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Έτος / Εξάµηνο
φοίτησης

1 έτος / 1 εξάµηνο (χειµερινό)

Όνοµα ∆ιδάσκοντα

Στέλιος Χοιροδοντής

ECTS

6

Στόχος Μαθήµατος

Μαθησιακά
Αποτελέσµατα

Προαπαιτούµενα
Περιεχόµενο
Μαθήµατος

∆ιαλέξεις /
εβδοµάδα

3

Εργαστήρια /
εβδοµάδα

Τρία 3ωρα
εργαστήρια το
εξάµηνο

Οι κύριοι σκοποί του µαθήµατος είναι:
• Να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές του ηλεκτρισµού
• Να διδάξει τεχνικές για την ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωµάτων
• Να επεξηγήσει την σωστή λειτουργία ηλεκτρικών στοιχείων, συσκευών,
και κυκλωµάτων που χρησιµοποιούνται συχνά σε ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
Μετά την αποπεράτωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένονται να:
• Αναλύουν βασικά ηλεκτρικά κυκλώµατα χρησιµοποιώντας διάφορες
µεθόδους και τεχνικές
• Υπολογίζουν τάση δυναµικού και ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος για
διάφορα στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωµάτων (αντιστάσεις, πυκνωτές,
πηνία, κ.ο.κ.)
• Υπολογίζουν ισχύ και απόδοση για τον χαρακτηρισµό ηλεκτρικών
κυκλωµάτων και συστηµάτων
• Γνωρίζουν την διαφορά µεταξύ ηλεκτρικών συστηµάτων συνεχούς
τάσης και εναλλασσόµενης τάσης
• Αναλύουν κυκλώµατα µου περιλαµβάνουν πηνία και πυκνωτές
Κανένα
•
•
•
•
•
•
•
•

Συναπαιτούµενα

Κανένα

Ορισµοί ρεύµατος, τάσης δυναµικού, ισχύς, απόδοσης, κ.ο.κ.
Θεωρήµατα κυκλωµάτων, κανόνες ηλεκτρισµού, νόµοι ηλεκτρισµού
(π.χ. νόµος του Ohm, νόµοι του Kirchhoff, κανόνας διαιρέτη τάσης,
κανόνας διαιρέτη ρεύµατος, κ.ο.κ.)
Ωµικά κυκλώµατα σε σειρά, παράλληλα, και συνδυασµοί
Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωµάτων (π.χ. µέθοδος ανάλυσης κόµβων,
µέθοδος ανάλυσης βρόχων, κ.ο.κ.)
Θεωρήµατα κυκλωµάτων (Thevenin, µέγιστη µεταφορά ισχύος,
θεώρηµα ισοδύναµης πηγής, θεώρηµα επαλληλίας, κ.ο.κ.)
Μετασχηµατισµός πηγών
Συνεχές έναντι εναλλασσόµενου ρεύµατος (DC Vs AC)
Πυκνωτές και πηνία (σε σειρά ή παράλληλα)

•
•

Υπολογισµοί µιγαδικής σύνθετης αντίστασης
∆ιανυσµατική παράσταση εναλλασσόµενου ρεύµατος και τάσης για
πυκνωτές, πηνία, και συνδυασµένα κυκλώµατα
Συντελεστής ισχύος
Πραγµατική ισχύς, φαινόµενη ισχύς, άεργος ισχύς

•
•
Μεθοδολογία
∆ιδασκαλίας

∆ιαλέξεις, παραδείγµατα εργαστήρια και ασκήσεις στην τάξη.
Πρακτική Εξάσκηση:
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:
∆ιάφορα πειράµατα σε ηλεκτρικά κυκλώµατα για κατανόηση των βασικών
αρχών που διέπουν τον ηλεκτρισµό (9 ώρες)
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Εργασίες: 20%
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Εργαστήρια: 20%
Ενδιάµεση Εξέταση: 15%
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