ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ 2017
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ
ΘΕΜΑΣΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να φαπακσηπίςεσε σιρ οπξσάςειρ οξτ ακξλξτθξύμ, γπάυξμσαρ ςσξ
σεσπάδιό ςαρ δίολα ςσξ γπάμμα οξτ αμσιςσξιφεί ςε κάθε οπόσαςη ση
λένη ωστό, αμ η οπόσαςη είμαι ςψςσή ή ση λένη Λάθος, αμ η
οπόσαςη είμαι λαμθαςμέμη.
α. Ο οτπήμαρ εμόρ μεσαςφημασιςσή αοξσελεί σξ μαγμησικό κύκλψμα.
β.

Οι

γεμμήσπιερ

ςτμεφξύρ

πεύμασξρ

(.Ρ.)

διέγεπςηρ

ςειπάρ

οαπξτςιάζξτμ ςσαθεπόσησα σάςηρ.
γ. Κασά ση λεισξτπγία σψμ εμαλλακσήπψμ με εςψσεπικξύρ οόλξτρ, ξι
οόλξι δεμ οεπιςσπέυξμσαι.
δ. Όσαμ ξ αςύγφπξμξρ σπιυαςικόρ κιμησήπαρ (Α.Σ.Κ.) επγάζεσαι ςσημ
ετςσαθή

οεπιξφή,

μοξπεί

μα

οπξςαπμόζεσαι

ατσόμασα

ςσιρ

διακτμάμςειρ σξτ υξπσίξτ.
ε.

Ο

υτγξκεμσπικόρ

διακόοσηρ

σξοξθεσείσαι

ςε

αςύγφπξμξτρ

μξμξυαςικξύρ κιμησήπερ (Α.Μ.Κ.) για μα θέσει εκσόρ κτκλώμασξρ
σξ κύπιξ σύλιγμα.
Μονάδες 15
Α2. Να γπάχεσε ςσξ σεσπάδιό ςαρ σξτρ απιθμξύρ 1, 2, 3, 4, 5 αοό ση
ςσήλη Α και δίολα έμα αοό σα γπάμμασα α, β, γ, δ, ε, στ σηρ ςσήληρ
Β, οξτ δίμει ση ςψςσή αμσιςσξίφιςη. ημειώμεσαι όσι έμα γπάμμα αοό
ση ςσήλη Β θα οεπιςςέχει.
ΣΗΛΗ Α
1. Ρεύμα καμξμικήρ

ΣΗΛΗ Β
α.

1,73 · U · I · ημυ

β.

T n
9,55

λεισξτπγίαρ κιμησήπα
ςτμεφξύρ πεύμασξρ (ΙΣ)
2. Βαθμόρ αοόδξςηρ
γεμμήσπιαρ ςτμεφξύρ
πεύμασξρ (η)
3. Άεπγη ιςφύρ (Pb)
σπιυαςικξύ
μεσαςφημασιςσή

γ.

U
RT  R

4. Ηλεκσπεγεπσική
δύμαμη (Ε) οξτ

δ.

U-Ε α
RT

αμαοσύςςεσαι ςσα άκπα
αγψγξύ, ξ ξοξίξρ
κιμείσαι μέςα ςε
μαγμησικό οεδίξ
5. Μηφαμική ιςφύρ (P)
οξτ αοξδίδει

ε.

P
P  P

αςύγφπξμξρ σπιυαςικόρ
κιμησήπαρ ςσξμ άνξμά
σξτ
στ.

Β · U · L · ημα
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Να οεπιγπάχεσε σξτρ σπόοξτρ αλλαγήρ σηρ υξπάρ οεπιςσπξυήρ σψμ
κιμησήπψμ ςτμεφξύρ πεύμασξρ (.Ρ.) οαπάλληληρ διέγεπςηρ.
Μονάδες 10
Β2. Σι είμαι ξ μεσαςφημασιςσήρ αοξμόμψςηρ και οξύ φπηςιμξοξιείσαι.
Μονάδες 6
Β3. Να αμαυέπεσε ξμξμαςσικά σπία (3) οπξβλήμασα οξτ δημιξτπγξύμσαι,
όσαμ έμαρ κιμησήπαρ ςτμεφξύρ πεύμασξρ (.Ρ.) με διέγεπςη ςειπάρ
σπξυξδξσηθεί με μξμξυαςικό εμαλλαςςόμεμξ πεύμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Σεσπαοξλικόρ αςύγφπξμξρ σπιυαςικόρ κιμησήπαρ (Α.Σ.Κ.) αοξππξυά ιςφύ
100 KW αοό δίκστξ ςτφμόσησαρ 50 Hz. Ο βαθμόρ αοόδξςηρ σξτ κιμησήπα
είμαι 0,8 και οαπξτςιάζει ξλίςθηςη 3% κασά ση λεισξτπγία σξτ με
καμξμικό υξπσίξ.
Να τοξλξγίςεσε:

Γ1. Σημ ιςφύ P ςε KW οξτ αοξδίδει ξ κιμησήπαρ ςσξμ άνξμά σξτ.
Μονάδες 7
Γ2. Σιρ ςτμξλικέρ αοώλειερ ιςφύξρ Pαο σξτ κιμησήπα.
Μονάδες 5
Γ3. Σημ σαφύσησα οεπιςσπξυήρ (n) σξτ κιμησήπα κασά σημ καμξμική σξτ
λεισξτπγία.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Δ
Κιμησήπαρ ςτμεφξύρ πεύμασξρ (.Ρ.) οαπάλληληρ διέγεπςηρ σπξυξδξσείσαι
με σάςη 500 V και έφει σαφύσησα οεπιςσπξυήρ 1800 ςσπ/λεοσό. Σξ
σύλιγμα στμοάμξτ έφει αμσίςσαςη 1 Ω και διαππέεσαι αοό πεύμα έμσαςηρ
50 Α.
Να τοξλξγίςεσε:

Δ1. Σημ έμσαςη σξτ πεύμασξρ εκκίμηςηρ Ιε φψπίρ ση φπήςη εκκιμησή.
Μονάδες 6
Δ2. Σημ αμσιηλεκσπεγεπσική δύμαμη (ΑΗΕΔ) σξτ κιμησήπα.
Μονάδες 7
Δ3. Αμ σξ κιμξύμεμξ μηφάμημα αοό σξμ κιμησήπα αοαισεί σξ ½ σηρ
πξοήρ ςε ςφέςη με σημ οπξηγξύμεμη οεπίοσψςη, μα τοξλξγίςεσε σημ
αμσιηλεκσπεγεπσική

δύμαμη

(ΑΗΕΔ)

σξτ

κιμησήπα

ςση

μέα

κασάςσαςη λεισξτπγίαρ σξτ.
Μονάδες 12

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ Α
Α1.

α → ,

β →Λ ,

γ →Λ ,

δ → ,

Α2.

1 →δ ,

2 →ε ,

3 →α ,

4 → στ ,

ε →Λ
5 →β

ΘΕΜΑ Β
Β1. ελίδα 119 ςφξλικξύ βιβλίξτ
Εάμ θέλξτμε μα αλλάνξτμε ση υξπά οεπιςσπξυήρ ςσξτρ κιμησήπερ
ατσξύρ, μοξπξύμε μα σξ οεσύφξτμε με δύξ σπόοξτρ :
α) με

σημ

αλλαγή σηρ υξπάρ σξτ

πεύμασξρ διέγεπςηρ, δηλαδή

αλλάζξμσαρ σημ οξλικόσησα σψμ μαγμησικώμ οόλψμ, φψπίρ μα
μεσαβληθεί η υξπά σξτ πεύμασξρ σξτ στμοάμξτ.
β) με σημ αλλαγή σηρ υξπάρ σξτ πεύμασξρ στμοάμξτ φψπίρ μα
μεσαβληθεί η οξλικόσησα σψμ μαγμησικώμ οόλψμ

B2.

ελίδα 43 ςφξλικξύ βιβλίξτ

Είμαι Μ/ με ςφέςη μεσαυξπάρ 1:1 δηλαδή με σάςη οπψσεύξμσξρ
στλίγμασξρ

ίςη

με

σξτ

δετσεπεύξμσξρ,

ςσξμ

ξοξίξ

(για

λόγξτρ

οπξςσαςίαρ) σξ δετσεπεύξμ δεμ έφει καμία ςύμδεςη ψρ οπξρ ση γη, με
ςκξοό σημ αοξμόμψςη (ηλεκσπικό διαφψπιςμό) σξτ δετσεπεύξμσξρ αοό
σξ οπψσεύξμ κύκλψμα. Για σξ λόγξ ατσό λέγεσαι Μ/ αοξμόμψςηρ ή
οπξςσαςίαρ.
Οι

Μ/

1:1

φπηςιμξοξιξύμσαι

ςσιρ

εςψσεπικέρ

ηλεκσπικέρ

εγκασαςσάςειρ ςαμ μέθξδξρ οπξςσαςίαρ αοό έμμεςη εοαυή και ςε
πετμασξδόσερ (οπίζερ) οξτ σξοξθεσξύμσαι ςε τγπξύρ φώπξτρ όοψρ ξ
πετμασξδόσηρ ντπιςσικήρ μηφαμήρ.
Σα σελετσαία φπόμια κασαςκετάζξμσαι και πετμασξδόσερ 1:1 για
ολτμσήπια πξύφψμ.
Β3. ελίδερ 295 - 296 ςφξλικξύ βιβλίξτ



Τοεπθέπμαμςη σψμ οτπήμψμ σψμ οόλψμ



Μεγάλξι ςοιμθηπιςμξί ςσξ ςτλλέκση



Μείψςη σξτ ςτμσελεςσή ιςφύξρ, μεγαλύσεπξ βάπξρ

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η ιςφύρ οξτ αοξδίδει ξ κιμησήπαρ ςσξμ άνξμά σξτ δίμεσαι αοό σξ
βαθμό αοόδξςηρ,

η=

P
Ρ
 0,8 =
 P = 80KW
Ρεισ.
100KW

Γ2. Οι αοώλειερ ιςφύξρ Ραο είμαι :
Ραο. = Ρεις. – Ρ = 100KW – 80KW => Ραο. = 20KW
Γ3. Απφικά τοξλξγίζξτμε ση ςύγφπξμη σαφύσησα ns

ns =

60  f
60  50Hz
=
 ns = 1500στρ/ λεπτό
p
2

Η σαφύσησα οεπιςσπξυήρ τοξλξγίζεσαι αοό σημ ξλίςθηςη σξτ
κιμησήπα s

s=

ns  n
1500-n
 0,03 =
 0,03  1500 = 1500-n 
ns
1500

n = 1500  45  n = 1455στρ/ λεπτό

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

Ση ςσιγμή σηρ εκκίμηςηρ ξι ςσπξυέρ είμαι μηδεμικέρ άπα και η
ΑΗΕΔ είμαι μηδέμ. Με σημ αοξτςία εκκιμησή η έμσαςη εκκίμηςηρ
τοξλξγίζεσαι :

Iεκκ. =

U
500v
=
 Ιεκκ. = 500Α
RT
1Ω

Δ2. Η ΑΗΕΔ τοξλξγίζεσαι αοό σξμ σύοξ :

U - Eα = ΙΤ  RT  Eα = U-ΙΤ  RT  Eα = 500ν-50Α  1  Eα = 450ν

Δ3.

Η πξοή δίμεσαι αοό σξμ σύοξ Σ=ΚΥΙΣ και είμαι αμάλξγη σηρ
έμσαςηρ. Αυξύ η έμσαςη διέγεπςηρ μέμει ςσαθεπή θα είμαι ςσαθεπή
και η πξοή Υ.
Άπα όσαμ αμαοστφθεί σξ ½ σηρ πξοήρ θα διαππέεσαι αοό έμσαςη :

IΤ2 =

50Α
 ΙΤ2 = 25Α
2

Άρα η νέα ΑΗΕΔ θα είναι

Eα2 = 500ν-25Α  1  Eα2 = 475ν

