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Ηλεκηρικές Μητανές 

Σατινίδης Σσμεών 

Φσζικός Ραδιοηλεκηρολόγος 
 

1.Ση νλνκάδνπκε κεηαζρεκαηηζηέο (Μ/) θαη πνηα ε επίδξαζε ηνπο  ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε 

Λύζη. Μεηαζρεκαηηζηήο είλαη κηα εηδηθή κεραλή Δ.Ρ  πνπ απμνκεηώλεη 

ηα βαζηθά ειεθηξηθά κεγέζε όπσο ηάζε θαη έληαζε. Ο κεηαζρεκαηηζηήο 

παίδεη ζπνπδαίν ξόιν ζηε ζύγρξνλε δσή , αθνύ κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

γίλεηαη νηθνλνκηθά ε κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ε ρξήζε 

ηεο από νπνηνλδήπνηε θαηαλαισηή. 

 

2. Μ/ κε 300 ζπείξεο ζην πξσηεύνλ θαη 60 ζην δεπηεξεύνλ , όηαλ 

ηξνθνδνηείηαη από δίθηπν 220V δίλεη ζην δεπηεξεύνλ ηνπ ηάζε 

α) 44V 

β)22V 

γ)20A 

δ) 4Α 

Να βξείηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ην απνηέιεζκα 

 

3.Ση είλαη κεηαζρεκαηηζηήο  1/1 θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

Λύζη. Δίλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο πνπ έρεη αξηζκό ζπεηξώλ ηνπ 

πξσηεύνληνο ίζν κε ηνλ αξηζκό ζπεηξώλ ηνπ δεπηεξεύνληνο. Ο ιόγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε απηόλ ηνλ κεηαζρεκαηηζηή είλαη λα απνθόςνπκε ηε 

ζύλδεζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνύ κε ηελ γείσζε πνπ ππάξρεη ζην 

πξσηεύνλ. Γηα πξνζηαζία από ειεθηξνπιεμία ρξεζηκνπνηνύληαη απηνί νη 

κεηαζρεκαηηζηέο ρσξίο γείσζε ζην δεπηεξεύνλ. 

 

4.Πνηεο νη δηαθνξέο ελόο κεηαζρεκαηηζηή ΑΜ/  από έλαλ Μ/ 

Λύζη. Δρνπλ ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο ιόγσ ηνπ ελόο ηπιίγκαηνο , 

αιιά θαη ηνπ κηθξνύ βάξνπο ησλ αγσγώλ θαη επνκέλσο ιηγόηεξεο 

απώιεηεο δει. πνιύ θαιύηεξν βαζκό απόδνζεο πνπ πιεζηάδεη ην 100% 

 

5.Ση νλνκάδνπκε Μ/  νξγάλσλ κεηξήζεηο θαη πνηνο ν ζθνπόο ηνπο 

Λύζη. Ολνκάδνπκε ηνπο Μ/ πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ κέηξεζε 

κεγάισλ ηάζεσλ ή εληάζεσλ ξεύκαηνο. Γηα ην ζθνπό απηό 

παξεκβάιινληαη κεηαμύ αγσγώλ ησλ δηθηύσλ θαη ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο 

θαη ππνβηβάδνπλ θαηά ηελ ζρέζε κεηαθνξάο ηελ ηάζε ή ηελ έληαζε πνπ 

ζέινπκε λα κεηξήζνπκε. 

 

6.Ση γλσξίδεηε γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 3-Μ/ 

Λύζη. ηνπο 3-Μ/ ππάξρνπλ ηξία ηπιίγκαηα Τ.Σ θαη ηξία  ηπιίγκαηα 

Υ.Σ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηνπο  ηξεηο θνξκνύο ηνπ ππξήλα. Κάζε θνξκόο 



 

 

2 

2 

κε ηα δύν ηπιίγκαηα ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο 1-Μ/. Σα ηπιίγκαηα 

ζπλδένληαη είηε ζε αζηέξα είηε ζε ηξίγσλν 

7. Πνπ βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Μ/ 

Λύζη.H αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν 

ηεο επαγσγήο. Σξνθνδνηώληαο ην πξσηεύνλ κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα 

δεκηνπξγείηαη κεηαβαιιόκελν καγλεηηθό πεδίν. Λόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο επαγσγήο , αλαπηύζζεηαη ζην δεπηεξεύνλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 

ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ δίλεηαη από ηνλ ηύπν 
max2

...44,4 nfE  

 

8. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζηή απηνθηλήησλ 

 

9.Πνηα είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ θηλεηήξσλ Ρ 

 

10.Με πνηνπο ηξόπνπο ξπζκίδνπκε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

θηλεηήξσλ Ρ 

Λύζη.  Γηα λα ξπζκίζνπκε ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ θηλεηήξσλ 

ζπλερνύο ξεύκαηνο πξέπεη λα κεηαβάινπκε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ 

θηλεηήξα U ε λα κεηαβάινπκε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο 

ησλ πόισλ από ηελ νπνία εμαξηάηαη ε καγλεηηθή ξνή ή λα κεηαβάινπκε 

θαη ηα δύν κεγέζε. 

 

11.ε ηη δηαθξίλνληαη ηα ηπιίγκαηα  κεραλώλ Ρ θαη πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη 

Λύζη. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα άθξα ησλ νκάδσλ ηνπ ηπιίγκαηνο 

ηνπ επαγσγηθνύ ηύκπαλνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ηνκείο ηνπ ζπιιέθηε, ηα 

ηπιίγκαηα ησλ κεραλώλ Ρ δηαθξίλνληαη ζε βξνρνηπιίγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεραλέο ρακειήο ηάζεο θαη πςειήο έληαζεο 

ξεύκαηνο θαη ζε θπκαηνηπιίγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεραλέο 

πςειήο ηάζεο θαη ρακειήο έληαζεο ξεύκαηνο 

 

12.Ση νλνκάδνπκε βαζκό απόδνζεο γελλήηξηαο Ρ 

Λύζη. Ο ιόγνο ηεο ηζρύνο πνπ δίλεη κηα γελλήηξηα πξνο ηελ ηζρύ πνπ 

απνξξνθά από ηελ θηλεηήξηα κεραλή νλνκάδεηαη βαζκόο απόδνζεο ηεο 

γελλήηξηαο. Ο βαζκόο απόδνζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην θνξηίν ηεο. 

 

13. Ση γλσξίδεηε  γηα ηηο απώιεηεο ησλ γελλεηξηώλ ΓΡ 

Λύζη. Οη απώιεηεο ησλ γελλεηξηώλ ΑΠ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε 

ζηαζεξή πεξίπνπ ηάζε θαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο , 

δηαθξίλνληαη ζε : 

Απώιεηεο ζηαζεξέο , δει. αλεμάξηεηεο ηνπ θνξηίνπ ηεο γελλήηξηαο όπσο 

κεραληθέο ιόγσ ηξηβώλ θαη καγλεηηθέο ιόγσ πζηέξεζεο θαη 

δηλνξξεπκάησλ 
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Απώιεηεο κεηαβιεηέο , δει. κεηαβαιιόκελεο κε ην θνξηίν όπσο ιόγσ 

ζεξκόηεηαο 

14. Από πνηα κέξε απνηειείηαη ν ζηάηεο 

 

15. Γηα πνηνπο ιόγνπο έλαο Μ/ ππεξζεξκαίλεηαη 

Λύζη. α) Τπεξθόξηηζε 

β) Βξαρπθύθισκα ζηα ηπιίγκαηα 

γ) Βξαρπθύθισκα ζηα ειάζκαηα ηνπ ππξήλα 

δ) Ο ρώξνο δελ αεξίδεηαη θαιά 

 

16. Πνηα ηα θύξηα κέξε ησλ γελλεηξηώλ θαη θηλεηήξσλ Ρ 

Λύζη. Σα θπξηόηεξα κέξε είλαη: 

Α)Ο ζηάηεο πνπ έρεη ηνπο καγλεηηθνύο πόινπο θαη ην δύγσκα 

Β) Ο δξνκέαο κε ην επαγσγηθό ηύκπαλν θαη ην ζπιιέθηε 

Γ) Ο  ςεθηξνθνξέαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην αθίλεην κέξνο ηεο κεραλήο 

 

17. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ ηζρύ κηαο γελλήηξηαο Ρ 


