
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΔΙΔΑΚΟΝΣΟ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΚΟΤΛΙΔΘ 

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΝ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 4
ο 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ ΙΙ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ  3Θ+2Ε 5,5 
   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://eclass.teikav.edu.gr/ED129/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελέςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 
κοπόσ του μακιματοσ είναι να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ τθν δομι και τθν λειτουργία των 
ςφγχρονων τριφαςικϊν μθχανϊν και των αςφγχρονων μθχανϊν (τριφαςικϊν και μονοφαςικϊν). 
τόχοσ του μακιματοσ είναι θ απόκτθςθ του απαραίτθτου κεωρθτικοφ υπόβακρου και ειδικότερα θ 
εξοικείωςθ με τισ αρχζσ μακθματικισ ανάλυςθσ για τθν μελζτθ των μεταβλθτϊν, των παραμζτρων, 
τθσ ςυμπεριφοράσ και του ελζγχου των μθχανϊν αυτϊν. Θ εμβάκυνςθ ςτισ διαφορετικζσ ενότθτεσ 
που κα παρουςιαςτοφν κα επιτευχκεί με τθν επίλυςθ επιλεγμζνων αςκιςεων. Οι ενότθτεσ του 
μακιματοσ αφοροφν ςτα εξισ: 
φγχρονζσ Μθχανζσ: Καταςκευι, αρχι λειτουργίασ, είδθ ςφγχρονων μθχανϊν. Ανάλυςθ τθσ 
ςτοιχειϊδουσ ςφγχρονθσ μθχανισ για τθν κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ των μαγνθτικϊν πεδίων ςε 
αυτιν. φγχρονεσ τριφαςικζσ γεννιτριεσ, μακθματικι ανάλυςθ, ιςοδφναμο κφκλωμα, μεταβλθτζσ, 
παράμετροι, λειτουργία, ςυμπεριφορά, ζλεγχοσ και ρυκμίςεισ, βακμόσ απόδοςθσ. Παράλλθλθ 
λειτουργία, ευςτάκεια. φγχρονοι τριφαςικοί κινθτιρεσ, μακθματικι ανάλυςθ,  ιςοδφναμο 



κφκλωμα, μεταβλθτζσ, παράμετροι, λειτουργία, ςυμπεριφορά, ζλεγχοσ, εκκίνθςθ, πζδθςθ, βακμόσ 
απόδοςθσ. 
Αςφγχρονεσ Μθχανζσ:  Καταςκευι, αρχι λειτουργίασ, είδθ αςφγχρονων μθχανϊν. Ανάλυςθ τθσ 
ςτοιχειϊδουσ αςφγχρονθσ μθχανισ για τθν κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ των μαγνθτικϊν πεδίων ςε 
αυτιν. Αςφγχρονοι (επαγωγικοί)  τριφαςικοί κινθτιρεσ, δομι και τφποι. Μακθματικι ανάλυςθ, 
ιςοδφναμο κφκλωμα, μεταβλθτζσ, παράμετροι, λειτουργία, ευςτάκεια, ςυμπεριφορά, ζλεγχοι, 
εκκίνθςθ, πζδθςθ, βακμόσ απόδοςθσ. Αςφγχρονθ τριφαςικι γεννιτρια, λειτουργία, ζλεγχοσ, ειδικι 
αναφορά ςτθν χρθςιμοποίθςθ τθσ.  
Μονοφαςικζσ θλεκτρικζσ μθχανζσ: Μονοφαςικι επαγωγικι μθχανι. Καταςκευι, αρχι λειτουργίασ, 
εφαρμογζσ. Εκκίνθςθ μονοφαςικοφ επαγωγικοφ κινθτιρα.  
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςφγχρονων και αςφγχρονων μθχανϊν.  
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια κα είναι ςε κζςθ: 
 Να γνωρίηει τθ λειτουργία των ςφγχρονων και αςφγχρονων θλεκτρικϊν μθχανϊν.  
 Να γνωρίηει καταςκευαςτικά ςτοιχεία των ςφγχρονων και αςφγχρονων θλεκτρικϊν μθχανϊν. 
 Να μποροφν να αναλφςουν τθν λειτουργία των ςφγχρονων και αςφγχρονων θλεκτρικϊν μθχανϊν 

μζςω των αντιςτοίχων ιςοδυνάμων κυκλωμάτων. 
 Να γνωρίηουν βαςικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ των ςφγχρονων και αςφγχρονων θλεκτρικϊν 

μθχανϊν. 
 Να μποροφν να προςδιορίςουν πειραματικά τισ παραμζτρουσ των ιςοδυνάμων κυκλωμάτων των 

ςφγχρονων και αςφγχρονων θλεκτρικϊν μθχανϊν. 
Να πραγματοποιεί δοκιμζσ και μετριςεισ ςε εργαςτθριακζσ εφαρμογζσ. 

Γενικέσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων 

 Αυτόνομθ Εργαςία 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Παραγωγι νζων Ερευνθτικϊν Ιδεϊν 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
I. Απλόσ βρόχοσ ςε ζνα ομοιόμορφο μαγνθτικό πεδίο – Σο ςτρεφόμενο μαγνθτικό πεδίο – 

Κατανομι τθσ μαγνθτεγερτικισ δφναμθσ και τθσ μαγνθτικισ ροισ ςτισ μθχανζσ 
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ – Επαγόμενθ τάςθ ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ εναλλαςςομζνου 
ρεφματοσ. 

II. Ροπι εξ επαγωγισ ςτισ μθχανζσ εναλλαςςομζνου ρεφματοσ – Θλεκτρικι μόνωςθ των αγωγϊν 
ςτισ μθχανζσ εναλλαςςομζνου ρεφματοσ – Ροι ιςχφοσ και απϊλειεσ ςτισ μθχανζσ 
εναλλαςςομζνου ρεφματοσ – Ρφκμιςθ τάςθσ και ταχφτθτασ. 

III. Δομι των ςφγχρονων γεννθτριϊν – Σαχφτθτα περιςτροφισ των ςφγχρονων γεννθτριϊν – 
Παραγόμενθ τάςθ ςτο εςωτερικό μιασ ςφγχρονθσ γεννιτριασ – Ιςοδφναμο κφκλωμα τθσ 
ςφγχρονθσ γεννιτριασ. 

IV. Ανάλυςθ τθσ ςφγχρονθσ γεννιτριασ με ςτρεφόμενα διανφςματα – Ιςχφσ και ροπι ςτθν ζξοδο 
των ςφγχρονων γεννθτριϊν – Μζτρθςθ των παραμζτρων μιασ ςφγχρονθσ γεννιτριασ. 

V. Αυτόνομθ λειτουργία ςφγχρονθσ γεννιτριασ – Παραλλθλιςμόσ γεννθτριϊν εναλλαςςομζνου 
ρεφματοσ – Μεταβατικά φαινόμενα κατά τθν λειτουργία των ςφγχρονων γεννθτριϊν – 
Προδιαγραφζσ ςφγχρονων γεννθτριϊν. 



VI. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ ςφγχρονων κινθτιρων – Ο ςφγχρονοσ κινθτιρασ ςτθν μόνιμθ 
κατάςταςθ ιςορροπίασ – Εκκίνθςθ ςφγχρονων κινθτιρων – φγχρονθ γεννιτρια , ςφγχρονοσ 
κινθτιρασ – Ονομαςτικά ςτοιχεία του ςφγχρονου κινθτιρα. 

VII. Θ δομι των επαγωγικϊν κινθτιρων – Βαςικζσ ζννοιεσ ςτουσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ – Σο 
ιςοδφναμο κφκλωμα του επαγωγικοφ κινθτιρα. 

VIII. Ιςχφσ και ροπι ςτουσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ – Χαρακτθριςτικζσ ροπισ ταχφτθτασ των 
επαγωγικϊν κινθτιρων – Μεταβολζσ τθσ χαρακτθριςτικισ ροπισ ταχφτθτασ ςτουσ 
επαγωγικοφσ κινθτιρεσ. 

IX. Εξελίξεισ ςτθ ςχεδίαςθ επαγωγικϊν κινθτιρων – Εκκίνθςθ επαγωγικϊν κινθτιρων – Ζλεγχοσ 
τθσ ταχφτθτασ ςτουσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ – Διατάξεισ οδιγθςθσ επαγωγικϊν κινθτιρων με 
θλεκτρονικοφσ διακόπτεσ. 

X. Προςδιοριςμόσ των παραμζτρων ςτο ιςοδφναμο κφκλωμα 
XI. Θ επαγωγικι γεννιτρια – Προδιαγραφζσ επαγωγικϊν κινθτιρων. 

XII. Κινθτιρεσ γιουνιβζρςαλ – Ειςαγωγι ςτουσ μονοφαςικοφσ επαγωγικοφσ κινθτιρεσ. 
XIII. Εκκίνθςθ επαγωγικϊν μονοφαςικϊν κινθτιρων – Ζλεγχοσ τθσ ταχφτθτασ των μονοφαςικϊν 

επαγωγικϊν κινθτιρων – Σο ιςοδφναμο κφκλωμα ενόσ μονοφαςικοφ επαγωγικοφ κινθτιρα -  
Άλλοι τφποι κινθτιρων. 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθν αίκουςα  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία με 

τουσ φοιτθτζσ 

Παρουςίαςθ και ςτθ Θεωρία και ςτο Εργαςτιριο με τθ 
βοικεια διαφανειϊν, Ιςτοςελίδα του μακιματοσ με 
υποςτθρικτικό και βοθκθτικό υλικό, Εφαρμογι Λογιςμικοφ 
προςομοίωςθσ, Επικοινωνία με e-mail 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι 
διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για 
κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 
Διαλζξεισ 39 
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 39 
  

  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 59.5 
Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

137.5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Θεωρία  
Γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει επίλυςθ 
προβλθμάτων από διαφορετικζσ ενότθτεσ του μακιματοσ. 
 
Εργαςτηριακό Μάθημα 
Ι.   Ατομικζσ Εργαςίεσ (40%) 
ΙΙ.  Σελικι Εξζταςθ (60%) με ερωτιςεισ ανάπτυξθσ ςε όλθ τθ 
φλθ του μακιματοσ. 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 
 C. I. Hubert, “Θλεκτρικζσ Μθχανζσ”, Εκδόςεισ ΙΩΝ, 2008.  

 S. J. Chapman, “Θλεκτρικζσ Μθχανζσ AC-DC”, Εκδόςεισ ΣΗΙΟΛΑ, 2009.  

 Π. Μαλατζςτασ, "ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΘΧΑΝΕ", Εκδόςεισ ΣΗΙΟΛΑ, 2011. 

 S. Umans, “Fitzgerald and Kingsley's Electric Machinery”, 7th Edition, McGraw-Hill Education - 
Europe, 2013. 

 I. BOLDEA, L. TUTELEA, "Electric Machines", Taylor & Francis Inc, 2009. 

 Gross, Charles Arthur, "Electric Machines", Taylor & Francis Inc, 2006. 

 

 


