Κυκλώµατα εναλλασσόµενης τάσης
Στόχος αυτής της ενότητας του µαθήµατος είναι η µελέτη των ηλεκτρικών
κυκλωµάτων στα οποία η ηλεκτροκινητήρια δύναµη παρέχεται από πηγή
εναλλασσόµενης τάσης. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε πως τα στοιχεία
του κυκλώµατος όπως η αντίσταση, ο πυκνωτής και το πηνίο
συµπεριφέρνονται σε συνθήκες όπου η τάση της πηγής µεταβάλλεται µε το
χρόνο. Ο τρόπος µελέτης των κυκλωµάτων αυτών είναι παρόµοιος µε αυτό
που χρησιµοποιήσαµε στην ανάλυση κυκλωµάτων συνεχούς τάσης όπου
ζητούµε να υπολογίσουµε την τάση σε διάφορα σηµεία του κυκλώµατος, την
ένταση, ισχύ, κτλ.
Quiz: Το κύκλωµα ηλεκτροδότησης οικιακών µονάδων στην Κύπρο παρέχει
σε κάθε µονάδα τάση 240V στη συχνότητα 50 Hz. ∆ώστε τη γραφική
παράσταση της τάσης αυτής!
Για να µπορούµε να περιγράψουµε πλήρως µια τάση (σήµα) εναλλασσόµενο,
το οποίο θα συµβολίζουµε για συντοµία ac, χρειαζόµαστε την κυµµατοµορφή
του. Στο µάθηµα αυτό θα ασχοληθούµε µόνο µε χρονικά αρµονικές πηγές
τάσης στις οποίες το σήµα είναι ηµιτονοειδές (ο όρος αυτός συµπεριλαµβάνει
ηµίτονα και συνηµίτονα). Το σήµα χρονικά αρµονικής πηγής ac τάσης
ορίζεται ως
Vs = Vm sin (ωt + ϕ )
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Το πιο πάνω σχήµα δείχνει τις κυµµατοµορφές δύο σηµάτων ac για το
χρονικό διάστηµα t =[0,2π + π/3]. Το σήµα προεκτείνεται αρµονικά στον
άξονα του χρόνου για όσο διάστηµα είναι ανοικτή η πηγή (signal generator).
Σύµφωνα µε την εξίσωση για να οριστεί το σήµα χρειάζονται οι τιµές Vm , ω
και φ. Αυτές ορίζονται ως ακολούθως: Η Vm είναι η απόλυτη µέγιστη τιµή την
οποία λαµβάνει το σήµα εντός µιας περιόδου Τα, π.χ. στα σήµατα πιο πάνω η
Vm = 2V. Συνήθως είναι χρήσιµη και η µέση τετραγωνική τιµή του σήµατος
V
.
Vrms η οποία ορίζεται ως Vrms = m
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Περίοδος του σήµατος T [s] ονοµάζεται η χρονική διάρκεια στην οποία το
σήµα προεκτείνεται κατά απόσταση ενός µήκους κύµατος λ [m]. Στο πιο πάνω
παράδειγµα και τα δύο σήµατα έχουν περίοδο Τ=2π s. Από την περίοδο Τ ή
ακόµα και τη συχνότητα του σήµατος f = 1 [Hz], η τιµή της κυκλική
T
συχνότητα του σήµατος ω [rad/s] δίνεται ως ω = 2πf = 2π .
T
Η φάση του σήµατος, ή γωνία φάσης του σήµατος, δηλώνει το βαθµό
προήγησης (phase shift) του σήµατος ως προς κάποιο άλλο σήµα ή µια
συγκεκριµένη χρονική στιγµή αναφοράς, π.χ. t=0. Θετικές γωνίες φάσης
δηλώνουν προήγηση (leading) ενώ για αρνητικές γωνίες η φάση υστερεί
(lagging) . Στο πιο πάνω παράδειγµα το σήµα µε διακεκοµµένες γραµµές
προηγείται του άλλου σήµατος µε διαφορά φάσης φ =π/3 rad/s.
Quiz: Σήµα µήκους κύµατος λ=0.5 m ταξιδεύει µε ταχύτητα c=50m/s.
Υπολογίστε την κυκλική συχνότητα ω.
Quiz: Βρείτε τη διαφορά φάσης στα σήµατα V1 = sin(30t ) και V2 = cos(30t ) .
Θυµηθείτε ότι στα κυκλώµατα συνεχούς τάσης µια συντεταγµένη, το µέγεθος,
είναι αρκετή για να καθορίσει την τάση. Στα ac κυκλώµατα όµως είναι
εµφανές ότι για την περιγραφή της τάσης χρειάζονται δύο συντεταγµένες: ο
χρόνος t και το µέγεθος της τάσης V στο χρόνο t. Για το σκοπό αυτό η
περιγραφή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ac κυκλωµάτων γίνεται µε
µιγαδικούς αριθµούς.
Σιγουρευτείτε ότι κατέχετε τις βασικές αρχές των µιγαδικών αριθµών,
τις γραφικές τους παραστάσεις σε καρτεσιανές και πολικές
συντεταγµένες και φυσικά τον τύπο του Euler µε τον οποίο για κάθε
πραγµατικό αριθµό θ ∈ ℜ ,
e± jθ = cosθ ± j sin θ
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Πιο κάτω θα µελετήσουµε τη συµπεριφορά των βασικών ηλεκτρικών
στοιχείων σε διέγερση πηγής ac τάσης, περιγράφοντας το παραγόµενο ρεύµα,
τη διαφορά δυναµικού στα άκρα του στοιχείου και την κατανάλωση ισχύος. Η
συµπεριφορά αυτή διακρίνεται σε δύο φάσεις: την µεταβατική (transient
state) στα αρχικά στάδια της διέγερσης και τη σταθερή (steady state) για τα
µεταγενέστερα στάδια. Αν αυτοί οι όροι σας φαίνονται γνωστοί είναι γιατί
χρησιµοποιούνται στην ανάλυση διαφορικών εξισώσεων, ακριβώς όπως θα
δούµε πιο κάτω µιας και οι ποσότητες που µας ενδιαφέρουν, π.χ. ρεύµα, τάση
και ηλεκτρικά στοιχεία συνδέονται µε συνήθης διαφορικές εξισώσεις µε
πραγµατικούς σταθερούς συντελεστές.
Quiz: Πως συνδέονται οι δύο φάσεις µε τις γενικές (homogeneous) και
ειδικές (particular) λύσεις των διαφορικών εξισώσεων;
Ενεργός τάση, ένταση και ισχύς

Όπως έχουµε δει στα ac κυκλώµατα η τιµή της τάσης που εφαρµόζεται στα
άκρα ενός στοιχείου δεν είναι σταθερή. Όπως είναι φυσικό, τροφοδοτώντας
µια ωµική αντίσταση για παράδειγµα µε πηγή συνεχούς τάσης V θα
καταναλωθεί περισσότερη ενέργεια από αυτή που θα κατανάλωνε η ίδια
αντίσταση ενωµένη σε ac πηγή τάσης V για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Για να
εφαρµόσουµε ένα µέτρο σύγκρισης µεταξύ ac και dc (direct current)
κυκλωµάτων ορίζουµε ως ενεργό ένταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος Ι(t)
την σταθερή στο χρόνο τιµή που αντιστοιχεί σε υποτιθέµενο συνεχές ρεύµα το
οποίο παράγει την ίδια ενέργεια µε το ac ρεύµα στον ίδιο χρόνο. Η τιµή αυτή
είναι ίση µε τη µέση τετραγωνική τιµή του ρεύµατος I rms = I 2 . Παροµοίως
ορίζουµε και την ενεργό τάση και µε τις δυο αυτές ποσότητες την ενεργό ισχύ.
0

Είµαστε τώρα έτοιµοι να ορίσουµε µια έννοια γενικότερη από αυτή της
ωµικής αντίστασης, η οποία περιγράφει τη ‘συµπεριφορά’ των ηλεκτρικών
στοιχείων στη διέλευση των ηλεκτρικών φορτίων στα ac κυκλώµατα. Το
πηλίκο της ενεργούς τάσης δια της ενεργού έντασης ορίζεται ως ηλεκτρική
εµπέδηση Z [Ω] (από το ρήµα εµποδίζω) και είναι χαρακτηριστικό του
αγωγού σε συνάρτηση µε την συχνότητα των σηµάτων.
V
Z = rms
I rms
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Συνδεσµολογία: Οι εµπεδήσεις (impedances) συνδέονται σε σειρά καθώς και
παράλληλα όπως οι αντιστάσεις. Σε σειρά παίρνουµε το µιγαδικό άθροισµα
και παράλληλα το αντίστροφο τους αθροίσµατος των admittances Υ, όπου
Y = Z −1 .
AC κύκλωµα αντίστασης
Υποθέστε αντίσταση R ενωµένη στους δύο πόλους πηγής τάσης Vs = Vme jωt . Η
αντίσταση συµπεριφέρεται όπως και στα κυκλώµατα συνεχούς τάσης, αφού
αυτή περιγράφεται απλά µε ένα πραγµατικό αριθµό.
V
Από το νόµο του Ohm η ένταση στο κύκλωµα υπολογίζεται ως I R = s . Η
R
αντίσταση δεν προκαλεί διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων της τάσης και
της έντασης, ενώ η τάση στα άκρα της αντίστασης είναι απλά αυτή της πηγής.
Οι δύο φάσορες εφάπτονται. Όταν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
γίνεται εξ ολοκλήρου σε ωµική αντίσταση τότε η εµπέδηση είναι η ωµική
αντίσταση Z = R .

Η έννοια της ηλεκτρικής ισχύς στα ac κυκλώµατα είναι ελαφρώς
διαφοροποιηµένη, αφού πλέον δεν είναι σταθερή µε το χρόνο. Για το σκοπό
αυτό ορίζουµε σαν στιγµιαία ισχύ για το χρόνο t το γινόµενο P(t ) = V (t ) ⋅ I (t )
ενώ συνήθως χρησιµοποιείται η µέση ισχύ της αντίστασης δίνεται ως
Pave = Vrms I rms ⋅ cosφ , όπου το συνηµίτονο της διαφοράς φάσης λέγεται
συντελεστής ισχύος και λαµβάνει τιµές από 0 µέχρι 1.
Quiz: Σχολιάστε τις ειδικές περιπτώσεις που ο συντελεστής ισχύος είναι µηδέν
και ένα.
AC κύκλωµα πυκνωτή

Υποθέστε πυκνωτή χωρητικότητας C ενωµένο µε πηγή ac τάσης
Vs = Vm sin(ωt ) . Σε αντίθεση µε το κύκλωµα συνεχούς τάσης, ο πυκνωτής δεν
ανακόπτει το κύκλωµα (open circuit) όταν αυτός φορτιστεί, αλλά στο
κύκλωµα επιτρέπει ροή χρονικά αρµονικού ρεύµατος I = Z ⋅ Vm sin(ωt + π / 2) .
1
Συνεπώς η χωρητική αντίσταση Z =
καθορίζει το µέτρο του ρεύµατος
ωC
αλλά και τη φάση του η οποία προτρέχει αυτής της εφαρµοζόµενης τάσης κατά
T/4 .
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Στον τοµέα συχνότητας η εµπέδηση γίνεται µιγαδική και ίση µε Z =

1
.
jωC

AC κύκλωµα πηνίου

Υποθέστε πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L ενωµένο µε πηγή ac τάσης
Vs = Vm sin(ωt ) . Σε αντίθεση µε το κύκλωµα συνεχούς τάσης, το πηνίο δεν
βραχυκυκλώνει το κύκλωµα (short circuit) µε την πάροδο του χρόνου, αλλά
στο
κύκλωµα
επιτρέπει
ροή
χρονικά
αρµονικού
ρεύµατος
I = Z ⋅ Vm sin(ωt − π / 2) . Συνεπώς η επαγωγική αντίσταση Z = ωL καθορίζει
το µέτρο του ρεύµατος αλλά και τη φάση του η οποία υστερεί αυτής της
εφαρµοζόµενης τάσης κατά T/4 .
Στον τοµέα συχνότητας η εµπέδηση γίνεται µιγαδική και ίση µε Z = jωL .

Ερωτήσεις κατανόησης

1) Αν πηγή τάσης στην οποία συνδέεται πυκνωτής
χωρητικότητας 1µF είναι V (t ) = cos(ωt ) , δείξετε ότι
το ρεύµα που τον διαρρέει είναι I (t ) = − sin(ωt ) .
2) Υπολογίστε τη διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων
V1 (t ) = 5 sin(2t − π / 3) και V2 (t ) = −10 cos(2t + π / 5) .
3) Με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων της τάσης και
έντασης δείξετε και σχολιάστε τη κυµµατοµορφή και
την κατεύθυνση της ισχύος σε ac
κύκλωµα
αντίστασης, πυκνωτή και πηνίου.
4) ∆ώστε τις προσκείµενες τιµές της χωρητικής και
επαγωγικής εµπέδησης για ω → 0 και ω → ∞ .
Η ανάλυση των ac κυκλωµάτων στο χρονικό τοµέα (time domain) γίνεται µε
τη βοήθεια διαφορικών εξισώσεων στις οποίες όλες οι ποσότητες είναι
πραγµατικές συναρτήσεις. Μετατρέποντας όµως τις παραµέτρους και
συναρτήσεις σε µιγαδικές η ανάλυση γίνεται απλούστερη, αλγεβρική. Για
παράδειγµα η πηγή V (t ) = Vm cos(ωt + φ ) θα αντικατασταθεί µε την
ισοδύναµη πηγή V = Vme j (ωt +φ ) της οποίας θα θεωρούµε ότι το σηµαντικό και
φυσικό µέρος είναι µόνο το πραγµατικό.
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Απλό κύκλωµα αντίστασης-πηνίου RC

Πηγή ac έντασης I s (t ) = I me jωt συνδέεται παράλληλα µε ωµική αντίσταση R
και πυκνωτή χωρητικότητας C. Ζητείται η τάση V(t) της µορφής
V (t ) = Vme j (ωt +φ ) στα άκρα του πυκνωτή. Εφαρµόζοντας τον νόµο έντασης του
Kirchhoff στον κόµβο πάνω από την αντίσταση έχουµε I s = I R + I C .

I(t)

R

V(t)

C

Αντικαθιστώντας ΙR=V(t)/R και I C = C ⋅ V& όπου V& = jωVme j (ωt +φ ) η πιο πάνω
σχέση ρευµάτων γράφεται ως1
1
Vme jφ + jωCVme jφ = I m
R
jφ
Λύνοντας ως προς Vme και εξισώνοντας πραγµατικά και φανταστικά µέρη
των µιγαδικών παίρνουµε
R ⋅ Im
V (t ) =
cos(ωt − φ )
2
1 + (ωRC )
Όπου η φάση φ = arctan(ωRC ) .
Η πιο πάνω διαδικασία µπορεί να υπεραπλουστευτεί µε τη χρήση του
µιγαδικού φάσορα. Υιοθετούµε τον ακόλουθο συµβολισµό για τους µιγαδικούς
φάσορες: Αν I (t ) = I m cos(ωt + φ ) τότε ο σχετικός φάσορας είναι
I φ = I m exp( jφ ) = I me jφ . Σηµειώστε ότι ο συµβολισµός αυτός εµπεριέχει τις
δύο απαραίτητες συντεταγµένες, µέτρο και γωνία, µε τις οποίες µπορεί να
οριστεί ο φάσορας σε µιγαδικές συντεταγµένες (complex plane).
⎛1
⎞
I me j 0 = Vme jφ ⎜ + jωC ⎟
⎝R
⎠

1

Ο συµβολισµός x& υποδηλώνει ως συνήθως τη χρονική παράγωγο της µεταβλητής x .
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Μεταφέροντας την ποσότητα στην παρένθεση που δεν είναι παρά η µιγαδική
αγωγιµότητα του κυκλώµατος στα αριστερά της ισότητας και γράφοντας την
ως φάσορα παίρνουµε το ίδιο αποτέλεσµα µε πιο πάνω. Προσέξετε ότι στο
τελευταίο παράδειγµα έχουµε µεταφέρει όλες τις ποσότητες στον τοµέα της
συχνότητας (frequency domain). Για περεταίρω κατανόηση δίνουµε ένα
παρόµοιο παράδειγµα από κύκλωµα αντίστασης και πηνίου.
Υποθέστε ac κύκλωµα στο οποίο πηγή τάσης V = 10 cos(2t ) είναι ενωµένη σε
σειρά µε αντίσταση R = 8Ω και πηνίο µε L = 3H. Ζητείται ο φάσορας του
ρεύµατος.
Από την κυµµατοµορφή της τάσης έχουµε ω=2 rad/s και V = 10e j 0 . Η
µιγαδική εµπέδηση του κυκλώµατος είναι Z = R + jωL = 8 + j 6 την οποία

γράφουµε ως φάσορα Z = 10 ⋅ e j arctan (0.75 ) . Εφαρµόζοντας το νόµο του Ohm
στους φάσορες V,I και Z έχουµε αποτέλεσµα I = 1 ⋅ e − j 0.75 από όπου
συµπεραίνουµε ότι I (t ) = cos(2t − 0.75) .
Ερωτήσεις κατανόησης

1) Μεταφέρετε το κύκλωµα στον τοµέα συχνότητας και
στη συνέχεια λύστε για τα δύο ρεύµατα και τις τάσεις
στα a και b.
a
R=1Ω
R=2Ω
+
-

R=3Ω

V(t)=10cos(2t) V

L=5H

C=4F

b

2) Πηγή τάσης V (t ) = cos(ωt ) µε συχνότητα f = (4π ) Hz
συνδέεται στα άκρα κυκλώµατος συνολικής εµπέδησης
Z = 10 − j Ω. Αν το ένα από τα δύο στοιχεία της Ζ είναι
−1
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ωµική αντίσταση 10 Ω βρείτε το είδος και την τιµή του
άλλου, και το φάσορα της έντασης.
το
φάσορα
της
έντασης
3) Για
π⎞
⎛
I = I m cos⎜ 2t + ⎟ υπολογίστε και σχεδιάστε τους
4⎠
⎝
dI
φάσορες των
και ∫ I dt .
dt
4) Σε ac κύκλωµα αντίστασης – πηνίου (σε σειρά) η
⎛ π⎞
ένταση της πηγής είναι I (t ) = cos⎜ t + ⎟ ενώ η τάση
4⎠
⎝
στα
άκρα
της
ολικής
εµπέδησης
είναι
⎛ π⎞
V (t ) = 2 cos⎜ t + ⎟ . Υπολογίστε τις τιµές της
2⎠
⎝
αντίστασης, του συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου
και το φάσορα της εµπέδησης.
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