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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΜΑΘΗΜΑ

: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ KAI EΡΓΑΣΗΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ (303)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : ΣΡΙΣΗ, 28 ΜΑΙΟΤ 2013
ΩΡΑ
: 11.00-13.30
Δπηηξεπόκελε δηάξθεηα γξαπηνύ 2,5 ώξεο (150 ιεπηά)
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε (Α΄, Β΄, Γ΄) θαη επηά (7) ζειίδεο.

ΟΓΗΓΙΔ:
1. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
2. ΟΛΔ νη απαληήζεηο λα δνζνύλ ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ.
3. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε κε πξνγξακκαηηδόκελεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο.
4. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ, ή άιινπ πιηθνύ.
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ΜΔΡΟ Α΄ : Αποηελείηαι από 12 ερωηήζεις.
Η κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (4) μονάδες
1. Να αλαθέξεηε θαηά πόζνλ νη πην θάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ή ιαλζαζκέλεο
αλαγξάθνληαο ΩΣΟ Ή ΛΑΘΟ αλάινγα.
α) Έλαο ηξηθαζηθόο εθθηλεηήο απεπζείαο ζύλδεζεο απνηειείηαη από δύν
θπθιώκαηα: i) ην θύθισκα ηζρύνο θαη ii) ην θύθισκα ειέγρνπ.
β) Έλαο ζεξκηθόο δηαθόπηεο ππεξέληαζεο (Ο/L) πξνζηαηεύεη ηελ ειεθηξηθή
εγθαηάζηαζε από βξαρπθύθισκα.
2. Να αλαθέξεηε θαηά πόζνλ νη πην θάησ πξνηάζεηο είλαη νξζέο ή ιαλζαζκέλεο
αλαγξάθνληαο ΩΣΟ Ή ΛΑΘΟ αλάινγα.
α) Ο επαθέαο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα εθθίλεζε ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ.
β) ηηο βάζεηο ζηήξημεο ησλ θηλεηήξσλ ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθξαδαζκηθά,
γηα λα κε κεηαθέξνληαη νη θξαδαζκνί ζην θηίξην.
3. Μηα ειεθηξηθή ζθνύπα πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, δελ απνξξνθά ηηο
αθαζαξζίεο. Να αλαθέξεηε δύν πηζαλέο βιάβεο.
4. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
O έιεγρνο ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο αγσγώλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε:
α) Μέγθεξ (Megger)
β) Ακπεξνκέηξνπ
γ) Βνιηνκέηξνπ
δ) Βαηνκέηξνπ
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5. Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Η κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ηνπ επαγσγηθνύ θηλεηήξα γίλεηαη κε ηε ρξήζε:
α) Μέγθεξ (Μegger)
β) Ακπεξνκέηξνπ ηύπνπ ηζηκπίδαο
γ) Βνιηνκέηξνπ
δ) Ωκνκέηξνπ
6. Να αληηζηνηρίζεηε ηα κεγέζε ηεο ζηήιεο Α κε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο ζηε
ζηήιε Β.
ΣΗΛΗ Α

ΣΗΛΗ Β

1. Έληαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο(Ι)

α) Βόιη (V)

2. Ηιεθηξηθή ηάζε (U)

β) Ακπέξ (A)

3. Ηιεθηξηθή Αληίζηαζε (R)

γ) Βάηη (W)

4. Ηιεθηξηθή Ιζρύο(P)

δ) Ωκ (Ω)

7. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) ζηάδηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζπληήξεζε ξνπηίλαο πνπ
γίλεηαη θάζε εβδνκάδα ζηηο εθεδξηθέο γελλήηξηεο ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ.

8. ην ζχήμα 1 παξνπζηάδνληαη ηα θνπηηά ζύλδεζεο δύν ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ. Να
αλαγλσξίζεηε θαη λα αλαθέξεηε ηε ζπλδεζκνινγία γηα ηελ θάζε πεξίπησζε.
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χήμα 1
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9. Να αλαγλσξίζεηε ηα ειεθηξηθά ζύκβνια ηνπ ζχήμαηος 2.

(α)

(β)
χήμα 2

10. Ση είλαη θαη ζε ηη ρξεζηκεύνπλ νη πέληε ελαέξηεο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο
ζηύινπο ηεο Α.Η.Κ. κέζα ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο;
11. Να αλαθέξεηε δύν γεληθέο αηηίεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα βιάβε ζηνπο
ειεθηξνθηλεηήξεο.
12. Πώο επηηπγράλεηαη ε αιιαγή θνξάο πεξηζηξνθήο ελόο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα;
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ΜΔΡΟ Β΄: Αποηελείηαι από 4 ερωηήζεις.
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (8) μονάδες
13. ηελ πηλαθίδα ειεθηξηθνύ θηλεηήξα αλαγξάθνληαη ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά
(Πίλαθαο 1):
Α
Type of Motor

Β

No of phases
Power

Squirrel cage
Induction motor
3
25 HP

Frequency

50 Hz

Power Factor

0.85

Voltage

380 V ΑC

RPM

1500

Efficiency

90%

Γ

Πίνακας 1.
Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ θαη λα εμεγήζεηε ζηε ζηήιε Γ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζηήιεο Α θαη Β.
14. α) Ση πξνλννύλ νη θαλνληζκνί ηεο ΑΗΚ ζρεηηθά κε ηελ εθθίλεζε ηξηθαζηθώλ
θηλεηήξσλ:
i) κε ηζρύ κέρξη 3ΗΡ
ii) κε ηζρύ πάλσ από 3ΗΡ
β)

Να εμεγήζεηε, γηαηί πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ην ξεύκα εθθίλεζεο ησλ ηξηθαζηθώλ
θηλεηήξσλ κεγάιεο ηζρύνο.

15. Έλαο ηξηθαζηθόο επαγσγηθόο θηλεηήξαο βνπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
α) Να δώζεηε δύν πηζαλά αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηε βιάβε απηή.
β) Γηα θάζε πηζαλή αηηία πνπ αλαθέξαηε πην πάλσ, λα εμεγήζεηε πσο ζα
δηνξζσζεί ε βιάβε.
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16. α) Να δώζεηε ηελ πιήξε νλνκαζία ησλ πην θάησ ζπληκήζεσλ όπσο
εθαξκόδνληαη ζηηο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο.
i)

AK

ii) ΓΑΚ
iii) ΓΠ
iv) ΚΠ
β) Να αλαθέξεηε ζε πνην ζεκείν εγθαζίζηαηαη ν “Κύξηνο Καηαλεκεηήο” κηαο
ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο ζε θαηλνύξγηα νηθνδνκή.
γ) Να αλαθέξεηε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΣΗΚ όζνλ αθνξά ηελ ειάρηζηε
δηαηνκή ζσιήλαο :

επηηξεπηή

i) από θαηαλεκεηή ζε ηειεθσληθό ζεκείν
ii) από θαηαλεκεηή ζε θαηαλεκεηή

ΜΔΡΟ Γ΄ : Αποηελείηαι από 2 ερωηήζεις.
Κάθε ορθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με (10) μονάδες.
17. α)

Γηαηί νλνκάδεηαη εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

β)

Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ν εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

γ)

Πόζν πεξηνξίδεη ην ξεύκα εθθίλεζεο, ν εθθηλεηήο Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ);

δ)

Nα αλαθέξεηε πόζνη επαθείο (contactors) είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία
ηνπ εθθηλεηή Αζηέξνο-Σξηγώλνπ (Τ-Γ) θαη λα δώζεηε ηελ νλνκαζία ηνπ
θαζελόο.

ε)

Πνηνο ν ξόινο ηνπ ρξνλνδηαθόπηε ζην θύθισκα ηνπ εθθηλεηή ΑζηέξνοΣξηγώλνπ (Τ-Γ);
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18. α)

ε πνηέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κνλνθαζηθόο εθθηλεηήο απ'
επζείαο ζύλδεζεο (D.O.L.);

β)

ην ζρήκα 3 θαίλεηαη ην θύθισκα ηζρύνο ελόο κνλαθαζηθνύ εθθηλεηή απ΄
επζείαο ζύλδεζεο (D.O.L.). Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ζε ηη ρξεζηκεύνπλ
ηα ηέζζεξα θύξηα εμαξηήκαηα 1,2,3,4 πνπ ηνλ απνηεινύλ.

1
2

3
4

χήμα 3.

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΗ
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