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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

4

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Επιλέξτε από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση:

1. Οι Ασύγχρονοι µονοφασικοί κινητήρες ανάλογα µε τη διάταξη που
προκαλεί το στρεφόµενο µαγνητικό πεδίο, διακρίνονται:
α.
β.
γ.
δ.

Ασύγχρονους µονοφασικούς κινητήρες µε αντίσταση.
Ασύγχρονους µονοφασικούς κινητήρες µε πυκνωτή.
Ασύγχρονους µονοφασικούς κινητήρες µε βραχυκυκλωµένες σπείρες.
Όλα τα παραπάνω είδη.

2. Ένας Α.Τ.Κ µε ωφέλιµη ισχύ 10KW και συνολικές απώλειες 2ΚW, έχει
βαθµό απόδοσης:
α. n=0.83
β. n=0.40
γ. n=0.95

3. Για να έχει ευσταθή λειτουργία ένας ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας
πρέπει να λειτουργεί:

ÈÅ

α. στη µέγιστη ροπή του.
β. στη ροπή εκκίνησης που είναι αρκετά µεγάλη.
γ. στο τµήµα της καµπύλης µετά τη µέγιστη ροπή.

4. Τα κυµατοτυλίγµατα χρησιµοποιούνται σε µηχανές:
α.
β.
γ.
δ.

χαµηλής έντασης και υψηλής τάσης.
υψηλής έντασης και χαµηλής τάσης.
µεγάλου βαθµού απόδοσης.
µεσαίας έντασης και µεσαίας τάσης.
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5. Στους
µεγάλους
σταθµούς
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
χρησιµοποιούµε Μ/Σ ανύψωσης της τάσης, πχ από 22KVσε 220KV, µε
σκοπό να µειώσουµε το ρεύµα δευτερεύοντος (στη γραµµή µεταφοράς)
κατά:

4

5 φορές.
10φορές.
2 φορές.
20 φορές.
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α.
β.
γ.
δ.

Μονάδες 10

Γράψτε για τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές ή λάθος, γράφοντας
(Σ) για τη σωστή πρόταση και (Λ) για τη λάθος πρόταση.
1.

2.
3.

4.

5.

Γ.

Ο ηλεκτρονικός εκκινητής ελέγχει τη διαδικασία εκκίνησης ενός
Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, µε
διάταξη αυτοµετασχηµατιστή.
Το επαγωγικό τύµπανο µίας µηχανής Σ.Ρ βρίσκεται στο στάτη.
Ο καλύτερος Ασύγχρονος Μονοφασικός κινητήρας, δηλαδή αυτός µε τα
καλύτερα χαρακτηριστικά είναι ο κινητήρας µε πυκνωτή εκκίνησης και
πυκνωτή λειτουργίας.
Οι στροβιλοεναλλακτήρες είναι ένας ειδικός τύπος εναλλακτήρων
εξωτερικών πόλων που χρησιµοποιείται στους σταθµούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη ενός κινητήρα Σ.Ρ οφείλει την ύπαρξη
της στο αίτιο που την προκαλεί (κανόνας Lenz) που είναι η τάση
τροφοδοσίας του κινητήρα.
Μονάδες 10

Να γίνει η αντιστοίχηση ανάµεσα στη στήλη Α και στη στήλη Β του
παρακάτω πίνακα:

ÈÅ

Β.

ΣΤΗΛΗ Α

Ρεύµα βραχυκύκλωσης Μ/Σ
Σύγχρονη ταχύτητα
∆ιακύµανση τάσης γεννήτριας Σ.Ρ
Απορροφούµενη ισχύς από το
δίκτυο Α.Τ.Κ
ε. Ροπή πραγµατικού κινητήρα Σ.Ρ.
α.
β.
γ.
δ.

ΣΤΗΛΗ Β
1.
2.
3.
4.

nS = 60 f / p
I2Κ= (I2Ν/UΚ%) x 100
P1 = √3 U I συνφ
ε%=(U0-UΝ /UΝ)x 100%

5. T=K1 Φ IT
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο

Γ.

4

Β.

Ποιος είναι ο σκοπός τοποθέτησης των βοηθητικών πόλων σε µία µηχανή Σ.Ρ
και πως αυτοί τοποθετούνται στις µηχανές Σ.Ρ (Γεννήτριες και κινητήρες);
Μονάδες 9
Τι θα συµβεί αν ένας κινητήρας Σ.Ρ µε διέγερση σειράς, τροφοδοτηθεί µε
µονοφασικό Ε.Ρ;
Μονάδες 8
Ποια τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι ΑΜ/Σ σε σχέση µε τους απλούς
Μ/Σ;
Μονάδες 8
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Α.

Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας µε ονοµαστική ισχύ 10000W
περιστρέφεται µε την ονοµαστική του ταχύτητα 1000στρ/min.Να βρεθεί αν
µπορεί να εκκινήσει φορτίο ροπής 100Νm, αν η ροπή εκκίνησης του είναι
Τεκκ = 0.5Τον.
Μονάδες 10
Εκτελούµε το πείραµα βραχυκύκλωσης ενός µετασχηµατιστή 6.000/400V και
για να έχουµε τα κανονικά ρεύµατα φόρτισης 12/180Α, χρειάστηκε να
τροφοδοτήσουµε το πρωτεύον του µε τάση 240V. Να βρεθούν:
α) Η τάση βραχυκύκλωσης του µετασχηµατιστή
Μονάδες 6
β) Η τιµή στην οποία µπορεί να φτάσει η ένταση βραχυκύκλωσης στο
δευτερεύον του µε την κανονική τάση τροφοδότησης στο πρωτεύον.
Μονάδες 6
γ) Να υπολογίσετε τη σχέση µεταφοράς του Μ/Σ.
Μονάδες 3

ΘΕΜΑ 4ο

Α.
Β.
Γ.

ÈÅ

Κινητήρας παράλληλης διέγερση λειτουργεί µε τάση 500V και έχει ταχύτητα
περιστροφής 1800 στρ/min όταν το τύλιγµα του τυµπάνου του, που έχει αντίσταση
1Ω, απορροφά ένταση 50 Α.
Ποια είναι η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη του κινητήρα Εα1 ;
Μονάδες 8

Ποια είναι η ισχύς που αναπτύσσεται στον δροµέα Pδ ;
Μονάδες 8
Ποια θα είναι η νέα αντιηλεκτρεγερτική δύναµη του κινητήρα Εα2 και η
ταχύτητα περιστροφής του n2, αν ελαττωθεί η απαιτούµενη από το κινούµενο
µηχάνηµα ροπή στο 1/2.
Μονάδες 9
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