
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1212
30 Ιουνίου 2008

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 74904/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της 

ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, του 
Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ΄ τάξης των Ημερη σίων 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, τ.Α΄) «Οργάνωση και λει−

τουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 111276/Γ2/8.10.2007 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/23.10.2007) με θέμα «Ωρολόγιο Πρό−
γραμμα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.».

3. Την υπ’ αριθμ. 138011/Γ2/3.12.2007 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 26/τ.Β΄/15.1.2008) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση 
αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

5. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι−
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
38/29.11.2007 Συνεδρίασή του.

Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προγραμ−
μάτων Σπουδών για την Γ΄ Τάξη των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., 
αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των 
μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρολογικών Εγκα−
ταστάσεων, του Ηλεκτρολογικού τομέα, της Γ΄ Τά−
ξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) 
ως εξής:
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ΜΑΘΗΜΑ: Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Πρόγραμμα σπουδών

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Κεφάλαιο 1: Το εναλλασσόμενο ρεύμα (Α.C.)

Ενότητα 1.1: Εναλλασσόμενο ρεύμα 

Περιεχόμενο Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές Δραστηριότητες

• Ενεργός ένταση και ενεργός τάση 
εναλλασσόμενου ρεύματος. 

• Διανυσματική παράσταση εναλ−
λασσόμενου ρεύματος, παράδειγ−
μα.

• Εναλλασσόμενο ρεύμα με αρχική 
φάση, παράδειγμα

• Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση – 
Εναλλασσόμενα ρεύματα με διαφο−
ρά φάσεως, παράδειγμα.

• Διανυσματικό διάγραμμα − πρό−
σθεση εναλλασσόμενων μεγεθών, 
παράδειγμα. 

(9 ώρες)

• Να υπολογίζουν την RMS τιμή της τά−
σης και της έντασης του εναλλασσό−
μενου ρεύματος.

• Να εξηγούν τη φασική γωνία μεταξύ 
τάσεως και ρεύματος.

• Να εξηγούν την αρχική φάση και τη δι−
αφορά φάσεως των εναλλασσόμενων 
μεγεθών.

• Να παριστάνουν διανυσματικά τα εναλ−
λασσόμενα μεγέθη και να σχεδιάζουν 
το διανυσματικό διάγραμμα αυτών.

• Να υπολογίζουν τη διαφορά φάσης 
εναλλασσόμενων μεγεθών.

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών, σχημάτων, δια−
γραμμάτων.

• Ασκήσεις στον πίνακα 
και σε μιλιμετρέ χαρτί.
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Ενότητα 1.2: Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Στοιχεία κυκλωμάτων εναλλασσόμενου 

ρεύματος. 
• Νόμοι του ΩΜ & του Κίρκωφ (Kirchhoff) 

στο Εναλλ. Ρεύμα. 
• Ο Ωμικός καταναλωτής 
• Το πηνίο στο εναλλασσόμενο ρεύμα. – 

Επαγωγική αντίσταση 
• Ο πυκνωτής στο Εναλλασσόμενο ρεύ−

μα. – χωρητική Αντίσταση 
• Σύνθετα κυκλώματα εναλλασσόμενου 

ρεύματος, κύκλωμα R,L σειράς, παρά−
δειγμα. 

• Σύνθετα κυκλώματα εναλλασσόμενου 
ρεύματος, κύκλωμα R, C σειράς, παρά−
δειγμα

• Κύκλωμα RLC σειράς, παράδειγμα.
• Παράλληλα κυκλώματα, παραδείγματα 

(21 ώρες)

• Να περιγράφουν τη συμπεριφορά της 
ωμικής αντίστασης, της επαγωγικής 
αντίστασης, της χωρητικής αντίστα−
σης στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

• Να εξηγούν τις ιδιότητες ενός πηνί−
ου και ενός πυκνωτή σε ένα κύκλωμα 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

• Να υπολογίζουν την επαγωγική αντίσταση 
(αντίδραση) XL και την αυτεπαγωγή L. 

• Να υπολογίζουν την χωρητική αντίστα−
ση (αντίδραση) Xc. 

• Να εξηγούν και να σχεδιάζουν τη σχέση 
τάσης και ρεύματος σε ένα καθαρά επα−
γωγικό και καθαρά χωρητικό κύκλωμα.

• Να υπολογίζουν τις τιμές συνδεδεμέ−
νων αυτεπαγωγών.

• Να υπολογίζουν τις τιμές τάσης, ρεύ−
ματος, πτώσης τάσεως σε κάθε στοι−
χείο του κυκλώματος.

• Να υπολογίζουν τις τιμές επαγωγικής, χω−
ρητικής, σύνθετης αντίστασης και τη γωνία 
φάσης σε ένα κύκλωμα RL και RC σειράς.

• Να επαναλαμβάνουν τα ανωτέρω για κυ−
κλώματα RLC σειράς και παράλληλα.

• Να επιλύουν κυκλώματα RL, RC, RLC 
σειράς και παράλληλα. 

• Να σχεδιάζουν το διανυσματικό διά−
γραμμα τάσεων και εντάσεων και να 
εντοπίζουν τη διαφορά φάσεως. 

• Να εξηγούν τα διανύσματα σε σχέση με 
το χαρακτήρα (συμπεριφορά) ενός κυ−
κλώματος σύνθετης αντίστασης.

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών.

• Ασκήσεις στον πίνακα 
και σε μιλιμετρέ χαρτί.

Ενότητα 1.3: Ισχύς και Ενέργεια εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Στιγμιαία ισχύς – ενέργεια εναλλασσό−

μενου ρεύματος. 
• Τριγωνομετρικοί αριθμοί. Ορθογώνιο 

τρίγωνο και Πυθαγόρειο θεώρημα.
• Πραγματική − άεργη – φαινόμενη ισχύς. 

Τρίγωνο ισχύων, παράδειγμα. 
• H σημασία του συντελεστή ισχύος συνφ 

(cosφ) στην ηλεκτρική ενέργεια.
• Βατικό και άεργο ρεύμα − Διανυσματι−

κό διάγραμμα.
• Η κατανάλωση ηλ. ενέργειας σε σύνθε−

τα κυκλώματα
• Aντιστάθμιση (βελτίωση συνφ). Ατομι−

κή, ομαδική, κεντρική.

(12 ώρες)

• Να εξηγούν τους τριγωνομετρικούς αριθ−
μούς γωνίας, να τους επεξεργάζονται με 
ευχέρεια, να υπολογίζουν την υποτείνου−
σα και τις κάθετες πλευρές ορθογώνιου 
τριγώνου.

• Να ερμηνεύουν τις παραμέτρους της 
ισχύος του Ε.Ρ, να εξηγούν τη σχέση 
πραγματικής και φαινόμενης ισχύος ως 
προς τη φασική γωνία, να κατανοούν και 
την άεργη ισχύ.

• Να τεκμηριώνουν τη σημασία του συντε−
λεστή ισχύος ως καθοριστικού παράγοντα 
διαχείρισης της φαινόμενης ισχύος των 
καταναλωτών και της δυνατότητάς τους 
να παράγουν ωφέλιμο έργο. 

• Να σχεδιάζουν το τρίγωνο των ισχύ−
ων και των ρευμάτων και να εντοπί−
ζουν τη διαφορά φάσεως.

• Να ορίζουν το συντελεστή ισχύος.
• Να υπολογίζουν τη φαινόμενη ισχύ, την 

πραγματική ισχύ, την άεργη ισχύ, το συ−
ντελεστή ισχύος σε ένα σύνθετο ηλε−
κτρικό κύκλωμα.

• Να κατανοούν τα πλεονεκτήματα ενός κα−
λού συντελεστή ισχύος και να μπορούν να 
τον βελτιώσουν με αντιστάθμιση

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών, διαγραμμάτων 
και πινάκων. Εφαρμο−
γές, ώστε να υπολογί−
ζουν την υποτείνουσα 
και τις κάθετες πλευ−
ρές ορθογώνιου τριγώ−
νου – ημφ, συνφ, εφφ. 

• Χρήση μιλιμετρέ χαρτι−
ού.

• Επίλυση ασκήσεων.
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Ενότητα 1.4: Το φαινόμενο του συντονισμού κυκλώματος 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Συντονισμός κυκλώματος. 
• Συντονισμός σειράς. 
• Καμπύλες συντονισμού σειράς − Συντε−

λεστής ποιότητας κυκλώματος – Υπέρ−
ταση.

• Ισχύς και ενέργεια του συντονισμένου κυ−
κλώματος. Παράδειγμα. 

• Παράλληλος συντονισμός
• Ενέργεια παράλληλου κυκλώματος συ−

ντονισμού. Καμπύλες συντονισμού, συ−
ντελεστές ποιότητας, υπερένταση, πα−
ράδειγμα. 

(6 ώρες)

• Να εξηγούν το φαινόμενο του συ−
ντονισμού σειράς σε κύκλωμα 
RLC.

• Να εξηγούν τον παράλληλο συντο−
νισμό RLC.

• Να υπολογίζουν τη συχνότητα συ−
ντονισμού, το συντελεστή ποιό−
τητας, τη ζώνη διέλευσης και να 
εξηγούν τις σχετιζόμενες με το 
φαινόμενο υπερτάσεις ή υπερε−
ντάσεις

• να αναφέρουν εφαρμογές

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών.

• Ασκήσεις.
• Να αναφερθούν βιομη−

χανικές εφαρμογές. 

Ενότητα 1.5: Τριφασικό ρεύμα 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Παραγωγή τριφασικού ρεύματος 
• Ανεξάρτητα τριφασικά συστήματα – 

Αλληλένδετα τριφασικά συστήματα. 
• Σύνδεση κατά αστέρα. 
• Πολική – φασική τάση.
• Σύνδεση κατά τρίγωνο.
•  Ρεύματα γραμμής και φάσεων.
• Ισχύς του τριφασικού ρεύματος. Παρα−

δείγματα 
• Σύνδεση καταναλωτών σε τριφασικό δί−

κτυο κατά αστέρα και κατά τρίγωνο. Πα−
ραδείγματα

(12 ώρες)

• Να εξηγούν τις διαφορές μεταξύ 
μονοφασικής και τριφασικής τά−
σης.

• Να αναγνωρίζουν τις συνδεσμολο−
γίες αστέρα, τριγώνου

• Να εξηγούν τα χαρακτηριστικά των 
συνδεσμολογιών αστέρα και τριγώ−
νου. 

• Να υπολογίζουν την τάση και το 
ρεύμα, καθώς και την ισχύ σε κυ−
κλώματα αστέρα και τριγώνου.

• Να συνδέουν κυκλώματα αστέρα 
και τριγώνου και να μετρούν με όρ−
γανα.

• Να υπολογίζουν την απαιτούμενη 
χωρητικότητα πυκνωτή για την αντι−
στάθμιση τριφασικού κινητήρα.

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών.

• Διανυσματική παράστα−
ση σε μιλιτρέ χαρτί.

• Ασκήσεις.

Κεφάλαιο 2: Ειδικά θέματα

Ενότητα 2.1: Ανόρθωση του εναλλασσόμενου ρεύματος. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Ανορθωτές. Τύποι. 
• Οι ημιαγωγοί ως ανορθωτές.
• Ημιανόρθωση 
• Πλήρης ανόρθωση. 
• Γέφυρες ανόρθωσης μονοφασικού και 

τριφασικού ρεύματος 
• Εξομάλυνση και σταθεροποίηση ανορ−

θωμένης τάσης – φίλτρα 

(6 ώρες)

• Να εξηγούν τη λειτουργία και τη 
χρησιμότητα απλών τροφοδοτι−
κών.

• Να σχεδιάζουν απλή ανορθωτική γέ−
φυρα ημιαγωγών, με φίλτρο εξομά−
λυνσης και σταθεροποίηση τάσης 
μέσω διόδου Zenner.

• Χρήση εικόνας, διαφα−
νειών, επίδειξη υλικού.
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Ενότητες 2.2−2.5: Διάφορα φαινόμενα. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Ηλεκτρόλυση. Εφαρμογές.
• Ηλεκτρολυτική διάβρωση. 
• Συσσωρευτές: Τύποι, Λειτουργία, Χαρα−

κτηριστικά. 
• Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο. Νόμος του 

Βόλτα (Volta), θερμοηλεκτρική τάση
• Θερμοστοιχεία – Χρήση θερμοστοιχεί−

ων.
• Φαινόμενο Πελτιέ (Peltier).
• Φωτοβολταϊκά στοιχεία και αρχή λει−

τουργίας.
• Αγωγιμότητα αερίων και αγωγιμότητα 

στο κενό.
• Ιονισμός στη φύση.
• Καθοδικοί σωλήνες και παλμογράφοι.

(6 ώρες)

• Να περιγράφουν τη δομή και να εξη−
γούν τη λειτουργία των συσσωρευ−
τών.

• Να γνωρίζουν τις εφαρμογές των 
θερμοστοιχείων.

• Να περιγράφουν την αρχή λει−
τουργίας του φωτοβολταϊκού στοι−
χείου.

• Να αναφέρουν τις εφαρμογές των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων.

• Να εξηγούν τη λειτουργία λυχνιών 
και σωλήνων εκκενώσεως και να 
αναφέρουν εφαρμογές του φαινο−
μένου του ιονισμού.

• Να εξηγούν τη λειτουργία του κα−
θοδικού παλμογράφου.

• Χρήση εικόνας, cd−rom, 
διαφανειών.

• Επίδειξη υλικού και λει−
τουργίας παλμογρά−
φου.

Ενότητα 2.6: Ηλεκτρισμός της γήινης ατμόσφαιρας.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Στατικός ηλεκτρισμός − Ηλεκτροστατι−

κά φορτία − Φόρτιση σωμάτων.
• Προσδιορισμός είδους φορτίου αντικει−

μένου – Ηλεκτροσκόπιο
• Στατικός ηλεκτρισμός στη Φύση. Σχη−

ματισμός κεραυνού. Κρουστικό ρεύμα.
• Συνέπειες κεραυνικών πληγμάτων. 

Βηματική τάση.
• Αντικεραυνική προστασία.
• Ηλεκτροδυναμικά και ηλεκτροχημικά 

φαινόμενα. Παραδείγματα εφαρμογών 
στη βιομηχανία και στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

(3 ώρες)

• Να εξηγούν τη φύση του στατικού 
ηλεκτρισμού.

• Να ορίζουν τον κεραυνό και την 
αστραπή.

• Να ορίζουν το κρουστικό ρεύμα.
• Να εξηγούν την αντικεραυνική προ−

στασία.
• Να ορίζουν τη βηματική τάση και να 

εξηγούν τη σημασία της.

• Χρήση ηλεκτροσκοπίου.
• Χρήση, διαφανειών, 

φωτογραφιών.
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Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ενότητα 1: Μετρήσεις Κυκλωμάτων Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Α.C.)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου οι μα−
θητές πρέπει να γνωρίζουν και να είναι 
ικανοί να:

Μετρήσεις με παλμογράφο

Περιγραφή λειτουργίας του παλμογράφου
• Μετρήσεις με παλμογράφο: τάσης, συ−

χνότητας και διαφοράς φάσης

• Χειρίζονται τον παλμογράφο.

• Οργανώνουν μετρήσεις με παλμο−
γράφο.

• Έντυπο με πληροφο−
ρίες χρήσης του παλ−
μογράφου.

• Μέτρηση συντελεστή αυτεπαγωγής (L) 
πηνίου με γέφυρα

• Μετράνε άμεσα τους συντελεστές L 
πηνίου και C πυκνωτή με γέφυρα.

• Φύλλα έργου των 
ασκήσεων.

• Κύκλωμα με πηνίο και ωμική αντίσταση

• σε σειρά
• παράλληλα

• Διακρίνουν την επίδραση των στοι−
χείων R,L,C στη λειτουργία των κυ−
κλωμάτων Ε.Ρ.

▪ Υπολογίζουν τη διαφορά φάσεως 
στα κυκλώματα R,L,C.

• Υπολογίζουν τη διαφο−
ρά φάσεως με διανύ−
σματα και συγκρίνουν 
τα αποτελέσματα με 
αυτά που μετράνε με 
τον παλμογράφο.

• Μέτρηση συντελεστή χωρητικότητας 
(C) πυκνωτή με γέφυρα

• Αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν στην περίπτωση 
συντονισμού κυκλώματος R.L.C.

• Επαληθεύουν τα απο−
τελέσματα των μετρή−
σεων με τα αντίστοιχα 
υπολογιστικά τους. 

• Κύκλωμα με πυκνωτή και ωμική αντί−
σταση

• σε σειρά
• παράλληλα

• Διακρίνουν τις διαφορές που πα−
ρουσιάζουν τα κυκλώματα παράλ−
ληλου συντονισμού και σειράς.

• Τονίζονται ιδιαίτερα 
τα μέτρα προστασίας 
που πρέπει να τηρού−
νται κατά την εκτέλε−
ση των ασκήσεων.

• Συνδεσμολογίες πυκνωτών

• σε σειρά
• παράλληλα

• Οργανώνουν μετρήσεις τάσης και 
έντασης μεγάλων μεγεθών με με−
τασχηματιστές μετρήσεων.

• Συντονισμός κυκλώματος R, L, C σε σειρά
• Παράλληλο κύκλωμα συντονισμού R, L, C
• Μετασχηματιστές μετρήσεων τάσεως 

και εντάσεως

• Γενικά
• Ασκήσεις

(ώρες 54)

Ενότητα 2: Ισχύς, Ενέργεια στο Ε.Ρ. (A.C.)

Περιεχόμενο Δραστηριότητες
•1 Ισχύς στο Ε.Ρ. – Βαττόμετρα
•2 Μέτρηση ηλ. ενέργειας
•3 Βελτίωση του συντελεστή 

ισχύος (συν φ)

• Αντιστάτης Thermistor 
 (Μη γραμμικός αντιστάτης)

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου οι 
μαθητές πρέπει να γνωρίζουν και να 
είναι ικανοί να:

• Οργανώνουν και μετράνε ισχύ και 
ενέργεια Ε.Ρ.

• Υπολογίζουν τη χωρητικότητα πυ−
κνωτή για τη βελτίωση του συντε−
λεστή ισχύος (συνφ).

• Διαπιστώνουν τη συμπεριφορά 
που παρουσιάζουν τα κυκλώμα−
τα με μη γραμμικές αντιστάσεις.

• Σχεδιάζουν με απλές εφαρμογές 
κυκλώματα με Thermistors.

• Φύλλα έργου
• Λειτουργικά σχέδια κυκλωμά−

των με τρανζίστορς.

(ώρες 21)
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ΜΑΘΗΜΑ: «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Πρόγραμμα Σπουδών

Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1: Μετασχηματιστές

Ενότητα 1.1: Αρχή λειτουργίας Μ/Σ, Χρήσεις Μ/Σ 

Περιεχόμενο Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές

Δραστηριότητες

• Σύντομη ιστορική ανασκόπηση των 
ηλεκτρικών μηχανών.

• Χρήση Μ/Σ στην παραγωγή.

• Αρχή λειτουργίας μονοφασικών και 
Τριφασικών Μ/Σ.

• Τάση βραχυκυκλώσεως.

(4 ώρες)

• Να απαριθμούν τις τεχνολογικές 
εφαρμογές στην ανάπτυξη των 
οποίων επιδρούν οι Μ/Σ.

• Να αιτιολογούν τη σημασία της 
χρήσης νέων υλικών στους Μ/Σ 
και τη θετική επίδρασή τους στο 
περιβάλλον. 

• Να απαριθμούν τους βασικούς το−
μείς της παραγωγής, στους οποί−
ους υπάρχουν Μ/Σ.

• Να διατυπώνουν την αρχή λει−
τουργίας των Μ/Σ.

• Να περιγράφουν τα προβλήματα 
που θα παρουσιαστούν, αν βραχυ−
κυκλωθεί το δευτερεύον του Μ/Σ. 

• Επίδειξη μικρού πραγματικού 
Μ/Σ

• Χρήση εποπτικού υλικού για 
την παρουσίαση μεσαίου και 
μεγάλου μεγέθους Μ/Σ, κα−
θώς και των λειτουργικών 
σχεδίων τους.

• Επίλυση άσκησης υπολογι−
σμού ρεύματος ηλεκτροσυ−
γκόλλησης.

Ενότητα 1.2: Κατασκευαστικά στοιχεία Μ/Σ, Συνδεσμολογίες Μ/Σ, Τυποποίηση Μ/Σ.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Υλικά κατασκευής μαγνητικού κυ−
κλώματος Μ/Σ.
• Υλικά κατασκευής ηλεκτρικού κυ−
κλώματος Μ/Σ.
• Σύνδεση Μ/Σ στο δίκτυο της ΔΕΗ. 
Τάση λειτουργίας.
•  Ισχύς Μ/Σ.
• Τυποποίηση συνδέσεων Μ/Σ
• Χρήση Μ/Σ 1:1

(3 ώρες)

• Να απαριθμούν και να περιγρά−
φουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή του Μ/Σ για το ηλε−
κτρικό και μαγνητικό κύκλωμα.
• Να αναφέρουν τις τυπικές τάσεις 
λειτουργίας των Μ/Σ και τον τρόπο 
σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
• Να αιτιολογούν την τυποποίηση 
των ακροδεκτών για τους μονοφα−
σικούς και τριφασικούς Μ/Σ.
• Να αναφέρουν τα πεδία εφαρμο−
γής των Μ/Σ 1:1
• Να αιτιολογούν τη σχέση βά−
ρους – ισχύος στους Μ/Σ.

• Χρήση εποπτικού υλικού με 
θέμα την κατασκευή των Μ/Σ
• Επίδειξη Μ/Σ 1:1 

Ενότητα 1.3: Αυτομετασχηματιστές, Μ/Σ οργάνων 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Αυτομετασχηματιστές

•  Ισχύς Μ/Σ, Αυτομετασχηματιστών

• Τάση λειτουργίας Μ/Σ

• Μ/Σ τάσης

• Μ/Σ έντασης.

(2 ώρες)

• Να αναφέρουν τις διαφορές Μ/Σ 
και Αυτομετασχηματιστών

• Να διατυπώνουν τις σχέσεις 
ισχύος Μ/Σ, Αυτομετασχηματι−
στών.

• Να περιγράφουν τον τρόπο σύνδε−
σης των Αυτομετασχηματιστών.

• Να εντοπίζουν το εύρος ρύθμισης της 
τάσης του Αυτομετασχηματιστή.

• Να αναφέρουν τις περιπτώσεις 
που χρησιμοποιούνται Μ/Σ οργά−
νων για τη μέτρηση ηλεκτρικών 
μεγεθών.

• Να αναγνωρίζουν τους Μ/Σ οργά−
νων στους ηλεκτρικούς πίνακες.

• Επίδειξη αυτομετασχηματι−
στή. 

• Επίδειξη Μ/Σ Οργάνων
• Χρήση εποπτικού υλικού, (δια−

φάνειες κ.λπ.) 
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Ενότητα 1.4: Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών Μ/Σ, Βλάβες, Επισκευή Μ/Σ.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Μέτρηση τάσης στο πρωτεύον και 
δευτερεύον Μ/Σ.

• Μέτρηση αντίστασης πρωτεύοντος 
και δευτερεύοντος Μ/Σ.

• Συμπτώματα βλαβών στο πρωτεύον 
και δευτερεύον Μ/Σ.

• Ενέργειες για αποκατάσταση βλά−
βης Μ/Σ.

(3 ώρες)

• Να απαριθμούν τους τρόπους μέ−
τρησης των ηλεκτρικών μεγεθών 
Μ/Σ και τον τρόπο σύνδεσης των 
οργάνων μέτρησης.

• Να αναγνωρίζουν συμπτώματα 
κακής λειτουργίας Μ/Σ.

• Να συμπληρώνουν τα απαραίτη−
τα έντυπα όταν αποστέλλουν Μ/
Σ για επισκευή.

• Να επιδιορθώνουν απλές βλάβες 
Μ/Σ.

• Επίδειξη μέτρησης ηλεκτρι−
κών μεγεθών (Αντίστασης – 
Τάσης).

• Επίδειξη διαδικασίας / τρό−
που διόρθωσης βλάβης σε 
Μ/Σ.

• Συμπλήρωση εντύπου με τα 
απαραίτητα στοιχεία πριν 
σταλεί για επισκευή ο Μ/Σ.

Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ

Ενότητα 2.1: Σύντομη ιστορική ανασκόπηση, Χρήσεις μηχανών Σ.Ρ − Αρχή λειτουργίας. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Σύντομη ιστορική ανασκόπηση στην 
εξέλιξη και τις εφαρμογές των Ηλε−
κτρικών Μηχανών

• Αρχή λειτουργίας μηχανών Σ.Ρ (Γεν−
νητριών, Κινητήρων)

(2 ώρες)

• Να απαριθμούν τα στάδια εξέλιξης 
των Ηλεκτρικών Μηχανών Σ.Ρ

• Να αναφέρουν τα πεδία εφαρμο−
γής των Γεννητριών και των Κινη−
τήρων Σ.Ρ στις σημερινές συνθή−
κες παραγωγής.

• Να διατυπώνουν την αρχή λειτουρ−
γίας των Γεννητριών Σ.Ρ.

• Να διατυπώνουν την αρχή λειτουρ−
γίας των Κινητήρων Σ.Ρ.

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες, κ.τ.λ.)

Ενότητα 2.2: Κατασκευαστικά στοιχεία μηχανών Σ.Ρ, Είδη προστασίας, Τυποποίηση ακροδεκτών 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Δομή μηχανών Σ.Ρ

• Περιγραφή εξαρτημάτων στάτη

• Περιγραφή εξαρτημάτων δρομέα

• Γενικές πληροφορίες για ηλεκτρο−
νικούς κινητήρες, βηματικούς κινη−
τήρες κ.τ.λ.

• Είδη προστασίας Ηλεκτρικών Μηχα−
νών

• Τυποποίηση ακροδεκτών Μηχανών 
Σ.Ρ

(3 ώρες)

• Να περιγράφουν τα βασικά εξαρ−
τήματα των Ηλεκτρικών Μηχανών 
Σ.Ρ 

• Να περιγράφουν τα βασικά μέρη 
των σύγχρονων κινητήρων Σ.Ρ 
(Ηλεκτρονικών, Βηματικών κ.τ.λ.)

• Να ερμηνεύουν την τυποποίηση 
που υπάρχει για την προστασία 
των Ηλεκτρικών Μηχανών και τη 
σημασία κάθε γράμματος και αριθ−
μού

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών στις Μηχανές Σ.Ρ. 

• Επίδειξη εξαρτημάτων Μη−
χανών Σ.Ρ

• Χρήση εποπτικού υλικού για 
κλασικούς και σύγχρονους 
κινητήρες Σ.Ρ. (διαφάνειες, 
CD−ROM κ.τ.λ.)
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Ενότητα 2.3: Είδη Μηχανών Σ.Ρ.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Τύλιγμα τυμπάνου

• Τύλιγμα διέγερσης (σειράς – παράλ−
ληλης ).

• Μηχανές ξένης διέγερσης

• Μηχανές παράλληλης διέγερσης

• Μηχανές διέγερσης σειράς

• Μηχανές σύνθετης διέγερσης

• Σύγχρονες Μηχανές Σ.Ρ

(4 ώρες)

• Να απαριθμούν τα ιδιαίτερα χα−
ρακτηριστικά του τυλίγματος του 
στάτη και του δρομέα.

• Να περιγράφουν ποιες είναι οι με−
τρήσεις και πώς θα τις κάνουν για 
να διακριβώσουν τους ακροδέκτες 
στάτη και δρομέα

• Να περιγράφουν τους τρόπους 
σύνδεσης τυλίγματος τυμπάνου 
και διέγερσης

• Να διατυπώνουν τις αρχές λειτουρ−
γίας των σύγχρονων κινητήρων Σ.Ρ.

• Επίδειξη εξαρτημάτων Μη−
χανών Σ.Ρ

• Χρήση εποπτικού υλικού για 
κλασικούς και σύγχρονους 
κινητήρες Σ.Ρ., (διαφάνειες, 
CD−ROM κ.τ.λ.)

Ενότητα 2.4: Γεννήτριες Σ.Ρ. Εφαρμογές Γεννητριών Σ.Ρ.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Γεννητριών 
Σ.Ρ.

• Βασικά χαρακτηριστικά, ονομαστι−
κά μεγέθη, ισχύς, απώλειες, βαθμός 
απόδοσης.

• Γεννήτριες ξένης διέγερσης

• Γεννήτριες παράλληλης διέγερσης

(1 ώρα) 

• Να απαριθμούν τα ιδιαίτερα χαρα−
κτηριστικά μιας γεννήτριας Σ.Ρ. 

• Να διατυπώνουν τις βασικές εξισώ−
σεις Τάσης, Έντασης, Στροφών των 
γεννητριών Σ.Ρ

• Να αναφέρουν πού και γιατί χρησιμο−
ποιείται κάθε τύπος γεννήτριας Σ.Ρ

 

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(διαφάνειες, σλάϊντς, φωτο−
γραφίες από τις εφαρμογές 
των γεννητριών στην παρα−
γωγή π.χ. «Δυναμό» οχημά−
των) 

• Επίλυση ασκήσεων προσδιο−
ρισμού χαρακτηριστικών με−
γεθών. 

Ενότητα 2.5: Κινητήρες Σ.Ρ Εφαρμογές Κινητήρων Σ.Ρ.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινητήρων 

Σ.Ρ.

• Βασικές εξισώσεις κινητήρων Σ.Ρ. 
ροπής, στροφών, ρεύματος δρομέα

• Χρήση κινητήρων Σ.Ρ. στην παραγω−
γή.

(8 ώρες)

• Να απαριθμούν τα ιδιαίτερα χαρα−
κτηριστικά μιας μηχανής Σ.Ρ. όταν 
λειτουργεί ως κινητήρας.

• Να διατυπώνουν τις βασικές εξισώ−
σεις ροπής, ρεύματος, στροφών των 
κινητήρων Σ.Ρ.

• Να αναφέρουν πού και γιατί χρησι−
μοποιείται κάθε τύπος κινητήρα Σ.Ρ.

• Χρήση εποπτικού υλικού, 
διαφάνειες, σλάϊντς, φωτο−
γραφίες από τις εφαρμογές 
των κινητήρων στην παρα−
γωγή π.χ Ηλεκτρικά τρένα, 
Τρόλεϊ 

• Επίσκεψη σε αμαξοστάσιο 
ηλεκτρικών τρένων, τρόλεϊ. 

Ενότητα 2.6: Εκκίνηση – Ρύθμιση στροφών, Πέδηση Κινητήρων Σ.Ρ

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Τρόποι εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ

• Ροπή κινητήρων – εξίσωση ροπής

• Περιγραφή χαρακτηριστικής ρεύμα−
τος− στροφών

• Σύγχρονοι τρόποι ρύθμισης στρο−
φών κινητήρων Σ.Ρ.

• Αλλαγή φοράς περιστροφής κινητή−
ρων Σ.Ρ.

• Πέδηση κινητήρων Σ.Ρ

(2 ώρες)

• Να περιγράφουν τους τρόπους εκ−
κίνησης των κινητήρων Σ.Ρ (Αντι−
στάσεις – Ηλεκτρονικά Ισχύος )

• Να διατυπώνουν την εξίσωση ρο−
πής και να περιγράφουν τη χαρα−
κτηριστική ρεύματος –στροφών

• Να περιγράφουν τους τρόπους ρύθ−
μισης στροφών κινητήρων Σ.Ρ. (αντι−
στάσεις – Μετατροπείς DC – DC )

• Να σχεδιάζουν τη συνδεσμολογία 
για αλλαγή φοράς περιστροφής 
των κινητήρων Σ.Ρ. 

• Να αναφέρουν τους τρόπους πέ−
δησης κινητήρων Σ.Ρ. (Μηχανικοί – 
Ηλεκτρικοί).

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.)

• Επίλυση απλής άσκησης για 
προσδιορισμό ρεύματος εκ−
κίνησης

• Επίδειξη αλλαγής φοράς πε−
ριστροφής 

• Επίδειξη ηλεκτρικής πέδη−
σης 
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Κεφάλαιο 3: Εναλλακτήρες 

Ενότητα 3.1: Εναλλακτήρας 
Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Παραγωγή εναλλασσόμενης ημιτο−
νοειδούς τάσης.

• Αρχή λειτουργίας – Συχνότητα – 
Στροφές – Ζεύγη πόλων 

• Κατασκευαστικά στοιχεία εναλλα−
κτήρων

• Ακροδέκτες – Συνδεσμολογία 

(6ώρες)

• Να περιγράφουν και να διατυπώ−
νουν τα χαρακτηριστικά του εναλ−
λασσόμενου ρεύματος

• Να διατυπώνουν την αρχή λει−
τουργίας των εναλλακτήρων

• Να διατυπώνουν τη σχέση στρο−
φών – ζευγών πόλων – συχνότη−
τας.

• Να απαριθμούν τα βασικά εξαρ−
τήματα των ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών και τη συνδεσμολο−
γία τους.

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.)

• Επίδειξη στο εργαστήριο.

Κεφάλαιο 4: Ασύγχρονοι κινητήρες

Ενότητα 4.1: Γενικές γνώσεις για Ασύγχρονους τριφασικούς κινητήρες (Α.Τ.Κ.)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Τριφασικά ρεύματα

• Πολικά – φασικά μεγέθη

• Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο

• Αρχή λειτουργίας Ασύγχρονων 
τριφασικών κινητήρων (Α.Τ.Κ.)

• Είδη Ασύγχρονων τριφασικών κι−
νητήρων (Α.Τ.Κ)

• Ροπή Ασύγχρονων τριφασικών κι−
νητήρων (Α.Τ.Κ)

• Κατασκευαστικά στοιχεία Ασύγ−
χρονων τριφασικών κινητήρων 
(Α.Τ.Κ)

(6 ώρες)

• Να περιγράφουν και να διατυπώ−
νουν τα χαρακτηριστικά του τρι−
φασικού Ρεύματος

• Να περιγράφουν και να διατυπώ−
νουν τις σχέσεις μεταξύ πολικών 
και φασικών μεγεθών

• Να απαριθμούν τις απαραίτητες 
συνθήκες για τη δημιουργία του 
στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου.

• Να διατυπώνουν την αρχή λει−
τουργίας των Ασύγχρονων τρι−
φασικών κινητήρων (ΑΤ.Κ)

• Να απαριθμούν τα είδη των 
Ασύγχρονων τριφασικών κινητή−
ρων (Α.Τ.Κ)

• Να περιγράφουν τις χαρακτηρι−
στικές Ροπής – Στροφών

• Να απαριθμούν τα βασικά μέρη 
από τα οποία αποτελούνται οι 
Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες 
(Α.Τ.Κ)

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(διαφάνειες κ.τ.λ. )

• Επίλυση απλών ασκήσεων 
με φασικά και πολικά μεγέ−
θη

• Επίδειξη εξαρτημάτων 
Ασύγχρονων τριφασικών κι−
νητήρων (Α.Τ.Κ)
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Ενότητα 4.2: Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα (Κ.Β.Δ)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Κατασκευαστικά στοιχεία τριφασι−
κών κινητήρων βραχυκυκλωμένου 
δρομέα (Κ.Β.Δ.)

• Ακροδέκτες, συνδεσμολογία τριφα−
σικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου 
δρομέα (Κ.Β.Δ.) 

• Τάση λειτουργίας τριφασικών κινη−
τήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα 
(Κ.Β.Δ.)

• Εκκίνηση τριφασικών κινητήρων 
βραχυκυκλωμένου δρομέα (Κ.Β.Δ.)

• Βύθιση τάσης

• Ρύθμιση στροφών, Πέδηση τριφα−
σικών κινητήρων βραχυκυκλωμένου 
δρομέα (Κ.Β.Δ.)

• Ισχύς, Απώλειες, Βαθμός απόδοσης 
τριφασικών κινητήρων βραχυκυκλω−
μένου δρομέα (Κ.Β.Δ.)

(12 ώρες)

• Να απαριθμούν τα μέρη από τα 
οποία αποτελούνται οι κινητήρες 
βραχυκυκλωμένου δρομέα (Κ.Β.Δ.)

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία 
τους

• Να αιτιολογούν την τάση λειτουργί−
ας των τριφασικών κινητήρων βρα−
χυκυκλωμένου δρομέα (Κ.Β.Δ.)

• Να περιγράφουν τους τρόπους εκ−
κίνησης και να σχεδιάζουν τη συν−
δεσμολογία.

• Να περιγράφουν τα προβλήματα 
που δημιουργούνται από τη βύθιση 
τάσης.

• Να περιγράφουν τους τρόπους ρύθ−
μισης στροφών των τριφασικών κι−
νητήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα 
(Κ.Β.Δ.) με αντιστάσεις ή χρήση Ηλε−
κτρονικών Ισχύος

• Να αναφέρουν τους τρόπους πέδη−
σης τριφασικών κινητήρων βραχυκυ−
κλωμένου δρομέα (Κ.Β.Δ.) 

• Να αναφέρουν και να εξηγούν τα 
είδη των απωλειών

• Να ορίζουν το βαθμό απόδοσης.

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.)

• Σχεδίαση κυκλώματος εκ−
κίνησης 

• Επίδειξη εξαρτημάτων 
Ασύγχρονων τριφασικών 
κινητήρων βραχυκυκλωμέ−
νου δρομέα (Α.Τ.Κ.Β.Δ.)

• Επίδειξη τεχνικών φυλλα−
δίων με κινητήρες βραχυ−
κυκλωμένου δρομέα και 
ανάλυση των τεχνικών χα−
ρακτηριστικών.

Ενότητα 4.3: Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες με δακτυλίδια (Δ.Κ.)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Κατασκευαστικά στοιχεία Ασύγ−
χρονων τριφασικών κινητήρων με 
δακτυλίδια (Δ.Κ.)

• Ακροδέκτες – συνδεσμολογία Ασύγ−
χρονων τριφασικών κινητήρων με 
δακτυλίδια (Δ.Κ.) 

• Τάση λειτουργίας Ασύγχρονων τρι−
φασικών κινητήρων με δακτυλίδια 
(Δ.Κ.)

• Εκκίνηση Ασύγχρονων τριφασικών 
κινητήρων με δακτυλίδια (Δ.Κ.)

• Ρύθμιση στροφών− Πέδηση Ασύγ−
χρονων τριφασικών κινητήρων με 
δακτυλίδια (Δ.Κ.)

(4 ώρες)

• Να απαριθμούν τα μέρη από τα 
οποία αποτελούνται οι δακτυλιο−
φόροι κινητήρες (Δ.Κ.)

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία 
τους

• Να αιτιολογούν την τάση λειτουρ−
γίας των Ασύγχρονων τριφασικών 
κινητήρων με δακτυλίδια (Δ.Κ.)

• Να περιγράφουν τους τρόπους εκ−
κίνησης και να σχεδιάζουν τη συν−
δεσμολογία.

• Να περιγράφουν τους τρόπους 
ρύθμισης στροφών των Ασύγχρο−
νων τριφασικών κινητήρων με δα−
κτυλίδια (Δ.Κ.) με αντιστάσεις ή με 
χρήση Ηλεκτρονικών Ισχύος

• Να αναφέρουν τους τρόπους πέδη−
σης Ασύγχρονων τριφασικών κινη−
τήρων με δακτυλίδια. 

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.)

• Σχεδίαση κυκλώματος εκ−
κίνησης 

• Επίδειξη εξαρτημάτων 
Ασύγχρονων τριφασικών 
κινητήρων (Α.Τ.Κ.)

• Επίδειξη τεχνικών φυλλα−
δίων με δακτυλιοφόρους 
κινητήρες και ανάλυση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών 
τους.
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Ενότητα 4.4: Βλάβες, Συντήρηση, Επισκευή Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Έλεγχος σωστής λειτουργίας Ασύγ−

χρονων τριφασικών κινητήρων 
(A.T.K.)

• Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών 
Ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων 
(A.T.K.)

• Βλάβες Ασύγχρονων τριφασικών κι−
νητήρων (A.T.K.)

• Συντήρηση Ασύγχρονων τριφασικών 
κινητήρων (A.T.K.)

• Ενέργειες για αποκατάσταση βλά−
βης Ασύγχρονων τριφασικών κινη−
τήρων (Α.Τ.Κ.)

(4 ώρες)

• Να αναγνωρίζουν, από τις ενδείξεις 
των οργάνων την κατάσταση λει−
τουργίας των Ασύγχρονων τριφα−
σικών κινητήρων (Α.Τ.Κ.)

• Να περιγράφουν το πώς και πού θα 
συνδεθούν τα όργανα ελέγχου των 
Ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων 
(Α.Τ.Κ.)

• Να περιγράφουν τις μετρήσεις που 
είναι απαραίτητες για τον προσδι−
ορισμό των ακροδεκτών των Ασύγ−
χρονων τριφασικών κινητήρων 
(Α.Τ.Κ.)

• Να προσδιορίζουν, από τη συμπερι−
φορά του κινητήρα, την πιθανή βλά−
βη και να κάνουν την κατάλληλη μέ−
τρηση για τον προσδιορισμό της

• Να περιγράφουν πώς θα συντηρή−
σουν ένα Ασύγχρονο τριφασικό κι−
νητήρα (Α.Τ.Κ.) και να συμπληρώ−
νουν τα αντίστοιχα έντυπα

• Να αναφέρουν πώς θα ενεργήσουν, 
όταν δεν μπορούν να επισκευάσουν 
τον κινητήρα

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.) 

• Επίδειξη μέτρησης Ηλεκτρι−
κών μεγεθών (Αντίστασης – 
Τάσης)

• Επίδειξη διόρθωσης βλά−
βης σε Ασύγχρονο τριφα−
σικό κινητήρα (Α.Τ.Κ.)

• Συμπλήρωση στοιχείων 
πριν σταλεί για επισκευή ο 
Ασύγχρονος τριφασικός κι−
νητήρας (Α.Τ.Κ.)

Κεφάλαιο 5: Μονοφασικοί κινητήρες

Μερική ενότητα 5.1: Ασύγχρονοι Μονοφασικοί Κινητήρες ( Α.Μ.Κ) 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Αρχή λειτουργίας ασύγχρονων μο−
νοφασικών κινητήρων

• Στρεφόμενο πεδίο

• Είδη και χρήση 

• Κατασκευαστικά στοιχεία 

• Συνδεσμολογία

• Τυποποίηση

(3 ώρες)

• Να περιγράφουν και να διατυπώ−
νουν την αρχή λειτουργίας των 
Ασύγχρονων μονοφασικών κινη−
τήρων (Α.Μ.Κ)

• Να απαριθμούν τα μέρη από τα 
οποία αποτελούνται οι Ασύγ−
χρονοι μονοφασικοί κινητήρες 
(Α.Μ.Κ)

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών και τη συνδεσμολο−
γία τους

• Να αιτιολογούν την τάση λειτουρ−
γίας των Ασύγχρονων μονοφασι−
κών κινητήρων (Α.Μ.Κ)

• Να περιγράφουν τους τρόπους 
ρύθμισης στροφών των Ασύγ−
χρονων μονοφασικών κινητήρων 
(Α.Μ.Κ) 

• Να αναφέρουν τους τρόπους πέ−
δησης Ασύγχρονων μονοφασικών 
κινητήρων (Α.Μ.Κ)

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(διαφάνειες κ.τ.λ.)

• Επίδειξη εξαρτημάτων 
Ασύγχρονων μονοφασικών 
κινητήρων (Α.Μ.Κ)

• Επίδειξη τεχνικών φυλλα−
δίων με μονοφασικούς κι−
νητήρες και ανάλυση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών 
τους.
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Ενότητα 5.2: Μονοφασικοί κινητήρες με συλλέκτη

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Αρχή λειτουργίας μονοφασικών κι−
νητήρων με συλλέκτη.

• Ρύθμιση στροφών

• Είδη και χρήση 

• Κατασκευαστικά στοιχεία. 

• Συνδεσμολογία

• Τυποποίηση

(3 ώρες)

• Να διατυπώνουν την αρχή λειτουρ−
γίας των κινητήρων με συλλέκτη.

• Να απαριθμούν τα μέρη από τα 
οποία αποτελούνται οι κινητήρες 
με συλλέκτη.

• Να αναγνωρίζουν τη σήμανση των 
ακροδεκτών και τη συνδεσμολογία 
τους.

• Να αναγνωρίζουν την τάση λειτουρ−
γίας τους.

• Να περιγράφουν τους τρόπους ρύθ−
μισης των στροφών τους.

• Να αναφέρουν τους τρόπους πέδη−
σης. 

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(διαφάνειες κ.τ.λ. ).

• Επίδειξη εξαρτημάτων κι−
νητήρων με συλλέκτη.

• Επίδειξη τεχνικών φυλλα−
δίων με μονοφασικούς κι−
νητήρες και ανάλυση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών 
τους.

Ενότητα 5.3: Λειτουργία τριφασικών κινητήρων ως μονοφασικών

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Συνδεσμολογία κινητήρων

• Ισχύς κινητήρων

• Υπολογισμός ρεύματος

(2 ώρες)

• Να αιτιολογούν το πώς επηρεάζε−
ται η ισχύς του κινητήρα.

• Να υπολογίζουν το ρεύμα απορρό−
φησης των κινητήρων και τη ρύθμι−
ση των θερμικών προστασίας.

• Να υπολογίζουν τη χωρητικότητα 
και την τάση του πυκνωτή που θα 
χρησιμοποιήσουν

• Να σχεδιάζουν τους τρόπους σύν−
δεσης του πυκνωτή.

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.λπ.)

• Υπολογισμός ρεύματος 
τροφοδοσίας

• Υπολογισμός του πυκνωτή

• Σχεδίαση κυκλώματος λει−
τουργίας τριφασικού κινη−
τήρα ως μονοφασικού

Ενότητα 5.4: Βλάβες, Συντήρηση, Επισκευή μονοφασικών κινητήρων. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Έλεγχος σωστής λειτουργίας μονο−
φασικών κινητήρων

• Βλάβες 

• Συντήρηση 

• Ενέργειες για αποκατάσταση βλά−
βης

(3 ώρες)

• Να πραγματοποιούν τις μετρή−
σεις που είναι απαραίτητες για τον 
προσδιορισμό των ακροδεκτών. 

• Να προσδιορίζουν από τη συμπερι−
φορά του κινητήρα την πιθανή βλά−
βη και να κάνουν την κατάλληλη μέ−
τρηση για τον προσδιορισμό της.

• Να περιγράφουν το πώς θα συντη−
ρήσουν έναν μονοφασικό κινητήρα 
και να συμπληρώνουν τα αντίστοι−
χα έντυπα.

• Να αναφέρουν το πώς θα ενεργή−
σουν, όταν δεν μπορούν να επισκευ−
άσουν τον κινητήρα. 

• Χρήση εποπτικού υλικού 
(Διαφάνειες κ.τ.λ.).

• Συμπλήρωση στοιχείων, 
πριν σταλεί για επισκευή ο 
κινητήρας.
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ΜΑΘΗΜΑ: «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»

Πρόγραμμα σπουδών
Α. ΘΕΩΡΙΑ

Εισαγωγή. Ηλεκτρική εγκατάσταση μεγάλου κτιρίου

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Γενικά
• Σχηματικό διάγραμμα (block) 

εγκατάστασης μεγάλου κτι ρίου
• Εύκολη συντήρηση εγκατάστασης
• Ελαχιστοποίηση βλαβών, προ−

ληπτική συντήρηση
• Εξυπηρέτηση – άνεση – ασφά−

λεια

(3 ώρες)

• να περιγράφει τους παράγοντες 
που λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
μελέτη της εγκατάστασης ενός με−
γάλου κτιρίου και το
σχηματικό διάγραμμα (block) αυ−
τού 

• Συμμετοχή σε κοινή συζήτη−
ση στην αίθουσα διδασκαλίας 
με θέμα “σχηματικό διάγραμ−
μα (block) μεγάλου κτιρίου” 
π.χ. Νοσοκομείου

Κεφάλαιο Α: Φωτοτεχνία

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Εισαγωγικές έννοιες φωτισμού
−Η φύση του φωτός
−Φωτεινή πηγή, φωτεινή δέσμη

• Ανάκλαση
−Νόμοι
−Συντελεστής ανάκλασης
−Απορρόφηση

• Φως και χρώμα
• Θερμοκρασία και χρώμα

−Χρωματική απόδοση φωτει−
νής πηγής

• Φωτομετρικά μεγέθη
−Φωτεινή ενέργεια
−Φωτεινή ροή
−Φωτεινή ένταση. 
−Στάθμες φωτισμού.
Καμπύλη φωτεινής έντασης

• Φωτισμός επιφάνειας. 
–Οριζόντιος, 
κατακόρυφος φωτισμός

• Νόμοι της φωτομετρίας
• Λαμπρότητα
• Φωτιστική απόδοση λαμπτήρων
• Λαμπτήρες 

−Λαμπτήρες πυρακτώσεως. 
Είδη
−Λαμπτήρες φθορισμού. 
−Λαμπτήρες ατμών υδραργύ−
ρου υψηλής πίεσης
−Λαμπτήρες ατμών νατρίου 
υψηλής – χαμηλής πίεσης
−Σωλήνες “Νέον” − χρήση
−Λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας
−Κριτήρια επιλογής
Σύγκριση λαμπτήρων.
−Ηλεκτρονικά συστήματα 
φωτισμού

• να γνωρίζει τις βασικές έννοιες 
φωτισμού και τους νόμους που 
τις διέπουν

• να γνωρίζει χαρακτηριστικούς 
όρους όπως η ανάκλαση, η απορ−
ρόφηση, η διαφάνεια και τα χρώ−
ματα.

• να ορίζει τα μεγέθη θερμοκρασί−
ας, χρώματος και στάθμης φωτι−
σμού

• να διακρίνει τα είδη των φωτιστι−
κών.

• να επιλέγει τον κατάλληλο τύπο 
φωτιστικού ανάλογα με την 
εφαρμογή.

• να εφαρμόζει τη μέθοδο για τη 
μελέτη φωτισμού εσωτερικών χώ−
ρων 

• Από τη βιβλιοθήκη του σχο−
λείου ή από άλλο Κέντρο 
Πληροφόρησης οι μαθητές να 
πάρουν υλικό και να εμβαθύ−
νουν στο θέμα, με τη χρήση 
κατάλληλης βιβλιογραφίας 

• Χρήση εποπτικών μέσων 
όπως cd−rom, τεχνικά φυλλά−
δια εταιρειών και βιντεοταινί−
ες.

• Επίδειξη πραγματικού υλικού
• να κάνει μελέτη φωτισμού 

εσωτερικών χώρων (απλές 
εφαρμογές)
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• Φωτιστικά σώματα 
−εσωτερικών χώρων
−εξωτερικών χώρων
−ειδικών χρήσεων (στεγανά, 
αντιεκρηκτικού τύπου κ.τ.λ.)

• Πολικά διαγράμματα
• Στάθμη φωτισμού και χώρος 
• Μελέτη φωτισμού 

εσωτερικών χώρων με τη μέ−
θοδο φωτεινής ροής. 
Χρήση πινάκων. 
Παραδείγματα.

(16 ώρες)

Κεφάλαιο Β: Δομημένη καλωδίωση

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Εισαγωγή στη δομημένη κα−
λωδίωση

• Πλεονεκτήματα δομημένης 
καλωδίωσης

• Στοιχεία τυπικού συστήματος 
δομημένης καλωδίωσης
(Οριζόντια καλωδίωση, κατα−
νεμητές, λήψεις φωνής ή δε−
δομένων )

•1 Τυποποίηση− κανονισμοί
•2 Τυπικά δίκτυα δομημένης κα−

λωδίωσης
• Όροι κλειδιά για τη δομημένη 

καλωδίωση, Server, Hub, Patch 
cord, κεντρικός κατανεμητής, 
κατανεμητής ορόφου, τοπι−
κός κατανεμητής, λήψη τοί−
χου, τερματικό

• Είδη δικτύων, τοπολογία, πρω−
τόκολλα, λειτουργικά συστή−
ματα, είδη καλωδίωσης και 
βυσμάτων.

• Συσκευές και περιφερειακά. 
Κάρτες δικτύου και δικτυακοί 
εκτυπωτές.

• Καλώδια φωνής και δεδομέ−
νων για εφαρμογές δομημέ−
νης καλωδίωσης

• UTP – FTP CAT. 3
UTP – FTP CAT. 4
UTP – FTP CAT. 5
S/FTP CAT. 6

• Καλώδια IBM/ IEEE 802.3
• Καλώδια ETHERNET/ 

IEEE 802.3
• Καλώδια οπτικών ινών εσωτε−

ρικού – εξωτερικού χώρου
• Μικροεξαρτήματα: οριολωρί−

δες, μπλόκ σύνδεσης, βύσμα−
τα ελέγχου, πρίζα RJ−45, τηλε−
πικοινωνιακός ρευματοδότης 
με coupler UTP/FTP/FIBER

• να διατυπώνει την έννοια του τε−
χνικού όρου 
«δομημένη καλωδίωση»

• να αναφέρει τα πλεονεκτήματα της 
δομημένης καλωδίωσης

• να προσδιορίζει τα στοιχεία ενός 
τυπικού συστήματος δομημένης κα−
λωδίωσης

• να αναγνωρίζει βασικές συσκευές 
και εξαρτήματα

• να κατανοεί έννοιες χαρακτηριστι−
κών όρων της δομημένης καλωδίω−
σης

• να περιγράφει τα είδη των δικτύων
• να αναφέρει τα χρησιμοποιούμενα 

πρωτόκολλα και λειτουργικά συστή−
ματα

 να εγκαθιστά συσκευές και περιφε−
ρειακά

• να διακρίνει τα είδη των καλωδίων
• να περιγράφει τα είδη των καλωδίων
• να γνωρίζει τη χρήση τους
• να αναγνωρίζει υλικά και εξαρτήματα
• να δημιουργεί ένα τοπικό δίκτυο

• Συμμετοχή των μαθητών σε 
συζήτηση με θέμα εφαρμογές 
της «δομημένης καλωδίωσης»

• Χρήση εποπτικών μέσων: 
διαφάνειες, cd – rom, βιντεο−
ταινίες

• Επίδειξη πραγματικού υλικού 
(καλώδια και εξαρτήματα) 

• Χρήση τεχνικών εγχειριδίων
•1 Χρήση ειδικής ορολογίας
•2 Κατασκευή από το μαθητή 

εποπτικής πινακίδας με όλα 
τα είδη των χρησιμοποιούμε−
νων καλωδίων σε εφαρμογές 
δομημένης καλωδίωσης

• Επιλογή πληροφοριακού υλι−
κού από τεχνικά φυλλάδια εται−
ρειών

• Ερωτήσεις κατανόησης
• Εργασία με θέμα 

«Δημιουργία τοπικού δικτύου 
στο σπίτι σας»
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• Εφαρμογές δικτύων
−Δημιουργία τοπικού δικτύου 
σε γραφείο
−Δημιουργία τοπικού δικτύου 
σε οικία
−Δημιουργία τοπικού 
e−mail (ηλεκτρονικού ταχυ−
δρομείου)

(24 ώρες)

Κεφάλαιο Γ: Άλλες ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Κεντρική κεραία τηλεόρασης

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Γενικά για τη διάδοση κυμά−
των

• Κεραία λήψης τηλεόρασης, 
κανόνες τοποθέτησης, υλικά 
εγκατάστασης κεραιών

• Διακλαδωτήρες – κατανεμη−
τές

• Σηματοδότες (πρίζες)
• Υπολογισμός μιας εγκατάστα−

σης 
• Πεδιόμετρο

(3 ώρες)

• να περιγράφει μια απλή εγκατά−
σταση κεραίας τηλεόρασης.

• να υπολογίζει τα απαιτούμενα υλι−
κά για μια εγκατάσταση μερικών 
διαμερισμάτων.

• να αιτιολογεί τη χρήση των διακλα−
δωτήρων και των κατανεμητών.

• να περιγράφει τον τρόπο χρήσης 
του πεδιόμετρου. 

• Ο μαθητής να λάβει μέρος σε 
εγκατάσταση απλής κεραίας 
τηλεόρασης στο προαύλιο του 
σχολείου. 

Γειώσεις

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Θεμελιακή γείωση. Εξίσωση 

δυναμικών
• Γειώσεις υποσταθμών,

γειώσεις ηλεκτρικής εγκατά−
στασης χαμηλής τάσης κτιρί−
ων γενικής χρήσης. 

•1 Σύστημα σύλληψης κεραυνού 
– συλλεκτήριοι αγωγοί 
− αγωγοί καθόδου
− σύστημα γείωσης

• Κατασκευαστικά στοιχεία αλε−
ξικέραυνου τύπου FRANKLIN 
και τύπου FARADAY.
Ραδιενεργά αλεξικέραυνα ιο−
νισμού

•1 Γειώσεις συστήματος αντικε−
ραυνικής προστασίας

• Τρόποι μέτρησης αντίστασης 
γειώσεων

• Γειώσεις ασθενών ρευμάτων
−γείωση λειτουργίας
−γείωση προστασίας

 (3 ώρες)

• να ορίζει τα είδη των γειώσεων.
• να σχεδιάζει απλή εγκατάσταση 

κλωβού FARADAY σε μονοκατοι−
κία.

• να περιγράφει εγκατάσταση κλω−
βού

FARADAY σε μεγάλο κτίριο από 
αντίστοιχη μελέτη.

• να υπολογίζει τα απαιτούμενα υλι−
κά συγκεκριμένης εφαρμογής.

• να αναφέρει τρόπους μέτρησης της 
αντίστασης γειώσεων.

• Προτείνεται να χωριστούν οι 
μαθητές σε ομάδες και να σχε−
διάσουν την εγκατάσταση αλε−
ξικέραυνου στο σχολείο τους. 
Να ανακοινώσουν και να συζη−
τήσουν τις εργασίες τους στην 
τάξη.
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Συστήματα συναγερμών

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Δομή συστήματος. 

συναγερμού
− Κέντρο ελέγχου 
(πίνακας συναγερμού)
− Συσκευές ανίχνευσης 
(αισθητήρια)
− Συσκευές σήμανσης 
(σειρήνα)
− Συσκευές επικοινωνίας
(αυτόματος τηλεφωνητής, 
modem)

(2 ώρες)

• να περιγράφει τις μονάδες ενός 
συστήματος συναγερμού

• να υπολογίζει τα απαιτούμενα 
υλικά για συγκεκριμένη εφαρμογή

• Ο μαθητής να περιγράψει 
την εγκατάσταση απαιτούμε−
νου συναγερμού σε χώρο που 
γνωρίζει (π.χ κατοικία του, 
σχολικό εργαστήριο κ.τ.λ.)

Φωτοβολταϊκά συστήματα 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Ενεργητικά Ηλιακά Συστήμα−
τα (Φ/Β)

•2 Εγκατάσταση «ηλιακών γεν−
νητριών»

•3 Οικιακά συστήματα
•4 Βιομηχανικές εφαρμογές
•5 Ηλεκτροπαραγωγή 

 

 (6 ώρες)

• να ορίζει την έννοια 
 “Φωτοβολταϊκό σύστημα”
• να περιγράφει τη δομή ενός φωτο−

βολταϊκού συστήματος
• να αναφέρει τα χαρακτηριστικά 

ενός Φ/Β
• να αναφέρει τις φάσεις εγκατά−

στασης ενός Φ/Β
• να περιγράφει οικιακές και βιομη−

χανικές εφαρμογές Φ/Β,
 να υπολογίζει τον απαραίτητο 

αριθμό συλλεκτών, τη χωρητικότη−
τα/αριθμό συσσωρευτών και τη δια−
τομή των καλωδίων για συγκεκρι−
μένη εφαρμογή.

• Ο μαθητής να υπολογίσει, με 
τη μορφή εκπαιδευτικής εργα−
σίας, τον απαιτούμενο αριθμό 
ηλιακών γεννητριών και συσ−
σωρευτών καθώς και τα απα−
ραίτητα καλώδια για την κά−
λυψη, σε φωτισμό, μερικών 
αιθουσών διδασκαλίας

Κεφάλαιο Δ: Κεντρική διαχείριση κτιρίων με τη μέθοδο της 
Ευρωπαϊκής Εγκατάστασης Διαύλου
(European Installation Bus − ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΒ) 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Αναγκαιότητα διαχείρισης 
Ενέργειας. Εισαγωγή στην 
τεχνική Διαύλου (ΕΙΒ).

• Αρχές λειτουργίας
• Σύγκριση συμβατικής ηλε−

κτρικής εγκατάστασης φωτι−
σμού και εγκατάστασης ΕΙΒ

• Δομή συστήματος ΕΙΒ
• Συσκευές και εξαρτήματα 

της τεχνικής ΕΙΒ (Διαύλου)
• Βασικές συσκευές και εξαρ−

τήματα. Συσκευές επικοινω−
νίας

• Αισθητήρες
• Συσκευές εισόδου – εξόδου – 

ενδείξεων – τηλεχειρισμού 
• Ελεγκτές
• Σύνθετες συσκευές

• να αναφέρει τους λόγους διαχεί−
ρισης ηλεκτρικής ενέργειας

• να περιγράφει την αρχή λειτουρ−
γίας συστήματος κεντρικής δια−
χείρισης ενέργειας όπως είναι το 
ΕΙΒ

• να αναφέρει τις διαφορές μεταξύ 
συμβατικής ηλεκτρικής εγκατά−
στασης και εγκατάστασης λογι−
κής BUS. 

• να αναγνωρίζει βασικές συσκευές 
και εξαρτήματα να περιγράφει τη 
χρήση των αισθητήρων και των 
συσκευών εισόδου, εξόδου, ενδεί−
ξεων, τηλεχειρισμού, ελεγκτών.
να προγραμματίζει σύνθετες 
εφαρμογές όπως είναι η ηλεκτρο−
λογική εγκατάσταση μιας κατοι−
κίας

• Συμμετοχή των μαθητών σε 
συζήτηση με θέμα τις διαφο−
ρές μεταξύ συμβατικής και 
ΕΙΒ εγκατάστασης

• Χρήση εποπτικών μέσων: δια−
φάνειες, cd – rom, βιντεοταινίες

• Επίδειξη πραγματικών συ−
σκευών και εξαρτημάτων

• Μελέτη ενημερωτικών φυλλα−
δίων κατασκευαστών

• Χρήση τεχνικών εγχειριδίων
•3 Χρήση Η/Υ
• Πραγματοποίηση εργασίας 

από τους μαθητές με θέμα 
 «Hλεκτρολογική εγκατάστα−
ση της οικίας σας με το σύ−
στημα ΕΙΒ»

*02012123006080032*



• Το λογισμικό ΕΤS 2 και η 
βάση δεδομένων του κατα−
σκευαστή

• Γνωριμία με το λογισμικό 
ΕΤS, βασικά χαρακτηριστικά

• Εγκατάσταση, βασικές επιλο−
γές παραμέτρων προγράμμα−
τος

• Εισαγωγή της βάσης δεδομέ−
νων

• Ρυθμίσεις
• Προγραμματισμός
• Όροι – κλειδιά για την τεχνι−

κή ΕΙΒ
• Διεύθυνση ομάδας
• Φυσική διεύθυνση
• Πρόγραμμα εφαρμογής
• Παράμετροι
• Στοιχεία επικοινωνίας
• Τύποι δεδομένων
• Προγραμματισμός αντί για 

συνδέσεις
• Η χρήση του υπολογιστή 

στη νέα τεχνική ηλεκτρικών 
Εγκαταστάσεων

• Δυνατότητες, προοπτικές
• Παραδείγματα εφαρμογών 

της τεχνικής ΕΙΒ

(18 ώρες)

• να διαμορφώσει τεχνικό λεξιλό−
γιο με πλήρη γνώση της σημασί−
ας των όρων

• να ενεργοποιεί και να “τροποποι−
εί” ηλεκτρική εγκατάσταση με τη 
χρήση Η/Υ

• να περιγράφει ολοκληρωμένες 
εφαρμογές της τεχνικής ΕΙΒ

• να μετατρέπει μια στοιχειώδη 
ηλεκτρική εγκατάσταση σε εντο−
λές προγραμματισμού

• να αναγνωρίζει από τον προ−
γραμματισμό την αντίστοιχη ηλε−
κτρολογική εγκατάσταση 

• να προγραμματίζει σύνθετες 
εφαρμογές όπως είναι η ηλεκτρο−
λογική εγκατάσταση μιας κατοικί−
ας

• να ενεργοποιεί και να «τροποποι−
εί» ηλεκτρική εγκατάσταση με τη 
χρήση Η/Υ

• να περιγράφει ολοκληρωμένες 
εφαρμογές της τεχνικής ΕΙΒ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1: Αναγνώριση και τρόπος χρήσης ηλεκτρολογικού υλικού 
βιομηχανικού τύπου

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Είδη και τρόπος χειρισμού βιομηχανικού 
υλικού εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.

• Καλώδια
• Σωλήνες και εξαρτήματα αυτών
• Εξαρτήματα «ανθυγρόν»
• Υλικά στερέωσης σωλήνων και καλωδίων 

βιομηχανικού τύπου
• Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών, μονωτικά 

υλικά
• Διακόπτες φωτισμού, ρευματοδότες και 

ρευματολήπτες βιομηχανικού τύπου
• Λυχνιολαβές
• Διακόπτες πινάκων, βιδωτές και μαχαιρωτές 

ασφάλειες
• Αυτόματοι διακόπτες πινάκων
• Ασφαλειοαποζεύκτες μονοπολικού, διπολι−

κού και τριπολικού τύπου
• Διακόπτες ισχύος τριπολικοί, ασφαλειοαπο−

ζεύκτες ισχύος τριπολικοί
• Διακόπτες χειρισμού τριπολικοί, ζεύξης 0−Ι, 

Ι−0−Ι, 0,Υ,Δ και Δ−Υ−0−Υ−Δ

• να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή με τα ηλεκτρολο−
γικά υλικά βιομηχανικού 
τύπου

• να διαπιστώνουν την αξία 
και τη χρησιμότητα των 
κυριότερων υλικών που 
χρησιμοποιεί ένας τεχνί−
της ηλεκτρικών βιομηχα−
νικών εγκαταστάσεων

• να περιγράφουν τη χρήση 
του υλικού

• να απαριθμούν τα υλικά 
χαμηλής τάσης βιομηχανι−
κού τύπου

• να επιλέγουν τα κατάλλη−
λα υλικά για συγκεκριμένη 
εργασία.

• να αναγνωρίζουν την ονο−
ματολογία και τα τυπο−
ποιημένα μεγέθη των υλι−
κών

• Επίδειξη των υλικών και 
γενικά στοιχεία κατα−
σκευής αυτών

• Οδηγίες και κανονισμοί 
για την ορθή χρήση των 
υλικών

• Περιγραφή χαρακτηρι−
στικών υλικών, διαβάζο−
ντας τεχνικά φυλλάδια

• Αναγραφή παρατηρήσε−
ων & σημειώσεων στο 
«φύλλο πράξης» για εξει−
δικευμένες χρήσεις των 
υλικών αλλά και προβλη−
μάτων που προέκυψαν 
κατά την αναγνώριση και 
χρήση των υλικών.

• Χρήση εποπτικών μέσων.
• Εξέταση των μαθητών με 

ΤΕΣΤ
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• Προστατευτικοί διακόπτες τριπολικοί, με 
προστασία έναντι υπέρτασης, βραχυκυκλώ−
ματος και πτώσης τάσης

• Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος, τριπολι−
κά, διμεταλλικά ρελέ (θερμικά) για αυτόμα−
τους διακόπτες

• Όργανα εντολής: ωρολογιακοί διακόπτες, 
χρονικά ρελέ, μπουτόν τηλεχειρισμού

• Μικροϋλικά πινάκων

(5 ώρες)

• να αναγνωρίζουν τα χα−
ρακτηριστικά των υλικών 
διαβάζοντας τα τεχνικά 
φυλλάδια

Άσκηση 2:  α. Κατασκευή γραμμών τροφοδοσίας 
β. Σύνδεση και διακλάδωση καλωδίων παντός τύπου μέχρι 11000V

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

• Τεχνική κατασκευής γραμμών 
τροφοδοσίας μέσα σε κανά−
λια διανομής

• Τεχνική σύνδεσης και διακλά−
δωσης καλωδίων παντός τύ−
που μέχρι 11000V

 (5 ώρες)

• να μάθουν οι μαθητές να συνδέουν 
αγωγούς και καλώδια μέσα σε κα−
νάλια διανομής. 

• να περιγράφουν τη χρήση των υλι−
κών

• να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά 
για συγκεκριμένη εργασία.

• να αναγνωρίζουν την ονοματολογία 
και τα τυποποιημένα μεγέθη των 
υλικών

• να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστι−
κά των υλικών διαβάζοντας τεχνικά 
φυλλάδια

• να συναρμολογούν τα κανάλια δια−
νομής

• να πραγματοποιούν τις συνδέσεις 
των αγωγών μέσα στα κανάλια δια−
νομής

• να συνδεσμολογούν καλώδια υψη−
λής τάσης

•4 Επίδειξη των υλικών και 
γενικά στοιχεία κατασκευ−
ής αυτών

•5 Οδηγίες και κανονισμοί για 
την ορθή χρήση των υλι−
κών

•6 Περιγραφή χαρακτηριστι−
κών υλικών, διαβάζοντας 
τεχνικά φυλλάδια

•7 Παραλαβή υλικών και ερ−
γαλείων

•8 Αφαίρεση της μόνωσης
•9 Καθαρισμός της επένδυ−

σης
•10 Κάλυψη των άκρων των 

καλωδίων
•11 Προσαρμογή του ακροκι−

βωτίου
•12 Στεγανοποίηση των άκρων
•13 Ανάμειξη της χυτορρητίνης
•14 Χύτευση
•15 Χρήση του καλωδίου (τρο−

φοδότηση)
•16 Συμπλήρωση του φύλλου 

πράξης
•17 Χρήση εποπτικών μέσων.

Άσκηση 3: Λύση – συναρμολόγηση τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Συναρμολόγηση και αποσυ−
ναρμολόγηση τριφασικού κι−
νητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα

 (5 ώρες)

•1 να συναρμολογούν και να απο−
συναρμολογούν ένα τριφασι−
κό κινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα

•2 να χρησιμοποιούν τα κατάλλη−
λα εργαλεία

•3 να εκτελούν τις εργασίες συ−
ντήρησης

• Αφαίρεση του καλύμματος της 
φτερωτής

• Αφαίρεση με εξωλκέα της φτε−
ρωτής και των ρουλεμάν

• Αφαίρεση της βίδας συγκράτη−
σης

•  Αφαίρεση των καλυμμάτων του 
κινητήρα

• Αφαίρεση της ασφάλειας
• Αφαίρεση του δρομέα
• Αφαίρεση του κιβωτίου ακροδε−

κτών
• Συντήρηση των επιμέρους τμημά−

των του κινητήρα
• Συναρμολόγηση του κινητήρα
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Άσκηση 4:  Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης 
τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων 
τριφασικού κινητήρα βραχυκυ−
κλωμένου δρομέα

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
• Βλάβες κινητήρων βραχυκυκλω−

μένου δρομέα

(5 ώρες)

•1 να ελέγχουν τη συνέχεια 
των τυλιγμάτων

•2 να μετρούν την αντίσταση 
μόνωσης κινητήρα

•3 να εντοπίζουν βλάβες τρι−
φασικών κινητήρων βραχυ−
κυκλωμένου δρομέα

• Διάγνωση βλαβών τριφασικών κινη−
τήρων βραχυκυκλωμένου δρομέα

• Μέτρηση με Μέγερ
• Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»
 

Άσκηση 5:  Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης 
ασύγχρονου μονοφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων 
ασύγχρονου μονοφασικού κινη−
τήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα

• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης
• Βλάβες κινητήρων ασύγχρονου 

μονοφασικού κινητήρα βραχυκυ−
κλωμένου δρομέα

 (5 ώρες)

•1 να ελέγξουν τη σωστή λει−
τουργία μονοφασικών κινη−
τήρων

•2 να ελέγχουν τη συνέχεια 
των τυλιγμάτων

•3 να μετρούν την αντίσταση 
μόνωσης κινητήρα

•4 να εντοπίζουν βλάβες 
ασύγχρονου μονοφασικού 
κινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα

• Διάγνωση βλαβών ασύγχρονου 
μονοφασικού κινητήρα βραχυκυ−
κλωμένου δρομέα

• Μέτρηση με Μέγγερ
• Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»
 

Άσκηση 6: Έλεγχοι και μετρήσεις μονοφασικού μετασχηματιστή (Μ/Σ) 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Έλεγχοι μονοφασικού Μ/Σ
• Μέτρηση αντίστασης πρωτεύο−

ντος, δευτερεύοντος

 (5 ώρες)

•1 να αναγνωρίζουν τα τυλίγ−
ματα ενός μονοφασικού Μ/Σ

•2 να ελέγχουν τη συνέχεια 
των τυλιγμάτων

•3 να μετρούν την αντίσταση 
πρωτεύοντος, δευτερεύο−
ντος

• Μέτρηση με Μέγγερ
• Μέτρηση με διάταξη δοκιμής
• Μέτρηση με ψηφιακό Ωμόμετρο
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»
 

Άσκηση 7: Έλεγχοι και μετρήσεις τριφασικού μετασχηματιστή (Μ/Σ) 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•2 Έλεγχοι τριφασικού Μ/Σ
• Μέτρηση αντίστασης τυλιγμά−

των

 (5 ώρες)

•1 να αναγνωρίζουν τα τυλίγ−
ματα ενός τριφασικού Μ/Σ

•2 να ελέγχουν τη συνέχεια 
των τυλιγμάτων

•3 να μετρούν την αντίσταση 
πρωτεύοντος, δευτερεύο−
ντος

• Μέτρηση με Μέγγερ
• Μέτρηση με διάταξη δοκιμής
• Μέτρηση με ψηφιακό Ωμόμετρο
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»
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Άσκηση 8: Λύση – συναρμολόγηση τριφασικού εναλλακτήρα

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Συναρμολόγηση και αποσυναρ−
μολόγηση εναλλακτήρα

• Έλεγχοι και μετρήσεις τυλιγμά−
των

(5 ώρες)

•1 να συναρμολογούν και να 
αποσυναρμολογούν έναν 
τριφασικό σύγχρονο εναλλα−
κτήρα

•2 να χρησιμοποιούν τα κατάλ−
ληλα εργαλεία

•3 να ελέγχουν τη συνέχεια 
των τυλιγμάτων

•4 να εκτελούν μετρήσεις ανι−
στάσεων τυλιγμάτων στάτη, 
δρομέα

•5 να εκτελούν μετρήσεις μό−
νωσης τυλιγμάτων στάτη, 
δρομέα

•6 Αποσυναρμολόγηση εναλλακτήρα
•7 Μέτρηση με Μέγγερ
•8 Μέτρηση με διάταξη δοκιμής
•9 Μέτρηση με ψηφιακό Ωμόμετρο
•10 Συναρμολόγηση του εναλλακτήρα
•11 Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»

Άσκηση 9: Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων, μέτρηση αντίστασης μόνωσης γεννήτριας σύνθετης διέγερσης 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Λειτουργία μηχανής σύνθετης 
διέγερσης ως κινητήρα και ως 
γεννήτριας

• Έλεγχος συνέχειας τυλιγμάτων 
γεννήτριας σύνθετης διέγερσης 

• Έλεγχος αντίστασης μόνωσης
• Μέτρηση αντιστάσεων τυλιγμά−

των

(5 ώρες)

•1 να θέσουν σε λειτουργία τη 
μηχανή ως 
α) γεννήτρια
β) ως κινητήρα και να κάνουν 
αλλαγή φοράς περιστροφής

•2 να ελέγξουν τη συνέχεια των 
τυλιγμάτων γεννήτριας σύνθε−
της διέγερσης 

•3 να μετρούν την αντίσταση μό−
νωσης τυλιγμάτων

•1 Αποσυναρμολόγηση γεννήτριας 
σύνθετης διέγερσης 

• Μέτρηση με Μέγγερ
• Μέτρηση με διάταξη δοκιμής
• Μέτρηση με ψηφιακό Ωμόμετρο
• Συναρμολόγηση γεννήτριας σύν−

θετης διέγερσης 
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»

Άσκηση 10: Συναρμολόγηση και δοκιμή γενικού πίνακα κίνησης

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 
•18 Συναρμολόγηση και δοκιμή γε−

νικού τριφασικού πίνακα κίνη−
σης 

(5 ώρες)

•19 να συναρμολογούν και να δο−
κιμάζουν έναν τριφασικό πίνα−
κα κίνησης. 

•20 να χειρίζονται σωστά τα ερ−
γαλεία

•21 να επιλέγουν και να χρησιμο−
ποιούν σωστά διάφορες δια−
τάξεις.

•22 να συνδέουν σωστά αγωγούς 
και διατάξεις.

•23 να συρματώνουν τριφασικό 
πίνακα.

•24 να κάνουν οπτικό έλεγχο συρ−
ματωμένου πίνακα.

•25 να κάνουν δοκιμή του πίνακα.

•1 Ατομική συναρμολόγηση
 τριφασικού πίνακα κίνησης

•2 Έλεγχος πίνακα
•3 Αποσυναρμολόγηση
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης» 
•  Εργασία μαθητών:

Σχεδίαση από τους μαθητές σε 
φύλλο καρέ (25x35) γενικού πί−
νακα σε σχέδια:

1. μονογραμμικό
2. εμπρόσθιας όψης
3. συρμάτωσης
4. υπόμνημα υλικών
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Άσκηση 11: Συναρμολόγηση και δοκιμή πίνακα κίνησης μιας γραμμής με διακόπτη Υ/Δ και αυτόματο προστασίας

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•26 Συναρμολόγηση και δοκιμή 
τριφασικού πίνακα κίνησης με 
διακόπτη Υ/Δ.

(5 ώρες)

•27 να συναρμολογούν και να δο−
κιμάζουν έναν τριφασικό πίνα−
κα κίνησης με διακόπτη Υ/Δ. 

•28 να χειρίζονται σωστά τα εργα−
λεία

•29 να επιλέγουν και να χρησιμο−
ποιούν σωστά διάφορες διατά−
ξεις.

•30 να συνδέουν σωστά αγωγούς 
και διατάξεις.

•31 να συρματώνουν τριφασικό πί−
νακα με διακόπτη Υ/Δ.

•32 να κάνουν οπτικό έλεγχο του 
συρματωμένου πίνακα.

•33 να κάνουν δοκιμή του πίνακα.

•4 Ατομική συναρμολόγηση
 τριφασικού πίνακα κίνησης με 
διακόπτη Υ/Δ. 

•5 Έλεγχος πίνακα
•6 Αποσυναρμολόγηση
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης» 
•  Εργασία μαθητών:

Σχεδίαση από τους μαθητές σε 
φύλλο καρέ (25x35) γενικού πί−
νακα σε σχέδια:

5. μονογραμμικό
6. εμπρόσθιας όψης
7. συρμάτωσης
8. υπόμνημα υλικών

Άσκηση 12: Βελτίωση συνφ σε μονοφασικό κύκλωμα (Ατομική Αντιστάθμιση)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Παρεμβολή πυκνωτών στο κύ−
κλωμα ισχύος κινητήρα για 
βελτίωση του συνφ

•1 Παρεμβολή πυκνωτή στο κύ−
κλωμα λαμπτήρα φθορισμού 
βελτίωση του συνφ

(5 ώρες)

•1 να μετρούν το συνφ
•2 να υπολογίζουν αν πρέπει να 

διορθωθεί το συνφ
•1 να υπολογίζουν την κατάλληλη 

χωρητικότητα των πυκνωτών
•2 να επιλέγουν από πίνακες 

τους κατάλληλους πυκνωτές
•3 να συνδέουν τους πυκνωτές 

στο κύκλωμα 

• Μέτρηση του συνφ
• Υπολογισμός των κατάλληλων πυ−

κνωτών για αντιστάθμιση
• Συνδεσμολογία των πυκνωτών στο 

δίκτυο
• Συμπλήρωση του «φύλλου πράξης»

Άσκηση 13: Βελτίωση συνφ σε γραμμή τριφασικού κινητήρα (Ατομική Αντιστάθμιση)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•2 Παρεμβολή πυκνωτών στο κύ−
κλωμα ισχύος τριφασικού κινη−
τήρα για βελτίωση του συνφ

(5 ώρες)

•3 να μετρούν το συνφ
•4 να υπολογίζουν αν πρέπει να 

διορθωθεί το συνφ σε γραμμή 
τριφασικού κινητήρα

•4 να υπολογίζουν την κατάλληλη 
χωρητικότητα των πυκνωτών

•5 να επιλέγουν από πίνακες 
τους κατάλληλους πυκνωτές

•6 να συνδέουν τους πυκνωτές 
στο κύκλωμα 

• Μέτρηση του συνφ
• Υπολογισμός των κατάλληλων 

πυκνωτών για αντιστάθμιση
• Μέτρηση αέργου ισχύος
• Συνδεσμολογία των πυκνωτών 

στο δίκτυο
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης»

Άσκηση 14: Κατασκευή και μέτρηση γείωσης με τη μέθοδο βολτόμετρου− αμπερόμετρου

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•3 Κατασκευή και μέτρηση γείω−
σης με τη μέθοδο βολτόμε−
τρου−αμπερόμετρου

 (5 ώρες)

• να κατασκευάζουν μια γείω−
ση με πλάκα γείωσης ή ρά−
βδο γείωσης.

• να συνδέουν τον αγωγό πάνω 
στο ηλεκτρόδιο γείωσης.

• να εφαρμόσουν τη μέθο−
δο βολτόμετρου – αμπερό−
μετρου για τη μέτρηση της 
αντίστασης γείωσης 

• Μετάβαση σε υπαίθριο χώρο για 
την κατασκευή της γείωσης.

• Χάραξη στο έδαφος της θέσης της 
γείωσης, σύμφωνα με το σχέδιο 
του έργου.

• Πραγματοποίηση των αναγκαίων 
συνδέσεων της άσκησης, σύμφωνα 
με το σχέδιο έργου 

• Έλεγχος των συνδέσεων.
• Δοκιμή του έργου. 
• Μέτρηση της γείωσης.
• Συμπλήρωση του «φύλλου πράξης».
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Άσκηση 15: Κατασκευή και μέτρηση γείωσης με γειωσόμετρο

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•4 Κατασκευή και μέτρηση γεί−
ωσης με τη χρήση γειωσόμε−
τρου

•5 Χρήση του γειωσόμετρου ως 
ωμόμετρου

 
 (5 ώρες)

• να κατασκευάζουν μια γείωση 
με τρίγωνο γείωσης

• να συνδέουν σωστά τους 
αγωγούς πάνω στα ηλεκτρό−
δια γείωσης.

• να μετρούν με γειωσόμετρο 
την αντίσταση γείωσης

• να χρησιμοποιούν το γειωσό−
μετρο ως ωμόμετρο

• Μετάβαση σε υπαίθριο χώρο για 
την κατασκευή της γείωσης.

• Χάραξη στο έδαφος της θέσης 
της γείωσης, σύμφωνα με το σχέ−
διο του έργου.

• Πραγματοποίηση των αναγκαίων 
συνδέσεων της άσκησης, σύμφωνα 
με το σχέδιο έργου 

• Έλεγχος των συνδέσεων.
• Δοκιμή του έργου. 
• Μέτρηση της γείωσης με γειωσό−

μετρο.
• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης 

μεταξύ αγωγών με το γειωσόμε−
τρο

• Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης 
της εγκατάστασης ως προς γη.

• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−
ξης».

Άσκηση 16: Αντικεραυνική προστασία

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 
•6 Εξωτερικής αντικεραυνικής 

προστασίας
•7 Εσωτερικής αντικεραυνικής 

προστασία

(5 ώρες)

•1 να επιλέγουν τα σωστά εξαρ−
τήματα και υλικά. 

•2 να συνδέουν σωστά τα εξαρ−
τήματα στους αγωγούς. 

• Χάραξη στο ομοίωμα της θέσης 
του αλεξικέραυνου, σύμφωνα με 
το σχέδιο του έργου.

• Κατασκευή της εγκατάστασης του 
αλεξικέραυνου.

• Πραγματοποίηση των αναγκαίων 
συνδέσεων του κυκλώματος σύμ−
φωνα με το σχέδιο έργου.

• Έλεγχος των συνδέσεων.
• Κατασκευή της γείωσης του αλε−

ξικέραυνου.
• Τοποθέτηση αντικεραυνικών στοι−

χείων στον πίνακα.
• Συμπλήρωση του «φύλλου πρά−

ξης».

Άσκηση 17: Σύστημα συναγερμού για εσωτερικούς χώρους κτιρίου

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Κατασκευή συστήματος συ−
ναγερμού εσωτερικού χώρου 
κτιρίου

(5 ώρες)

• να επιλέγουν σωστά τα υλι−
κά, εξαρτήματα ενός συστή−
ματος συναγερμού.

• να συνδέουν σωστά τα υλι−
κά, εξαρτήματα (αισθητήρια, 
πίνακας)

• να προγραμματίζουν την κε−
ντρική μονάδα του συστήμα−
τος

• Πραγματοποίηση των αναγκαίων 
συνδέσεων της άσκησης, σύμφωνα 
με το σχέδιο έργου. 

• Προγραμματισμός της κεντρικής 
μονάδας

• Έλεγχος των ζωνών, δοκιμή του έρ−
γου. 

• Συμπλήρωση του «φύλλου πράξης».
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Άσκηση 18: Προμέτρηση και επιμέτρηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•2 Προμέτρηση μιας ηλε−
κτρολογικής εγκατάστα−
σης 

•3 Επιμέτρηση μιας ηλε−
κτρολογικής εγκατάστα−
σης 

(5 ώρες)

• να κατανοήσουν την αξία της 
προμέτρησης

• να εφαρμόζουν σωστή πρακτι−
κή για την πραγματοποίηση της 
προμέτρησης πάνω σε σχέδια 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

•  να αναγνωρίζουν τα ηλεκτρο−
λογικά σύμβολα 

• να εφαρμόζουν σωστή πρακτι−
κή για την πραγματοποίηση της 
επιμέτρησης μιας πραγματικής 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

• να αναγνωρίζουν τα ηλεκτρο−
λογικά υλικά 

• να σχεδιάζουν την πραγματική 
όδευση των γραμμών και να απο−
τυπώνουν τα πραγματικά υλικά 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

•1 Προμέτρηση ηλεκτρολογικής εγκατά−
στασης επί σχεδίου.

•2 Κοστολόγηση της εγκατάστασης με 
βάση τιμοκαταλόγους εταιρειών 
(προϋπολογισμός)

•3 Επίσκεψη στο μηχανουργείο ή το 
ηλεκτρολογείο του σχολείου

•4 Επιμετρήσεις των ηλεκτρικών γραμ−
μών επί τόπου και σημειώσεις στα 
σχέδια εγκαταστάσεων και σε σχετι−
κό πίνακα

•5 Υπολογισμός της ολικής ποσότητας 
για κάθε υλικό της εγκατάστασης

•6 Κοστολόγηση της εγκατάστασης με 
βάση τιμοκαταλόγους εταιρειών.

Άσκηση 19: Αναγνώριση και τρόπος χρήσης υλικού δομημένης καλωδίωσης

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Είδη και τρόπος χειρι−
σμού υλικού εγκαταστά−
σεων δομημένης καλω−
δίωσης:
− UTP
− FTP (CAT 3,4,5,6)
− S/FTP
− IBM
− Οπτικών ινών εσωτερι−
κού χώρου
− Οπτικών ινών εξωτερι−
κού χώρου

(5 ώρες)

• να διαπιστώνουν την αξία και 
τη χρησιμότητα των κυριότε−
ρων υλικών που χρησιμοποιεί 
ένας τεχνίτης στα δίκτυα δο−
μημένης καλωδίωσης.

• να διακρίνουν τις μεταξύ τους 
διαφορές

• να επιλέγουν τον κατάλλη−
λο τύπο καλωδίου, ανάλογα με 
την εφαρμογή

• να περιγράφουν τη χρήση του υλικού
• να απαριθμούν τα υλικά δομη−

μένης καλωδίωσης
• να επιλέγουν τα κατάλληλα υλι−

κά για συγκεκριμένη εργασία.
• να αναγνωρίζουν την ονοματο−

λογία και τα τυποποιημένα με−
γέθη των υλικών

• Επίδειξη των υλικών και γενικά στοιχεία 
κατασκευής αυτών

• Οδηγίες και κανονισμοί για την ορθή 
χρήση των υλικών

• Αναγραφή παρατηρήσεων & σημειώ σεων 
στο φύλλο πράξης για εξειδικευμένες 
χρήσεις των υλικών αλλά και προβλημά−
των που προέκυψαν κατά την αναγνώρι−
ση και χρήση των υλικών.

• Χρήση εποπτικών μέσων.
• Κατασκευή εποπτικής πινακίδας η οποία 

να φέρει όλους τους τύπους καλωδίων 
δομημένης καλωδίωσης

• Εξέταση των μαθητών με ΤΕΣΤ

Άσκηση 20: Υλικό εγκαταστάσεων δομημένης καλωδίωσης

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Τερματισμός και κωδικο−
ποίηση πριζών κατά ΕΙΑ 
568 Α, ΕΙΑ 568 Β

•2 Τερματισμός και κωδικο−
ποίηση σε ερμάρια (patch 
panel)

(5 ώρες)

• να τερματίζουν καλώδια δικτύων δο−
μημένης καλωδίωσης σε πρίζες με 
βάση συγκεκριμένη τυποποίηση.

• να τερματίζουν καλώδια δομημένης 
καλωδίωσης σε ερμάρια, με βάση 
συγκεκριμένη τυποποίηση

• να εγκαθιστούν ερμάρια
• να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη πριζών.
• να επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο, 

ανάλογα με την εφαρμογή
• να διακρίνουν τις μεταξύ τους διαφορές
• να περιγράφουν τη χρήση του υλικού
• να απαριθμούν τα υλικά δομημένης 

καλωδίωσης
• να αναγνωρίζουν την ονοματολογία και 

τα τυποποιημένα μεγέθη των υλικών
• να χρησιμοποιούν τα εργαλεία.

• Επίδειξη των υλικών και γενικά 
στοιχεία κατασκευής αυτών

• Οδηγίες και κανονισμοί για την 
ορθή χρήση των υλικών

• Τερματισμός σε πρίζες και ερμά−
ρια

• Αναγραφή παρατηρήσεων & ση−
μειώσεων στο «φύλλο πράξης» για 
εξειδικευμένες χρήσεις των υλικών 
αλλά και προβλημάτων που προέ−
κυψαν κατά την χρήση των υλικών.

• Χρήση εποπτικών μέσων.
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Άσκηση 21: Έλεγχος Συνέχειας και Διαδοχής Καλωδίων Δομημένης Καλωδίωσης

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Έλεγχος συνέχειας και δι−
αδοχής καλωδίων δομη−
μένης καλωδίωσης

(10 ώρες)

•2 να ελέγχουν τη συνέχεια και τη 
διαδοχή κάθε σύρματος από τα 
οκτώ ενός καλωδίου συστρεμμέ−
νων ζευγών

•3 να κάνουν χρήση του συγκεκριμέ−
νου οργάνου

•4 να μετρούν την ταχύτητα δεδομέ−
νων της γραμμής

•5 Παραλαβή οργάνου και υλικών
•6 Μέτρηση τερματισμένης ορθής 

γραμμής
•7 Μέτρηση προβληματικής γραμ−

μής,
•8 Μέτρηση ταχύτητας μεταφοράς 

δεδομένων γραμμής
•9 Χρήση εποπτικών μέσων. 

Άσκηση 22: Εγκατάσταση ΕΙΒ

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες 

•1 Προγραμματισμός και 
έλεγχος εγκατάστασης 
φωτισμού για δύο σημεία 

 
(15 ώρες)

•1 να προγραμματίζουν τον έλεγχο 
της εγκατάστασης φωτισμού για 
δύο σημεία

•2 να ενεργοποιούν με προγραμματι−
σμό μιαν εγκατάσταση φωτισμού

•3 να προγραμματίζουν ομαδοποίη−
ση καταναλώσεων

•1 Μετάβαση στο εργαστήριο Η/Υ
•2 Επεξήγηση του τρόπου εργασίας 

με το συγκεκριμένο λογισμικό
•3 Πληκτρολόγηση εντολών προ−

γραμματισμού για τον έλεγχο δύο 
σημείων

•4 Πληκτρολόγηση εντολών προ−
γραμματισμού για την ενεργοποί−
ηση εγκατάστασης φωτισμού

•5 Πληκτρολόγηση εντολών προ−
γραμματισμού για την ομαδοποίη−
ση καταναλώσεων

•6 Εκτύπωση της εργασίας του
•7 Συμπλήρωση του «φύλλου πράξης»

Μάθημα: Αυτοματισμοί και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Πρόγραμμα Σπουδών

Α. Θεωρία

Ενότητα 1: Εισαγωγή στους Π.Λ.Ε. (PLC)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Εισαγωγή.
• Πλεονεκτήματα ΠΛΕ
• Δομή−βασικά μέρη ΠΛΕ
• Τύποι ΠΛΕ
• Αρχή λειτουργίας ΠΛΕ.
• Γλώσσες προγραμματισμού 

(LADDER,STL,CSF)
• Συσκευές προγραμματι−

σμού

 

 (8 ώρες)

• να αναγνωρίζουν τις μονάδες που 
συνθέτουν ένα Π.Λ.Ε.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές σύνδε−
σης και τον τρόπο σύνδεσης των ει−
σόδων και των εξόδων ενός Π.Λ.Ε.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές σύν−
δεσης του τροφοδοτικού και της 
τροφοδοσίας του Π.Λ.Ε.

• να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα 
της χρήσης των ΠΛΕ στους αυτο−
ματισμούς

• να αναφέρουν τους τύπους ΠΛΕ 
που κυκλοφορούν

• να περιγράφουν τον κύκλο λει−
τουργίας του Π.Λ.Ε.

• να αναφέρουν τις γλώσσες προ−
γραμματισμού ΠΛΕ και τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους

• να αναφέρουν τα μέσα προγραμ−
ματισμού των ΠΛΕ

• Επίδειξη των μονάδων που απο−
τελούν ένα Π.Λ.Ε.

• Προδιαγραφές και τυποποίηση 
κάθε μονάδας σύμφωνα με τα 
τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή, 
αντιστοίχιση τεχνικών χαρακτη−
ριστικών μονάδας με εκείνα των 
τεχνικών φυλλαδίων.
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Ενότητα 2: Προγραμματισμός σε γλώσσα λίστας εντολών. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
• Συνδιαστικοί και ακολουθιακοί 

αυτοματισμοί
• Προγραμματιστικά χαρακτηριστι−

κά και ονοματολογία των στοι−
χείων ενός Π.Λ.Ε.

• Ειδικές συναρτήσεις Π.Λ.Ε.
• Γλώσσα λίστας εντολών. 
• Εντολές. Βασικοί κανόνες. Χρήση 

σωρού.
• Παραδείγματα

 
(16 ώρες) 

• να αναφέρουν τη διαφορά μεταξύ 
συνδιαστικού και ακολουθιακού αυ−
τοματισμού

• να αναφέρουν την ονοματολογία 
των στοιχείων ενός Π.Λ.Ε.

• να αναφέρουν τις βασικές εντολές 
και τη λειτουργία τους

• να αντιστοιχούν ένα κύκλω−
μα κλασσικού αυτοματισμού σε 
γλώσσα λίστας εντολών

• να κάνουν χρήση του σωρού σε 
πολύπλοκες συνδεσμολογίες

• Να δοθούν για προγραμμα−
τισμό απλοί αυτοματισμοί 

Ενότητα 3: Προγραμματισμός απλών εφαρμογών σε γλώσσα LADDER

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Γενικά.
• Σύμβολα γλώσσας LADDER
• Δομή προγράμματος 
• Παραδείγματα ανάπτυξης προ−

γράμματος σε γλώσσα LADDER.
• Περιορισμοί

(6 ώρες)

• να σχεδιάζουν τις βασικά σύμβολα 
της γλώσσας LADDER και να ανα−
φέρουν τη λειτουργία τους

• να αντιστοιχούν ένα κύκλω−
μα κλασσικού αυτοματισμού σε 
γλώσσα LADDER

• να προγραμματίζουν σε γλώσσα 
LADDER

• Να δοθούν για προγραμμα−
τισμό απλοί αυτοματισμοί 

Ενότητα 4: Προγραμματισμός απλών εφαρμογών σε γλώσσα λογικών γραφικών

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Σύμβολα γλώσσας λογικών γρα−
φικών
Παραδείγματα ανάπτυξης προ−
γράμματος σε γλώσσα λογικών 
γραφικών

(6 ώρες)

• να σχεδιάζουν τις βασικά σύμβο−
λα της γλώσσας λογικών γραφικών 
και να αναφέρουν τη λειτουργία 
τους

• να αντιστοιχούν ένα κύκλω−
μα κλασσικού αυτοματισμού σε 
γλώσσα λογικών γραφικών

 να προγραμματίζουν σε γλώσσα 
λογικών γραφικών

• Να δοθούν για προγραμμα−
τισμό απλοί αυτοματισμοί 

Ενότητα 5: Προγραμματισμός ακολουθιακών κυκλωμάτων αυτοματισμού

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Ηλεκτρομηχανική μνήμη
•2 Εντολές S (SΕΤ) και R (RESET)
•3 Κύκλωμα αυτοσυγκράτησης 

στις 3 γλώσσες με 2 τρόπους

(2 ώρες)

• να προγραμματίζουν με S−R flip 
flop στις 3 γλώσσες

• Να δοθούν για προγραμμα−
τισμό με S−R flip flop απλοί 
αυτοματισμοί 

Ενότητα 6: Προγραμματισμός χρονικών λειτουργιών

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Παραδείγματα προγραμμάτων 
με χρονικές λειτουργίες στις 3 
γλώσσες

(10 ώρες)

• να προγραμματίζουν στις 3 γλώσ−
σες: λειτουργίες delay on, delay off, 
retentive delay on, παλμοσειράς

• Να δοθούν ασκήσεις 
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Ενότητα 7:  α) Σημαντικές δυνατότητες Π.Λ.Ε.  
β) Προγραμματισμός Π.Λ.Ε. σε εφαρμογές λειτουργίας ηλεκτροκινητήρων

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Σημαντικές δυνατότητες Π.Λ.Ε. 
• Προγραμματισμός Π.Λ.Ε. σε 3 

γλώσσες απευθείας εκκίνησης 
τριφασικού Η/Κ βραχυκυκλωμέ−
νου δρομέα

(2 ώρες)

• να αναφέρουν τις σημαντικές δυ−
νατότητες που έχουν οι Π.Λ.Ε. 

• να προγραμματίζουν στις 3 γλώσ−
σες, απλές εφαρμογές λειτουργίας 
ηλεκτροκινητήρων

• Να προγραμματίζουν Π.Λ.Ε. 
σε απλές εφαρμογές λει−
τουργίας ηλεκτροκινητήρων

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση 1: Αναγνώριση στοιχείων Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC)

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Δομικά στοιχεία ΠΛΕ (PLC)
• Κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

Π.Λ.Ε.
• Μονάδες εισόδων Π.Λ.Ε.
• Μονάδες εξόδων Π.Λ.Ε.
• Τροφοδοτικό Π.Λ.Ε.

(4 ώρες)

• να αναγνωρίζουν τις μονάδες που 
συνθέτουν ένα Π.Λ.Ε.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές σύν−
δεσης και τον τρόπο σύνδεσης 
των εισόδων και των εξόδων ενός 
Π.Λ.Ε.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές σύν−
δεσης του τροφοδοτικού και της 
τροφοδοσίας του Π.Λ.Ε.

• να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα 
της χρήσης των ΠΛΕ στους αυτο−
ματισμούς

• να αναφέρουν τους τύπους ΠΛΕ 
που κυκλοφορούν

• να περιγράφουν τον κύκλο λει−
τουργίας του Π.Λ.Ε.

• να αναφέρουν τις γλώσσες προ−
γραμματισμού ΠΛΕ και τα βασικά 
χαρακτηριστικά τους

• να αναφέρουν τα μέσα προγραμ−
ματισμού των ΠΛΕ

• Συμπλήρωση από τους μα−
θητές “φύλλου εργασίας” με 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
κάθε μονάδας.

• Σχολιασμός των τεχνικών 
χαρακτηριστικών κάθε μο−
νάδας.

Άσκηση 2: Παρουσίαση λογισμικού, επικοινωνία Π.Λ.Ε. με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Καλώδιο επικοινωνίας Π.Λ.Ε. και 
Υπολογιστή.

• Θύρα επικοινωνίας.
• Εγκατάσταση λογισμικού.
• Εκκίνηση Υπολογιστή.
• Παρουσίαση χαρακτηριστικών 

προγράμματος.

( 8 ώρες)

• να αναγνωρίζουν τα χαρακτηρι−
στικά του καλωδίου επικοινωνίας 
Π.Λ.Ε. και υπολογιστή.

• να αναγνωρίζουν τη θύρα επι−
κοινωνίας του υπολογιστή στην 
οποία πρέπει να συνδεθεί το κα−
λώδιο επικοινωνίας.

• εγκαθιστούν το λογισμικό πακέτο 
στο σκληρό δίσκο του υπολογι−
στή.

• ανοίγουν τον υπολογιστή και να 
εκκινούν το πρόγραμμα ελέγχου 
και προγραμματισμού του Π.Λ.Ε.

• αναφέρουν σε ποια πεδία υπάρ−
χει κάθε ενέργεια που αφορά τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο 
του προγράμματος.

• Τοποθέτηση καλωδίου σύν−
δεσης Π.Λ.Ε. και υπολογι−
στή.

• Εγκατάσταση λογισμικού 
στο σκληρό δίσκο του υπο−
λογιστή.

• Εκκίνηση του προγράμμα−
τος ελέγχου του Π.Λ.Ε.

• Άνοιγμα κάθε πεδίου και 
εξήγηση της λειτουργίας 
που πραγματοποιείται.

• Ανάθεση εργασίας στους 
μαθητές για να βρίσκουν 
συγκεκριμένες λειτουργίες 
στα πεδία του προγράμμα−
τος.
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Άσκηση 3: Συνδέσεις Εξωτερικών Στοιχείων Εισόδους και Εξόδους του Π.Λ.Ε.  

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

• Συνδεσμολογία μπουτόν, δια−
κοπτών, θερμικών, αισθητηρίων 
στις εισόδους του Π.Λ.Ε.

• Συνδεσμολογία πηνίων, ρελέ, 
ενδεικτικών λυχνιών, ηχητικών 
σημάνσεων, καταναλώσεων μι−
κρής ισχύος στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε., ανάλογα με την κατα−
σκευή της εξόδου (τραντζίστορ, 
ρελέ, οπτικοηλεκτρονικά στοι−
χεία). 

( 4 ώρες)

• να αναγνωρίζουν τις επαφές στις 
οποίες θα συνδεθεί το καλώδιο 
τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέρ−
γεια του Π.Λ.Ε.

•  να αναγνωρίζουν στη μονάδα ει−
σόδων τις επαφές στις οποίες 
θα συνδεθούν τα όργανα ελέγ−
χου.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές του 
τροφοδοτικού στις οποίες θα 
συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσί−
ας της μονάδας εισόδων.

• να αναγνωρίζουν τις επαφές στις 
οποίες θα συνδεθεί το καλώδιο 
τροφοδοσίας της μονάδας εξό−
δων ανάλογα με την τάση τρο−
φοδοσίας των πηνίων των ρελέ, 
των ενδεικτικών λυχνιών και των 
ηχητικών σημάνσεων.

 

• Αναγνώριση των χαρακτηρι−
στικών των εισόδων από τα 
τεχνικά φυλλάδια του Π.Λ.Ε.

• Αναγνώριση των χαρακτηρι−
στικών των εξόδων από τα 
τεχνικά φυλλάδια του Π.Λ.Ε. 
Προσδιορισμός της μορφής 
των εξόδων του συγκεκριμέ−
νου Π.Λ.Ε. (τραντζίστορ, ρελέ, 
οπτικοηλεκτρονικά στοιχεία).

• Σύνδεση μπουτόν (start, stop, 
επαφής ελέγχου θερμικού, τερ−
ματικού διακόπτη) στη μονάδα 
εισόδων του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με 
το σχέδιο του κατασκευαστή.

• Σύνδεση (πηνίων, ενδεικτικών 
λυχνιών, ηχητικών σημάνσεων) 
στη μονάδα εξόδων του Π.Λ.Ε., 
σύμφωνα με το σχέδιο του 
κατασκευαστή.

• Σχεδίαση από τους μαθητές 
του σχηματικό διάγραμμα 
(block) των εισόδων και εξό−
δων σημειώνοντας την ονο−
μασία καθεμιάς. 

Άσκηση 4:  Αυτόματη εκκίνηση και αλλαγή φοράς περιστροφής Ασύγχρονου Τριφασικού 
Κινητήρα Βραχυκυκλωμένου Δρομέα 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•2 Αυτόματη εκκίνηση και αλλαγή 
φοράς περιστροφής ασύγχρο−
νου τριφασικού κινητήρα βρα−
χυκυκλωμένου δρομέα ελεγχό−
μενου από Π.Λ.Ε.

•3 Μανδάλωση

 

( 8 ώρες)

• επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα 
και υλικά για την αυτόματη εκκί−
νηση και αναστροφή ενός ασύγ−
χρονου τριφασικού κινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα ελεγ−
χόμενου από Π.Λ.Ε.

• συνδεσμολογούν το κύριο κύ−
κλωμα τροφοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις 
εισό δους του Π.Λ.Ε.

• συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις 
στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• γράφουν πρόγραμμα στον υπο−
λογιστή για τον έλεγχο του κινη−
τήρα σε όλες τις Γλώσσες Προ−
γραμματισμού.

• μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολογι−
στή στον Π.Λ.Ε.

• διαχειρίζονται το πρόγραμμα 
προσομοίωσης του κυκλώμα−
τος αυτοματισμού και να παρα−
κολουθούν σε κατάσταση status 
την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων 
και υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώμα−
τος, σύμφωνα με το σχέδιο 
του φύλλου έργου.

• Σύνδεση των μπουτόν και 
της επαφής 95−98 του θερμι−
κού στις εισόδους του Π.Λ.Ε. 
σύμφωνα με το σχέδιο του 
φύλλου έργου.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών 
λαμπτήρων στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο 
του “φύλλου έργου”.

• Γραφή του προγράμματος 
ελέγχου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από 
τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυ−
κλώματος μέσω της διαδικα−
σίας της προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυ−
κλώματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπο−
λογιστή της λειτουργίας του 
κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρα−
κολούθηση στον υπολογιστή 
της εξέλιξης αυτής.
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Άσκηση 5: Αυτόματη εκκίνηση Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Αυτόματη εκκίνηση κινητήρα 
συνεχούς ρεύματος με τρεις 
βαθμίδες αντιστάσεων, ελεγ−
χόμενου από Π.Λ.Ε.

(8 ώρες) 

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όρ−
γανα και υλικά για την εκκίνηση 
του κινητήρα συνεχούς ρεύμα−
τος ελεγχόμενου από “Προγραμ−
ματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όρ−
γανα και υλικά για την συνδε−
σμολογία του κυρίου κυκλώμα−
τος τροφοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδεί−
ξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή για τον έλεγχο του 
κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες 
Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομέ−
να του προγράμματος από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

να διαχειρίζονται το πρόγραμμα 
προσομοίωσης του κυκλώματος αυ−
τοματισμού και να παρακολουθούν 
σε κατάσταση status την εξέλιξη 
της διαδικασίας. 
 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώματος, 
σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλ−
λου έργου”.

• Σύνδεση των μπουτόν και της επα−
φής 95−98 του θερμικού στις ει−
σόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το 
σχέδιο του φύλλου έργου.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. 
σύμφωνα με το σχέδιο του φύλ−
λου έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώ−
ματος μέσω της διαδικασίας της 
προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.

 
Άσκηση 6: Έλεγχος φοράς περιστροφής Κινητήρα Συνεχούς Ρεύματος και φρενάρισμα. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•2 Αλλαγή φοράς περιστροφής 
και φρενάρισμα κινητήρα 
συνεχούς ρεύματος ελεγχό−
μενου από Π.Λ.Ε.

(8 ώρες)
 

• επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα 
και υλικά για την αλλαγή φοράς 
περιστροφής και το φρενάρισμα 
κινητήρα συνεχούς ρεύματος 
ελεγχόμενου από Π.Λ.Ε.

• επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα 
και υλικά για τη συνδεσμολογία 
του κυρίου κυκλώματος τροφο−
δοσίας.

• συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε.

• συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδεί−
ξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• γράφουν πρόγραμμα στον υπο−
λογιστή για τον έλεγχο του κι−
νητήρα σε όλες τις Γλώσσες 
Προγραμματισμού.

• μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολο−
γιστή στον Π.Λ.Ε.

• διαχειρίζονται το πρόγραμμα 
προσομοίωσης του κυκλώμα−
τος αυτοματισμού και να παρα−
κολουθούν σε κατάσταση status 
την εξέλιξη της διαδικασίας. 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώματος 
σύμφωνα με το σχέδιο του φύλ−
λου έργου.

• Σύνδεση των μπουτόν και της 
επαφής 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με 
το σχέδιο του φύλλου έργου.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., 
σύμφωνα με το σχέδιο του φύλ−
λου έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώ−
ματος μέσω της διαδικασίας της 
προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

Δημιουργία βλάβης και παρακολού−
θηση στον υπολογιστή της εξέλιξης 
αυτής.
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Άσκηση 7: Έλεγχος χώρου στάθμευσης. Χρήση Μετρητών − Συγκριτών

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•3 Έλεγχος αριθμού αυτοκινή−
των σε χώρο στάθμευσης με 
“Προγραμματιζόμενο Λογικό 
Ελεγκτή”.
 Μέτρηση αυτοκινήτων στην 
είσοδο, μέτρηση αυτοκι−
νήτων στην έξοδο, σύγκρι−
ση αριθμού αυτοκινήτων με 
προκαθορισμένες τιμές. Σή−
μανση περιεχομένου με εν−
δεικτικές λυχνίες.

 

(12 ώρες)

•1 να επιλέγουν τα κατάλληλα όργα−
να και υλικά για τον έλεγχο του 
αριθμού των αυτοκινήτων σε χώρο 
στάθμευσης, ελεγχόμενου από “Προ−
γραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή”.

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όργα−
να και υλικά για τη συνδεσμολο−
γία του κυρίου κυκλώματος τρο−
φοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις ει−
σόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις 
στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή με χρήση μετρη−
τών, συγκριτών για τον έλεγ−
χο του αριθμού των αυτοκινήτων 
σε χώρο στάθμευσης σε όλες τις 
Γλώσσες Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολογι−
στή στον Π.Λ.Ε.

να διαχειρίζονται το πρόγραμμα προ−
σομοίωσης του κυκλώματος αυτο−
ματισμού και να παρακολουθούν σε 
κατάσταση status την εξέλιξη της δια−
δικασίας.  

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων 
και υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώμα−
τος, σύμφωνα με το σχέδιο 
του “φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των φωτοκύττα−
ρων και της επαφής 95−98 του 
θερμικού στις εισόδους του 
Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο 
του φύλλου έργου.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών 
λαμπτήρων στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο 
του φύλλου έργου.

• Γραφή του προγράμματος 
ελέγχου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από 
τον υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυ−
κλώματος μέσω της διαδικα−
σίας της προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυ−
κλώματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολο−
γιστή της λειτουργίας του κυ−
κλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρα−
κολούθηση στον υπολογιστή 
της εξέλιξης αυτής.

Άσκηση 8: Προγραμματισμός χρονικών σε συνδιασμό με συγκριτές.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•1 Δημιουργία παλμογεννήτριας 
σε Π.Λ.Ε.
 Έλεγχος δύο λαμπτήρων, 
άναμμα − σβήσιμο σε συγκε−
κριμένους χρόνους με χρήση 
ενός χρονικού και διαβάσμα−
τος της εξόδου σε μορφή byte 
ή word. 

(8 ώρες)

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όρ−
γανα και υλικά για τη δημιουρ−
γία παλμογεννήτριας με χρήση 
ενός χρονικού σε Π.Λ.Ε.

• επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα 
και υλικά για τη συνδεσμολογία 
του κυρίου κυκλώματος τροφο−
δοσίας.

• συνδέουν τα μπουτόν στις εισό−
δους του Π.Λ.Ε.

• συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδεί−
ξεις στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή με χρήση χρονικού 
και έξοδο byte για τη δημιουρ−
γία παλμογεννήτριας σε όλες 
τις Γλώσσες Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολο−
γιστή στον Π.Λ.Ε.

• να διαχειρίζονται το πρόγραμ−
μα προσομοίωσης του κυκλώμα−
τος αυτοματισμού και να παρα−
κολουθούν σε κατάσταση status 
την εξέλιξη της διαδικασίας. 

 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώμα−
τος σύμφωνα με το σχέδιο του 
“φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των μπουτόν στις εισό−
δους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το 
σχέδιο του “φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο 
του φύλλου έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυ−
κλώματος μέσω της διαδικασίας 
της προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.
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Άσκηση 9: Προγραμματισμός μετρητών με έξοδο bit, byte, word και χρήση αθροιστών − συγκριτών.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•2 Έλεγχος αυτοκινήτων σε 
χώρο στάθμευσης με δύο 
ισόδους και δύο εξόδους. 
Μέτρηση αυτοκινήτων σε 
κάθε είσοδο και άθροιση. 
Μέτρηση αυτοκινήτων σε 
κάθε έξοδο και άθροιση. Σύ−
γκριση αριθμού αυτοκινήτων 
με προκαθορισμένες τιμές. 
Σήμανση περιεχομένου με 
ενδεικτικές λυχνίες.

(8 ώρες)

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όργανα 
και υλικά για τον έλεγχο του αριθ−
μού των αυτοκινήτων σε χώρο στάθ−
μευσης, ελεγχόμενου από Π.Λ.Ε.

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όρ−
γανα και υλικά για την συνδε−
σμολογία του κυρίου κυκλώμα−
τος τροφοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις 
στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή με χρήση μετρητών, 
αθροιστών, συγκριτών για τον 
έλεγχο του αριθμού των αυτοκινή−
των σε χώρο στάθμευσης σε όλες 
τις Γλώσσες Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολογι−
στή στον Π.Λ.Ε.

• να διαχειρίζονται το πρόγραμμα 
προσομοίωσης του κυκλώματος 
αυτοματισμού και να παρακολου−
θούν σε κατάσταση status την 
εξέλιξη της διαδικασίας.  

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώματος 
σύμφωνα με το σχέδιο του φύλ−
λου έργου.

• Σύνδεση των φωτοδιακοπτών και 
της επαφής 95−98 του θερμικού 
στις εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα 
με το σχέδιο του “φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και ενδεικτικών λαμπτή−
ρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε. σύμ−
φωνα με το σχέδιο του φύλλου 
έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώ−
ματος μέσω της διαδικασίας της 
προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.

Άσκηση 10:  Εκκίνηση και Αναστροφή Ασύγχρονου Τριφασικού Κινητήρα 
Βραχυκυκλωμένου Δρομέα με Αστέρα − Τρίγωνο. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•3 Αυτόματη εκκίνηση και αλλα−
γή φοράς περιστροφής ασύγ−
χρονου τριφασικού κινητήρα 
βραχυκυκλωμένου δρομέα με 
συνδεσμολογία αστέρα – τρί−
γωνο, ελεγχόμενο από Π.Λ. Ε.

(8 ώρες)
 

• να επιλέγουν τα κατάλληλα όρ−
γανα και υλικά για την αυτόμα−
τη εκκίνηση και αναστροφή ενός 
ασύγχρονου τριφασικού κινητή−
ρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με 
συνδεσμολογία αστέρα – τρίγωνο 
ελεγχόμενου από Π.Λ.Ε.

• να συνδεσμολογούν το κύριο κύ−
κλωμα τροφοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και την 
επαφή 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τα πηνία των ρελέ 
ισχύος και τις φωτεινές ενδείξεις 
στις εξόδους του Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή για τον έλεγχο του 
κινητήρα σε όλες τις Γλώσσες 
Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα του 
προγράμματος από τον υπολογι−
στή στον Π.Λ.Ε.

• να διαχειρίζονται το πρόγραμ−
μα προσομοίωσης του κυκλώμα−
τος αυτοματισμού και να παρακο−
λουθούν σε κατάσταση status την 
εξέλιξη της διαδικασίας.  

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώμα−
τος σύμφωνα με το σχέδιο του 
“φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των μπουτόν και της 
επαφής 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με 
το σχέδιο του φύλλου έργου.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο 
του φύλλου έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυ−
κλώματος μέσω της διαδικασίας 
της προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.
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Άσκηση 11: Εκκίνηση ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλίδια. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες
•4 Αυτόματη εκκίνηση και αλλα−

γή φοράς περιστροφής ασύγ−
χρονου τριφασικού κινητήρα με 
δακτυλίδια και αντιστάσεις εκ−
κίνησης στο δρομέα τριών βαθ−
μίδων, ελεγχόμενο από Π.Λ.Ε.

(8 ώρες)

• να επιλέγουν τα κατάλλη−
λα όργανα και υλικά για την 
αυτόματη εκκίνηση και ανα−
στροφή ενός ασύγχρονου τρι−
φασικού κινητήρα με δακτυλί−
δια, ελεγχόμενου από Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν το κύριο κύκλω−
μα τροφοδοσίας.

• να συνδέουν τα μπουτόν και 
την επαφή 95−98 του θερμικού 
στις εισόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τα πηνία των 
ρελέ ισχύος και τις φωτεινές 
ενδείξεις στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή για τον έλεγ−
χο του κινητήρα σε όλες τις 
Γλώσσες Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα 
του προγράμματος από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• διαχειρίζονται το πρόγραμμα 
προσομοίωσης του κυκλώμα−
τος αυτοματισμού και να πα−
ρακολουθούν σε κατάσταση 
status την εξέλιξη της διαδι−
κασίας.  

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώματος 
σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλ−
λου έργου”.

• Σύνδεση των μπουτόν και της 
επαφής 95−98 του θερμικού στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε. σύμφωνα με 
το σχέδιο του “φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., 
σύμφωνα με το σχέδιο του φύλ−
λου έργου.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώ−
ματος μέσω της διαδικασίας της 
προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώμα−
τος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.

Άσκηση 12: Αναλογικές Είσοδοι. 

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•5 Έλεγχος θερμοκρασίας σε 
φούρνο παραγωγής υλικών με 
φωτεινή και ηχητική σήμανση. 
Όταν η θερμοκρασία είναι 50 – 
60 0C αναβοσβήνει ένας κίτρι−
νος λαμπτήρας, όταν η θερμο−
κρασία ξεπεράσει τους 60 0C 
ενεργοποιείται μια σειρήνα Το 
κύκλωμα ελέγχεται από Π.Λ.Ε.

(8ώρες)

• να επιλέγουν τα κατάλλη−
λα όργανα και υλικά για τον 
έλεγχο του λαμπτήρα από 
Π. Λ Ε.

• να συνδέουν το ποτενσιόμε−
τρο στην αναλογική είσοδο. 

• να συνδέουν τα πηνία των 
ρελέ ισχύος και τις φωτεινές 
ενδείξεις στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή για τον έλεγ−
χο του κινητήρα σε όλες τις 
Γλώσσες Προγραμματισμού.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα 
του προγράμματος από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• να διαχειρίζονται το πρό−
γραμμα προσομοίωσης του 
κυκλώματος αυτοματισμού και 
να παρακολουθούν σε κατά−
σταση status την εξέλιξη της 
διαδικασίας. 

 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Κατασκευή κυρίου κυκλώματος 
σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλ−
λου έργου”.

• Σύνδεση του ποτενσιομέτρου 
στην αναλογική είσοδο του Π.Λ.Ε., 
σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλ−
λου έργου”.

• Σύνδεση των πηνίων των ρελέ 
ισχύος και των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του Π.Λ.Ε., 
σύμφωνα με το σχέδιο του “φύλ−
λου έργου”.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυκλώ−
ματος μέσω της διαδικασίας της 
προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώμα−
τος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογιστή 
της λειτουργίας του κυκλώματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.
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Άσκηση 13: Κύκλωμα Ασφαλείας.

Περιεχόμενο Στόχοι Δραστηριότητες

•6 Κύκλωμα ασφαλείας ελεγχόμενο 
από Π.Λ.Ε.

(8 ώρες)

• να επιλέγουν τα κατάλληλα 
όργανα και υλικά για την κα−
τασκευή ενός απλού κυκλώ−
ματος συναγερμού, με έλεγχο 
από Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τις παγίδες στις 
εισόδους του Π.Λ.Ε.

• να συνδέουν τις φωτεινές 
ενδείξεις στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε.

• να γράφουν πρόγραμμα στον 
υπολογιστή για τον έλεγχο 
του κυκλώματος ασφα λείας 
σε όλες τις γλώσσες προ−
γραμματισμού.

• να δημιουργούν κωδικό ενερ−
γοποίησης απενεργοποίησης 
του κυκλώματος ασφαλείας.

• να μεταφέρουν τα δεδομένα 
του προγράμματος από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• να διαχειρίζονται το πρό−
γραμμα προσομοίωσης του 
κυκλώματος αυτοματισμού και 
να παρακολουθούν σε κατά−
σταση status την εξέλιξη της 
διαδικασίας. 

 

• Επιλογή αναγκαίων οργάνων και 
υλικών.

• Σύνδεση των παγίδων στις εισό−
δους του Π.Λ.Ε., σύμφωνα με το 
σχέδιο του “φύλλου έργου”.

• Σύνδεση των ενδεικτικών λα−
μπτήρων στις εξόδους του 
Π.Λ.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο 
του “φύλλου έργου”.

• Γραφή του προγράμματος ελέγ−
χου στον υπολογιστή.

• Μεταφορά δεδομένων από τον 
υπολογιστή στον Π.Λ.Ε.

• Έλεγχος λειτουργίας του κυ−
κλώματος μέσω της διαδικασίας 
της προσομοίωσης.

• Θέση σε λειτουργία του κυκλώ−
ματος ελέγχου.

• Παρακολούθηση στον υπολογι−
στή της λειτουργίας του κυκλώ−
ματος.

• Δημιουργία βλάβης και παρακο−
λούθηση στον υπολογιστή της 
εξέλιξης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008
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