ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ηλεκτρικά Κυκλώµατα – Μετρήσεις
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Κάθε πηγή τάσης µπορεί να δώσει ρεύµα το οποίο δεν
µπορεί να ξεπεράσει µία οριακή τιµή.

Σ

Λ

Σ

Λ

3. Η επαγωγική ΗΕ∆ στα άκρα ενός πλαισίου µε n σπείρες, το
οποίο περιστρέφεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο, ισούται µε:
Ε = n·dΦ / dt.

Σ

Λ

4. Αν η συχνότητα του ρεύµατος είναι µηδέν, τότε το ιδανικό
πηνίο συµπεριφέρεται σαν ένα βραχυκύκλωµα στο συνεχές
ρεύµα.

Σ

Λ

5. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρµοσθεί
εναλλασσόµενη τάση, τότε το ρεύµα που περνά από τον
πυκνωτή C είναι εναλλασσόµενο και έχει συχνότητα ίση µε
αυτή της τάσης.

Σ

Λ

6. Τα αµπερόµετρα πρέπει να συνδέονται πάντοτε παράλληλα
µε το κύκλωµα του οποίου η ένταση πρέπει να µετρηθεί.

Σ

Λ

7. Στην πράξη, η εσωτερική αντίσταση των αµπεροµέτρων
φτάνει τις µερικές δεκάδες Ohm.

Σ

Λ

2. Ένας συσσωρευτής µπορεί να συνδεθεί µε κατάλληλο
τρόπο µε µία ηλεκτρική πηγή η οποία δίνει ρεύµα σε
βιοµηχανική κλίµακα.

9

8. Τα βολτόµετρα συνδέονται πάντοτε σε σειρά στο τµήµα
του ηλεκτρικού κυκλώµατος του οποίου η τάση πρέπει να
µετρηθεί.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

9. Για την αποφυγή σφάλµατος, κατά τη µέτρηση µιας
άγνωστης αντίστασης RX µε σύγκριση τάσεων πρέπει η
πρότυπη RN να είναι περίπου ίση µε την άγνωστη
αντίσταση.
10. Για την αποφυγή σφάλµατος, κατά τη µέτρηση µιας
άγνωστης αντίστασης RX µε σύγκριση εντάσεων, θα πρέπει
η πρότυπη αντίσταση RN να είναι πολύ µεγαλύτερη από το
RX.
11. Τα βατόµετρα είναι όργανα, µε τα οποία µπορούµε να
µετρήσουµε απευθείας την ισχύ.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Ο νόµος του Ohm δίνεται από τη σχέση:
α) i =

R
V

β) i = R · V
γ) i =

V
R

δ) R = i · V
2. Όταν δύο πηγές συνδέονται παράλληλα, τότε
α) δηµιουργούνται ρεύµατα κυκλοφορίας.
β) η πηγή µε τη µεγαλύτερη ΗΕ∆ στέλνει ρεύµα στην άλλη πηγή.
γ) η πηγή µε τη µικρότερη ΗΕ∆ στέλνει ρεύµα στην άλλη πηγή.
δ) πρέπει να είναι απόλυτα όµοιες.
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3. Αν σε µία συνδεσµολογία πηγών τάσης υπάρχουν m παράλληλη κλάδοι µε n

πηγές τάσης ανά κλάδο, τότε η ισοδύναµη τάση και αντίσταση είναι:
α) Ε
β) Ε
γ) Ε
δ) Ε

ΟΛ

ΟΛ

ΟΛ

ΟΛ

=

r
Ε
και r = m ⋅
n
ΟΛ
n

= n ⋅ E και r

= n⋅

= n ⋅ E και r

=

ΟΛ

ΟΛ

=

r
m

r
n⋅m

r
Ε
και r =
n
n⋅m
ΟΛ

4. Ο διαιρέτης τάσης µπορεί να εφαρµοσθεί στη γενική περίπτωση, όπου µία

πηγή τάσης V τροφοδοτεί n αντιστάσεις R1, R2, .... Rn συνδεσµολογηµένες
σε σειρά. Στην περίπτωση αυτή ισχύει:
α) Vi =

Ri
( R + R + ... + R ) ⋅ V
1

β) Vi =
γ) Vi =

n

( R + R + ... + R ) ⋅ V
1

2

n

Ri
Ri ⋅ Vi
( R + R + ... + R )
1

δ) Vi =

2

2

n

Ri ⋅ V
( R + R + ... + R )
1

2

n

όπου i = 1, 2, 3 ... n
5. Ένα πλαίσιο περιστρέφεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο. Αν συνδεθεί µε µία

αντίσταση, ώστε να σχηµατίζεται κλειστό κύκλωµα, τότε η ένταση του
ρεύµατος είναι:
α) i = I0συνωt
β) i = I0ηµωt
γ) i = –I0συνωt
δ) i = –I0ηµωt
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6. Όπως αποδεικνύεται, η ενεργός ένταση δίνεται από τη σχέση:

=Ι

α) I
εν

2
0

=Ι

β) I
εν

=

γ) I

3
0

Ι

=

δ) I
εν

0

2

εν

Ι

0

3

7. Αν σε µία ωµική αντίσταση εφαρµοσθεί εναλλασσόµενη τάση τότε
α) η τάση και η ένταση είναι µεγέθη συµφασικά και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0).
β) η τάση και η ένταση είναι µεγέθη συµφασικά και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0συν(ωt + Φ0).
γ) η τάση προηγείται της έντασης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

δίνεται ως: i = I0συν(ωt + Φ0).
δ) η ένταση προηγείται του ρεύµατος κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

δίνεται ως: i = I0συν(ωt + Φ0).
8. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου εφαρµοσθεί εναλλασσόµενη τάση τότε
α) η ένταση προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 + 90°).
β) η ένταση προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 – 90°).
γ) η τάση προπορεύεται της έντασης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 – 90°).
δ) η τάση προπορεύεται της έντασης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 + 90°).

12

9. Η µ1έγιστη και η ενεργός τιµή της τάσης στα άκρα ενός ιδανικού πηνίου που

διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα δίνονται από τις σχέσεις:
α) V = ωL ⋅ I , V =
0

0

εν

β) V = ωL ⋅ I , V =
0

γ) V =
0

0

LI

0

ω

εν

LI

εν

ω
ωI

εν

L

, V = ωLI εν
εν

δ) V = ωL ⋅ I , V = ωLI εν
0

0

εν

10. Ο πυκνωτής παρουσιάζει αντίσταση η οποία ονοµάζεται χωρητική (XC) και

δίνεται από τη σχέση:
α) X = ωC
C

β) X =

C
ω

γ) X =

1
ωC

δ) X =

1

C

C

C

ω2C

11. Αν στα άκρα ενός ιδανικού πυκνωτή εφαρµοσθεί εναλλασσόµενη τάση, τότε:
α) η τάση προπορεύεται του ρεύµατος κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 + 90°).
β) το ρεύµα προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 +90°).
γ) η τάση προπορεύεται του ρεύµατος κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 – 90°).
δ) το ρεύµα προπορεύεται της τάσης κατά 90° και η µορφή του ρεύµατος

είναι: i = I0ηµ(ωt + Φ0 – 90°).

13

12. Η µέγιστη και η ενεργός τιµή της τάσης και της έντασης σε ένα ιδανικό

πηνίο δίνονται από τις σχέσεις:
α) V =
0

β) V =
0

γ) V =
0

δ) V =
0

I

0

ωC
I
0

ωC

, V =
εν

, V =

I

εν

ωC
ωI

εν

εν

C

I
ωC
, V = εν
ωC
I
εν
0

ωC
ωC
, V =
I
I
εν
0

εν

13. Η διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης και της έντασης σε ένα κύκλωµα

αντίστασης - πηνίου (RL) είναι:
 ωL 
α) Φ = τοξηµ 

 R 
 ωL 
β) Φ = τοξεφ 

 R 
 R 
γ) Φ = τοξεφ 

 ωL 
 R 
δ) Φ = τοξηµ 

 ωL 

14. Η στιγµιαία ένταση στο κύκλωµα ωµικής αντίστασης πηνίου (RL) είναι:

α)

β)

γ)

δ)

 ωL 
( ωt + Φ + τοξεφ 

0
 R 
i = V ηµ
Ζ
0
 ωL 
( ωt + Φ + τοξεφ 

0
 R 
i = V συν
Ζ
0
 R 
( ωt + Φ − τοξεφ 

0
 ωL 
i = V ηµ
Ζ
0
 ωL 
( ωt + Φ − τοξεφ 

0
 R 
i = V ηµ
Ζ
0
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15. Σε ένα κύκλωµα ωµικής αντίστασης - πηνίου (RL)
α) η τάση προηγείται του ρεύµατος κατά γωνία Φ = τοξεφ 

ωL 

 R 

Ζ

ωL 

 R 

β) το ρεύµα προηγείται της τάσης κατά γωνία Φ = τοξεφ 
Ζ

γ) το ρεύµα προηγείται της τάσης κατά γωνία Φ = τοξεφ 

R 

ω
 L

Ζ

δ) η τάση προηγείται του ρεύµατος κατά γωνία Φ = τοξεφ 
Ζ

R 

ω
 L

16. Σε ένα κύκλωµα RLC που τροφοδοτείται µε ηµιτονοειδή τάση, υπολογίζεται,

ότι η σύνθετη αντίσταση είναι:
2

1  

α) Ζ =  R 2 +  ωL +
 
ωC  



2


1 
2
β) Ζ =  ωL +
 −R 
ωC 



2

1  

γ) Ζ =  R 2 +  ωL −
 
ωC  




1/ 2

1/ 2

1/ 2

2

 
 1
δ) Ζ =  R 2 + 
− ωL  
 
 ωC



1/ 2
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17. Σε κύκλωµα RLC που τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση, η διαφορά

φάσης µεταξύ τάσης και έντασης είναι:
1 

  ωL − ωC  
α) Φ = τοξηµ 

R
Z









R
β) Φ = τοξηµ 

Z
  ωL − 1  
ωC  
 




R
γ) Φ = τοξεφ 

Z
  ωL − 1  
ωC  
 
1 

  ωL − ωC  
δ) Φ = τοξεφ 

R
Z




18. Για να είναι το παραγόµενο ρεύµα απόλυτα συµµετρικό τριφασικό, πρέπει

στα άκρα των πηνίων να συνδεθούν τρεις αντιστάσεις, όπου:
α) η µία είναι διπλάσια της άλλης.
β) να είναι όλες ίσες µεταξύ τους.
γ) η µία είναι τριπλάσια της άλλης.
δ) η µία είναι ωµική, η δεύτερη επαγωγική και η τρίτη χωρητική.
19. Για τη µεταφορά του ρεύµατος σε µεγάλες αποστάσεις χρησιµοποιούνται

µόνο
α) δύο αγωγοί.
β) τρεις αγωγοί.
γ) τρεις αγωγοί και ο ουδέτερος.
δ) δύο αγωγοί και ο ουδέτερος.
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20. Στη σύνδεση κατ’ αστέρα αποδεικνύεται ότι:
α) V = 3V
π
Φ
V
β) V = Φ
π
3

γ) V = 2V
π
Φ

V
δ) V = Φ
π
2
21. Στη σύνδεση κατά τρίγωνο ισχύει ότι:

Ι
α) Ι = Φ
π
3
β) Ι = 3Ι
π
Φ
γ) V = Ι
π
Φ
δ) Ι = 2Ι
π
Φ
22. Τα αµπερόµετρα πρέπει να κατασκευάζονται µε πολύ µικρή εσωτερική

αντίσταση r0 διότι:
α) ελαχιστοποιείται η ένταση του ρεύµατος.
β) µεγιστοποιείται η ένταση του ρεύµατος.
γ) ελαχιστοποιείται το σφάλµα µέτρησης.
δ) µεγιστοποιείται η πτώση τάσης στο όργανο.
23. Τα βολτόµετρα πρέπει να κατασκευάζονται µε πολύ µεγάλη εσωτερική αντί-

σταση διότι:
α) ελαχιστοποιείται το ρεύµα του κυκλώµατος.
β) µεγιστοποιείται η ολική αντίσταση του κυκλώµατος.
γ) ελαχιστοποιείται το κόστος κατασκευής.
δ) ελαχιστοποιείται το σφάλµα µέτρησης.
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24. Για την καλύτερη αξιοπιστία της µέτρησης µιας άγνωστης αντίστασης RX µε

τη

µέθοδο

της

σύγκρισης

τάσεων,

πρέπει

η

αντίσταση

rv

του

χρησιµοποιούµενου βολτόµετρου να είναι:
α) rv pp R X
β) rv ≈ R X
γ) rv ≈ 2R X
δ) rv ff R X
25. Για την καλύτερη αξιοπιστία της µέτρησης µιας άγνωστης αντίστασης RX µε

τη µέθοδο της σύγκρισης εντάσεων, πρέπει η αντίσταση rΑ του
χρησιµοποιούµενου αµπερόµετρου να είναι:
α) rA ff R X
β) rA pp R X
γ) rA ≈ R X
δ) rA ≈ 3R X
26. Κατά τη µέτρηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή µε βολτόµετρο

αµπερόµετρο και συχνόµετρο ισχύει:
α) C = 2πf
XC

β) C =

γ) C =

2 πX C
f

1
2πfX C

δ) C = 2πf
XC
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27. Κατά τη µέτρηση της ισχύος PK µε βατόµετρο, αν το πηνίο τάσης τοποθετηθεί

µετά το πηνίο έντασης και το βατόµετρο δείχνει ένδειξη Pω τότε:
α) PK = Pω −

V2
rv

2
β) PK = Pω + V

rv

2
γ) PK = V − Pω

rv

δ) PK =

rv
V2

− Pω

28. Κατά τη µέτρηση της ισχύος PK µε βατόµετρο, το πηνίο τάσης τοποθετείται

µετά το πηνίο έντασης, οπότε το σφάλµα µέτρησης είναι:
α) σ =

V 2 ⋅ rv
PK

β) σ =

PK

γ) σ =

δ) σ =

V 2 ⋅ rv

PK ⋅ r v
V2

V2
r v ⋅ PK

29. Κατά τη µέτρηση της ισχύος PK µε βατόµετρο, αν το πηνίο τάσης τοποθετηθεί

πριν από το πηνίο έντασης και το βατόµετρο δείχνει ένδειξη Pω τότε:
α) PK = Pω + I 2 ⋅ rα
β) PK = Pω − I 2 ⋅ rα
γ) PK = I 2 ⋅ rα − Pω
2

δ) P = Pω + I
K
r
α
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30. Στη σύνδεση κατά τρίγωνο ισχύει ότι:
α) V π = 3 VΦ

β) V π =

V

Φ
3

γ) V π = VΦ 2
δ) V π = VΦ

Ερωτήσεις αντιστοίχισης
• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
1. Τα σώµατα, ανάλογα µε την αντίσταση που παρουσιάζουν διακρίνονται σε
Α

Β

1. σώµατα που εµφανίζουν µικρή ηλεκτρι___ ηµιαγωγούς

κή αντίσταση σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.

___ αγωγούς

2. σώµατα

που

εµφανίζουν

µεγάλη

ηλεκτρική αντίσταση.
___ µονωτές

3. σώµατα

που

εµφανίζουν

µικρή

ηλεκτρική αντίσταση.
4. σώµατα

που

εµφανίζουν

σχετικά

µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση, αλλά
µικρότερη από τα µονωτικά υλικά.
5. σώµατα
ηλεκτρική

που

αντίσταση

θερµοκρασίες.
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εµφανίζουν
σε

µεγάλη
υψηλές

2. Το ηµιτονοειδές εναλλασόµενο ρεύµα περιγράφεται µε τις σχέσεις:
i = I0ηµωt = I0ηµ2πft, όπου:
Α
Β
1. περίοδος
___ f
2. στιγµιαία φάση
3. συχνότητα
___ ω
4. πλάτος
___ Ι0
5. κυκλική συχνότητα
3. Ένα εναλλασσόµενο µέγεθος µπορεί
µε ένα διάνυσµα, αν ισχύει ότι:
Α
1.
___ µήκος διανύσµατος
2.
___ τετµηµένες
3.
___ κάθε φυσικό µέγεθος
4.

να αντιπροσωπεύεται στο επίπεδο xOy

Β
παριστάνεται σαν διάνυσµα, άσχετα αν
είναι ή δεν είναι διάνυσµα.
αποτελεί τον άξονα των προβολών ή
των στιγµιαίων τιµών.
αποτελεί την αρχή των φάσεων.
έχει µέτρο ίσο µε το πλάτος του
εναλλασσόµενου µεγέθους.
5. είναι η γωνία που σχηµατίζει το
διάνυσµα µε τον θετικό πραγµατικό
άξονα.

1 
4. Σε ένα κύκλωµα RLC, η παράσταση:  ωL −
 αποτελεί κρίσιµο


ωC 

παράγοντα και για την αναφερόµενη παράσταση εµφανίζονται οι εξής τρεις
περιπτώσεις:
Α
Β
1. η σύνθετη αντίσταση παίρνει µέγιστη
τιµή (Ζmax).
1
___ ωL −
<0
2. η ένταση του ρεύµατος παίρνει
ωC
ελάχιστη τιµή (Ιmin).
3. το κύκλωµα παρουσιάζει επαγωγική
1
___ ωL −
>0
συµπεριφορά.
ωC
4. το κύκλωµα έχει ωµική συµπεριφορά
(συντονισµός κυκλώµατος).
1
=0
___ ωL −
5. το κύκλωµα παρουσιάζει χωρητική
ωC
συµπεριφορά.
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5. Τα κλασσικά όργανα διακρίνονται, µε βάση την αρχή λειτουργίας τους, σε

διάφορες κατηγορίες, όπως:
Α

Β

1. η λειτουργία τους στηρίζεται στη
___ επαγωγικά όργανα

θερµότητα που εκλύεται κατά τη
διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος από

___ ηλεκτροδυναµικά όργανα

αγωγό.
2. η λειτουργία τους είναι ίδια µε τη

___ ηλεκτροστατικά όργανα

λειτουργία

των

ασύγχρονων

κινητήρων.
3. η λειτουργία τους είναι ίδια µε εκείνη
των οργάνων στρεπτού πηνίου µε τη
διαφορά ότι υπάρχει ηλεκτροµαγνήτης
αντί µόνιµου µαγνήτη.
4. η λειτουργία τους στηρίζεται σε
µηχανικές δυνάµεις που ασκούνται
µεταξύ σωµάτων που βρίσκονται υπό
τάση.
5. η λειτουργία τους στηρίζεται στη ροπή
που αναπτύσσεται σε στρεπτό πηνίο, το
οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα
και βρίσκεται µέσα σε µαγνητικό πεδίο
µόνιµου µαγνήτη.
6. Με βάση το µετρούµενο µέγεθος, τα όργανα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α

Β

1. µετρούν
___ βατόµετρα

τη

συχνότητα

του

εναλλασσόµενου ρεύµατος.
2. µετρούν την ένταση του ηλεκτρικού

___ βολτόµετρα

ρεύµατος.
3. µετρούν την ισχύ που απορροφά µία
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___ αµπερόµετρα

κατανάλωση.
4. µετρούν

τη

θερµοκρασία

µιας

αντίστασης.
5. µετρούν την τάση µεταξύ δύο σηµείων.
7. Με βάση τον τρόπο, µε τον οποίο µας παρέχουν την τιµή του µετρούµενου

µεγέθους, τα όργανα διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:
Α

Β

1. παρέχουν την τιµή ενός µεγέθους από
___ καταγραφικά

κάποια χρονική στιγµή και µετά.
2. κάνουν

___ ενδεικτικά

αυτόµατη

εγγραφή,

συναρτήσει του χρόνου ή άλλου
µεγέθους, στο µέγεθος που µετρούν.

___ αθροιστικά

3. παρέχουν µέσω φωτεινού σήµατος
αθροιστικά την τιµή ενός µεγέθους
από κάποια χρονική στιγµή και µετά.
4. καταγράφουν αυτόµατα την ένταση
του ρεύµατος σε µία καθορισµένη
χρονική περίοδο.
5. παρέχουν µέσω φωτεινού σήµατος ή
ψηφιακού συστήµατος την τιµή που
έχει το µετρούµενο µέγεθος κατά τη
στιγµή της µέτρησης.

Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Α. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις
λέξεις που δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά των προτάσεων
που ακολουθούν. Να προσαρµόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση.
1. άεργη, πραγµατική, σύνθετη, χωρητική

Ονοµάζεται ………………… ισχύς, η ισχύς που καταναλίσκεται στο ωµικό
τµήµα µιας ……………… αντίστασης υπό µορφή θερµότητας.
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2. πραγµατική, επαγωγική, άεργος, σύνθετη

Ονοµάζεται ………………… ισχύς, η ισχύς που παρουσιάζεται στο
επαγωγικό ή χωρητικό µέρος µιας ……………… αντίστασης.
3. χωρητικό, θερµικό, επαγωγικό, ηλεκτροστατικό

Τα όργανα κινητού σιδήρου, τα ………………… και τα ………………
όργανα

είναι

κατάλληλα

για

απευθείας

µετρήσεις

συνεχών

και

εναλλασσόµενων ρευµάτων.
4. επαγωγικό, κινητό, θερµικό, ηλεκτροδυναµικό

Για τη µέτρηση της τάσης συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιούνται όργανα
………………… πηνίου, ενώ για τη µέτρηση της τάσης εναλλασσόµενου
ρεύµατος χρησιµοποιούνται……………… και ηλεκτροστατικά όργανα.
5. κινητό, λεπτό, χονδρό, σταθερό

Ένα βατόµετρο περιέχει δύο πηνία, δηλ. το πηνίο τάσης που αποτελείται από
πολλές σπείρες ………………… σύρµατος και είναι ……………… κινητό.
6. εσωτερική, εξωτερική, ηλεκτροδυναµική, ηλεκτρεγερτική

Κάθε ………………… πηγή τάσης χαρακτηρίζεται από µία ………………
δύναµη και από µία ………………… αντίσταση.

Β. Σε καθεµιά από τις παρακάτω ασκήσεις συµπληρώστε τα κενά, βάζοντας τις
κατάλληλες λέξεις στην κατάλληλη πτώση.
1. Εναλλασσόµενο ονοµάζεται το ηλεκτρικό ρεύµα του οποίου η ……………

και η …………… µεταβάλλονται περιοδικά µε το χρόνο.
2. Ένα εναλλασσόµενο µέγεθος της µορφής: α(t) = A0ηµ(ωt + Φ0)

αντιπροσωπεύεται µε ένα ………………… το οποίο έχει µέτρο ίσο µε το
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……………… Α0 και περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω ίση µε την
κυκλική ……………… του µεγέθους.
3. Αν ένας πυκνωτής διαρρέεται από ρεύµα µε συχνότητα ω = 0, τότε η

……………… αντίσταση τείνει στο άπειρο. Εποµένως, ο πυκνωτής
συµπεριφέρεται σαν ……………… κύκλωµα.
4. Αν η …………… ισχύς ενός κυκλώµατος εναλλασσοµένου ρεύµατος είναι

θετική, τότε το κύκλωµα παρουσιάζει …………… συµπεριφορά.
5. Αν η …………… ισχύς ενός κυκλώµατος εναλλασσοµένου ρεύµατος είναι

αρνητική, τότε το κύκλωµα παρουσιάζει …………… συµπεριφορά.
6. Ονοµάζεται συµµετρικό τριφασικό ρεύµα, το σύστηµα τριών απλών

εναλλασσόµενων ρευµάτων που έχουν το ίδιο ……………, την ίδια
……………, αλλά έχουν διαφορά …………… ακριβώς ίση µε 120°.
7. …………… τάση είναι η τάση µεταξύ µιας φάσης και του ……………

αγωγού.
8. H µέτρηση της έντασης των συνεχών ρευµάτων µπορεί να γίνει µε όργανα

κινητού …………… και κινητού …………… .
9. Για να µετρηθεί µία άγνωστη αντίσταση RX απαιτείται ένα ……………, ένα

…………… και µία πρότυπη αντίσταση.
10. Για να µετρηθεί µία άγνωστη αντίσταση µε σύγκριση εντάσεων, χρησιµο-

ποιείται ένα ……………, ένα …………… και µία πρότυπη …………… .
11. Η τιµή µιας άγνωστης αντίστασης RX, βρίσκεται µε εφαρµογή του νόµου του

Ohm, αν η αντίσταση του ……………, είναι πολύ µεγάλη και η αντίσταση
του …………… είναι πολύ µικρή.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να αναφέρετε τρεις αγωγούς, τρεις µονωτές και δύο ηµιαγωγούς.
2. Να δώσετε τη γραφική παράσταση του νόµου του Ohm, εξηγώντας τα

φυσικά µεγέθη.
3. Να γράψετε τέσσερις σχέσεις για τη µεταβολή της έντασης του

ηµιτονοειδούς εναλλασσόµενου ρεύµατος σε συνάρτηση του χρόνου.
4. Να σχεδιάσετε τη µεταβολή της έντασης του ηµιτονοειδούς εναλλασσόµενου

ρεύµατος για µια περίοδο, σηµειώνοντας τα αντίστοιχα φυσικά µεγέθη.
5. Να γράψετε τις στιγµιαίες τάσεις στα άκρα του πηνίου και του πυκνωτή ενός

κυκλώµατος RLC το οποίο τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση.
6. Να γράψετε τη στιγµιαία ένταση ενός κυκλώµατος RLC σε συνάρτηση µε το

χρόνο, εξηγώντας τα φυσικά µεγέθη.
7. Να σχεδιάσετε διανυσµατικά την επαγωγική και τη χωρητική συµπεριφορά

ενός κυκλώµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος µε βάση την πραγµατική,
άεργο και φαινοµένη ισχύ του.
8. Πώς ονοµάζεται το συνφ σε ένα κύκλωµα που παρουσιάζει επαγωγική

συµπεριφορά;
9. Αν σε αν εναλλασσοµενο ρεύµα είναι: i1 = I0ηµωt να γράψετε τους τύπους

των στιγµιαίων εντάσεων για τα άλλα δύο ρεύµατα στο συµµετρικό
τριφασικό ρεύµα.
10. Τι ονοµάζουµε φάσεις του τριφασικού ρεύµατος;
11. Στη σύνδεση κατά τρίγωνο, πώς δηµιουργούνται οι πόλοι της τριφασικής

γεννήτριας;
12. Τι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα όργανα µέτρησης της έντασης του

εναλλασσόµενου ρεύµατος;
13. Πώς γίνεται η επιλογή της κατάλληλης κλίµακας στα βολτόµετρα µε πολλές

κλίµακες;
14. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής κλίµακας στα βολτόµετρα µε πολλές

περιοχές µέτρησης;
15. ∆ώστε τον ορισµό της ενεργού έντασης.
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Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Να διατυπώσετε το νόµο ρευµάτων του Kirchhoff και να εξηγήσετε την

εφαρµογή του σε ένα σηµείο του κυκλώµατος.
2. Να διατυπώσετε το νόµο του Kirchhoff και να τον εφαρµόσετε σε κλειστό

κύκλωµα µε πέντε διαφορετικούς αντιστάτες.
3. Όταν n αντιστάσεις (R1, R2, … Rn) είναι συνδεµένες σε σειρά να αποδείξετε

ότι: RΟΛ = R1 + R2 +… + Rn, όπου RΟΛ είναι η ισοδύναµη αντίσταση.
4. Όταν n αντιστάσεις (R1, R2, … Rn) είναι συνδεµένες παράλληλα, τότε να

αποδείξετε ότι ισχύει: 1/RΟΛ = 1/R1 + 1/R2 +… + 1/Rn, όπου RΟΛ είναι η
ισοδύναµη αντίσταση. Στη συνέχεια, εφαρµόστε την πιο πάνω σχέση για δύο
µόνο αντιστάσεις.
5. Να συνδέσετε σε σειρά τρεις πηγές τάσης, τοποθετώντας κατάλληλα τους

πόλους τους. Ποια είναι η ισοδύναµη τάση και αντίσταση των πηγών;
6. Να συνδέσετε δύο πηγές τάσης αντίθετα και να γράψετε την ισοδύναµη τάση

και αντίσταση των πηγών.
7. Σχεδιάστε την παράλληλη συνδεσµολογία τριών πηγών τάσης, σηµειώνοντας

τους πόλους τους. Ακόµη, να γράψετε την ισοδύναµη τάση και αντίστασή
τους.
8. Σχεδιάστε τη συνδεσµολογία πηγών τάσης, στην οποία υπάρχουν παράλληλοι

κλάδοι µε n πηγές τάσης ανά κλάδο, σηµειώνοντας τους πόλους των πηγών.
9. Να σχεδιάσετε τη διανυσµατική παράσταση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους,

σηµειώνοντας το πλάτος του, την αρχική του φάση Φ0 και τη στιγµιαία του
τιµή για µία γωνία Φ.
10. Να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε µια ωµική

αντίσταση καθώς και τη διανυσµατική παράσταση της τάσης και της έντασης
στο επίπεδο xOy.
11. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ένα ιδανικό πηνίο,

σηµειώνοντας τη συνάρτηση της στιγµιαίας τιµής του ρεύµατος. Ακόµη, να
σχεδιάσετε τη διανυσµατική παράσταση της τάσης και της έντασης.
12. Τι θα συµβεί σε ένα ιδανικό πηνίο, αν η συχνότητα ω του ρεύµατος γίνει

πολύ µεγάλη;
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13. Να σχεδιάσετε ένα κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος µε ένα ιδανικό

πυκνωτή, σηµειώνοντας τη στιγµιαία τιµή του ρεύµατος συναρτήσει του
χρόνου. Επίσης να σχεδιάσετε τη διανυσµατική παράσταση της τάσης και
της έντασης.
14. Σε ένα κύκλωµα ωµικής αντίστασης-πηνίου (RL) να σχεδιάσετε τη

διανυσµατική παράσταση της πτώσης τάσης στην ωµική αντίσταση και της
πτώσης τάσης στο πηνίο, σηµειώνοντας τις τιµές τους καθώς και τη
συνισταµένη τάση.
15. Να σχεδιάσετε τη διανυσµατική παράσταση ενός κυκλώµατος RLC, το οποίο

τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση, σηµειώνοντας τη διαφορά φάσης
µεταξύ τελικής ενεργού τάσης και έντασης.
16. Ποιες τιµές παίρνουν η σύνθετη αντίσταση και η ένταση του ρεύµατος σε

ένα κύκλωµα RLC το οποίο συντονίζεται µε συχνότητα ω0 και πως
σχετίζεται η τάση µε την ένταση;
17. Ποια σηµασία έχει για ένα πηνίο ο συντελεστής ποιότητας και πώς

υπολογίζεται;
18. Να αποδείξετε, ότι για τη φαινόµενη ισχύ S του εναλλασσόµενου ρεύµατος

ισχύει: S = P 2 + Q 2 = ( P 2 + Q 2 )1/ 2 , όπου P = πραγµατική ισχύς και
Q = άεργος ισχύς.
19. Να αποδείξετε ότι το άθροισµα των στιγµιαίων εντάσεων σε ένα συµµετρικό

τριφασικό ρεύµα είναι πάντοτε µηδέν.
20. Πώς παράγεται τριφασική τάση σε σταθερό µαγνητικό πεδίο και τι

ονοµάζεται φάση του συστήµατος;
21. Πώς παράγεται τριφασική τάση µέσα σε ένα περιστρεφόµενο µαγνητικό πεδίο;
22. Να σχεδιάσετε τη σύνδεση κατ’ αστέρα (Υ), σηµειώνοντας την πολική και τη

φασική τάση καθώς και το πολικό και φασικό ρεύµα και τον ουδέτερο αγωγό.
23. Να σχεδιάσετε τη σύνδεση κατά τρίγωνο (∆), σηµειώνοντας την πολική και

φασική τάση καθώς και την πολική και φασική ένταση.
24. Ποιο είναι το σοβαρό µειονέκτηµα της σύνδεσης κατά τρίγωνο και πού

οφείλεται αυτό;
25. Γιατί κατά τη µέτρηση της έντασης του ρεύµατος υπάρχουν σφάλµατα;
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26. Να υπολογίσετε το σχετικό σφάλµα µέτρησης της έντασης σε ένα κύκλωµα

µε πηγή συνεχούς τάσης V και µία αντίσταση R, στο οποίο κύκλωµα έχει
συνδεθεί ένα αµπερόµετρο.
27. Πώς υπολογίζεται ο συντελεστής κλίµακας στα αµπερόµετρα µε πολλές

περιοχές µέτρησης;
28. Γιατί στις µετρήσεις της τάσης υπεισέρχεται πάντοτε κάποιο σφάλµα;
29. ∆ίνεται ηλεκτρικό κύκλωµα µε µία πηγή τάσης V και δύο αντιστάσεις R1 και

R. Αν στα άκρα της αντίστασης R συνδεθεί βολτόµετρο να υπολογίσετε το
σχετικό σφάλµα µέτρησης της τάσης.
30. Αν υποθέσουµε, ότι µία αντίσταση RX έχει πολύ µεγάλη τιµή, να σχεδιάσετε

ένα κύκλωµα µε βολτόµετρο, αµπερόµετρο µε µηδενική αντίσταση και πηγή
τάσης, µε το οποίο µπορεί να υπολογισθεί η αντίσταση RX. Στη συνέχεια, να
την υπολογίσετε.
31. Αν υποθέσουµε, ότι µία αντίσταση RX έχει πολύ µικρή τιµή, να σχεδιάσετε ένα

κύκλωµα µε βολτόµετρο αντίστασης, αµπερόµετρο και µία πηγή τάσης, µε το
οποίο µπορεί να υπολογισθεί η αντίσταση RX. Έπειτα να την υπολογίσετε.
32. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα για τη µέτρηση µιας άγνωστης αντίστασης RX µε

τη µέθοδο της σύγκρισης τάσεων. Στη συνέχεια, να υπολογίσετε την
άγνωστη αντίσταση.
33. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα για τη µέτρηση µιας άγνωστης αντίστασης RX µε

τη µέθοδο της σύγκρισης εντάσεων. Στη συνέχεια, υπολογίστε την RX.
34. Να σχεδιάσετε µία γέφυρα Wheatstone. Πότε η γέφυρα ισορροπεί;
35. Να αποδείξετε τη συνθήκη ισορροπίας της γέφυρας Wheatstone.
36. Να σχεδιάσετε µία γέφυρα Wheatstone µε βαθµολογηµένη χορδή και να

αποδείξετε τη σχέση ισορροπίας της.
37. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα για τη µέτρηση της χωρητικότητας ενός

άγνωστου πυκνωτή µε χρήση βολτοµέτρου, αµπεροµέτρου και συχνοµέτρου.
38. Να σχεδιάσετε µία ειδική γέφυρα µε πυκνωτές για τη µέτρηση της

χωρητικότητας ενός άγνωστου πυκνωτή και να αποδείξετε τη σχέση
χωρητικοτήτων, όταν η γέφυρα ισορροπεί.
39. Να σχεδιάσετε µία ειδική γέφυρα µε πυκνωτές και µε αντιστάσεις για τη

µετρηση

ενός

άγνωστου

πυκνωτή

και

χωρητικοτήτων για την ισορροπία της γέφυρας.
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να

αποδείξετε

τη

σχέση

40. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα για τη µέτρηση της αυτεπαγωγής άγνωστου πηνίου.
41. Ποιος τρόπος σύνδεσης αµπεροµέτρου και βολτοµέτρου χρησιµοποιείται για

τη µέτρηση της ισχύος συνεχούς ρεύµατος σε κατανάλωση, όταν αυτή
απορροφά µεγάλη ένταση και όταν απορροφά µικρή ένταση;

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. Στη συνέχεια δώστε την
κατάλληλη απάντηση που αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή.
1. Α. Ο νόµος του Ohm ισχύει για όλους τους αντιστάτες.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας..
2. Α. Ο διαιρέτης ρεύµατος εφαρµόζεται στη γενική

περίπτωση, όπου µία πηγή ρεύµατος Ι τροφοδοτεί n
αντιστάσεις R1, R2, R3 … Rn συνδεσµολογηµένες
παράλληλα, οπότε ισχύει:
ij = (1/Rj) / (1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn)·I, j = 1, 2, …n
Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας.
3. Α. Αν

σε

µία

εναλλασσόµενη

ωµική
τάση,

αντίσταση
τότε

το

εφαρµοσθεί
ρεύµα

είναι

εναλλασσόµενο µε συχνότητα ίση µε τη µισή
συχνότητα της τάσης.
Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
4. Α. Η επαγωγική αντίσταση ενός ιδανικού πηνίου δίνεται

από τη σχέση: XL = ωL
Β. Να εξηγήσετε τα φυσικά µεγέθη.
5. Α. Σε ένα κύκλωµα RL εναλλασσόµενου ρεύµατος, τα
µεγέθη Iεν και Vεν διαφέρουν κατά 90°.
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Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
6. Α. Η πραγµατική ισχύς P µιας σύνθετης αντίστασης
δίνεται από τον τύπο: P = ½ V0I0συνφ.
Β. Να αναπτύξετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

7. Α. Η πραγµατική ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος
είναι πάντοτε αρνητική.
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

8. Α. Η άεργος ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι
είτε θετική ή αρνητική.
Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

9. Α. Στη σύνδεση κατ’ αστέρα µπορεί να παραλειφθεί ο
ουδέτερος αγωγός.
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

10. Α. Κατά τη διανοµή του ρεύµατος στους καταναλωτές
µπορεί να παραλειφθεί ο ουδέτερος αγωγός.
Β. Να ερµηνεύσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

11. Α. Όλα τα όργανα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν
αµπερόµετρα, εκτός από τα ηλεκτροστατικά.
Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

12. Α. Όλα τα όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σαν βολτόµετρα.
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Σ

Λ

Σ

Λ

13. Α. Η ισχύς συνεχούς ρεύµατος που απορροφά µία ωµική
κατανάλωση RK ισούται µε το γινόµενο των ενδείξεων
βολτοµέτρου και αµπεροµέτρου.
Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

• Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το
κατάλληλο γράµµα. Στη συνέχεια, δώστε την κατάλληλη απάντηση που
αντιστοιχεί στην ορθή επιλογή.
1. Α. Ο νόµος του Ohm δίνεται από τη σχέση:
R
α) i =
V
β) i = R · V
V
γ) i =
R
δ) R = i · V
Β. Να περιγράψετε το νόµο, ερµηνεύοντας τα φυσικά µεγέθη.
2. Α. Σε ένα κλειστό κύκλωµα µε τρεις αντιστάσεις R1, R2, R3 και µία πηγή
τάσης V αν ισχύει ότι: R2 = 2R1 και R3 = 2R2, τότε η τάση V διαιρείται ως
εξής στα άκρα των αντιστάσεων:
α) V1 = V , V2 = 2V , V3 = 4V
7
7
7
β) V1 = V , V2 = 3V , V3 = 6V
9
9
9
V
2V
4V
, V3 =
γ) V1 = , V2 =
5
5
5
V
V
3V
δ) V1 = , V2 = , V3 =
4
2
4
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
3. Α. Ένα κύκλωµα έχει δύο παράλληλες αντιστάσεις R1, R2 έτσι ώστε: R2 =
3R1. Αν το κύκλωµα διαρρέεται από συνολικό ρεύµα Ι = 10 Α, τότε το
ρεύµα διαιρείται στις αντιστάσεις ως εξής:
α) Ι1 = 3Α , Ι2 = 7Α
β) Ι1 = 7Α , Ι2 = 3Α
γ) Ι1 = 7,5Α , Ι2 = 2,5Α
δ) Ι1 = 3,5Α , Ι2 = 6,5Α
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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4. Α. Κατά την περιστροφή ενός ορθογωνίου πλαισίου a x b µέσα σε ένα
µαγνητικό πεδίο µεταβάλλεται η ροή που περνά στο πλαίσιο ως εξής:
α) Φ = Β·α·b·συνφ
β) Φ = Β·α·συνφ / b
γ) Φ = Β·α b / συνφ
δ) Φ = Β·b·συνφ / α
Β. Να ερµηνεύσετε τις διάφορες µεταβλητές.
5. Α. Κατά την περιστροφή ενός ορθογωνίου πλαισίου a x b µε n σπείρες σε
µαγνητικό πεδίο δηµιουργείται επαγωγική ΗΕ∆, η οποία ισούται:
α) Ε = Β·α·b·n·ωσυνωt
β) Ε = Β·n·ωηµωt / α·b
γ) Ε = Β n·ωσυνωt / α·b
δ) Ε = Β n·α·b ωηµωt
Β. Να εξηγήσετε τα φυσικά µεγέθη.
6. Α. Η σύνθετη αντίσταση Ζ ενός κυκλώµατος RL σε σειρά δίνεται από τη
σχέση:
1/ 2
2

 1  
2
α) Ζ =  R + 
 
 ωL  


1
/
2
β) Ζ = R 2 + ω 2 L
1/ 2
γ) Ζ = R 2 + ( ωL) 2
1/ 2
δ) Ζ = ( ωL) 2 − R 2
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
7. Α. Σε ένα κύκλωµα, το οποίο έχει αµπερόµετρο, βολτόµετρο, συνηµιτόµετρο
και ένα πηνίο µε άγνωστη αυτεπαγωγή, η επαγωγική αντίσταση του πηνίου
είναι:
1/ 2
α) X =  Ζ 2 συν 2 Φ − Ζ 2 
, όπου Ζ = V
Ι


L
1/ 2
β) X =  Ζ 2 συν 2 Φ − Ζ 2 
, όπου Ζ = I ⋅ V

)

(
(
(

L

)
)





1/ 2

γ) X =  Ζ 2 − Ζ 2 ηµ 2 Φ 
L





, όπου Ζ = I ⋅ V

1/ 2
δ) X =  Ζ 2 − Ζ 2 συν 2 Φ 
, όπου Ζ = V
Ι


L
Β. Να εξηγήσετε την απάντησή σας.
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8. Α. Αν για τη µέτρηση της ισχύος συνεχούς ρεύµατος µιας ωµικής
κατανάλωσης RK χρησιµοποιηθεί ένα βολτόµετρο που δίνει ένδειξη V και
ένα αµπερόµετρο που δίνει ένδειξη Ι και αν το αµπερόµετρο τοποθετηθεί
πριν το βολτόµετρο, τότε η απορροφούµενη ισχύς PK θα είναι:
α) P = VI +
K

β) P = VI −
K

γ) P =
K

V2
r
v
V2
r
v

V2
− VI
r
v

V V2
−
K
I r
v
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
δ) P =

9. Α. Αν για τη µέτρηση της ισχύος συνεχούς ρεύµατος µιας ωµικής
κατανάλωσης RK χρησιµοποιηθεί ένα βολτόµετρο που δίνει ένδειξη V και
ένα αµπερόµετρο που δίνει ένδειξη Ι και αν το αµπερόµετρο τοποθετηθεί
µετά το βολτόµετρο και πριν την κατανάλωση RK, τότε η απορροφούµενη
ισχύς θα είναι:
α) P = VI + I 2 r

α

K

β) P = I 2 rα − VI
K

γ) P = VI − I 2 r
K

α

δ) P = VI + I 2 r
K

α

Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ηλεκτρικές Μηχανές
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Μια ηλεκτρική γεννήτρια είναι δυνατόν να λειτουργεί και

ως κινητήρας, και αντίστροφα ένας ηλεκτρικός κινητήρας
είναι δυνατόν να λειτουργεί και ως γεννήτρια.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Κάθε µηχανή συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από το

ακίνητο µέρος το οποίο ονοµάζεται δροµέας και από το
κινητό µέρος το οποίο ονοµάζεται στάτης.
3. Τόσο οι σύγχρονες όσο και οι ασύγχρονες γεννήτριες

εναλλασσόµενου ρεύµατος, είναι αναστρέψιµες, µπορούν
δηλαδή να λειτουργήσουν και ως κινητήρες.
4. Στους

κεντρικούς

σταθµούς

παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας χρησιµοποιούνται σήµερα µόνο τριφασικοί εναλλακτήρες.
5. Οι

µεταβλητές

απώλειες

των

εναλλακτήρων,

µεταβάλλονται ανάλογα µε την τιµή της ενεργού τιµής της
έντασης.
6. Ο βαθµός απόδοσης ενός εναλλακτήρα, είναι ο λόγος της

µηχανικής ισχύος, η οποία προσδίδεται από την κινητήρια
µηχανή στον άξονα της γεννήτριας, προς την πραγµατική
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ισχύ την οποία αποδίδει ο εναλλακτήρας.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

7. Η λειτουργία ενός εναλλακτήρα δεν µπορεί να αντιστραφεί

και ο εναλλακτήρας να λειτουργήσει ως κινητήρας.
8. Στους επαγωγικούς κινητήρες, το ρεύµα που κινεί το

δροµέα

αναπτύσσεται

λόγω

των

βραχυκυκλωµένων

σπειρών του στάτη.
9. Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε διέγερση σειράς,

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και ως κινητήρας
εναλλασσόµενου ρεύµατος.
10. Οι τριφασικοί κινητήρες διακλάδωσης τροφοδοτούµενοι

από το στάτη, χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις στις
οποίες απαιτείται λεπτοµερής ρύθµιση της ταχύτητας, όπως
σε τοπογραφικές και χαρτοποιητικές µηχανές, εργοστάσια
ελαστικού, φυσητήρες λεβήτων, συµπιεστές, γερανούς,
εργαλειοµηχανές κ.λπ.
11. Ο βαθµός απόδοσης n ενός ασύγχρονου κινητήρα, στην

κανονική του λειτουργία, είναι τόσο καλύτερος όσο
µικρότερη είναι η ολίσθησή του S.
12. Ο βαθµός απόδοσης των µετασχηµατιστών είναι χαµηλός

αλλά σταθερός.
13. Η αρχή λειτουργίας των µετασχηµατιστών στηρίζεται στο

φαινόµενο της µεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς του
πυρήνα.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Ο βαθµός απόδοσης των γεννητριών γίνεται µέγιστος όταν οι
α) σταθερές απώλειες είναι µικρότερες από τις µεταβλητές.
β) µαγνητικές απώλειες εξισωθούν προς τις ηλεκτρικές.
γ) απώλειες υστέρησης εξισωθούν προς τις απώλειες δινορρευµάτων.
δ) σταθερές απώλειες εξισωθούν προς τις µεταβλητές απώλειες.
2. Η ολίσθηση S του κινητήρα, εκφράζεται από τον τύπο
α) S = (n s − n) × n s
n −n
β) S = s
n
s
γ) S = (n − n s ) × n s

δ) S =

n−n
n

s

s

3. Η ισχύς των µονοφασικών κινητήρων αντίστασης φτάνει µέχρι
α) 100 HP
β) 2 HP
γ) 200 HP
δ) 50 HP
4. Η ροπή σε Nn που αναπτύσσεται στον άξονα του ασύγχρονου τριφασικού

κινητήρα, δίδεται από τη σχέση
α) T = 2P ⋅ π ⋅ n
P
2π ⋅ n
2π ⋅ n
γ) T =
P
2P ⋅ π
δ) T =
n

β) T =
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Ερωτήσεις αντιστοίχισης
• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
1.
Α

1.
___ ανορθωτές
___ µετασχηµατιστές

2.

___ στρεφόµενοι µετατροπείς
3.
4.
5.

Β
Μετασχηµατίζουν τους παράγοντες της
ηλεκτρικής ισχύος, την τάση και την
ένταση.
Χρησιµοποιούνται στη µετατροπή του
εναλλασσόµενου ρεύµατος σε συνεχές
και αντίστροφα.
Μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση σε ευθύγραµµη.
Μετασχηµατίζουν τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική.
Χρησιµοποιούνται για τη µετατροπή του
εναλλασσόµενου ρεύµατος σε συνεχές.

2. Οι απώλειες των γεννητριών συνεχούς ρεύµατος είναι:
Α
Β
1. Οφείλονται στο παράλληλο τύλιγµα
___ απώλειες υστέρησης
διέγερσης.
2. Οφείλονται στα ρεύµατα που κυκλοφορούν στον πυρήνα του επαγωγικού
___ απώλειες µηχανικές
τυµπάνου.
3. Οφείλονται στις απώλειες τριβής του
___ απώλειες δινορρευµάτων
άξονα του δροµέα, στα έδρανα του
στάτη.
4. Οφείλονται στις διαδοχικές µεταβολές
της µαγνήτισης του πυρήνα του
επαγωγικού τυµπάνου.
5. Οφείλονται στη ρυθµιστική αντίσταση
διέγερσης του πυρήνα του επαγωγικού
τυµπάνου.
3.
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Α

1.
___ ισχύς P
2.
___ φαινοµενική ισχύς S
___ άεργη ισχύς Q
3.
4.

5.

Β
Είναι το γινόµενο της ενεργού τάσης
επί την ενεργό ένταση.
Είναι το γινόµενο της ενεργού τάσης
και της ενεργού έντασης, συν το συνηµίτονο της γωνίας που σχηµατίζουν τα
ανύσµατά τους.
Είναι το γινόµενο της ενεργού τιµής
της τάσης, επί το αβαττικό ρεύµα.
Είναι το γινόµενο της ενεργού τάσης
και της ενεργού έντασης επί το
ηµίτονο της γωνίας που σχηµατίζουν
τα ανύσµατά τους.
Είναι το γινόµενο της ενεργού τάσης
και της ενεργού έντασης επί το
συνηµίτονο
της
γωνίας
που
σχηµατίζουν τα ανύσµατά τους.

4.
Α

1.
___ µονοφασικοί κινητήρες
αντίστασης
2.
___ µονοφασικοί κινητήρες
πυκνωτή

3.

___ µονοφασικοί κινητήρες µε
βραχυκυκλωµένες σπείρες
στο στάτη

4.
5.

Β
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις
πολύ µικρής ισχύος µέχρι 30 W και
βαθµού απόδοσης µέχρι 10%.
Χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει τριφασικό δίκτυο.
Χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις,
που απαιτείται µεγάλη ικανότητα υπερφόρτωσης και µεγάλος βαθµός απόδοσης.
Χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις
όπου υπάρχει τριφασικό δίκτυο.
Χρησιµοποιούνται εκεί που είναι επιθυµητή µεγαλύτερη ροπή εκκίνησης
από εκείνη των κινητήρων µε βοηθητικό τύλιγµα µεγάλης αντίστασης.

5.
40

Α

Β

1. Χρησιµοποιούνται σε αντλίες µικρούς
___ µονοφασικοί κινητήρες
Γιουνιβέρσαλ

συµπιεστές και γενικά όπου απαιτείται
µεγάλη ροπή εκκίνησης.
2. Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις πο-

___ µονοφασικοί κινητήρες
αντίδρασης ή απωστικοί

λύ µικρής ισχύος και εκεί που ο βαθµός απόδοσης δεν έχει σηµασία.
3. Χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται λε-

___ µονοφασικοί κινητήρες
σειράς

πτοµερής ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής και όπου είναι αναγκαία µεγάλη αρχική ροπή.
4. Χρησιµοποιούνται κυρίως στην ηλεκτρική έλξη (σιδηρόδροµοι κ.λπ.)
5. Χρησιµοποιούνται
σκευές

π.χ.

σε οικιακές συ-

ανεµιστήρες

µίξερ,

ηλεκτρικά δράπανα.
6. Οι µετασχηµατιστές κατατάσσονται ανάλογα µε:
Α

Β

1. σε ξηρούς και λαδιού
___ το µέγεθος των τάσεων

2. σε ισχύος και διαφορικούς
3. σε ανύψωσης τάσης και υποβιβασµού

___ τον τρόπο ψύξης τους

τάσης
4. σε αέρος και ψυκτικού υγρού

___ τον προορισµό τους

5. σε µονοφασικούς και πολυφασικούς

Ερώτηση συµπλήρωσης κενού

• Στην παρακάτω άσκηση να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις που
δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά της πρότασης που
ακολουθεί. Να προσαρµόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση.
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µαγνητική, ηλεκτρική, ηλιακή, µηχανική
– Οι ηλεκτρικοί κινητήρες είναι µηχανές οι οποίες παραλαµβάνουν

………………… ενέργεια και αποδίδουν ……………… ενέργεια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιες βασικές συνθήκες πρέπει να πληρούνται για να λειτουργήσει µια

γεννήτρια;
2. Τι είναι ο στάτης, ποιος είναι ο προορισµός του και ονοµάστε πέντε µέρη

από τα οποία αποτελείται.
3. Τι είναι δροµέας και ονοµάστε τα µέρη από τα οποία αποτελείται.
4. Τι ονοµάζεται βαθµός απόδοσης των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος και πότε

γίνεται µέγιστος.
5. Πώς παράγεται η ροπή εξόδου σε µια µηχανή εναλλασσόµενου ρεύµατος;
6. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ των σύγχρονων και των ασύγχρονων

γεννητριών εναλλασσόµενου ρεύµατος.
7. Με ποιους τρόπους γίνεται η ψύξη στους στροβιλοεναλλακτήρες;
8. Τι είναι οι σύγχρονοι κινητήρες εναλλασσόµενου ρεύµατος και που

χρησιµοποιούνται;
9. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του σύγχρονου κινητήρα εναλλασσόµενου

ρεύµατος;
10. Τι είναι οι τριφασικοί µετασχηµατιστές;
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Παραγωγή Μεταφορά και
∆ιανοµή Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
• Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Για κάθε kwh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές, αποτρέπεται η έκλυση κατά µέσο όρο
ενός κιλού CO2, το οποίο επιβαρύνει πολύ την ατµόσφαιρα.

Σ

Λ

2. Η διαδικασία παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, γίνεται
µε τη βοήθεια µηχανών και διατάξεων που ονοµάζονται
υποσταθµοί.

Σ

Λ

3. Οι υδροηλεκτρικές µονάδες, εκµεταλλεύονται το νερό
συµπύκνωσης που προέρχεται από τους ατµολέβητες των
θερµοηλεκτρικών µονάδων.

Σ

Λ

4. Φόρτιση ονοµάζεται κάθε φορτίο που απαιτεί ηλεκτρική
ενέργεια.

Σ

Λ

5. Ένα µειονέκτηµα των ατµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής
είναι ότι δεν µπορούν να εργάζονται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, διότι πρέπει συχνά να σταµατούν για συντήρηση.

Σ

Λ

6. Ένας υδροηλεκτρικός σταθµός απαιτεί µηδενικό κόστος
καυσίµου, αλλά χρειάζεται αυξηµένο προσωπικό και
περισσότερη συντήρηση, από ένα θερµοηλεκτρικό σταθµό
ίδιου µεγέθους.

Σ

Λ

7. Οι πίνακες ελέγχου των υδροηλεκτρικών σταθµών, αποτε-
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λούνται από πολύ περισσότερα όργανα απ’ ότι αυτά των
ατµοηλεκτρικών σταθµών.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

8. Η ενεργειακή µελέτη για την Ελλάδα αποδεικνύει ότι η

χώρα µας µπορεί να καλύψει µε 500 µεγάλες ανεµογεννήτριες τουλάχιστον το 35% των ενεργειακών αναγκών.
9. Από µελέτες που έχουν ενεργοποιηθεί παγκοσµίως

αποδεικνύεται ότι το κόστος της παραγόµενης kwh, από
αιολική ενέργεια σε περιοχές καλού αιολικού δυναµικού,
είναι πάντα µεγαλύτερο από το κόστος της παραγόµενης
kwh από συστήµατα ΜΕΚ.
10. Η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

γεωθερµία, είναι η ίδια µε αυτήν σε ένα ατµοηλεκτρικό
σταθµό, µε τη διαφορά ότι η θερµότητα δεν παράγεται από
καύση, αλλά προέρχεται από τη γη.
11. Στα εναέρια δίκτυα, οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, για λόγους οικονοµίας δεν έχουν ουδέτερο
αγωγό.
12. Το ποσό ισχύος και η απόσταση µεταφοράς της σε µια

γραµµή διανοµής είναι πολύ µικρότερα από τα αντίστοιχα
µιας γραµµής µεταφοράς.
13. Στα εναέρια δίκτυα διανοµής δεν υπάρχει ουδέτερος

αγωγός, αλλά µόνο οι αγωγοί των τριών φάσεων.
14. Οι εναέριοι υποσταθµοί διανοµής παθαίνουν σπάνια βλά-

βες, γιατί δεν είναι εκτεθειµένοι στο ύπαιθρο, µε αποτέλεσµα να µην χρειάζονται τακτική επιθεώρηση και έτσι έχουν
χαµηλό κόστος συντήρησης.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Οι καταναλώσεις µιας ατµοηλεκτρικής µονάδας είναι µεγάλες και πλησιά-

ζουν το
α) 30% της παραγωγής της.
β) 10% της παραγωγής της.
γ) 25% της παραγωγής της.
δ) 40% της παραγωγής της.
2. Το συνολικό κόστος εγκατάστασης ενός υδροηλεκτρικού σταθµού µειώνεται

µε:
α) τη µείωση της παροχής του νερού.
β) την αύξηση της ταχύτητας του νερού.
γ) την αύξηση του µεγέθους του σταθµού.
δ) τη µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος.
3. Το βασικό πρόβληµα στην κατασκευή µιας ατµογεννήτριας είναι:
α) Το υλικό κατασκευής του άξονα περιστροφής του δροµέα.
β) Η µορφή, το υλικό και ο τρόπος κατασκευής των πτερυγίων.
γ) Η επιλογή του αριθµού των πτερυγίων και του βήµατος της έλικας.
δ) Το βάρος και το µέγεθος κάθε πτερυγίου.
4. Η τοποθέτηση των υπογείων δικτύων γίνεται σε βάθος
α) µέχρι 30 cm.
β) τουλάχιστον ένα µέτρο.
γ) 50 – 70 cm.
δ) πάνω από δύο µέτρα.
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Ερώτηση αντιστοίχισης
• Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που
αντιστοιχεί από τη στήλη Β.
– Οι ανεµογεννήτριες ταξινοµούνται σε:
Α
Β
1. Ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος
___ κάθετου άξονα
στην επιφάνεια της γης, αλλά
παράλληλος στη ροή του ανέµου.
___ οριζόντιου άξονα
2. Ο άξονας περιστροφής του δροµέα
είναι
παράλληλος
προς
την
(cross wind)
κατεύθυνση του ανέµου.
άξονας
περιστροφής
είναι
3. Ο
___ οριζόντιου άξονα
παράλληλος προς την επιφάνεια της
γης αλλά κάθετος στην κατεύθυνση
ροής του ανέµου.
4. Ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος
στην επιφάνεια της γης και κάθετος
στη ροή του ανέµου.
άξονας
περιστροφής
είναι
5. Ο
παράλληλος προς την επιφάνεια της γης,
και παράλληλος στην κατεύθυνση της
ροής του ανέµου.

Ερώτηση συµπλήρωσης κενού

• Στην παρακάτω άσκηση να επιλέξετε τις κατάλληλες από τις λέξεις που
δίνονται κάθε φορά και να συµπληρώσετε τα κενά της πρότασης που
ακολουθεί. Να προσαρµόσετε τις λέξεις στην κατάλληλη πτώση.
γεωθερµική, κινητική, ηλεκτρική, περιστροφική, ηλιακή, υδροδυναµική.
– Η ………………… ενέργεια µετατρέπεται σε ……………… όταν το νερό

αρχίζει και ρέει στον αγωγό και στη συνέχει αποδίδεται ως ………………
στον υδροστρόβιλο.
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Ερώτηση διάταξης

• Τοποθετείστε στην κανονική τους σειρά τις παρακάτω λέξεις που συνιστούν µια
υδροηλεκτρική εγκατάσταση:
α) Στρόβιλος
β) Γεννήτρια
γ) Αγωγός πτώσης
1. …………………,

2. …………………,

3. …………………,

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ πρωτογενούς και παράγωγης µορφής

ενέργειας; ∆ώστε παραδείγµατα.
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ηλεκτρικής ενέργειας;
3. Ποια διαφορά υπάρχει µεταξύ σταθµών παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας

και υποσταθµών;
4. Γιατί τα τελευταία χρόνια οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί χρησιµοποιούνται και

αναπτύσσονται πολύ περισσότερο σε σχέση µε τους θερµοηλεκτρικούς;
5. Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται τα ηλεκτρικά δίκτυα και που

χρησιµοποιούνται;
6. Τι πετυχαίνουµε µε τη µελέτη των καµπυλών φορτίου;
7. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το µηχανολογικό

και το ηλεκτρολογικό µέρος των ατµοηλεκτρικών σταθµών;
8. Ποια είναι τα κυριότερα κριτήρια, µε βάση τα οποία γίνεται η επιλογή της

θέσης ενός ατµοηλεκτρικού σταθµού;
9. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κόστος εγκατάστασης ενός

υδροηλεκτρικού σταθµού;
10. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το µέγεθος εγκατάστασης ενός

υδροηλεκτρικού σταθµού;
11. Πού χρησιµοποιούνται οι ανεµογεννήτριες µικρής ισχύος;
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12. Με ποιους τρόπους η ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιείται για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας;
13. Ποιος είναι ο στόχος των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τι

σηµαίνει αυτό στην πράξη;
14. Τι πρέπει να προβλέπει στην πράξη, µια σωστή µελέτη ενός συστήµατος

διανοµής και πώς το πετυχαίνουµε;
15. Ποια είναι τα βασικά µειονεκτήµατα των υπογείων δικτύων µεταφοράς και

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας;
16. Για ποιο λόγο η διαδροµή ενός υπογείου δικτύου µεταφοράς και διανοµής

ηλεκτρικής ενέργειας, επιθυµούµε να γίνεται κάτω από τα πεζοδρόµια, όπου
βέβαια αυτό είναι δυνατό;
17. Περιγράψτε το σπουδαιότερο µηχάνηµα σε ένα υποσταθµό.
18. Πού τοποθετούνται οι εναέριοι υποσταθµοί διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας;
19. Ποια

είναι

τα

προβλήµατα

των

υπόγειων

υποσταθµών

και

πώς

αντιµετωπίζονται;

Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποιες µορφές ενέργειας, εκµεταλλευόµαστε στον Ελλαδικό χώρο και πώς η

καθεµιά αξιοποιείται;
2. Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία;

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.
3. Τι γνωρίζετε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή

ατµοηλεκτρικών σταθµών;
4. Στα νησιά όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι µικρή, εγκαθίστανται

θερµικοί σταθµοί µε µηχανές εσωτερικής καύσης ή ατµοστρόβιλοι µε µικρή
ισχύ; ∆ικαιολογήστε τη σωστή απάντηση, παραθέτοντας τα πλεονεκτήµατα.
5. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός αντλητικού υδροηλεκτρικού σταθµού.
6. Με ποιο τρόπο στις ανεµογεννήτριες επιδιώκουµε να πετύχουµε την

παραγωγή σταθερής (εντός ορίων) τάσης και συχνότητας, παρά τη
µεταβλητότητα της ταχύτητας του ανέµου;
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7. Ποιο είναι το µειονέκτηµα και µε ποιες µεθόδους το αντιµετωπίζουµε, κατά

την άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από τη µετατροπή της ηλιακής
ακτινοβολίας µε τη χρησιµοποίηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων;
8. Τι γνωρίζετε για την γεωθερµική ενέργεια;
9. Τι είναι το φαινόµενο Corona στις γραµµές µεταφοράς και ποια

αποτελέσµατα έχει;
10. Με ποιους τρόπους περιορίζουµε στην πράξη τις απώλειες ενέργειας που

δηµιουργούνται από το φαινόµενο Corona;
11. Τι θα συµβεί αν διαπιστωθεί µια ανώµαλη κατάσταση λειτουργίας σε ένα

υποσταθµό γραµµών µεταφοράς;
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