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2 x 1.5 ώρες
(διαλέξεις) +
1 ώρα
(φροντ.)

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Μελέτη της θεωρίας και της πρακτικής που σχετιζεται με Ηλεκτρικές
Μηχανές, τα πρότυπα τους και τα χαρακτηριστικά απόδοσης τους.
Εφαρμογή εννοιών σε πρακτικές εφαρμογές εργαστηρίου
Σχεδιασμός και εγκατάσταση κυκλωμάτων ελέγχου για ηλεκτρικές
μηχανές διαφόρων τύπων.
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν εις βάθος γνώσεις των μερών,
μοντέλων, χαρακτηριστικών και λειτουργιών των ηλεκτρικών
μηχανών όπως μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος,
σύγχρονες και επαγωγικές μηχανές.
Αναμένεται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν κυκλώματα
εμπλέκοντας μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
συμπεριλαμβανομένων και των κυκλωμάτων ελέγχου.
Πρέπει να είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις για την επιλογή της
κατάλληλης μηχανής για εφαρμογές διαφόρων τύπων και να
επιλέγουν τις κατάλληλες διατιμίσεις.

Προαπαιτούμενα

ΗΜΥ 340

Συναπαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Εις βάθος ανάλυση της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών
μετασχηματιστών, μηχανών dc και μονοφασικών/τριφασικών μηχανών ac.
Κάθε διάλεξη θα συνοδεύεται από αριθμό πειραμάτων. Οι διαλέξεις και τα
πειράματα στις μηχανές dc συμπεριλαμβάνουν μηχανές με διέγερση σειράς,
παράλληλη διέγερση και σύνθετη διέγερση, τόσο σε λειτουργία κινητήρα όσο
και σε λειτουργία γεννήτριας. Οι μηχανές ac περιλαμβάνουν σύγχρονες
γεννήτριες/κινητήρες με δρομέα κυλινδρικού τύπου και με δρομέα έκτυπων
πόλων, ασύγχρονους κινητήρες με δρομέα κλωβού και δρομέα με
δακτύλιους. Οι διαλέξεις και τα πειράματα για μετασχηματιστές
επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά με φορτίο και χωρίς φορτίο και στις
δοκιμές βραχυκυκλώματος και ανοικτού κυκλώματος. Η αλληλεπίδραση της

πηγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις μηχανές και τα φορτία θα εξεταστεί μέσω
της διασύνδεσης με γραμμή μεταφοράς.
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