
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

 
 
Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

(υδροηλεκτρικά, θερμικά, πυρηνικά) είναι συνήθως χτισμένα 

μακριά από τις μεγάλες πόλεις. Συνεπώς το ηλεκτρικό ρεύμα 

χρειάζεται να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις, δηλαδή από 

το σημείο παραγωγής του στο σημείο χρήσης του (και όχι 

κατανάλωσής του, όπως αναφέρει ο λογαριασμός της ΔΕΗ). Η 

μεταφορά αυτή γίνεται με πυλώνες υψηλής τάσης και καλώδια. 

 

Όταν η ηλεκτρική ενέργεια κινείται (μεταφέρεται) μέσα από 

καλώδια, ένα μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα. Όσο 

περισσότερη θερμότητα δημιουργείται κατά τη μεταφορά, τόσο 

λιγότερη ωφέλιμη ενέργεια φτάνει στους χώρους χρήσης. Για να 

μειωθούν οι απώλειες, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται στα 

καλώδια σε υψηλή τάση. Μετασχηματιστές μετατρέπουν το 

εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο παράγουν οι γεννήτριες στους 

χώρους παραγωγής, σε εναλλασσόμενο ρεύμα πολύ υψηλής 

τάσης (μερικές χιλιάδες Volt). Το ρεύμα πολύ υψηλής τάσης 

είναι κατάλληλο για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί 

έχει μικρότερες απώλειες (σε θερμότητα). Η ηλεκτρική ενέργεια 

σε πολύ υψηλή τάση μπορεί να κεραυνοβολήσει ακόμα και από 

απόσταση, κάτω από ορισμένες συνθήκες. Αυτός είναι και ο 



λόγος που σε τέτοιες  κολώνες της ΔΕΗ βλέπουμε συχνά ένα 

σήμα που λέει: "προσοχή υψηλή τάση". 

 

Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα φτάσει στα σημεία χρήσης του, 

δηλαδή στα σπίτια μας (τα εργοστάσια είναι μια άλλη 

κατηγορία χρηστών), πρέπει να μετατραπεί σε χαμηλή τάση 

220-240 Volt. Αν παρατηρήσετε τις κολώνες της ΔΕΗ, θα δείτε 

ότι δεν είναι όλες ίδιες. Κάποιες από αυτές έχουν στο πάνω 

μέρος τους κάτι παράξενα "μηχανήματα" και κάνουν θόρυβο. 

Αυτά τα μηχανήματα είναι μετασχηματιστές, που μετατρέπουν 

το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης που έρχεται από το 

εργοστάσιο παραγωγής σε ηλεκτρικό ρεύμα κατάλληλο για 

οικιακή χρήση (δηλαδή κατάλληλο για τα σπίτια μας). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος 
 
Οι γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος διακρίνονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες: 
   
α)Στις σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες. 
   
β)Στις ασύγχρονες γεννήτριες. 
   
Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν Ε.Ρ. και υπάρχει σταθερή 
σχέση ανάμέσα στην ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας και 
της συχνότητας του ρεύματος. 
Οι ασύγχρονες γεννήτριες παράγουν Ε.P., του οποίου η 
συχνότητα είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας περιστροφής της 
γεννήτριας. 
Τόσο οι σύγχρονες όσο και οι ασύγχρονες μηχανές είναι 
αναστρέψιμες, μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν και ως 
κινητήρες. 

Τύποι και κατασκευή εναλλακτήρων 

Σχετικά με την κατασκευή των εναλλακτήρων και κυρίως με τη 
διάταξη των μαγνητικών πόλων τους διακρίνουμε τις εξής 
κατηγορίες: 
  
α)Εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους. 
  
  
β)Εναλλακτήρες με εσωτερικούς ή περιστρεφόμενους πόλους. 
 
Ο στάτης των εναλλακτήρων με εξωτερικούς πόλους μοιάζει 
κατασκευαστικά με το στάτη των μηχανών Σ.P., στις οποίες οι 
μαγνητικοί πόλοι είναι στερεωμένοι στο στάτη. 
Τα τυλίγματα των πόλων (διέγερσης) τροφοδοτούνται με 
συνεχές ρεύμα από πηγή, η οποία καλείται διεγέρτρια. 

 

 



Η διεγέρτρια είναι συνήθως συνδεδεμένη απευθείας στον άξονα 
του εναλλακτήρα, από τον οποίο παίρνει κίνηση, όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 

  
 
Στους εναλλακτήρες με εξωτερικούς πόλους δεν 
υπάρχει συλλέκτης αλλά διακτύλιοι κατασκευασμένοι από 
ορείχαλκο. Ο αριθμός των δακτυλίων είναι 2, 3 ή 4, ανάλογα με 
τον αριθμό των φάσεων του εναλλακτήρα. 
Οι δακτύλιοι είναι στερεωμένοι στον άξονα του δρομέα και 
είναι μονωμένοι μεταξύ τους, αλλά και με τον άξονα. 

 
Το εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο αναπτύσσεται στο τύλιγμα 
του επαγωγικού τυμπάνου, οδηγείται από τους δακτυλίους και 
από τις ψήκτρες που εφάπτονται σ' αυτούς στους ακροδέκτες 
του εναλλακτήρα. Σ' αυτούς τους ακροδέκτες συνδέεται το 
φορτίο το οποίο θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με εναλλασσόμενο 
ρεύμα. Επειδή ο ίδιος εναλλακτήρας εξασφαλίζει το ρεύμα 
διέγερσης του, ονομάζεται και αυτοδιεγειρόμενος 
εναλλακτήρας. 
 
 
 



β)Εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους. 
  

Ονομάζονται και εναλλακτήρες στρεφόμενων πόλων, επειδή 
οι μαγνητικοί πόλοι τους είναι στερεωμένοι στον άξονα της 
μηχανής και περιστρέφονται μαζί με αυτόν. 
Ο στάτης αποτελείται από ένα εξωτερικό κέλυφος 
κατασκευασμένο συνήθως από χαλύβδινα ελάσματα. Στο στάτη 
τοποθετείται και στερεώνεται το επαγωγικό τύμπανο. 
  
Το επαγωγικό τύμπανο αποτελείται από τον πυρήνα και από το 
τύλιγμα. Στα αυλάκια του τυμπάνου αυτού τοποθετείται το 
τύλιγμα. Το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου κατασκευάζεται 
από μονωμένους χάλκινους αγωγούς. Το τύλιγμα μπορεί να 
είναι μονοφασικό ή πολυφασικό, οπότε θα φέρει και τα 
αντίστοιχα άκρα για τη σύνδεση του φορτίου. Το τριφασικό 
τύλιγμα π.χ. δίνει τρία ή τέσσερα, άκρα όταν έχει και ουδέτερο 
αγωγό. 

 
 

Ο δρομέας στους εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους φέρει 
τους μαγνητικούς πόλους της μηχανής  

 
γ)Στροβιλοεναλλακτήρες 
  

Οι στροβιλοεναλλακτήρες είναι εναλλακτήρες με 
περιστρεφόμενους πόλους, διαφέρουν όμως από τους κοινούς 
στα εξής σημεία: 
  
  



1)Στην κατασκευή του δρομέα δεν υπάρχουν προεξέχοντες 
μαγνητικοί πόλοι με σιδηροπυρήνα και τύλιγμα, όπως στους 
κοινούς εναλλακτήρες με εσωτερικούς πόλους. Δηλαδή, ο 
δρομέας αποτελείται από ένα χαλύβδινο κυλινδρικό τύμπανο, 
το οποίο φέρει αυλάκια παράλληλα προς τον άξονα. Στα 
αυλάκια αυτά τοποθετείται το τύλιγμα διέγερσης, το οποίο 
σχηματίζει τους πόλους. Το τύλιγμα διέγερσης τροφοδοτείται με 
Σ.Ρ. μέσω των δακτυλίων από τη διεγέρτρια. 
     2)Στην ειδική διαμόρφωση, η οποία συνήθως δίνεται στο 
κέλυφος του στάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η ψύξη της μηχανής. 
Η ψύξη επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: 
  
α)Με τον περιβάλλοντα ατμοσφαιρικό αέρα. 
 
β)Με κλειστό κύκλωμα ατμοσφαιρικού αέρα. 
 
γ)Με κλειστό κύκλωμα υδρογόνου 
 

Μονοφασικοί εναλλακτήρες 

 
Στο σχήμα απεικονίζεται, με την απλούστερη μορφή του, 

ένας τετραπολικός μονοφασικός εναλλακτήρας με εσωτερικούς 
πόλους. Τα άκρα U και V του τυλίγματος συνδέονται με τους 
ακροδέκτες του εναλλακτήρα. Στους ακροδέκτες του 



εναλλακτήρα είναι δυνατό να συνδέσουμε μονοφασικό φορτίο και 
να το τροφοδοτήσουμε με Ε.Ρ. Ο εναλλακτήρας τότε 
ονομάζεται μονοφασικός εναλλακτήρας, και το τύλιγμα του 
τυμπάνου μονοφασικό τύλιγμα. 

Τριφασικοί εναλλακτήρες 

  
 
Στο σχήμα απεικονίζεται ένας τετραπολικός τριφασικός 

εναλλακτήρας. Οι τριφασικοί εναλλακτήρες φέρουν στο 
επαγωγικό τύμπανο τους τρία όμοια και ανεξάρτητα μεταξύ 
τους μονοφασικά τυλίγματα, τις τρεις φάσεις του εναλλακτήρα. 
Στα τριφασικά τυλίγματα έχουμε συνεπώς έξι άκρα, τρεις αρχές, τις 
U, V, W, και τρία πέρατα, τα Χ, Υ, Ζ. Το τύλιγμα U - Χ ανήκει 
στην πρώτη φάση, το V - Υ στη δεύτερη φάση και το W - Ζ στην 
τρίτη φάση. Τα έξι ελεύθερα άκρα των τριών φάσεων του 
τριφασικού εναλλακτήρα συνδέονται στους έξι ακροδέκτες της 



μηχανής, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Στην περίπτωση αυτή οι τρεις φάσεις είναι τελείως 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, έχουμε δηλαδή, ανεξάρτητο τριφασικό 
σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καταράκτες Νιαγάρα και εναλλασσόμενο 

ρεύμα 

 
Από τα παιδικά του χρόνια, ο Τέσλα είχε ονειρευτεί την εκμετάλλευση 

της δύναμης των καταρρακτών του Νιαγάρα. Στα τέλη του 1893, το 
όνειρο του αυτό έγινε πραγματικότητα, όταν η εταιρεία του 
Westinghouse κέρδισε τη σύμβαση για τη δημιουργία υδροηλεκτρικής 
εγκατάστασης που θα εκμεταλλευόταν την δύναμη τους. 
Η σύμβαση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα ανταγωνισμού, με αιχμή του 
δόρατος τη διεθνή επιτροπή των καταρρακτών του Νιαγάρα. Η 
επιτροπή αυτή, επιφορτισμένη με το σχεδιασμό του έργου, είχε 
απορρίψει πολυάριθμες προτάσεις από ειδικούς από όλο τον κόσμο. Οι 
προτάσεις αυτές κυμαίνονταν από πνευματικά συστήματα έως 
κατασκευές που λειτουργούσαν με σχοινιά, τροχαλίες και ελατήρια. 
Υπήρχαν επίσης και προτάσεις για τη μετάδοση συνεχούς ρεύματος, 
όπως πρότεινε ο Edison. Προεδρεύων της επιτροπής ήταν ο λόρδος 
Κέλβιν, ο διάσημος Βρετανός φυσικός, που ήταν αρχικά εναντίον της 
χρήσης εναλλασσόμενου ρεύματος. Αφού όμως παρακολούθησε την 
έκθεση στο Σικάγο αποφάσισε μαζί με την επιτροπή να επιτρέψει στον 
Westinghouse να χρησιμοποιήσει εναλλασσόμενο ρεύμα για να 
αξιοποιήσει τη δύναμη των καταρρακτών. 



 Η περίοδος της κατασκευής ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τους 
μηχανικούς και τους εργάτες, αλλά και για τους επενδυτές. Οι 
υποστηρικτές του έργου ήταν μερικά από τα πλουσιότερα άτομα στην 
Ευρώπη και στην Αμερική. Μετά από πέντε χρόνια γεμάτα αμφιβολίες 
και αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις, το έργο ολοκληρώθηκε. Ο Τέσλα 
δεν είχε αμφισβητήσει τα αποτελέσματα ούτε στιγμή. Οι επενδυτές όμως 
δεν ήταν καθόλου σίγουροι ότι το σύστημα θα μπορούσε να 
λειτουργήσει. 
Ο διακόπτης γύρισε στις 16 Νοεμβρίου του 1896. Η πρώτη ποσότητα 
ηλεκτρισμού ζητήθηκε από την εταιρεία σιδηροδρόμων, αλλά ήδη η 
τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού είχε παραγγείλει την πενταπλάσια 
ποσότητα. Μέσα σε λίγα χρόνια οι γεννήτριες στους καταρράκτες του 

Νιαγάρα είχαν γίνει 10 και ηλεκτροδοτούσαν την Νέα Υόρκη. 
Αλλά υπήρξαν επιπλοκές. Τόσο η Westinghouse όσο και η εταιρεία του 
Edison η General Electric αντιμετώπιζαν έλλειψη ρευστότητας. Σε αυτό 
συνέβαλλαν τα χρόνια των μεταξύ τους διαφορών, η απορρόφηση και 
των υπολοίπων εταιρειών του Edison, από τους επαγγελματίες 
διαχειριστές της General Electric και η οικονομική αστάθεια της 
Westinghouse. Ο J.P. Morgan, ελπίζοντας να αποκτήσει τον έλεγχο 
όλων των υδροηλεκτρικών σταθμών των ΗΠΑ, προσπάθησε να 
χειραγωγήσει τις δυνάμεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Με αυτό 
ήλπιζε να πτωχεύσει την Westinghouse και να μπορέσει να εξαγοράσει 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Τέσλα. Εν μέρει χάρη στον Τέσλα, αυτό 
δε συνέβη. 
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Ο Westinghouse κάλεσε τον εφευρέτη, εκλιπαρώντας τον να παραιτηθεί 
από τα δικαιώματά του. Σε μία μεγαλόψυχη και ιστορικής σημασίας 
χειρονομία, ο Τέσλα έσκισε τη σύμβαση. Ήταν, άλλωστε, ευγνώμων 
προς τον άνθρωπο εκείνο που είχε πιστέψει στις εφευρέσεις του. Η 
Westinghouse είχε σωθεί, αλλά ο Τέσλα δεν κατάφερε ποτέ να 
απαλλαχθεί από τις οικονομικές δυσκολίες... 
 

Μετασχηματιστές 

 
Ο μετασχηματιστής είναι συσκευή η οποία μεταφέρει ηλεκτρική 
ενέργεια μεταξύ δύο κυκλωμάτων, διαμέσου επαγωγικά συζευγμένων 
ηλεκτρικών αγωγών. Οι μετασχηματιστές συγκαταλέγονται ανάμεσα 
στις πιο αποδοτικές ηλεκτρικές μηχανές, με κάποιες μεγάλες μονάδες να 
αποδίδουν έως και το 99,75% της ισχύος εισόδου τους στην έξοδό τους. 
Οι μετασχηματιστές έχουν μεγάλο εύρος μεγεθών, που κυμαίνεται από 
μέγεθος νυχιού (όπως αυτοί που βρίσκονται μέσα σε ένα μικρόφωνο) 
έως τεράστιες μονάδες με βάρος εκατοντάδων τόνων που 
χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τμημάτων των εθνικών δικτύων 
ηλεκτροδότησης. Όλοι λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές, αν και 
υπάρχει πληθώρα διαφορετικών υλοποιήσεων. 

Ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα στο πρώτο κύκλωμα (το 
"πρωτεύον") δημιουργεί ανάλογα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. 
Αυτό το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο επάγει μεταβαλλόμενη τάση 
στο δεύτερο κύκλωμα (το "δευτερεύον"). Το φαινόμενο αυτό καλείται 
αμοιβαία επαγωγή. 

Αν ένας ηλεκτρικός καταναλωτής[3] είναι συνδεδεμένος στο δευτερεύον 
κύκλωμα, τότε θα υπάρξει ροή ηλεκτρικού φορτίου στο δευτερεύον 



τύλιγμα του μετασχηματιστή. Αυτό το φορτίο θα μεταφέρει ενέργεια 
από το πρωτεύον κύκλωμα, στον καταναλωτή που είναι συνδεδεμένος 
στο δευτερεύον κύκλωμα. 

Η επαγόμενη τάση VS στο δευτερεύον ενός ιδανικού μετασχηματιστή, 
είναι ανάλογη της τάσης VP στο πρωτεύον κατά ένα συντελεστή ίσο με 
το λόγο του αριθμού Ν των περιελίξεων του σύρματος στα αντίστοιχα 
τυλίγματα: 

 

Οι δείκτες S,P προέρχονται από τις αγγλικές λέξεις secondary, primary, 
οι οποίες σημαίνουν αντίστοιχα δευτερεύον και πρωτεύον. 

Με κατάλληλη επιλογή του αριθμού των περιελίξεων, ένας 
μετασχηματιστής επιτρέπει την ανύψωση μιας εναλλασσόμενης τάσης 
(αν NS > NP) ή τον υποβιβασμό της (αν NS < NP). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


