
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 
ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ EEE.9-1.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ηλεκτρική Κίνηση 

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  3  
5 Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 

Σύνολο 5 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Εμβάθυνσης & Εμπέδωσης Γνώσεων Ειδικότητας 
(ΜΕΕ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: - 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 
Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(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 το Πλαίσιο Προσόντων του 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
1. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
2. Γνώση των αρχών λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. 
3. Γνώση των ηλεκτρικών και των μηχανικών παραμέτρων ενός συστήματος ηλεκτρικής κίνησης. 
4. Ικανότητα σχεδίασης μονάδων ελέγχου συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. 
5. Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών μηχανών. 
6. Γνώση των αρχών λειτουργίας των διαφόρων τύπων συστημάτων μετάδοσης κίνησης. 
7. Να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και  να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα 

ηλεκτρικής κίνησης. 
8. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης.  
9. Να μπορούν να σχεδιάζουν συστήματα ελέγχου και προστασίας συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης. 

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 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ενότητα 1: Γενικές αρχές από τη φυσική (1η -2η Εβδομάδα) 
Ανάλυση κινήσεων, νόμοι του Νεύτωνα, διατήρηση ορμής, τριβή, έργο-ενέργεια, στροφορμή, υπολογισμοί 
ροπών αδρανείας. 
 
Ενότητα 2: Ηλεκτρομηχανική μετατροπή ενέργειας (3η και 4η Εβδομάδα) 
Συστήματα οδήγησης, χαρακτηριστικές ροπής στροφών κινητήρων και φορτίων και επίδρασης τους στη 
δυναμική ευστάθεια, μετάδοση κίνησης, μεταφορικές ταινίες, ανυψωτικά μηχανήματα. 
 
Ενότητα 3: Κινητήρες Σ.Ρ. (5ηΕβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικοί κινητήρες Σ.Ρ. και τα αντίστοιχα μοντέλα στη μόνιμη και στη 
μεταβατική κατάσταση λειτουργίας.  
 
Ενότητα 4: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. (6η -7η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες διατάξεις ελέγχου των κινητήρων Σ.Ρ. 
 
Ενότητα 5: Κινητήρες Ε.Ρ. (8ηΕβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι βασικοί κινητήρες Ε.Ρ. και τα αντίστοιχα μοντέλα στη μόνιμη και στη 
μεταβατική κατάσταση λειτουργίας.  
 
Ενότητα 6: Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. (9η -10η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες διατάξεις ελέγχου των κινητήρων Ε.Ρ. 
 
Ενότητα 7: Βηματικοί κινητήρες (11η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες τύποι βηματικών κινητήρων και τα αντίστοιχες 
διατάξεις ελέγχου και οδήγησης. 
  
Ενότητα 8: Ειδικοί τύποι κινητήρων (12η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι κινητήρες γραμμοσκιασμένων πόλων και οι κινητήρες 
σειράς Ε.Ρ. 
 
Ενότητα 9: Δυναμική ανάλυση κινητήρων Ε.Ρ. (13η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στο μετασχηματισμό του Park.   
 
8η Ενότητα: Δυναμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών 
9η Ενότητα: Βηματικοί κινητήρες, λειτουργία, έλεγχος 
 
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 

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  

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

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

τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 



2η Ενότητα:  Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. 
3η Ενότητα:    Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ. 
4η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ. 
5η Ενότητα: Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ. 

 6η Ενότητα:    Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ. 
 

 

(4) ΔΙΔ1ΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Χρήση λογισμικού για σχεδίαση και ανάπτυξη  συστημάτων 
ηλεκτρικής κίνησης 

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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Ασκήσεις στο σπίτι 30 
Προετοιμασία-συγγραφή 
εργαστηριακών ασκήσεων 

30 

Αυτοτελής μελέτη 51 
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%): 
ΙΙ. Εργασίες στο σπίτι (προαιρετικά) 
 
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής: 
0.6xβαθμός τελικής γραπτής εξέτασης+0.4xμ.ο. των βαθμών των 
τεχνικών εκθέσεων 

 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Μαλατέστας Π (2015), Ηλεκτρική Κίνηση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 
2. Shepherd W, Hulley L (1987). Power Electronics and Motor Control.  Cambridge Univ. Press. 

Publications, USA 
3. Kusko K (1969). Solid-State D.C. Motor Drives.  M.I.T. Press publications, USA 
4. Rizzoni G (2006). Ηλεκτρομηχανική. Εκδόσεις Παπαζήση, Θεσσαλονίκη  
5. Hughes A (2006). Electric Motors and Drives.  Elsevier Ltd publications, USA 
6. Krishnan R (2001).  Electric Motor Drives.  Prentice Hall publications USA 

 
 


