
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 
ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΕΕ.9-1.1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

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  
4 Εργαστηριακές Ασκήσεις 0 

Σύνολο 3 
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 

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 

1. Γνώση των αρχών λειτουργίας αλλά και των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελούνται τα 
δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Γνώση των απαιτήσεων  ασφαλείας και λειτουργίας των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
3. Γνώση  των χαρακτηριστικών των καλωδίων μέσης τάσης 

4. Ικανότητα σχεδίασης  των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
5. Ικανότητα επιλογής των επιμέρους συνιστωσών, διακοπής, προστασίας και ελέγχου των δικτύων 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
6. Γνώση των αρχών λειτουργίας των μέσων αντιστάθμισης της πτώσης τάσης των δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
7. Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες  πτώσης τάσης και απωλειών ισχύος των δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 
8. Να μπορούν να διεξάγουν μελέτες  για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας των δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ενότητα 1: Βασικές έννοιες (1η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της σχεδίασης και ανάπτυξης των δικτύων 
διανομής, στην πρόβλεψη και διαχείριση του φορτίου και στη διάρθρωση και στην αυτοματοποίηση των 
δικτύων διανομής.  
 
Ενότητα 2: Ανάλυση φορτίων (2η και 3η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή διερευνάται η φύση του φορτίου και αναλύονται βασικά ποσοτικά χαρακτηριστικά του. 
Παρουσιάζεται και αναλύεται η άμεση διαχείριση του φορτίου, καθώς και μεφοδολογίες πρόβλεψης του 
φορτίου.  
Ενότητα 3:Παράμετροι εναέριων γραμμών (4η και 5ηΕβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή ορίζονται οι διάφορες παράμετροι των γραμμών διανομής και αναλύεται η μεθοδολογία 
μοντελοποίησης των γραμμών διανομής.  
 
Ενότητα 4: Υπολογισμοί πτώσης τάσης και απωλειών δικτύων διανομής (6η και 7η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα υπολογίζεται η πτώση τάσης και οι απώλειες γραμμής διανομής με πολλά συγκεντρωμένα φορτία 
και με ομοιόμορφα διανεμημένα φορτία διαφόρων κατανομών 
 
Ενότητα 5: Μετασχηματιστές δικτύων διανομής (8ηΕβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι διάφορες συνδεσμολογίες και διατάξεις 
μετασχηματιστών που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα διανομής.  
 
Ενότητα 6: Εφαρμογές των πυκνωτών στα δίκτυα διανομής (9η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται η αντιστάθμιση με πυκνωτές σε δίκτυα διανομής και η 
μαθηματική μεθοδολογία για την επιλογή της βέλτιστης θέσης. 
 
Ενότητα 7: Ρύθμιση της τάσης (10η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι διάφορες διατάξεις των αυτόματων ρυθμιστών τάσης και η μεθοδολογία 
ρύθμισης των παραμέτρων τους. 
  
Ενότητα 8: Ροές φορτίου ακτινικών δικτύων(11η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται επαναληπτικές μέθοδοι ροών φορτίου σε ακτινικά δίκτυα 
διανομής. 
 
Ενότητα 9: Έξυπνα δίκτυα (12η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια του μικροδικτύου, στη διεσπαρμένη παραγωγή και στις 

9. Να μπορούν να σχεδιάζουν τα επιμέρους τμήματα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
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 
…… 
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 



τεχνολογίες και τεχνικές ελέγχου των έξυπνων δικτύων στα δίκτυα διανομής.   
 
Ενότητα 10: Καλώδια μέσης τάσης (13η Εβδομάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσιάζονται τα διάφορα είδη καλωδίων μέσης τάσης και γίνονται υπολογισμοί 
σχετικά με τη διηλεκτρική, τη θερμική και την ηλεκτρική τους καταπόνηση. 
 

 

(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  δικτύων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

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 26 
Εργασίες στο σπίτι 20 
Αυτοτελής μελέτη 35 
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  120 

 

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) 
 

 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Μαλατέστας Π (2014). Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 
2. Παπαδόπουλος M (1999). Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 
3. Weedy B (2010). Μεταφορά και Διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκδόσεις Γκιούρδα, Αθήνα 
4. Arthur R, Vittal V. Power System Analysis. Prentice Hall publications, USA 
5. Kersting W (2012), Distribution System Modeling and Analysis. CRC Press publications, USA 
6. Gonen T (2014). Electric Power Distribution System Engineering. CRC Press publications, USA 
7. Pansini A (1992). Electrical Distribution Engineering. Fairmont Press publications, USA 
8. Lakervi E, Holmes E (1989). Electricity Distribution Network Design. Short Run  Press Ltd 

publications, USA 
9. Pabla A (1984).  Electric Power Distribution Systems. McGraw-Hill publications, USA 

 


