
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Τετάρτη 09/06/2021 και ώρα 16:00, θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του εργαστηρίου 

Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΙ. 

Καλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση (με 

παρακολούθηση και κατοχύρωση), να συνδεθούν εγκαίρως στην ομάδα του εργαστηρίου στην 

πλατφόρμα Ms Teams, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα και 

να πραγματοποιηθεί ενημέρωση, αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής. Σας υπενθυμίζουμε τον 

σύνδεσμο. 

Join Microsoft Teams Meeting 

Learn more about Teams 

Συνοπτικά, η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας eClass  περιλαμβάνει: 

• Συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων, διαφορετικό για κάθε εξεταζόμενο 

• Συγκεκριμένο διαθέσιμο χρόνο, ορατό σε κάθε εξεταζόμενο 

• Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και άμεσης υποβολής του διαγωνίσματος  

Στο φάκελο Έγγραφα, που βρίσκεται στα Ενεργά εργαλεία του μαθήματος στην πλατφόρμα 

eClass, αναρτήθηκε αναλυτικός οδηγός όλων των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν, με 

σκοπό την ευκολότερη συμμετοχή σας στην τελική εξέταση. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε πως για να λάβετε μέρος στην τελική εξέταση, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί 

στην πλατφόρμα eClass με τον Ιδρυματικό λογαριασμό, καθώς και να δηλώσετε πως προτίθεστε 

να συμμετάσχετε, μέσω του Ερωτηματολογίου που ενεργοποιήθηκε στα Ενεργά εργαλεία 

(eClass), το οποίο θα παραμείνει ενεργό μέχρι την Δευτέρα  07/06/2021. 

 

Η εξεταστέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος, παρατίθεται παρακάτω: 

 

Άσκηση 1η :  Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα σε λειτουργία εν 
κενώ. 

Άσκηση 2η :  Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Κατανομή ισχύων. 
Άσκηση 3η :  Προσδιορισμός των σταθερών του ισοδύναμου κυκλώματος ασύγχρονης μηχανής. 

Υπολογισμός των ροπών και της ολίσθησης. 
Άσκηση 4η :  Μέθοδοι εκκίνησης τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων. 

Άσκηση 5η :  Μέθοδοι εκκίνησης μονοφασικού ασύγχρονου κινητήρα. 
Άσκηση 6η :  Λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας εν κενώ. 
Άσκηση 7η :  Λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας σε συνθήκες βραχυκύκλωσης. 
Άσκηση 8η :  Λειτουργία σύγχρονης γεννήτριας σε συνθήκες φόρτισης. 

 

Όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά αρχεία (σημειώσεις, εργαστηριακά φυλλάδια, παρουσιάσεις), 

που απαιτούνται για τη βέλτιστη προετοιμασία, βρίσκονται στην επιλογή Έγγραφα στη σελίδα του 

μαθήματος (eClass). 
 Εκ του εργαστηρίου 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A442f12eada5547cdae72064ed142a226%40thread.tacv2/1615197398027?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%22356a40da-331f-4790-9263-f4a5add4b3ac%22%7D
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting

