
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υπεύθυνος μαθήματος: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Καθηγητής) 

Διδάσκοντες: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Καθηγητής) 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 502 ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις 5 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εισαγωγή – γενική επισκόπηση στα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης και ηλεκτροπαραγωγής. 
Συστήματα μετάδοσης κίνησης, μειωτήρες στροφών. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής 
συμπεριφοράς μετασχηματιστών. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας μηχανών συνεχούς 
ρεύματος (ΣΡ). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση 
μηχανών ΣΡ και εφαρμογές τους. Ειδικές κατηγορίες μηχανών ΣΡ, έλεγχος και εφαρμογές (Κινητήρες 
δύο ρευμάτων Universal, μηχανές ΣΡ μόνιμου μαγνήτη, σερβοκινητήρες (servomotors), κινητήρες ΣΡ 
χωρίς ψήκτρες (Brushless DC motors) κ.ά.). Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας 
ασύγχρονων/επαγωγικών μηχανών (AM & EM). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες 
διατάξεις για την οδήγηση ΑΜ & ΕΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση 
δυναμικής συμπεριφοράς ΑΜ&ΕΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΑΜ & ΕΜ, 
έλεγχος και εφαρμογές (Γραμμικοί Επαγωγικοί κινητήρες (Linear Induction Motors), μονοφασικοί ΑΜ 
& ΕΜ, διφασικοί σερβοκινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού, κ.ά.). Χαρακτηριστικές καμπύλες 
λειτουργίας σύγχρονων μηχανών (ΣΜ). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις 
για την οδήγηση μηχανών ΣΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής 
συμπεριφοράς μηχανών ΣΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΣΜ, έλεγχος και 
εφαρμογές (Σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη, Γραμμικοί σύγχρονοι κινητήρες (Linear 
Synchronous motors), κινητήρες μαγνητικής αντίστασης (synchronous reluctance motors) και 
μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης (switch reluctance motors) κ.ά. Βηματικοί κινητήρες (Stepper 
motors), (Synchros), κ.ά. Εφαρμογές της δυναμικής και μεταβατικής συμπεριφοράς μηχανών σε 
μεμονωμένη λειτουργία, καθώς και διασύνδεση με το δίκτυο. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου 
κινητήριου συστήματος. Πρότυπα προστασίας, στήριξης, ψύξης και μόνωσης ηλεκτροκινητήρων. 
Παραδείγματα και εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών για ηλεκτροπαραγωγή και 
ηλεκτρική κίνηση. 
 

Γενικές Ιδιότητες 

o Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
o Λήψη αποφάσεων 



o Αυτόνομη Εργασία 
o Ομαδική Εργασία 
o Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
o Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Μαγνητικά κυκλώματα μηχανών συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Μαγνητική 
συμπεριφορά σιδηρομαγνητικών υλικών. 

2. Μονοφασικοί και τριφασικοί μετασχηματιστές ισχύος. Ειδικές κατηγορίες μετασχηματιστών. 
Ανάλυση λειτουργίας, δοκιμές μετασχηματιστών, ισοδύναμα ηλεκτρικά κυκλώματα, μετρήσεις 
και εφαρμογές μετασχηματιστών. 

3. Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές. Βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών. Δημιουργία στρεφόμενου 
μαγνητικού πεδίου. Παραγωγή τάσεων στα τυλίγματα μηχανής. Ανάπτυξη ροπών στη μηχανή. 
Απώλειες και βαθμός απόδοσης της μηχανής. 

4. Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος. Ανάλυση λειτουργίας γεννητριών και κινητήρων 
συνεχούς ρεύματος στη μόνιμη και μεταβατική (δυναμική) κατάσταση. 

5. Ασύγχρονες, επαγωγικές, μηχανές. Κατασκευαστική διαμόρφωση τριφασικών και μονοφασικών 
επαγωγικών κινητήρων. Ισοδύναμα κυκλώματα, ανάλυση λειτουργίας στη μόνιμη και δυναμική 
κατάσταση, ροή ισχύος, εκκίνηση κινητήρων, ρύθμιση ροπής και στροφών επαγωγικών 
κινητήρων. 

6. Σύγχρονες μηχανές. Δομή των σύγχρονων γεννητριών (εναλλακτήρων) και των σύγχρονων 
κινητήρων. 

7. Ειδικοί τύποι κινητήρων, μονοφασικοί κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος με συλλέκτη, 
κινητήρες Universal, βηματικοί κινητήρες κ.λπ. 

8. Προσομοίωση λειτουργίας κινητήρων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματοςμε Η/Υ. 
9. Διαστασιολόγηση διατάξεων εκκίνησης και ρύθμισης στροφών και ροπής κινητήρων. Βασικοί 

βιομηχανικοί αυτοματισμοί κινητήρων. 
 

 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 26 

Φροντιστήρια 8 

Συγγραφή εργασίας στα 
πλαίσια των εργαστηριακών 
ασκήσεων 
και φροντιστηρίων 

20 

Αυτοτελής μελέτη 32 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

o Ερωτήσεις σύντομης απάντησης. 
o Ερωτήσεις ανάπτυξης. 
o Επίλυση προβλημάτων 



ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την αξιολόγηση 
των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων 
και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη του εργαστηρίου. 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του 
τμήματος, αλλά και στην σελίδα του μαθήματος (e‐class). 

 
 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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