασης δεδομένου  ότι οι 

τιμές ΜΕΔ σε κατάσταση ανοικτοκύκλωσης είναι για τον πυρήνα του στάτη, τα δόντια και το 

διάκενο αέρα περίπου 100+700+4100 Αμπερελίγματα=4900 Αμπερελίγματα, δημιουργώντας για 

επαγόμενη ΗΕΔ 1 α.μ ροή στο ζύγωμα περίπου 61,7 mWb,βάσει των παραπάνω. Από τη συνολική 

ΜΕΔ που απαιτείται συνολικά για το μαγνητικό κύκλωμα υπολογίζεται για κάθε τιμή της ανά 

μονάδα επαγόμενης ΗΕΔ η τιμή του ρεύματος διέγερσης, με δεδομένα τα 60 τυλίγματα διέγερσης 

ανά πόλο. Ακολούθως, κατασκευάζεται η καμπύλη ανοικτοκύκλωσης. 

 

Εικόνα 4.5-10 Καμπύλες ανοικτοκύκλωσης – βραχυκυκλώματος για τη συγκεκριμένη μηχανή [9, 

Figure 352] 

Η ροή σκέδασης 0,11 α.μ. , όπως υπολογίστηκε, αντιστοιχεί σε ρεύμα διέγερσης 9 Α. Για τα 

60 τυλίγματα του πόλου η ΜΕΔ της αντίδρασης οπλισμού παράγεται από ρεύμα 56 Α. Συνολικά 

το ρεύμα διέγερσης είναι 65 Α. Με το δεύτερο αυτό σημείο (ονομαστικό ρεύμα, ρεύμα διέγερσης) 

κατασκευάζεται η καμπύλη βραχυκυκλώματος (Εικόνα 4.5-10). 

4.5.7 Απόδοση 

Στις απώλειες χαλκού του στάτη, όπως υπολογίστηκαν στην ενότητα 4.5.3, προστίθενται 

απώλειες στα δόντια και στο σώμα του πυρήνα, απώλειες χαλκού στο δρομέα, απώλειες διέγερσης 

και μηχανικές απώλειες και απώλειες αερισμού. 

Για τα περίπου 9000 Αμπερελίγματα (8900), που απαιτεί το μαγνητικό κύκλωμα σε πλήρες 

φορτίο (Ενότητα 4.5.5) προκύπτει ρεύμα διέγερσης για 60 τυλίγματα ίσο με 148 Α. Για αγωγό 

χαλκού περιελιγμένο 60 φορές γύρω από τον πόλο της διάταξης, πάχους ελίγματος 2mm, και για 

το σύνολο των 60 πόλων αντίσταση περίπου 0,55 Ω, που αντιστοιχεί σε απώλειες πλήρους 

φορτίου περίπου 12 kW. 

Οι απώλειες στις ψήκτρες είναι 300W με πτώση 1V σε κάθε ψήκτρα. Συνολικά, δηλαδή οι 

απώλειες διέγερσης είναι 12,3 kW  

Εάν υποτεθεί απόδοση διεγέρτριας ίση με 0,88 , αυτό οδηγεί σε επιπλέον απώλειες 

διέγερσης 12,3/0,88-12,3 = 1,7 kW, συνολικά 14 kW 

Για ελάσματα πάχους 0,4 mm οι απώλειες πυρήνα του στάτη υπολογίζονται βάσει του 

κάτωθι διαγράμματος: 
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Εικόνα 4.5-11 Ειδικές απώλειες πυρήνα [9, Figure 112] 

Με τιμή μαγνητικής επαγωγής 1,96 Wb/m2 στα δόντια προκύπτουν ειδικές απώλειες 25W/kg. 

Με βάρος 390 kg οι απώλειες στα δόντια γίνονται 9,75 kW. Αντίστοιχα για τον πυρήνα, 

θεωρώντας απώλειες 11W/kg, προκύπτει για βάρος 1260 απώλεια  13,9kW. 

Εμπειρικά τέλος εκτιμώνται οι μηχανικές απώλειες και απώλειες αερισμού στο 1% της 

ονομαστικής ισχύος, ήτοι 10kW. Συνολικά οι απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

χαλκού του στάτη, όπως υπολογίστηκαν στην Ενότητα 4.5.3 ανέρχονται σε 68,8kW με ισχύ 

εξόδου 1000kW, που αντιστοιχεί σε συντελεστή απόδοσης 1000/1068,8=93,6%. 

4.5.8 Ψύξη 

Το ποσοστό του χαλκού στον πυρήνα προς το συνολικό χαλκό στο στάτη (πυρήνας και 

διασυνδέσεις) είναι 29,5/87,5=0,34. Συνεπώς ο πυρήνας πρέπει να μπορεί να απάγει το ποσοστό 

αυτό των απώλειών χαλκού, τις απώλειες λόγω δινορρευμάτων (3kW), τις απώλειες πυρήνα και 

τις απώλειες δοντιών, δηλαδή 0,34*14,7+3+13,9+9,7=31,6kW.  

Το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας του στάτη, δηλαδή η εξωτερική κυλινδρική επιφάνεια 

και οι δύο επιφάνειες στα άκρα, είναι 3,36 m2 . Ο συντελεστής c εκτιμάται 0,27. Η απαγόμενη 

θερμότητα είναι, για αύξηση θερμοκρασίας 50οC, 6,2kW, αφήνοντας 25,4kW για την κυλινδρική 

επιφάνεια που «βλέπει» προς το διάκενο. Η Σχέση 4.5-56 για x=0,033 /οC  δίνει για αυτή την 

επιφάνεια ικανότητα απαγωγής θερμότητας 220W/oC. Ο συντελεστής ψύξης υπολογίζεται για 

τους αεραγωγούς ως 0,1/u=0,0033. Για συνολική επιφάνεια αεραγωγών 10,5m2  η ικανότητα 

απαγωγής τους εκτιμάται σε 10,5/0,0033=320W/ oC. Στις δύο επιφάνειες η αύξηση θερμοκρασίας 

θα είναι 25400/540 47 oC που είναι εντός ορίου (55 oC), προκειμένου να μην αλλάξει η κλάση 

μόνωσης.  
[9, §21.5] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- Βασικές Αρχές της Μεθόδου 

Πεπερασμένων Στοιχείων 

5.1 Εισαγωγή 

Κατά την ανάλυση και το σχεδιασμό ηλεκτρικών μηχανών ενδιαφέρει η εύρεση της 

κατανομής του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στον υπό εξέταση χώρου. Λόγω της 

πολυπλοκότητας της γεωμετρίας των διατάξεων, αλλά και της μη γραμμικότητας των υλικών, εν 

τούτοις, αναλυτική λύση δύσκολα βρίσκεται. Η προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσω μιας 

αριθμητικής μεθόδου. Κατά το παρελθόν έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, που επιτυγχάνουν 

μεγάλη ακρίβεια. 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι μια τέτοια μέθοδος. Η υποδιαίρεση της 

διάταξης σε πλήθος στοιχείων απλών γεωμετρικών σχημάτων βρήκε εφαρμογή γρήγορα, όχι μόνο 

σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά και σε σχεδόν όλα τα μαθηματικά ή φυσικά 

προβλήματα, λόγω και της δυνατότητας της να δίνει λύσεις σε προβλήματα χρονικά 

μεταβαλλόμενα και μη γραμμικά. Στη βιομηχανία, όπου η μέθοδος εφαρμόζεται έως και σήμερα, 

επέτρεψε να γίνονται προσομοιώσεις στον υπολογιστή αντί κατασκευής νέων δοκιμίων, κάτι που 

εξοικονομεί πολλούς πόρους . 

Φυσικά, απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύς για την επίλυση των προβλημάτων, για 

αυτό εφαρμόζοντας κανείς τη μέθοδο φροντίζει να εκμεταλλευτεί κάθε συμμετρία και να κάνει 

τον απαραίτητο συμβιβασμό όσον αφορά την επιθυμητή ακρίβεια, κατά την επιλογή του πλήθους 

και σχήματος των στοιχείων. 

Παρατίθενται ιστορικά στοιχεία της μεθόδου: 

 

► Το 1909 ο Γερμανός μαθηματικός Ritz ανέπτυξε τις αρχές της μεθόδου των πεπερασμένων 

στοιχείων.  

 

► Το 1915 ο Ρώσος μαθηματικός Galerkin ανέπτυξε σε βάθος τη θεωρία των πεπερασμένων 

στοιχείων. Η απουσία του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθυστέρησε τη διάδοση και 

περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου και παρέμεινε στάσιμη μέχρι την ευρεία χρήση του 

υπολογιστή. Με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή η μέθοδος έγινε γνωστή και διαδόθηκε 

στους ερευνητές. Η ιδέα της ανάπτυξης της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων 

γεννήθηκε στην αεροναυπηγική από την ανάγκη της εύρεσης λύσης στα δύσκολα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην κατασκευή των αεροσκαφών.  

 

► Το 1941 ο Hrenikoff εισήγαγε την καλούμενη framework method (μέθοδο του πλαισίου) 

με την οποία ένα επίπεδο ελαστικό μέσο μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα ισοδύναμο 

σύστημα ράβδων και δοκών.  

 

► Επίλυση του προβλήματος μέσω της επίλυσης του προαναφερθέντος συστήματος 

 

► Το 1943 ο Γερμανός μαθηματικός Courant έλυσε το πρόβλημα της στρέψης 

χρησιμοποιώντας τριγωνικά στοιχεία με την αρχή της ελαχίστης δυναμικής ενέργειας 

(minimum potential energy) και την ονόμασε Rayleigh-Ritz μέθοδο. Επειδή τότε δεν 

υπήρχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η θεωρία του Courant δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί 

και ξεχάστηκε μέχρι που ανακαλύφθηκε ο υπολογιστής και οι επιστήμονες ξανά 

θεμελίωσαν τη μέθοδο.  

 

► Το 1955 ο Έλληνας Ι. Αργύρης έγραψε ένα βιβλίο με θέμα ‘Ενεργειακά Γενικά περί των 

Πεπερασμένων Στοιχείων 21 θεωρήματα και η μέθοδος των μητρώων’ και εισήγαγε τις 

αρχές των πεπερασμένων στοιχείων.  
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► Το 1956 οι Αμερικανοί Τurner, Clough, Martin και Top υπολόγισαν το μητρώο 

δυσκαμψίας της ράβδου και άλλων στοιχείων.  

 

► Το 1960 ο Ι. Αργύρης και ο Kelsey δημοσίευσαν την εργασία τους, η οποία βασιζόταν στις 

αρχές των πεπερασμένων στοιχείων.  

 

► Το 1960 ο Clough καθηγητής του πανεπιστημίου ‘University of California, Berkeley’ της 

Αμερικής, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το όνομα ‘Πεπερασμένα στοιχεία’ (Finite 

elements) στην εργασία του και από τότε όλοι χρησιμοποιούν την παραπάνω ονομασία.  

 

► Το 1967 οι Zienkiewicz και Chung έγραψαν το πρώτο βιβλίο των πεπερασμένων 

στοιχείων. 

 Από τότε ένας μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και βιβλίων ακολούθησε με 

αντικείμενο την εφαρμογή των πεπερασμένων στοιχείων στην μηχανική, στα ρευστά, τη 

θερμότητα, την ακουστική, την κατεργασία των μετάλλων, τον ηλεκτρισμό και 

ηλεκτρομαγνητισμό και σε πολλές άλλες επιστήμες. 

 

 

5.2 Πεδιακά Προβλήματα με Συνοριακές Συνθήκες 

Οι εξισώσεις του Maxwell αποτελούν ένα σύστημα συζευγμένων διαφορικών εξισώσεων ως 

προς Ε και Β. Η επίλυσή τους ανάγεται σε επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων. Για 

παράδειγμα, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι ο νόμος του Gauss για τον ηλεκτρισμό στη 

διαφορική του μορφή δίνεται από τη Σχέση 2.1-2. Χρησιμοποιώντας και τον ορισμό του βαθμωτού 

δυναμικού, ο νόμος του Gauss προκύπτει: 𝛻𝜠 =
𝜌

0
⇒𝛻2𝑉 =

𝜌

0
 , που είναι η εξίσωση Poisson. 

Αντίστοιχα, για χωρική πυκνότητα φορτίου ρ=0 προκύπτει η εξίσωση Laplace. Γενικεύοντας, 

ένα πρόβλημα διανυσματικού πεδίου μπορεί να παρασταθεί με μια διαφορική εξίσωση της 

μορφής: 
𝐿𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) Σχέση 5.2-1 

όπου L ένας διανυσματικός τελεστής (εν προκειμένω, ο τελεστής Laplace), φ η συνάρτηση προς 

προσδιορισμό (το βαθμωτό δυναμικό) και f η πεδιακή δύναμη (στην εξίσωση Poisson η ποσότητα 
𝜌

0
 , δηλαδή η χωρική πυκνότητα φορίου δια την διηλεκτρική σταθερά στο κενό).  

Το δοσμένο πρόβλημα έχει άπειρες λύσεις, μία οικογένεια λύσεων. Οι αυθαίρετες 

συναρτήσεις που απαρτίζουν την οικογένεια λύσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες 

εξισώσεων ίδιας μορφής, πλήθους ίσου με την τάξη της διαφορικής εξίσωσης. Από τις άπειρες 

λύσεις προσδιορίζεται μια μοναδική συνάρτηση, εάν είναι γνωστή η τιμή σε κάποιο ή κάποια 

σημεία του χώρου. Το πρόβλημα κατασκευάζεται έτσι, ούτως ώστε να έχουμε γνωστές τιμές στο 

όριο του υπό εξέταση χώρου. Αυτές είναι οι συνοριακές συνθήκες, οι οποίες δίνουν την τιμή της 

προς προσδιορισμό συνάρτησης (Συνθήκες Dirichlet) ή την τιμή της κάθετης παραγώγου της 

συνάρτησης (Συνθήκες Neumann). Σε κάθε περίπτωση, εάν η τιμή στο όριο είναι μηδενική, η 

συνθήκη καλείται ομογενής. Στην Εικόνα 5.2-1 Ω είναι ο υπό εξέταση χώρος και Γ το όριό του, 

χωρισμένο σε δύο τμήματα (Γ1 και Γ2). Στο Γ1 υπάρχει συνθήκη Dirichlet (μη ομογενής) και στο 

Γ2 συνθήκη Neumann (μη ομογενής). Συνοπτικά η κατηγοριοποίηση των συνοριακών Συνθηκών 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 26) 
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Εικόνα 5.2-1 Συνοριακές Συνθήκες Dirichlet στο Γ1 και Neumann στο Γ2 

 

 Dirichlet Neumann 

Ομογενείς 𝜑 = 0, 𝜎𝜏휊 𝛤1, 1ου βαθμού 𝜕𝜑

𝜕𝑛
= 0, 𝜎𝜏휊 𝛤2, 2ου βαθμού 

𝜕𝜑

𝜕𝑛
+ 𝑘𝜑 = 0, 𝜎𝜏휊 𝛤2, 3ου βαθμού 

Μη ομογενείς 𝜑 = 𝜑1, 𝜎𝜏휊 𝛤1 

 

𝜕𝜑

𝜕𝑛
+ 𝑘𝜑 = 𝜑2, 𝜎𝜏휊 𝛤2 

Πίνακας 26 Οριακές Συνθήκες 

[10, §2.2] 

5.3 Κλασική Μέθοδος Επίλυσης Πεδιακού Προβλήματος 

Ο αντικειμενικός σκοπός της εκάστοτε μεθόδου επίλυσης είναι, εφόσον δεν είναι εύκολο να 

βρεθεί η συνάρτηση, να βρεθεί συνάρτηση φ’ η οποία να προσεγγίζει τη φ. Η φ’ πρέπει να 

ικανοποιεί προσεγγιστικά τόσο τη Σχέση 5.2-1, όσο και τις συνοριακές συνθήκες.. Η φ’ προκύπτει 

ως άθροισμα απλούστερων συναρτήσεων, πολλαπλασιασμένων με κατάλληλους συντελεστές 

(γραμμικός συνδυασμός). Αφού προσδιοριστούν αυτές οι συναρτήσεις (συναρτήσεις παρεμβολής), 

η εύρεση της φ’ ανάγεται στον υπολογισμό αυτών των συντελεστών. Για παράδειγμα, εάν 

επιλεγούν πολυωνυμικές συναρτήσεις ως συναρτήσεις παρεμβολής, το πρόβλημα ανάγεται σε 

επίλυση γραμμικού συστήματος.  

Η φ’ θα μπορούσε να παρασταθεί ως: 

𝜑′(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =∑𝛷𝑗𝑣𝑗

𝑛

𝑗=1

 
Σχέση 5.3-1 

Όπου 𝑣𝑗 η συνάρτηση παρεμβολής και 𝛷𝑗 ο συντελεστής ο οποίος πρέπει να υπολογιστεί. Από τις 

μεθόδους που υπολογίζουν προσεγγιστικά τη φ’ θα αναφερθούν οι τρείς κυριότερες που είναι η 

κλασική Μέθοδος Υπολοίπου (Μέθοδος Galerkin), η κλασική μέθοδος απόκλισης (μέθοδος 

Rayleigh-Ritz) και η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. 

Ενώ οι δύο πρώτες μέθοδοι αναφέρονται σε ολόκληρο τον προς εξέταση χώρο και 

υπολογίζουν μια φ’ ως γραμμικό συνδυασμό συναρτήσεων με πεδίο ορισμού ολόκληρο το χώρο, η 

μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων διαιρεί το χώρο σε μικρότερα τμήματα και αναλύει κάθε τμήμα 

ξεχωριστά. Σε κάθε τμήμα υπολογίζεται φ’ ως γραμμικός συνδυασμός συναρτήσεων παρεμβολής 
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με πεδίο ορισμού το τμήμα, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται αρκετά απλούστερες συναρτήσεις 

παρεμβολής. 

5.3.1 Ιδιότητες του Διαφορικού τελεστή L 

Όπως θα φανεί στα επόμενα είναι χρήσιμο να προσδιοριστούν κάποιες ιδιότητες του τελεστή 

L. Για τον προσδιορισμό αυτών των ιδιοτήτων θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του εσωτερικού 

γινομένου μεταξύ δύο συναρτήσεων a και b, στον χώρο τ. 

𝒂 ∗ 𝒃 = ∫ 𝒂 ∗ �̅�
𝝉

𝒅𝝉, 𝒃 ̅𝝈𝝊𝜻𝝊𝜸ή𝝇 𝝁𝜾𝜸𝜶𝜹𝜾𝜿ό𝝇 
Σχέση 5.3-2 

Αξιοποιώντας τον ορισμό που προκύπτει από τη Σχέση 5.3-2 και γνωρίζοντας ότι το 

εσωτερικό γινόμενο έχει γραμμικές ιδιότητες (ιδιότητα επιμερισμού με συνάρτηση και σταθερά) 

μπορεί να ελεγχθεί για παράδειγμα εάν ο τελεστής L διαθέτει την ιδιότητα της αντιμετάθεσης 

εντός εσωτερικού γινομένου, δηλαδή εάν 𝐿𝒂 ∗ 𝒃 = 𝒂 ∗ 𝐿𝒃. Αυτή η ιδιότητα θα αποδειχθεί πολύ 

χρήσιμη κατά την επίλυση των συστημάτων εξισώσεων που προκύπτουν από τις παρακάτω 

μεθόδους. 

Ελέγχεται ακόμα εάν ο τελεστής L είναι ορισμένος θετικά εφόσον το εσωτερικό γινόμενο 

𝐿𝒂 ∗ 𝒃 > 0 , εάν a<>0, ή 𝐿𝒂 ∗ 𝒃 = 0, εάν a=0. 

Από εδώ και κάτω, για λόγους συντομίας αντί του ολοκληρώματος (Σχέση 5.3-2) θα 

χρησιμοποιείται το σύμβολο <>, ούτως ώστε 

< 𝒂 ∗ 𝒃 >= ∫ 𝒂 ∗ �̅�
𝝉

𝒅𝝉 
Σχέση 5.3-3 

[10, §2.3] 

5.4 Κλασική Μέθοδος Υπολοίπου (Μέθοδος Galerkin) 

Επιστρέφοντας στη Σχέση 5.2-1, προκύπτει 𝐿𝜑 − 𝑓 = 0. Για μία συνάρτηση φ’, που 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Ενότητας 5.3, προσεγγίζοντας ικανοποιητικά τη φ ισχύει σε 

ολόκληρο το χώρο: 
𝐿𝜑′ − 𝑓 = 𝑟, 
lim 𝑟 = 0 

Σχέση 5.4 1 

Το ολοκλήρωμα αυτών των υπολοίπων στο χώρο 𝜏𝐷 , προκύπτει 0, εφόσον έχουν σταθμιστεί 

με κατάλληλες συναρτήσεις βάρους w, ώστε για κάθε χώρο 𝜏𝐷 που συνθέτει το χώρο να ισχύει: 

𝑅𝑖 = ∫ 𝑤𝑖(
𝜏𝐷

 𝐿𝜑′ − 𝑓)𝑑𝜏 = 0 
Σχέση 5.4-1 

 

Η μέθοδος Galerkin προτείνει οι συναρτήσεις βάρους να τεθούν ίσες με τις συναρτήσεις 

παρεμβολής 𝑣𝑗, όπως αναφέρθηκαν στην ενότητα 5.3, το οποίο οδηγεί σε ακριβέστερα 

αποτελέσματα. 

Τούτου δοθέντος, η Σχέση 5.4-1 προκύπτει, χρησιμοποιώντας τη Σχέση 5.3-1: 

𝑅𝑖 = ∫ (𝑣𝑖𝐿∑𝛷𝑗𝑣𝑗

𝑁

𝑗=1𝜏𝐷

− 𝑣𝑖𝑓)𝑑𝜏 = 0 , 𝑖 = 1,2… ,𝑁 

Σχέση 5.4-2 

 

Ο υπολογισμός των συντελεστών Φ, σε μορφή πίνακα [Φ],  πραγματοποιείται μέσω της 

επίλυσης του συστήματος εξισώσεων: 
[SS][Φ] = [Τ] Σχέση 5.4-3 

Τα στοιχεία του πίνακα [SS] είναι: 

𝑆𝑖,𝑗 =
1

2
∫ (𝑣𝑖
𝜏𝐷

𝐿𝑣𝑗 + 𝑣𝑗𝐿𝑣𝑖)𝑑𝜏 
Σχέση 5.4-4 

Ενώ τα στοιχεία του πίνακα [Τ] είναι: 
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𝛵𝑖,𝑗 = ∫ (𝑣𝑖
𝜏𝐷

𝑓)𝑑𝜏 
Σχέση 5.4-5 

Εάν αποδειχθεί ότι ο τελεστής L φέρει την ιδιότητα της αντιμετάθεσης εντός εσωτερικού 

γινομένου κατά τα γραφόμενα στην Ενότητα 5.3.1, τότε ο πίνακας [SS] προκύπτει συμμετρικός 

και τα στοιχεία του είναι: 

𝑆𝑖,𝑗 = ∫ (𝑣𝑖
𝜏𝐷

𝐿𝑣𝑗)𝑑𝜏 
Σχέση 5.4-6 

Σε τέτοια περίπτωση, το σύστημα εξισώσεων της μεθόδου Galerkin ταυτίζεται με το σύστημα 

που παράγει η κλασική μέθοδος αποκλίσεων. 
[10, §2.4] 

5.5 Κλασική Μέθοδος Αποκλίσεων (Μέθοδος Rayleigh-Ritz) 

5.5.1 Εισαγωγή 

Σκοπός της μεθόδου είναι η εύρεση συνάρτησης F(φ) (συναρτησιακό), της οποίας το 

ελάχιστο να αντιστοιχεί στη λύση του προβλήματος. Η ιδέα αντιστοιχεί στην ελαχιστοποίηση 

της δυναμικής ενέργειας του συστήματος. Η μέθοδος ακολουθεί ολοκληρωτική προσέγγιση. Η 

συνάρτηση F θα πρέπει βελτιστοποιούμενη από την εξίσωση Euler-Lagrange να οδηγεί στην 

αρχική, εν προκειμένω στη Σχέση 5.2-1. Το συναρτησιακό F(φ) προκύπτει, σύμφωνα και με το 

συμβολισμό για το εσωτερικό γινόμενο διανυσματικών συναρτήσεων που υιοθετήθηκε: 

𝐹(𝜑) =
1

2
< 𝐿𝜑, 𝜑 > −

1

2
< 𝜑, 𝑓 > −

1

2
< 𝑓, 𝜑 > 

Σχέση 5.5-1 

Αντικαθιστώντας στη Σχέση 5.5-1 τη Σχέση 5.3-1 προκύπτει η F συνάρτηση των 

συντελεστών Φ. Το ελάχιστο της συνάρτησης F προκύπτει για μηδενισμό της παραγώγου ως προς 

τους συντελεστές Φ (Με μηδενισμό της παραγώγου προκύπτει ακρότατο, απαιτείται ακόμα 

θετική δεύτερη παράγωγος). Το αποτέλεσμα αυτής της εξίσωσης είναι η δημιουργία ενός 

συστήματος γραμμικών εξισώσεων αντίστοιχων με αυτών που παρήγαγε η μέθοδος Galerkin, 

δηλαδή: 
𝑑𝐹

𝑑𝛷𝑖
= 0⇒ [SS][Φ] = [Τ] 

Σχέση 5.5-2 

Στη μέθοδο αποκλίσεων είναι προαπαιτούμενο ο τελεστής L να φέρει την ιδιότητα 

αντιμετάθεσης εντός εσωτερικού γινομένου, σύμφωνα με την Ενότητα 5.3.1. Ως εκ τούτου ο 

πίνακας [SS] προκύπτει συμμετρικός και το σύστημα εξισώσεων που παράγεται ταυτόσημο με το 

αντίστοιχο της μεθόδου Galerkin. 

5.5.2 Λύση πεδιακού προβλήματος με μέσα της μεθόδου απόκλισης 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα στόχος είναι η απόδειξη ότι για πρόβλημα που περιγράφεται 

από τη Σχέση 5.2-1 και με ομογενείς οριακές συνθήκες (Dirichlet ή Neumann) η λύση είναι το 

ελάχιστο της συνάρτησης F(φ’), όπως ορίστηκε στην Ενότητα 5.5.1. Αρκεί να αποδειχθεί ότι dF=0 

και d(dF)>0. Υπενθυμίζεται ότι ο τελεστής L φέρει την ιδιότητα της αντιμετάθεσης εντός 

εσωτερικού γινομένου. Ισχύει ότι: 

𝐹 + 𝑑𝐹 = 𝐹(𝜑 + 𝑑𝜑)
5.5−1
⇒    

𝐹 + 𝑑𝐹 =
1

2
< 𝐿(𝜑 + 𝑑𝜑), (𝜑 + 𝑑𝜑) > −

1

2
< (𝜑 + 𝑑𝜑), 𝑓 > −

1

2
< 𝑓, (𝜑 + 𝑑𝜑) > 

Σχέση 5.5-3 

Εφαρμόζοντας επιμερισμό και αξιοποιώντας την ιδιότητα αντιμετάθεσης εντός εσωτερικού 

γινομένου, διαδοχικά στη Σχέση 5.5-3, προκύπτει, κρατώντας μόνο τους όρους που περιέχουν 

διαφορικά: 
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𝑑𝐹 =
1

2
< 𝐿𝜑, 𝑑𝜑 > +

1

2
< 𝐿𝑑𝜑, 𝜑 > −

1

2
< 𝑑𝜑, 𝑓 > −

1

2
< 𝑓, 𝜑 > = 

1

2
< 𝑑𝜑, 𝐿𝜑 − 𝑓 > +

1

2
< 𝐿𝜑 − 𝑓, 𝑑𝜑 > 

Σχέση 5.5-4 

 

Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου  (Σχέση 5.3-2) προκύπτει: 

𝑑𝐹 = 𝑅𝑒(< 𝑑𝜑, 𝐿𝜑 − 𝑓 >)
𝑑𝐹=0
⇒  𝑅𝑒(< 𝑑𝜑, 𝐿𝜑 − 𝑓 >) = 0 Σχέση 5.5-5 

Προκειμένου η Σχέση 5.5-5 να ικανοποιείται για κάθε dφ, δεδομένου ότι η dφ είναι 

αυθαίρετη μεταβολή της φ, θα πρέπει η φ να ικανοποιεί τη Σχέση 5.2-1.  Εξετάζεται εάν το 

ακρότατο αντιστοιχεί σε ελάχιστο: 
𝑑(𝑑𝐹) = 𝑑𝐹(𝜑 + 𝑑𝜑) − 𝑑𝐹(𝜑) = 𝑅𝑒(< 𝑑𝜑, 𝐿𝑑𝜑 >) > 0 Σχέση 5.5-6 

Εφόσον γίνει η παραδοχή ότι ο τελεστής L είναι θετικά ορισμένος, σύμφωνα με την ενότητα 

5.3.1.  

Συμπερασματικά, εφόσον ισχύει η ιδιότητα της αντιμετάθεσης εντός εσωτερικού γινομένου 

για τον τελεστή L,τότε εφόσον η φ ικανοποιεί τη Σχέση 5.2-1  προκύπτει ακρότατο για κάθε dφ. 

Ελάχιστο προκύπτει μόνο εφόσον ο L είναι θετικά ορισμένος, λύση έχει προκύψει και μόνο από 

την απαίτηση του ακρότατου, εντούτοις. 

5.5.3 Ορισμός των τροποποιημένων αποκλίσεων 

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί με μη ομογενείς συνοριακές συνθήκες. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο τελεστής L δε φέρει την ιδιότητα αντιμετάθεσης εντός εσωτερικού γινομένου και 

ως εκ τούτου η μέθοδος δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτή η ιδιότητα θεωρήθηκε εξ’ αρχής ως 

προαπαιτούμενη και εν συνεχεία αποδείχτηκε ότι είναι τέτοια. Θα πρέπει να μετατραπεί το 

πρόβλημα σε πρόβλημα με ομογενείς συνοριακές συνθήκες. Αν οριστεί συνάρτηση που να 

ικανοποιεί τις μη οριακές συνθήκες, τότε η φ’=φ-ψ ικανοποιεί τις ομογενείς οριακές συνθήκες 

και ο τελεστής L ικανοποιεί την προαπαιτούμενη ιδιότητα. Προκύπτει μια f’=f-Lψ και η 

συνάρτηση F γίνεται για φ=φ’ και f=f’: 

𝐹(𝜑′) =
1

2
< 𝐿𝜑′, 𝜑′ > −

1

2
< 𝜑′, 𝑓′ > −

1

2
< 𝑓′, 𝜑′ > 

Σχέση 5.5-7 

Αντικαθιστώντας φ’=φ-ψ προκύπτει μια F(φ), τροποποιημένη σε σχέση με τη Σχέση 5.5-1, 

που περιλαμβάνει και τη συνάρτηση ψ, έχοντας ενσωματώσει ουσιαστικά τις μη ομογενείς 

συνοριακές συνθήκες. 

𝐹(𝜑) =
1

2
< 𝐿𝜑, 𝜑 > −

1

2
< 𝐿𝜑,𝜓 > −

1

2
< 𝜑, 𝐿𝜓 > −

1

2
< 𝜑, 𝑓 > −

1

2
< 𝑓, 𝜑 > 

Σχέση 5.5-8 

Εάν ο δεύτερος και ο τρίτος όρος παρασταθούν ως ολοκληρώματα με όρια τις συνοριακές 

συνθήκες, μέσω των θεωρημάτων Stokes και Gauss (απόκλισης), τότε ο δεύτερος και τρίτος όρος 

απαλείφονται. 

Αποδεικνύεται ότι μπορούν να εφαρμοστούν τροποποιήσεις ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του 

τελεστή L, ούτως ώστε η μέθοδος να γενικεύεται. 

5.5.4 Φυσικές συνοριακές συνθήκες 

Στη μεταβλητή μέθοδο, οι οριακές συνθήκες μπορούν να διακριθούν μεταξύ φυσικών  και 

γεωμετρικών οριακών συνθηκών. Οι φυσικές οριακές συνθήκες είναι εκείνες που 

ικανοποιούνται αυτόματα στο ακρότατο του συναρτησιακού. Οι γεωμετρικές οριακές συνθήκες 

πρέπει να προστεθούν στον ορισμό του συναρτησιακού προκειμένου να ληφθεί η ακριβής λύση 

του προβλήματος του πεδίου. Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι οι συνθήκες Neumann είναι 

φυσικές, ενώ οι συνθήκες Dirichlet είναι γεωμετρικές. 
[10, §2.5] 
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5.6 Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων 

5.6.1 Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.3 η διαφορά της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων 

σε σχέση με τις υπόλοιπες κλασικές μεθόδους των προηγούμενων ενοτήτων είναι ότι οι 

συναρτήσεις παρεμβολής που επιλέγονται προκειμένου γραμμικά συνδυαζόμενες να δώσουν τη 

συνάρτηση φ’ ως προσέγγιση της φ, ορίζονται μόνο στο στοιχειώδη χώρο των υποτομέων του 

συνολικού χώρου στους οποίους αυτός έχει χωριστεί. Οι συναρτήσεις παρεμβολής τότε είναι 

απλές συναρτήσεις, λόγω των μικρών διαστάσεων του χώρου, ενώ οι ποσότητες προς υπολογισμό 

είναι οι συντελεστές Φ αυτών των συναρτήσεων.  

Η μέθοδος αποτελείται από τα εξής επί μέρους βήματα: 

1) Διαχωρισμός του χώρου. Ο χώρος διαχωρίζεται σε υποτομείς πολύ μικρών διαστάσεων 

 

2) Επιλογή των συναρτήσεων παρεμβολής – Απλές συναρτήσεις λόγω των μικρών διαστάσεων 

των υποτομέων 

 

3) Δημιουργία συστήματος εξισώσεων για την επίλυση του προβλήματος. Το σύστημα μπορεί 

να προκύψει από τη μέθοδο Galerkin ή από τη μέθοδο Rayleigh-Ritz. 

 

4) Επίλυση του προβλήματος μέσω της επίλυσης του προαναφερθέντος συστήματος 

 

5.6.2 Διαχωρισμός στοιχείων 

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, ο χώρος μπορεί να είναι μια καμπύλη, εάν το 

πρόβλημα είναι μονοδιάστατο, μια επιφάνεια, εάν το πρόβλημα είναι δισδιάστατο και ένας 

γεωμετρικός όγκος εάν το πρόβλημα είναι τρισδιάστατο. Η επιλογή του πλήθους και του 

σχήματος των υποτομέων στους οποίους θα διαχωριστεί ο χώρος είναι νευραλγικής σημασίας, 

καθώς επηρεάζει τόσο την ακρίβεια της λύσης, όσο και το μέγεθος της μνήμης που θα απαιτηθεί 

από τον υπολογιστή. 

Οι επί μέρους υποτομείς συνθέτουν τον αρχικό χώρο. Σε μονοδιάστατο πρόβλημα ο 

υποτομέας είναι αναγκαστικά ένα πολύ μικρό τμήμα της καμπύλης. Σε δισδιάστατο μπορεί να 

επιλεγεί οποιοδήποτε πολύγωνο πολύ μικρών διαστάσεων, με συνηθέστερες επιλογές το τρίγωνο 

ή το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ενώ σε τρισδιάστατο συνηθισμένες επιλογές είναι το 

τετράεδρο, το τριγωνικό πρίσμα ή το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Τα σχήματα αυτά φαίνονται 

στην Εικόνα 5.6-1. 

 

Εικόνα 5.6-1 Στοιχειώδη σχήματα για χωρισμό του χώρου 

5.6.3 Επιλογή Συνάρτησης Παρεμβολής 

Για κάθε στοιχείο m του χώρου επιλέγεται πολυωνυμική συνάρτηση, ως συνάρτηση 

παρεμβολής. Χρησιμοποιώντας πολυώνυμο πρώτου βαθμού επιτυγχάνεται γραμμική παρεμβολή, 

δευτέρου τετραγωνική και ούτω καθεξής. Ανώτερου βαθμού πολυώνυμα αυξάνουν την ακρίβεια 

της λύση, δυσχεραίνουν τη δημιουργία του συστήματος εξισώσεων, εν τούτοις. Η συνάρτηση φ’, 

η οποία προσεγγίζει τη φ προκύπτει για κάθε στοιχείο m: 
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𝜑𝑚
′ =∑𝛷𝑚𝑗𝑣𝑚𝑗

𝑛

𝑗=1

 
Σχέση 5.6-1 

Οι συντελεστές Φ ορίζονται για κάθε κόμβο του στοιχείου (έστω n κόμβοι). Αντίστοιχα, για 

κάθε κόμβο ορίζεται συνάρτηση παρεμβολής. 

5.6.4 Διατύπωση Εξισώσεων Συστήματος – Υπολογισμός 

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε η μέθοδος υπολοίπου είτε η μέθοδος 

αποκλίσεων, αντί του συνολικού χώρου, στο χώρο που ορίζεται από το στοιχείο.  

Με τη μέθοδο Galerkin προκύπτει για κάθε στοιχείο m και σε κάθε κόμβο του j το υπόλοιπο 

R: 

𝑅𝑖𝑚 = ∫ (𝑣𝑖𝐿∑𝛷𝑚𝑗𝑣𝑚𝑗

𝑁

𝑗=1𝜏𝐷

− 𝑣𝑖𝑓𝑚)𝑑𝜏 = 0 , 𝑖 = 1,2… ,𝑁 

Σχέση 5.6-2 

Τα υπόλοιπα τίθενται ίσα με το 0, προκειμένου οι συντελεστές Φ να καταστήσουν τη φ’ 

ακριβή προσέγγιση της φ και προκύπτει το σύστημα  [SS][Φ] = [Τ] (Σχέση 5.4-3) 

Με τη μέθοδο Rayleigh-Ritz υπάρχει το συναρτησιακό F(φ’) να παρίσταται ως άθροισμα 

συναρτησιακών για κάθε στοιχείο : 

𝐹(𝜑′) = ∑ 𝐹(𝜑′
𝑚
)

𝑀

𝑚=1

= ∑[
1

2
∫ 𝜑′

𝑚
𝐿𝜑′

𝑚
𝑑𝜏 −

1

2
∫ 𝑓𝑚𝜑

′
𝑚
𝑑𝜏]

𝜏𝜏

𝑀

𝑚=1

= 

1

2
[𝜑]𝑡[𝑆𝑆][𝜑] − [𝜑]𝑡[𝛵] 

Σχέση 5.6-3 

 

Η απαίτηση να είναι η παράγωγος του συναρτησιακού ίση με το 0, παράγει ένα σύστημα 

εξισώσεων όμοιο με αυτό που προκύπτει από τη Σχέση 5.4-3 [SS][Φ] = [Τ]. 
Ο πίνακας [SS] που προκύπτει από τη μέθοδο Rayleigh-Ritz είναι συμμετρικός, λόγω των 

ιδιοτήτων του τελεστή L, κάτι που δεν ισχύει απαραιτήτων στη μέθοδο Galerkin. 

Ο υπολογισμός ανάγεται στην επίλυση γραμμικού συστήματος, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι συντελεστές των συναρτήσεων παρεμβολής Φ. Εφόσον ο πίνακας [SS] περιέχει 

αρκετά μπορούν να επιλεγούν διάφορες αριθμητικές μέθοδοι για τη λύση του συστήματος. 
[10, §2.6] 

5.7 Συμπεράσματα  

Η κατανομή του ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου μπορεί, εφόσον η γεωμετρία της υπό 

εξέταση διάταξης είναι πολύπλοκη, να μην είναι εφικτό να προσδιοριστεί αναλυτικά. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις εφαρμόζονται αριθμητικές μέθοδοι οι οποίες προσπαθούν να προσεγγίσουν 

ακριβέστερα τη λύση ενός τέτοιου προβλήματος , με πιο γνωστές τη κλασική μέθοδο υπολοίπου 

(Galerkin) και την κλασική μέθοδο αποκλίσεων. Η προσέγγιση της λύσης πραγματοποιείται με 

γραμμικό συνδυασμό συναρτήσεων παρεμβολής. Οι συναρτήσεις αυτές επιλέγονται και η λύση 

ανάγεται στον προσδιορισμό των συντελεστών τους μέσω της επίλυσης γραμμικού συστήματος. 

(Rayleigh-Ritz). Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων διαιρεί το χώρο σε στοιχεία μικρών 

διαστάσεων και απλού σχήματος. Κατόπιν εφαρμόζεται σε κάθε στοιχείο κάποια από τις 

παραπάνω μεθόδους με τη διαφορά ότι οι συναρτήσεις παρεμβολής που επιλέγονται είναι 

απλούστερες. 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιείται ευρέως και δίνει ακριβή 

αποτελέσματα. Πρέπει να δοθεί προσοχή στην επιλογή των γεωμετριών των στοιχείων και των 

συναρτήσεων παρεμβολής λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ακρίβεια, αλλά και τη 

διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- Βασικές Αρχές Εφαρμογής 

Πεπερασμένων Στοιχείων σε Δύο Διαστάσεις 

6.1 Εισαγωγή 

Η πλειοψηφία των προβλημάτων που σχετίζεται με ηλεκτρικές μηχανές μπορεί να 

περιγραφεί στο δισδιάστατο χώρο με ικανοποιητική ακρίβεια. Μεταξύ άλλων, το κύριο 

πλεονέκτημα είναι η μείωση της απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος. Κατόπιν τα μη αμελητέα 

φαινόμενα που παραλήφθηκαν στη δισδιάστατη ανάλυση μπορούν να ληφθούν υπόψη μέσω 

κατάλληλων διορθωτικών συντελεστών. Στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται η μέθοδος των 

πεπερασμένων στοιχείων σε καρτεσιανές συντεταγμένες. 

6.1.1 Διατύπωση πεδιακού προβλήματος δύο διαστάσεων 

Σε προβλήματα δύο διαστάσεων ο υπό εξέταση χώρος είναι μια επιφάνεια S και το όριό του 

μια κλειστή καμπύλη l. Εάν θεωρηθεί πρόβλημα χρονικά μη μεταβαλλόμενο, με f(x,y) την 

πεδιακή δύναμη και φ(x,y) την προς προσδιορισμό βαθμωτή συνάρτηση, η διαφορική εξίσωση 

που το περιγράφει είναι: 

−𝛻(𝛼𝛻𝜑) + 𝛽𝜑 = −
𝜕

𝜕𝑥
(𝑎𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝑎𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
) + 𝛽𝜑 = 𝑓 

Σχέση 6.1-1 

Εάν ο υπό εξέταση χώρος είναι αντίστοιχος με την Εικόνα 5.2-1, δηλαδή επιφάνεια με 

σύνορο κλειστή καμπύλη Γ, η οποία διαιρείται στις ανοικτές καμπύλες Γ1 και Γ2, οι συνοριακές 

συνθήκες που ορίζουν τη Σχέση 6.1-1 είναι: 
𝜑 = 𝜑𝑓, 𝜎𝜏휊 𝛤1 Σχέση 6.1-2 

(𝑎𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝑎𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝒏 + 𝑘𝜑 = 𝜑𝑔, 𝜎𝜏휊 𝛤2 

Σχέση 6.1-3 

Με ux, uy συμβολίζονται τα μοναδιαία διανύσματα παράλληλα στους άξονες x και y αντίστοιχα. 

H Σχέση 6.1-2 είναι μη ομογενής συνοριακή συνθήκη Dirichlet και η Σχέση 6.1-3 είναι μη 

ομογενής συνοριακή συνθήκη Neumann. 

Στη Σχέση 6.1-1 και στη Σχέση 6.1-3 οι ποσότητες 𝑎𝑥, 𝑎𝑦 και β είναι γνωστές παράμετροι, 

οι οποίες σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του υλικού στον υπό εξέταση χώρο. Στη Σχέση 

6.1-2 και στη Σχέση 6.1-3 οι ποσότητες k, 𝜑𝑓 και 𝜑𝑔 είναι γνωστές παράμετροι, οι οποίες 

σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες του συνόρου. Πιο συγκεκριμένα, οι 𝜑𝑓 και 𝜑𝑔 είναι 

συναρτήσεις που περιγράφουν τις πηγές κατά μήκος του συνόρου. 

Η Σχέση 6.1-1 είναι η γενική μορφή, από την οποία προκύπτουν ειδικές μορφές, όπως για 

παράδειγμα οι εξισώσεις Laplace, Poisson και Helmholtz. O τελεστής L που επιδρά στη 

συνάρτηση φ, σύμφωνα με τη Σχέση 5.2-1, προκύπτει για τη Σχέση 6.1-1: 

𝐿 = −
𝜕

𝜕𝑥
(𝑎𝑥

𝜕

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝑎𝑦

𝜕

𝜕𝑦
) + 𝛽 

Σχέση 6.1-4 

6.1.2 Διατύπωση μεθόδου αποκλίσεων 

Για τον τελεστή L  (Σχέση 6.1-4) θα αποδειχθεί ότι φέρει την ιδιότητα της αντιμετάθεσης 

εντός εσωτερικού γινομένου, όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 5.3.1 εφόσον ισχύουν τα 

παρακάτω: 

1) Οι παράμετροι 𝑎𝑥 και 𝑎𝑦 είναι πραγματικοί αριθμοί ή πραγματικές συναρτήσεις. 

2) Οι συναρτήσεις a και b που ορίζουν το εσωτερικό γινόμενο στη Σχέση 5.3-2 να 

ικανοποιούν ομογενείς συνοριακές συνθήκες (Dirichlet ή Neumann). 
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Η απόδειξη προκύπτει ως εξής: Έστω ο τελεστής L, όπως ορίζεται από τη Σχέση 6.1-4 και 

δύο συναρτήσεις a,b. Θα εξεταστεί εάν <La,b>=<a,Lb>. Για την απόδειξη χρησιμοποιείται ο 

ορισμός για το εσωτερικό γινόμενο που δίνεται από τη Σχέση 5.3-2. Για το συγκεκριμένο τελεστή 

προκύπτει: 

< La, b >= ∫[−𝛻(𝛼𝛻a) + 𝛽a]�̅�𝑑𝑆 = ∫ −𝛻(𝛼𝛻a)�̅�𝑑𝑆 + 𝛽∫ a�̅�𝑑𝑆

𝑆𝑆𝑆

 

Σχέση 6.1-5 

To δεύτερο θεώρημα του Green για βαθμωτές συναρτήσεις είναι (Θα χρησιμοποιηθούν 

συναρτήσεις a και b, επιφανειακό χωρίο S και σύνορο αυτού κλειστή καμπύλη Γ για λόγους 

συνέπειας με τη Σχέση 6.1-5): 

∫ −𝛻(𝛼𝛻a)�̅�𝑑𝑆

𝑆

−∫ −𝛻(𝛼𝛻�̅�)a𝑑𝑆

𝑆

= ∮ 𝛼 (�̅�
𝜕a

𝜕𝑛
− a

𝜕�̅�

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

⇒ 

∫ −𝛻(𝛼𝛻a)�̅�𝑑𝑆

𝑆

= ∫ −𝛻(𝛼𝛻�̅�)a𝑑𝑆

𝑆

−∮ 𝛼 (�̅�
𝜕a

𝜕𝑛
− a

𝜕�̅�

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

 

Σχέση 6.1-6 

Το θεώρημα του Green ισχύει μόνο για πραγματικές συναρτήσεις. Οι a και b είναι τέτοιες 

προκειμένου να ισχύουν τα ακόλουθα. Αντικαθιστώντας τη Σχέση 6.1-6 στη Σχέση 6.1-5, που 

είναι συνέπεια του δεύτερου Θεωρήματος του Green για βαθμωτές συναρτήσεις προκύπτει: 

< La, b >= ∫ −𝛻(𝛼𝛻�̅�)a𝑑𝑆

𝑆

−∮ 𝛼 (�̅�
𝜕a

𝜕𝑛
− a

𝜕�̅�

𝜕𝑛
)𝑑𝑙 + 𝛽∫ a�̅�𝑑𝑆

𝑆
𝛤

 

Σχέση 6.1-7 

Εάν ισχύει ότι οι a και b ικανοποιούν ομογενείς συνοριακές συνθήκες (Neumann εν 

προκειμένω), τότε ο δεύτερος όρος στο δεύτερο μέλος της παραπάνω εξίσωσης μηδενίζεται και η 

Σχέση 6.1-7 γίνεται: 

< La, b >= ∫ −𝛻(𝛼𝛻�̅�)𝑑𝑆 + 𝛽∫ a�̅�𝑑𝑆

𝑆

a𝑑𝑆

𝑆

=< a, Lb > 

Σχέση 6.1-8 

Οπότε και η ιδιότητα αποδεικνύεται. 

Εάν χρησιμοποιηθεί εκ νέου ο ορισμός του εσωτερικού γινομένου από τη Σχέση 5.3-2, για 

τις συναρτήσεις La,a, ισχύει: 

< La, a >= ∫[−𝛻(𝛼𝛻a) + 𝛽a]a̅𝑑𝑆 =

𝑆

∫ −𝛻(𝛼𝛻a)a̅𝑑𝑆 + 𝛽∫ aa̅𝑑𝑆

𝑆𝑆

 

Σχέση 6.1-9 

 

Για συνάρτηση a, επιφανειακό χωρίο S και σύνορο αυτού κλειστή καμπύλη Γ το πρώτο θεώρημα 

του Green για βαθμωτές συναρτήσεις είναι: 

∫ −𝛻(𝛼𝛻a)a̅𝑑𝑆

𝑆

+∫ −𝛼𝛻a𝛻a̅𝑑𝑆

𝑆

= ∮ −αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

⇒ 

∫ −𝛻(𝛼𝛻a)a̅𝑑𝑆

𝑆

= ∫ 𝛼𝛻a𝛻a̅𝑑𝑆

𝑆

−∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

 

Σχέση 6.1-10 

 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση 6.1-10 στη Σχέση 6.1-9 προκύπτει: 

< La, a >= ∫ 𝛼𝛻a𝛻a̅𝑑𝑆

𝑆

−∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

+ 𝛽∫ aa̅𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 6.1-11 

Θεωρώντας ομογενείς συνθήκες πρώτου και τρίτου βαθμού, όπως αυτές ορίστηκαν στην Ενότητα 

5.5.2 (Πίνακας 26) προκύπτει για το δεύτερο όρο του δεύτερου μέλους της παραπάνω εξίσωσης: 

∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

= ∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
) 𝑑𝑙

𝛤1

+∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
) 𝑑𝑙

𝛤2

 
Σχέση 6.1-12 

Δεδομένου ότι στο σύνορο Γ1 μηδενίζεται η a, ενώ στο Γ2 ισχύει 
𝜕a̅

𝜕𝑛
= −𝑘a̅ προκύπτει τελικά: 
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∮ αa (
𝜕a̅

𝜕𝑛
)𝑑𝑙

𝛤

= ∮ αa(−𝑘a̅)𝑑𝑙
𝛤2

= −∮ αk│a│2𝑑𝑙
𝛤2

 
Σχέση 6.1-13 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση 6.1-13 στη Σχέση 6.1-11 προκύπτει: 

< La, a >= ∫ 𝛼│𝛻a│2𝑑𝑆

𝑆

+∮ αk│a│2𝑑𝑙
𝛤2

+ 𝛽∫ │a│2𝑑𝑆

𝑆

= 

∫ 𝛼│𝛻a│2 + 𝛽│a│2𝑑𝑆

𝑆

+∮ αk│a│2𝑑𝑙
𝛤2

 

Σχέση 6.1-14 

 

 

Θεωρώντας σταθερά k’=αk, φαίνεται ότι εάν α>0, β>0, k>0 ,τότε < La, a > θετικό εάν a διάφορο 

από το 0 και < La, a >= 0, εάν a=0, συνεπώς ο τελεστής L σε τέτοια περίπτωση είναι θετικά 

ορισμένος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 5.3.1. 

Τα παραπάνω είναι χρήσιμα στη διατύπωση της μεθόδου των αποκλίσεων. Σύμφωνα με τη 

Σχέση 5.5-1 το συναρτησιακό F προκύπτει: 𝐹(𝜑) =
1

2
< 𝐿𝜑,𝜑 > −

1

2
< 𝜑, 𝑓 > −

1

2
< 𝑓, 𝜑 >, η οποία, 

από τη Σχέση 6.1-14 προκύπτει, εάν χρησιμοποιηθεί  ο συμβολισμός k αντί για k’ για την 

αντίστοιχη σταθερά: 

𝐹(𝜑) =
1

2
∫ 𝛼│𝛻𝜑│2 + 𝛽│φ│2𝑑𝑆 +

𝑘

2
𝑆

∮ │𝜑│2𝑑𝑙
𝛤2

−
1

2
∫(𝜑𝑓̅ + 𝑓)

𝑆

�̅�𝑑𝑆 

Σχέση 6.1-15 

Σε περίπτωση που οι συνοριακές συνθήκες είναι μη ομογενείς εφαρμόζεται η μέθοδος των 

τροποποιημένων αποκλίσεων, όπως ορίστηκε στην Ενότητα 5.5.3. Σε αυτήν την περίπτωση το 

συναρτησιακό F είναι: 

𝐹(𝜑) =
1

2
∫ 𝛼│𝛻𝜑│2 + 𝛽│φ│2𝑑𝑆 +

𝑆

∮ (
𝑘

2
│𝜑│2 − 𝜑𝜑𝑔)𝑑𝑙

𝛤2

−
1

2
∫(𝜑𝑓̅ + 𝑓

𝑆

�̅�)𝑑𝑆 

Σχέση 

6.1-16 

Οι φ και f είναι ορισμένες στο R2, ως εκ τούτου ο τελεστής της βαθμίδας μπορεί να 

αντικατασταθεί από τις μερικές παραγώγους ως προς x και y, εφόσον οι συντεταγμένες του 

προβλήματος είναι καρτεσιανές. Η Σχέση 6.1-16 μετασχηματίζεται σε: 

𝐹(𝜑) =
1

2
∫[𝛼𝑥 (

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)
2

+ 𝛼𝑦 (
𝜕𝜑

𝜕𝑦
)
2

+ 𝛽│φ│2]𝑑𝑆 +

𝑆

∮ (
𝑘

2
│𝜑│2 − 𝜑𝜑𝑔)𝑑𝑙

𝛤2

−∫(𝑓𝜑)𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 6.1-17 

Η συνθήκη ύπαρξης ακρότατου είναι μηδενισμός της παραγώγου, δηλαδή: 

𝜕𝐹

𝜕𝜑
= 0⇒

1

2
∫ 𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑥
+ 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑦
+ 𝛽𝜑𝑑𝜑 𝑑𝑆 +

𝑆

∮ (𝑘𝜑 − 𝜑𝑔)𝑑𝜑𝑑𝑙
𝛤2

−∫ 𝑓𝑑𝜑𝑑𝑆

𝑆

= 0 

Σχέση 6.1-18 

Όπου: 

𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑥
=
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝑑𝜑) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)𝑑𝜑 

 

𝛼𝑦
𝜕𝜑

𝜕𝑦

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑦
=
𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝑑𝜑) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)𝑑𝜑 

Σχέση 6.1-19 

 

Αθροιζόμενες οι παραπάνω ποσότητες, όπως θα γινόταν εντός του ολοκληρώματος προκύπτει: 

𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑥
+ 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑦
= [−

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)] 𝑑𝜑 + [

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝑑𝜑) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝑑𝜑)] 

= [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)] 𝑑𝜑 +  𝛻[(𝛼𝑥

𝜕𝜑
𝜕𝑥

𝒖𝒙 +𝛼𝑦
𝜕𝜑
𝜕𝑦

𝒖𝒚)𝑑𝜑] 

Σχέση 6.1-20 

 

 Ολοκληρώνοντας τη Σχέση 6.1-20 στο δισδιάστατο χωρίο S προκύπτει: 

∫(𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑥
+ 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦

𝜕𝑑𝜑

𝜕𝑦
)𝑑𝑆 =

𝑆

 

∫ [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)] 𝑑𝜑 +  𝛻 [(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝑑𝜑] 𝑑𝑆

𝑆

= 

Σχέση 6.1-21 
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∫ [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)] 𝑑𝜑𝑑𝑆 + ∫ 𝛻 [(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝑑𝜑] 𝑑𝑆

𝑆𝑆

= 

∫ [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
)] 𝑑𝜑𝑑𝑆

𝑆

+∮ (𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝒏𝑑𝜑𝑑𝑙

𝛤

 

Όπου Γ το σύνορο – κλειστή καμπύλη του επιφανειακού χωρίου S. Ο δεύτερος όρος του δεύτερου 

μέλους της εξίσωσης μετασχηματίστηκε μέσω του θεωρήματος απόκλισης (Θεώρημα Gauss). 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση 6.1-21 στη Σχέση 6.1-18 η συνθήκη ύπαρξης ακρότατου γίνεται: 

∫ [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
) + 𝛽𝜑 − 𝑓] 𝑑𝜑𝑑𝑆

𝑆

+∮ (𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝒏𝑑𝜑𝑑𝑙

𝛤

 

+∮ (𝑘𝜑 − 𝜑𝑔)𝑑𝜑𝑑𝑙
𝛤2

= 0 

Σχέση 6.1-22 

Η μη ομογενής συνοριακή συνθήκη  𝜑 = 𝜑𝑓, 𝜎𝜏휊 𝛤1, (Σχέση 6.1-2) δηλώνει ότι στο σύνορο Γ1 η 

παράγωγος είναι μηδενική, εφόσον η συνάρτηση είναι σταθερά. Το ολοκλήρωμα ∮ (𝛼𝑥
𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 +𝛤

𝛼𝑦
𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝒏𝑑𝜑𝑑𝑙 έχει τιμή μόνο πάνω στο τμήμα Γ2 του συνόρου. Η Σχέση 6.1-22 μετασχηματίζεται 

σε: 

∫ [−
𝜕

𝜕𝑥
(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
) −

𝜕

𝜕𝑦
(𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
) + 𝛽𝜑 − 𝑓] 𝑑𝜑𝑑𝑆

𝑆
+ ∮ [(𝛼𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
𝒖𝒙 + 𝛼𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
𝒖𝒚)𝒏 + 𝑘𝜑 − 𝜑𝑔]𝑑𝜑𝑑𝑙𝛤2

=0 Σχέση 6.1-23 

Η συνθήκη ικανοποιείται, όταν και τα δύο ολοκληρώματα μηδενίζονται, δηλαδή όταν οι 

ποσότητες εντός των ολοκληρωμάτων μηδενίζονται ταυτόχρονα. Η συνθήκη για μηδενισμό της 

ποσότητας εντός του πρώτου ολοκληρώματος ταυτίζεται με τη διαφορική εξίσωση του τιθέμενου 

προβλήματος (Σχέση 6.1-1), ενώ η συνθήκη για μηδενισμό της ποσότητας εντός του δεύτερου 

ολοκληρώματος ταυτίζεται με τη μη ομογενή συνθήκη Neumann. (Σχέση 6.1-3). Επαληθεύεται 

ότι οι συνθήκες Neumann είναι φυσικές συνοριακές συνθήκες. Αντιθέτως, η συνοριακή συνθήκη 

Dirichlet (Σχέση 6.1-2) πρέπει να προστεθεί στον ορισμό του συναρτησιακού προκειμένου να 

ληφθεί η ακριβής λύση του προβλήματος του πεδίου.  
[10, §3.1] 

6.2 Γραμμική παρεμβολή συνάρτησης φ 

6.2.1 Εισαγωγή 

Ο υπό εξέταση δισδιάστατος χώρος διαιρείται σε πεπερασμένο, αλλά μεγάλο αριθμό 

στοιχείων. Στην απλούστερη περίπτωση τα στοιχεία είναι τριγωνικού σχήματος, όχι 

απαραιτήτως ίσα μεταξύ τους, αλλά οπωσδήποτε διακριτά, ούτως ώστε να μην τέμνει κανένα το 

άλλο. Κάθε κορυφή καλείται κόμβος και όλοι οι κόμβοι συνθέτουν το πλέγμα. Έστω ο αριθμός 

των στοιχείων είναι Νm , αριθμός των κόμβων Νn και Φi  η τιμή της συνάρτησης φ, που αποτελεί 

λύση του προβλήματος, σε κάθε έναν από του κόμβους. Αναφέρθηκε στα προηγούμενα ότι λόγω 

των μικρών διαστάσεων του κάθε στοιχείου η συνάρτηση παρεμβολής vi μπορεί να πάρει σχετικά 

απλές μορφές. Θεωρείται ότι σε κάθε στοιχείο η συνάρτηση φ είναι της μορφής 
𝜑𝑚(𝑥, 𝑦) = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦 Σχέση 6.2-1 

Πιο συγκεκριμένα, στους τρεις κόμβους του τριγώνου οι τιμές δίνονται από το σύστημα 

εξισώσεων: 
𝛷1 = 𝑎 + 𝑏𝑥1 + 𝑐𝑦1 
𝛷2 = 𝑎 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑦2 
𝛷3 = 𝑎 + 𝑏𝑥3 + 𝑐𝑦3 

Σχέση 6.2-2 

 

Γνωρίζοντας τις παραπάνω τιμές καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της φ σε κάθε σημείο 

εντός του στοιχείου, μέσω του προσδιορισμού των συντελεστών a,b,c.  

Έστω ότι το στοιχείο m είναι το Τρίγωνο Τ1 (Εικόνα 6.2-1) 
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Εικόνα 6.2-1 Τριγωνικό Στοιχείο Τ1 

Το εμβαδό του Am προσδιορίζεται εάν από το εμβαδόν του ορθογωνίου Ε αφαιρεθούν τα εμβαδά 

των τριγώνων Τ2,Τ3,Τ4, έτσι ώστε: 

𝛢𝑚 = 𝐸 − 𝑇2 − 𝑇3 − 𝑇4 = (𝑥2 − 𝑥1)(𝑦3 − 𝑦1) −
1

2
(𝑥2 − 𝑥1)(𝑦2 − 𝑦1) 

−
1

2
(𝑥2 − 𝑥3)(𝑦3 − 𝑦2) −

1

2
(𝑥3 − 𝑥1)(𝑦3 − 𝑦1) = 

1

2
[(𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2) + (𝑥3𝑦1 − 𝑥1𝑦3) + (𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1)] = 

1

2
|

1 𝑥1
1 𝑥2

𝑦1
𝑦2

1 𝑥3 𝑦3

| 

Σχέση 6.2-3 

 

Στο παραπάνω σύστημα μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος Cramer. Τα αποτελέσματα των 

συντελεστών φαίνονται στη Σχέση 6.2-4. 

𝑎 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1(𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2) + 𝛷2(𝑥3𝑦1 − 𝑥1𝑦3) + 𝛷3(𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1) 

𝑏 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1(𝑦2 − 𝑦3) + 𝛷2(𝑦3 − 𝑦1) + 𝛷3(𝑦1 − 𝑦2) 

𝑐 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1(𝑥3 − 𝑥2) + 𝛷2(𝑥1 − 𝑥3) + 𝛷3(𝑥2 − 𝑥1) 

Σχέση 6.2-4 

 

Προκειμένου να γίνει η μορφή του πάνω συστήματος απλούστερη αντικαθίστανται οι διαφορές 

με τις ποσότητες pi, qi, ri, ούτως ώστε: 
𝑝1 = 𝑥2𝑦3 − 𝑥3𝑦2 𝑞1 = 𝑦2 − 𝑦3 𝑟1 = 𝑥3 − 𝑥2 
𝑝2 = 𝑥3𝑦1 − 𝑥1𝑦3 𝑞2 = 𝑦3 − 𝑦1 𝑟2 = 𝑥1 − 𝑥3 
𝑝3 = 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 𝑞1 = 𝑦1 − 𝑦2 𝑟3 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝑎 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1𝑝1 + 𝛷2𝑝2 + 𝛷3𝑝3] 

𝑏 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1𝑞1 + 𝛷2𝑞2 + 𝛷3𝑞3] 

𝑐 =
1

2𝐴𝑚
[𝛷1𝑟1 + 𝛷2𝑟2 +𝛷3𝑟3] 

Σχέση 6.2-5 

 

Σχέση 6.2-6 

Οπότε η Σχέση 6.2-2 γίνεται: 

𝜑𝑚(𝑥, 𝑦) =∑
𝑝𝑖 + 𝑞𝑖𝑥 + 𝑟𝑖𝑦

2𝐴𝑚

𝑚

𝑖=1

𝛷𝑖 =∑𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

𝛷𝑖 
Σχέση 6.2-7 

Η συνάρτηση παρεμβολής προκύπτει από την παραπάνω σχέση ως 𝑣𝑖 =
𝑝𝑖+𝑞𝑖𝑥+𝑟𝑖𝑦

2𝐴𝑚
. Για κάθε 

x,y του τριγώνου προκύπτει τιμή της φ ως γραμμικός συνδυασμός των Φ1, Φ2, Φ3, δηλαδή των 

τιμών στους κόμβους του τριγώνου. Για να προκύψει η λύση σε όλο το χώρο αρκεί να 

υπολογιστούν οι τιμές Φi στους κόμβους όλων των στοιχείων, στα οποία έχει διαχωριστεί ο χώρος. 
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6.2.2 Υπολογισμός συνάρτησης φ 

Εάν η συνάρτηση φm είναι βαθμωτή συνάρτηση ορίζεται η βαθμίδα της που είναι 

διανυσματικό μέγεθος ως: 

𝛻𝜑𝑚 = 𝛻(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦) =
𝜕(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)

𝜕𝑥
𝒖𝒙 +

𝜕(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)

𝜕𝑦
𝒖𝒚 +

𝜕(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)

𝜕𝑧
𝒖𝒛 

= 𝑏𝒖𝒙 + 𝑐𝒖𝒚 

Σχέση 6.2-8 

 

Η βαθμίδα της φ υψωμένη στο τετράγωνο προκύπτει: 

(𝛻𝜑
𝑚
)2 = 𝑏2 + 𝑐2 Σχέση 6.2-9 

 

Εάν η συνάρτηση φm είναι διανυσματική συνάρτηση ορισμένη ως: 
𝝋𝒎 = (𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)𝒖𝒛 Σχέση 6.2-10 

Ορίζεται, ως διανυσματικό μέγεθος ο στροβιλισμός της φ ο οποίος είναι: 

𝛻𝑥𝝋𝒎 =
𝜕(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)

𝜕𝑦
𝒖𝒙 −

𝜕(𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑦)

𝜕𝑥
𝒖𝒚 = 𝑐𝒖𝒙 − 𝑏𝒖𝒚 

Σχέση 6.2-11 

Ο στροβιλισμός της φ υψωμένος στο τετράγωνο είναι: 

(𝛻𝑥𝝋
𝒎
)2 = 𝑏2 + 𝑐2 Σχέση 6.2-12 

[10, §3.2] 

 

 

6.3 Εφαρμογή της μεθόδου απόκλισης 

6.3.1 Εισαγωγή 

Όπως σημειώθηκε στην Ενότητα 5.5 η μέθοδος απόκλισης είναι ολοκληρωτική μέθοδος, 

δηλαδή εφαρμόζεται σε όλον τον υπό εξέταση χώρο. Το πρόβλημα επιλύεται υπολογίζοντας το 

συναρτησιακό F στο χώρο, το οποίο προκύπτει ως συνάρτηση των Φi άγνωστων τιμών, πλήθους 

Nn, της συνάρτησης φ. Αρκεί να βρεθεί ένα διάνυσμα Nn διαστάσεων, το οποίο ελαχιστοποιεί το 

συναρτησιακό F και ικανοποιεί τις συνοριακές συνθήκες Dirichlet, αφού οι συνθήκες Neumann 

ικανοποιούνται αυτόματα, σύμφωνα με τα αναφερθέντα στην Ενότητα 6.1.1. Συμπερασματικά, 

πρέπει να μηδενιστούν όλες οι παράγωγοι της F ως προς Φi στους Nn κόμβους του χωρίου. 

Δηλαδή: 
𝜕𝐹

𝜕𝛷𝑖
= 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑛 

Σχέση 6.3-1 

Εφόσον η F προκύπτει ως άθροισμα όλων των Fm στα m στοιχεία, στα οποία είναι 

χωρισμένος ο χώρος ισχύει: 

𝐹 = ∑ 𝐹𝑚

𝑁𝑚

𝑚=1

6.3−1
⇒   ∑

𝜕𝐹𝑚
𝜕𝛷𝑖

= 0

𝑁𝑚

𝑚=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑛 

Σχέση 6.3-2 

6.3.2 Συνάρτηση m-ιοστού στοιχείου 

Η συνάρτηση F που συνδέεται με το m-ιοστό στοιχείο είναι συνάρτηση της φ (Σχέση 6.1-17), 

και αυτή με τη σειρά της γραμμικός συνδυασμός των τιμών Φi (Σχέση 6.2-7) στους κόμβους του 

χώρου. Ως εκ τούτου, οι παράγωγοι της Fm ως προς τους συντελεστές Φi που δεν ανήκουν στο m 

στοιχείο μηδενίζονται. Κατόπιν θα γίνουν κάποιες απλοποιήσεις στη διατύπωση του 

προβλήματος.  

Το πρόβλημα διατυπώθηκε αρχικώς με τη Σχέση 6.1-1 μαζί με τις συνοριακές συνθήκες. 

Αρχικώς, εφόσον σχεδόν όλα τα προβλήματα  ηλεκτρικών μηχανών περιγράφονται από τη 

διαφορική εξίσωση Poisson, μηδενίζεται η παράμετρος β τόσο στη Σχέση 6.1-1, όσο και στον 

αντίστοιχο ορισμό του τελεστή L της διαφορικής εξίσωσης (Σχέση 6.1-4). Συνεπώς η Σχέση 6.1-17 

γίνεται: 
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𝐹(𝜑) =
1

2
∫[𝛼𝑥 (

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)
2

+ 𝛼𝑦 (
𝜕𝜑

𝜕𝑦
)
2

]𝑑𝑆 +

𝑆

∮
𝑘

2
│𝜑│2 − 𝜑𝜑𝑔𝑑𝑙

𝛤2

−∫ 𝑓𝜑𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 6.3-3 

Επιπλέον θεωρείται στο σύνορο Γ2 ομογενής συνοριακή συνθήκη Neumann, οπότε k=0 και φg=0, 

οπότε: 

𝐹𝑚(𝜑) =
1

2
∫[𝛼𝑥 (

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)
2

+ 𝛼𝑦 (
𝜕𝜑

𝜕𝑦
)
2

]𝑑𝑆

𝑆

−∫ 𝑓𝜑𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 6.3-4 

Τέλος, η πεδιακή δύναμη f θεωρείται σταθερή και ίση με fm,, όπως επίσης και οι συντελεστές αx, 

αy. Αν η ολοκλήρωση πραγματοποιηθεί στην επιφάνεια Αm του τριγωνικού στοιχείου m ισχύει: 

𝐹𝑚(𝜑) =
1

2
∫[𝛼𝑥 (

𝜕𝜑

𝜕𝑥
)
2

+ 𝛼𝑦 (
𝜕𝜑

𝜕𝑦
)
2

]𝑑𝑆

𝛢𝑚

− 𝑓𝑚 ∫ 𝜑𝑑𝑆

𝐴𝑚

 

Σχέση 6.3-5 

Οι μερικές παράγωγοι της φm ως προς x και y προκύπτουν από τη Σχέση 6.2-7 και υπολογίζονται: 

  

𝜕𝜑𝑚
𝜕𝑥

=
1

2𝐴𝑚
∑𝑞𝑖𝛷𝑖

3

𝑖=1

⇒ (
𝜕𝜑𝑚
𝜕𝑥
)2 =

1

4𝐴𝑚
2∑∑𝑞𝑖𝑞𝑗𝛷𝑖𝛷𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

 

𝜕𝜑𝑚
𝜕𝑦

=
1

2𝐴𝑚
∑𝑟𝑖𝛷𝑖

3

𝑖=1

⇒ (
𝜕𝜑𝑚
𝜕𝑦
)2 =

1

4𝐴𝑚
2∑∑𝑟𝑖𝑟𝑗𝛷𝑖𝛷𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

 

Σχέση 6.3-6 

 

Εφόσον οι συντελεστές αx, αy είναι σταθεροί μπορούν να βγουν έξω από το ολοκλήρωμα. Τότε η 

Σχέση 6.3-5 γίνεται: 

  

𝐹𝑚 =
1

8𝐴𝑚
∑∑(𝑎𝑥𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑎𝑦𝑟𝑖𝑟𝑗)𝛷𝑖𝛷𝑗

3

𝑗=1

3

𝑖=1

+ 𝑓𝑚
𝐴𝑚
3
∑𝛷𝑖

3

𝑖=1

 

Σχέση 6.3-7 

Εάν  

 

[𝑆𝑚] = [

𝑆11
𝑆21

𝑆12 𝑆13
𝑆22 𝑆21

𝑆31 𝑆32 𝑆33

] , 휇휀 𝑆𝑖,𝑗 =
1

4𝐴𝑚
(𝑎𝑥𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑎𝑦𝑟𝑖𝑟𝑗) 

[𝛵𝑚] = [

𝑡1
𝑡2
𝑡3

] , 휇휀 𝑡𝑖 = 𝑓𝑚
𝐴𝑚
3

 

[𝛷123] = [
𝛷1
𝛷2
𝛷3

] , 𝜏ό𝜏휀 

𝐹𝑚 =
1

2
[𝛷123]𝛵[𝑆𝑚][𝛷123] + [𝛷123]

𝛵[𝛵𝑚]  

 

Σχέση 6.3-8 

 

Τα στοιχεία Si,j του συμμετρικού πίνακα [S] εξαρτώνται από τους συντελεστές αx και αy , 

που εκφράζουν τη γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά του υλικού.  Εφόσον το υλικό είναι 

γραμμικό, κάτι που εκφράζεται με σταθερούς συντελεστές αx και αy ,τα στοιχεία Si,j του πίνακα 

[S]είναι ανεξάρτητα από τις τιμές της φ στους κόμβους. 

Το σύστημα εξισώσεων προς επίλυση παράγεται από τη συνθήκη η παράγωγος της Fm ως 

προς Φ1, Φ2, Φ3 να μηδενίζεται, δηλαδή: 

[
𝜕𝐹𝑚
𝜕𝛷1

,
𝜕𝐹𝑚
𝜕𝛷2

,
𝜕𝐹𝑚
𝜕𝛷3

]𝛵 = [𝑆𝑚][𝛷123] − [𝛵𝑚] = 0 
Σχέση 6.3-9 

Εν κατακλείδι, στο m-ιοστό τριγωνικό στοιχείο η επίλυση του προβλήματος σε αυτό το 

στοιχείο ανάγεται στην επίλυση του πάνω συστήματος εξισώσεων και στον προσδιορισμό των 

τιμών Φ στους τρεις κόμβους του στοιχείου. 
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6.3.3 Συνάρτηση συνολικού τομέα 

Η επίλυση του προβλήματος στο συνολικό τομέα ανάγεται στην επίλυση του συστήματος 

εξισώσεων, όπως περιγράφεται στη Σχέση 6.3-9, για κάθε ένα από τα m στοιχεία του τομέα. Στη 

διαδικασία επίλυσης του προβλήματος στο συνολικό τομέα είναι αναγκαία η μετάβαση από τον 

πίνακα [Sm], που αναφέρεται στο m-ιοστό στοιχείο στον πίνακα [SS] του συνολικού τομέα. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό των συναρτήσεων Fm γειτονικών στοιχείων. Στην 

περίπτωση τριγώνων που έχουν κοινή μία πλευρά (δηλαδή δύο κόμβους σε σύνολο τεσσάρων), 

όπως στην Εικόνα 6.3-1, προκύπτουν οι συναρτήσεις Fa, Fb (Εικόνα 6.3-1) 

 

Εικόνα 6.3-1 Τριγωνικά στοιχεία με κοινούς κόμβους 2,3 [10, Figure 3.3] 

 

𝐹𝑎 =
1

2
[𝛷123]𝛵[𝑆𝑎][𝛷123] + [𝛷123]

𝛵[𝛵𝑎] 

𝐹𝑏 =
1

2
[𝛷234]𝛵[𝑆𝑏][𝛷234] + [𝛷234]

𝛵[𝛵𝑏] 

Σχέση 6.3-10 

 

Το άθροισμα των δύο συναρτήσεων είναι: 

𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 =
1

2
[𝛷1234]𝛵[𝑆𝑎𝑏][𝛷1234] + [𝛷1234]

𝛵[𝛵𝑎𝑏] 
Σχέση 6.3-11 

Με τα στοιχεία των πινάκων [Sab] και [Tab] να είναι: 

[𝑆𝑎𝑏] =

[
 
 
 
 
𝑆𝑎(11) 𝑆𝑎(12)
𝑆𝑎(21) 𝑆𝑎(22) + 𝑆𝑏(11)

𝑆𝑎(13) 0

𝑆𝑎(23) + 𝑆𝑏(12) 𝑆𝑏(13)
𝑆𝑎(31) 𝑆𝑎(32) + 𝑆𝑏(21)
0 𝑆𝑏(31)

𝑆𝑎(33) + 𝑆𝑏(22) 𝑆𝑏(23)
𝑆𝑏(32) 𝑆𝑏(33)]

 
 
 
 

 

[𝛵𝑚] = [

𝑡𝑎(1)
𝑡𝑎(2) + 𝑡𝑏(1)
𝑡𝑎(3) + 𝑡𝑏(2)
𝑡𝑏(3)

], 

Σχέση 6.3-12 

 

Εφαρμόζοντας την πρόσθεση των συναρτήσεων Fm σε όλα τα στοιχεία με κοινούς κόμβους 

προκύπτει η συνάρτηση F του συνολικού τομέα: 

𝐹 =
1

2
[𝛷]𝛵[𝑆𝑆][𝛷] + [𝛷]𝛵[𝑇]  

Σχέση 6.3-13 

Το διάνυσμα – στήλη [Φ] απαρτίζεται από τις τιμές της συνάρτησης φ σε όλους τους κόμβους του 

τομέα. Συνεπώς η διάστασή του είναι [Νn x1].Όμοια για το διάνυσμα – στήλη [Τ]. Ο πίνακας [SS] 

είναι τετραγωνικός διάστασης [Νn x Νn] και καλείται πίνακας ακαμψίας, για ιστορικούς λόγους 

(Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων εφαρμόστηκε αρχικά σε μηχανολογικές εφαρμογές). 

Ο πίνακας ακαμψίας είναι αραιός, δηλαδή περιέχει πολλά μηδενικά. Εάν το υλικό είναι 

γραμμικό, τότε οι συντελεστές αx, αy είναι σταθεροί και δε μεταβάλλονται κατά τη διαδικασία 

επίλυσης του προβλήματος. Το ακρότατο προκύπτει μέσω του μηδενισμού των μερικών 

παραγώγων της F ως προς τους συντελεστές Φi ως: 



                                              

- 180 - 

 

[𝑆𝑆][𝛷] − [𝑇] = 0 Σχέση 6.3-14 

το οποίο είναι ένα σύστημα Νn εξισώσεων με Νn αγνώστους. Υπολογίζοντας τις τιμές Φι στους Νn 

κόμβους του πλέγματος προκύπτει η λύση του προβλήματος σε κάθε σημείο του χώρου από τη 

Σχέση 6.2-7. 

6.3.4 Διατύπωση αναγκαίων συνοριακών συνθηκών 

Η πλήρης λύση του προβλήματος πρέπει να ικανοποιεί και τις συνοριακές συνθήκες. Ενώ 

οι συνθήκες Neumann ικανοποιούνται αυτόματα, ως φυσικές συνοριακές συνθήκες, οι συνθήκες 

Dirichlet πρέπει να επιβληθούν. 

Έστω ότι η συνθήκη Dirichlet είναι φ=Φk στον k-ιοστό κόμβο του πλέγματος. Τότε, 

επιβάλλεται για τα στοιχεία του πίνακα [SS]: SSk,i =0 για ι =1,2,...,Νn, i<>k, SSk,k=1. Στο 

διάνυσμα στήλη [Τ] επιβάλλεται η τιμή Φk στην k-ιοστή σειρά του. 

6.3.5 Επίλυση προβλήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι συντελεστές Φi απομένει να επιλυθεί το σύστημα, όπως 

δίδεται από τη Σχέση 6.3-14. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες του υλικού είναι γραμμικές μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Gauss-Jordan, δημιουργώντας ένα ισοδύναμο σύστημα με πίνακα 

[SS]’ πλήρως διαγώνιο. Όταν το υλικό έχει μη γραμμικές ιδιότητες, κάτι που είναι σύνηθες σε 

προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού (για παράδειγμα ο βρόχος υστέρησης Β-Η) επιλέγεται η 

μέθοδος Newton- Raphson. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οποιασδήποτε αριθμητικής 

μεθόδου ικανής να επιλύσει το πρόβλημα. Οι γραμμικές ή μη γραμμικές ιδιότητες 

υπενθυμίζεται ότι αντιστοιχούν σε σταθερούς ή μεταβλητούς συντελεστές αx, αy. 
[10, §3.3] 

6.4 Περιγραφή απλών ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων 

6.4.1 Εισαγωγή 

Ακολουθούν κάποιες απλές εφαρμογές της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων σε 

δισδιάστατα προβλήματα ηλεκτρομαγνητισμού, σε καρτεσιανές συντεταγμένες. Για όλα τα 

προβλήματα που θα εξεταστούν αναγνωρίζεται η συνάρτηση φ, η οποία υπολογίζεται μέσω του 

συναρτησιακού F. Πιο συγκεκριμένα θα προσδιοριστεί το δυναμικό Fm που αναφέρεται στο m-

ιοστό στοιχείο. 

Για λόγους εύκολης παρακολούθησης της ακόλουθης ανάλυσης παρατίθενται οι εξισώσεις 

του Maxwell σε διαφορική μορφή: 
𝛻𝑫 = 휌𝑣 Σχέση 6.4-1 

𝛻𝑩 = 0 Σχέση 6.4-2 

𝛻𝑥𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 

Σχέση 6.4-3 

𝛻𝑥𝑯 = 𝑱 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

Σχέση 6.4-4 

Και επιπλέον:  
𝜝 = 휇𝜢 Σχέση 6.4-5 

𝑫 = 휀𝜠, 𝜎휀 𝛾휌𝛼휇휇휄휅ά − 휄𝜎휊𝜏휌휊휋휄휅ά 𝜐휆휄휅ά Σχέση 6.4-6 

𝑱 = 𝜎𝜠 Σχέση 6.4-7 

6.4.2 Ηλεκτροστατικό Πεδίο 

Το πεδίο είναι χρονικά μη μεταβαλλόμενο, ως εκ τούτου η Σχέση 6.4-3 δίνει αστρόβιλο 

(συντηρητικό) ηλεκτρικό πεδίο. Ορίζεται βαθμωτό δυναμικό V, ώστε: 
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𝜠 = −𝛻𝑉 Σχέση 6.4-8 

Η Σχέση 6.4-1 γίνεται από τη Σχέση 6.4-6: 
𝛻휀𝜠 = 휌𝑣 Σχέση 6.4-9 

και από τη Σχέση 6.4-8: 
𝛻휀(−𝛻𝑉) = 휌𝑣 Σχέση 6.4-10 

Σε δύο διαστάσεις και σε καρτεσιανές συντεταγμένες η Σχέση 6.4-10 γίνεται: 
𝜕

𝜕𝑥
휀𝑥
𝜕𝑉

𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦
휀𝑦
𝜕𝑉

𝜕𝑦
= −휌

𝑣
 

Σχέση 6.4-11 

Σε περίπτωση που το μέσο είναι ομογενές και ισοτροπικό, η ηλεκτρική επιτρεπτότητα είναι 

σταθερά και η παραπάνω σχέση απλοποιείται και παίρνει τη μορφή της Εξίσωσης Poisson: 

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
=
−휌

𝑣

휀
 

Σχέση 6.4-12 

Το συναρτησιακό που σχετίζεται με το δισδιάστατο ηλεκτροστατικό πεδίο στην επιφάνεια S 

του τομέα D είναι: 

𝐹 = ∫(
1

2
𝑆

휀𝐸2 − 휌
𝑣
𝑉)𝑑𝑆 

Σχέση 6.4-13 

Για το m-ιοστό στοιχείο επιφάνειας Am η σχέση γίνεται: 

𝐹𝑚 =
1

2
휀 ∫ 𝛻𝑉2𝑑𝑆

𝐴𝑚

− 휌
𝑣
∫ 𝑉

𝐴𝑚

𝑑𝑆 

Σχέση 6.4-14 

Η συνάρτηση για την οποία ζητείται λύση είναι η V – αντίστοιχη με τη φ των ορισμών των 

προηγούμενων ενοτήτων. Θεωρείται γραμμική παρεμβολή της V, V=a+bx+cy (Σχέση 6.2-1), για 

την οποία υπολογίζεται 𝛻𝑉2 = 𝑏2 + 𝑐2 (Σχέση 6.2-9). Με δεδομένα αυτά η Σχέση 6.4-14 γίνεται: 

Fm =
1

2
ε ∫(b2 + c2)dS

Am

− ρv ∫(a + bx + cy)

Am

dS = 

1

2
ε𝛢𝑚(b

2 + c2)𝑑𝑆 − ρv𝛢𝑚(a + b
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
+ 𝑐

𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3
3

) 

Σχέση 6.4-15 

Οι συντελεστές a,b και c είναι συναρτήσεις των τιμών του δυναμικού V1, V2, V3 στους 

κόμβους του m-ιοστού τριγωνικού στοιχείου, όπου υπολογίζεται η συνάρτηση Fm. Εάν οι 

συντελεστές a,b και c αντικατασταθούν από τις συναρτήσεις ως προς V1, V2, V3, σύμφωνα με τη 

Σχέση 6.2-5, τότε προκύπτει υπό μορφή πινάκων η τελική μορφή για την Fm: 

Fm =
1

2
[𝑉123]𝑇[𝑆𝑚][𝑉123] + [𝑉123]

𝑇[𝑇𝑚], 휇휀 

𝑠𝑖,𝑗 =
휀

4𝛢𝑚
(𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑟𝑖𝑟𝑗), 휅𝛼휄 

𝑡𝑖 = −
𝛢𝑚
3
ρ
v
 

Σχέση 6.4-16 

 

6.4.3 Στατικό πεδίο ηλεκτρικού ρεύματος 

6.4.3.1 Βασικές Συνθήκες 

Όλες οι ποσότητες που εξετάζονται είναι χρονικά μη μεταβλητές, Στη Σχέση 6.4-4, που 

είναι ο νόμος του Ampere τροποποιημένος από το Maxwell για να εμπεριέχει και το ρεύμα 

μετατόπισης, το ρεύμα μετατόπισης προκύπτει 0, εφόσον 
𝜕𝑫

𝜕𝑡
= 0. Από αυτή τη σχέση εξάγεται: 

𝛻𝛸𝑯 = 𝑱 ⇒ 𝛻(𝛻𝛸𝑯) = 𝛻𝑱⇒𝛻𝑱 = 𝟎 Σχέση 6.4-17 

Επιπλέον χρησιμοποιείται η Σχέση 6.4-7, 𝑱 = 𝜎𝜠. Τέλος, όπως στην Ενότητα 6.4.2, το 

ηλεκτρικό πεδίο είναι αστρόβιλο . 
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6.4.3.2 Με χρήση βαθμωτού δυναμικού 

Για αστρόβιλο πεδίο ορίζεται βαθμωτό δυναμικό, όπως στην Ενότητα 6.4.2, ούτως ώστε 𝜠 =
−𝛻𝑉 . Συνδυάζοντας τη συνθήκη αυτή με τη Σχέση 6.4-7 και τη Σχέση 6.4-17 προκύπτει: 
𝛻𝑱 = 𝛻(𝜎𝜠) = 𝛻𝜎(−𝛻𝑉) = 0 Σχέση 6.4-18 

Σε δισδιάστατο πρόβλημα σε καρτεσιανές συντεταγμένες η σχέση αυτή γίνεται: 
𝜕

𝜕𝑥
𝜎𝑥
𝜕𝑉

𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦
𝜎𝑦
𝜕𝑉

𝜕𝑦
= 0 

Σχέση 6.4-19 

Σε περίπτωση που η ηλεκτρική αγωγιμότητα σ είναι σταθερή η Σχέση 6.4-19 ταυτίζεται με την 

εξίσωση Laplace. 

𝜕2𝑉

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
= 0 

Σχέση 6.4-20 

Το συναρτησιακό Fm, που αναφέρεται στην επιφάνεια Am του m-ιοστού τριγωνικού 

στοιχείου είναι: 

𝐹𝑚 = ∫ (
1

2
𝜎𝐸2) 𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2
𝜎 ∫(𝛻𝑉)2𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2
𝜎𝐴𝑚(𝑏

2 + 𝑐2) =
1

2
[𝑉123]𝑇[𝑆𝑚][𝑉123] 

[𝑉123] = [𝑉1, 𝑉2, 𝑉3]
𝛵 

𝑠𝑖,𝑗 =
𝜎

4𝛢𝑚
(𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑟𝑖𝑟𝑗) 

Σχέση 6.4-21 

 

6.4.3.3 Με χρήση διανυσματικού δυναμικού 

Η Σχέση 6.4-18 περιγράφει σωληνοειδές πεδίο J. Σε σωληνοειδές πεδίο ορίζεται 

διανυσματικό δυναμικό Ν, ώστε: 

𝛻𝑱 = 𝟎⇒ 𝑱 = 𝛻𝑥𝑵 Σχέση 6.4-22 

Η ανάλυση που ακολουθεί εκκινεί από το διανυσματικό δυναμικό του πεδίου J, αντί του 

βαθμωτού δυναμικού του πεδίου Ε. Από το αστρόβιλο του ηλεκτρικού πεδίου και 

χρησιμοποιώντας τη Σχέση 6.4-22 εξάγεται η παρακάτω σχέση: 

𝛻𝑥𝜠 = 𝟎
6.4−7
⇒   𝛻𝑥(

𝑱

𝝈
) = 𝟎

𝟔.𝟒−𝟐𝟐
⇒    𝛻𝑥

1

𝝈
(𝛻𝑥𝜨) = 𝟎 

Σχέση 6.4-23 

όπου, λόγω του δισδιάστατου προβλήματος, το διανυσματικό δυναμικό Ν επιλέγεται μόνο με z 

συνιστώσα, προκειμένου το J να έχει συνιστώσες στους άξονες x,y. Δηλαδή: 

𝑱 = 𝛻𝑥[0,0, 𝑁𝑧] = [
𝜕𝑁𝑧

𝜕𝑦
, −
𝜕𝑁𝑧

𝜕𝑥
, 0] 

Σχέση 6.4-24 

Εάν η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι σταθερά, η Σχέση 6.4-23, αξιοποιώντας τη Σχέση 6.4-24 

παίρνει τη μορφή εξίσωσης Laplace, ήτοι: 
𝜕2𝛮𝑧
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝛮𝑧
𝜕𝑦2

= 0 
Σχέση 6.4-25 

Το συναρτησιακό Fm του m-ιοστού τριγωνικού στοιχείου είναι: 

𝐹𝑚 = ∫ (
1

2𝜎
𝐽2) 𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2𝜎
∫(𝛻𝑥𝜨)2𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2𝜎
𝐴𝑚(𝑏

2 + 𝑐2) =
1

2
[𝛮123]𝑇[𝑆𝑚][𝛮123] 

[𝛮123] = [𝛮1, 𝛮2, 𝛮3]
𝛵 

𝑠𝑖,𝑗 =
1

4𝜎𝛢𝑚
(𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑟𝑖𝑟𝑗) 

Σχέση 6.4-26 

 

6.4.4 Μαγνητοστατικό Πεδίο 

Χρονικές μεταβολές των πεδίων δεν υπάρχουν, οπότε αγνοείται ο όρος της χρονικής 

μεταβολής της διηλεκτρικής μετατόπισης στη Σχέση 6.4-4 και προκύπτει 𝛻𝑥𝑯 = 𝑱. Η μαγνητική 

επαγωγή είναι συνάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου: Β=μΗ. Η Σχέση 6.4-2 περιγράφει 

τη μαγνητική επαγωγή ως σωληνοείδές πεδίο, ως εκ τούτου ορίζεται το μαγνητικό διανυσματικό 

δυναμικό Α, ώστε 𝜝 = 𝛻𝑋𝜜. Από τα παραπάνω ισχύει: 
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𝛻𝑥𝑯 = 𝑱
𝚩=μ𝚮
⇒   𝛻𝑥

𝜝

𝝁
= 𝑱

𝜝=𝛻𝑥𝜜
⇒    𝛻𝑥

𝛻𝑥𝜜

𝝁
= 𝑱 ⇒ 𝛻𝑥

1

𝝁
𝛻𝑥𝜜 = 𝑱 

Σχέση 6.4-27 

Εφόσον ο τελεστής 𝛻𝑥 δρα δύο φορές στο μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α, στη  Σχέση 

6.4-27 το καθιστά παράλληλο με το διάνυσμα J. Αμφότερα έχουν μία συνιστώσα στον άξονα z. 

Έτσι η 6.4-27 μετασχηματίζεται, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα είναι δισδιάστατο σε 

καρτεσιανές συντεταγμένες, σε: 
𝜕

𝜕𝑥

1

휇𝑥

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦

1

휇𝑦

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑦

= −𝐽𝑧 
Σχέση 6.4-28 

Εάν το υλικό του μέσου είναι ομογενές, τότε η μαγνητική διαπερατότητα μ είναι σταθερά 

και η Σχέση 6.4-28 παίρνει τη μορφή της εξίσωσης Poisson, ώστε: 
𝜕2𝛢𝑧
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝐴𝑧
𝜕𝑦2

= −휇𝐽𝑧 
Σχέση 6.4-29 

Αντίστοιχα με τη λύση των προηγούμενων προβλημάτων αξιοποιείται η έκφραση της φ ως 

φ=a+bx+cy (Σχέση 6.2-1) και προκύπτει η συνάρτηση Fm αναφερόμενη στο m-ιοστό τριγωνικό 

στοιχείο: 

𝐹𝑚 = ∫ (
1

2
𝑩𝑯− 𝑱𝑨) 𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2휇
∫(𝛻𝛸𝜜)2𝑑𝑆

𝐴𝑚

− 𝐽𝑧 ∫ 𝐴𝑧𝑑𝑆

𝐴𝑚

= 

1

2휇
𝐴𝑚(𝑏

2 + 𝑐2) − 𝐽𝑧𝐴𝑚(a + b
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
+ 𝑐

𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3
3

) 

Σχέση 6.4-30 

 

Οι συντελεστές a,b και c είναι συναρτήσεις των τιμών του δυναμικού V1, V2, V3 στους 

κόμβους του m-ιοστού τριγωνικού στοιχείου, όπου υπολογίζεται η συνάρτηση Fm. Εάν οι 

συντελεστές a,b και c αντικατασταθούν από τις συναρτήσεις ως προς V1, V2, V3, σύμφωνα με τη 

Σχέση 6.2-5, τότε προκύπτει υπό μορφή πινάκων η τελική μορφή για την Fm: 

 

Fm =
1

2
[𝐴123]𝑇[𝑆𝑚][𝐴123] + [𝐴123]

𝑇[𝑇𝑚], 휇휀 

𝑠𝑖,𝑗 =
1

4휇𝛢𝑚
(𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑟𝑖𝑟𝑗), 휅𝛼휄 

𝑡𝑖 = −
𝛢𝑚
3
𝐽
𝑧
 

Σχέση 6.4-31 

 

6.4.5 Μαγνητοστατικό πεδίο χωρίς ρεύμα 

Όταν μηδενιστεί το διάνυσμα πυκνότητας ρεύματος J τότε η Σχέση 6.4-4, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν χρονικές μεταβολές, προκύπτει: 𝛻𝛸𝑯 = 𝟎.  Αντίστοιχα με το βαθμωτό δυναμικό V του 

αστρόβιλου ηλεκτρικού πεδίου Ε ορίζεται βαθμωτό δυναμικό Ψ του αστρόβιλου πεδίου Η, ώστε: 

𝑯 = −𝛻𝛹. Η απόκλιση της μαγνητικής επαγωγής είναι 0 από τη Σχέση 6.4-2. Χρησιμοποιώντας 

και τη Σχέση Β=μΗ προκύπτει: 

𝛻𝜝 = 𝟎
𝚩=μ𝚮
⇒   𝛻(휇𝜢) = 0

𝑯=−𝛻𝛹
⇒     𝛻𝝁(−𝛻𝛹) = 0 Σχέση 6.4-32 

Σε δισδιάστατο πεδίο και χρησιμοποιώντας καρτεσιανές συντεταγμένες, εφόσον η 

μαγνητική διαπερατότητα μ είναι σταθερά, η Σχέση 6.4-32 παίρνει τη μορφή της εξίσωσης 

Laplace. 
𝜕2𝛹

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝛹

𝜕𝑦2
= 0 

Σχέση 6.4-33 

Το συναρτησιακό του m-ιοστού τριγωνικού στοιχείου είναι: 

𝐹𝑚 = ∫ (
1

2
𝜝𝜢)𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2
휇 ∫(𝛻𝛹)2𝑑𝑆

𝐴𝑚

=
1

2
휇𝐴𝑚(𝑏

2 + 𝑐2) =
1

2
[𝛹123]𝑇[𝑆𝑚][𝛹123] 

[𝛹123] = [𝛹1, 𝛹, 𝛹3]
𝛵 

𝑠𝑖,𝑗 =
휇

4𝛢𝑚
(𝑞𝑖𝑞𝑗 + 𝑟𝑖𝑟𝑗) 

Σχέση 6.4-34 

 

[10, §3.4] 
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6.5 Συμπεράσματα 

Για τα τέσσερα προβλήματα της Ενότητας 6.4 διαιρέθηκε ο χώρος σε τριγωνικά στοιχεία. 

Για το τυχαίο τριγωνικό στοιχείο προσδιορίστηκε η συνάρτηση Fm ως συνάρτηση των 

συντελεστών Φi (Για τα παραπάνω προβλήματα οι συντελεστές Vi,Ni,Ai,Ψi). Μέσω του 

μηδενισμού της παραγώγου της Fm προκύπτει η λύση για την εκάστοτε φm σε οποιοδήποτε σημείο 

εντός του τριγωνικού στοιχείου, σύμφωνα με τη μέθοδο της απόκλισης. 

Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την Fm, παρουσιάζουν ομοιότητα 

στη μορφή και μπορούν όλα να αναχθούν στη γενική μορφή 𝐹𝑚 =
1

2
[𝛷123]𝛵[𝑆𝑚][𝛷123] +

[𝛷123]𝛵[𝛵𝑚] . 
Κατόπιν, η λύση σε όλο τον τομέα προκύπτει αθροίζοντας τις επι μέρους F των γειτονικών 

τριγωνικών στοιχείων. Το σύστημα εξισώσεων που προκύπτει από τη συνθήκη μηδενισμού της 

παραγώγου F, μπορεί να επιλυθεί μέσω κάποιας αριθμητικής μεθόδου στον υπολογιστή. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν για δισδιάστατα προβλήματα, κάνοντας χρήση 

κάποιας συμμετρίας της διάταξης. Από τη μία, αυτό είναι επιθυμητό, καθώς μειώνει την 

απαίτηση για αυξημένη υπολογιστική ισχύ από την εκάστοτε αριθμητική μέθοδο, δίνει όμως 

λιγότερο ακριβή λύση από ότι η πλήρης τρισδιάστατη ανάλυση. Αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί 

κατά την αξιολόγηση των τελικών αποτελεσμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7- Διαδικασία Ανάλυσης με Χρήση 

Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων 

7.1 Εισαγωγή 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων εφαρμόζεται σε αυτό το κεφάλαιο συγκεκριμένα σε 

ηλεκτρικές μηχανές. Το πρόβλημα που μελετάται είναι το πρόβλημα μαγνητικού πεδίου, το 

οποίο απαντάται σε όλων των ειδών τις ηλεκτρικές μηχανές: μετασχηματιστές, γεννήτριες και 

κινητήρες, ενεργοποιητές (π.χ. ηλεκτρονόμους κ.λ.π). 

Εν τούτοις η εξέταση μόνο του μαγνητικού πεδίου δεν είναι επαρκής για να θεωρηθεί 

πλήρης η ανάλυση μιας ηλεκτρικής μηχανής. Για παράδειγμα, η εκτίμηση του ηλεκτρικού 

πεδίου μεταξύ των σπειρών των πηνίων απαιτεί ηλεκτροστατική ανάλυση. Αντίστοιχα, οι 

απώλειες Joule στα τερματικά των αγωγών απαιτεί ανάλυση πεδίου ρεύματος. Ανάλογα με την 

επιθυμητή ακρίβεια, μπορεί να αυξηθεί η πολυπλοκότητα του προβλήματος, 

συμπεριλαμβάνοντας και αυτές τις αναλύσεις, με όμοιο τρόπο. 

7.2 Μείωση του πεδιακού προβλήματος σε δύο διαστάσεις 

Ως επανάληψη αναφέρεται ότι η τρισδιάστατη ανάλυση απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη 

ισχύ από τη δισδιάστατη, καθώς επιλέγονται τρισδιάστατα στοιχεία, με περισσότερους κόμβους 

ανά στοιχείο και το τελικό σύστημα εξισώσεων έχει πολύ περισσότερους αγνώστους. Το 

μειονέκτημα πάντα είναι η μικρότερη ακρίβεια στη δισδιάστατη ανάλυση. Προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τις τρεις στις δύο διαστάσεις πρέπει να εξεταστεί εάν η διάταξη 

έχει κάποιου είδους συμμετρία. 

Τέτοιου είδους συμμετρίες είναι οι: 

Επίπεδες Συμμετρίες (xy): Τα μαγνητικά φαινόμενα θεωρούνται 

πανομοιότυπα σε κάθε x,y επίπεδο, κάθετο 

στον άξονα z (Εικόνα 7.2-1 a). Τα φαινόμενα 

στις ακμές της διάταξης αναγκαστικά 

αγνοούνται. 

Αξονικές Συμμετρίες (rz): Τα μαγνητικά φαινόμενα που λαμβάνουν 

χώρα στο ημιεπίπεδο r,z (Εικόνα 7.2-1 b) 

θεωρούνται πανομοιότυπα και σε κάθε 

επίπεδο που σχηματίζεται κατά την 

περιστροφή του ημιεπιπέδου r,z γύρω από τον 

άξονα z 
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Εικόνα 7.2-1 Επίπεδη Συμμετρία (a) και Αξονική Συμμετρία (b) [10, Figure 4.1] 

Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με δεδομένη επίπεδη συμμετρία. Υπενθυμίζονται από την 

Ενότητα 6.4 οι κάτωθι παραδοχές: 

1 Το διάνυσμα πυκνότητας ρεύματος έχει συνιστώσα μόνο στον άξονα z (J=[0,0,Jz]) 

2 Το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α είναι παράλληλο στο διάνυσμα J με συνιστώσα 

μόνο στον άξονα z (Α=[0,0,Αz]). Σε μαγνητοστατικά ή σχεδόν μαγνητοστατικά (αργά 

χρονομεταβαλλόμενα) πεδία θεωρείται 𝛻𝜜 = 𝟎 

3 Επειδή 𝜝 = 𝛻𝑥𝜜, το διάνυσμα Β έχει συνιστώσες στους άξονες x,y 

4 Με σταθερή μαγνητική διαπερατότητα το πρόβλημα περιγράφεται από την εξίσωση 

Poisson: 

 

𝜕2𝛢𝑧
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝐴𝑧
𝜕𝑦2

= −휇𝐽𝑧 
Σχέση 7.2-1 

[10, §4.2] 

 

 

7.3 Συνοριακές Συνθήκες 

7.3.1 Εισαγωγή 

Στην παραπάνω εξίσωση Poisson (Σχέση 7.2-1), προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα 

χρειάζεται αφενός να προσδιοριστεί το διάνυσμα J (επί της ουσίας το μέτρο της z συνιστώσας 

του), αφετέρου να τεθούν οι συνοριακές συνθήκες. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν Γ είναι το σύνορο του χώρου (σε δισδιάστατο πρόβλημα το Γ είναι 

κλειστή καμπύλη που περικλείει την επιφάνεια S), τότε σε ένα τμήμα του Γ1 επιβάλλεται 

συγκεκριμένη τιμή του Az (συνθήκη Dirichlet) και στο εναπομείναν τμήμα Γ2 επιβάλλεται τιμή 

για την κάθετη προς το σύνορο παράγωγο του Az (συνθήκη Neumann). 

Η επιλογή των συνοριακών συνθηκών είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς μπορεί να 

επηρεάσει τη λύση του συστήματος, αλλά και να μειώσει τον υπό εξέταση χώρο. 

7.3.2 Συνθήκη Dirichlet  

Το διάνυσμα Α έχει μόνο z συνιστώσα. Συνεπώς προκύπτει: 

𝜝 = 𝛻𝑥𝜜 = (𝒖𝒙
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝒖𝒚

𝜕

𝜕𝑦
)𝒖𝒛𝐴𝑧 = −𝒖𝒛𝑥 (𝒖𝒙

𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑥
+ 𝒖𝒚

𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑦
) = −𝒖𝒛𝑥𝛻𝐴𝑧 

Σχέση 7.3-1 

Δηλαδή, η βαθμίδα της συνιστώσας Αz του διανύσματος Α, που είναι εν γένει Αz (x,y), είναι 

κάθετη τόσο στο διάνυσμα Α, όσο και στο διάνυσμα Β. Η φυσική σημασία του διανύσματος της 

βαθμίδας είναι η ένδειξη της κατεύθυνσης, στην οποία συντελείται η μέγιστη μεταβολή του 

εκάστοτε βαθμωτού μεγέθους, εν προκειμένω της τιμής Αz. Αυτή η μεταβολή γίνεται πάντα 

μέγιστη στην κάθετη κατεύθυνση του διανύσματος Β και μηδενική στην κατεύθυνση του Β. 

Συνεπώς, μια καμπύλη, όλα τα σημεία της οποίας έχουν ίσες τιμές για την Αz συνιστώσα, είναι 

μια καμπύλη με μηδενική απόκλιση της Αz στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, και με βάση τα 



                                              

- 187 - 

 

προηγούμενα, μια καμπύλη στην οποία πάντα εφάπτεται το διάνυσμα Β, δηλαδή μια iso καμπύλη 

της συνιστώσας  Αz, στο x,y επίπεδο είναι ταυτόχρονα δυναμική γραμμή του μαγνητικού πεδίου. 

Εφόσον το πρόβλημα είναι δισδιάστατο και με x,y συμμετρία, εάν επιβληθεί σε τμήμα του 

συνόρου Γ1 τιμή για το Az ανεξάρτητη του x και y, δηλαδή σταθερά, τότε η τιμή επιβάλλεται 

αναγκαστικά σε ολόκληρο το σύνορο Γ.  

Συνδυάζοντας τα δύο προηγούμενα συμπεράσματα, προκύπτει ότι το σύνορο είναι 

ταυτόχρονα και δυναμική γραμμή του μαγνητικού πεδίου. 

Συχνά, τίθεται σε τμήμα Γ του συνόρου Αz =0, το οποίο ισοδυναμεί με ένα υλικό εξωτερικά 

του συνόρου με μηδενική μαγνητική διαπερατότητα. 

Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιηθεί μια γεννήτρια έκτυπων πόλων (Εικόνα 7.3-1). 

Εξαιρώντας τις άκρες των περιελίξεων, γίνεται εμφανής η επίπεδη συμμετρία που υπάρχει στη 

διάταξη (συμμετρία x,y).Αντί ολόκληρης της μηχανής, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση 

μόνο στο τμήμα που φαίνεται στην Εικόνα 7.3-1. Εφόσον η μαγνητική ροή συγκεντρώνεται στο 

στάτη, μπορεί να τεθεί η συνοριακή συνθήκη Αz =0, κατά μήκος της εξωτερικής περιφέρειας της 

γεννήτριας. Στην Εικόνα 7.3-1 το σύνορο φαίνεται με έντονο μαύρο. 

 

 

Εικόνα 7.3-1 Ομογενής Συνθήκη Dirichlet σε σύγχρονη γεννήτρια έκτυπων πόλων [10, Figure 4.2] 

7.3.3 Συνθήκη Neumann 

Η συνθήκη Neumann επιβάλλει μια τιμή στην παράγωγο της Αz ως προς το κάθετο στο 

σύνορο διάνυσμα. Ανάλογα με αυτήν την τιμή προκύπτει η σχετική γωνία μεταξύ συνόρου και 

δυναμικών γραμμών. Κατά κανόνα οι δυναμικές γραμμές τέμνουν το σύνορο.  

Ειδική περίπτωση αποτελεί η ομογενής συνθήκη Neumann. Η παράγωγος, ούσα μηδενική, 

αναγκάζει τις μαγνητικές γραμμές να τέμνουν κάθετα το σύνορο. Η συνθήκη αυτή είναι η 

αντίθετη της συνθήκης Dirichlet, όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο και 

ισοδυναμεί με υλικό εξωτερικά του συνόρου με άπειρη μαγνητική διαπερατότητα.  

Ως παράδειγμα ας θεωρηθεί η τομή του πυρήνα με διάκενο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

7.3-2. Αγνοώντας τα άκρα της διάταξης, παρατηρείται επίπεδη συμμετρία, ώστε η ανάλυση να 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη συγκεκριμένη τομή. Μία επιπλέον συμμετρία, γεωμετρική 

και μαγνητική που παρουσιάζει η διάταξη είναι ως προς τον άξονα ΑΑ’ . Η συνθήκη συνέχειας 

επιτάσσει τη συνέχεια της κάθετης συνιστώσας του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής στο 

σύνορο (π.χ. μεταξύ δύο υλικών με ίσες μαγνητικές διαπερατότητες). Η συνθήκη αυτή επιτρέπει 

να εφαρμοστεί η ομογενής συνθήκη Neumann στο σύνορο ΑΑ’ και να αναλυθεί μόνο το τμήμα 

της διάταξης που βρίσκεται πάνω από αυτόν. Η επιλογή της συνθήκης Neumann συμβάλλει σε 

αυτήν την περίπτωση στη μείωση του υπό εξέταση τομέα. 
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Εικόνα 7.3-2 Ομογενής συνθήκη Neumann [10, Figure 4.3] 

7.3.4 Περιοδική συνθήκη 

Εν γένει, επιλέγονται δύο συνοριακές γραμμές στο πρόβλημα. Η μία επιλέγεται ως κύρια 

και η άλλη ως δευτερεύουσα. Τότε, το δυναμικό της δευτερεύουσας εκφράζεται ως συνάρτηση 

του δυναμικού της κύριας. 

Η επιλογή αυτή γίνεται όταν αναγνωρίζεται κάποια επαναληψιμότητα στη διάταξη του 

προβλήματος και δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί συνθήκη Dirichlet ή Neumann. Σε τέτοια 

περίπτωση, αντί του συνόλου της διάταξης αναλύεται μόνο το τμήμα εκείνο που βρίσκεται 

μεταξύ των επιλεγεισών συνοριακών γραμμών. Τα υπόλοιπα τμήματα θεωρούνται πανομοιότυπα 

με το πρώτο και υιοθετείται η ανάλυση του πρώτου. 

Ως παράδειγμα λαμβάνεται η σύγχρονη γεννήτρια έκτυπων πόλων, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 7.3-1. Η γεννήτρια αυτή έχει τρία ζεύγη πόλων. Είναι δυνατό να διαιρεθεί  ο τομέας με 

τους εξής τρόπους: 

1 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναληψιμότητα της διάταξης εμφανίζεται ανά δύο πόλους. 

Έτσι το τμήμα που αναλύεται αποτελεί το ένα τρίτο της συνολικής διάταξης, όπως στην 

Εικόνα 7.3-3 α. 

Η σχέση που εφαρμόζεται στο σύνορο είναι η: 

𝛢𝑧(𝑟, 휃) = 𝛢𝑧 (𝑟, 휃 + (2𝑘)
휋

𝑃
) , 𝑘 = 1,2,3… 

Σχέση 7.3-2 

Η σχέση αυτή δείχνει ότι για το ίδιο r το δυναμικό είναι το ίδιο π.χ. στις 0ο,στις 120ο και 

στις  240ο, εάν P=3, τα ζεύγη των πόλων. Η συνθήκη αυτή ονομάζεται άρτια περιοδική 

συνθήκη. 

  

2 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναληψιμότητα της διάταξης εμφανίζεται ανά πόλο. Έτσι 

το τμήμα που αναλύεται αποτελεί το ένα έκτο της συνολικής διάταξης, όπως στην Εικόνα 

7.3-3 β. 

Η σχέση που εφαρμόζεται στο σύνορο είναι η: 

𝛢𝑧(𝑟, 휃) = −𝛢𝑧 (𝑟, 휃 + (2𝑘 − 1)
휋

𝑃
) , 𝑘 = 1,2,3… 

Σχέση 7.3-3 

Η σχέση αυτή δείχνει ότι για το ίδιο r το δυναμικό είναι το αντίθετο π.χ στις 30ο,στις 90ο, 

στις 150ο, στις 210ο, στις 270ο,και στις  330ο, εάν P=6, ο αριθμός των πόλων. Η συνθήκη 

αυτή ονομάζεται περιττή περιοδική συνθήκη. 

 

 

Εικόνα 7.3-3 Περιοδικές Συνοριακές Συνθήκες [10, Figure 4.4] 
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Εφαρμόζοντας περιοδικές συνοριακές συνθήκες μειώνεται ο προς εξέταση χώρος και 

συνεπώς αφενός απαιτείται σημαντικά μικρότερη υπολογιστική ισχύς για την ανάλυση του 

προβλήματος,  αφετέρου επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανάλυση. 
[10, §4.3] 

7.4 Υπολογισμοί μετά την επίλυση 

7.4.1 Εισαγωγή 

Μετά την εφαρμογή των συνοριακών συνθηκών εισάγονται οι ηλεκτρικές και μαγνητικές 

ιδιότητες των υλικών καθώς και οι πηγές του πεδίου (πυκνότητα ρεύματος ή μαγνήτιση μόνιμων 

μαγνητών).  

Επιλύεται κατόπιν το πρόβλημα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η επίλυση του 

προβλήματος ισοδυναμεί με τη δυνατότητα εύρεσης του μαγνητικού διανυσματικού Α, δηλαδή 

της συνιστώσας του Αz, σε κάθε σημείο του χώρου. 

Με γνωστή τη συνιστώσα Αz μπορούν να προκύψουν διάφορα μεγέθη σχετικά με το 

πρόβλημα. Αυτούς τους υπολογισμούς που έπονται της λύσης του προβλήματος πραγματεύεται 

η συγκεκριμένη Ενότητα 

7.4.2 Υπολογισμός γραμμών ροής / μαγνητικής επαγωγής 

Από τη Σχέση 7.3-1 υπενθυμίζεται ότι το διάνυσμα της απόκλισης της συνιστώσας Αz είναι 

πάντα κάθετο στο διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής, στο δισδιάστατο χώρο. Συνεπώς 

ισοδυναμικές γραμμές του διανύσματος Α σε ένα επίπεδο x,y ή ισοδύναμα γραμμές κατά μήκος 

των οποίων η συνιστώσα Αz έχει την ίδια τιμή, ταυτίζονται με τις δυναμικές γραμμές της 

μαγνητικής επαγωγής Β.  

Από τον ορισμό του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού προκύπτουν οι x,y συνιστώσες 

του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής Β: 

𝛣𝑥 =
𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑦

 

𝛣𝑦 =
𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑥

 

Σχέση 7.4-1 

 

Οι δυναμικές γραμμές προκύπτουν από τη συνιστώσα Αz με τον τρόπο που φαίνεται στην 

Εικόνα 7.4-1: 

 

Εικόνα 7.4-1 Δυναμική γραμμή μαγνητικής επαγωγής Β 

7.4.3 Υπολογισμός μαγνητικής ροής 

Η μαγνητική ροή ορίζεται ως το πλήθος  των δυναμικών γραμμών του διανύσματος της 

μαγνητικής επαγωγής Β που διαπερνά μια επιφάνεια S=Sn, με n το κάθετο στην επιφάνεια 
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μοναδιαίο διάνυσμα. Σε δισδιάστατο πρόβλημα αντί της επιφάνειας υπάρχει μια τομή αυτής, μια 

καμπύλη και το ολοκλήρωμα που υπολογίζει τη μαγνητική ροή γίνεται από επιφανειακό 

γραμμικό, πολλαπλασιασμένο με το μήκος L, που βρίσκεται στον άξονα που δε 

συμπεριλαμβάνεται στο δισδιάστατο πρόβλημα (Εικόνα 7.4-2). Η σχέση που υπολογίζει τη 

μαγνητική ροή είναι: 

𝛷 = ∫ 𝑩𝒏𝑑𝑆

𝑆

= 𝐿 ∫ 𝑩𝒏𝑑𝑙

𝑙𝑆

 

Σχέση 7.4-2 

 

 

Εικόνα 7.4-2 Επιφανειακό ολοκλήρωμα σε δισδιάστατο πρόβλημα [10, Figure 4.6] 

Εναλλακτικά, αξιοποιώντας τον ορισμό του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού και του 

θεωρήματος Stokes, προκύπτει από τη Σχέση 7.4-2: 

𝛷 = ∫ 𝑩𝒏𝑑𝑆

𝑆

= ∫(𝛻𝑥𝜜)𝑑𝑺

𝑆

= ∮ 𝐴𝑑𝒍

𝑙

 

Σχέση 7.4-3 

Όπου l η κλειστή καμπύλη που ορίζει την επιφάνεια S. Εν προκειμένω και σύμφωνα με την 

Εικόνα 7.4-3, l είναι παραλληλόγραμμο με πλευρές (1’,2’,2,1). Κατά τον υπολογισμό της 

κυκλοφορίας του Α στην καμπύλη l, το ολοκλήρωμα μηδενίζεται στις πλευρές 1-2 και 1’-2’, καθώς 

το μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό είναι κάθετο σε αυτές. Αντίθετα, στις πλευρές με μήκος L, 

παράλληλες στον άξονα z , το Α είναι σταθερό, καθώς βρίσκονται στο ίδιο z και το Α έχει μόνο z 

συνιστώσα. Οπότε η μαγνητική ροή προκύπτει: 
𝛷 = (𝛢𝑧1 − 𝛢𝑧2)𝐿 Σχέση 7.4-4 

 

 

Εικόνα 7.4-3 Υπολογισμός της μαγνητικής ροής μέσω του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού [10, 

Figure 4.7] 

Σε περιπτώσεις συμπαγούς αγωγού, διατομής SCU εξυπηρετεί να λαμβάνεται υπόψη η μέση 

τιμή του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού στην επιφάνεια του αγωγού, ώστε: 
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𝛷 =
𝐿

𝑆𝐶𝑈
( ∫ 𝐴𝑧𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑈+

− ∫ 𝐴𝑧𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑈−

) 

Σχέση 7.4-5 

Με 𝑆𝐶𝑈 + και 𝑆𝐶𝑈 − συμβολίζεται ο προσανατολισμός της διατομής του αγωγού. Αν το ρεύμα είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένο στην επιφάνεια του αγωγού, τότε υπολογίζεται η μεταξύ των 

τυλιγμάτων πεπλεγμένη ροή ως Ψ=λ=ΝΦ, με Ν το πλήθος των τυλιγμάτων. 

7.4.4 Απώλειες Ισχύος Joule 

Με γνωστό το διάνυσμα της πυκνότητας ρεύματος J σε κάθε σημείο, οι απώλειες ισχύος 

Joule δίνονται από τη σχέση: 

𝑝𝐽(𝑡) = ∫ 휌𝐽
2𝑑𝜏

𝜏

 

Σχέση 7.4-6 

όπου τ ο όγκος του εμπλεκόμενου υλικού. 

Στην επίπεδη συμμετρία, το διάνυσμα J έχει μόνο z συνιστώσα (J=Jzuz). Το ολοκλήρωμα 

γίνεται επιφανειακό και η Σχέση 7.4-6 προκύπτει, εάν L είναι το μήκος της διάταξης κατά τον 

άξονα που αγνοείται στο δισδιάστατο πρόβλημα: 

𝑝𝐽(𝑡) = 𝐿∫ 휌𝐽𝑧
2𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 7.4-7 

Σε στατικά πεδία, η πυκνότητα ρεύματος είναι μη μεταβαλλόμενη, οπότε και οι απώλειες 

ισχύος είναι σταθερές. Εάν το πεδίο είναι χρονικά μεταβαλλόμενο και μεταβάλλεται 

ημιτονοειδώς ως προς το χρόνο, τότε τα διανύσματα μπορούν να παρασταθούν ως φασιθέτες ως 

προς το πλάτος, ώστε π.χ. : 

�̂� = 𝐽�̂�𝒖𝒛 = │𝐽𝑧│𝑒
𝑗𝜑𝒖𝒛 Σχέση 7.4-8 

Οι μέσες απώλειες ισχύος Joule υπολογίζονται σε αυτή την περίπτωση ως: 

𝑝𝐽(𝑡) = ∫ 휌
│𝐽𝑧│

2

2
𝑑𝜏

𝜏

=
1

2
휌∫ 𝐽𝐽̅

𝜏

𝑑𝜏 

Σχέση 7.4-9 

Ο όρος ½ εμφανίζεται, διότι το │𝐽𝑧│είναι το πλάτος της ημιτονοειδούς μεταβολής 

7.4.5 Μαγνητική Ενέργεια – Μαγνητική Συνενέργεια 

Η μαγνητική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην υπό εξέταση διάταξη υπολογίζεται 

ως: 

𝑊𝑚 = ∫ ∫𝜢 𝑑𝑩 𝑑𝜏

𝛣

0𝜏

= ∫ ∫𝑱 𝑑𝑨 𝑑𝜏

𝐴

0𝜏

 

Σχέση 7.4-10 

Όταν το μέσο είναι γραμμικό η Σχέση 7.4-10 γίνεται: 

𝑊𝑚 =
1

2
∫ 𝑯𝑩𝑑𝜏

𝜏

=
1

2
∫ 휇𝜢𝟐𝑑𝜏

𝜏

=
1

2
∫ 𝑱𝑨𝑑𝜏

𝜏

=
1

2
∫ 𝐽𝑧𝐴𝑧𝑑𝜏

𝜏

 

Σχέση 7.4-11 

 

Στα στατικά πεδία η ενέργεια είναι σταθερή. Αντιθέτως, στο χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία 

η ενέργεια λαμβάνεται στιγμιαία κατά τη χρονική στιγμή t. Η μέση τιμή της σε μία περίοδο 

είναι: 
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𝑊𝑚 =
1

2
∫
│𝛣│ ∗ │𝛨│

2
𝜏

𝑑𝜏 =
1

2
∫
│𝐽𝑧│ ∗ │𝐴𝑧│

2
𝜏

𝑑𝜏 

Σχέση 7.4-12 

Η παραπάνω έκφραση ισχύει για ημιτονοειδώς χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία και ο παράγοντας 

½ εντός ολοκληρώματος προκύπτει διότι τα μέτρα που εμφανίζονται στα ολοκληρώματα είναι τα 

πλάτη. 

Αντίστοιχα, η μαγνητική συνενέργεια υπολογίζεται ως: 

𝑊′𝑚 = ∫ 𝑯𝑩𝑑𝜏

𝜏

−𝑊𝑚 = ∫ 𝑱𝑨𝑑𝜏

𝜏

−𝑊𝑚 

Σχέση 7.4-13 

7.4.6 Μαγνητικές δυνάμεις 

1 Τανυστής Maxwell: Λόγω του δισδιάστατου προβλήματος η κλειστή επιφάνεια που 

περικλείει το αντικείμενο που δέχεται τις μαγνητικές δυνάμεις γίνεται κλειστή καμπύλη 

l και η εφαπτομενική και κάθετη συνιστώσα της δύναμης προκύπτουν αντίστοιχα: 

𝐹𝜑. = 𝐿휇0∮ 𝐻 𝜑𝐻𝜅𝛼𝜃.𝑑𝑙
𝑙

 

𝐹𝜅𝛼𝜃.. = 𝐿
휇0
2
∮ (𝐻𝜅𝛼𝜃.

2 − 𝐻 𝜑.
2)𝑑𝑙

𝑙

 

Σχέση 7.4-14 

 

Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι απαιτείται ο υπολογισμός ενός μόνο πεδίου 

και, συνεπώς εξοικονομεί υπολογιστική ισχύ. 

2 Μέθοδος Εικονικών Έργων: Η μέθοδος βασίζεται στον υπολογισμό της μεταβολής της 

ενέργειας του αντικειμένου που υφίσταται τη μαγνητική δύναμη, μεταξύ δύο σημείων. 

Υπολογίζει δηλαδή το εικονικό έργο του αντικειμένου και μέσω αυτού τη δύναμη. Η 

τελευταία εκφράζεται ως παράγωγος της συνενέργειας ως προς την εικονική κίνηση του 

αντικειμένου. Η μέθοδος χρησιμοποιείται εναλλακτικά ή προς επαλήθευση του τανυστή 

Maxwell. Ως μειονέκτημα αναφέρεται η απαίτηση για μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ 

 

7.4.7 Προσδιορισμός Παραμέτρων Ηλεκτρικού Κυκλώματος 

Μέσω της λύσης του προβλήματος και τον υπολογισμό των μεγεθών που περιγράφηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες μπορούν να προσδιοριστούν και τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος που 

σχετίζεται με τη διάταξη του προβλήματος. Πιο συγκεκριμένα: 

Η αντίσταση μπορεί να υπολογιστεί μέσω των απωλειών Joule ως εξής: 

𝑅 =
𝑃𝐽
𝐼2

 
Σχέση 7.4-15 

Η αυτεπαγωγή προκύπτει μέσω της αποθηκευμένης μαγνητικής ενέργειας ή τις 

πεπλεγμένης ροής ως εξής: 

𝐿 =
2𝑊𝑚
𝐼2

=
𝛹

𝐼
 

Σχέση 7.4-16 

[10, §4.4] 

 

 

7.5 Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι Συνοριακές Συνθήκες Dirichlet και Neumann, 

καθώς και η φυσική τους ισοδυναμία. Η επιλογή των συνοριακών συνθηκών και η αξιοποίηση 

της περιοδικότητας της διάταξης είναι μια σημαντική διαδικασία, καθώς μπορεί να μειώσει τον 

υπό εξέταση χώρο και τις απαιτήσεις για υπολογιστική ισχύ. 

Για να επιλυθεί το πρόβλημα χρειάζεται αφενός να καθοριστούν οι συνοριακές συνθήκες, 

αφετέρου να προσδιοριστούν οι παράμετροι του προβλήματος, όπως οι πεδιακές πηγές και τα 

ηλεκτρικά και μαγνητικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η λύση του προβλήματος συνίσταται στον 

προσδιορισμό του διανύσματος Α σε κάθε σημείο του υπό εξέταση χώρου. 
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Από τη στιγμή που προσδιοριστεί το Α γίνεται εύκολος ο υπολογισμός όλων των μεγεθών 

που σχετίζονται με το πρόβλημα, όπως  η μαγνητική ροή, οι απώλειες Joule, η μαγνητική 

ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη διάταξη, η μαγνητική συνενέργεια, οι μαγνητικές 

δυνάμεις που ασκούνται στα αντικείμενα, ακόμα και οι κυκλωματικές παράμετροι, όπως η 

αντίσταση και η αυτεπαγωγή του κυκλώματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8- Επίλυση σύγχρονων ηλεκτρικών 

μηχανών 

8.1 Εισαγωγή στις μαγνητικές μηχανές 

Οι κυλινδρικές μαγνητικές συσκευές χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται 

μεγάλη ώθηση, αλλά μικρή διαδρομή, όπως η κίνηση διακοπτών ισχύος, η οδήγηση υδραυλικών 

βαλβίδων κ.λ.π. Μια τέτοια διάταξη, όπως παρίσταται στην Εικόνα 8.1-1 α αποτελείται από ένα 

σταθερό μαγνητικό τμήμα (τον πυρήνα) και ένα μαγνητικό κυλινδρικό έμβολο, το οποίο κινείται 

κατά την αξονική διεύθυνση, εντός ενός μη μαγνητικού οδηγού.  

Στο εσωτερικό του πυρήνα βρίσκεται περιελιγμένο πηνίο Ν ελιγμάτων. Στην παρακάτω 

διάταξη (Εικόνα 8.1-1 α), όταν το πηνίο δε διαρρέεται από ρεύμα, το έμβολο μένει ακίνητο στο 

χαμηλότερο επίπεδο, όπου το μήκος διακένου αέρα γίνεται μέγιστο g=gmax. Όταν περάσει ρεύμα 

ικανοποιητικού πλάτους, το έμβολο εκτινάσσεται στην κατεύθυνση του πηνίου και το μήκος 

διακένου γίνεται ελάχιστο g=gmin. Το διάκενο κατά την ακτινική διεύθυνση δε μεταβάλλεται και 

παραμένει ίσο με t. 

 

Εικόνα 8.1-1  a)Μαγνητική Διάταξη, β)Πεδία Β,Η στη διάταξη, γ)Ισοδύναμο μαγνητικό κύκλωμα [10, 

Figure 5.1, Figure 5.2] 

 

8.2 Αναλυτική μελέτη  Μαγνητικής Μηχανής 

Πριν εφαρμοστεί η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων θα προηγηθεί μια αναλυτική 

εξέταση της μαγνητικής διάταξης. Αν εξαιρεθούν κάποιες βολικές υποθέσεις, η προανάλυση που 

ακολουθεί θα συντελέσει σε μια πρώτη εκτίμηση των κύριων ηλεκτρικών και μαγνητικών 

ποσοτήτων. Κατόπιν, η αριθμητική μέθοδος θα ανιχνεύσει πιθανά λάθη, εάν εντοπιστούν 

διαφορές. Επιπρόσθετα, οι διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των δύο μεθόδων θα δώσουν μια 

εικόνα του κατά πόσο οι απλοποιήσεις επιδρούν αρνητικά στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Κατά την αναλυτική επίλυση οι ροές σκέδασης και τα φαινόμενα στις άκρες του διακένου 

θα αγνοηθούν. Έτσι οι γραμμές της μαγνητικής ροής υποτίθενται κάθετες σε όλα τα σημεία του 

διακένου, ως προς την επιφάνεια εισόδου και εξόδου της μαγνητικής ροής. 

8.2.1 Υπολογισμός μαγνητικών μεγεθών 

Το ρεύμα i που διαρρέει το πηνίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Από το νόμο του Ampere 

προκύπτει εάν αγνοηθεί η μαγνητική πτώση τάσης στα τμήματα σιδήρου: 
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𝛮𝑖 = 𝐻𝑔𝑔 + 𝐻𝑡𝑡 Σχέση 8.2-1 

 Λόγω του μικρού μήκους διαδρομής, το πεδίο 𝐻𝑡 μπορεί να θεωρηθεί σταθερό. Η επιφάνεια 

του διακένου g είναι πd2/4 , ενώ για το διάκενο t λαμβάνεται η μέση επιφάνεια htπ(d+t), οπότε 

από το νόμο του Gauss προκύπτει: 

𝐵𝑔
휋𝑑2

4
= 𝐵𝑡ℎ𝑡휋(𝑑 + 𝑡) 

Σχέση 8.2-2 

Με δεδομένο ότι στον αέρα ισχύει Β=μ0Η, το σύστημα των δύο παραπάνω εξισώσεων επιλύεται 

ως προς 𝐵𝑔: 

𝐵𝑔 = 휇0
𝛮𝑖

𝑔 +
𝑑2

4ℎ𝑡휋(𝑑 + 𝑡)
𝑡
= 휇0

𝛮𝑖

𝑔 + 𝑡′
 

Σχέση 8.2-3 

με 𝑡′ =
𝑑2

4ℎ𝑡𝜋(𝑑+𝑡)
t 

Η λύση θα μπορούμε να εξαχθεί μέσω του ισοδύναμου μαγνητικού κυκλώματος (Εικόνα 

8.1-1 γ). Οι μαγνητικές αντιστάσεις στα δύο διάκενα d και t προκύπτουν: 

𝑅𝑔 =
𝑔

휇0
휋𝑑2

4

 
Σχέση 8.2-4 

𝑅𝑡 =
ln (1 +

2𝑡
𝑑
)

휇02휋ℎ𝑡
 

Σχέση 8.2-5 

Εάν ο λόγος t/d είναι μικρός, τότε προσεγγιστικά ln(1+2t/d)=t/(t+d) και η Σχέση 8.2-5 γίνεται: 

𝑅𝑡 =
𝑡

휇0휋ℎ𝑡(𝑑 + 𝑡)
 

Σχέση 8.2-6 

Το μαγνητικό κύκλωμα που σχηματίζεται από το τμήμα του εμβόλου προς το διάκενο g, τον 

πυρήνα και τα δύο διάκενα διαρρέεται από μαγνητική ροή που δίνεται: 

𝜑𝑔 =
𝑁𝑖

𝑅𝑔 + 𝑅𝑡
 

Σχέση 8.2-7 

Η μαγνητική ροή, εφόσον δεν υπάρχουν σκεδάσεις, είναι η ίδια σε όλα τα σημεία του 

κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και στο διάκενοo g. Από την κάθετη στη μαγνητική ροή 

επιφάνεια του διακένου υπολογίζεται η τιμή της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο, που είναι 

ίδια με τη Σχέση 8.2-3: 

𝛣𝑔 =
𝜑𝑔
휋𝑑2

4

= 휇0
𝛮𝑖

𝑔 + 𝑡′
 

Σχέση 8.2-8 

Η πεπλεγμένη με όλες τις σπείρες του πηνίου μαγνητική ροή λ (ή σε άλλα σημεία Ψ), 

προκύπτει: 

휆 = 𝑁 𝜑𝑔 = 휇0휋𝑑
2

𝑁2𝑖

4(𝑔 + 𝑡′)
 

Σχέση 8.2-9 

Γίνεται η παραδοχή ότι η μαγνητική διάταξη δεν εμφανίζει φαινόμενα υστέρησης ούτε 

απώλειες. Οι απώλειες, εάν χρειαστεί, μπορούν να θεωρηθούν εξωτερικές απώλειες, δηλαδή, το 

σύστημα να διαιρεθεί σε δύο υποσυστήματα, εκ των οποίων το πρώτο να θεωρηθεί χωρίς 

απώλειες, και το δεύτερο, το οποίο προς το παρόν δεν εξετάζεται, με απώλειες. Το συνολικό 

σύστημα θεωρείται συντηρητικό, δηλαδή με ικανότητα αποθήκευσης μαγνητικής ενέργειας με 

αντιστρέψιμο τρόπο. 

Με τις παραπάνω υποθέσεις, τα μεγέθη λ,i και g είναι παράμετροι, των οποίων ο 

προσδιορισμός περιγράφει πλήρως το σύστημα. Εν τούτοις, η Σχέση 8.2-9 συνδέει τις τρεις 

παραπάνω μεταβλητές. Συνεπώς δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και το σύστημα μπορεί να 

περιγραφεί μόνο με τις δύο από αυτές. 

8.2.2 Μαγνητική Ενέργεια και Συνενέργεια 

Η μαγνητική ενέργεια μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της γεωμετρίας της διάταξης, των 

μαγνητικών χαρακτηριστικών των υλικών και τη μαγνητεγερτική δύναμη του πηνίου. Όταν το 
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έμβολο της διάταξης (Εικόνα 8.1-1) είναι σε συγκεκριμένη θέση, δηλαδή το διάκενο g έχει τιμή 

g0, η  ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο μαγνητικό πεδίο είναι ίση με την ενέργεια που 

δαπανήθηκε από την ηλεκτρική πηγή, προκειμένου το ρεύμα να μεταβεί από την τιμή 0 στην 

τιμή i0 και να παράξει την πεπλεγμένη ροή λ=λ0=λ(g0, i0), ήτοι: 

𝑊𝑚 = ∫ 𝑖(휆)𝑑휆

𝜆0

0

 

Σχέση 8.2-10 

Η μαγνητική ενέργεια επιστρέφει πλήρως στο ηλεκτρικό κύκλωμα, όταν το ρεύμα μηδενιστεί. 

Διαγραμματικά, η μαγνητική ενέργεια ισούται με την επιφάνεια που είναι σκιαγραφημένη με 

οριζόντιες γραμμές, στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 8.2-1 Καμπύλη μαγνήτισης, ενέργεια, συνενέργεια [10, Figure 5.3] 

Το σκιαγραφημένο τμήμα της καμπύλης με κατακόρυφες γραμμές είναι η μαγνητική 

συνενέργεια, ένα μέγεθος χωρίς φυσική σημασία, το οποίο, όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο 

στους υπολογισμούς. Η μαγνητική συνενέργεια υπολογίζεται: 

𝑊′𝑚 = ∫ 휆(𝑖)𝑑𝑖

𝜆0

0

= 휆0𝑖0 −𝑊𝑚 

Σχέση 8.2-11 

Εφόσον το σύστημα μπορεί να περιγραφεί μόνο από τα μεγέθη λ,i, η ενέργεια και η συνενέργεια 

μπορούν να γραφτούν ως συναρτήσεις των λ,i. 

Εάν το σύστημα είναι γραμμικό, δηλαδή τα μαγνητικά υλικά δε φτάνουν στον κορεσμό, η 

μαγνητική ενέργεια και συνενέργεια είναι ίσες μεταξύ τους και δίδονται από τη σχέση: 

𝑊𝑚 = 𝑊′𝑚 =
1

2
휆0𝑖0 

Σχέση 8.2-12 

Υποθέτοντας ότι η ένταση μαγνητικού πεδίου είναι μηδενική στο σίδηρο, ότι η μαγνητική 

επαγωγή είναι σταθερή στα διάκενα και ότι τα οριακά φαινόμενα είναι αμελητέα, η μαγνητική 

ενέργεια μπορεί να εκφραστεί σε διαφορική μορφή: 

𝑊𝑚 = (
1

2휇0
𝛣2𝑔)

휋𝑑2

4
𝑔 + (

1

2휇0
𝛣2𝑡)휋ℎ𝑡(𝑑 + 𝑡)𝑡 

Σχέση 8.2-13 

8.2.3 Συντελεστής φαινόμενης και διαφορικής αυτεπαγωγής 

Η φαινόμενη και η διαφορική αυτεπαγωγή είναι συναρτήσεις του διακένου g. Λόγω των μη 

γραμμικών χαρακτηριστικών των υλικών (πυρήνας και έμβολο) είναι επίσης συναρτήσεις του 

ρεύματος που διαρρέει το πηνίο. 

Στο σημείο λειτουργίας (𝑖0, 휆0), που ορίζεται από το μήκος διακένου g0, το ρεύμα i0 και την 

πεπλεγμένη ροή λ0=λ(i0, g0), ορίζεται η φαινόμενη αυτεπαγωγή ως ο λόγος της πεπλεγμένης ροής 

λ0 προς το ρεύμα 𝑖0. 

𝐿𝑎𝑝𝑝(𝑖0, 𝑔0) =
휆0
𝑖0

 
Σχέση 8.2-14 

Αντίστοιχα η διαφορική αυτεπαγωγή ορίζεται ως ο λόγος της απειροστής μεταβολής της 

πεπλεγμένης ροής λ, ως προς το ρεύμα i, γύρω από το σημείο λειτουργίας (𝑖0, 휆0). 
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𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑖0, 𝑔0) =
𝑑휆

𝑑𝑖
│(𝑖0,𝜆0) 

Σχέση 8.2-15 

Σε γραμμικές συνθήκες, εφόσον η διαπερατότητα των υλικών είναι σταθερή οι δύο παραπάνω 

τιμές είναι ίσες: 𝐿𝑎𝑝𝑝 = 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐿. 

Εναλλακτικά, οι αυτεπαγωγές μπορούν να υπολογιστούν μέσω της ενέργειας και της 

συνενέργειας: 

𝐿𝑎𝑝𝑝(𝑖0, 𝑔0) =
𝑊𝑚 +𝑊′𝑚

𝑖0
2 =

휆0𝑖0

𝑖0
2  

Σχέση 8.2-16 

Η ποσότητα ½*휆0𝑖0 έχει διαστάσεις ενέργειας, αλλά δεν αντιστοιχεί σε τέτοια, παρά μόνο στα 

γραμμικά υλικά. Η μεταβολή της μαγνητικής ενέργειας συναρτήσει της μεταβολής του ρεύματος, 

στην περιοχή του σημείου λειτουργίας, αποτυπώνεται στην Εικόνα 8.2-2. 

 

Εικόνα 8.2-2 [10, Figure 5.4] 

Η μεταβολή της μαγνητικής ενέργειας μπορεί να προσεγγιστεί από τη σχέση dWm=dλι0, οπότε 

και η διαφορική αυτεπαγωγή προκύπτει προσεγγιστικά:  

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑖0, 𝑔0) =
1

𝑖0

𝑑𝑊𝑚
𝑑𝑖

│(𝑖0,𝜆0) 
Σχέση 8.2-17 

Σε γραμμικές συνθήκες, οι δύο αυτεπαγωγές είναι ίσες και προκύπτουν: 

𝐿𝑎𝑝𝑝 = 𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 =
2𝑊𝑚

𝑖0
2  

Σχέση 8.2-18 

8.2.4 Μηχανικές Δυνάμεις 

Εφόσον η μαγνητική διάταξη είναι συντηρητικό σύστημα, οι δυνάμεις που λαμβάνουν χώρα 

μπορούν να υπολογιστούν μέσω της αρχής διατήρησης ενέργειας. Στον άξονα διεύθυνσης της 

δύναμης που χρίζει υπολογισμού λαμβάνει χώρα διαφορική μετατόπιση του αντίστοιχου 

στοιχείου, και εκτιμάται η μεταβολή της μαγνητικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην παραπάνω 

μετατόπιση. Μέσω της μεταβολής της ενέργειας υπολογίζονται οι δυνάμεις: 

Η δύναμη Fz που ασκείται επί του εμβόλου συσχετίζεται με τη στοιχειώδη μετατόπιση dz=-

dg. Λόγω της μετατόπισης -dg προκύπτει μια μεταβολή τόσο στο ρεύμα του πηνίου, όσο και στην 

πεπλεγμένη ροή. Στην (Εικόνα 8.2-3) το αρχικό σημείο λειτουργίας είναι το Α με μήκος διακένου 

g. Μετά τη στοιχειώδη μετατόπιση –dg, δηλαδή μήκος διακένου g-dg προκύπτει το σημείο 

λειτουργίας Β. Μεταξύ των δύο καμπυλών υπάρχει μια στοιχειώδης μεταβολή, την οποία παριστά 

η στοιχειώδης απόσταση Α-Β. 

Το στοιχειώδες έργο που παράγεται λόγω της δύναμης Fz είναι dWmech=Fzdz=- Fzdg, που 

αντιστοιχεί στο σκιαγραφημένο εμβαδό ΟΑΒ (Εικόνα 8.2-3). Η απόδειξη βρίσκεται στο 

ενεργειακό ισοζύγιο: 
𝑑𝑊𝑚𝑒𝑐ℎ + 𝑑𝑊𝑚 = 𝑑𝑊𝑒𝑙 Σχέση 8.2-19 

Η στοιχειώδης μεταβολή της μαγνητικής ενέργειας dWm είναι η μεταβολή της μαγνητικής 

που είναι αποθηκευμένη στο μαγνητικό πεδίο, κατά τη διάρκεια της στοιχειώδους μετατόπισης 

του εμβόλου, δηλαδή: 



                                              

- 198 - 

 

𝑑𝑊𝑚 = 𝑊𝑚(𝛣) −𝑊𝑚(𝛢) = ∫ 𝑖(휆, 𝑔 − 𝑑𝑔)𝑑휆

𝜆0+𝑑𝜆

0

−∫ 𝑖(휆, 𝑔)𝑑휆

𝜆0

0

 

Σχέση 8.2-20 

Η στοιχειώδης μεταβολή της ηλεκτρικής ενέργειας dWel , η οποία εγχέεται από την ηλεκτρική 

πηγή στους ακροδέκτες του πηνίου, είναι: 

𝑑𝑊𝑒𝑙 = ∫ 𝑖(휆)𝑑휆

𝜆0+𝑑𝜆

0

 

Σχέση 8.2-21 

 

 

Εικόνα 8.2-3 Μεταβολή μηχανικής ενέργειας, λόγω στοιχειώδους μετατόπισης εμβόλου. [10, Figure 

5.5] 

 

Το ισοζύγιο ισχύος σε μορφή εμβαδών, όπως προκύπτουν από τις καμπύλες λ,i φαίνεται 

στην κάτωθι εικόνα: 

 

Εικόνα 8.2-4 Ισοζύγιο ισχύος [10, Figure 5.6] 

Αντί της μεταβολής Α-Β (Εικόνα 8.2-3) λαμβάνεται προσεγγιστικά η αντίστοιχη για 

σταθερό λ=λ0 . 

 

Εικόνα 8.2-5 Μεταβολή μηχανικής ενέργειας υπό σταθερή λ0  [10, Figure 5.5] 

Σε αυτήν την περίπτωση η δύναμη Fz προκύπτει: 
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𝐹𝑧(휆0, 𝑔) = −
𝑑𝑊𝑚
𝑑𝑧

│𝜆=𝜆0 = −
𝑑𝑊𝑚(휆, 𝑔)

𝑑𝑔
│𝜆=𝜆0 

Σχέση 8.2-22 

 

Η μη μεταβολή της πεπλεγμένης ροής ισοδυναμεί με μηδενική μεταβολή της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το μηχανικό έργο παράγεται εξ ολοκλήρου από τη μαγνητική ενέργεια που είναι 

αποθηκευμένη στο μαγνητικό πεδίο. 

Αντίστοιχα η προσέγγιση για τη δύναμη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μεταβολής της 

μηχανικής ενέργειας υπό σταθερό ρεύμα i=i0 (Εικόνα 8.2-6) 

 

Εικόνα 8.2-6 Μεταβολή μηχανικής ενέργειας υπό σταθερό I [10, Figure 5.5] 

Σε αυτήν την περίπτωση η δύναμη Fz προκύπτει: 

𝐹𝑧(𝑖0, 𝑔) = +
𝑑𝑊′𝑚
𝑑𝑧

│𝑖=𝑖0 = +
𝑑𝑊′𝑚(𝑖, 𝑔)

−𝑑𝑔
│𝑖=𝑖0 

Σχέση 8.2-23 

 

Το έργο που παράγεται σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει ως αποτέλεσμα της ηλεκτρικής 

ενέργειας i0dλ και της μαγνητικής ενέργειας 1/2 i0dλ. Ο υπολογισμός αυτός υιοθετείται και στη 

μέθοδο επίλυσης μέσω πεπερασμένων στοιχείων. 

Εάν υποτεθούν γραμμικές συνθήκες, η συνενέργεια υπολογίζεται ως W’m= ½ λi. Από τη 

Σχέση 8.2-9 προκύπτει: 

𝑊′𝑚 =
1

2
휆 𝑖 =

1

2
𝑁 𝜑𝑔 𝑖 =

1

2
휇0휋𝑑

2
𝑁2𝑖

4(𝑔 + 𝑡′)
 𝑖 =

1

2
휇0

(𝑁𝑖)2

(𝑔 + 𝑡′)

휋𝑑2

4
 

Σχέση 8.2-24 

και από τη Σχέση 8.2-23: 

𝐹𝑧 =
1

2휇0
(𝑁𝑖)2

휋𝑑2

4

1

(𝑔 + 𝑡′)2
 

Σχέση 8.2-25 

 Αντί του υπολογισμού της δύναμης, μέσω της ενέργειας και της συνενέργειας, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο τανυστής τάσεων Maxwell. Υπό την προϋπόθεση ότι στο διάκενο δρα πεδίο με 

μόνο z συνιστώσα, προκύπτουν η κάθετη στην επιφάνεια του εμβόλου πίεση και η αντίστοιχη 

δύναμη: 

𝑝𝑛 =
휇0
2
(𝛨𝑛

2 − 𝛨𝑡
2) =

휇0
2
𝛨𝑛

2 =
𝐵𝑔
2

2휇0
 

Σχέση 8.2-26 

 

𝐹𝑧 =
1

2휇0
𝐵𝑔
2 휋𝑑

2

4
 

Σχέση 8.2-27 

Αντικαθιστώντας από το 𝐵𝑔 από τη Σχέση 8.2-3 προκύπτει η ίδια έκφραση με αυτή στη Σχέση 

8.2-25. 
[10, §5.2] 

 

8.3 Ανάλυση μέσω πεπερασμένων στοιχείων 

8.3.1 Διατύπωση εξισώσεων προβλήματος πεπερασμένων στοιχείων   

Η συμμετρία της διάταξης (κυλινδρική) επιβάλλει τη χρήση κυλινδρικών συντεταγμένων 

(r,θ,z). Από τη μορφή της διάταξης γίνεται εμφανές ότι το διάνυσμα της πυκνότητας ρεύματος J 
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αποτελείται μόνο από τη θ συνιστώσα, J=(0,Jθ,0). Αντίστοιχα και για το μαγνητικό διανυσματικό 

δυναμικό, Α=(0,Αθ,0). Ως εκ τούτου, το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής Β, έχει συνιστώσες 

μόνο στους άξονες r,z, B=(Br,0,Bz), όπου 

𝛣𝑟 = −
𝜕𝐴𝜃
𝜕𝑧

 
 

𝛣𝑧 =
1

𝑟

𝜕(𝑟𝐴𝜃)

𝜕𝑟
=
𝐴𝜃
𝑟
+
𝜕𝐴𝜃
𝜕𝑟

 
Σχέση 8.3-1 

Οι συνιστώσες Jθ, Αθ, Br, Bz είναι συναρτήσεις των r,z. Το μαγνητοστατικό πρόβλημα 

περιγράφεται από την εξίσωση Poisson σε κυλινδρικές συντεταγμένες: 

𝛻2𝐴휃 =
1

𝒓

𝜕

𝜕𝑟
(𝒓
𝜕𝐴휃
𝜕𝑟
)+

𝜕2𝐴휃
𝜕𝑧2

= −휇𝐽휃 
Σχέση 8.3-2 

Επιβάλλεται οριακή συνθήκη Dirichlet στον άξονα z, σύμφωνα με την Εικόνα 8.3-1 με τιμή 

μαγνητικού δυναμικού αναφοράς 𝐴𝜃=0. Η ιδια τιμή επιβάλλεται κατά μήκος γραμμής, σε 

κατάλληλη απόσταση από τη διάταξη. 

 

Εικόνα 8.3-1 Συνθήκη Dirichlet στη διάταξη [10, Figure 5.8] 

Για μη μαγνητικά υλικά λαμβάνεται σχετική μαγνητική διαπερατότητα ίση με τη μονάδα, 

ενώ για μαγνητικά υλικά αξιοποιείται η Β-Η καμπύλη του χαλυβδοσιδήρου. Εάν η τιμή της 

μαγνητικής επαγωγής είναι χαμηλή, μπορεί να θεωρηθεί γραμμική συμπεριφορά στα τμήματα 

σιδήρου, με σταθερή μαγνητική διαπερατότητα. Τυπική τιμή σχετικής μαγνητικής 

διαπερατότητας για τα τμήματα σιδήρου (που δεν έχουν εισέλθει σε κατάσταση κορεσμού) είναι 

από 1000 έως 10000. 

Το πηνίο αποτελείται από Ν σπείρες. Εντούτοις μοντελοποιείται σαν πλάκα χαλκού. Το 

ρεύμα i που διαρρέει το πηνίο ισοδυναμεί με ρεύμα Ni στην πλάκα.  

8.3.2 Υπολογισμός μεγεθών 

Από τη στιγμή που οριστούν τα αρχικά μεγέθη του προβλήματος, δηλαδή τα μαγνητικά 

χαρακτηριστικά των υλικών, οι οριακές συνθήκες και το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο, το 

πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί από τη Σχέση 8.3-2. Η επίλυση του προβλήματος ανάγεται στην 

εύρεση της μοναδικής συνιστώσας του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού 𝐴𝜃 σε κάθε σημείο 

του χώρου. Μέσω της 𝐴𝜃 μπορούν να υπολογιστούν και όλα τα υπόλοιπα μεγέθη. 

Κατόπιν, από τη Σχέση 8.3-1 μπορούν να υπολογιστούν οι συνιστώσες του διανύσματος της 

μαγνητικής επαγωγής Β, της οποίας το μέτρο προκύπτει: 

𝛣 = √𝛣𝑟
2 + 𝛣𝑧

2 
Σχέση 8.3-3 

Για τον υπολογισμό της πεπλεγμένης ροής υπολογίζεται αρχικά η ροή μέσω μίας σπείρας 

χωρίς πάχος, με ακτίνα r0 όπως στην Εικόνα 8.3-2a. 
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Εικόνα 8.3-2 Υπολογισμός πεπλεγμένης ροής μέσω του υπολογισμού ροής μιας σπείρας [10, Figure 

5.9] 

Η μαγνητική ροή υπολογίζεται ως ολοκλήρωμα της μαγνητικής επαγωγής στον κυκλικό 

δίσκο με ακτίνα r0, το οποίο εν συνεχεία μετασχηματίζεται μέσω του θεωρήματος Stokes (Εικόνα 

8.3-2b) για να προκύψει τελικά: 

휆0 = ∫ ∫ 𝐵𝑧(𝑟, 𝑧)𝑟 𝑑휃 𝑑𝑧

2𝜋

0

= ∮ 𝛢𝜃(𝑟, 𝑧)𝑑𝑟

𝑟0

= ∫ 𝑟0𝛢𝜃(𝑟, 𝑧)𝑑휃

2𝜋

0

=

𝑟0

0

 

 

= 2휋𝑟0𝛢𝜃(𝑟0, 𝑧) Σχέση 8.3-4 

Εάν η σπείρα έχει διατομή, όπως μια πραγματική σπείρα χαλκού, Scu (Εικόνα 8.3-2γ), τότε 

η Σχέση 8.3-4 γίνεται: 

휆 =
1

𝑆𝑐𝑢
∫ 2휋𝑟𝐴𝜃𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑈

 

Σχέση 8.3-5 

Και για πηνίο με Ν σπείρες προκύπτει η πεπλεγμένη ροή λ: 

휆 =
𝛮

𝑆𝑐𝑢
∫ 2휋𝑟𝐴𝜃𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑈

 

Σχέση 8.3-6 

Όσον αφορά τη μαγνητική ενέργεια και συνενέργεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Σχέση 

8.2-10 και η Σχέση 8.2-11. Εντούτοις, κατά περίπτωση είναι χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν απ’ 

ευθείας τα μαγνητικά μεγέθη (μαγνητική επαγωγή Β, ένταση μαγνητικού πεδίου Η, πυκνότητα 

ρεύματος J και μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό Α). Χρησιμοποιώντας τα μεγέθη Β και Η 

υπολογίζεται η μαγνητική ενέργεια: 

𝑊𝑚 = ∫ ∫𝛨 𝑑𝐵

𝛣

0

𝑑𝜏

𝜏

= 2휋∫ 𝑟∫𝛨 𝑑𝐵

𝛣

0

𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.3-7 

Χρησιμοποιώντας το ζεύγος μεγεθών J,A η μαγνητική ενέργεια υπολογίζεται: 

𝑊𝑚 = ∫ ∫ 𝐽𝜃 𝑑𝛢𝜃

𝛢𝜃

0

𝑑𝜏

𝜏

= 2휋∫ 𝑟∫ 𝐽𝜃 𝑑𝛢𝜃

𝛢𝜃

0

𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.3-8 

Αντίστοιχα η μαγνητική συνενέργεια υπολογίζεται από τα μαγνητικά μεγέθη Β,Η: 

𝑊′𝑚 = ∫ 𝐵𝐻 𝑑𝜏

𝜏

−𝑊𝑚 

Σχέση 8.3-9 

Εν γένει, η Β-Η καμπύλη του κράματος σιδήρου από το οποίο αποτελείται ο πυρήνας και 

το έμβολο είναι μη γραμμική. Όταν, όμως, η ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι αρκετά 

χαμηλή, μπορεί να θεωρηθεί ένα γραμμικό τμήμα της καμπύλης (τμήμα πριν τον κορεσμό), 

οπότε η Σχέση 8.3-7 και η Σχέση 8.3-8 γίνονται: 
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𝑊𝑚 = 2휋∫ 𝑟
1

2
𝛨𝐵 𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.3-10 

𝑊𝑚 = 2휋∫ 𝑟
1

2
𝐽𝜃𝛢𝜃 𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.3-11 

Η φαινόμενη αυτεπαγωγή υπολογίζεται διαιρώντας την πεπλεγμένη ροή (Σχέση 8.3-6) με 

το ρεύμα i: 

𝐿𝑎𝑝𝑝 =

𝛮
𝑆𝑐𝑢
∫ 2휋𝑟𝐴𝜃𝑑𝑆𝑆𝐶𝑈

𝑖
 

Σχέση 8.3-12 

Εναλλακτικά, μπορεί να υπολογιστεί με τη βοήθεια των ενεργειακών μεγεθών (ενέργεια και 

συνενέργεια) από τη Σχέση 8.2-16. Εν προκειμένω, και για γραμμικές συνθήκες, 

αντικαθιστώντας στην εν λόγω σχέση τη Σχέση 8.3-10 και με δεδομένο ότι σε γραμμικές συνθήκες 

η μαγνητική ενέργεια και η μαγνητική συνενέργεια είναι ίσες, προκύπτει: 

𝐿𝑎𝑝𝑝 =
2(
1
2∫

𝐵𝐻 𝑑𝜏
𝜏

)

𝑖2
=
2휋 ∫ 𝑟𝛨𝐵 𝑑𝑆

𝑆

𝑖2
 

Σχέση 8.3-13 

Η διαφορική αυτεπαγωγή υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της πεπλεγμένης ροής λ(i+Δi) και 

της πεπλεγμένης ροής λ(i), όπως υπολογίζονται από τη Σχέση 8.3-6 δια το διαφορικό ρεύμα, στο 

οποίο οφείλεται η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών της πεπλεγμένης ροής, ήτοι: 

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 =
휆(𝑖 + 𝛥𝑖) − 휆(𝑖)

𝛥𝑖
 

Σχέση 8.3-14 

Για περισσότερη ακρίβεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαφορά μεταξύ της πεπλεγμένης ροής 

λ(i+Δi) και της πεπλεγμένης ροής λ(i-Δi). Αναπτύσσοντας τις δύο παραπάνω εκφράσεις της 

πεπλεγμένης ροής σε σειρά Taylor προκύπτει: 

휆(𝑖 + 𝛥𝑖) = 휆(𝑖) +
𝑑휆(𝑖)

𝑑𝑖
𝛥𝑖 +

1

2

𝑑2휆(𝑖)

𝑑𝑖2
𝛥𝑖2 +⋯ 

 

휆(𝑖 − 𝛥𝑖) = 휆(𝑖) −
𝑑휆(𝑖)

𝑑𝑖
𝛥𝑖 +

1

2

𝑑2휆(𝑖)

𝑑𝑖2
𝛥𝑖2 +⋯ 

Σχέση 8.3-15 

Η διαφορική επαγωγή μέσω των παραπάνω εκφράσεων προκύπτει: 

𝐿𝑑𝑖𝑓𝑓 =
휆(𝑖 + 𝛥𝑖) − 휆(𝑖 − 𝛥𝑖)

2𝛥𝑖
 

Σχέση 8.3-16 

Η δύναμη που δρα επί του εμβόλου μπορεί να εκτιμηθεί μέσω του τανυστή τάσεων Maxwell. 

Μια κλειστή επιφάνεια που περιέχει το έμβολο παρίσταται με μια κλειστή καμπύλη στο 

δισδιάστατο επίπεδο r,z. Η συνισταμένη δύναμη Fz προκύπτει από συνιστώσες δυνάμεων που 

εφαρμόζονται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας. Τα τμήματα της συνολικής επιφάνειας που 

είναι κάθετα στα μοναδιαία διανύσματα ur και uz  σημειώνονται με  Sr, Sz αντίστοιχα. Στην 

επιφάνεια Sz η συνιστώσα που συνεισφέρει στη δύναμη Fz αντιστοιχεί στην κάθετη στην Sz 

δύναμη, ήτοι: 

𝐹𝑛 = ∫
휇0
2

𝑆𝑧

(𝐻𝑛
2 − 𝐻𝑡

2)𝑑𝑆 

Σχέση 8.3-17 

Στην επιφάνεια Sr, της οποίας το κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα βρίσκεται στην ακτινική διεύθυνση 

η συνιστώσα της δύναμης Fz αντιστοιχεί στην εφαπτομενική δύναμη στην επιφάνεια Sr,ήτοι: 

𝐹𝑡 = ∫ 휇0𝐻𝑛𝐻𝑡
𝑆𝑟

𝑑𝑆 

Σχέση 8.3-18 

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η Σχέση 8.2-23, από την οποία εξάγεται: 

𝐹𝑧 = −
𝑑𝑊′

𝑚 (𝑖, 𝑔)

𝑑𝑔
│𝑖=𝑐𝑜𝑛𝑡. = −

𝑊′
𝑚(𝑖, 𝑔 + 𝛥𝑔) −𝑊

′
𝑚(𝑖, 𝑔 − 𝛥𝑔)

2𝛥𝑔
 

Σχέση 8.3-19 

Οι μεταβολές του μήκος του διακένου φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 8.3-3 Διαφορικές Μεταβολές μήκους διακένου [10, Figure 5.10] 

Για ακριβέστερα αποτελέσματα δίνονται κατάλληλες τιμές μαγνητικής διαπερατότητας στα 

τμήματα που καταλαμβάνονται από σίδερο (έμβολο) ή από αέρα, αναλόγως σε ποιο σημείο της 

κίνησης βρίσκεται το έμβολο, σύμφωνα με την Εικόνα 8.3-3. 
[10, §5.3] 

 

8.4 Εισαγωγή στις σύγχρονες γεννήτριες  

Συνοπτικά στην περιγραφή των προηγούμενων ενοτήτων αναφέρεται ότι η σύγχρονη 

γεννήτρια αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα, τον στάτη, όπου συνήθως βρίσκεται το τύλιγμα 

οπλισμού και ένα περιστρεφόμενο τμήμα, το δρομέα, στον οποίο σχηματίζεται με κατάλληλο 

τρόπο το μαγνητικό πεδίο και μέσω περιστροφής, δημιουργεί τη μεταβολή εκείνη που επάγει 

ΗΕΔ στα τυλίγματα του στάτη. 

Το μαγνητικό πεδίο του δρομέα δημιουργείται είτε μέσω τυλίγματος διέγερσης, ή από 

μόνιμους μαγνήτες. Στην πρώτη περίπτωση, το τύλιγμα μπορεί να είναι κατανεμημένο στο 

δρομέα ή συγκεντρωμένο. Όταν το τύλιγμα είναι συγκεντρωμένο, η μηχανή έχει έκτυπους 

πόλους. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν πόλοι, δημιουργούμενοι, συνήθως από μόνιμους 

μαγνήτες στην επιφάνεια του δρομέα.  

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά γεννήτριες έκτυπων πόλων και μόνιμων μαγνητών. Για 

αριθμό πόλων 2p, ο δρομέας της γεννήτριας περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ωm. Η μηχανική 

γωνιακή ταχύτητα συνδέεται με την ηλεκτρική ω μέσω της σχέσης ω=p ωm. 

Η μαγνητική πεπλεγμένη ροή διαρρέει σιδηρομαγνητικά υλικά με χαμηλή τιμή 

μαγνητικής αντίστασης. Στα τυλίγματα του στάτη επάγεται ΗΕΔ σε Ν συμμετρικές φάσεις. Στα 

κάτωθι, η αναφορά σε πόλους αφορά μαγνητικούς πόλους δημιουργούμενους από τύλιγμα 

διέγερσης ή μόνιμους μαγνήτες. 

Η διάταξη της μηχανής επιτρέπει την ανάλυση μόνο ενός x-y επιπέδου, οπότε το πρόβλημα 

γίνεται δισδιάστατο. Μια άλλη συμμετρία που αξιοποιείται είναι μεταξύ των ζευγαριών των 

πόλων. Πάντα η ανάλυση σε ένα ζεύγος των πόλων μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση σε ολόκληρο 

το επίπεδο. Ειδικά δε, όταν οι αύλακες είναι πολλαπλάσιες του αριθμού των πόλων, μπορεί να 

αναλυθεί μόνο ο ένας πόλος. Οι άξονες που χρησιμοποιούνται σε τέτοια προβλήματα είναι ο 

ευθύς (d), ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του πόλου και ο εγκάρσιος (q) ο οποίος διέρχεται από 

το μέσο του διαστήματος μεταξύ δύο πόλων. Και οι δύο άξονες χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις 

οριακές συνθήκες που επιλέγονται (Dirichlet, Neumann ή μικτές) 
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Εικόνα 8.4-1 Συμμετρία σε σύγχρονη μηχανή [10, Figure 8.2] 

Το πρόβλημα ανάγεται στον προσδιορισμό του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού Α, το 

οποίο σε δισδιάστατα προβλήματα x,y έχει μόνο z συνιστώσα. Από τη στιγμή που προσδιοριστεί 

η τιμή του Α ή ισοδύναμα του Az σε κάθε σημείο του χώρου. Η εξίσωση που επιλύεται είναι η 

εξίσωση Poisson (Σχέση 6.4-28) η οποία επαναλαμβάνεται για λόγους ευκολίας: 
𝜕

𝜕𝑥

1

휇𝑥

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦

1

휇𝑦

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑦

= −𝐽𝑧 
Σχέση 8.4-1 

Στα ακόλουθα, η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί κυρίως σε διπολική μηχανή και με αύλακες 

πολλαπλάσιους του αριθμού των πόλων. 

8.4.1 Σύγχρονες γεννήτριες με τύλιγμα διέγερσης 

Στη Σχέση 8.4-1, ο προσδιορισμός της μαγνητικής διαπερατότητας πραγματοποιείται μέσω 

της καμπύλης μαγνήτισης του σιδηρομαγνητικού υλικού που χρησιμοποιείται. Η μορφή μιας 

τέτοιας καμπύλης φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

Εικόνα 8.4-2 Καμπύλη μαγνήτισης σιδηρομαγνητικών υλικών 

Στο γραμμικό τμήμα της παραπάνω καμπύλης (πριν τον κορεσμό) η μαγνητική 

διαπερατότητα του υλικού μ=μrμ0 δίνεται μ=Β/Η.  

Εάν το ρεύμα διέγερσης είναι γνωστό υπολογίζεται η τιμή του μαγνητικού διανυσματικού 

δυναμικού σε κάθε σημείο του χώρου. 
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8.4.2 Σύγχρονες γεννήτριες με μόνιμους μαγνήτες 

Οι μόνιμοι μαγνήτες, αντίστοιχα, έχουν την κάτωθι καμπύλη μαγνήτισης: 

 

Εικόνα 8.4-3 Καμπύλη μαγνήτισης μόνιμων μαγνητών 

Η καμπύλη αυτή καλείται και καμπύλη απομαγνήτισης καθώς εμφανίζεται στην καμπύλη 

ένα γόνατο. Για μικρότερες τιμές έντασης μαγνητικού πεδίου ο μόνιμος μαγνήτης 

απομαγνητίζεται. Ως εκ τούτου το σημείο λειτουργίας ενός μόνιμου μαγνήτη είναι στο γραμμικό 

τμήμα που βρίσκεται δεξιότερα του γονάτου. Η τομή της καμπύλης με τον άξονα Β είναι το 

σημείο Bres, δηλαδή η παραμένουσα τιμή μαγνητικής επαγωγής, όταν η ένταση του μαγνητικού 

πεδίου μηδενίζεται. Η εξίσωση που περιγράφει το γραμμικό τμήμα της καμπύλης είναι: 
𝜝 = 𝜝𝒓𝒆𝒔 + 휇𝜢 = 𝜝𝒓𝒆𝒔 + 휇𝑟휇0𝜢 Σχέση 8.4-2 

Τότε, η Σχέση 8.4-1 τροποποιείται, ώστε το δεύτερο μέλος της εξίσωσης να περιλαμβάνει 

και το ισοδύναμο ρεύμα που θα δημιουργούσε τιμή μαγνητικής επαγωγής ίση με 𝛣𝑟𝑒𝑠 . Δεδομένου 

ότι η παραμένουσα μαγνήτιση έχει συνιστώσες μόνο x,y λόγω της συμμετρίας της διάταξης, η 

εξίσωση που περιγράφει το πρόβλημα είναι: 
𝜕

𝜕𝑥

1

휇𝑟

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑥
+
𝜕

𝜕𝑦

1

휇𝑟

𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑦

= −휇0𝐽𝑧 −
𝜕

𝜕𝑥

𝛣𝑟𝑒𝑠,𝑦
휇𝑟

+
𝜕

𝜕𝑦

𝛣𝑟𝑒𝑠,𝑥
휇𝑟

 
Σχέση 8.4-3 

 

8.5 Υπολογισμός των χαρακτηριστικών μη-φόρτισης σύγχρονων 

γεννητριών 

Στην ενότητα 8.4 αναφέρθηκε ότι επιλέγεται τομέας της μηχανής, στον οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η ανάλυση με βάση την ηλεκτρική συμμετρία και εφαρμόζοντας τις 

κατάλληλες οριακές συνθήκες. Για πλήθος αυλάκων πολλαπλάσιο του αριθμού των πόλων, αρκεί 

η ανάλυση ενός μόνο πόλου της μηχανής, ενώ κατά περιπτώσεις αρκεί η ανάλυση μισού πόλου.  
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α) 

 

β) 

Εικόνα 8.5-1 Οριακές συνθήκες σε κατάσταση μη- φόρτισης για γεννήτρια έκτυπων πόλων α) και 

μόνιμων μαγνητών β) [10, Figure 8.3, Figure 9.5] 

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνονται κάποιες πιθανές κατανομές των τυλιγμάτων του στάτη 

στους αύλακες για Ν φάσεις, Στις εικόνες α1,α2 οι αύλακες είναι μονής στρώσης. Οι αύλακες ανά 

πόλο  είναι 2Ν, ούτως ώστε οι αύλακες ανά πόλο ανά φάση είναι 2 και μπορεί να εφαρμοστεί 

ανάλυση στον ένα πόλο της μηχανής. Ακολούθως, στις εικόνες β1,β2 οι αύλακες είναι δύο 

στρώσεων. Κάθε αύλακα φιλοξενεί άκρα τυλίγματος από δύο φάσεις και η ηλεκτρική απόσταση 

μεταξύ των άκρων του τυλίγματος είναι διαφορετική από 180o (απόσταση μεταξύ δύο πόλων). 

Αυτό έχει επίδραση στη μαγνητική ροή, λόγω της οποίας επάγεται ΗΕΔ σε κάθε φάση. Στις 

εικόνες α ο άξονας της φάσης α είναι τοποθετημένος ούτως ώστε να ταυτίζεται με τον ευθύ άξονα, 

ενώ στις εικόνες β με τον εγκάρσιο. 

 

Εικόνα 8.5-2 Κατανομή τυλιγμάτων στο στάτη 
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8.5.1 Υπολογισμός πεδιακών μεγεθών 

Μετά τον υπολογισμό της z συνιστώσας του διανυσματικού δυναμικού Az(x,y), με τη 

βοήθεια της εξίσωσης Poisson (Σχέση 8.4-1 και Σχέση 8.4-3) υπολογίζονται όλα τα υπόλοιπα 

μεγέθη του προβλήματος. 

Στον q-οστό αύλακα, διατομής Sq υπολογίζεται η μέση τιμή του μαγνητικού διανυσματικού 

δυναμικού ως: 

𝛢𝑚 =
1

𝑆𝑞
∫ 𝛢𝑧
𝑆𝑞

𝑑𝑆 

Σχέση 8.5-1 

Το καθαρό μήκος σιδήρου της μηχανής, εάν συμπεριληφθούν και Νcv αεραγωγοί ψύξης με πλάτος 

Icv είναι: 
𝐿𝐹𝐸 = (𝐿 − 𝑁𝑐𝑣𝐼𝑐𝑣)𝑘𝑠𝑡𝑘 Σχέση 8.5-2 

όπου kstk συντελεστής 0,95-0,98 που συνυπολογίζει το ποσοστό της μόνωσης. Από τη Σχέση 7.4-5 

υπολογίζεται η μαγνητική ροή. Για την ακρίβεια υπολογίζεται η μαγνητική ροή που επάγει ΗΕΔ 

σε κάθε φάση. Για το λόγο αυτό, λαμβάνεται υπόψη εάν στον q-οστό αύλακα υπάρχει αγωγός της 

j-οστής φάσης, οπότε λαμβάνεται ολόκληρη η μαγνητική ροή, εάν δεν υπάρχει αγωγός της j-οστής 

φάσης, οπότε δε λαμβάνεται καθόλου η μαγνητική ροή στο συγκεκριμένο αύλακα ή εάν στον 

αύλακα υπάρχουν αγωγοί περισσότερων φάσεων. Οι αύλακες μπορεί να είναι δύο στρώσεων, 

οπότε να περιέχουν αγωγούς δύο φάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται η μισή μαγνητική 

ροή για την επαγωγή ΗΕΔ στη συγκεκριμένη φάση. Για 2p πόλους και Q αύλακες, δηλαδή Q/2p 

αύλακες ανά πόλο, nq αγωγούς ανά αύλακα και npp αριθμό παράλληλων μονοπατιών στα 

τυλίγματα του στάτη, προκύπτει η σχέση για τη μαγνητική πεπλεγμένη ροή που επάγει ΗΕΔ 

στα τυλίγματα της j-οστής φάσης: 

𝛬𝑗 = 2𝑝𝐿𝐹𝐸
𝑛𝑞
𝑛𝑝𝑝

∑ 𝑘𝑗𝑞
1

𝑆𝑞
∫ 𝛢𝑧
𝑆𝑞

𝑑𝑆

𝑄/2𝑝

𝑞=1

      𝑗 = 𝑎, 𝑏, … , 𝑁 

Σχέση 8.5-3 

Συντελεστής k,jq 

  

Τύλιγμα Μιας Στρώσης 
Ένα άκρο πηνίου σε 
κάθε αύλακα 

Τύλιγμα δύο στρώσεων 
Δύο άκρα πηνίου σε 
κάθε αύλακα   

Ανήκει στην j- οστή φάση (με 
προσανατολισμό προς τη 
σελίδα) -1 

-0,5 Το ένα από τα δύο 

-1 Και τα δύο 

Ανήκει στην j- οστή φάση (με 
προσανατολισμό από τη σελίδα) 1 

0,5 Το ένα από τα δύο 

1 Και τα δύο 

Δεν ανήκει στην  j- οστή φάση 0 0 Κανένα 

Πίνακας 27 Τιμές Συντελεστή kjq [10] 

8.5.2 Υπολογισμός Επαγόμενης Τάσης 

Από τα προηγούμενα (ορισμός του νόμου της επαγωγής του Faraday) η επαγόμενη ΗΕΔ 

ορίζεται ως: 

𝑒 = −
𝑑𝛬

𝑑𝑡
 

Σχέση 8.5-4 

Ο υπολογισμός της πεπλεγμένης ροής Λ πραγματοποιήθηκε για έναν πόλο και Q/2p αύλακες ανά 

πόλο και λόγω της συμμετρίας υπολογίστηκε η Λ για ολόκληρη τη μηχανή. Ο πόλος (φυσικός 

μαγνήτης ή δημιουργούμενος από τύλιγμα διέγερσης) «βλέπει» κάθε φορά Q/2p αύλακες, που 

ανανεώνονται όμως συναρτήσει της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα. Η μαγνητική ροή, ως εκ 

τούτου είναι μια συνάρτηση του χρόνου, ή διαφορετικά της μηχανικής γωνίας του πόλου σε 

σχέση με τη γωνία αναφοράς θ=0. Για κάθε θ δημιουργείται μια διαφορετική πεπλεγμένη ροή σε 

κάθε αύλακα. Μεταβάλλεται τόσο η τιμή του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού, ήτοι η τιμή 
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του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο σε κάθε διαφορετική θέση του δρομέα 

όσο και η συμμετοχή των κάθε φορά διαφορετικών αυλάκων  στη ροή που επάγεται για κάθε 

φάση. Εκφράζοντας την πεπλεγμένη ροή σε σειρά Fourier προκύπτει: 

𝛬(휃) =∑𝛬𝑘 cos(𝑘휃)

𝛮

𝜅=1

⇒
𝑑𝛬

𝑑𝑡
=
𝑑𝛬

𝑑휃

𝑑휃

𝑑𝑡
=
𝑑휃

𝑑𝑡
∑−𝑘𝛬𝑘 sin(𝑘휃)

𝛮

𝜅=1

 

= 𝜔∑−𝑘𝛬𝑘 sin(𝑘휃)

𝛮

𝜅=1

 

Σχέση 8.5-5 

Αντικαθιστώντας τη Σχέση 8.5-5 στη Σχέση 8.5-4 προκύπτει: 

𝑒(휃) = −𝜔∑−𝑘𝛬𝑘 sin(𝑘휃)

𝛮

𝜅=1

 
Σχέση 8.5-6 

η πρώτη αρμονική συνιστώσα της οποίας είναι: 
𝑒1 = 𝜔𝛬1sin (휃) Σχέση 8.5-7 

Αναλόγως της κυματομορφής της πεπλεγμένης ροής, ήτοι της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο, 

προκύπτουν ελάσσονες αρμονικές συνιστώσες. Αναμένεται, για παράδειγμα στην περίπτωση των 

μόνιμων μαγνητών η κυματομορφή της μαγνητικής επαγωγής να είναι τετραγωνική και συνεπώς 

να υπάρχουν περιττής τάξης αρμονικές συνιστώσες.  

Δεδομένης της συμμετρίας των ΗΕΔ των Ν φάσεων αναμένεται να περιέχουν τις ίδιες 

αρμονικές συνιστώσες, μετατοπισμένες μόνο κατά ηλεκτρική γωνία α=2π/Ν. Σε αυτήν την 

περίπτωση, με τη βοήθεια φασιθετών εξάγεται η πολική τάση σε σύνδεση αστέρα Ν φάσεων, η 

επαγόμενη ΗΕΔ κάθε μίας από αυτές έχει rms τιμή: 

𝛦𝑅𝑀𝑆,𝑛 =
𝜔𝛬𝑛

√2
 

Σχέση 8.5-8 

Έστω για την πρώτη αρμονική συνιστώσα με RMS τιμή Εa, από τις πράξεις μεταξύ διανυσμάτων 

προκύπτει: 

𝑼𝟎 = 𝐸𝑎(1 − 𝑠𝑖𝑛𝑎) − 𝑗𝐸𝑎(𝑐𝑜𝑠𝑎) ⇒ 

𝑈0 = 𝐸𝑎√1 + 𝑠𝑖𝑛
2𝑎 + 𝑐𝑜𝑠2𝑎 − 2𝑐𝑜𝑠𝑎 = 𝐸𝑎√2 − 2𝑐𝑜𝑠𝑎 = 𝐸𝑎√2 − 2𝑐𝑜𝑠

2휋

𝛮
 

Σχέση 8.5-9 

 

Για Ν=3 η σχέση γίνεται 𝑈0 = 𝐸𝑎√3. Αντίστοιχα υπολογίζονται και οι υπόλοιπες αρμονικές 

συνιστώσες. 
[10, §8.2], [10, §9.2] 

8.6 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης ευθέως άξονα σύγχρονων 

γεννητριών 

8.6.1 Εισαγωγή 

Με ανάλογο τρόπο αντιμετωπίζονται τόσο οι γεννήτριες με τύλιγμα διέγερσης, όσο και οι 

γεννήτριες με μόνιμους μαγνήτες. Στις μεν πρώτες θεωρείται μηδενικό το ρεύμα διέγερσης, στις 

δεύτερες θεωρούνται απομαγνητισμένοι οι μαγνήτες. Τα τυλίγματα του στάτη τροφοδοτούνται 

με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η κατανομή της μαγνητεγερτικής δύναμης να εμφανίζει μέγιστη 

τιμή στον ευθύ άξονα. Από τη στιγμή που το μαγνητικό πεδίο είναι σύγχρονο με το δρομέα, 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μαγνητοστατική ανάλυση. 

Η γεωμετρική και ηλεκτρική συμμετρία επιτρέπει την εξέταση ενός πόλου (ή κατά 

περιπτώσεις μισού πόλου) με τις οριακές συνθήκες της Ενότητας 8.5. Τα ρεύματα που 

εφαρμόζονται στα τυλίγματα Ν φάσεων του στάτη έχουν διαφορά φάσης 2π/Ν, ώστε 
𝑖𝑎(𝑡) = 𝐼𝑀sin (𝜔𝑡)  

𝑖𝑏(𝑡) = 𝐼𝑀sin (𝜔𝑡 −
2휋

𝛮
) 

 

...  
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𝑖𝛮(𝑡) = 𝐼𝑀sin (𝜔𝑡 −
2휋(𝛮 − 1)

𝛮
) 

Σχέση 8.6-1 

Στην Εικόνα 8.5-2 (α1) ο ευθύς άξονας ταυτίζεται με τον άξονα της φάσης α, ενώ στην 

Εικόνα 8.5-2 (α2) με τον άξονα της φάσης α ταυτίζεται ο εγκάρσιος άξονας. Για να επιτευχθεί η 

μέγιστη μαγνητεγερτική δύναμη στον ευθύ άξονα θα πρέπει στην πρώτη περίπτωση το ρεύμα 

της φάσης α να είναι μέγιστο, δηλαδή από τη Σχέση 8.6-1 sin (ωt)=1. Δηλαδή ωt=π/2. Στη δεύτερη 

περίπτωση το ρεύμα της φάσης α να είναι δηλαδή sin (ωt)=0 και ωt=0. Στην Εικόνα 8.5-2 (α1) 

και στην Εικόνα 8.5-2 (α2) αντιστοιχούν ρεύματα όπως δίνονται στην ακόλουθη εικόνα: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 8.6-1Γωνία ρευμάτων σε συνάρτηση με την κατανομή τυλιγμάτων 

Στην πρώτη περίπτωση με τη γωνία του ρεύματος της φάσης α να είναι π/2 τα ρεύματα είναι: 

𝑖𝑎(𝑡) = 𝐼𝑀 sin (
휋

2
) = 𝐼𝑀  

𝑖𝑏(𝑡) = 𝐼𝑀 sin (
휋

2
−
2휋

𝛮
) = 𝐼𝑀sin [

휋

𝛮
(
𝛮

2
− 2휋)] 

 

...  

𝑖𝛮(𝑡) = 𝐼𝑀 sin (
휋

2
+
2휋

𝛮
) = 𝐼𝑀sin  [

휋

𝛮
(
𝛮

2
+ 2휋)] 

Σχέση 8.6-2 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, που τα ρεύμα της φάσης α μηδενίζεται, προκειμένου αντίστοιχα 

να μηδενιστεί και το ρεύμα του εγκάρσιου άξονα, τα ρεύματα είναι: 
𝑖𝑎(𝑡) = 0  

𝑖𝑏(𝑡) = −𝐼𝑀sin (
2휋

𝛮
) 

 

...  

𝑖𝛮(𝑡) = −𝐼𝑀sin (
2휋(𝛮 − 1)

𝛮
) 

Σχέση 8.6-3 

Έχοντας προσδιορίσει τα ρεύματα κάθε φάσης, υπολογίζεται το ρεύμα σε κάθε αύλακα q 

από την ακόλουθη σχέση: 
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𝑖𝑞 =
𝑛𝑞
𝑛𝑝𝑝

∑𝑘𝑗𝑞𝑖𝑞

𝑁

𝑗=1

 

Σχέση 8.6-4 

8.6.2 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης ευθέως άξονα με χρήση μαγνητικής 

ενέργειας 

Σε κατάσταση, όπως αυτή που περιγράφηκε στα προηγούμενα, δηλαδή σε συνθήκες μέγιστης 

μαγνητεγερτικής, δηλαδή μέγιστο ρεύμα κατά τον ευθύ άξονα και μηδενικό στον εγκάρσιο, η 

αποθηκευμένη μαγνητική ενέργεια υπολογίζεται ως άθροισμα των ενεργειών που οφείλονται 

στα ρεύματα των φάσεων (Σχέση 8.6-2 και Σχέση 8.6-3). Η μαγνητική ενέργεια που οφείλεται 

μόνο στον ευθύ άξονα και για γραμμικές συνθήκες, προκύπτει από τη Σχέση 8.6-3: 

𝑊𝑚,𝑑 = [∑[sin (−
2휋

𝛮
∗ (𝑗 − 1))]2] ∗ (

1

2
𝐿𝑑𝐼𝑑

2)

𝑁

𝑗=1

 

Σχέση 8.6-5 

Οπότε, εφ’ όσον Id=IM σε γραμμικές συνθήκες η επαγωγή προκύπτει: 

𝐿𝑑 =
2 ∗𝑊𝑚,𝑑

𝐼𝑀
2 ∗ ∑ sin (−

2휋
𝛮
∗ (𝑗 − 1))2𝑁

𝑗=1

 
Σχέση 8.6-6 

8.6.3 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης ευθέως άξονα με χρήση ροής σύνδεσης 

/ μαγνήτισης 

Η αυτεπαγωγή ευθέως άξονα μπορεί να οριστεί ως η αυτεπαγωγή της φάσης εκείνης της 

οποίας ο άξονας ταυτίζεται με τον ευθύ. Έτσι, στην περίπτωση που η φάση α ταυτίζεται με τον 

ευθύ άξονα (Πρώτη περίπτωση από Εικόνα 8.6-1), η μηχανική γωνία θ μεταξύ δρομέα και στάτη 

είναι θ=0 και το ρεύμα που αντιστοιχεί στον ευθύ άξονα είναι το ρεύμα της φάσης α. Συνεπώς η 

επαγωγή που αντιστοιχεί στον ευθύ άξονα είναι: 

𝐿𝑑 =
𝛬𝛼
𝛪𝛼
=
𝛬𝑑
𝛪𝛭

 
Σχέση 8.6-7 

με την πεπλεγμένη με τα τυλίγματα της φάσης α μαγνητική ροή να υπολογίζεται από τη Σχέση 

8.5-3. 

8.6.4 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης ευθέως άξονα με χρήση μαγνητικής 

επαγωγής διακένου αέρα 

Από την πεδιακή επίλυση είναι δυνατή η εξαγωγή της ακτινικής συνιστώσας του 

διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής στο διάκενο, έστω Bgn(θr), όπου θr η μηχανική γωνία 

μεταξύ δρομέα και στάτη με σημείο αναφοράς τον ευθύ άξονα. Η κύρια αρμονική συνιστώσα της 

μαγνητικής επαγωγής, σε σχέση με τον ευθύ άξονα δίνεται: 

𝛣1,𝑑𝑀 =
2

휋
∫𝛣𝑔𝑛(휃𝑟)𝑐𝑜𝑠휃𝑟𝑑휃𝑟

𝜋

0

 

Σχέση 8.6-8 

Εάν η τιμή της ακτινικής συνιστώσας της μαγνητικής επαγωγής είναι γνωστή σε Ν σημεία, 

ο υπολογισμός μετατρέπεται από υπολογισμός ολοκληρώματος σε υπολογισμό αθροίσματος. Για 

Δθ=π/Ν (σε ανάλυση ενός πόλου) η πρώτη αρμονική της μαγνητικής επαγωγής γίνεται: 

𝛣1,𝑑𝑀 =
2

𝛮
∑∫𝛣𝑔𝑛(𝑛) cos(𝑛𝛥휃)𝛥휃

𝜋

0

𝑁

𝑛=1

 

Σχέση 8.6-9 

Με την τιμή αυτή της μαγνητικής επαγωγής υπολογίζεται η ροή που αντιστοιχεί στο 

εμβαδόν ενός πόλου για Ν αγωγούς ανά φάση εν σειρά και kw συντελεστή τυλίγματος. 

𝛬𝑑 = 𝛣1,𝑑𝑀
𝑘𝑤𝑁

2
∗
𝐷𝐿𝐹𝐸
𝑝

 
Σχέση 8.6-10 

 

και τελικά η αυτεπαγωγή ευθέως άξονα: 
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𝐿𝑑𝑀 =
𝛬𝑑
𝐼𝑀

 
Σχέση 8.6-11 

 

Το γεγονός ότι λαμβάνεται μόνο η κύρια αρμονική συνιστώσα αίρει τις διαφοροποιήσεις 

στους υπολογισμούς που θα προέκυπταν λόγω π.χ θεώρησης διαφορετικής κατανομής 

τυλιγμάτων. Επιπλέον, στη Σχέση 8.6-11, Σχέση 8.6-10 δε λαμβάνεται υπόψη η αυτεπαγωγή 

λόγω ροής σκέδασης (κάτι που δε συμβαίνει στη Σχέση 8.6-6 και στη Σχέση 8.6-7). Η αυτεπαγωγή 

λόγω ροής σκέδασης, συμβολιζόμενη με Lσ συνεισφέρει στην τιμή αυτεπαγωγής ευθέως άξονα: 
𝐿𝑑 = 𝐿𝑑𝑀 + 𝐿𝜎 Σχέση 8.6-12 

Τέλος, κατά τον υπολογισμό της αυτεπαγωγής με χρήση της μαγνητικής ενέργειας 

υποτέθηκε μηδενισμός του ρεύματος διέγερσης ή απομαγνήτιση των μόνιμων μαγνητών. Η 

υπόθεση αυτή δε χρειάζεται με τις δύο τελευταίες μεθόδους. Χρειάζεται να υπολογιστεί η 

πεπλεγμένη ροή Λdm που οφείλεται αποκλειστικά στο ρεύμα διέγερσης ή στο ισοδύναμο ρεύμα 

διέγερσης στην περίπτωση των μόνιμων μαγνητών. Κατόπιν η Σχέση 8.6-7 και η 8.6-11 γίνονται: 

𝐿𝑑 =
𝛬𝑑 − 𝛬𝑑𝛭
𝐼𝑀

 
Σχέση 8.6-13 

 

[10, §8.3] 

8.7 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης εγκάρσιου άξονα σύγχρονων 

γεννητριών με τύλιγμα διέγερσης 

8.7.1 Εισαγωγή 

Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και η επαγωγή του εγκάρσιου άξονα, με τη 

διαφορά ότι η μέγιστη μαγνητεγερτική δύναμη πρέπει να αντιστοιχεί στον εγκάρσιο άξονα. Οι 

οριακές συνθήκες προσαρμόζονται (Εικόνα 8.7-1 για γεννήτρια με τύλιγμα διέγερσης.). 

 

Εικόνα 8.7-1 Οριακές συνθήκες για υπολογισμό εγκάρσιου άξονα γεννήτριας με τύλιγμα διέγερσης 

[10, Figure 8.9] 

Οι οριακές συνθήκες που εφαρμόστηκαν στα προηγούμενα στον ευθύ άξονα εφαρμόζονται 

τώρα στον εγκάρσιο και αντίστροφα. Αντίστοιχα και για τη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών. 

8.7.2 Υπολογισμός επαγωγικής αντίδρασης εγκάρσιου άξονα με χρήση μαγνητικής 

ενέργειας, με χρήση ροής σύνδεσης/ μαγνήτισης και με χρήση μαγνητικής 

επαγωγής διακένου αέρα 

Εντελώς αντίστοιχα με τους υπολογισμούς του ευθέως άξονα (Σχέση 8.6-6, Σχέση 8.6-7 και 

Σχέση 8.6-11) η επαγωγή εγκάρσιου άξονα υπολογίζεται: 

 

Με χρήση μαγνητικής ενέργειας:  
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𝐿𝑞 =
2 ∗𝑊𝑚,𝑞

𝐼𝑀
2 ∗ ∑ sin (−

2휋
𝛮
∗ (𝑗 − 1))2𝑁

𝑗=1

 
Σχέση 8.7-1 

Με χρήση ροής σύνδεσης / μαγνήτισης  

𝐿𝑞 =
𝛬𝑞
𝛪𝛭

 
Σχέση 8.7-2 

Με χρήση μαγνητικής επαγωγής διακένου αέρα  

𝐿𝑞𝑚 =
𝛬𝑞
𝛪𝛭
, ό휋휊𝜐 

Σχέση 8.7-3 

𝛬𝑞 = 𝛣1,𝑞𝑀
𝑘𝑤𝑁

2
∗
𝐷𝐿𝐹𝐸
𝑝

 
Σχέση 8.7-4 

και 

𝛣1,𝑞𝑀 =
2

휋
∫𝛣𝑔𝑛(휃𝑟)𝑠𝑖𝑛휃𝑟𝑑휃𝑟

𝜋

0

=
2

𝛮
∑∫𝛣𝑔𝑛(𝑛) sin(𝑛𝛥휃)𝛥휃

𝜋

0

𝑁

𝑛=1

 

Σχέση 8.7-5 

[10, §8.4], 

8.8 Υπολογισμός των συντελεστών επαγωγής σύγχρονων γεννητριών 

Οι τιμές της αυτεπαγωγής και των αμοιβαίων επαγωγών υπολογίζονται, με τροφοδοσία μόνο 

στο τύλιγμα της μίας από τις N φάσεις. Εάν, για παράδειγμα τροφοδοτείται η φάση a με ρεύμα 

Ia, υπολογίζεται η τιμή της αυτεπαγωγής της φάσης a και οι τιμές της αμοιβαίας επαγωγής του 

τυλίγματος της φάσης a με τα τυλίγματα των φάσεων b,…N, μέσω των τιμών της πεπλεγμένης 

ροής με τα τυλίγματα της φάσης b,…N από τη Σχέση 8.5-3: 

 

𝐿𝑎(휃) =
𝛬𝑎(휃)

𝐼𝑎
 

 

𝑀𝑏𝑎(휃) =
𝛬𝑏(휃)

𝐼𝑎
 

 

…  

𝑀𝑁𝑎(휃) =
𝛬𝑁(휃)

𝐼𝑎
 

Σχέση 8.8-1 

 

Οι τιμές της αυτεπαγωγής και των αλληλεπαγωγών εξαρτώνται από τη γωνία θ. Για θ=0 

(μέγιστη τιμή πεπλεγμένης ροής) ο άξονας της φάσης a ταυτίζεται με τον ευθύ και για θ=+-π/2 

(ελάχιστη τιμή πεπλεγμένης ροής) με τον εγκάρσιο. Οπότε, μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές 

της επαγωγής ευθύ και εγκάρσιου άξονα: 
𝐿𝑑 = 𝐿𝑎(0) −𝑀(0)  
𝐿𝑞 = 𝐿𝑎(휋/2) − 𝑀(휋/2) Σχέση 8.8-2 

[10, §8.5], 

8.9 Φαινόμενο κορεσμού σύγχρονων γεννητριών 

Λόγω της μη γραμμικότητας των υλικών στο δρομέα και το στάτη εμφανίζεται το φαινόμενο 

του κορεσμού. Οι τιμές των επαγωγικών αντιδράσεων, όπως υπολογίστηκαν στις προηγούμενες 

ενότητες, εξαρτώνται από την τιμή του ρεύματος που εφαρμόζεται. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για υπολογισμό φαινόμενων επαγωγών, δηλαδή σε 

κατάσταση κορεσμού η επαγωγή αλλάζει τιμή, κάτι που δε θα συνέβαινε στη γραμμική περιοχή. 

Για τον υπολογισμό της διαφορικής επαγωγής πρέπει να χρησιμοποιηθεί η Σχέση 8.2-15. 
[10, §8.6], 
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8.10 Υπολογισμός των συντελεστών επαγωγής ευθέως και εγκάρσιου άξονα 

σύγχρονων γεννητριών υπό διάφορες φορτίσεις 

Στη Σχέση 8.6-6, για τον υπολογισμό της τιμής της επαγωγής χρησιμοποιήθηκε ο όρος 

1/∑ [sin (−
2𝜋

𝛮
∗ (𝑗 − 1))]2𝑁

𝑗=1  , για Ν φάσεις. Αποδεικνύεται ότι για κάθε Ν, Ν>=3 ισχύει: 

1

∑ [sin (−
2휋
𝛮
∗ (𝑗 − 1))]2𝑁

𝑗=1

=
1

𝛮
2⁄
=
2

𝛮
 

Σχέση 8.10-1 

Αξιοποιώντας το παραπάνω αποτέλεσμα γενικεύεται στις Ν φάσεις ο μετασχηματισμός 

Τab,c/dq σε Τab… N/dq, δηλαδή ο μετασχηματισμός των Ν στατικών αξόνων των φάσεων σε δύο 

περιστρεφόμενους με τη σύγχρονη ταχύτητα και με ηλεκτρική διαφορά φάσης π/2. 

Ο μετασχηματισμός αυτός εξυπηρετεί στον υπολογισμό των τιμών των επαγωγών χωρίς να 

είναι ευθυγραμμισμένο το ρεύμα κάποιας φάσης με κάποιον από τους δύο άξονες, δηλαδή με 

οποιαδήποτε ρεύματα, ανεξάρτητα της γωνίας θ. 

Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται εφαρμόζοντας άρτιες και περιττές περιοδικές οριακές 

συνθήκες. Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται η εφαρμογή άρτιας περιοδικής συνθήκης(Εικόνα 

8.10-1 α) και περιττή περιοδική συνθήκη (Εικόνα 8.10-1 b,c) για γεννήτρια με τύλιγμα 

διέγερσης. Αντιστοιχία υπάρχει και στη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών. 

 

Εικόνα 8.10-1 Περιοδικές οριακές συνθήκες [10, Figure 8.10] 

Από τη Σχέση 8.5-3 που υπολογίζει για κάθε φάση την τιμή της πεπλεγμένης ροής εξάγεται 

η πεπλεγμένη ροή μέσω του μετασχηματισμού για τους άξονες d,q. 

𝛬𝑑 =
2

𝑁
∑𝛬𝑗 cos (휃 −

2휋 ∗ (𝑗 − 1)

𝛮
)

𝑁

𝑗=1

 
 

𝛬𝑞 = −
2

𝑁
∑𝛬𝑗 sin (휃 −

2휋 ∗ (𝑗 − 1)

𝛮
)

𝑁

𝑗=1

 

Σχέση 8.10-2 

Εναλλακτικά, με χρήση του πεδιακού μεγέθους Β στο διάκενο, υπολογίζεται η πεπλεγμένη 

ροή στον άξονα d από τη Σχέση 8.6-10 και στον άξονα q από τη Σχέση 8.7-4. 

Με χρήση του γενικευμένου μετασχηματισμού μετασχηματίζονται τα ρεύματα των Ν 

φάσεων στους δύο άξονες d,q. Για 3 φάσεις τα αποτελέσματα είναι: 

𝐼𝑑 =
2

3
∑𝐼𝑗 cos (휃 −

2휋 ∗ (𝑗 − 1)

3
)

3

𝑗=1

 
 

𝐼𝑞 = −
2

𝑁
∑𝐼𝑗 sin (휃 −

2휋 ∗ (𝑗 − 1)

3
)

3

𝑗=1

 

Σχέση 8.10-3 

Οι επαγωγές στους δύο άξονες υπολογίζονται τελικά μέσω των δύο παραπάνω σχέσεων: 

𝐿𝑑 =
𝛬𝑑
𝐼𝑑

 
 

𝐿𝑞 =
𝛬𝑞
𝐼𝑞

 
Σχέση 8.10-4 

[10, §8.7], 
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8.11 Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών σύγχρονων γεννητριών υπό 

διάφορες φορτίσεις 

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει τη λειτουργία 

μόνιμης κατάστασης της σύγχρονης γεννήτριας. Κατά τη διάρκεια της μόνιμης κατάστασης τα 

ρεύματα των Ν φάσεων μεταβάλλονται ημιτονοειδώς ως προς το χρόνο. Ως εκ τούτου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση διανυσματικό διάγραμμα, χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των 

φασιθετών, αντίστοιχο της παρακάτω εικόνας: 

 

Εικόνα 8.11-1 Διανυσματικό διάγραμμα σύγχρονης γεννήτριας [10, Figure 8.11] 

Λόγω της σύγχρονης ταχύτητας της γεννήτριας διεξάγεται μαγνητοστατική ανάλυση, 

αξιοποιώντας  ένα στιγμιότυπο της λειτουργίας της μηχανής. Η σύγχρονη ταχύτητα είναι ωm και 

η συχνότητα ω=p* ωm. Αφού καθοριστούν η σχετική γωνία θ του δρομέα ως προς το στάτη και το 

ρεύμα μαγνήτισης (ή για γεννήτριες μόνιμων μαγνητών η χαρακτηριστική καμπύλη μαγνήτισης 

του μαγνήτη, από την οποία λαμβάνεται το σημείο λειτουργίας) επιλέγεται το μέγιστο ρεύμα και 

η φάση για τα ρεύματα οπλισμού των Ν φάσεων του στάτη. 

Από την επίλυση του πεδίου (προσδιορισμός του μαγνητικού διανυσματικού δυναμικού σε 

κάθε θέση του δισδιάστατου χώρου) εξάγονται οι τιμές για την πεπλεγμένη ροή με τα τυλίγματα 

της j φάσης, j=1…N. Μέσω του γενικευμένου μετασχηματισμού Τa,b,…N/dq υπολογίζεται η τιμή 

της πεπλεγμένης ροής στους άξονες d,q  Λd,Λq, καθώς και οι τιμές των ρευμάτων στους ίδιους 

άξονες Id, Iq. Με τη βοήθεια και του διανυσματικού διαγράμματος υπολογίζονται οι τάσεις που 

αντιστοιχούν στους άξονες d,q: 
𝑈𝑑 = −𝑅𝐼𝑑 + 𝜔𝛬𝑞  

𝑈𝑞 = −𝑅𝐼𝑞 − 𝜔𝛬𝑑 Σχέση 8.11-1 

Όπου το αρνητικό πρόσημο υποδεικνύει λειτουργία γεννήτριας. 

Υπολογίζονται τέλος η γωνία φορτίου δ, η γωνία ρεύματος γ και η διαφορά φάσης μεταξύ 

τάσης και ρεύματος φ: 

𝛿 = 𝑡𝑎𝑛
𝑈𝑑
𝑈𝑞

 
 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑛
𝐼𝑞
𝐼𝑑

 
 

𝜑 =
휋

2
− 𝛾 − 𝛿 

Σχέση 8.11-2 

Τα χαρακτηριστικά της γεννήτριας προσδιορίζονται μετά την προσομοίωση διαφορετικών 

στιγμιότυπων της λειτουργίας και μεταβάλλοντας κάποιες από τις μεταβλητές εισόδου, όπως για 

παράδειγμα το ρεύμα στα τυλίγματα του στάτη. 
[10, §8.8], 
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8.12 Υπολογισμός αντιρροπής σύγχρονων γεννητριών 

8.12.1 Εισαγωγή 

Λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόλων και του τυλίγματος στους αύλακες του στάτη 

αναπτύσσεται στο διάκενο αντιρροπή. Χάρη γενίκευσης τα ρεύματα του στάτη θεωρούνται 

ανεξάρτητα της γωνίας θ. Η ανάλυση πραγματοποιείται σε ένα τμήμα της μηχανής (1 ή 2 πόλους), 

ανάλογα με τη γεωμετρία του στάτη, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες οριακές συνθήκες. 

Η αντιρροπή υπολογίζεται με κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους: 

1. Μέσω του τανυστή τάσεων Maxwell 

2. Μέσω της αρχής των εικονικών έργων (Διαφορά της μαγνητικής ενέργειας σε δύο 

θέσεις του δρομέα) 

3. Μέσω ροών πεπλεγμένων ροών και ρευμάτων 

4. Μέσω ηλεκτρικών τάσεων και ισοδύναμου κυκλώματος 

8.12.2 Υπολογισμός με χρήση τανυστή τάσεων Maxwell 

Η αντιρροπή αυτή μπορεί να υπολογιστεί μέσω του τανυστή τάσεων Maxwell, 

ολοκληρώνοντάς τον σε μία επιφάνεια που εμπεριέχει τον δρομέα.  

Σε αυτήν την περίπτωση, η επιφάνεια ολοκλήρωσης σχηματίζεται μία κλειστή καμπύλη lg 

που περνάει από το μέσο του διακένου επί το ενεργό μήκος του δρομέα LFE. Με αυτόν τον τρόπο 

το επιφανειακό ολοκλήρωμα γίνεται γραμμικό στην καμπύλη lg και η αντιρροπή προκύπτει: 

𝛵𝑐𝑜𝑔 =
𝐷 − 𝑔

2

𝐿𝐹𝐸
휇0
𝑝 ∫ 𝐵𝑟𝐵𝜃𝑑𝑙

𝑙𝑔

 

Σχέση 8.12-1 

όπου D η εσωτερική διάμετρος του στάτη, g το μήκος διακένου, και οι συνιστώσες Br και Βθ είναι 

κάθετη και εφαπτομενική στη γραμμή lg αντίστοιχα. p είναι ο αριθμός των ζευγών πόλων. 

Εφόσον η ανάλυση διεξάγεται σε έναν πόλο αντί για δύο ο όρος αυτός αντικαθίσταται με 2p.  

Λόγω της φύσης της λύσης, που είναι αριθμητική, υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από την 

επιλογή των σημείων που επιλέγονται. Για να παρακαμφθεί αυτός ο κίνδυνος, μπορεί να ληφθεί 

η μέση τιμή της αντιρροπής σε όλο το διάκενο, οπότε η αντιρροπή προκύπτει: 

𝛵𝑐𝑜𝑔 =
𝐿𝐹𝐸
𝑔휇0

𝑝 ∫ 𝑟𝐵𝑟𝐵𝜃𝑑𝑆

𝑆𝑔

 

Σχέση 8.12-2 

8.12.3 Υπολογισμός με χρήση της συνενέργειας 

Με αυτήν την παραδοχή, μπορεί να υπολογιστεί η αντιρροπή από τη μεταβολή της 

ενέργειας, καθώς μεταβάλλεται η γωνία θ μεταξύ δρομέα και στάτη. Από τη Σχέση 8.3-7 η 

μαγνητική ενέργεια υπολογίζεται: 

𝑊𝑚 = ∫ ∫𝜢 𝑑𝑩

𝛣

0

𝑑𝜏

𝜏

 

Σχέση 8.12-3 

Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες σιδηρομαγνητικού υλικού ή μόνιμου μαγνήτη εκφράζονται 

τα διανύσματα της έντασης του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει των διανυσμάτων μαγνητικής 

επαγωγής: Β=μ0μrH και Β=Βres+ μ0μrH αντίστοιχα, οπότε η Σχέση 8.12-3 γίνεται: 

𝑊𝑚 =
1

2휇𝑟휇0
𝐿𝐹𝐸∫ 𝐵

2𝑑𝑆

𝑆

=
휇𝑟휇0
2
𝐿𝐹𝐸∫ 𝐻

2𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.12-4 

𝑊𝑚 =
1

2휇𝑟휇0
𝐿𝐹𝐸∫(𝐵

2 − 𝐵𝑟𝑒𝑠𝐵) 𝑑𝑆 =
휇𝑟휇0
2
𝐿𝐹𝐸∫ 𝐻

2𝑑𝑆

𝑆𝑆

 

Σχέση 8.12-5 

Αντίστοιχα για σιδηρομαγνητικό υλικό και μόνιμο μαγνήτη.  

Η συνενέργεια, με βάση το ίδιο σκεπτικό δίνεται : 
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𝑊′𝑚 = ∫ ∫𝜝 𝑑𝜢

𝛣

0

𝑑𝜏

𝜏

 

Σχέση 8.12-6 

Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες σιδηρομαγνητικού υλικού ή μόνιμου μαγνήτη εκφράζονται 

τα διανύσματα της έντασης του μαγνητικού πεδίου συναρτήσει των διανυσμάτων μαγνητικής 

επαγωγής: Β=μ0μrH και Β=Βres+ μ0μrH αντίστοιχα, οπότε η Σχέση 8.12-6 γίνεται: 

𝑊′𝑚 =
휇𝑟휇0
2
𝐿𝐹𝐸∫ 𝛨

2𝑑𝑆

𝑆

=
1

2휇𝑟휇0
𝐿𝐹𝐸∫ 𝛣

2𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.12-7 

𝑊′𝑚 =
휇𝑟휇0
2
𝐿𝐹𝐸∫(𝛨 +

𝐵𝑟𝑒𝑠
휇𝑟휇0

)2𝑑𝑆

𝑆

=
1

2휇𝑟휇0
𝐿𝐹𝐸∫ 𝛣

2𝑑𝑆

𝑆

 

Σχέση 8.12-8 

Σε γραμμικές συνθήκες η αντιρροπή υπολογίζεται ως: 

𝛵𝑐𝑜𝑔 =
𝑑𝑊𝑚
𝑑휃

 
Σχέση 8.12-9 

ενώ σε μη γραμμικές πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συνενέργεια και η αντιρροπή είναι: 

𝛵𝑐𝑜𝑔 =
𝑑𝑊′𝑚
𝑑휃

 
Σχέση 8.12-10 

8.12.4 Υπολογισμός με χρήση πεπλεγμένων ροών και ρευμάτων 

Μέσω του μετασχηματισμού Τa,b,…N/dq υπολογίζεται η αντιρροπή σε γεννήτρια με p ζεύγη 

πόλων: 

𝛵 =
𝛮

2
𝑝(𝛬𝑑𝐼𝑞 − 𝛬𝑞𝐼𝑑) 

Σχέση 8.12-11 

Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι ακριβής, καθώς αγνοεί τόσο τμήμα των ανώτερων 

αρμονικών συνιστωσών, όσο και την αντιρροπή, λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ μόνιμου 

μαγνήτη και τυλίγματος διέγερσης και αυλάκων του στάτη. 

8.12.5 Υπολογισμός μέσω ηλεκτρικών τάσεων και ισοδύναμου κυκλώματος 

Πολλές φορές τα ρεύματα που εφαρμόζονται στα τυλίγματα του στάτη δεν είναι τα 

ονομαστικά που επιλέγονται, καθώς επιδρούν οι επαγωγές των τυλιγμάτων και οι επαγόμενες 

ΗΕΔ, ενώ η πηγή τάσης που χρησιμοποιείται δεν είναι άπειρη. Η λύση είναι να τροφοδοτηθούν 

τα τυλίγματα με πηγή τάσης v, στην οποία εφαρμόζεται έλεγχος, προκειμένου τα ρεύματα να 

είναι πάντα σταθερά και σύμφωνα με την αρχική επιλογή. Με γνωστά τα χαρακτηριστικά του 

ισοδύναμου κυκλώματος αντίσταση R, αυτεπαγωγή L ,αμοιβαία επαγωγή Μ και κυματομορφή 

της επαγόμενης ΗΕΔ, εφαρμόζεται βηματική ολοκλήρωση στην παρακάτω διαφορική εξίσωση για 

κάθε φάση j: 

𝑣𝑗(𝑡) = 𝑅𝑖𝑗(𝑡) + (𝐿 − 𝑀)
𝑑𝑖𝑗(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑗(𝑡) + 𝑣𝑁(𝑡) 

Σχέση 8.12-12 

όπου 𝑣𝑁(𝑡) το δυναμικό του κοινού κόμβου σε σύνδεση αστέρα.  

Η στιγμιαία ροπή υπολογίζεται με χρήση κάποιας από τις προηγούμενες μεθόδους, 

δυναμικά. 
[10, §9.2], 

8.13 Συμπεράσματα 

Η πεδιακή επίλυση αφορά στον προσδιορισμό της z συνιστώσας του μαγνητικού 

διανυσματικού δυναμικού σε κάθε σημείο του υπό εξέταση χώρου. Τα αποτελέσματα αυτά 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της πεπλεγμένης ροής με τα τυλίγματα του στάτη για κάθε 

μία από Ν φάσεις. 
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Οι έπειτα υπολογισμοί όλων των χαρακτηριστικών της μηχανής προκύπτει ευκολότεροι εάν 

οι Ν άξονες των φάσεων στο στάτη αντικατασταθούν με 2 περιστρεφόμενους με τη σύγχρονη 

ταχύτητα άξονες, τον ευθύ d, που διέρχεται από το μέσο κάποιου πόλου και του εγκάρσιου q που 

διέρχεται από το μέσο της απόστασης μεταξύ δύο πόλων. 

Αξιοποιώντας κάθε δυνατή συμμετρία, προκειμένου να περιοριστεί η περιοχή ανάλυσης, 

και εφαρμόζοντας κατάλληλες συνοριακές συνθήκες, υπολογίζονται όλα τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της μηχανής. 

Οι σχέσεις που εφαρμόζονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε 

σύγχρονη γεννήτρια με τύλιγμα διέγερσης, όσο και σε σύγχρονη γεννήτρια μόνιμων μαγνητών, 

προσαρμοσμένες κατάλληλα, προκειμένου να ενσωματώνουν τη χαρακτηριστική καμπύλη 

μαγνήτισης που αντιστοιχεί στο εκάστοτε σιδηρομαγνητικό υλικό πυρήνα, για περίπτωση 

τυλίγματος διέγερσης ή μόνιμο μαγνήτη.



  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- Σχεδίαση χαμηλόστροφης γεννήτριας 

3 MW 

9.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό υλοποιούνται τα βασικά στάδια σχεδίασης μιας σύγχρονης 

χαμηλόστροφης γεννήτριας ονομαστικής ισχύος 3 MW. Για τη διαδικασία αυτή αξιοποιείται ο 

αλγόριθμος που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 4. Δίνεται έμφαση στο ηλεκτρολογικό κομμάτι του 

σχεδιασμού, ενώ πολύ λίγο γίνεται λόγος για το θερμικό και το μηχανολογικό κομμάτι. 

Αφού εξαχθούν τα πρώτα αποτελέσματα μέσω του προαναφερθέντος αλγορίθμου, κατόπιν 

ελέγχονται μέσω του λογισμικού ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία “femm”.  

Τέλος, με βάση τον τελικό σχεδιασμό της γεννήτριας ελέγχεται η απόδοσή της σε 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, όταν είναι συνδεδεμένη με τον άξονα υδροστροβίλου ενός 

υδατορέματος. 

9.2 Επιλογή αρχικών τιμών 

Με βάση τον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 4, επιλέγονται αρχικές τιμές για 

σχεδίαση χαμηλόστροφης γεννήτριας ονομαστικής ισχύος 3 MW. Τα μεγέθη για τα οποία 

αρχικοποιούνται οι τιμές είναι: 

Ονομαστική Ενεργός Ισχύς Pnom (MW) 3 

Συντελεστής ισχύος cosφ 0,8 

Ονομαστική τάση εξόδου Vnom (πολική) (kV) 6,6 

Ηλεκτρική συχνότητα f (Hz) 50 

Συντελεστής τυλίγματος kw 0.955 

Μέση μαγνητική φόρτιση Bav (Wb/m2) 0,59 

Μέση ηλεκτρική φόρτιση ac (Ampereconductors/m) 42000 

Ποσοστό μόνωσης (1-α) (Βλέπε Κεφάλαιο 4) 0,1 

Λόγος βραχυκύκλωσης 1,2 

Αύλακες ανά πόλο ανά φάση q  3 

Αριθμός φάσεων m 3 

Πλήθος αξονικών αεραγωγών (ν) (Βλέπε Κεφάλαιο 4) 4 

Μήκος αξονικών αεραγωγών (cm) (Βλέπε Κεφάλαιο 4) 1 

Ταχύτητα περιστροφής n (ΣΑΛ) 300 

Πυκνότητα ρεύματος J (A/mm2) 4 
Πίνακας 28 Αρχικές τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών γεννήτριας 3MW 

Η επιλογή των μέσων φορτίσεων βασίστηκε σε εμπειρικά στοιχεία της βιβλιογραφίας 

(Πίνακας 22). Η επιλογή του επιπέδου της τάσης βασίζεται στη συνήθη τυποποίηση. Επιπλέον 

για τα επί μέρους στοιχεία της μηχανής επιλέγονται αρχικές μέγιστες τιμές μαγνητικής 

επαγωγής. Η επιλογή γίνεται βάσει του υλικού και εμπειρικών τιμών, προκειμένου το υλικό να 

μην βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού. Η διαστασιολόγηση που ακολουθεί «φροντίζει» ώστε οι 

τιμές αυτές να είναι οι μέγιστες για κάθε τμήμα της μηχανής Για το δόντι, τον πυρήνα και τον 

πόλο επιλέγονται οι παρακάτω τιμές: 

Μαγνητική επαγωγή δοντιού Bmaxtooth (T) 1,45 

Μαγνητική επαγωγή πυρήνα Bmaxcore (T) 1,1 

Μαγνητική επαγωγή πόλου Bmaxpole (T) 1,35 
Πίνακας 29 Επιτρεπόμενες τιμές μαγνητικής επαγωγής στα μέρη της μηχανής 
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Μεγαλύτερες αρχικές μέγιστες τιμές μαγνητικής επαγωγής ισοδυναμούν με μικρότερες 

διαστάσεις. Εάν όμως το υλικό βρεθεί σε κατάσταση κορεσμού θα απαιτηθεί πολύ μεγαλύτερη 

μαγνητεγερτική δύναμη, συνεπώς μεγαλύτερες απώλειες χαλκού στο δρομέα. Η επιλογή των 

αρχικών τιμών είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ διαστάσεων και απωλειών, τα οποία 

μεταφράζονται σε μονάδες κόστους. 

Τέλος επιλέγεται ένα αρχικό ύψος πόλου hp=0,31 m, ενώ για το σώμα του πόλου επιλέγεται 

ύψος hp_body=0,27m. Για το μήκος των διασυνδέσεων των αγωγών επιλέγεται τιμή Lo=0,4m. Όσον 

αφορά τη διέγερση επιλέγεται αυθαίρετα τάση 180 V (συνήθης πρακτική η επιλογή μεταξύ του 

εύρους 100-400V), ενώ 15-20%  κρατείται για τις ανάγκες της διεγέρτριας, εδώ επιλέγεται ως 

εφεδρεία η τιμή των 30V. 

Ο κώδικας υλοποίησης του αλγορίθμου (κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού vba) 

παρατίθεται στα Παραρτήματα (Παράρτημα Ι: Κύρια Υλοποίηση Αλγορίθμου, Παράρτημα ΙΙ: 

Εξαγωγή y συντεταγμένης από x συντεταγμένη στην καμπύλη Carter, Παράρτημα ΙΙI 

Αντιστοίχιση τιμών μαγνητικής επαγωγής Β με την ένταση του μαγνητικού πεδίου Η στο μαλακό 

σιδηρομαγνητικό υλικό M-43, Παράρτημα ΙV: Εξαγωγή καμπύλης βραχυκύκλωσης και 

καμπύλης ανοικτοκύκλωσης, Παράρτημα V: Υπολογισμός Απωλειών Ισχύος για Ισχύ 

λειτουργίας διαφορετική της ονομαστικής.) 

9.3 Αποτελέσματα Προκαταρκτικής Σχεδίασης 

Υλοποιώντας τον αλγόριθμο υπολογισμού των παραμέτρων της γεννήτριας, μέσω του 

κώδικα που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, εξάγονται τα κάτωθι αρχικά αποτελέσματα υπό τη 

μορφή Πίνακα: 

Αποτελέσματα Σχεδίασης 

Κύριες Διαστάσεις 

Αριθμός πόλων P 20   

Διάμετρος στάτη D 2,55 m 

Βήμα πόλου Υ 0,401 m 

Διάκενο lg 0,0058 m 

Μήκος πυρήνα L 0,44 m 

Μήκος αύλακα Ls 0,43 m 

Καθαρό μήκος πυρήνα  Lnet 0,36 m 

Πάχος πλάκας 0,4  mm 

Περιφερειακή ταχύτητα δρομέα u 40,13 m/s 

Συντελεστής εξόδου G 260,31   

Στάτης 

Αριθμός αυλάκων Q 180   

Βήμα αύλακα 0,044 m 

Ύψος αύλακα 0,0708 m 

Πλάτος αύλακα 0,0150 m 

Αγωγοί ανά αύλακα 6   

Τυλίγματα ανά φάση 180   

Διάσταση αγωγού τετραγωνικής διατομής 0,0091 m 

Ρεύμα αγωγού (για 1 έλιγμα/τύλιγμα) 328   

Πυκνότητα ρεύματος J 3,96 A/mm2 

Μήκος αγωγού  0,98 m 

Εξωτερική διάμετρος μηχανής Dout 2,92 m 

Πάχος πυρήνα στάτη 0,107 m 
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Αντίσταση ανά φάση (75οC) r 0,0895 Ω 

Αντίσταση ανά μονάδα 0,0155 αμ 

Αντίδραση ανά μονάδα 0,155 αμ 

Μαγνητική επαγωγή πυρήνα 1,22 Wb/m2 

Μαγνητική επαγωγή δοντιού 1,6 Wb/m2 

Δρομέας 

Πλάτος σώματος πόλου 0,23 m 

Πλάτος πέλματος πόλου 0,31 m 

Μήκος πόλου 0,44 m 

Ύψος σώματος πόλου 0,16 m 

Ύψος πέλματος πόλου 0,0315 m 

Μέσο μήκος τυλίγματος Lm 1,48 m 

Πάχος αγωγού 2 mm 

Πλάτος αγωγού 30 mm 

Ρεύμα διέγερσης Iw 180 A 

Ελίγματα ανά πόλο Nw 60   

Πυκνότητα ρεύματος διέγερσης 3 Α/mm2 

Ειδικές Φορτίσεις 

Μαγνητική φόρτιση Bav 0,593 Wb/m2 

Ηλεκτρική φόρτιση ac 41772 Ampereconductors/m 

 

Από την προκαταρκτική σχεδίαση προέκυψε το αρχικό σχέδιο της γεννήτριας (πόλοι και 

αύλακες) που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 
Α)                                                                                Β) 

Εικόνα 9.3-1 Αρχικό Σχέδιο Α) γεννήτριας 3MW, B) ενός πόλου με τις αντίστοιχες 9 αύλακες ανά 

πόλο 
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Α) 

 
 

Β) 

Εικόνα 9.3-2 Διαστάσεις αύλακα (Α) και πόλου (Β) 

 

Η προκαταρκτική σχεδίαση εκτιμά την απόδοση της γεννήτριας βάσει των απωλειών, όπως 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Απώλειες 

Απώλειες χαλκού στάτη 28,88 kW 

Απώλειες χαλκού δρομέα 20,05 kW 

Απώλειες δινορρευμάτων 29,16 kW 

Απώλειες πυρήνα 25,97 kW 

Απώλειες ανεμισμού και τριβών 30 kW 

Σύνολο 134,05 kW 

Απόδοση 95,53% (%) 

Πίνακας 30 Απώλειες και απόδοση γεννήτριας 3 MW 

9.4 Υπολογισμός κόστους κατοχής γεννήτριας για χρήση σε μικρό 

υδροηλεκτρικό σταθμό 

9.4.1 Χαρακτηριστικά υδατορέματος 

Η γεννήτρια που σχεδιάστηκε προκαταρκτικά προορίζεται να λειτουργεί σε υδροηλεκτρικό 

σταθμό, συζευγμένη με τον άξονα υδροστροβίλου. Η ενέργεια που αντλείται προέρχεται από την 

ενέργεια υδατορέματος. Τα δεδομένα του υδατορέματος που ακολουθούν δεν είναι πραγματικά 

αλλά είναι ρεαλιστικά. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις μέσες μηνιαίες τιμές παροχών 

του υδατορέματος (m3/s)σε χρονικό διάστημα 10 ετών. 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

- 222 - 

 

Προσαρμοσμένος Πίνακας Παροχών (Μέσες μηνιαίες Τιμές) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΟΚΤ. 1.1025 2.3940 4.7355 3.0345 2.5725 2.5725 2.0475 1.5225 1.0185 2.6775 

ΝΟΕΜ. 3.9375 3.6540 4.5675 2.9925 4.0530 3.6225 3.7590 3.3075 3.8430 4.4415 

ΔΕΚ. 2.2470 9.1875 11.3400 9.0825 7.3290 5.7330 4.7880 3.9690 8.1900 12.1485 

ΙΑΝ. 3.6225 4.1475 4.0740 7.6860 7.8225 4.7775 5.4075 4.1790 4.1475 7.5705 

ΦΕΒΡ. 7.6125 6.1425 4.9560 5.7120 5.9325 5.7120 8.2845 8.8725 8.4945 8.3055 

ΜΑΡΤ. 4.3575 4.9875 4.1475 5.4915 4.2315 5.0085 4.7985 5.8905 7.8540 7.6860 

ΑΠΡ. 4.4940 4.1790 3.4125 4.7880 3.4125 3.7170 6.1635 5.3025 5.3550 5.6280 

ΜΑΙ. 4.1160 4.0740 4.2525 3.7590 3.4860 3.4335 4.0845 4.4625 4.9140 4.8930 

ΙΟΥΝ. 3.0135 2.7825 2.7090 3.6960 2.6565 2.5410 3.2970 3.2025 4.2210 3.4020 

ΙΟΥΛ. 3.0975 2.8875 5.0505 3.8325 2.6880 2.7510 2.7825 3.4125 3.0345 3.9690 

ΑΥΓ. 2.9295 2.9925 3.1290 3.4020 2.9190 2.8980 3.8325 2.4675 2.8245 2.4675 

ΣΕΠΤ. 2.8455 3.3075 3.9375 2.8245 2.6670 3.2025 3.3075 2.1525 2.8875 2.3310 

Πίνακας 31 Μέσες μηνιαίες τιμές υδατορέματος (m3/s) σε διάστημα 10 ετών 

Υπολογίζονται από τις μετρήσεις του προηγούμενου πίνακα οι μέσες μηνιαίες τιμές 

παροχών: 

ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ. ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ 
2.367 3.817 7.401 5.343 7.002 5.445 4.645 4.147 3.152 3.350 2.986 2.946 

Πίνακας 32 Μέσες μηνιαίες τιμές υδατορέματος (m3/s) 

Η συνολική μέση παροχή του υδατορεύματος υπολογίζεται: 

𝑄𝑚 = 4.370462
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

Σχέση 9.4-1 

ενώ η παροχή συντήρησης, δηλαδή η παροχή, η οποία οπωσδήποτε πρέπει να υφίσταται, χωρίς 

να αντλείται για τις ανάγκες του υδροηλεκτρικού καθορίζεται στο 50% της μέσης παροχής του 

μήνα Σεπτεμβρίου, ήτοι: 

𝑄𝛴−50% = 0.5 ∗ 𝛴𝛦𝛱𝛵.= 1.473
𝑚3

𝑠𝑒𝑐
 

Σχέση 9.4-2 

Ο πίνακας αξιοποιήσιμης παροχής προκύπτει εάν αφαιρεθεί από τοις μετρήσεις των 10 ετών η 

παροχή συντήρησης. Σε κάποιους μήνες η αξιοποιήσιμη παροχή μπορεί να είναι και μηδενική, 

όταν η παροχή του υδατορέματος είναι μικρότερη ή ίση από την παροχή συντήρησης. Ο πίνακας 

μέσων μηνιαίων τιμών αξιοποιήσιμης παροχής για χρονικό διάστημα δέκα ετών προκύπτει: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΟΚΤ. 0.000 0.921 3.262 1.561 1.099 1.099 0.574 0.049 0.000 1.204 

ΝΟΕΜ. 2.464 2.181 3.094 1.519 2.580 2.149 2.286 1.834 2.370 2.968 

ΔΕΚ. 0.774 7.714 9.867 7.609 5.856 4.260 3.315 2.496 6.717 10.68 

ΙΑΝ. 2.149 2.674 2.601 6.213 6.349 3.304 3.934 2.706 2.674 6.097 

ΦΕΒΡ. 6.139 4.669 3.483 4.239 4.459 4.239 6.811 7.399 7.021 6.832 

ΜΑΡΤ. 2.884 3.514 2.674 4.018 2.758 3.535 3.325 4.417 6.381 6.213 

ΑΠΡ. 3.021 2.706 1.939 3.315 1.939 2.244 4.690 3.829 3.882 4.155 

ΜΑΙ. 2.643 2.601 2.779 2.286 2.013 1.960 2.611 2.989 3.441 3.420 

ΙΟΥΝ. 1.540 1.309 1.236 2.223 1.183 1.068 1.824 1.729 2.748 1.929 

ΙΟΥΛ. 1.624 1.414 3.577 2.359 1.215 1.278 1.309 1.939 1.561 2.496 

ΑΥΓ. 1.456 1.519 1.656 1.929 1.446 1.425 2.359 0.994 1.351 0.994 

ΣΕΠΤ. 1.372 1.834 2.464 1.351 1.194 1.729 1.834 0.679 1.414 0.858 

Πίνακας 33 Μέσες μηνιαίες τιμές αξιοποιήσιμης παροχής σε χρονικό διάστημα 10 ετών. 
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Αξιοποιώντας τις μέσες μηνιαίες τιμές παροχής και τις μέσες μηνιαίες τιμές αξιοποιήσιμης 

παροχής προκύπτει η ακόλουθη καμπύλη διάρκειας παροχής: 

 

Εικόνα 9.4-1 Καμπύλη διάρκειας παροχής υδατορέματος 

Στα δεδομένα του υδατορέματος, θεωρείται ύψος υδατόπτωσης h=103,2 m, μήκος αγωγού 

προσαγωγής L=1340 m και συνολικές απώλειες στον αγωγό, ονομαστικής διαμέτρου DN1100, 

εξωτερικής διαμέτρου Dout=1117,6mm, πάχους τοιχώματος d=9,52mm και τραχύτητας ε=0,1, 

htotal=8,75m. Το ύψος λειτουργίας εάν αφαιρεθούν οι απώλειες στον αγωγό είναι h=94,7m, ενώ 

η παροχή κανονικής λειτουργίας, για την οποία επιλέγεται η ισχύς υδροστροβίλου, βρίσκεται 

στο 40% της καμπύλης διάρκειας αξιοποιήσιμης παροχής, δηλαδή Q= 2,71m3/sec. 

Επιλέγεται υδροστρόβιλος τύπου Francis, βαθμού απόδοσης 0,881 με δυνατότητα 

λειτουργίας σε παροχές από 2 έως 4,5 m3/sec. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν αξιοποιείται ολόκληρη 

η καμπύλη διάρκεια παροχής αλλά τμήμα αυτής. Ο μετασχηματιστής ελαίου έχει ονομαστική 

ισχύ 3150 kVA και βαθμό απόδοσης 0,992. Ο συνολικός βαθμός απόδοσης προκύπτει: 
𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝑛𝑤𝑡 ∗ 𝑛𝑡𝑟 = 0,881 ∗ 0,992 = 0,874 Σχέση 9.4-3 

Μεταβαλλόμενης της παροχής μεταβάλλονται και οι απώλειες στον αγωγό. Για κάθε επίπεδο 

διαθέσιμης παροχής υπολογίζονται εκ νέου οι υδραυλικές απώλειες και εν τέλει η παραγόμενη 

ισχύς, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν οι απώλειες της γεννήτριας,  μέσω της σχέσης: 
𝑃 = 휌 𝑔 ℎ 𝑄 𝑛𝑡𝑜𝑡 Σχέση 9.4-4 

Η τελική ισχύς στην έξοδο του μετασχηματιστή είναι κατά τι μικρότερη, αφού έχουν 

αφαιρεθεί και οι απώλειες τις γεννήτριας σε κάθε σημείο λειτουργίας.(Παράρτημα V -

Υπολογισμός Απωλειών Ισχύος για Ισχύ λειτουργίας διαφορετική της ονομαστικής – Διαθέσιμη 

Ισχύ υδατορέματος). Η καμπύλη διάρκειας ισχύος του υδροηλεκτρικού σταθμού είναι της 

μορφής της ακόλουθης εικόνας: 
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Εικόνα 9.4-2 Καμπύλη διάρκειας ισχύος  

Από την παραπάνω καμπύλη προκύπτει η ετήσια παραγόμενη ενέργεια από τον 

υδροηλεκτρικό σταθμό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται στο 

Παράρτημα VI (Παράρτημα VΙ- Δεδομένα Υδατορέματος). 

9.4.2 Συνάρτηση Κόστους Κατοχής Γεννήτριας 

Η συνάρτηση κόστους κατοχής ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού αποτελείται από: 

Α) Το κόστος αγοράς, (το οποίο αποτελείται από το κόστος υλικών και εργασίας) 

Β)  Το κόστος λειτουργίας (το οποίο ανάγεται στην απώλεια εσόδων λόγω χαμηλότερης 

απόδοσης, σε σχέση με γεννήτρια, τυπικου βαθμού απόδοσης 97%) 

Γ) Το κόστος αποξήλωσης (το οποίο ανάγεται σε 5% του αρχικού κόστους αγοράς) 

Τα κόστη αγοράς και αποξήλωσης είναι εφάπαξ κόστη. Το κόστος αγοράς, προκειμένου να 

αναχθεί σε ετήσιο, θα πρέπει να επιμεριστεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι  η μελλοντική του αξία θα 

προκύψει βάσει ενός επιτοκίου αναγωγής, έστω 7%, ως: 

𝛫𝛢 = 𝛫
휀(1 + 휀)𝑡

(1 + 휀)𝑡 − 1
 

Σχέση 9.4-5 

όπου KΑ η μελλοντική αξία του κόστους αγοράς Κ μετά από t έτη. Ως t λαμβάνονται 7 έτη, ως 

ένα λογικό χρονικό διάστημα απόσβεσης της επένδυσης. Λαμβάνοντας τις ετήσιες ανηγμένες 

τιμές των εφάπαξ εξόδων η συνάρτηση κόστους κατοχής γεννήτριας είναι: 
𝛫𝛫𝛤 = 𝛫𝛢 + 𝛫𝛬 + 𝛫𝛢휋 Σχέση 9.4-6 

Όπου ΚΚΓ, η συνάρτηση κόστους κατοχής γεννήτριας, ΚΑ το ετήσιο ισοδύναμο κόστος αγοράς, 

ΚΛ το ετήσιο κόστος λειτουργίας και Καπ το ετήσιο ανηγμένο κόστος αποξήλωσης.  

Ως κόστος λειτουργίας λαμβάνεται το απωλεσθέν έσοδο λόγω χαμηλότερης απόδοσης από 

ένα θεωρητικά καλό βαθμό απόδοσης της τάξης του 97%. Στην απωλεσθείσα ετήσια ενέργεια 

λαμβάνεται τιμή πώλησης 75 Ευρώ, η οποία είναι πάνω από τη μέση οριακή τιμή του συστήματος, 

αλλά περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη των ΑΠΕ. Βάσει των παραπάνω 

προκύπτει ο ακόλουθoς πίνακας για τη συγκεκριμένη μηχανή. 
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Κόστος 

Σιδηρομαγνητικό υλικό 

Όγκος σιδήρου 2,872717 m3 

Όγκος περιγεγραμένου τετραγώνου 3,742466 m3 

Μάζα σιδήρου 20944,98 kg 

Μάζα περιγεγραμένου τετραγώνου 27286,32 kg 

Τιμή σιδήρου 3,134141 Ευρώ/kg 

Τιμή πώλησης σκραπ 1,044714 Ευρώ/kg 

Κόστος σιδήρου' 85518,26 Ευρώ 

Χαλκός 

Όγκος χαλκού 0,212094 m3 

Μάζα Χαλκού 1887,638 kg 

Τιμή Χαλκού 5,631336 Ευρώ/kg 

Κόστος χαλκού 10629,92 Ευρώ 

Μήκος κοπής 

Αύλακες 31127,52 m 

Στάτης 10094,86 m 

Στάτης (εσ)/ Δρομέας 17714,68 m 

Άξονας 3466,992 m 

Τιμή κοπής 1 Ευρώ/m 

Κόστος Κοπής 62404,05 Ευρώ 

Εργασία 

Εργασία: 20% Κόστους 23782,84 Ευρώ 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

Σταθερή τιμή 40000 Ευρώ 

Συνολικο κόστος 230262,7 Ευρώ 

Ετήσιο Ανηγμένο Κόστος 42725,98 Ευρώ 

Ετήσιο Ανηγμένο Κόστος 

Αποξήλωσης 2136,299 
Ευρώ 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας  17198,12 Ευρώ 

Ετήσιο Κόστος Κατοχής 

Γεννήτριας 62060,41 
Ευρώ 

Πίνακας 34 Συνάρτηση Κόστους Κατοχής Γεννήτριας 

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της παραπάνω συνάρτηση, με δεδομένους τους τεχνικούς 

περιορισμούς που κάθε φορά τίθενται. Ακολούθως εξετάζεται η μεταβολή των τιμών της 

συνάρτησης για επιλογή τιμών της ειδικής ηλεκτρικής φόρτισης από 40000 έως 45000 με βήμα 

500 Ac/m, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες αρχικές παραμέτρους σχεδίασης. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα. 
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Ειδική 
ηλεκτρική 
φόρτιση ac 
(Ac/m) 

Ετήσιο Κόστος 
Κατοχής 
Γεννήτριας (Ευρώ) 

40000 61704,24118 

40500 61357,46440 

41000 60936,49790 

41500 60654,61067 

42000 60335,78520 

42500 59939,83089 

43000 59637,24868 

43500 57319,17670 

44000 78915,39166 

44500 78678,38573 

45000 78449,01047 
 

 

Εικόνα 9.4-3 Ετήσιο κόστος κατοχής γεννήτριας 

συναρτήσει της ειδικής ηλεκτρικής φόρτισης 

 

Η παραπάνω ανάλυση υποδεικνύει ότι υπήρχαν περιθώρια αύξησης της αρχικής ειδικής 

ηλεκτρικής φόρτισης, ως αρχική επιλογή παραμέτρου, έως τα 43500 Ac/m. Από αυτό το σημείο, 

όπου και παρουσιάζεται ελάχιστο στη συνάρτηση ετήσιου κόστους, το κόστος αυξάνεται απότομα. 

Επιβεβαιώνεται, ακόμα, η εμπειρική τιμή που είχε προταθεί στη βιβλιογραφία [9] για την ειδική 

ηλεκτρική φόρτιση. 

Η ανάλυση αυτή είναι δυνατόν να επαναληφθεί, εξετάζοντας τη μεταβολή άλλων αρχικών 

παραμέτρων (ειδική μαγνητική φόρτιση, αριθμός αυλάκων ανά πόλο ανά φάση κ.λ.π.) ή άλλων 

παραμέτρων κόστους, όπως επιλογή διαφορετικού σιδηρομαγνητικού υλικού. 

9.5 Εισαγωγή στο λογισμικό FEMM 

To Femm είναι ένα πακέτο λογισμικού, κατάλληλο για επίλυση ηλεκτρομαγνητικών 

προβλημάτων χαμηλής συχνότητας σε δύο διαστάσεις. Στην παρούσα εργασία αξιοποιείται η 

δυνατότητά του για επίλυση μη γραμμικού μαγνητοστατικού προβλήματος. 

Το λογισμικό διαιρείται σε τρεις επιμέρους εφαρμογές: 

Α. Femm.exe Είναι η εφαρμογή, στην οποία περιλαμβάνεται το σχεδιαστικό περιβάλλον, 

αλλά και ορίζονται τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 

Β. Triangle.exe Είναι η εφαρμογή που δημιουργεί το πλέγμα, διαιρώντας το χώρο σε 

πεπερασμένα στοιχεία δύο διαστάσεων, τριγωνικού σχήματος 

Γ. Fkern.exe Είναι η εφαρμογή που επιλύει το μαγνητοστατικό πρόβλημα, επιλύοντας 

τις αντίστοιχες διαφορικές εξισώσεις. 

Μετά την επίλυση του προβλήματος προβάλλονται τα αποτελέσματα με τη μορφή 

δυναμικών γραμμών μαγνητικού πεδίου, με ισοδυναμικές γραμμές πεδίου και με τη μορφή 

γραφικών παραστάσεων. Αναλυτικά, η διαδικασία σχεδίασης, ορισμού υλικών και παρουσίασης 

αποτελεσμάτων θα φανεί στις επόμενες παραγράφους. 

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος είναι αυτές 

που περιεγράφηκαν στα κεφάλαια 5 έως 8. Συνοπτικά, χρησιμοποιούνται οι Σχέσεις που 

περιγράφουν  το νόμο του Gauss για το μαγνητισμό και το νόμο του Ampere (Σχέση 2.1-4 και 

Σχέση 2.1-8): 
𝛻𝜝 = 0 Σχέση 9.5-1 

𝛻𝑥𝑯 = 𝑱 Σχέση 9.5-2 

Τα πεδία συνδέονται με την παρακάτω σχέση (Σχέση 2.1-20): 
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𝜝 = 휇𝜢 Σχέση 9.5-3 

όπου εάν επιλεγεί το υλικό γραμμικό υπάρχει προεπιλεγμένη η τιμή του μ, με δυνατότητα να 

αλλάξει από το χρήστη, ενώ, εάν επιλεγεί το υλικό μη γραμμικό, ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την καμπύλη μαγνήτισης που παρέχει το λογισμικό μέσω της βιβλιοθήκης του 

ή να εισάγει δική του καμπύλη μαγνήτισης. 

Η επίλυση του μαγνητοστατικού ή οιωνοί μαγνητοστατικού προβλήματος γίνεται μέσω της 

εύρεσης κατάλληλου διανυσματικού δυναμικού Α, που ικανοποιεί τις παραπάνω σχέσεις. Το 

διανυσματικό δυναμικό Α προκύπτει από την επόμενη σχέση: 
𝜝 = 𝛻𝑥𝜜 Σχέση 9.5-4 

Τελικά, το femm επιλύει την παρακάτω σχέση, η οποία εάν επιλυθεί στις δύο διαστάσεις 

(x,y) έχει μόνο z συνιστώσα. Η Σχέση 9.5-1 γίνεται: 

𝛻𝑥 (
1

휇(𝜝)
𝛻𝑥𝜜) = 𝑱 

Σχέση 9.5-5 

Στο πρόβλημα προς επίλυση πρέπει να οριστούν κατάλληλες οριακές συνθήκες, οι οποίες 

μπορεί να είναι Dirichlet, Neumann, Robin, περιοδικές ή αντιπεριοδικές. 
[11] 

Όσον αφορά το κομμάτι της σχεδίασης, το λογισμικό υποστηρίζει σχεδίαση μέσω 

ευθυγράμμων τμημάτων ή τόξων συγκεκριμένης γωνίας μεταξύ δύο η περισσότερων σημείων που 

ορίζονται μέσω κόμβων («nodes»). Υπάρχει και η δυνατότητα, η οποία αξιοποιείται στην παρούσα 

εργασία, εισαγωγής dxf αρχείου. Το σχέδιο προετοιμάζεται σε κάποιο λογισμικό cad και στη 

συνέχεια εισάγεται στο femm. 

Σημαντικό βήμα της διαδικασίας είναι ο ορισμός του προβλήματος. Στο αντίστοιχο 

παράθυρο του λογισμικού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το είδος του προβλήματος 

(μαγνητικό, ηλεκτροστατικό κ.λ.π, εδώ μαγνητικό) και τη συχνότητα λειτουργίας σε Hz. Ακόμα, 

πρέπει να επιλεγεί και το είδος της συμμετρίας (επίπεδη ή ως προς κάποιον άξονα). Τέλος, το 

λογισμικό δίνει την επιλογή στο χρήστη ενεργοποίησης του «έξυπνου πλέγματος» («smart 

mesh»). Το λογισμικό, αναγνωρίζοντας τους κόμβους της σχεδίασης, το οποίο είναι κατά περιοχές 

πυκνότερο ή αραιότερο, πάντα τριγωνικών στοιχείων. 

 
Α) 

 
Β) 

Εικόνα 9.5-1 Δημιουργία Προβλήματος Α) και δημιουργία πλέγματος στο λογισμικό femm B) 

 

Σε κάθε κλειστή περιοχή ορίζεται το υλικό που υπάρχει εντός της περιοχής, με δυνατότητα 

αλλαγής των προεπιλεγμένων τιμών του (ειδική αγωγιμότητα σ ή μαγνητική επιτρεπτότητα μ). 
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Τέλος ορίζονται ηλεκτρικά κυκλώματα για τα οποία δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής ρεύματος 

και παράλληλης ή σε σειρά σύνδεσης. 

 
Α) 

 
Β) 

Εικόνα 9.5-2 Ορισμός Υλικού Α) και κυκλώματος στο λογισμικό femm 

Μετά την επίλυση και μέσω του διανυσματικού δυναμικού Α το λογισμικό δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να ορίζει μία γραμμή ή μία περιοχή, στην οποία με ολοκλήρωση 

προκύπτουν αρκετά αποτελέσματα όπως τιμές πεδίων και μαγνητικής ροής, αναπτυσσόμενες 

δυνάμεις και ροπές, ενέργεια, συνενέργεια κ.λ.π., αλλά και αποτελέσματα για τα ορισθέντα 

κυκλώματα όπως απώλειες χαλκού, πτώση τάσης κ.λ.π. Οι επιλογές για τα διαθέσιμα 

αποτελέσματα φαίνονται στην επόμενη εικόνα: 

 
Α) 

 
Β) 

Εικόνα 9.5-3 Επιλογές υπολογισμών για ολοκλήρωση σε Α) γραμμή και Β) περιοχή 

Γραφικά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού 

πεδίου  

Α) Ισοδυναμική χρωματική απεικόνιση πεδίου μαγνητικής επαγωγής Β., 

Β) Δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου Η και πεδίου μαγνητικής επαγωγής Β. 
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Α) 

 
Β) 

Εικόνα 9.5-4 Δυναμικές γραμμές Α) και Ισοδυναμική χρωματική απεικόνιση Β) μαγνητικού πεδίου 

 

9.6 Σχέδιο και Παράμετροι γεννήτριας στο λογισμικό femm 

Το σχέδιο που εισάγεται στο λογισμικό ως αρχείο dxf προέκυψε από τα αποτελέσματα της 

προκαταρκτικής σχεδίασης και είναι το ακόλουθο: 

 

Εικόνα 9.6-1 Σχέδιο γεννήτριας σε λογισμικό cad 

Ως παράμετροι στον αρχικό ορισμό του προβλήματος επιλέγονται: μαγνητικό πρόβλημα, 

επίπεδης συμμετρίας, συχνότητας 0 Hz (το ρεύμα διέγερσης είναι συνεχές και στον οπλισμό 

εισάγονται οι στιγμιαίες τιμές των ρευμάτων των τριών φάσεων).Το βάθος τίθεται στα 0,44m και 

τέλος ενεργοποιείται η επιλογή «έξυπνου πλέγματος». 

Ως υλικά χρησιμοποιούνται: ο χαλκός για τα τυλίγματα διέγερσης του δρομέα και τα 

τυλίγματα του στάτη, το σιδηρομαγνητικό υλικό M-43 για τον πυρήνα στάτη και δρομέα και ο 

αέρας για την εξωτερική περιοχή, την περιοχή διακένου και την εσωτερική περιοχή (άξονας της 

γεννήτριας). 
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Τα κυκλώματα που εισάγονται στις περιοχές των αγωγών είναι τα : a,b,c για της τρεις φάσεις 

στους αγωγούς των αυλάκων του στάτη και 1 για το τύλιγμα του δρομέα. Τα ελίγματα τίθενται 

60 με ρεύμα 182 Α για το τύλιγμα του δρομέα και 6 (6=αριθμός αγωγών ανά αύλακα) με ρεύμα 

ίσο με το στιγμιαίο φασικό ρεύμα κάθε φάσης για τα τυλίγματα του στάτη. 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα κύκλου προσομοιώσεων στο λογισμικό, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η καμπύλη ισχύος της μηχανής. 

9.7 Καμπύλη ισχύος της σύγχρονης μηχανής 

Η καμπύλη ισχύος παρίσταται συναρτήσει της γωνίας σ, δηλαδή της γωνίας μεταξύ της 

επαγόμενης ΗΕΔ E και της τάσης εξόδου V. Από το διανυσματικό διάγραμμα της επόμενης 

εικόνας φαίνεται ότι: 
𝛪 cos𝜑 = 𝐼𝑞 cos 𝜎 + 𝐼𝑑 sin 𝜎 Σχέση 9.7-1 

 

 

Εικόνα 9.7-1 Διανυσματικό διάγραμμα γεννήτριας έκτυπων πόλων 

και  

 

Η ηλεκτρομαγνητική ισχύς γίνεται: 

𝑃1 = 𝑉 𝐼 cos𝜑 = 𝑉 (𝐼𝑞 cos 𝜎 + 𝐼𝑑 sin 𝜎) = 𝑉𝐼𝑞 cos 𝜎 + 𝑉𝐼𝑑 sin 𝜎  Σχέση 9.7-2 

Από το διανυσματικό διάγραμμα της γεννήτριας προκύπτουν: 

𝐸𝑡 = 𝑉 cos𝜎 + 𝛪𝑑𝑥𝑑 ⇒ 𝛪𝑑 =
𝐸𝑡 − 𝑉 cos𝜎

𝑥𝑑
 

Σχέση 9.7-3 

V sin 𝜎 = 𝛪𝑞𝑥𝑞 ⇒𝛪𝑞 =
Vsin 𝜎

𝑥𝑞
 

Σχέση 9.7-4 

Αντικαθιστώντας τα ρεύματα ευθέως και εγκάρσιου άξονα, όπως προκύπτουν στη Σχέση 9.7-3 

και στη Σχέση 9.7-4 αντίστοιχα, η Σχέση 9.7-2 γίνεται: 

𝑃1 =
V 𝐸𝑡
𝑥𝑑
sin 𝜎 + 𝑉2

𝑥𝑑 − 𝑥𝑞
2𝑥𝑑𝑥𝑞

sin 2𝜎 
Σχέση 9.7-5 

Συνεπώς, η ισχύς περιέχει έναν ημιτονοειδή όρο και έναν ημιτονοειδή όρο διπλάσιας 

γωνίας, όπως στο σχήμα της παρακάτω εικόνας: 
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Εικόνα 9.7-2 Καμπύλη ισχύος γεννήτριας έκτυπων πόλων συναρτήσει της γωνίας ροπής σ 

όπου για αρνητικές τιμές της γωνίας σ, δηλαδή όταν η Εt έπεται της V η μηχανή λειτουργεί ως 

κινητήρας, ενώ για θετικές ως γεννήτρια. Η καμπύλη παρουσιάζει μέγιστο σε γωνία μικρότερη 

από 90ο , λόγω της επίδρασης του ημιτονοειδούς όρου διπλάσιας συχνότητας, ο οποίος εμπεριέχει 

την αντίδραση εγκάρσιου άξονα. 

Στο λογισμικό femm λαμβάνεται, μέσω των προσομοιώσεων ένα στιγμιότυπο κάθε φορά της 

λειτουργίας της μηχανής. Εκκινώντας από τη χρονική στιγμή t=0 και εάν ο ευθύς άξονας d 

ταυτίζεται με τον άξονα της φάσης a, τότε οι στιγμιαίες τιμές ρευμάτων που αναπτύσσονται στο 

στον οπλισμό είναι: 
𝑖𝑎 = 𝐼𝑀 sin(𝜔𝑡 − 𝜑) = 𝐼𝑀 Σχέση 9.7-6 

𝑖𝑏 = 𝐼𝑀 sin (𝜔𝑡 −
2휋

3
− 𝜑) = −

𝐼𝑀
2

 
Σχέση 9.7-7 

𝑖𝑐 = 𝐼𝑀 sin (𝜔𝑡 −
4휋

3
− 𝜑) = −

𝐼𝑀
2

 
Σχέση 9.7-8 

Περιστροφή του άξονα κατά θ μηχανικές μοίρες ισοδυναμεί με ηλεκτρική γωνιακή 

μετατόπιση θηλ που ισούται με: 

휃𝜂𝜆 = 휃
𝑃

2
 

Σχέση 9.7-9 

όπου P to πλήθος των πόλων της μηχανής.  

Τηρώντας τις στιγμιαίες τιμές των ρευμάτων σταθερές  για κάθε γωνιακή μετατόπιση θ 

ισοδυναμεί με φασική μετατόπιση των ρευμάτων και της τάσης V κατά ηλεκτρική γωνία -θηλ σε 

σχέση με την επαγόμενη ΗΕΔ. Με δεδομένο ότι η τάση V είναι σταθερή,  η περιστροφή του 

δρομέα με σταθερά ρεύματα οπλισμού ισοδυναμεί με μετατόπιση της γωνίας σ κατά θηλ μοίρες. 

Η ισχύς της μηχανής υπολογίζεται μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ροπής στο διάκενο. Στο μέσο 

του διακένου σχεδιάζεται κλειστή καμπύλη (κύκλος) επί της οποία πραγματοποιείται η 

ολοκλήρωση για τον υπολογισμό της ροπής. Η ισχύς P δίνεται μέσω της ροπής Τ από τη σχέση: 
𝑃 = 𝑇 𝜔 = 𝛵 2휋 𝑛𝑠 Σχέση 9.7-10 

όπου ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής (rad/s) και ns η σύγχρονη ταχύτητα (περιστροφές/s). 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων για βήμα 5ο φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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ωt (o) Τ (Nm) P (kW) ωt (o) Τ (Nm) P (kW) 

0 0 0 90 144175 4529,391 

5 31194,3 979,9978 95 131206 4121,958 

10 28979,9 910,4304 100 173069 5437,123 

15 31735,7 997,0064 105 168304 5287,426 

20 77572,6 2437,015 110 134310 4219,473 

25 97722,9 3070,055 115 119767 3762,591 

30 87485,3 2748,432 120 158742 4987,027 

35 91305,5 2868,447 125 145362 4566,682 

35,5 96605,5 3034,951 130 106928 3359,242 

36 104487 3282,556 135 78874,2 2477,906 

40 144650 4544,314 140 101218 3179,857 

45 150577 4730,516 145 95011,4 2984,871 

50 132602 4165,815 150 65369,4 2053,64 

55 133429 4191,796 155 36724,9 1153,747 

60 184567 5798,343 160 49801,8 1564,57 

65 176072 5531,465 165 48353,3 1519,064 

70 145512 4571,394 170 21183,7 665,5056 

75 136727 4295,405 175 -4904,6 -

154,083 

80 185750 5835,508 180 1426,84 44,8255 

85 178214 5598,758       

Πίνακας 35 Τιμές ροπής και ισχύος συναρτήσει της γωνίας σ 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται το γράφημα της καμπύλης ισχύος: 

 

 

Εικόνα 9.7-3 Τιμές ισχύος συναρτήσει της γωνίας σ 
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Η πεπλεγμένη ροή Λ με τα τυλίγματα κάθε φάσης αθροιστικά προκύπτει για τις τρεις 

φάσεις σε πλήρες φορτίο και χωρίς φορτίο: 

  

  a b c 

Λ(full_load) -13,721 19,678 -8,442 

Λ(no load) -19,567 21,635 -2,440 

Πίνακας 36 Πεπλεγμένη ροή με τα τυλίγματα των φάσεων a,b,c (Weber) 

Δεδομένου η τάση επάγεται στα τυλίγματα του οπλισμού λόγω της μεταβολής της 

πεπλεγμένης ροής επάγει τάση , η μεταβολή αυτή και κατ’ επέκταση η επαγόμενη τάση μπορεί 

προσεγγιστικά να υπολογιστεί από τη σχέση: 
𝑉 = 2휋𝑓 𝛬  Σχέση 9.7-11 

Η εφαρμογή της σχέσης αυτής στις πεπλεγμένες με κάθε φάση ροές δίνουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα για τις στιγμιαίες τιμές των πολικών τάσεων εν κενώ και σε πλήρες φορτίο. 

  
πλήρες 
φορτίο 

αφόρτιστη 
μηχανή 

Vab 5501,018 6507,952 

Vac 5501,018 11240,450 

Vbc 10665,140 6785,840 
Πίνακας 37 Στιγμιαίες πολικές τάσεις 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι: α) η επαγόμενη τάση είναι επαρκής για την 

επιθυμητή τάση εξόδου των 6,6kV και β) ότι πραγματικά η ύπαρξη φορτίου μετατοπίζει την τάση 

εξόδου V σε σχέση με την εσωτερική τάση Et. 

9.8 Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος σχεδιασμού σύγχρονης γεννήτριας 

(Κεφάλαιο 4), με τη γλώσσα προγραμματισμού vba σε περιβάλλον Microsoft Excel. Τα 

αποτελέσματα της προκαταρκτικής σχεδίασης, για γεννήτρια 3MW, αξιοποιήθηκαν αυτούσια ως 

είσοδοι στο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων femm, προκειμένου να προσομοιωθεί η 

λειτουργία της γεννήτριας. 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης επιβεβαίωσαν την ορθότητα του αλγορίθμου. Στα 

αποτελέσματα περιλαμβάνονται η σχεδίαση της καμπύλης ισχύος και η εξαγωγή των στιγμιαίων 

επαγόμενων πολικών τάσεων. 

Κατασκευάστηκε η συνάρτηση κόστους κατοχής της γεννήτριας μέσω της οποίας 

επιβεβαιώθηκε και η ορθότητα της προτεινόμενης τιμής στη βιβλιογραφία [9] για ειδική 

ηλεκτρική φόρτιση περίπου 43000 Ac. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- Συμπεράσματα 

10.1 Γενικά Συμπεράσματα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκαν αρχικά οι βασικές αρχές λειτουργίας 

μιας ηλεκτρικής μηχανής. Εν συνεχεία παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τα 

επιμέρους τμήματα ανάλυσης και ακολούθως αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος προκαταρκτικής 

σχεδίασης με τη γλώσσα προγραμματισμού vba, σε περιβάλλον Microsoft Excel. Αφού 

αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και 

παρουσιάστηκαν οι αντίστοιχες σχέσεις για οιωνοί μαγνητοστατικό πρόβλημα και συγκεκριμένα 

για σύγχρονη μηχανή, τα αποτελέσματα του αλγορίθμου εισήχθησαν στο λογισμικό 

πεπερασμένων στοιχείων femm προκειμένου να επαληθευτούν. Παράλληλα αναπτύχθηκε μια 

συνάρτηση ανηγμένου ετήσιου κόστους κατοχής σύγχρονης γεννήτριας έκτυπων πόλων, 

ονομαστικής ισχύος 3MW, συγκεκριμένα για λειτουργία αυτής σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, 

υδατορέματος, δοσμένων υδρολογικών δεδομένων. 

Συνοπτικά, κατασκευάστηκε ένα εργαλείο προσχεδίασης ηλεκτρικών γεννητριών, πέραν 

των αναγκών της προς ανάλυσης συγκεκριμένης σύγχρονης γεννήτριας, που ενσωμάτωσε την 

καμπύλη Carter, την καμπύλη μαγνήτισης του σιδηρομαγνητικού υλικού M-43 και τον 

υπολογισμό της συνάρτησης κόστους, βασισμένης στα στοιχεία που δόθηκαν για το υδατόρεμα, 

με δυνατότητα άμεσης οπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων. 

Η προσομοίωση της γεννήτριας μέσω του λογισμικού femm επαλήθευσε αρχικά την 

εγκυρότητα του αλγορίθμου, καθώς τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Συγκεκριμένα, 

επιτεύχθηκε η επιθυμητή τάση και ισχύς εξόδου. Η δισδιάστατη ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να συμπεριλάβει τους αεραγωγούς κατά 

μήκος της μηχανής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να θεωρείται από το λογισμικό μεγαλύτερο το 

ενεργό μήκος μηχανής. Εν πολλοίς, το σφάλμα αυτό εξισορροπήθηκε από το γεγονός ότι επίσης 

δεν παραστάθηκαν οι διασυνδέσεις μεταξύ των αγωγών και η αντίστοιχη ροή σκέδασης σε αυτούς. 

Η συνάρτηση κόστους που αναπτύχθηκε δίνει μια τάξη μεγέθους κόστους, εν τούτοις 

εξαρτάται εν πολλοίς από τις τιμές των υλικών. 

• Ο χαλκός ειδικότερα είναι μέταλλο του οποίου η τιμή υπόκειται σε σημαντικές 

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Στην εργασία θεωρήθηκε μια σχετικά 

πρόσφατη τιμή του.  

• Για την τιμή ανά μέτρο κοπής του σιδηρομαγνητικού υλικού θεωρήθηκε ενδεικτική τιμή 

1 Ευρώ ανά μέτρο, η οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα, αλλά σχετίζεται και με 

παράγοντες, όπως το είδος του μετάλλου, η σχηματική μορφή της κοπής και η ταχύτητα 

παράδοσης. 

 

Ενδιαφέρον παρουσίασε το γεγονός ότι στην ανάλυση κόστους συναρτήσει της ειδικής 

ηλεκτρικής φόρτισης ως αρχικής παραμέτρου, που πραγματοποιήθηκε, η αύξηση κόστους  στα 

43500 Ac/m) ταυτίστηκε σχεδόν με το εμπειρικό όριο στο βιβλίο του M.G. Say: “The performance 

and design of alternating current machines”, 3rd edition, 1958, pp.665 [9] για αντίστοιχου 

τύπου μηχανές, που τίθεται στα 43000 Ac/m. 

10.2 Περιοχές για περαιτέρω έρευνα και μελέτη 

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός της γεννήτριας αφορούσε την ηλεκτρολογική ανάλυση. 

Εξίσου σημαντικές είναι η μηχανολογική και θερμική ανάλυση της μηχανής. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η ανάλυση ροής θερμότητας απαιτεί τον προσδιορισμό και την επίλυση ενός αρκετά 

πολύπλοκου ισοδύναμου θερμικού κυκλώματος, όπως ακροθιγώς θίχτηκε στο Κεφάλαιο 
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2 (Παράγραφος 2.8). Ο προσδιορισμός των αναγκών ψύξης της μηχανής, ο οποίος δε 

βασίζεται σε αναλυτικές σχέσεις, αλλά σε εμπειρικές, ενέχει τον κίνδυνο αφενός 

υποδιαστασιολόγησης του συστήματος ψύξης, με καταστροφικές συνέπειες στη 

λειτουργία της μηχανής, αφετέρου υπερδιαστασιολόγησης με σαφές αντίκτυπο στη 

συνάρτηση κόστους κατοχής της γεννήτριας. Η θερμική ανάλυση της μηχανής αφορά 

ένα εκτενές επί μέρους τμήμα της συνολικής ανάλυσης της μηχανής, που χωρίς αυτό δε 

θεωρείται πλήρης. 

• Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη μηχανολογική ανάλυση. Ως παράδειγμα τίθεται το 

εξής: Σε γεννήτριες συζευγμένες με υδροστρόβιλο τύπου Francis, και σε περιπτώσεις 

απόρριψης φορτίου, η γεννήτρια μπορεί να περιστρέφεται με ταχύτητα έως και διπλάσια 

της ονομαστικής της μέχρι να φτάσει στην ταχύτητα φυγής. Συνεπώς, όλα τα εξαρτήματα 

(συνδέσεις μεταξύ του δρομέα και του πόλου, μπουλόνια που συγκρατούν τις περίπου 

1000 πλάκες τους πόλου κλπ) πρέπει να διαστασιολογηθούν, ώστε να αντέχουν σε αυτήν 

την ταχύτητα περιστροφής. 

• Συνεπακόλουθα στα παραπάνω, υφίσταται ένα κόστος στην κατασκευή της μηχανής, το 

οποίο στην παρούσα εργασία αμελείται. Ακόμα, η θερμική και η μηχανολογική ανάλυση 

μπορεί να επιβάλλουν τεχνικούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

Ακόμα, στην προκαταρκτική σχεδίαση θεωρήθηκε συγκεκριμένο σιδηρομαγνητικό υλικό. 

Αποτελεί περιοχή για περαιτέρω έρευνα η επίδραση άλλων υλικών στο βαθμό απόδοσης, τις 

διαστάσεις και το συνολικό κόστος της μηχανής.  

Επίσης, τα παραπάνω μπορούν να μελετηθούν σε συνάρτηση και με άλλες παραμέτρους, 

πέρα της ειδικής ηλεκτρικής φόρτισης, που εξετάστηκε. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επίδραση 

στα χαρακτηριστικά λειτουργίας της μηχανής της μεταβολής κάθε μία από τις παρακάτω 

διαστάσεις ξεχωριστά: 

• Ύψος Αύλακα 

• Πλάτος Αύλακα 

• Αριθμός Αυλάκων 

• Διαμόρφωση τυλίγματος διέγερσης (πιο κοντά στο δρομέα ή στο στάτη) 

• Μήκος μηχανής 

• Διάμετρος Μηχανής 

 

Η διαδικασία προκαταρκτικής σχεδίασης βασίστηκε σε αρκετές εμπειρικές σχέσεις που 

βρίσκονται στο βιβλίο του M.G. Say: “The performance and design of alternating current 

machines”, 3rd edition, 1958, pp.665 [9]. Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί πρώτη φορά το 1927 και 

θα ήταν πολύ χρήσιμο να μελετηθεί εάν για κάποιες από αυτές τις σχέσεις υπάρχει η ανάγκη 

επικαιροποίησης, δεδομένης της ανάπτυξης νέων υλικών με διαφορετικής μορφής καμπύλες 

μαγνήτισης, μεταξύ άλλων. Χρήσιμη ακόμα θα ήταν η ανάπτυξη ενός βασισμένου στις εν λόγω 

σχέσεις ολοκληρωμένου αλγορίθμου, η χρήση επαναληπτικών μεθόδων σε όλα τα στάδια της 

σχεδίασης και τέλος, η ανάπτυξη ενός λογισμικού προσχεδίασης που θα συμπληρώνει ή θα 

ενσωματώνεται στα λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων, όπως το femm. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμη η ενσωμάτωση στην ανάλυση τιμών μετάλλων που θα είχαν 

προκύψει από στατιστική ανάλυση της διακύμανσης των ημερήσιων τιμών και η περαιτέρω 

μελέτη στην ανάπτυξη σχέσης που θα προσεγγίζει το κόστος μήκους κοπής. 
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Παραρτήματα 
 

Παράρτημα Ι - Κύρια Υλοποίηση Αλγορίθμου 
 

Ακολουθεί ο κώδικας σε VBA προκαταρκτικών υπολογισμών σχεδίασης σύγχρονης 

γεννήτριας. Μετά το σύμβολο «'» και σε πλάγια γραφή ακολουθεί σχόλιο που δεν αποτελεί μέρος 

του κώδικα. Στην αρχή κάθε γραμμής φαίνεται με αριθμό ακολουθούμενο από τελεία «.» ο 

αριθμός της γραμμής κώδικα, ο οποίος επίσης δεν αποτελεί τμήμα του κώδικα. 

Ο κώδικας περιέχει δύο συναρτήσεις (functions): α) τη συνάρτηση Carter που υλοποιεί την 

καμπύλη Carter παρεμβάλλοντας γραμμικά μεταξύ των δοσμένων σημείων και β) τη συνάρτηση 

m_43 που υλοποιεί την καμπύλη μαγνήτισης του υλικού m_43 πραγματοποιεί γραμμική 

παρεμβολή στα ενδιάμεσα από τα δοσμένα σημεία. Ο κώδικας των δύο συναρτήσεων φαίνεται στα 

παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. 

 
00.Sub algorithm() 

01. π = 3.14 

02. μ0 = 4 * π * 10 ^ (-7) 

 

'//DATA// 

 

1. P_nom = 3000 'Ονομαστική ενεργός ισχύς (kW) (Αρχικοποίηση Τιμής_V=6600V) 

2. cos_phi =0.8 'Συντελεστής ισχύος (Αρχικοποίηση Τιμής) 

3. V_nom = 6600 'Πολική τάση εξόδου της μηχανής (V)(Αρχικοποίηση Τιμής) 

4. f = 50 'f=Ηλεκτρική συχνότητα δικτύου (Hz) (Αρχικοποίηση Τιμής_f=50Hz) 

5. n = 300 'n=Ταχύτητα περιστροφής (Στροφές ανά λεπτό, ΣΑΛ,rpm) 

6. kw = 0.955 'kw= Συντελεστής Τυλίγματος (αρχικοποίηση τιμής) 

7. Bav =0.59 'Bav=Μέση Μαγνητική φόρτιση (Wb/m2=Tesla)(αρχικοποίηση τιμής) 

8. AC = 42000 'ac= Μέση ηλεκτρική φόρτιση (Ampereconductors/m) (Αρχικοποίηση τιμής) 

9. air_ducts = 4 'air_ducts=Πλήθος Αξονικών Αεραγωγών(Αρχικοποίηση τιμής) 

10. air_ducts_length = 0.01 'air_ducts_length=Μήκος Αξονικών Αεραγωγών (m) (Αρχικοποίηση τιμής) 

11. monosi = 0.9 'monosi=Ποσοστό μόνωσης (Αρχικοποίηση τιμής) 

12. q_pole_phase = 3 'q_pole_phase =Αύλακες ανά πόλο ανά φάση(Αρχικοποίηση τιμής) 

13. m = 3 'm=Πλήθος φάσεων γεννήτριας 

14. V_winding = 150 'V_winding =Τάση στο τύλιγμα πεδίου συμπεριλαμβανομένης της τάσης ασφάλειας 

(V)(Αρχικοποίηση τιμής) 

15. j = 4 'J=Πυκνότητα ρεύματος (Α/mm2) 

16. sc_ratio = 1.2 'sc_ratio =Λόγος βραχυκύκλωσης 

17. Bmax_tooth=1.45 'Bmax_tooth=Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο δόντι, (Wb/m2) (Αρχικοποίηση τιμής) 

18. Bmax_pole = 1.35 'Bmax_pole = Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στον πόλο (Wb/m2)(Αρχικοποίηση τιμής) 

19. Bmax_core = 1.1 'Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στον πόλο(Αρχικοποίηση τιμής), (Wb/m2) (Αρχικοποίηση 

τιμής) 

20. F_tooth_initial = 1500 'F_tooth_initial= ΜΕΔ δοντιού για μαγνητική επαγωγή 1.8 Wb/m2 

(Αμπερελίγματα) 

21. F_pole_initial = 900 'F_pole_initial= ΜΕΔ πόλου για μαγνητική επαγωγή 1.5 Wb/m2 και Lpole=18cm 

(Αμπερελίγματα) 

22. F_core_initial = 400 'MED_core_initial= ΜΕΔ πυρήνα στάτη και δρομέα για μαγνητική επαγωγή 1.1 

Wb/m2 (Αμπερελίγματα) 

23. F_initial = F_tooth_initial + F_pole_initial + F_core_initial 

24. L_overhang = 0.54 'L_overhang= μήκος διασυνδέσεων (m) 

25. h_pole = 0.29  'h_pole = ύψος πόλου (m)(Αρχικοποίηση τιμής) 

26. h_pole_body = 0.25 'h_pole_body = ύψος σώματος πόλου (m)(Αρχικοποίηση τιμής) 

 
'//Main Dimensions of machine 

 

27.S_nom = P_nom / cos_phi 'S_nom= Ονομαστική φαινόμενη ισχύς (kVA) 

28. G = 11 * kw * Bav * AC / 1000 'G=Συντελεστής εξόδου Γεννήτριας 
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29. P = 120 * f / n 'P=Αριθμός πόλων 

30. p_2 = P / 2 'p_2=ζεύγη πόλων 

31. D = (S_nom * P / (G * (n / 60) * π * 1.1)) ^ (1 / 3) 'D=διάμετρος γεννήτριας (m) 

32. y = π * D / P 'Y=βήμα πόλου (m) 

33. L = 1.1 * y 'L=μήκος της μηχανής (m) 

34. L_slot = L - air_ducts * air_ducts_length 'L_slot=μήκος αύλακα (m) 

35. L_net = L_slot * monosi 'L_net=καθαρό μήκος μηχανής (m) 

36. u_per = π * D * (n / 60) 'u_per=περιφεριακή ταχύτητα μηχανής (m/s) 

37. HED_ak_ph = V_nom / (3 ^ (1 / 2)) 'HED_ak_ph =ΗΕΔ ανοικτοκυκλώματος (φασική) (V) 

38. I_ph = S_nom * 1000 / (V_nom * (3 ^ (1 / 2))) 'I_ph =ρεύμα γραμμής σε σύνδεση αστέρα (φάσης) (Α) 

39. Q = q_pole_phase * m * P 'Q= Συνολικές αύλακες μηχανής 

40. q_phase = Q / m 'q_phase= αύλακες ανά φάση 

41. Φ = Bav * y * L_slot 'Φ =Μαγνητική ροή που προκύπτει από τη μέση μαγνήτιση της μηχανής (για 1 πόλο) 

(Wb) 

42. B_aver_pole = Bmax_tooth / 2 'B_aver_pole = Μέση μαγνητική επαγωγή στον πόλο(Wb/m2) 

 

'//Dimensions of Pole// 

 

43. ys = π * D / Q 'ys= Βήμα άυλακας(απόσταση μεταξύ αυλάκων) (m) 

44. pole_arc = y * Bav / B_aver_pole 'pole_arc= Μήκος πέδιλου πόλου (m) 

45. teeth_per_pole_arc = Round(pole_arc / ys, 0) 'teeth_per_pole_arc =Δόντια που αντιστοιχούν στο πέδιλο 

πόλου (στρογγυλοποιημένα σε ακεραιο) 

46. Φ_tooth = Φ / teeth_per_pole_arc 'Φ_tooth =μαγνητική ροή που διαρρέει το δόντι (Wb) 

47. E_tooth = Φ_tooth / Bmax_tooth 'E_tooth =ελάχιστο εμβαδό δοντιού (m2) 

48. w_tooth = Round(E_tooth / L_net, 2) 'w_tooth= ελάχιστο πλάτος δοντιού, προκειμένου να μην ξεπερνιέται 

η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο δόντι (στρογγυλ. σε cm) (m) 

49. w_slot = ys - w_tooth 'w_slot= πλάτος αύλακα (m) 

 

'//resistance per unit// 

 

50. T_ph = HED_ak_ph / (π * p_2 * (n / 60) * kw * Φ * (2 ^ (1 / 2))) 'T_ph =τυλίγματα ανά φάση 

51. T_ph_2 = T_ph * 2 'T_ph_2 =αγωγοί ανά φάση (μισά τυλίγματα ανά φάση) 

52. Conductor_slot = Round(T_ph_2 / q_phase, 0) 'Conductor_slot= αγωγοί ανά αύλακα 

(στρογγυλοποιημένοι σε ακέραιο) 

53. T_ph = Conductor_slot * q_phase / 2 'T_ph =τυλίγματα ανά φάση, διόρθωση με βάση τους 

στρογγυλοποιημένους αγωγούς Cunductor_slot 

54. T_ph_2 = T_ph * 2 'T_ph_2 =αγωγοί ανά φάση (μισά τυλίγματα ανά φάση) (διορθωμένη με βάση τους 

στρογγυλοποιημένους αγωγούς Cunductor_slot) 

55. A_conductor = I_ph / (j * 1000000) 'A_conductor= διατομή αγωγού (m2) 

56. conductor_width = Round(A_conductor ^ (1 / 2), 4) 'conductor_width = πλευρά αγωγού 

στρογγυλοποιημένη στο mm (m) 

57. A_conductor = conductor_width ^ 2 'A_conductor= διορθωμένη διατομή αγωγού με βάση την 

υπολογισμένη πλευρά του(conductor_width) (m2) 

58. j = I_ph / A_conductor / 1000000 'διορθωμένη τιμή πυκνότητας ρεύματος με βάση τη διορθωμένη διατομή 

αγωγού (Α/mm2) 

59. L_total = L + L_overhang 'L_total=Μήκος αγωγών και διασυνδέσεων (m) 

60. Thot = 75 'Thot = θερμοκρασία τυλιγμάτων στάτη (οC) 

61. R = 1 / 58 * (234.5 + Thot) / (234.5 + 20) 'R = αντίσταση σε θερμοκρασία Τhot (Ω/m) για διατομή 1mm2 

62. r_abs = R * L_total * T_ph_2 / (A_conductor * 1000000) 'r_abs= αντίσταση αγωγού (Ω) 

    '// 

    '//Insulation 

 

 63. conductor_insulation = 0.7 / 1000 'conductor_insulation= μόνωση αγωγού (m) 

 64. b_tape = 0.5 / 1000 'b_tape=Δεματική ταινία (m) 

 65. insulation_per = 2 * 1.75 / 1000 'insulation_per =περιφερειακή μόνωση (m) 

 66. extra = 1.2 / 1000 'extra = επιπλέον περιθώριο (m) 

 67. w_slot = conductor_insulation + b_tape + insulation_per + extra + conductor_width 'w_slot= 

Διορθωμένο πλάτος αύλακα βάσει μόνωσης και αγωγού (m) 

 68. h0 = 1.5 / 1000 'h0= ύψος χείλους αύλακα (m) 
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 69. wedge = 4 / 1000 'wedge = ύψος σφήνας (m) 

 70. conductor_insulation_total = conductor_insulation * Conductor_slot 'conductor_insulation_total 

=μόνωση αγωγού για όλους τους αγωγούς καθ'ύψος (m) 

 71. micanite = 0.3 / 1000 * Conductor_slot 'micanite =Λωρίδες μικανίτη (m) 

 72. extra_ins = 0.75 / 1000 'extra_ins =Λοιπή μόνωση (m) 

 73. h_slot = h0 + wedge + insulation_per + b_tape + conductor_insulation_total + micanite + extra_ins + 

Conductor_slot * conductor_width 'h_slot= ύψος αύλακα 

    '// 

74. kd_av = 1 + Conductor_slot ^ 2 / 9 * ((conductor_width / w_slot) ^ (1 / 2) * conductor_width * 100) ^ 4 

'kd_av=μέσος συντελεστής απωλειών 

75. V_drop = kd_av * I_ph * r_abs 'V_drop= Πτώση Τάσης (V) 

76. V_drop_pu = V_drop / HED_ak_ph 'V_drop_pu= Πτώση τάσης ανά μονάδα 

 

'//leakage per unit// 

 

77. h1 = conductor_width * Conductor_slot + (Conductor_slot - 1) * 0.3 / 1000 + (Conductor_slot - 1) * 0.7 

/ 1000 + 0.5 / 1000 'h1=Ύψος αγωγών εντός της αύλακας (m) 

78. h2 = 1.75 / 1000 'h2=΄ύψος πάνω από το χαλκό 

79. h3 = wedge 

80. h4 = h0 

81. w0 = 3 / 1000 'w0=πλάτος χείλους (m) 

82. λ_s = h1 / (3 * w_slot) + h2 / w_slot + 2 * h3 / (w0 + w_slot) + h4 / w0 'λ_s=ειδικός συντελέστής 

αγωγιμότητας 

83. Φ_s = 2 * Conductor_slot * μ0 * 2 ^ (1 / 2) * λ_s * L_slot * I_ph 'Φ_s=Ροή σκέδασης λόγω αυλάκων (Wb) 

84. ks = 1 'ks=Συντελεστής εύρους πηνίου 

85. λ_o_L_o = ks * y ^ 2 / (π * ys) 

86. Φ_ο = 2 * Conductor_slot * μ0 * 2 ^ (1 / 2) * λ_o_L_o * I_ph 'Φ_ο=Ροή σκέδασης λόγω διασυνδέσεων 

αγωγών (Wb) 

87. Φ_leakage = Φ_ο + Φ_s 'Φ_leakage= Συνολική ροή σκέδασης (Wb) 

88. Φ_leakage_pu = Φ_leakage / Φ 'Φ_leakage_pu= Συνολική ροή σκέδασης (αμ) 

 
'//Stator Core 

 

89. Φ_slot_core = Φ / 2 'Φ_slot_core= Ροή που διέρχεται κάτω από τις αύλακες (μισή από τη συνολική ροή) 

(Wb) 

90. E_stator_core = Φ_slot_core / Bmax_core 'E_stator_core= Εμβαδό πυρήνα στάτη (m2) 

91. Depth_stator_core = E_stator_core / L_slot 'Depth_stator_core=Βάθος πυρήνα (m) 

92. Dout = D + 2 * (Depth_stator_core + h_slot) 'Dout=Εξωτερική διάμετρος στάτη (m) 

93. F_stator_winding = 1.35 * kw * I_ph * T_ph / p_2 'F_stator_winding =Μαγνητεγερτική δύναμη 

οπλισμού σε πλήρες φορτίο (Αμπερελίγματα) 

94. F_field = F_stator_winding * sc_ratio 'F_field =Μαγνητεγερτική δύναμη πεδίου σε πλήρες φορτίο 

(Αμπερελίγματα) 

95. F_gap_initial = F_field - F_initial 'F_gap_initial =Μαγνητεγερτική δύναμη διακένου (Αμπερελίγματα) 

96. lg = F_gap_initial * μ0 * B_aver_pole 'lg =μήκος διακένου (m) 

97. w0_lg = w0 / lg 'w0_lg = Λόγος πλάτους χείλους προς διάκενο 

98. k0 = Carter(w0_lg) 'k0=Συντελεστής Carter από function Carter (Γράφημα). Η συνάρτηση Carter 

οριζεται στη συνέχεια 

99. wd_lg = air_ducts_length / lg 'wd_lg = Λόγος μήκους αεραγωγών προς διάκενο 

100. kd = Carter(wd_lg) 'kd=Συντελεστής Carter από function Carter (Γράφημα) 

101. ys = ys - k0 * w0 'ys= Βήμα άυλακας(απόσταση μεταξύ αυλάκων, διορθωμένη τιμή βάσει του συντελεστή 

Carter) (m) 

102. pole_arc = ys * teeth_per_pole_arc 'pole_arc= Μήκος πέδιλου πόλου, διορθωμένη τιμή, βάσει 

διορθωμένου βήματος αύλακας ys (m) 

103. L_slot = L - kd * air_ducts * air_ducts_length 'L_slot=μήκος αύλακα (ενεργό μήκος πυρήνα), 

διορθωμένο βάσει του συντελεστή Carter (m) 

104. Ag = Round(L_slot * pole_arc - 0.001, 3) 'Ag =Ενεργός διατομή διακένου στρογγυλοποιημένη προς τα 

κάτω 

105. Bg = Φ / Ag 'Bg= Μαγνητική επαγωγή στο διάκενο (Wb/m2) 

106. F_gap_first = Bg / μ0 * lg 'F_gap= Μαγνητεγερτική δύναμη στο διάκενο (Αμπερελίγματα) 
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'//Rotor 

 

107. Et = 1 + V_drop_pu * cos_phi + Φ_leakage_pu * Sin(Atn(-cos_phi / Sqr(-cos_phi * cos_phi + 1)) + 2 * 

Atn(1)) 'Et =ανά μονάδα Et στον άξονα της V συνιστώσα  (αμ) 

108. Φg = Φ * Et 'Φg = Μαγνητική ροή στο διάκενο (Wb) 

109. Bg = Φg / Ag 'Bg= Μαγνητική επαγωγή στο διάκενο διόρθωση βάσει της μαγνητικής ροής στο 

διάκενο(Wb/m2) 

110. F_gap = Bg / μ0 * lg 'F_gap= Μαγνητεγερτική δύναμη στο διάκενο (διόρθωση βάσει διορθωμένης 

μαγνητικής ροής στο διάκενο) (στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω)(Αμπερελίγματα) 

111. Bmax_tooth = Bmax_tooth * Et 'Bmax_tooth= Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στο δόντι (Wb/m2) 

112. Bmax_pole = Bmax_pole * Et 'Bmax_pole = Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στον πόλο (Wb/m2) 

113. Bmax_core = Bmax_core * Et 'Μέγιστη μαγνητική επαγωγή στον πόλο (Wb/m2) 

114. F_tooth = Round(m_43(Bmax_tooth) * h_slot * teeth_per_pole_arc, 0) 'Μαγνητεγερτική δύναμη 

δοντιού θεωρώντας υλικό m_43 και βάθος δοντιού h_slot (Αμπερελίγματα) Η συνάρτηση m_43 ορίζεται 

παρακάτω 

115. F_pole = Round(m_43(Bmax_pole) * h_pole, 0)  'Μαγνητεγερτική δύναμη πόλου θεωρώντας υλικό m_43 

και ύψος πόλου h_pole(Αρχική τιμή) (Αμπερελίγματα) 

116. F_core = Round(m_43(Bmax_core) * 2 * π * Dout / P, 0) 'Μαγνητεγερτική δύναμη πυρήνα θεωρώντας 

υλικό m_43  (Αμπερελίγματα) 

117. F_gtpc = F_tooth + F_pole + F_core + F_gap 'Μαγνητεγερτική δύναμη αθροίσματος δοοντιού,πόλου, 

πυρήνα και διακένου 

 

'//Angles for Fad ,Τα μεγέθη αναφέρονται στο διανυσματικό διάγραμμα της παρακάτω εικόνας 

 

 
   

     

118. Fa = F_stator_winding ‘ Αντίδραση οπλισμού 

119. Fad = 1.07 / 1.35 * Fa    'Fad = 1.07 * kw * T_ph * I_ph / p_2,   DR στο σχήμα, αντίδραση ευθέως άξονα 

120. Faq = (Fa ^ 2 - Fad ^ 2) ^ (1 / 2) ' DA στο σχήμα, αντίδραση εγκάρσιου άξονα 

121. kr = pole_arc / y   ' λόγος πλάτους πέλματος πόλου προς βήμα πόλου 

122. RB = kr * Fa 

123. CD = RB / Fa * Fad 

124.  BA = Fa - RB 

125. CA = BA / Fa * Fad 

126. BC = Sqr(BA ^ 2 - CA ^ 2) 

127. R1angle = π / 2 - Atn(Fad / Faq) 

128. Ft1 = Cos(R1angle) * RB 

129. Ft2 = F_gtpc 

130. Ft = Ft1 + Ft2 + BC 
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'//Pole 

 

131. Bp_design = Round(Bmax_pole - 0.1, 1)  

132. Φp = F_gap / F_gap_first * Φ 'Φp =Μαγνητική ροή στον πόλο (Wb/m2) 

133. Leakage_co = 1 .15 'Leakage_co =Συντελεστής σκέδασης 

134. pole_width = Round(Φp * Leakage_co / (Bp_design * L * 0.9) + 0.01, 2) 'pole_width =πλάτος πόλου 

(m) 

135. h_pole_arc = h_pole - h_pole_body - lg 

 

'//Field Winding 

 

136. Lav_field_winding = Round((pole_width + L) * 2 * 1.1, 2) 'Lav_field_winding=μέσο μήκος τυλίγματος 

(m) 

137. V_winding_pole = (V_winding - 30) / P 'V_winding_pole =τάση ανά πόλο αφού έχει αφαιρεθεί η τάση 

ασφαλείας (V) 

138. a_winding = Round(Lav_field_winding * Ft * R / V_winding_pole + 1, 0) 'a_winding=Διατομή 

τυλίγματος (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω) (mm2) 

139. strip_width = 30 'strip_width =πλάτος λωρίδας (mm) 

140. strip_depth = Round(a_winding / strip_width, 0) 'strip_depth = πάχος λωρίδας (mm) 

141. a_winding = strip_width * strip_depth 'a_winding=Διατομή τυλίγματος (υπολογισμός βάσει των 

στρογγυλοποιήσεων) (mm2) 

142. turn_height = strip_depth / 1000 + 0.3 / 1000 'turn_height =ύψος ελίγματος (m) 

143. S_winding = Lav_field_winding * h_pole_body 'S_winding =επιφάνεια τυλίγματος (m2) 

144. c = 0.072 / (1 + 0.1 * u_per) 'c=συντελεστής ψύξης 

145. θ_rise = 65 'θ_rise= αύξηση θερμοκρασίας στο τύλιγμα διέγερσης (oC) 

146. p_diss = θ_rise * S_winding / c 'p_diss =απαγόμενη ισχύς ανά τύλιγμα (W) 

147. I_winding = p_diss / V_winding_pole 'I_winding =ρεύμα τυλίγματος πεδίου (Α) 

148. N_winding = Round(Ft / I_winding / 10 + 0.5, 0) * 10 'N_winding =αριθμός ελιγμάτων τυλίγματος 

149. I_winding = Ft / N_winding 'I_winding =ρεύμα τυλίγματος πεδίου (διορθωμένο από στρογγυλοποίηση 

σπειρών)(Α) 

150. winding_height = Round(turn_height * N_winding, 2)  'winding_heigth =ύψος τυλίγματος 

(διορθωμένο) (m) 

 

'//Προσαρμογή ύψους πόλου στο τύλιγμα διέγερσης 

 

151. If I_winding / a_winding < 2.5 Then 

152. I_winding = I_winding * 3 / 2 

153.  N_winding = Round(N_winding * 2 / 3, 0) 

154.  I_winding = Ft / N_winding 

155.  winding_height = Round(turn_height * N_winding, 2)  'winding_heigth =ύψος τυλίγματος 

(διορθωμένο) (m) 

157. End If 

 

'//Προσαρμογή ύψους πόλου στο τύλιγμα διέγερσης, Επανάληψη για σύγκλιση 

 

158.If I_winding / a_winding > 3.5 Then 

159.  I_winding = I_winding / 3 * 2 

160.  N_winding = Round(N_winding / 2 * 3, 0) 

161.  I_winding = Ft / N_winding 

162.  winding_height = Round(turn_height * N_winding, 2)  'winding_heigth =ύψος τυλίγματος 

(διορθωμένο) (m) 

163. End If 

 

164. h_pole_body = winding_height + 0.02 'h_pole_body = ύψος σώματος πόλου (διόρθωση από αρχική τιμή) 

(m) 

165. h_pole = h_pole_body + h_pole_arc 'h_pole =ύψος σώματος πόλου και πέλματος (διόρθωση από αρχική 

τιμή) (m) 

166. current_density_fielding = I_winding / a_winding 'current_density_fielding =πυκνότητα ρεύματος 

διέγερσης (Α/mm2) 
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'//Επανυπολογισμός ειδικών φορτίσεων 

 

167. Bav = Φg * P / (π * D * L) 

168. AC = G * 1000 / 11 / kw / Bav 

 

'//Υπολογισμός απωλειών 

 

169. D_axona = 0.5 'διάμετρος άξονα γεννήτριας 

170. Pcu_stator = 3 * I_ph ^ 2 * r_abs / 1000 'Pcu_stator= Απώλειες χαλκού στο τύλιγμα του στάτη σε kW 

171. Pcu_rotor = N_winding * Lav_field_winding * P * R / a_winding / 1000 * I_winding ^ 2 'Pcu_stator= 

Απώλειες χαλκού στο τύλιγμα του πεδίου σε kW 

172. Pcu_total = Pcu_stator + Pcu_rotor 'Συνολικές απώλειες χαλκού 

173. Peddy = (kd_av - 1) * Pcu_stator 'απώλειες δινορρευμάτων (kW) για 0.4mm πάχος πλάκας  

174. Pcu_joule = Peddy + Pcu_total 'απώλειες joule (kW) 

175. V_appr = π * D ^ 2 / 4 * L ' προσέγγιση όγκου μηχανής (m3) 

176. m_appr = V_appr * 7291' προσέγγιση μάζας μηχανής (kg) 

177. density_m_43 = 7291 'density_m_43='πυκνότητα υλικού m_43 (kg/m3) 

178. V_core_in = (π * D ^ 2 / 4 - π * D_axona ^ 2 / 4) * L 

179. V_core_out = (π * Dout ^ 2 / 4 - π * (D + 2 * h_slot) ^ 2 / 4) * L 

180. V_teeth = E_tooth * h_slot * teeth_per_pole_arc * P 

181. V_teeth2 = E_tooth * h_slot * Q 

182. V_pole = (h_pole_body * pole_width + h_pole_arc * pole_arc) * L * P 

183. special_loss_core = 4.01 'ειδικές απώλειες στο 1.5 Τ, στα 50Hz (W/kg) 

184.. logos_special_core_loss = 778.5 / 1.5 

185. tooth_loss = (F_tooth / Bmax_tooth / logos_special_core_loss * special_loss_core) * V_teeth * 

density_m_43 / 1000 'απώλειες υστέρησης στα δόντια (kW) 

186. core_loss = (F_core / Bmax_core / logos_special_core_loss * special_loss_core) * (V_core_in + 

V_core_out) * density_m_43 / 1000 'απώλειες υστέρησης στον πυρήνα (kW) 

187. pole_loss = (F_pole / Bmax_pole / logos_special_core_loss * special_loss_core) * V_pole * 

density_m_43 / 1000 'απώλειες υστέρησης στον πόλο (kW) 

188. total_core_loss = tooth_loss + core_loss + pole_loss ‘ συνολικές απώλειες υστέρησης 

189. P_rest = 0.01 * P_nom  ' λοιπές απώλειες  (kW) 

190. For cnt = 2 To 121 

191.  P_function = Worksheets("Ενέργεια").Cells(cnt, 10) 'Διάβασμα υδραυλικής ισχύος από πίνακα 

δεδομένων. Ισχύς υδατορέματος 

192.  P_loss = Pcu_calc(μ0, π, P_function, cos_phi, V_nom, kd_av, r_abs, HED_ak_ph, L_slot, λ_s, 

λ_o_L_o, Conductor_slot, Φ, Ag, lg, Bmax_tooth, Bmax_pole, Bmax_core, h_slot, h_pole, Dout, kw, T_ph, 

p_2, kr, N_winding, a_winding, R, P, Lav_field_winding, V_core_in, V_core_out, V_teeth, V_pole, 

special_loss_core, logos_special_core_loss, teeth_per_pole_arc) 

193. Worksheets("Ενέργεια").Cells(cnt, 11).Value = P_loss 'Απόδοση Τιμής σε πίνακα 

194. Next 

195. End sub 
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Παράρτημα ΙΙ - Εξαγωγή y συντεταγμένης από x συντεταγμένη 

στην καμπύλη Carter 

 
Ακολουθεί ο κώδικας για τη συνάρτηση Carter: 

 

 
1. Function Carter(X) As Double 

2. Dim sx(1 To 37) As Double 

3. Dim sy(1 To 37) As Double 

4. sx(1) = 0: sy(1) = 0: sx(2) = 0.171050796: sy(2) = 0.040813616: sx(3) = 0.473558628: sy(3) = 0.097741347: 

sx(4) = 0.624101232: sy(4) = 0.126069907: sx(5) = 0.992097814: sy(5) = 0.190429717 

5. sx(6) = 1.036902541: sy(6) = 0.198266099: sx(7) = 1.110879093: sy(7) = 0.211207001: sx(8) = 

1.435557512: sy(8) = 0.263833984: sx(9) = 1.656576049: sy(9) = 0.297225185: sx(10) = 1.778682116: sy(10) 

= 0.315673301 

6. sx(11) = 1.987504432: sy(11) = 0.344096897: sx(12) = 2.047542446: sy(12) = 0.352266707: sx(13) = 

2.429557489: sy(13) = 0.396717436: sx(14) = 2.472747775: sy(14) = 0.40174464: sx(15) = 3.002204416: 

sy(15) = 0.454643842 

7. sx(16) = 3.486456717: sy(16) = 0.497503132: sx(17) = 3.848714841: sy(17) = 0.529565451: sx(18) = 

4.015481775: sy(18) = 0.54140781: sx(19) = 4.398599752: sy(19) = 0.568616888: sx(20) = 4.88168518: 

sy(20) = 0.599213409 

8. sx(21) = 5.024619131: sy(21) = 0.607903497: sx(22) = 5.492087642: sy(22) = 0.635864803: sx(23) = 

6.020489302: sy(23) = 0.664579948: sx(24) = 6.302776664: sy(24) = 0.679920893: sx(25) = 6.676144059: 

sy(25) = 0.697365501 

9. sx(26) = 7.023136927: sy(26) = 0.713579482: sx(27) = 7.690172691: sy(27) = 0.744746215: sx(28) = 

8.037613127: sy(28) = 0.760322332: sx(29) = 8.681663092: sy(29) = 0.789193722: sx(30) = 8.930175075: 

sy(30) = 0.798655367 

10. sx(31) = 9.020343988: sy(31) = 0.802087912: sx(32) = 9.63841904: sy(32) = 0.825617998: sx(33) = 

10.03553949: sy(33) = 0.840449941: sx(34) = 10.68385734: sy(34) = 0.864661381: sx(35) = 10.99995205: 

sy(35) = 0.875619429 

11. sx(36) = 11.39352393: sy(36) = 0.886579089 

12. sx(37) = 12: sy(37) = 0.9 

13. Carter = 12 

14. For i = 1 To 36 

15.  var_1 = sx(i) 

16.  var_2 = sx(i + 1) 

17.  var_3 = sy(i) 

18.  var_4 = sy(i + 1) 

19.  If X >= var_1 And X < var_2 Then Carter = (var_3 - var_4) / (var_2 - var_1) * X + var_3 - (var_3 

- var_4) / (var_2 - var_1) * var_1 

20.Next 

21. End Function
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Παράρτημα ΙΙΙ - Αντιστοίχιση τιμών μαγνητικής επαγωγής Β με 

την ένταση του μαγνητικού πεδίου Η στο μαλακό σιδηρομαγνητικό 

υλικό M-43 

 
Ακολουθεί ο κώδικας για τη συνάρτηση m_43: 

 
1. Function m_43(y) As Double 

2. Dim sx(1 To 47) As Double 

3. Dim sy(1 To 47) As Double 

4. sx(1) = 0: sy(1) = 0: sx(2) = 22.815826: sy(2) = 0.05: sx(3) = 34.292324: sy(3) = 0.1: sx(4) = 41.691795: 

sy(4) = 0.15: sx(5) = 47.276539: sy(5) = 0.2: sx(6) = 51.943273: sy(6) = 0.25: sx(7) = 56.12413: sy(7) = 0.3: 

sx(8) = 60.058389: sy(8) = 0.35: sx(9) = 63.894412: sy(9) = 0.4: sx(10) = 67.734109: sy(10) = 0.45 

5. sx(11) = 71.654737: sy(11) = 0.5: sx(12) = 75.720755: sy(12) = 0.55: sx(13) = 79.991002: sy(13) = 0.6: 

sx(14) = 84.523665: sy(14) = 0.65: sx(15) = 89.380327: sy(15) = 0.7: sx(16) = 94.629948: sy(16) = 0.75: 

sx(17) = 100.353469: sy(17) = 0.8: sx(18) = 106.649919: sy(18) = 0.85: sx(19) = 113.645209: sy(19) = 0.9: 

sx(20) = 121.505665: sy(20) = 0.95 

6. sx(21) = 130.459825: sy(21) = 1.1: sx(22) = 140.835022: sy(22) = 1.05: sx(23) = 153.121088: sy(23) = 1.1: 

sx(24) = 168.08529: sy(24) = 1.15: sx(25) = 186.986958: sy(25) = 1.2: sx(26) = 211.991513: sy(26) = 1.25: 

sx(27) = 246.99228: sy(27) = 1.3: sx(28) = 299.274213: sy(28) = 1.35: sx(29) = 382.882838: sy(29) = 1.4: 

sx(30) = 525.155143: sy(30) = 1.45 

7. sx(31) = 777.592798: sy(31) = 1.5: sx(32) = 1226.457096: sy(32) = 1.55: sx(33) = 1979.929758: sy(33) = 

1.6: sx(34) = 3105.52556: sy(34) = 1.65: sx(35) = 4589.182657: sy(35) = 1.7: sx(36) = 6410.967497: sy(36) 

= 1.75: sx(37) = 8681.339496: sy(37) = 1.8: sx(38) = 11524.478784: sy(38) = 1.85: sx(39) = 15121.416504: 

sy(39) = 1.9: sx(40) = 19833.366747: sy(40) = 1.95 

8. sx(41) = 26795.523692: sy(41) = 2.2: sx(42) = 40064.363461: sy(42) = 2.05: sx(43) = 66950.843428: sy(43) 

= 2.1: sx(44) = 103339.791774: sy(44) = 2.15: sx(45) = 141054.369267: sy(45) = 2.2: sx(46) = 

181684.219043: sy(46) = 2.25: sx(47) = 223103.57263: sy(47) = 2.3 

9. If y >= sy(47) Then 

10.  a = (sy(47) - sy(46)) / (sx(47) - sx(46)) 

11.  B = sy(47) - a * sx(47) 

12. Else 

13.  For i = 1 To 46 

14.   If y >= sy(i) And y < sy(i + 1) Then 

15.    a = (sy(i + 1) - sy(i)) / (sx(i + 1) - sx(i)) 

16.    B = sy(i + 1) - a * sx(i + 1) 

17.   End If 

18.  Next 

19. End If 

20. m_43 = (y - B) / a 

21. End Function 
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Παράρτημα ΙV - Εξαγωγή καμπύλης βραχυκύκλωσης και 

καμπύλης ανοικτοκύκλωσης 

 

 
Ακολουθεί ο κώδικας για την υπορουτίνα καμπυλών ανοικτοκύκλωσης και 

βραχυκύκλωσης: 

 
1. Sub curve(μ0, π, D, h_pole, h_pole_body, lg, y, ys, pole_width, pole_arc, L, w_tooth, w_slot, h_slot, 

L_net, teeth_per_pole_arc, E_stator_core, Ag, Φ, Φ_leakage, HED_ak_ph, N_winding, V_nom, I_ph, Fad, 

V_drop_pu) 

2. Dim V_t(1 To 80) As Double 

3. Dim I_w(1 To 80) As Double 

4. Din = D - 2 * h_pole - 2 * lg 'Din =διάμετρος καθαρού δρομέα πριν τη βάση των πόλων (m) 

5. cp = Din / D * (y - pole_width) 'cp= Απόσταση Μεταξύ πόλων (m) 

6. cs = y - pole_arc 

7. bp = pole_width 

8. bs = pole_arc 

9. Lp = L 

10. Ls = L 

11. hp = h_pole_body 

12. hs = h_pole - h_pole_body 

13. w_tooth = ys - w_slot 

14. E_tooth = w_tooth * L_net 

 

'\\ open circuit curve 

 

15. For counter = 2 To 81 

16.  V_test = (counter - 1) * V_nom / 60 '//Διάφορες τιμές για V_nom 

17.  Φ_m_no_load = Φ / V_nom * V_test  '//Ροή που αντιστοιχεί στην εκάστοτε V εν κενώ 

18.  Φ_tooth_no_load = Φ_m_no_load / teeth_per_pole_arc 

19.  B_tooth_no_load = Φ_tooth_no_load / E_tooth 

20.  F_tooth_no_load = m_43(B_tooth_no_load) * h_slot * teeth_per_pole_arc 

21.  Φ_core_no_load = Φ_m_no_load / 2 

22.  B_core_no_load = Φ_core_no_load / (E_stator_core) 

23.  F_core_no_load = m_43(B_core_no_load) * y 

24.  B_gap_no_load = Φ_m_no_load / Ag 

25.  F_gap_no_load = B_gap_no_load / μ0 * lg 

26.  F_no_load = F_tooth_no_load + F_core_no_load + F_gap_no_load 

26.  Φs = μ0 * F_no_load * (2 * Ls * hs / cs + 2.94 * Log(1 + 0.5 * π * bs / cs)) 

27.  Φp = μ0 * F_no_load * (Lp * hp / cp + 1.47 * Log(1 + 0.5 * π * bp / cp)) 

28.  Φ_core_rotor_no_load = Φ_m_no_load + Φp + Φs 

29. Φ_pole_no_load = Φ_m_no_load + Φs + Φp / 2 

30.  B_core_rotor_no_load = Φ_core_rotor_no_load / (L * Din * π / 20) 

31.  F_core_rotor_no_load = m_43(B_core_rotor_no_load) * y 

32. B_pole_no_load = Φ_pole_no_load / (L * pole_width) 

33.  F_pole_no_load = m_43(B_pole_no_load) * h_pole 

34.  F_total_no_load = F_no_load + F_core_rotor_no_load + F_pole_no_load 

35.  I_winding_no_load = F_total_no_load / N_winding '//Ρεύμα διέγερσης για την παραγωγή V_test 

εν κενώ 

36.  I_w(counter - 1) = I_winding_no_load 

37  V_t(counter - 1) = V_test 

38.  If V_test = V_nom Then '//Σημείο Λειτουργίας Πάνω στην oc Καμπύλη 

39.   V_test_function = V_test 

40.   I_winding_no_load_function = I_winding_no_load 

41.  End If 

42. Next 
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'\\ short circuit curve 

 

43. Φ_tooth_sc = Φ_leakage / teeth_per_pole_arc 

44. B_tooth_sc = Φ_tooth_sc / E_tooth 

45. F_tooth_sc = m_43(B_tooth_sc) * h_slot * teeth_per_pole_arc 

46. B_core_sc = Φ_leakage / (2 * E_stator_core) 

47. F_core_sc = m_43(B_core_sc) * y 

48. B_gap_sc = Φ_leakage / Ag 

49. F_gap_sc = B_gap_sc / μ0 * lg 

50. B_core_rotor_sc = Φ_leakage / (2 * L * Din * π / 20) 

51. F_core_rotor_sc = m_43(B_core_sc) * y 

52. B_pole_sc = Φ_leakage / (L * pole_width) 

53. F_pole_sc = m_43(B_pole_sc) * h_pole 

54. F_total_sc = F_tooth_sc + F_core_sc + F_gap_sc + F_core_rotor_sc + F_pole_sc 

55. I_winding_sc = F_total_sc / N_winding 

56. Φ_r_sc = Φ * V_drop_pu 

57. I_winding_r_sc = Fad / N_winding 

58. I_sc = I_winding_r_sc + I_winding_sc 

60. End Sub 
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Παράρτημα V -Υπολογισμός Απωλειών Ισχύος για Ισχύ 

λειτουργίας διαφορετική της ονομαστικής – Διαθέσιμη Ισχύ 

υδατορέματος 

 

 
Ακολουθεί ο κώδικας για τη  συνάρτηση υπολογισμού απωλειών ισχύος για ισχύ 

λειτουργίας διαφορετική της ονομαστικής: 

 

 
1. Function Pcu_calc(μ0, π, P_function, cos_phi, V_nom, kd_av, r_abs, HED_ak_ph, L_slot, λ_s, λ_o_L_o, 

Conductor_slot, Φ, Ag, lg, Bmax_tooth, Bmax_pole, Bmax_core, h_slot, h_pole, Dout, kw, T_ph, p_2, kr, 

N_winding, a_winding, R, P, Lav_field_winding, V_core_in, V_core_out, V_teeth, V_pole, 

special_loss_core, logos_special_core_loss, teeth_per_pole_arc) 

2. If P_function <> 0 Then 

3.  I_ph_function = P_function / cos_phi * 1000 / (V_nom * (3 ^ (1 / 2))) 

4.  V_drop_function = kd_av * I_ph_function * r_abs 

5.  V_drop_pu_function = V_drop_function / HED_ak_ph 

6.  Φ_s_function = 2 * Conductor_slot * μ0 * 2 ^ (1 / 2) * λ_s * L_slot * I_ph_function 

7.  Φ_ο_function = 2 * Conductor_slot * μ0 * 2 ^ (1 / 2) * λ_o_L_o * I_ph_function 

8.  Φ_leakage_function = Φ_ο_function + Φ_s_function 

9.  Φ_leakage_pu_function = Φ_leakage_function / Φ 

10.  Et_function = 1 + V_drop_pu_function * cos_phi + Φ_leakage_pu_function * Sin(Atn(-cos_phi / 

Sqr(-cos_phi * cos_phi + 1)) + 2 * Atn(1)) 

11.  Φg_function = Φ * Et_function 

12.  Bg_function = Φg_function / Ag 

13.  F_gap_function = Round(Bg_function / μ0 * lg, 0) 

14.  Bmax_tooth_function = Bmax_tooth * Et_function 

15.  Bmax_pole_function = Bmax_pole * Et_function 

16.  Bmax_core_function = Bmax_core * Et_function 

17.  F_tooth_function = Round(m_43(Bmax_tooth_function) * h_slot * teeth_per_pole_arc, 0)  

18.  F_pole_function = Round(m_43(Bmax_pole_function) * h_pole, 0)   

19.  F_core_function = Round(m_43(Bmax_core_function) * 2 * π * Dout / P, 0)  

20.  F_gtpc_function = F_tooth_function + F_pole_function + F_core_function + F_gap_function  

 

'//Angles for Fad 

 

21.  Fa_function = 1.35 * kw * I_ph_function * T_ph / p_2 

22.  Fad_function = 1.07 / 1.35 * Fa_function 

23.  Faq_function = (Fa_function ^ 2 - Fad_function ^ 2) ^ (1 / 2) 

24.  RB_function = kr * Fa_function 

25.  CD_function = RB_function / Fa_function * Fad_function 

26.  BA_function = Fa_function - RB_function 

27.  CA_function = BA_function / Fa_function * Fad_function 

28.  BC_function = Sqr(BA_function ^ 2 - CA_function ^ 2) 

29.  R1angle_function = π / 2 - Atn(Fad_function / Faq_function) 

30.  Ft1_function = Cos(R1angle_function) * RB_function 

31.  Ft2_function = F_gtpc_function 

32.  Ft_function = Ft1_function + Ft2_function + BC_function 

 

33.  I_winding_function = Ft_function / N_winding 

34.  Pcu_stator_function = 3 * I_ph_function ^ 2 * r_abs / 1000 

35.  Pcu_rotor_function = N_winding * Lav_field_winding * P * R / a_winding / 1000 * 

I_winding_function ^ 2 

36.  Pcu_function = Pcu_stator_function + Pcu_rotor_function 

37.  Peddy_function = (kd_av - 1) * Pcu_stator_function 
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38.  tooth_loss_function = (F_tooth_function / Bmax_tooth_function / logos_special_core_loss * 

special_loss_core) * V_teeth * density_m_43 / 1000 

39.  core_loss_function = (F_core_function / Bmax_core_function / logos_special_core_loss * 

special_loss_core) * (V_core_in + V_core_out) * density_m_43 / 1000 

40.  pole_loss_function = (F_pole_function / Bmax_pole_function / logos_special_core_loss * 

special_loss_core) * V_pole * density_m_43 / 1000 

41.  total_core_loss_function = tooth_loss_function + core_loss_function + pole_loss_function 

42.  P_rest = 0.01 * P_function 

43.  Pcu_calc = Pcu_function + Peddy_function + Peddy_function + P_rest 

44. Else 

45.  Pcu_calc = 0 

46. End If 

47. End Function 
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Παράρτημα VΙ- Δεδομένα Υδατορέματος 

 
Τ(%) Q ποταμού 

(m3/h) 

Q 

διαθέσιμη(m3/h) 

Q 

αξιοπ.(m3/h) 

Η (m) P(kW) Ε (MWh) 

0,833333 12,1485 10,67535 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

1,666667 11,34 9,86685 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

2,5 9,1875 7,71435 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

3,333333 9,0825 7,60935 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

4,166667 8,8725 7,39935 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

5 8,4945 7,02135 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

5,833333 8,3055 6,83235 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

6,666667 8,2845 6,81135 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

7,5 8,19 6,71685 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

8,333333 7,854 6,38085 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

9,166667 7,8225 6,34935 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

10 7,686 6,21285 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

10,83333 7,686 6,21285 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

11,66667 7,6125 6,13935 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

12,5 7,5705 6,09735 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

13,33333 7,329 5,85585 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

14,16667 6,1635 4,69035 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

15 6,1425 4,66935 4,621103 80,94454 3198,278 233,4743 

15,83333 5,9325 4,45935 4,45935 82,47529 3144,694 229,5627 

16,66667 5,8905 4,41735 4,41735 82,86383 3129,752 228,4719 

17,5 5,733 4,25985 4,25985 84,28815 3070,039 224,1128 

18,33333 5,712 4,23885 4,23885 84,47415 3061,646 223,5001 

19,16667 5,712 4,23885 4,23885 84,47415 3061,646 223,5001 

20 5,628 4,15485 4,15485 85,20897 3027,079 220,9767 

20,83333 5,4915 4,01835 4,01835 86,37167 2967,578 216,6332 

21,66667 5,4075 3,93435 3,93435 87,06788 2928,964 213,8144 

22,5 5,355 3,88185 3,88185 87,49554 2904,074 211,9974 

23,33333 5,3025 3,82935 3,82935 87,91746 2878,613 210,1387 

24,16667 5,0505 3,57735 3,57735 89,86269 2748,678 200,6535 

25 5,0085 3,53535 3,53535 90,17402 2725,818 198,9847 

25,83333 4,9875 3,51435 3,51435 90,32831 2714,263 198,1412 

26,66667 4,956 3,48285 3,48285 90,55802 2696,775 196,8646 

27,5 4,914 3,44085 3,44085 90,86109 2673,171 195,1415 

28,33333 4,893 3,41985 3,41985 91,01124 2661,247 194,271 

29,16667 4,7985 3,32535 3,32535 91,67555 2606,597 190,2816 

30 4,788 3,31485 3,31485 91,74821 2600,426 189,8311 

30,83333 4,788 3,31485 3,31485 91,74821 2600,426 189,8311 

31,66667 4,7775 3,30435 3,30435 91,82065 2594,236 189,3792 
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32,5 4,7355 3,26235 3,26235 92,10808 2569,28 187,5574 

33,33333 4,5675 3,09435 3,09435 93,22106 2466,417 180,0485 

34,16667 4,494 3,02085 3,02085 93,68949 2419,932 176,655 

35 4,4625 2,98935 2,98935 93,8868 2399,741 175,1811 

35,83333 4,4415 2,96835 2,96835 94,01719 2386,192 174,192 

36,66667 4,3575 2,88435 2,88435 94,52956 2331,303 170,1851 

37,5 4,2525 2,77935 2,77935 95,14933 2261,164 165,065 

38,33333 4,2315 2,75835 2,75835 95,27053 2246,938 164,0264 

39,16667 4,221 2,74785 2,74785 95,33078 2239,8 163,5054 

40 4,179 2,70585 2,70585 95,5695 2211,088 161,4095 

40,83333 4,179 2,70585 2,70585 95,5695 2211,088 161,4095 

41,66667 4,1475 2,67435 2,67435 95,74613 2189,387 159,8252 

42,5 4,1475 2,67435 2,67435 95,74613 2189,387 159,8252 

43,33333 4,1475 2,67435 2,67435 95,74613 2189,387 159,8252 

44,16667 4,116 2,64285 2,64285 95,92069 2167,544 158,2307 

45 4,0845 2,61135 2,61135 96,09318 2145,56 156,6259 

45,83333 4,074 2,60085 2,60085 96,15021 2138,201 156,0887 

46,66667 4,074 2,60085 2,60085 96,15021 2138,201 156,0887 

47,5 4,053 2,57985 2,57985 96,2636 2123,438 155,011 

48,33333 3,969 2,49585 2,49585 96,70794 2063,781 150,656 

49,16667 3,969 2,49585 2,49585 96,70794 2063,781 150,656 

50 3,9375 2,46435 2,46435 96,87078 2041,166 149,0051 

50,83333 3,9375 2,46435 2,46435 96,87078 2041,166 149,0051 

51,66667 3,843 2,36985 2,36985 97,34688 1972,541 143,9955 

52,5 3,8325 2,35935 2,35935 97,39864 1964,845 143,4337 

53,33333 3,8325 2,35935 2,35935 97,39864 1964,845 143,4337 

54,16667 3,759 2,28585 2,28585 97,75446 1910,589 139,473 

55 3,759 2,28585 2,28585 97,75446 1910,589 139,473 

55,83333 3,717 2,24385 2,24385 97,95273 1879,288 137,1881 

56,66667 3,696 2,22285 2,22285 98,05049 1863,558 136,0398 

57,5 3,654 2,18085 2,18085 98,24325 1831,941 133,7317 

58,33333 3,6225 2,14935 2,14935 98,38541 1808,094 131,9908 

59,16667 3,6225 2,14935 2,14935 98,38541 1808,094 131,9908 

60 3,486 2,01285 2,01285 98,97751 1703,456 124,3523 

60,83333 3,4335 1,96035 0 103,2 0 0 

61,66667 3,4125 1,93935 0 103,2 0 0 

62,5 3,4125 1,93935 0 103,2 0 0 

63,33333 3,4125 1,93935 0 103,2 0 0 

64,16667 3,402 1,92885 0 103,2 0 0 

65 3,402 1,92885 0 103,2 0 0 

65,83333 3,3075 1,83435 0 103,2 0 0 
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66,66667 3,3075 1,83435 0 103,2 0 0 

67,5 3,3075 1,83435 0 103,2 0 0 

68,33333 3,297 1,82385 0 103,2 0 0 

69,16667 3,2025 1,72935 0 103,2 0 0 

70 3,2025 1,72935 0 103,2 0 0 

70,83333 3,129 1,65585 0 103,2 0 0 

71,66667 3,0975 1,62435 0 103,2 0 0 

72,5 3,0345 1,56135 0 103,2 0 0 

73,33333 3,0345 1,56135 0 103,2 0 0 

74,16667 3,0135 1,54035 0 103,2 0 0 

75 2,9925 1,51935 0 103,2 0 0 

75,83333 2,9925 1,51935 0 103,2 0 0 

76,66667 2,9295 1,45635 0 103,2 0 0 

77,5 2,919 1,44585 0 103,2 0 0 

78,33333 2,898 1,42485 0 103,2 0 0 

79,16667 2,8875 1,41435 0 103,2 0 0 

80 2,8875 1,41435 0 103,2 0 0 

80,83333 2,8455 1,37235 0 103,2 0 0 

81,66667 2,8245 1,35135 0 103,2 0 0 

82,5 2,8245 1,35135 0 103,2 0 0 

83,33333 2,7825 1,30935 0 103,2 0 0 

84,16667 2,7825 1,30935 0 103,2 0 0 

85 2,751 1,27785 0 103,2 0 0 

85,83333 2,709 1,23585 0 103,2 0 0 

86,66667 2,688 1,21485 0 103,2 0 0 

87,5 2,6775 1,20435 0 103,2 0 0 

88,33333 2,667 1,19385 0 103,2 0 0 

89,16667 2,6565 1,18335 0 103,2 0 0 

90 2,5725 1,09935 0 103,2 0 0 

90,83333 2,5725 1,09935 0 103,2 0 0 

91,66667 2,541 1,06785 0 103,2 0 0 

92,5 2,4675 0,99435 0 103,2 0 0 

93,33333 2,4675 0,99435 0 103,2 0 0 

94,16667 2,394 0,92085 0 103,2 0 0 

95 2,331 0,85785 0 103,2 0 0 

95,83333 2,247 0,77385 0 103,2 0 0 

96,66667 2,1525 0,67935 0 103,2 0 0 

97,5 2,0475 0,57435 0 103,2 0 0 

98,33333 1,5225 0,04935 0 103,2 0 0 

99,1667 1,1025 0 0 103,2 0 0 

100 1,0185 0 0 103,2 0 0 
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