
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.8-1.5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΙ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 6 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 
Σύνολο 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

 
Μάθημα Εμβάθυνσης & Εμπέδωσης Γνώσεων 
Ειδικότητας (ΜΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

www.eee.uniwa.gr 

2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

    Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια διαθέτει πολύ 

εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής στο πεδίο των 

Ηλεκτρικών Μηχανών , που αποτελούν τη βάση για πρωτότυπη σκέψη, και με βάση τις 

οποίες είναι σε θέση να: 

 Κατανοεί  τις βασικές έννοιες των γενικών νόμων της μηχανικής, τα πεδία, τα κύματα, τον 

ηλεκτρομαγνητισμό, και την εφαρμογή τους στην επίλυση ηλεκτρολογικών προβλημάτων.  

Γνωρίζει τη  χρήση των αρχών της θεωρίας κυκλωμάτων και ηλεκτρικών μηχανών. 

Διαθέτει την ικανότητα να υπολογίζει και να σχεδιάζει  ηλεκτρικές μηχανές.  

Γνωρίζει  τα συστήματα  ελέγχου  των ηλεκτρικών μηχανών και τις εφαρμογές τους.  

Κατανοεί  την λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών.  

Επιλέγει  τους κατάλληλους τύπους των ηλεκτρικών μηχανών με βάση τα χαρακτηριστικά 

τους και τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής. 



Γνωρίζει τις  δοκιμές λειτουργίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών μηχανών  

Αντιλαμβάνεται τα μαθηματικά μοντέλα και τα μοντέλα του κυκλώματος και πώς να 

καθορίζει τις αντίστοιχες παραμέτρους. 

Επιλέγει  τις εφαρμογές σχετικά με  το πώς χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές μηχανές. 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων:  
 
 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
 Αυτόνομη εργασία 
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Α. ΘΕΩΡΙΑ 
 Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες 
ενότητες:  
 
1η Ενότητα Βασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών Ε.Ρ. Κατηγορίες των στρεφόμενων μηχανών 
Ε.Ρ. Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών. Λειτουργία στα τέσσερα τεταρτημόρια. Στρεφόμενο 
μαγνητικό πεδίο. Ανάπτυξη τάσης και ροπής. 
 
 2η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Αρχή λειτουργίας. Ισοδύναμο μονοφασικό 
κύκλωμα. Ροή της ισχύος και βαθμός απόδοσης 
 
 3η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Εξισώσεις μόνιμης κατάστασης. 
Χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Απλοποιημένος τύπος του Kloss . Μέγιστη αποδιδόμενη 
ισχύς.  
 
4η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Προσδιορισμός των παραμέτρων του 
ισοδύναμου κυκλώματος. Διαχωρισμός μηχανικών απωλειών και απωλειών πυρήνα.  
 
5η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Κανονικοποιημένες καμπύλες. Επίδραση 
της μεταβολής του μεγέθους της τάσης τροφοδοσίας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών.  
 
6η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Επίδραση της μεταβολής της συχνότητας 
στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Χρόνος επιτάχυνσης . Ασύγχρονος τριφασικός 
κινητήρας διπλού κλωβού. 
 
 7η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης. Μέθοδοι πέδησης 
ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων. Λειτουργία του τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικού 
  
8η Ενότητα Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Θεωρία των δυο στρεφόμενων πεδίων. 
Ισοδύναμο κύκλωμα. Ροπή – Ισχύς. Υπολογισμός σταθερών ισοδύναμου κυκλώματος 
  



9η Ενότητα Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης μονοφασικών 
κινητήρων. Κινητήρας γραμμοσκιασμένων πόλων.  
 
10η Ενότητα Σύγχρονες γεννήτριες. Δομή. Ισοδύναμο κύκλωμα. Ισχύς και ροπή στην 
έξοδο των σύγχρονων γεννητριών. Μέτρηση των παραμέτρων μιας σύγχρονης γεννήτριας. 
Παραλληλισμός γεννητριών Ε.Ρ.  
 
11η Μεταβατικά φαινόμενα κατά τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών 
 
12η Ενότητα Σύγχρονος κινητήρας. Βασικές αρχές λειτουργίας. Ο σύγχρονος κινητήρας 
στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων. 
 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες : 
 
 1η Ενότητα Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – 
Κανονισμός του εργαστηρίου  
 
2η Ενότητα Προσδιορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος ασύγχρονης 
μηχανής.  
 
3η Ενότητα Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.  
 
4η Ενότητα Μέθοδοι εκκίνησης μονοφασικού ασύγχρονου κινητήρα. 
  
5η Ενότητα Χαρακτηριστική κενού φορτίου σύγχρονης γεννήτριας.  
 
6η Ενότητα Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης σύγχρονης γεννήτριας . 
  
7η Ενότητα Χαρακτηριστική φόρτισης σύγχρονης γεννήτριας .  
 
8η Ενότητα Παραλληλισμός σύγχρονης γεννήτριας με το δίκτυο.  
 
9η Ενότητα Σύγχρονος κινητήρας. 
 

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας και στο εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε., Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση με χρήση Τ.Π.Ε., Ηλεκτρονική Επικοινωνία 
και Υποβολή Εργασιών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 52 
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 
Συγγραφή αναφοράς εργαστ. 
ασκήσεων 

26 

Αυτοτελής μελέτη 24 
Σύνολο Μαθήματος  
 

180 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική,  



Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Θεωρία Γραπτή Εξέταση: 100%  
Εργαστήριο Γραπτή Εξέταση: 60%  
Ομαδική Εργασία: 40% 
 
Ο βαθμός του μικτού μαθήματος προκύπτει: 60% x 
Βαθμός θεωρίας + 40% x Βαθμός εργαστηρίου 
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