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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή 

τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) διέγερσης σειράς δεν παρουσιάζουν 

σταθερότητα τάσης. 

 

β. Η μηχανική ισχύς P, που δίνει ένας ηλεκτρικός κινητήρας στον άξονά του, είναι μικρότερη 

από την ηλεκτρική ισχύ P1 που απορροφά από το δίκτυο. 

 

γ. Σε μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος, το ρεύμα το οποίο διαρρέει το πηνίο κάθε πόλου 

ονομάζεται ρεύμα διέγερσης. 

 

δ. Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διέγερσης σειράς είναι αυτοδιεγειρόμενες μηχανές. 

                      

             

                                Μονάδες 15 

 

 

Α2.Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα 

από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 

Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 
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ΣΤΗΛΗ Α 
 

ΣΤΗΛΗ Β 

1. Ηλεκτρεγερτική δύναμη( Ε) 
σε αγωγό κινούμενο μέσα σε ομογενές 
μαγνητικό πεδίο 
 

Α.                           

2. Ρεύμα τυμπάνου κινητήρα 
συνεχούς ρεύματος (IT) 

 

 

Β.                         
     
    

 

3. Ταχύτητα περιστροφής n 
κινητήρα συνεχούς ρεύματος 
 

Γ.                              
    
  

 

4. Αποδιδόμενη ισχύς (P) του κινητήρα 
συνεχούς ρεύματος στον 
άξονά του 

 

Δ.                               

5. Αντιηλεκτρεγερτική δύναμη 
(Εα)  κινητήρα συνεχούς ρεύματος 
 

 

Ε.                         
       

    
 

 Στ.                                 

        

           Μονάδες 10                    

 

ΘΕΜΑ B 

 

B1. Ποιες είναι οι τρεις βασικές συνθήκες, που πρέπει να πληρούνται, ώστε να αναπτυχθεί 

ηλεκτρεγερτική δύναμη σε μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος. 

Β2.  

α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις κύριες κατηγορίες των κινητήρων συνεχούς ρεύματος, με 

κριτήριο τον τρόπο, που είναι συνδεδεμένο το τύλιγμα διέγερσής τους.  

β. Ποια είναι τα είδη μαγνητικών απωλειών μιας γεννήτριας συνεχούς ρεύματος (αναλυτική 

περιγραφή); 

Β3. Να αναφέρετε τους δύο βασικούς τρόπους ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής στους 

κινητήρες συνεχούς ρεύματος. 
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ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Πραγματοποιείται πείραμα βραχυκύκλωσης σε ένα μονοφασικό Μ/Σ 220V/660V για να 

έχουμε κανονικό ρεύμα φόρτισης στο δευτερεύον 10Α, τροφοδοτήσαμε το πρωτεύον του με 

τάση 8.8V. 

χρειάστηκε να τροφοδοτήσουμε το πρωτεύον του τύλιγμα με τάση 11V. 

 

α. Να υπολογίσετε τη σχέση μεταφοράς K  του Μ/Σ.                                             Μονάδες 3 

β. Να υπολογίσετε την τάση βραχυκύκλωσης                                                        Μονάδες 6                                         

γ. Σε ποια τιμή μπορεί να φτάσει η ένταση βραχυκύκλωσης στο δευτερεύον του, με την 

κανονική τάση τροφοδότησης στο πρωτεύον.                                                        Μονάδες 6   

                                         

Γ2. 

Το πρωτεύον ενός Μ/Σ έχει 200 σπείρες και το δευτερεύον 1000 σπείρες. Αν η τάση στο 

πρωτεύον είναι 50V και το ρεύμα που το διαρρέει 6 Α, να βρεθούν : 

 

α. η τάση του δευτερεύοντος                                                                               Μονάδες 5                                                                    

β. το ρεύμα του δευτερεύοντος                                                                            Μονάδες 5                                                               

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Σε μια γεννήτρια Σ.Ρ. η διακύμανση της τάσης της είναι ε=8%. Αν η τάση εν κενώ είναι 

Uo= 220V, να βρεθεί η τιμή της υπό πλήρες φορτίο.                                          Μονάδες 10 

 

Δ2. Σε μια γεννήτρια Σ.Ρ. με σταθερές απώλειες 600W και μεταβλητές απώλειες 400W,η 

οποία  διαρρέεται από ρεύμα 16Α και έχει τροφοδοτείται με τάση 230V. Να υπολογιστούν: 

 

α. η ισχύς απωλειών 

β. η ισχύς που αποδίδει η γεννήτρια  

γ. η απαιτούμενη κινητική ισχύς της γεννήτριας 

δ. ο βαθμός απόδοσης 

                                                                                                                            Μονάδες 15 

Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑ 


