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ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ 

 

1. Ένας ιδιοκτήτης καντίνας σε παραλία, αγόρασε μια θερμική συσκευή με στοιχεία κανονικής 

λειτουργίας 220V, 2200W. Η καντίνα χρησιμοποιούσε γεννήτρια στρεφόμενου πλαισίου, εμβαδού A 

= 0,5√2 m
2
, με Ν = 100 σπείρες και εσωτερική αντίσταση RΠ = 2Ω, μέσα σε ομογενές μαγνητικό 

πεδίο έντασης μέτρου Β = 0,2Τ. Τη χρονική στιγμή t = 0, που άρχισε η λειτουργία της γεννήτριας το 

εμβαδικό διάνυσμα  ήταν ομόρροπο με την ένταση του μαγνητικού πεδίου. 

α) Ποια είναι η μέγιστη ένταση του ρεύματος κανονικής λειτουργίας της συσκευής και η αντίστασή 

της; 

β) Ποια έπρεπε να είναι η μέγιστη ΗΕΔ επαγωγής του στρεφόμενου πλαισίου για να λειτουργεί 

κανονικά η συσκευή; 

γ) Με ποια γωνιακή ταχύτητα πρέπει να στρέφεται τότε το πλαίσιο της γεννήτριας; Γράψτε τις 

χρονικές εξισώσεις της εναλλασσόμενης ΗΕΔ και της αντίστοιχης τάσης στα άκρα της γεννήτριας 

και κάνετε τις γραφικές παραστάσεις τους σε κοινό σύστημα βαθμολογημένων αξόνων. 

δ) Γράψτε την εξίσωση που δίνει τη στιγμιαία ισχύ που καταναλώνει η συσκευή και κάνετε την 

αντίστοιχη γραφική παράσταση σε βαθμολογημένο σύστημα αξόνων για 2 περιόδους λειτουργίας.  

ε) Ποιες χρονικές στιγμές στη διάρκεια μιας περιόδου η στιγμιαία ισχύς είναι  

p = 3300W; 

στ) Η περιστροφή του πλαισίου της γεννήτριας γίνεται με τη βοήθεια βενζινοκινητήρα, ο οποίος έχει 

κατανάλωση 2,8L/h. Αν γνωρίζουμε ότι η θερμαντική αξία της βενζίνης είναι 35ΜJ/L, ποια είναι η 

% απόδοση της γεννήτριας; 
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2. Όταν αντιστάτης αντίστασης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i1 =I1ημωt, σε χρονικό 

διάστημα Δt ελευθερώνεται στο περιβάλλον ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 90J. Όταν ο 

ίδιος αντιστάτης R διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα i2 =I2ημωt, ελευθερώνεται στο 

περιβάλλον, στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt, ενέργεια υπό μορφή θερμότητας ίση με 40J. Ποιο το 

ποσό ενέργειας που ελευθερώνεται στο περιβάλλον υπό μορφή θερμότητας, όταν διαβιβάσουμε 

ταυτόχρονα στον ίδιο αντιστάτης αντίστασης R, τα δύο παραπάνω ρεύματα έτσι, ώστε να 

βρίσκονται σε φάση. 

[ Qθ=250J] 

 

3. Να υπολογίσετε την ενεργό ένταση του ρεύματος Ι=Ι01ημωt+ Ι02ημωt που διαρρέει έναν αντιστάτη 

σε σχέση με τα Ι01 και Ι02 
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4. Ένας αντιστάτης όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι1=I01 ημωt εκλύει θερμότητα με ρυθμό Q1/t , ενώ 

όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι2=I02 ημωt εκλύει θερμότητα με ρυθμό Q2/t. 

Με ποιο ρυθμό θα εκλύεται θερμότητα από τον αντιστάτη όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι= I01 ημωt+ 

I02 ημωt.  Γνωστοί οι δύο ρυθμοί. 
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5. Ένας αντιστάτης όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι1=Ισ σταθερό  εκλύει θερμότητα με ρυθμό Ρ1 , ενώ 

όταν διαρρέεται από ρεύμα Ι2=I02 ημωt εκλύει θερμότητα με ρυθμό Ρ2. 

Με ποιο ρυθμό θα εκλύεται θερμότητα από τον αντιστάτη όταν διαρρέεται από ρεύμα  

Ι= Ισ+ I02 ημωt.  Γνωστοί οι δύο ρυθμοί Ρ1 και Ρ2 
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