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ΘΔΜΑ Α  

Α1.  

α. Λ  

β. Λ  

γ. Σ  

δ. Λ  

ε. Λ  

Α2.  

1. γ  

2. δ  

3. α  

4. β  

5. ζη  

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ζηαζεξή ηελ ηάζε(U) πνπ 

εθαξκόδνπκε ζην επαγσγηθό ηύκπαλν θαη λα κεηαβάιινπκε, κε ηε βνήζεηα ελόο 

ξννζηάηε, ην ξεύκα δηέγεξζεο. Όηαλ ην ξεύκα δηέγεξζεο ειαηηώλεηαη, ηόηε ν 

αξηζκόο ζηξνθώλ αλά ιεπηό(n) ηνπ θηλεηήξα απμάλεηαη, ελώ όηαλ ην ξεύκα 

δηέγεξζεο απμεζεί, ηόηε ν αξηζκόο ζηξνθώλ ειαηηώλεηαη.  

Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ έληαζε δηέγεξζεο ζηαζεξή θαη λα 

κεηαβάιινπκε ηελ ηάζε(U) ηνπ επαγσγηθνύ ηπκπάλνπ. Όηαλ ε ηάζε (U) ηνπ 

ηπκπάλνπ απμάλεηαη, ηόηε απμάλεηαη θαη ν αξηζκόο ζηξνθώλ αλά ιεπηό(n) ηνπ 

επαγσγηθνύ ηπκπάλνπ, δειαδή κεγαιώλεη θαη ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο.  

 

Β2. Μεηνλέθηεκα ΑΜ/Σ:  

Σηνλ ΑΜ/Σ δελ ππάξρεη ειεθηξηθή κόλσζε κεηαμύ ησλ δύν ηπιηγκάησλ.  

Πιενλεθηήκαηα ΑΜ/Σ:  

Φακειόηεξν θόζηνο  

Μηθξόηεξν βάξνο  

Ληγόηεξεο απώιεηεο  

Μεγαιύηεξν βαζκό απόδνζεο  



Β3. α) Σηνπο αζύγρξνλνπο ηξηθαζηθνύο θηλεηήξεο, ν δξνκέαο είλαη ειεθηξηθά 

αλεμάξηεηνο από ην ζηάηε θαη δελ ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα από ην δίθηπν. Σηα 

ηξία ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηε δίλνπκε ηξηθαζηθό ξεύκα θαη δεκηνπξγείηαη ην 

ζηξεθόκελν καγλεηηθό πεδίν πνπ ηέκλεη ηηο ζπείξεο ηνπ δξνκέα. Σην δξνκέα 

αλαπηύζζνληαη επαγσγηθά ξεύκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία καγλεηηθήο 

δύλακεο (Laplace) πνπ πεξηζηξέθεη ην δξνκέα.  

β) Η ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο n ηνπ θηλεηήξα είλαη πάληνηε κηθξόηεξε από ηε 

ζύγρξνλε ηαρύηεηα ns ηνπ ζηξεθόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Αλ ππνζέζνπκε όηη 

n=ns , ηόηε δελ ζα πξνιαβαίλεη ην καγλεηηθό πεδίν λα θόςεη ηνπο αγσγνύο ηνπ 

δξνκέα, δελ ζα έρνπκε επαγσγή θαη θπζηθά ζα κεδεληζζεί ε καγλεηηθή δύλακε 

θαη ζα ζηακαηήζεη ν θηλεηήξαο. 

 

Β4.  Με ηνπο Μ/Σ νξγάλσλ κέηξεζεο πεηπραίλνπκε ηαπηόρξνλα:  

Τελ αύμεζε ηεο πεξηνρήο κεηξήζεσλ ησλ νξγάλσλ  

Τελ ειεθηξηθή απνκόλσζή ηνπο από ηα θπθιώκαηα Υ.Τ  

Τελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζε ζέζεηο πξνζηηέο θαη αθίλδπλεο γηα ην ρεηξηζηή ηνπο  

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1.  Έμη πόινη => 3 δεύγε πόισλ => p=3  

ns = 60·f /p => ns = 1000 ζηξ/min  

 

Γ2. s = (ns – n) /ns => ns = 955 ζηξ/min  

 

Γ3. P = T·n /9,55 => T = 24 N·m 

 

Γ4.  Επεηδή έρνπκε ζπλδεζκνινγία αζηέξα Ιπ = Ιθ => Ιπ = 5 Α  

Uπ = √3· Uθ => Uπ = 230√3 V  

P1 = √3·Uπ·Ιπ·ζπλθ => P1 = √3·230√3·5·0,8 => P1 = 2760 W 



ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. n = 1200 ζηξ/min  =>  n = 20 ζηξ/sec  

 

E = K·Φ·n => E = 416 V  

 

Γ2.  Uo = E => Uo = 416 V  

 

ε% = (Uo – UN) /UN => 4100 = (416 – UN)/UN => UN =400 V  

 

Γ3.  Pει1 = RΤ·ΙT
2
 => Pει1 = 256 W  

 

Γ4. Rδ = Uν/Ιδ => Rδ = 416 Ω  

 

Pει2 = Rδ·Ιδ
2
 => Pει2 = 416 W  

 

Γ5. P = UN·IT => P = 6400 W (Ιζρύο εμόδνπ)  

 

ε = P/Pεηζ => Pεηζ = 8000W 


