
Τίτλος Μαθήματος Σχεδιασμός Πινάκων Ελέγχου και Αυτοματισμού 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ETECH-240 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Πρώτος Κύκλος 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

Δεύτερο Έτος / Άνοιξη 

Όνομα Διδάσκοντα Ηρακλής Ηρακλέους 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

1 ½ ώρα 

διάλεξης  
Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

1 ½ ώρα 

εργαστήριο 

Στόχος Μαθήματος 
Οι κύριοι σκοποί του μαθήματος είναι να: 

 Κάνει ανασκόπηση βασικών χαρακτηριστικών και λειτουργίας AC/DC 
κινητήρων (μοτέρ) και γεννητριών  

 Επεξηγήσει διαφόρων ειδών εκκινητών (starters) και προωθητών 
(drives)  

 Περιγράψει κυκλώματα που ελέγχουν την λειτουργία (π.χ. ταχύτητα) 
των κινητήρων (επιτάχυνση, επιβράδυνση)  

 Εισαγάγει τους φοιτητές σε διάφορους τύπους συσκευών ελέγχου και 
αισθητήρων  

 Εισαγάγει τεχνικές σχεδιασμού πινάκων ελέγχου κινητήρων  

 Διδάξει τους φοιτητές τεχνικές καλωδίωσης πινάκων όπως και τεχνικές 
ελέγχου και εντοπισμού βλάβης ή σφάλματος 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Μετά την αποπεράτωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένονται να:  

 Έχουν βασικές γνώσεις της λειτουργίας κινητήρων ή γεννητριών τύπου 
AC ή DC  

 Χρησιμοποιούν ψηφιακή λογική και αισθητήρες για τον σχεδιασμό 
κυκλωμάτων ελέγχου κινητήρων  

 Γνωρίζουν τον πιο κατάλληλο τύπο εκκινητή ή προωθητή για βασικές 
εφαρμογές στον κλάδο της ηλεκτροτεχνίας  

 Χρησιμοποιούν προγραμματισμένες συσκευές ή συστήματα ελέγχου 
για τον έλεγχο της λειτουργίας κινητήρων  

 Σχεδιάζουν και να καλωδιώνουν πίνακες ελέγχου για κινητήρες  

 Ελέγχουν και να εντοπίζουν βλάβες ή σφάλματα σε πίνακες ελέγχου 
και αυτοματισμού 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

 Χαρακτηριστικά και λειτουργία ηλεκτρονόμων (ρελέ – contactor) ισχύος 
και εκκινητών μαγνητικών κινητήρων  

 Εκκινητές κινητήρων τύπου AC και DC  

 Συσκευές ελέγχου   



 Αντιστρέφοντας κυκλώματα κινητήρων  

 Λειτουργίες χρονιστή (timer) και αριθμηστή (counter) 

 Ρελέ και εκκινητές τύπου ημιαγωγού (solid state)  

 Αισθητήρες και εξοπλισμός ελέγχου  

 Εκκινητές μειωμένης τάσης  

 Μέθοδοι επιτάχυνσης και επιβράδυνσης  

 Αναζήτηση σφάλματος  

 Σχεδιασμός πινάκων ελέγχου, κατασκευή, και έλεγχος (πρακτική) 
 
Η πρακτική εξάσκηση θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 

εργαστήριο και θα συμπληρώνει τις θεωρητικές ενότητες όπου θεωρείται 

αναγκαίο. Στο πρόγραμμα αυτό η κύρια πρακτική εξάσκηση θα αποτελείται 

από τα ακόλουθα: 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα μοτέρ DOL (3 ώρες) 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα εκκίνηση αντλιών από ηλεκτρονικό 
χρονοδιακόπτη (3 ώρες) 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα κεντρικής θέρμανσης (3 ώρες) 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα λυμάτων (3 ώρες) 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα μοτέρ με εκκινητή αστέρα τρίγωνο 
(3 ώρες) 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πινάκα μοτέρ με Autotransformer (3 ώρες) 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Κάθε φορά θα γίνεται σύντομη διάλεξη σε συγκεκριμένο θέμα ή συναφή 
θέματα όπου θα παρουσιάζονται και θα επεξηγούνται τεχνικές και πρακτικές. 
Θα ακολουθεί το εργαστηριακό κομμάτι όπου ο κάθε φοιτητής θα εφαρμόσει 
τις πρακτικές αυτές, πάντοτε με την καθοδήγηση και επιβλεψη του καθηγητή, 
για την σωστή και επιτυχή υλοποίηση του εργαστηρίου. 

Βιβλιογραφία Υποχρεωτική Βιβλιογραφία 

 Electrical motor controls for integrated systems (2009), Gary Rockis, 
Glenn A. Mazur, Amer Technical Pub, ISBN: 0826912176 

 Electric Motor Control (2010), Stephen L. Herman,  Delmar, ISBN: 1-
4354-8575-0 

 Σημειώσεις καθηγητή. 

Αξιολόγηση 
Εργασίες, Εργαστήρια, διαγωνίσματα, και τελικές εξετάσεις. 

Εργασίες - Παρακολούθηση: 20% 

Εργαστήρια: 20% 

Ενδιάμεση Εξέταση: 20% 

Τελική Εξέταση : 40% 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


