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43.   Στην παραγωγή της Ηλεκτρικής Ενέργειας χρησιμοποιείται το Σ.Ρ 

44.   Οι μηχανές Σ.Ρ. κατέχουν ένα μικρό μέρος της ηλεκτρικής κίνησης πολύ μικρών, 
μικρών, μεσαίων και μεγάλων ισχύων. 

45.   Συγκριτικά με τους κινητήρες Ε.Ρ., οι κινητήρες Σ.Ρ. παρουσιάζουν κάποια 
χαρακτηριστικά ανωτερότητας.  

46.   Για την λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών απαιτούνται τρία είδη υλικών : 
Ηλεκτρικοί αγωγοί, μονωτικά υλικά και αλουμίνιο.  

47.   Μια συνθήκη για να λειτουργήσει μια γεννήτρια είναι ο αγωγός να είναι ακίνητος 
ως προς το μαγνητικό πεδίο.  

48.   Η σχέση που δίνει την ΗΕΔ είναι E=B u L ημα 

49.   Η αρχή λειτουργίας των κινητήρων συνεχούς ρεύματος είναι F=B u L ημα. 

50.   Το ζύγωμα είναι εξάρτημα του δρομέα. 

51.   Οι ψηκτροφορείς είναι εξάρτημα του στάτη. 

52.   Ο ανεμιστήρας είναι εξάρτημα του στάτη. 

53.   Το τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου είναι εξάρτημα του δρομέα. 

54.   Τα πέδιλα των πόλων είναι το πλατύτερο μέρος του πόλου και βρίσκονται μακριά 
από το επαγωγικό τύμπανο.  

55.   Το τύλιγμα του πόλου τυλίγεται με βαμβακερή ταινία και βαφτίζεται-εμποτίζεται σε 
βερνίκι.  

56.   Ο ψηκτροφορέας αποτελείται από ένα σιδερένιο δακτύλιο, τα καπάκια των 
ψηκτροθηκών και τις ψηκτροθήκες. 

57.   Ο άξονας του δρομέα φέρει το επαγωγικό τύμπανο, τον συλλέκτη και τον 
ανεμιστήρα και στρέφεται ανεξάρτητα από αυτά. 

58.   Η πλήμνη είναι ειδική κατασκευή και χρησιμοποιείται σε μηχανές μεγάλης σχετικά 
ισχύος.  

59.   Ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης των σπειρών διακρίνουμε δυο μεγάλες κατηγορίες 
τυλιγμάτων: τα βροχοτυλίγματα και τα κυματοτυλίγματα.  

60.   Στα βροχοτυλίγματα η διατομή των αγωγών είναι μικρή. 

61.   Τα κυματοτυλίγματα χρησιμοποιούνται σε μηχανές υψηλής τάσης και μεσαίας 
έντασης ρεύματος.  

62.   Σε κάθε κυματοτύλιγμα χρειάζονται μόνο δυο ψήκτρες, μια αρνητική και μια θετική.  

 

2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Σ. Ρ. 

Να χαρακτηρίσετε  (Σ)ωστό ή (Λ)άθος τις παρακάτω προτάσεις   

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΕΠΑΛ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  
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63.   Τα μικτά τυλίγματα χρησιμοποιούνται σε μηχανές μεσαίας τάσης και μεσαίας 
έντασης ρεύματος.  

64.   Ρεύμα διέγερσης ονομάζεται το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο του κάθε πόλου.  

65.   Η δημιουργία ηλεκτρικού πεδίου από ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται διέγερση.  

66.   Οι μαγνητογεννήτριες δεν χρησιμοποιούν μόνιμους μαγνήτες αλλά 
ηλεκτρομαγνήτες.  

67.   Υπάρχουν τέσσερις τρόποι παροχής ρεύματος διέγερσης και ένας από αυτούς 
γίνεται με την χρήση γεννήτριας σύνθετης διέγερσης.  

68.   Στις γεννήτριες ξένης διέγερσης η τάση εξόδου είναι ικανή να μεταβάλλεται σε 
μικρά όρια τιμών.  

69.   Στις γεννήτριες ξένης διέγερσης, η διακύμανση τάσης είναι περίπου 15-20%. 

70.   Στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης, το τύλιγμα διέγερσης συνδέεται παράλληλα 
προς το εξωτερικό φορτίο και προς το επαγωγικό τύμπανο.  

71.   Κατά την τροφοδότηση του τυλίγματος στις γεννήτριες παράλληλης διέγερσης, είναι 
σημαντικό να εξασθενεί το μαγνητικό πεδίο των πόλων για λόγους ασφαλείας της 
διάταξης.  

72.   Οι γεννήτριες σειράς δεν παρουσιάζουν σταθερότητα τάσης σε αντίθεση με τις 
γεννήτριες ξένης διέγερσης  και παράλληλης διέγερσης.  

73.   Όταν οι γεννήτριες παρουσιάζουν μικρή μεταβολή της τάσης όταν μεταβάλλεται το 
φορτίο χαρακτηρίζονται ως γεννήτριες με διαφορική σύνθετη αντίσταση.  

74.   Στις γεννήτριες με διαφορική σύνθετη αντίσταση, οι γεννήτριες παρουσιάζουν 
μεγάλη πτώση τάσης και μικρό ρεύμα βραχυκύκλωσης. 

75.   Οι απώλειες γεννήτριας διακρίνονται σε σταθερές απώλειες και μαγνητικές 
απώλειες.  

76.   Ονομαστική ισχύς γεννήτριας ονομάζεται η μικρότερη τιμή ισχύος που μπορεί να 
προσφέρει συνεχώς η γεννήτρια όταν εργάζεται με την ονομαστική τάση και 
ταχύτητα.  

77.   Οι μαγνητικές απώλειες διακρίνονται σε απώλειες υστέρησης και απώλειες 
δινορρευμάτων. 

78.   Ο βαθμός απόδοσης μιας γεννήτριας μπορεί να πάρει τιμές μεγαλύτερες από την 
μονάδα.  

79.   Ο βαθμός απόδοσης γίνεται μέγιστος όταν οι σταθερές απώλειες εξισωθούν με τις 
μεταβλητές απώλειες της γεννήτριας.  

80.   Οι μηχανικές απώλειες είναι μόνο οι απώλειες τριβής του άξονα του δρομέα στα 
έδρανα του στάτη, των ψηκτρών με τον συλλέκτη. 

81.   Οι απώλειες δινορρευμάτων είναι απώλειες θερμότητας και είναι ανάλογες με την 
ένταση του ρεύματος του επαγωγικού τυμπάνου. 

82.   Οι κινητήρες Σ.Ρ. έχουν αρχή λειτουργίας την  E=B u L ημα. 

83.   Η ένταση του ρεύματος που απορροφά ο κινητήρας είναι σταθερή είτε ο κινητήρας 
εργάζεται με φορτίο είτε εργάζεται χωρίς φορτίο.  
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84.   Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του κινητήρα είναι ανάλογο της ΑΗΕΔ Εα. 

85.   Το ρεύμα κανονικής λειτουργίας του κινητήρα είναι αντιστρόφως ανάλογο της 
αντίστασης του επαγωγικού τυμπάνου Rτ. 

86.   Η ΑΗΕΔ είναι ανάλογη της μαγνητικής ροής Φ. 

87.   Η ΑΗΕΔ είναι ανάλογη του αριθμού των περιστροφών n. 

88.   Η ΑΗΕΔ είναι ανάλογη της έντασης του ρεύματος.  

89.   Κατά την εκκίνηση το ρεύμα Ι γίνεται μέγιστο και ικανό να προκαλέσει βλάβη διότι 
γίνεται μέγιστη η ΑΗΕΔ.  

90.   Η ροπή στρέψης των κινητήρων εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής του 
κινητήρα n.  

91.   Όταν ο κινητήρας φορτιστεί, η ταχύτητα περιστροφής θα αυξηθεί λίγο ώστε να 
αυξηθεί λίγο και η ΑΗΕΔ.  

92.   Ένας από τους τρόπους για την ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα 
είναι να μεταβάλλουμε την τάση V του επαγωγικού τυμπάνου.  

93.   Η μηχανική ισχύς που παρέχει ένας κινητήρας είναι αντιστρόφως ανάλογη του 
αριθμού των περιστροφών n.  

94.   Σε έναν κινητήρα η μηχανική ισχύς είναι πάντα μικρότερη από την ηλεκτρική ισχύ.  

95.   Αλλάζοντας την  πολικότητα των μαγνητικών πόλων μπορούμε να πετύχουμε 
αλλαγή φοράς περιστροφής του κινητήρα.  


