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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

  
                                               Ηµεροµηνία:……………………………… 

 

    

                                      Ονοµατεπώνυµο:………………………………... 

 

 

ΘΕΜΑ 1 

 

α) Τι ονοµάζουµε Μ/Σ, που και πως χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

β) Τι ονοµάζουµε τάση βραχυκύκλωσης, σε τι µας χρησιµεύει και ποια 

προβλήµατα θα παρουσιαστούν αν βραχυκυκλωθεί το δευτερεύον ενός 

Μ/Σ. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 

 

α) Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των ΑΜ/Σ σε 

σχέση µε τους γνωστούς Μ/Σ. 

β) Ποια τα είδη των υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία των 

ηλεκτρικών µηχανών και ποιες συνθήκες θα πρέπει να επικρατούν ώστε 

να λειτουργήσει µια γεννήτρια; 

γ) Από ποια µέρη αποτελείται ο στάτης και από ποια ο δροµέας; Ποιος ο 

προορισµός του κάθε µέρους; 
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δ) Να περιγράψετε την αρχή λειτουργίας ενός µονοφασικού 

µετασχηµατιστή (1∼ Μ/Σ). (∆εν απαιτείται σχήµα). 

ε) Τι είναι οι βοηθητικοί πόλοι και ποιος ο σκοπός τοποθέτησής τους; 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

Αγωγός µήκους 15cm κινείται µε ταχύτητα 4m/s κάθετα προς τις 

µαγνητικές γραµµές οµοιόµορφου µαγνητικού πεδίου επαγωγής 0,8Τ. Ο 

αγωγός αποτελείται από τµήµα κλειστού κυκλώµατος, του οποίου η ωµική 

αντίσταση είναι 0,6Ω.Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται επί του αγωγού 

και αντιτίθεται στην κίνησή του. 

 

ΘΕΜΑ 4 

Σε ένα µονοφασικό ΑΜ/Σ που τροφοδοτείται µε τάση U1=120V, οι 

σπείρες που ανήκουν στο πρωτεύον είναι W1=100, ενώ όλο το τύλιγµα 

έχει W2 =200 σπείρες. Αν στο δευτερεύον του Μ/Σ είναι συνδεδεµένος 

ένας καταναλωτής µε ωµική αντίσταση  R= 200Ω, να υπολογιστούν: 

- η ένταση που απορροφά ο ΑΜ/Σ από το δίκτυο (Ι1) και 

- η ένταση στο κοινό τµήµα του τυλίγµατος του (I) 

 

 

ΘΕΜΑ 5 

Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος (Σ.Ρ.) τροφοδοτείται µε τάση 220V. Το 

τύλιγµα του τυµπάνου του έχει αντίσταση 0,5Ω και διαρρέεται από ρεύµα 

έντασης 40Α. 

Να υπολογιστούν: 

α. Η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη (ΑΗΕ∆) του κινητήρα. 
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β. Η ένταση του ρεύµατος εκκίνησης του κινητήρα, χωρίς τη χρήση 

εκκινητή. 

γ. Η ένταση του ρεύµατος εκκίνησης του κινητήρα, όταν χρησιµοποιηθεί 

εκκινητής µε αντίσταση 3,5Ω. 

 

ΘΕΜΑ 6 

 

Η ΗΕ∆ που αναπτύσσεται σε αγωγό κινούµενο εντός µαγνητικού πεδίου 

µε ταχύτητα 10m/sec είναι 20V. Να βρεθούν: α) Η ΗΕ∆ , εάν η µαγνητική 

επαγωγή αυξηθεί κατά 40%  και β) η ΗΕ∆ , εάν η ταχύτητα του αγωγού 

µειωθεί κατά 5%. 

 

Καλή Επιτυχία !!!!!!!!! 


