ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΦΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΥΤΛΑΚΩΝ

Κατεύθυνση: Μηχανοδηγοί Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
2ο Έτος πουδών

1

ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Β΄ ΕΣΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
Β Ζτοσ
Χειμερινό Εξάμηνο

Ώρεσ/ Εαρινό Εξάμηνο
εβδ.

Ώρεσ/
εβδ.

1.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΘΤΘΕΣ

4

ΝΑΥΡΘΓΙΚΘ

3

2.

ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ

3

3.

ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
ΡΛΟΙΟΥ

3

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ IΙ

3

ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΙΣ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ

2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ

3

5.

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ I

3

ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

2

6.

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ

4

7.

ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ

3

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

3

8.

ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛIΡΑΝΤΙΚΩΝ

2

9.

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΙΙ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) ΙΙ

2

10.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) Ι

2

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IV

3

11.

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙΙ

3

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IV

3

12

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IΙΙ

3

4.

φνολο

31

φνολο

31

2

Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΘΤΘΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΘΤΘΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 8

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν τθ βαςικι καταςκευαςτικι διαμόρφωςθ και τθν αρχι λειτουργίασ των δομικϊν τμθμάτων και των
κυρίων υποςυςτθμάτων των ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων και των ναυτικϊν αεριοςτρόβιλων και τθν ιδανικι και
πραγματικι λειτουργία των ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν και των ναυτικϊν αεριοςτρόβιλων. Οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ
εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία πειραματικϊν μετριςεων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Μθχανζσ Εςωτερικισ Καφςεωσ», Λ.Χ. Κλιανθ, Ι.Κ. Νικολοφ και Ι.Α. Σιδζρθ, Τόμοι 1 &2, Κδρυμα Ευγενίδου Ακινα 2017 –
2018.
2. «Internal Combustion Engine handbook: basics, components, systems, and perspectives», R. Van Basshuysen and F.
Schafer, Sae International, 2004.
3. «Ναυτικοί Αεριοςτρόβιλοι», Τόμοι Ι και ΙΙ, Ι. ουμελιϊτθσ, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ.
4. Σθμειϊςεισ διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ

1. Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
2. Οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια και τα
υπολογιςτικά κζματα πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι
κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Κατάταξθ ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων (κφριεσ/βοθκθτικζσ μθχανζσ, 2-Χ αργόςτροφεσ ανάφλεξθσ δια
ςυμπίεςθσ, 4-X μεςόςτροφεσ/ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ δια ςυμπίεςθσ και 4-Χ μεςόςτροφεσ/ταχφςτροφεσ ανάφλεξθσ
δια ςπινκθριςμοφ). Βαςικά καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργικζσ επιδόςεισ και εφαρμογζσ ανά τφπο πλοίου
ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων - Σφγκριςθ 2-Χ και 4-Χ ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ – Σφγκριςθ 4Χ ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ με 4-Χ ναυτικοφσ κινθτιρεσ ανάφλεξθσ με ςπινκθριςμό. Γενικά
κριτιρια επιλογισ ςυςτιματοσ ναυτικισ πρόωςθσ – Διακζςιμεσ επιλογζσ ςτο πεδίο των εμβολοφόρων κινθτιρων.

2.

Στοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι δομικϊν τμθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων:
Κορμόσ, βάςθ και ςϊμα κινθτιρα. Συνδετιριοι κοχλίεσ. Κφλινδροι – χιτϊνια (ξθρά – υγρά). Κυλινδροκεφαλι.
Μθχανιςμόσ κίνθςθσ βαλβίδων και αντλιϊν καυςίμου. Ζμβολο – ελατιρια εμβόλου. Διωςτιρασ. Βάκτρο – ηφγωμα –
ςτυπειοκλίπτθσ ςε μεγάλεσ 2-Χ μθχανζσ. Στροφαλοφόροσ άξονασ. Μετάδοςθ κίνθςθσ ςτροφαλοφόρου εκκεντροφόρου: Σχζςθ μετάδοςθσ ςε 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, τρόποι μετάδοςθσ, ρφκμιςθ χρονιςμοφ λειτουργίασ.
Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Αναγνϊριςθ τμθμάτων
κινθτιρα.

3.

Στοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι βαςικϊν υποςυςτθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων
κινθτιρων: Συςτιματα πλιρωςθσ/υπερπλιρωςθσ *Βαςικζσ αρχζσ και πλεονεκτιματα/μειονεκτιματα, ενδιάμεςθ
ψφξθ, τεχνολογίεσ υπερπλιρωςθσ (μθχανικι υπερπλιρωςθ, ςτροβιλο-υπερπλιρωςθ), παραδείγματα εφαρμογισ+.
Συςτιματα τροφοδοςίασ καυςίμου (δίκτυο πετρελαίου). Συςτιματα ζγχυςθσ καυςίμου: Σφςτθμα ζγχυςθσ με αντλία
παλινδρομικοφ τφπου, ςφςτθμα ζγχυςθσ μονάδασ εγχυτιρα, μονάδασ αντλίασ και ςφςτθμα κοινοφ ςυλλζκτθ.

4.

Κατθγοριοποίθςθ και Αρχι Λειτουργίασ Αεροςτροβίλων: Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ αεριοςτρόβιλων. Ανάλυςθ
διεργαςιϊν. Βαςικά τμιματα και δομι αεριοςτρόβιλων. Γενικι ςφγκριςθ με εμβολοφόρεσ ΜΕΚ. Ανάλυςθ
αεροςτροβίλων ανοικτοφ και κλειςτοφ κυκλϊματοσ. Ανάλυςθ διάφορων διατάξεων ατράκτων. Χαρακτθριςτικζσ
παράμετροι. Εφαρμογζσ Αεροςτροβίλων: Αεριοςτρόβιλοι μθχανικισ ιςχφοσ και εφαρμογζσ. Ρλεονεκτιματα,
3

μειονεκτιματα, εφαρμογι ςε ςυνδυαςμζνουσ κφκλουσ και ςυμπαραγωγι. Διατάξεισ. Τρζχουςα τεχνολογία και
τεχνολογία αιχμισ.
5.

Ναυτικοί Αεριοςτρόβιλοι: Μθχανζσ και διατάξεισ όπου χρθςιμοποιοφνται. Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςε
ςχζςθ με τισ εμβολοφόρεσ Μ.Ε.Κ. για τθ πρόωςθ πλοίων. Ταξινόμθςθ ςυνδυαςμζνων ςυςτθμάτων ναυτικισ
πρόωςθσ, ονοματογραφία και ςφντομθ παρουςίαςθ (CODOG, CODAG, COGOG, COGAG κλπ.).

6.

Ιδανικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Ιςοηφγιο ιςχφοσ άξονα ςτροβιλο-υπερπλθρωτι. Βαςικά
γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτθριςτικά κινθτιρα. Ιδανικόσ κφκλοσ λειτουργίασ 4-Χ κινθτιρα Diesel και Otto.
Μικτόσ κφκλοσ ι κφκλοσ Seilinger.

7.

Ιδανικι λειτουργία ναυτικϊν αεροςτροβίλων: Ιδανικόσ κφκλοσ Joule-Brayton. Κφκλοσ αεροςτροβίλου με
ανακζρμανςθ. Κφκλοσ αεροςτροβίλου με ενδιάμεςθ ψφξθ. Κφκλοσ αεροςτροβίλου με ανακόμιςθ.

8.

Ρραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Δυναμοδεικτικό διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου: Διαδικαςία
λιψθσ δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ με μθχανικό δυναμοδείκτθ. Διαδικαςία λιψθσ δυναμοδεικτικοφ
διαγράμματοσ με θλεκτρονικό δυναμοδείκτθ και ενδείκτθ κζςθσ άνω νεκροφ ςθμείου (ΑΝΣ): Μετατροπι
διαγράμματοσ p-φ ςε διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου p - ςτιγμιαίου όγκου V. Υπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου,
ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ για 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, ενδεικνφμενθσ ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου (isfc) και μζςθσ
ενδεικνφμενθσ πίεςθσ.Υπολογιςτικό Θζμα: Μετατροπι δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ από p-φ ςε p-V. Ολοκλιρωςθ
και υπολογιςμόσ εμβαδοφ. Υπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ
πίεςθσ.

9.

Ρραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Διατάξεισ απορρόφθςθσ φορτίου: Υδραυλικζσ πζδεσ: Αρχι
λειτουργίασ και μζτρθςθσ ςτρεπτικισ ροπισ και πραγματικισ ιςχφοσ. Θλεκτρικζσ πζδεσ και πζδεσ δινορευμάτων:
Αρχι λειτουργίασ και μζτρθςθ θλεκτρικισ/πραγματικισ ιςχφοσ. Ρραγματικόσ βακμόσ απόδοςθσ, μζςθ πραγματικι
πίεςθ και ειδικι κατανάλωςθ καυςίμου (bsfc). Ιςχφσ μθχανικϊν απωλειϊν, μζςθ πίεςθ μθχανικϊν απωλειϊν και
μθχανικόσ βακμόσ απόδοςθσ. Σχζςθ ενδεικνφμενου, μθχανικοφ και πραγματικοφ βακμοφ απόδοςθσ. Σφγκριςθ
πραγματικοφ και ιδανικοφ κφκλου λειτουργίασ 4-Χ και 2-Χ ναυτικοφ κινθτιρα Diesel. Οριςμόσ και ερμθνεία βακμοφ
ποιότθτασ.

10.

Ρραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Εναλλαγι αερίων: Διαδικαςία ειςαγωγισ, απόπλυςθσ,
πλιρωςθσ κυλίνδρων. Διαδικαςία εξαγωγισ καυςαερίου. Βακμοί απόδοςθσ απόπλυςθσ και πλιρωςθσ κινθτιρα
(βακμόσ παγιδεφςεωσ, βακμόσ πλθρϊςεωσ). Θερμικι ζκφραςθ μζςθσ πραγματικισ και μζςθσ ενδεικνφμενθσ πίεςθσ
για 4-Χ και για 2-Χ εμβολοφόρο κινθτιρα. Καφςθ: Χθμικζσ αντιδράςεισ πλιρουσ (ςτοιχειομετρικισ) και τζλειασ
καφςθσ (χωρίσ διάςταςθ) διαφόρων καυςίμων υδρογονανκράκων Υ/Α. Οριςμόσ ςτοιχειομετρικοφ λόγου αζρα –
καυςίμου και αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ για αζρια και υγρά καφςιμα εμβολοφόρων κινθτιρων. Χθμικζσ αντιδράςεισ
καφςθσ καυςίμων Υ/Α με περίςςεια αζρα (φτωχι καφςθ) και με περίςςεια καυςίμου (πλοφςια καφςθ). Οριςμοί
λόγου αζρα – καυςίμου AFR και λόγου ιςοδυναμίασ αζρα – καυςίμου (λα). Υπολογιςμόσ γραμμομοριακϊν
ςυςτάςεων αερίων προϊόντων φτωχισ και πλοφςιασ καφςθσ. Μζτρθςθ κερμογόνου δφναμθσ καυςίμων –
Τεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ τθσ κατϊτερθσ κερμογόνου δφναμθσ ζναντι τθσ ανϊτερθσ ςτουσ εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ.
Χαρακτθριςτικά τυπικοφ υγροφ καυςίμου.

11.

Ρραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ εμβολοφόρου κινθτιρα: Οριςμοί
και ςχζςθ μεταξφ κερμικισ ιςχφοσ καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, ιςχφοσ απωλειϊν ςτο κφκλωμα ψφξθσ και
λίπανςθσ, ιςχφοσ απωλειϊν κερμϊν καυςαερίων και άδθλων απωλειϊν (ερμθνεία). Ενδεικτικά διαγράμματα ροισ
ενζργειασ για 4-Χ και 2-Χ ναυτικι μθχανι Diesel. Υπολογιςμόσ κερμικισ ιςχφοσ απωλειϊν καυςαερίων.
Ρροχποκζςεισ μθχανικισ ομοιότθτασ ςειράσ εμβολοφόρων κινθτιρων. Οριςμόσ ειδικισ ταχφτθτασ περιςτροφισ.
Εργαςτιριο/Υπολογιςτικό κζμα: Ρεριγραφι 4-Χ κινθτιρα ςυηευγμζνου με πζδθ. Λιψθ μετριςεων κατανάλωςθσ
καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, κερμοκραςιϊν αζρα ειςαγωγισ, καυςαερίων και κυκλϊματοσ ψυκτικοφ φδατοσ.
Υπολογιςμόσ πραγματικισ ιςχφοσ, λόγου ιςοδυναμίασ αζρα/καυςίμου, ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ κινθτιρα, εκτίμθςθ
άδθλων απωλειϊν. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εργαςία.

12.

Ρραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Απϊλειεσ πίεςθσ ςτουσ αγωγοφσ. Θερμοδυναμικι ανάλυςθ ςυμπιεςτϊν και
βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Θερμοδυναμικι ανάλυςθ ςτροβίλων και βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ
ςυνιςτϊςα. Ψφξθ πτερυγίων ςτροβίλου – Θερμοδυναμικι ανάλυςθ. Θερμοδυναμικι ανάλυςθ του καλάμου καφςθσ,
πλιρθσ ζκφραςθ και απλοποιθμζνεσ εκφράςεισ, βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ ςυνιςτϊςα. Ενεργειακό ιςοηφγιο
αεροςτροβίλου.
4

13.

Ρραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Μελζτθ τθσ επίδραςθσ των παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ
αεροςτροβίλων. Μελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ ςφνκεςθσ του αζρα και του καυςίμου ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλου.
Υπολογιςμόσ κφκλου αεροςτροβίλου με παραδοχι ςτακερϊν ιδιοτιτων εργαηόμενου μζςου. Υπολογιςτικό κζμα:
Επίδραςθ ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλου. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με
επεξεργαςία αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν, του καυςίμου
και επιλεγμζνων παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλων.

5

Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζτοσ B
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 26

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων μθχανολογικοφ ςχεδίου. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςι τουσ
με τθ ςχεδίαςθ μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων και απλϊν ςυναρμολογθμζνων ςυνόλων, κατανοϊντασ τα ιδιαιτζρα
χαρακτθριςτικά τυποποιθμζνων ςτοιχείων μθχανϊν (ςπείρωμα, οδόντωςθ κ.α.), τουσ εκνικοφσ και διεκνείσ κανονιςμοφσ για
το μθχανολογικό ςχζδιο (ISO, DIN, ASME, EN), τθν αρχι τθσ εναλλαξιμότθτασ και τθσ διαςταςιολόγθςθσ μθχανολογικϊν
καταςκευϊν, τθν περιγραφι των διαςταςιολογικϊν ανοχϊν ςτο καταςκευαςτικό ςχζδιο, κακϊσ και τθ ςχεδίαςθ με τθ
βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Computer – Aided Design CAD). Το μάκθμα υποςτθρίηεται με κζματα και πρακτικζσ
αςκιςεισ ςχεδίαςθσ ςκαριφθμάτων, ςχεδίαςθσ μθχανολογικϊν ςτοιχείων και ςυνόλων, ςχεδίαςθσ CAD.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Μθχανολογικό Σχζδιο», Μ. Βοφλγαρθσ, Σφγχρονθ Εκδοτικι, Ακινα, 2004.
2. «Κανονιςμοί μθχανολογικοφ ςχεδίου», Κ.Δ. Μπουηάκθσ, Εκδόςεισ Ηιτθ, Θες/νικθ, 2003.
3. «Engineering drawing for marine engineers», Reed’s, H. G. Beck, Thomas Reed Publications, 2006.
4. «Εφαρμογζσ του autocad ςτο μθχανολογικό ςχζδιο», Ε. Kraus, Ευρωπαϊκζσ Τεχνολογικζσ Εκδ., Ακινα.
Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα, ςτο ςφνολό του, είναι εργαςτθριακό. Ρεριλαμβάνει τθν ςχεδίαςθ και παράδοςθ 5 κεμάτων
παράλλθλα με τθν πρόοδο.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
Ειςαγωγι ςτο μθχανολογικό ςχζδιο και ςτθ ςυμβολι του ςτισ επιςτθμονικζσ και επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ του
Μθχανικοφ. Ρρότυπα – τυποποίθςθ. Τεχνικι ορολογία μθχανολογικοφ ςχεδίου. Κατθγορίεσ μθχανολογικοφ ςχεδίου.
Σκαριφιματα.
2.
Διεκνείσ κι εκνικοί κανονιςμοί - πρότυπα για το μθχανολογικό ςχζδιο. Συμβατικι και με θλεκτρονικά μζςα ςχεδίαςθ.
Πργανα ςχεδίαςθσ. Μεγζκθ χάρτου. Κλίμακεσ ςχεδίαςθσ. Υπόμνθμα. Είδθ και χριςθ γραμμϊν ςχεδίαςθσ. Ρροβολικά
επίπεδα. Στοιχεία γεωμετρικϊν καταςκευϊν.
3. Πψεισ και διάταξθ όψεων. Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α.:
Εξάςκθςθ ςτθν αποτφπωςθ / ςχεδίαςθ εκ του φυςικοφ απλϊν μθχανολογικϊν εξαρτθμάτων με τθ μορφι ςκαριφιματοσ.
4.

Σχεδίαςθ όψεων και διάταξθσ όψεων. Ραραδείγματα και εφαρμογζσ. Θζμα 1ο – Πψεισ.

5. Θ διαςταςιολόγθςθ ςτα μθχανολογικά ςχζδια. Ανοχζσ διαςτάςεων. Συναρμογζσ άξονα – τρφματοσ. Τραχφτθτα
επιφανείασ.
6.

Τομζσ. Είδθ Τομϊν. Θμιτομζσ. Τοπικζσ τομζσ.

7.

Σχεδίαςθ Τομϊν. Ραραδείγματα και εφαρμογζσ. Θζμα 2ο – Τομζσ.

8. Σπειρϊματα. Κοχλίεσ και ςυναφι μζςα λυόμενθσ ςφνδεςθσ. Ρεριγραφι - χριςεισ κοχλιϊν. Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α.: Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν ςπειρωμάτων,
κοχλιϊν και ςυναφϊν μζςων λυόμενθσ.
9. Σχεδίαςθ Σπειρωμάτων – Κοχλιϊν. Ραραδείγματα και εφαρμογζσ. Θζμα 3ο – Σπειρϊματα / Κοχλίεσ. Κφριοι τριβείσ
βάςθσ. Τριβείσ.
10. Οδοντωτοί τροχοί. Χαρακτθριςτικά βαςικά ςτοιχεία οδοντοτροχϊν. Σχεδίαςθ και ςυμβολικι παράςταςθ των
οδοντωτϊν τροχϊν. Ραραδείγματα και εφαρμογζσ. Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε
6

πλοία / μονάδεσ / κ.α.: Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν οδοντωτϊν τροχϊν και ςυναφϊν μζςων μετάδοςθσ κίνθςθσ.
Θζμα 4ο – Οδοντωτοί τροχοί.
11. Ζδρανα με ςτοιχεία κυλίςεωσ. Σφνδεςμοι/ ςυμπλζκτεσ. Συγκολλθτζσ καταςκευζσ. Είδθ ραφϊν. Ρροςδιοριςμόσ
ςυγκολλθτϊν ςυνδζςεων ςτο μθχανολογικό ςχζδιο. Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε
πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Επίδειξθ χριςθσ, πρακτικϊν εφαρμογϊν εδράνων και ςυγκολλθτϊν καταςκευϊν.
12. Σχεδίαςθ απλϊν ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςυνόλων. Καταςτάςεισ τεμαχίων. Ραραδείγματα και εφαρμογζσ.
Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία / μονάδεσ / κ.α. :Εξάςκθςθ ςτθν αποτφπωςθ /
ςχεδίαςθ εκ του φυςικοφ απλϊν ςυναρμολογθμζνων μθχανολογικϊν ςχεδίων.
13. Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (Computer Aided Design / CAD). Ρρακτικζσ εφαρμογζσ
μθχανολογικισ ςχεδίαςθσ με τθ βοικεια θλεκτρονικοφ υπολογιςτι.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΡΛΟΙΟΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα ΒΟΘΘΘΤΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΡΛΟΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζτοσ
Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα:3 Σφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
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Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ,
προκειμζνου αυτοί να κατανοοφν τα καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά και τθν αρχι λειτουργίασ των δικτφων ρευςτϊν, των
βοθκθτικϊν μθχανθμάτων και των, εν γζνει, ενεργειακϊν ςυςτθμάτων του πλοίου και να εξοικειωκοφν με τουσ βαςικοφσ
υπολογιςμοφσ διαςταςιολόγθςθσ δικτφων ςωλθνϊςεων και εγκαταςτάςεων του πλοίου.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. Σθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα.
2. «Βοθκθτικά Μθχανιματα Ρλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ και Κ.Θ. Μιμθκόπουλου, Κδρυμα Ευγενίδου, 2007.
3. «Marine Auxiliary Machinery», H.D. McGeorge, Butterworth – Heinemann, Elsevier Science, 7th Εdition, 1995.
4. «Introduction to Marine Engineering», D.A. Taylor, Elsevier, Butterworth - Heinemann, 2nd edition, 1996.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Οι εργαςτθριακζσ
ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα
και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Γενικά περί δικτφων ρευςτϊν: Δίκτυα υγρϊν (καυςίμου, φδρευςθσ, πυρόςβεςθσ). Δίκτυα αερίων (αςυμπίεςτων
ςυμπιεςτϊν, αζροσ, φυςικοφ αερίου). Εγκαταςτάςεισ αερίων καυςίμων. Δίκτυα πλοίου (α) Κφρια και βοθκθτικά δίκτυα
καυςίμου και λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν μθχανϊν ντιηελ. Κφρια και βοθκθτικά δίκτυα καυςίμου και λιπάνςεωσ
εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. Φίλτρα, αδρανειακοί διαχωριςτζσ. Οχετοί ειςαγωγισ και εξαγωγισ
εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων.
2. Δίκτυα πλοίου (β): Ναυτικοί εναλλάκτεσ κερμότθτασ. Δίκτυα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ, εξαντλιςεωσ κυτϊν και
αντιμετϊπιςθσ διαρροισ. Δίκτυα υγιεινισ, πόςιμου νεροφ, νεροφ χριςθσ, αποχζτευςθσ και ζρματοσ πλοίου. Συςτιματα
επεξεργαςίασ λυμάτων. Βιολογικόσ κακαριςμόσ.
3. Βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ – ςχεδιαςμοφ δικτφων ρευςτϊν: Διατφπωςθ βαςικϊν νόμων διατιρθςθσ για ροι ςε
ςωλθνϊςεισ. Στρωτι και τυρβϊδθσ ροι ςε ςωλινεσ και ςτοιχεία ςωλθνϊςεων. Στοιχεία αντίςταςθσ ςε ςωλθνϊςεισ.
Διάγραμμα Moody. Ρτϊςθ πίεςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Υπολογιςτικό Θζμα: Σχεδιαςμόσ και
επίλυςθ δικτφων υγρϊν και αερίων με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, MATLAB, FLOWLAB, SketchUp). Οι ςπουδαςτζσ
παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.
4. Ενεργειακά Συςτιματα Ρλοίων – Ρεριγραφι και Λειτουργία: Συςτιματα κλιματιςμοφ/αεριςμοφ. Συςτιματα ψφξθσ /
κζρμανςθσ. Συςτιματα ανάκτθςθσ κερμότθτασ καυςαερίων από ςυςτιματα πρόωςθσ. Δευτερογενι ςυςτιματα παραγωγισ
ατμοφ / κερμοφ φδατοσ. Ψυχρομετρία. Θερμοδυναμικζσ ιδιότθτεσ υγροφ αζρα, παράμετροι υγραςίασ, ψυχρομετρικοί χάρτεσ,
τυπικζσ διεργαςίεσ ςτον κλιματιςμό. Υπολογιςτικό Θζμα: Επίλυςθ απλϊν και ςφνκετων κυκλωμάτων απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ
κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, FLOWLAB).
5. Φορτία Κλιματιςμοφ: Θερμικό κζρδοσ, ψυκτικό φορτίο, ρυκμόσ απομάκρυνςθσ κερμότθτασ, μζκοδοσ υπολογιςμοφ
φορτίων CLTD/CLF. Υπολογιςτικό Θζμα: Επίλυςθ καλάμων διαφόρων ψυκτικϊν διατάξεων με τθ χριςθ λογιςμικοφ
(MATHCAD, FLOWLAB). Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.
6. Στόμια – Αεραγωγοί: Απϊλειεσ τριβισ, δυναμικζσ απϊλειεσ. Συςτιματα κλιματιςμοφ άμεςα. Νεροφ (fan-coil units).
Αζροσ (μεταβλθτισ παροχισ ι κερμοκραςίασ, διπλοφ αγωγοφ, πολυηωνικά). Νεροφ – Αζροσ (μονάδα επαγωγισ).
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7. Τεχνολογίεσ Ανάκτθςθσ Απορριπτόμενθσ Θερμότθτασ από Συςτιματα Ναυτικισ Ρρόωςθσ: Τεχνικζσ ανάκτθςθσ
κερμότθτασ καυςαερίων από ναυτικζσ μθχανζσ (diesel, αεριοςτρόβιλουσ) προσ παραγωγι κερμικισ/ ψυκτικισ και θλεκτρικισ
ιςχφοσ. Τεχνολογίεσ αφαλάτωςθσ καλαςςίου φδατοσ μζςω ανάκτθςθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ από ναυτικοφσ
κερμοκινθτιρεσ. Ϊςμωςθ. Ωςμωτικι πίεςθ.
8. Βοθκθτικά Μθχανιματα Ρλοίων (α): Συνεργαςία κινθτιριων μθχανϊν και αξονικοφ ςυςτιματοσ. Μετάδοςθ κίνθςθσ με
μειωτιρεσ ςτροφϊν. Σφνδεςμοι αξόνων. Κιβϊτια αναςτροφισ. Ελικοφόροι άξονεσ. Ζλικεσ μεταβλθτοφ ι ρυκμιηόμενου
βιματοσ. Ωςτικοί τριβείσ. Ρρωραίοσ ζλικασ χειριςμϊν.
9. Βοθκθτικά Μθχανιματα Ρλοίων (β): Ζδρανα και Λίπανςθ. Είδθ λίπανςθσ (Υδροδυναμικι, μικτι). Τριβείσ ολίςκθςθσ.
Τριβείσ κφλιςθσ. Ακροπρυμναία ζδρανα. Στακεροποίθςθ και υποςτιριξθ χειριςμϊν πλοίου. Μθχανιςμοί πθδαλιουχίασ –
Ρθδάλια. Συςτιματα ςτακμιςτϊν. Συςτιματα ελζγχου και παραμετρικισ επιτιρθςθσ του προωςτιριου ςκεφουσ. Συςτιματα
διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΙΣ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΙΣ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τουσ Μεταςχθματιςτζσ και για τισ Θλεκτρικζσ
Μθχανζσ, με ζμφαςθ ςτα είδθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία/ςκάφθ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ και τισ απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των θλεκτρικϊν μθχανϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Μεταςχθματιςτζσ», Ι. Κ. Χατηθλάου, Σ.Ν.Δ.
2. «Θλεκτρικζσ Μθχανζσ», Ι. Κ. Χατηθλάου, Σ.Ν.Δ.
3. «Συμπλθρωματικά κεφάλαια ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ», Ι. Κ. Χατηθλάου, Σ.Ν.Δ.
4. «Εργαςτθριακά Ρειράματα ςτισ θλεκτρικζσ Μθχανζσ», Ι. Κ. Χατηθλάου, Α. Μαγουλάσ, Κ. Φωςτιζρθσ, Μ. Βικάτοσ.
5. «Θλεκτρικζσ Μθχανζσ», Τεγόπουλοσ.
6. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευζσ», Ι. Ρρουςαλίδθσ, Εκδ. Συμμετρία, 2012.
7. «Θλεκτρικζσ Μθχανζσ», Σ.Ν.Βαςιλακόπουλου, 2006, Κδρυμα Ευγενίδου.
8. «Θλεκτρικζσ Μθχανζσ» (2 τόμοι), Α.Γ.Βλάχου, 2016, Κδρυμα Ευγενίδου.
9. «Θλεκτρομαγνθτιςμόσ και Εφαρμογζσ», Α. Μαγουλάσ, Σ.Ν.Δ. 2013 (B’ ζτουσ).
10. «Τεχνικζσ ελζγχου κινθτιρων» Irv. M. Gottlieb.
11. «Τεχνικζσ ελζγχου κινθτιρων» Ρ. Σελουντου, Σ. Ρεραιου.
12. Σθμειϊςεισ διδαςκόντων.

Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ
- Στοιχεία κεωρίασ κυκλωμάτων & θλεκτρομαγνθτικϊν κυκλωμάτων. Ειδικότερα
 3φαςικά (ςυνδεςμολογίεσ Υ – Δ, V, Ι, ιςχφεσ, ΣΙ και διόρκωςθ ΣΙ, ...), τρίγωνο / αςτζρασ,
 Μαγνθτικά υλικά & κυκλϊματα. Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. Νόμοσ του Faraday. Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ
γραμμικισ μθχανισ (γεννιτριασ - κινθτιρα), ιςοηφγιο ιςχφοσ, Αρχι λειτουργίασ θλεκτρικισ πζδθσ.
- Δομι – ςτοιχεία ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ - Είδθ θλεκτρικϊν μθχανϊν, Γενικι περιγραφι καταςκευαςτικισ
δομισ θλεκτρικϊν μθχανϊν.
- Στακμοί παραγωγισ ξθράσ και πλοίων (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ), διανομι / δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ - Μια
ςφντομθ επεξιγθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου ξθράσ και πλοίων.
- Ραραγωγι τάςθσ, βαςικι γεννιτρια εναλλαςςομζνου και ςυνεχοφσ ρεφματοσ – ειςαγωγι ςτο ςτρεφόμενο μαγνθτικό
πεδίο.
2. ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΙΣΤΕΣ
- Καταςκευαςτικά ςτοιχεία – δομι / είδθ.
Ιδανικόσ & πραγματικόσ μεταςχθματιςτισ αρχζσ λειτουργίασ και τφποι, ιςοδφναμο κφκλωμα, Ρειραματικόσ
Ρροςδιοριςμόσ παραμζτρων Μ/Σ, Εκατοςτιαίασ Ρτϊςθσ Τάςθσ, Συντελεςτι απόδοςθσ.
- Τριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ – καταςκευαςτικά ςτοιχεία – Ραραλλθλιςμόσ Μ/Σ.
- Χριςθ Μ/Σ ςε εγκαταςτάςεισ πλοίων, STANAG.
- Μ/Σ Απομόνωςθσ, Αυτομεταςχθματιςτζσ, μεταςχθματιςτζσ οργάνων, άλλεσ Ειδικζσ Κατθγορίεσ Μ/Σ χαμθλισ και
υψθλισ ςυχνότθτασ.
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Εργαςτθριακι άςκθςθ Μ/Σ.
-

Ρειραματικόσ Ρροςδιοριςμόσ ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ και παραμζτρων Μ/Σ.
Εκατοςτιαία Ρτϊςθ Τάςθσ, Βακμόσ απόδοςθσ, Συντελεςτισ Ιςχφοσ, Συντελεςτισ απόδοςθσ και πειραματικόσ
υπολογιςμόσ αυτϊν.

3. ΑΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ / ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΜΕΤΑΤΟΡΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ / ΤΥΡΟΙ ΘΛ. ΜΘΧΑΝΩΝ
- Εν ςυντομία καταςκευαςτικι δομι, μζρθ / εξαρτιματα / τυλίγματα, γενικι περιγραφι διαφόρων τφπων Θλ.
Μθχανϊν, Μεγζκθ: Ε, Τ, n, ω, V, I, cosφ, , θ.
- Συνεργαςία Κινθτιριασ και Στρεφόμενθσ μθχανισ, καμπφλθ Τ(n).
- Ραραγωγι Ε και Τ και ερμθνεία λειτουργίασ Θλ. Μθχ. με βάςθ τον Θ/Μ (Lenz, Laplace, οπι μεταξφ Μαγνθτικϊν
πεδίων).
- Στρεφόμενο Μαγν. Ρεδίο 3φαςικοφ τυλίγματοσ: Bs, Br, Bsr, δsr, W διάκενου, Φ ανά πόλο, Τ = k Bs Br sinδsr, B = …
3φαςικοφ τυλίγματοσ, Ε =4.44NfΦ = k1Φn.
4. ΣΥΓΧΟΝΕΣ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ
- Είδθ και χριςθ γεννθτριϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Κατθγορίεσ ςυγχρόνων γεννθτριϊν (ΣΓ).
- Καταςκευι ΣΓ. Ρόλοι, ΣΓ με εκτφπουσ πόλουσ, ΣΓ με κυλινδρικό δρομζα. Ψφξθ ΣΓ. Συςτιματα διεγζρςεωσ ΣΓ (Στατό,
Σφςτθμα άνευ ψθκτρϊν).
- Ραραγωγι Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Αρχι λειτουργίασ ΣΓ, Μθχανικζσ/Θλεκτρικζσ μοίρεσ, Συχνότθτα επαγόμενθσ
τάςθσ, Σφγχρονθ ςυχνότθτα – Σφγχρονθ ταχφτθτα.
- Μονοφαςικοί εναλλακτιρεσ – μονοφαςικζσ γεννιτριεσ.
- Τριφαςικοί εναλλακτιρεσ.
- Τιμι θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. Μζκοδοι για ρφκμιςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα.
- Ραράμετροι Σφγχρονθσ μθχανισ Λειτουργία εναλλακτιρων με φορτίο. (Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ Γεννιτριασ
*Στατικι Χαρακτθριςτικι Σ και Ε (Χακ) / Χαρακτθριςτικι Βραχυκυκλϊςεωσ (Χβρ), κλπ / Χαρακτθριςτικι τάςεωσ /
Καμπφλεσ Διεγζρςεωσ Γεννιτριασ / Χαρακτθριςτικι φορτίου).
- Θζςθ ςε λειτουργία εναλλακτιρα.
- Τρόποι ςυνδεςμολογίασ των φάςεων μιασ γεννιτριασ. Αλλθλζνδετο 3φ ςφςτθμα. Κωδικοποίθςθ ακροδεκτϊν
ςυνδζςεων.
- Ραράλλθλθ λειτουργία Συγχρονθσ 3φαςικισ Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Συνκικεσ,
διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.).
- Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εναλλακτιρων.
- Ιςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ αποδόςεωσ εναλλακτιρα.
- Βλάβεσ και επιςκευι γεννθτριϊν Ε..
- Σφγχρονοι Κινθτιρεσ. Καμπφλεσ V. Χριςθ ΣΚ ςαν πυκνωτι για διόρκωςθ ΣΙ.
- Χριςθ Σφγχρονων Μθχανϊν ςτο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Εργαςτθριακι άςκθςθ
-

Εφρεςθ ιςοδφναμου κυκλϊματοσ ςφγχρονθσ τριφαςικισ γεννιτριασ μζςω δοκιμϊν ανοικτοφ κυκλϊματοσ,
βραχυκφκλωςθσ και ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Τριφαςικι γεννιτρια υπό φορτίο. Χάραξθ χαρακτθριςτικϊν.
Ραράλλθλθ λειτουργία Σφγχρονθσ 3φαςικισ Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Συνκικεσ,
διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.).

5. ΕΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΛ. ΜΘΧΑΝΕΣ – ΕΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΙΝΘΤΘΕΣ
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί κινθτιρεσ με βραχυκυκλωμζνο δρομζα (ΚΒΔ).
 Ταξινόμθςθ επαγωγικϊν κινθτιρων.
 Εκκίνθςθ αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα.
 Ζλεγχοσ ςτροφϊν αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα (ΚΒΔ).
 Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ ΚΒΔ.
 Ρζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα βραχυκυκλωμζνου δρομζα.
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί Κινθτιρεσ με Δακτυλιοφόρο Δρομζα (ΚΔΔ).
 Καταςκευαςτικά ςτοιχεία.
 Εκκίνθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια.
 φκμιςθ ςτροφϊν αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια (ΚΔΔ).
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-

-

 Ρζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια.
Αςφγχρονοι Μονοφαςικοί κινθτιρεσ.
 Αρχι λειτουργίασ Αςφγχρονου Μονοφαςικοφ Κινθτιρα (ΑΜΚ).
 Είδθ, γενικά χαρακτθριςτικά και χριςεισ Α.Μ.Κ.
Καταςκευι, ςυνδεςμολογία, τυποποίθςθ και άλλα χαρακτθριςτικά.
Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ – φκμιςθ ταχφτθτασ περιςτροφισ.
Συνδεςμολογίεσ και τυποποίθςθ ακροδεκτϊν.
Χριςθ ςτα πλοία του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Εργαςτθριακι άςκθςθ
-

Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα τυλιγμζνου δρομζα με δυναμόμετρο. Εφρεςθ ολίςκθςθσ (S), ςυντελεςτι ιςχφοσ
(cosφ) και βακμοφ απόδοςθσ (θ%) υπό διάφορα μθχανικά φορτία.
Φόρτιςθ επαγωγικοφ κινθτιρα με ςυνδεδεμζνεσ αντιςτάςεισ ςτον δρομζα.
Ζλεγχοσ επαγωγικοφ κινθτιρα μζςω αντιςτροφζα (inverter). Για ςτακερι ροπι φορτίου μζςω δυναμόμετρου,
μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ του ςτροφζα, καταγραφι των βαςικϊν μεταβλθτϊν.

6. ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΘΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΥΜΑΤΟΣ (Σ / DC).
- Γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Αρχι λειτουργίασ των γεννθτριϊν Σ..
 Καταςκευι των μθχανϊν Σ..
 Είδθ γεννθτριϊν Σ..
 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ μιασ γεννιτριασ Σ.
 Βαςικά χαρακτθριςτικά, Ονομαςτικά μεγζκθ.
 Αντίδραςθ του επαγωγικοφ τυμπάνου - Σπινκθριςμοί και τρόποι αντιμετϊπιςθσ.
 Ραράλλθλθ λειτουργία γεννθτριϊν Σ.
- Κινθτιρεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Είδθ κινθτιρων Σ..
 οπι των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Αντιθλεκτρεγερτικι δφναμθ κινθτιρα Σ..
 εφμα εκκινιςεωσ – Εκκινθτζσ.
 Ταχφτθτα περιςτροφισ των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Ιςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ απόδοςθσ των κινθτιρων Σ..
 Διζγερςθ κινθτιρων Σ..
 Αντίδραςθ τυμπάνου κινθτιρων Σ .
- Χριςθ των μθχανϊν Σ.. ςτα πλοία του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ I
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ I

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 19

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν ςτοιχείων θλεκτρονικισ. Στο επόμενο ςτάδιο παρουςιάηεται θ
χριςθ τουσ ςε βαςικά Αναλογικά Θλεκτρονικά Κυκλϊματα, όπωσ για παράδειγμα, κυκλϊματα διόδων, τροφοδοτικά και
φίλτρα. Επιπροςκζτωσ, οι εκπαιδευόμενοι κατανοοφν τον τρόπο λειτουργίασ και ςχεδιαςμοφ των διακριτϊν θλεκτρονικϊν
κυκλωμάτων κακϊσ επίςθσ και τισ ζννοιεσ, διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ, τρόπουσ απεικόνιςθσ και τισ μεκόδουσ μζτρθςθσ των
θλεκτρονικϊν ςθμάτων τα οποία υφίςτανται πριν και μετά τθν επεξεργαςία τουσ. Στον προγραμματιςμό του μακιματοσ
περιλαμβάνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ προκειμζνου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτθ
χριςθ θλεκτρονικϊν οργάνων και δεξιότθτεσ για τθν καταςκευι θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων τθ λιψθ και επεξεργαςία των
μετριςεων κακϊσ και τθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν αποτελεςμάτων, όπωσ και αποτελεςμάτων
προςομοίωςθσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ» , Ε. Καραγιάννθ, Μ. Σκλαβοφνου, Α. Τςιγκόπουλου, Μ. Φαφαλιου,
Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
2. «Στοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Καραγιάννθ, Α. Τςιγκόπουλου, Μ. Φαφαλιου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
3. «Αναλογικά Κυκλϊματα Τθλεπικοινωνιϊν» , Ε. Καραγιάννθ, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
Προαπαιτοφμενα: (α) Μακθματικά (Ανάλυςθ Fourier, Μιγαδικοί Αρικμοί, Ρίνακεσ, Απλά ολοκλθρϊματα, Διαφορικζσ
Εξιςϊςεισ)
(β) Θλεκτροτεχνία (Θεωρία Κυκλωμάτων: Στοιχεία δικτφου, Βαςικά Θεωριματα, απόκριςθ κυκλϊματοσ ςτο πεδίο του χρόνου
και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ).
(γ) Θλεκτροτεχνία (Ανάδραςθ).
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Αρχζσ λειτουργίασ λυχνιϊν και θμιαγωγικϊν διόδων. Δίοδοσ λυχνία, αντιςτοιχία με τισ αρχζσ λειτουργίασ των
θλεκτρονικϊν θμιαγωγικϊν ςτοιχείων.Κρυςταλλοδίοδοσ, Δίοδοσ Zener. Εφαρμογζσ – Αςκιςεισ.
Εργαςτιριο 1ο : Όργανα μετριςεων και χριςθ δοκιμαςτικισ πλακζτασ – breadboard .
Σκοπόσ του ειςαγωγικοφ εργαςτθριακοφ μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ με τθ χριςθ των εργαςτθριακϊν οργάνων
(παλμογράφο, εργαςτθριακό τροφοδοτικό, γεννιτρια ςυχνοτιτων, πολφμετρο) κακϊσ και τθ χριςθ του breadboard με
τθν υλοποίθςθ απλϊν θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων.
Εργαςτιριο 2ο : Κρυςταλλοδίοδοσ.
Εργαςτιριο 3ο : Κυκλϊματα Ψαλιδιςτϊν.
Εργαςτιριο 4ο : Δίοδοσ Zener, ςτακεροποίθςθ τάςθσ.

2.

Ανορκωτικζσ διατάξεισ και Τροφοδοτικά. Απλι – διπλι ανόρκωςθ, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διόδων που
χρθςιμοποιοφνται ςε ανορκωτικζσ διατάξεισ, κυκλϊματα εξομάλυνςθσ (φίλτρα C, Ρ και L).
Εργαςτιριο 5ο : Ανορκωτικζσ διατάξεισ.
Εργαςτιριο 6ο : Τροφοδοτικά.

3.

Ρακθτικά φίλτρα.
Ταξινόμθςθ, Συνάρτθςθ Μεταφοράσ, Κλίςθ ςτθ ηϊνθ αποκοπισ, decibel, Κυκλϊματα Ολοκλιρωςθσ και Διαφόριςθσ,
13

Σχεδίαςθ και Ανάλυςθ Βακυπερατοφ, Υψιπερατοφ, Ηωνοπερατοφ, ηωνοαποκοπτικοφ, φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ.
Εργαςτιριο 7ο : Εκμάκθςθ προγράμματοσ προςομοίωςθσ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων.
Εργαςτιριο 8ο : Πακθτικά φίλτρα.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ ςχεδίαςθ τθσ καμπφλθσ απόκριςθσ κζρδουσ ενόσ βακυπερατοφ και ενόσ υψιπερατοφ
πακθτικοφ φίλτρου εργαςτθριακά και ςφγκριςθ τθσ απόκριςθσ με τα αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ.
4.

Τελεςτικόσ Ενιςχυτισ, Ενεργά φίλτρα.
Κυκλϊματα τελεςτικοφ ενιςχυτι (ακροιςτισ, πολλαπλαςιαςτισ, διαφοριςτισ, ολοκλθρωτισ κ.α.).
Σχεδίαςθ και ανάλυςθ ενεργϊν φίλτρων με μακθματικά πρότυπα, Φίλτρα ανϊτερθσ τάξθσ.
Εργαςτιριο 9ο : Τελεςτικόσ Ενιςχυτισ.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ των διαφόρων ςυνδεςμολογιϊν του τελεςτικοφ ενιςχυτι και ο ρόλοσ τθσ
ανάδραςθσ ςτθ διαμόρφωςθ του κζρδουσ τάςθσ.
Εργαςτιριο 10ο : Ενεργά Φίλτρα.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ (κεωρθτικά), θ προςομοίωςθ, θ καταςκευι και οι μετριςεισ ενεργϊν
φίλτρων.

5.

Transistor Διπολικϊν Ενϊςεων.
Γενικι περιγραφι, φυςικι κεϊρθςθ και μακθματικι ανάλυςθ λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ και
ςυνδεςμολογίεσ.
Εργαςτιριο 11ο : Τρανηίςτορ Διπολικϊν Ενϊςεων.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ - τάςθσ διπολικοφ
τρανηίςτορ.

6.

Ειδικζσ δίοδοι και εφαρμογζσ.
Ειδικζσ Δίοδοι (Θερμοαντιςτάςεισ, VDR, Varicap, Tunnel, Gunn, κ.α.).
Οπτικοθλεκτρονικζσ Διατάξεισ Θμιαγωγϊν (Laser, Φωτοδίοδοσ, οπτικοί ενιςχυτζσ, πακθτικζσ οπτικζσ διατάξεισ και
φίλτρα).
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να εξοικειωκοφν με τθ ςυμπεριφορά των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων τόςο ςτο ςυνεχζσ όςο και ςτο εναλλαςςόμενο
ρεφμα και να εφαρμόηουν τα κεωριματα και τισ ςυςτθματικζσ μεκόδουσ των κυκλωμάτων ςτθν ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ κάκε θλεκτρικοφ αλλά και θλεκτρονικοφ κυκλϊματοσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
«Θλεκτροτεχνία», Ρερράκθ – Βαςιλείου, Τόμοσ 1οσ, 2001, Κδρυμα Ευγενίδου.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ.
1.1 Γενικά, ςφςταςθ τθσ φλθσ, Νόμοσ του Coulomb.
2. ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ.
2.1 Ζννοια, ζνταςθ πεδίου, δυναμικό πεδίου, αρχι επαλλθλίασ.
2.2 Διαφορά δυναμικοφ, πεδίο Coulomb.
2.3 Κίνθςθ θλεκτρικοφ πεδίου, θλεκτρικι ροι, πυκνότθτα πεδίου.
3.ΡΥΚΝΩΤΕΣ.
3.1 Χωρθτικότθτα αγωγοφ, χωρθτικότθτα γραμμϊν αγωγοφ.
3.2 Συνδεςμολογία πυκνωτϊν (παράλλθλθ, ςε ςειρά, μικτι).
3.3 Ενζργεια φορτιςμζνου πυκνωτι, πυκνότθτα ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου.
4. ΔΙΘΛΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ.
4.1 Γενικά, διθλεκτρικι ςτακερά, διθλεκτρικι αντοχι.
4.2 Οριακζσ ςυνκικεσ, διάκλαςθ δυναμικϊν γραμμϊν.
4.3 Θλεκτρικό δίπολο, θλεκτρικι ροπι, διθλεκτρικι πόλωςθ.
4.4 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου μζςα ςε διθλεκτρικό.
4.5 Τφποι και βιομθχανικι καταςκευι πυκνωτϊν.
4.6 Ριεηοθλεκτριςμόσ, θλεκτρικό πεδίο τθσ γθσ, αλεξικζραυνο.
5. ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM – ΑΝΤΙΣΤΑΣΘ ΑΓΩΓΟΥ.
5.1 Θλεκτρικό ρεφμα – θλεκτρικζσ πθγζσ – θλεκτρικά κυκλϊματα.
5.2 Νόμοσ του Ohm – αντίςταςθ αγωγοφ – ειδικι αντίςταςθ.
5.3 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
5.4 Συνδεςμολογία αντιςτάςεων (ςε ςειρά, παράλλθλθ, μικτι).
5.5 Βιομθχανικι καταςκευι αντιςτατϊν – κϊδικασ χρωμάτων. οοςτάτεσ και Ροτενςιόμετρα.
6. ΘΕΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JOULE, ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.
6.1 Θερμικόσ νόμοσ του Joule, εφαρμογζσ.
6.2 Υπολογιςμόσ των αγωγϊν ςε πυκνότθτα ρεφματοσ και πτϊςθ τάςεωσ.
7. ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.
7.1 Ειςαγωγι, οριςμοί, κανόνεσ Kirchhoff.
7.2 Ρθγζσ τάςεωσ και πθγζσ ρεφματοσ, ςυνδεςμολογία.
7.3 Μζκοδοσ βρογχικϊν εντάςεων για τθν επίλυςθ δικτφου.
7.4 Μζκοδοσ κομβικϊν εντάςεων για τθν επίλυςθ δικτφου.
7.5 Γζφυρεσ Σ.., γζφυρα Wheatsrone.
7.6 Διαιρζτεσ – καταμεριςτζσ τάςεωσ.
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7.7 Κυκλϊματα Σ.. για φόρτιςθ και εκφόρτιςθ πυκνωτϊν.
8. ΘΕΩΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ.
8.1 Ειςαγωγι, κεϊρθμα Kenelly.
8.2 Θεϊρθμα τθσ επαλλθλιάσ ι υπζρκεςθσ.
8.3 Θεωριματα των ιςοδφναμων πθγϊν, κεϊρθμα Thevelin, κεϊρθμα Norton.
8.4 Θεϊρθμα τθσ αμοιβαιότθτασ ι μετάβαςθσ.
8.5 Θεϊρθμα μζγιςτθσ μεταφοράσ ιςχφοσ.
9. ΘΛΕΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΕΡΑΦΘ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
9.1 Εξαγωγι θλεκτρονίων από τα μζταλλα, φαινόμενα κατά τθν επαφι δφο ομοίων μετάλλων, κερμοθλεκτρικό φαινόμενο.
10. ΑΓΩΓΙΜΟΤΘΤΑ ΥΓΩΝ.
10.1 Γενικά, οριςμοί, θλεκτρόλυςθ, θλεκτρολυτικό δυναμικό.
10.2 Το βολτάμετρο ωσ αποδζκτθσ, Θλεκτρικά ςτοιχεία, Στοιχείο Leclanche, Συνδεςμολογία θλεκτρικϊν ςτοιχείων,
Συςςωρευτζσ, Χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςςωρευτϊν.
10.3 Συςςωρευτζσ μολφβδου.
11. ΜΑΓΝΘΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ.
11.1 Γενικά, Φυςικοί και τεχνθτοί μαγνιτεσ, Μαγνθτικό πεδίο.Νόμοσ Laplace – Μαγνθτικι επαγωγι, Δφναμθ Laplace ςε
ρευματοφόρο αγωγό.
11.2 Μαγνθτικι ροπι – Μαγνθτικό δίπολο, Μαγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ – Μαγνθτικι ροι. Νόμοσ Coulomb ςτο
Μαγνθτιςμό.
12. ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΤΟΥ ΜΑΓΝΘΤΙΚΟΥ ΡΕΔΙΟΥ – ΘΛΕΚΤΟΜΑΓΝΘΤΙΣΜΟΣ.
12.1 Γενικά, Το μαγνθτικό πεδίο ρευματοφόρου αγωγοφ – Νόμοσ Biot και Savart, Θεϊρθμα του Ampere.
12.2 Επίλυςθ χαρακτθριςτικϊν μορφϊν μαγνθτικϊν πεδίων.
13. Θ ΥΛΘ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΓΝΘΤΙΚΟ ΡΕΔΙΟ.
13.1 Ειςαγωγι – Μαγνθτικι διαπερατότθτα, Μαγνθτικι ροπι ςε υλικά – Επιφανειακό ρεφμα, Μαγνθτικι διζγερςθ,
Μαγνθτικι κωράκιςθ.
13.2 Μαγνθτικι υςτζρθςθ, Απϊλειεσ από μαγνθτικι υςτζρθςθ.
13.3 Θλεκτρομαγνιτεσ και εφαρμογζσ τουσ.
14.ΕΡΑΓΩΓΘ.
14.1Γενικά, Νόμοσ Faraday, Φορά επαγωγικοφ ρεφματοσ – Νόμοσ Lenz, Δινορρεφματα.
14.2Αυτεπαγωγι (παραδείγματα), Αποτελζςματα τθσ αυτεπαγωγισ, Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου, Αμοιβαία επαγωγι.
14.3 Συνδεςμολογία πθνίων αυτεπαγωγισ (ςε ςειρά, παράλλθλθ).
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςτθ κερμοδυναμικι και να εξοικειωκοφν με τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ
(τζλειο αζριο, εςωτερικι ενζργεια, κερμότθτα, ζργο, ενκαλπία, εντροπία), τα τρία κερμοδυναμικά αξιϊματα (μθδενικό,
πρϊτο και δεφτερο), κακϊσ και τισ εφαρμογζσ αυτϊν ςε κερμοδυναμικζσ μεταβολζσ και κφκλουσ. Θ κεωρθτικι γνϊςθ
εμπεδϊνεται με υπολογιςμοφσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.

1.
2.
3.
4.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
«Θερμοδυναμικι Ι», Δ. Α. Κουρεμζνου, Εκδόςεισ Συμεϊν, 1988,
«Θερμοδυναμικι», Γ. Μαλαχία, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ.
«Θερμοδυναμικι για μθχανικοφσ», Y.A. Cengel and M. Boles, 3θ Ζκδοςθ, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Τηιόλα, 1998.
Σθμειϊςεισ διδάςκοντα.

Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Οι εργαςτθριακζσ
ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά κζματα
πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε
ολιγομελείσ ομάδεσ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Ειςαγωγι: Οριοκζτθςθ τθσ κερμοδυναμικισ ωσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Ρεδία εφαρμογισ. Συςτιματα μονάδων.
Βαςικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ. Θερμοκραςία. Κλίμακεσ κερμοκραςίασ. Μζτρθςθ Θερμοκραςίασ. Εργαςτιριο: Μζτρθςθ
κερμοκραςιϊν – Θερμόμετρα. Ανεμόμετρο. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των
πειραματικϊν μετριςεων.

2.

Θερμοδυναμικά Συςτιματα: Οριςμόσ ανοικτοφ και κλειςτοφ κερμοδυναμικοφ ςυςτιματοσ. Θερμικι &
κερμοδυναμικι ιςορροπία. Αδιαβατικό Σφςτθμα. Μθδενικό κερμοδυναμικό αξίωμα.

3.

Ζργο – Εςωτερικι Ενζργεια – Θερμότθτα – Ζργο: Ειδικό ζργο. Ρροςιμανςθ ζργου. Εςωτερικι Ενζργεια. Εξάρτθςθ
εςωτερικισ ενζργειασ από αρχικι και τελικι κατάςταςθ μζςου. Θερμότθτα. Ρροςιμανςθ κερμότθτασ. υκμόσ
μεταφοράσ κερμότθτασ. Ειδικά μεγζκθ. Εντατικά μεγζκθ. Εκτατικά μεγζκθ.

4.

Ρρϊτοσ Θερμοδυναμικόσ Νόμοσ: Οριςμόσ ζργου ογκομεταβολισ για κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Οριςμόσ
τεχνικοφ ζργου και ζργου ροισ για ανοικτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Ενκαλπία. Διατφπωςθ 1 ου Θερμοδυναμικοφ
Νόμου για Ανοικτό και Κλειςτό Σφςτθμα. Γενικευμζνθ μορφι 1ου Θερμοδυναμικοφ Νόμου.

5.

Τζλειο Αζριο: Σφςτθμα pVT. Οριςμόσ Τελείου Αερίου. Καταςτατικι Εξίςωςθ Τελείου Αερίου.

6.

Θερμοδυναμικζσ Μεταβολζσ Τελείου Αερίου: Βαςικζσ μεταβολζσ για ανοικτό και κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα.
Ιςόογκθ. Ιςόκλιπτθ. Ιςοκερμοκραςιακι.

7.

Θερμοδυναμικζσ Μεταβολζσ Τελείου Αερίου: Βαςικζσ μεταβολζσ για ανοικτό και κλειςτό κερμοδυναμικό ςφςτθμα.
Αδιαβατικι. Ρολυτροπικι. Εργαςτιριο: Θερμαντιρασ – Θερμιδομετρθτισ. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν
επεξεργαςία των μετριςεων.

8.

Κυκλικζσ Μεταβολζσ: Οριςμόσ κυκλικισ μεταβολισ. Δεξιόςτροφοσ κφκλοσ παραγωγισ ζργου. Αριςτερόςτροφοσ
κφκλοσ παραγωγισ ψφξθσ. Κφκλοσ Carnot τελείου αερίου.
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9.

Αρχι Θερμικισ & Ψυκτικισ Μθχανισ – Αντλίασ Θερμότθτασ: Ρεριγραφι κερμικισ μθχανισ και οριςμόσ βακμοφ
απόδοςθσ. Ρεριγραφι λειτουργίασ ψυκτικισ μθχανισ και αντλίασ κερμότθτασ. Οριςμόσ ςυντελεςτι λειτουργίασ για
ψυκτικι μθχανι και ςυντελεςτι ςυμπεριφοράσ για αντλία κερμότθτασ.

10.

Δεφτεροσ Θερμοδυναμικόσ Νόμοσ: Αναςτρζψιμα και μθ φαινόμενα. Δεφτεροσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ. Διατφπωςθ
Clausius. Διατφπωςθ Kelvin-Planck. Ιςοδυναμία δυο διατυπϊςεων.

11.

Εντροπία – Σχζςεισ Maxwell – Σχζςεισ Tds: Οριςμόσ Εντροπίασ. Υπολογιςμόσ εντροπίασ βαςικϊν μεταβολϊν τελείου
αερίου. Διαγράμματα T-s και h-s (Μollier). Θεωρθτικι εντροπία ανάμιξθσ αερίου μίγματοσ. Εντροπία μθ
αναςτρζψιμων μεταβολϊν. Ελεφκερθ ενκαλπία. Ελεφκερθ εςωτερικι ενζργεια. Σχζςεισ Maxwell. Ιδιότθτεσ μιγμάτων
αερίων.

12.

Ρραγματικά Αζρια: Συντελεςτισ ςυμπιεςτότθτασ. Διαγράμματα – πίνακεσ πραγματικϊν αερίων. Μεταβολζσ
πραγματικϊν αερίων. Οριςμόσ ιςεντροπικοφ βακμοφ ςυμπίεςθσ και εκτόνωςθσ. Στραγγαλιςμόσ Joule – Thomson.
Ιδιότθτεσ μιγμάτων αερίων.

13.

Καταςτατικι εξίςωςθ Van der Waals. Άλλεσ καταςτατικζσ εξιςϊςεισ. Υπολογιςτικό Θζμα: Χριςθ διαφόρων
καταςτατικϊν εξιςϊςεων (Van der Waals, Redlich – Wong) για υπολογιςμό ιδιοτιτων πραγματικϊν αερίων. Οι
ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τα αποτελζςματα.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΤΩΝ ΕΥΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 2

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν βαςικζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ ςτθ μθχανικι των ρευςτϊν κακϊσ και ςτισ αρχζσ, κεωρίεσ και κεωριματα
που ορίηουν και περιγράφουν τα φαινόμενα τθσ ροισ των αερίων και των υγρϊν. Θ κεωρθτικι γνϊςθ εμπεδϊνεται με
υπολογιςμοφσ ςε τεχνικζσ εφαρμογζσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Μθχανικι των ρευςτϊν», Ν. Ράντηαλθ, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, 2017.
2. «Marine hydrodynamics», Newman, The Mit Press.
3. «Μθχανικι ρευςτϊν», Streeter & Wylie, Εκδ. Φοφντασ.
4. Σθμειϊςεισ Διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα

Μακθματικά

Παρατηρήςεισ Οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 8% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι ςπουδαςτζσ κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Ειςαγωγι - Αντικείμενο τθσ Μθχανικισ των ευςτϊν: Καταςτάςεισ τθσ φλθσ. Υπόκεςθ τθσ ςυνζχειασ. Δυνάμεισ ςτα
ρευςτά. Μαηικζσ και επιφανειακζσ δυνάμεισ, θ ζννοια τθσ πίεςθσ και τθσ διατμθτικισ τάςθσ. Ιξϊδεσ ρευςτοφ,
ςυμπιεςτότθτα ρευςτοφ.

2. Βαςικζσ Εξιςϊςεισ: Εξίςωςθ ςυνζχειασ, διαφορικι και ολοκλθρωτικι μορφι, απλζσ εφαρμογζσ, γραμμζσ ροισ και
τροχιζσ, διερεφνθςθ εξιςϊςεων Euler, Υδροςτατικι.
3.

Εφαρμογζσ επί τθσ Υδροςτατικισ: Ρίεςθ επί επιφανειϊν, κζντρα πίεςθσ, ιςορροπία ςωμάτων εντόσ ρευςτοφ. Άνωςθ και
κζντρο άντωςθσ, υγρά ςε περιςτροφι, εξίςωςθ κίνθςθσ με ιξϊδεσ, γενικι ανάπτυξθ εξιςϊςεων Navier - Stokes χωρίσ
μακθματικζσ αποδείξεισ.

4.

Εξίςωςθ Bernoulli: Ολοκλιρωςθ εξιςϊςεωσ Euler ςε μία γραμμι ροισ, απλι μορφι εξίςωςθσ Bernoulli, ςτρόβιλοσ και
αςτρόβιλοσ ροι (οριςμοί), γενικευμζνθ μορφι εξίςωςθσ Bernoulli και 1οσ νόμοσ τθσ Θερμοδυναμικισ. Εφαρμογι
Bernoulli επεξεργαςία και επίλυςθ υπολογιςτικοφ κζματοσ.

5.

Ομοιότθτα: Βαςικζσ αρχζσ γεωμετρικισ και δυναμικισ ομοιότθτασ, αδιάςτατεσ παράμετροι, κεϊρθμα Buckingham (π),
αρικμοί Reynolds, Froude, Mach. εφαρμογι ςε μελζτθ μοντζλων: ζλικεσ, αντλίεσ, αεροδυναμικζσ επιφάνειεσ, ροι ςε
ςωλινεσ.

6.

Εκροι Υγρϊν – Αγωγοί υπό Ρίεςθ: Εφαρμογι γενικευμζνθσ εξίςωςθσ Bernoulli, εκροι από οπζσ δοχείων, κεϊρθμα
Torricelli.

7.

Θεϊρθμα Ορμισ – Δυναμικι Ενζργεια ευςτϊν: Θεϊρθμα ορμισ, κεϊρθμα τθσ ροπισ ορμισ. Εφαρμογζσ ςε απλζσ
περιπτϊςεισ (πτερφγωςθ ςτροβίλων – προϊκθςθ πυραφλων – ζλικασ πλοίου).

8.

Μετριςεισ ευςτομθχανικϊν Μεγεκϊν, Θλεκτρομθχανικοί μετατροπείσ πίεςθσ, μανόμετρο ςτιλθσ υγροφ, μετρθτικά
ςτατικισ και ολικισ πίεςθσ, Τρόποι μζτρθςθσ ταχφτθτασ (LDA, κερμό νιμα, με τθ διαφορά πίεςθσ). Μζτρθςθ παροχισ
μάηασ ι όγκου (με τθ διαφορά πίεςθσ, με υπεριχουσ, θλεκτρομαγνθτικά ι επαγωγικά). Μζτρθςθ Ραροχισ Αζρα με
Ανεμόμετρο. Εφαρμογι του Εικονικοφ Εργαςτθρίου Αεροςτροβίλων - Βακμονόμθςθ ςωλινα τριϊν οπϊν (μζτρθςθσ
ταχφτθτασ, πίεςθσ και κατεφκυνςθσ ροισ). Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των
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πειραματικϊν αποτελεςμάτων.
9.

Στοιχεία οισ Ρραγματικϊν ευςτϊν Γφρω από τα Σϊματα: Ζννοια του οριακοφ ςτρϊματοσ, ςτρωτό και τυρβϊδεσ
οριακό ςτρϊμα, αποκόλλθςθ, αντίςταςθ ςϊματοσ.

20

Κατεφθυνςη : ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΙΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ ΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Βϋ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 15
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Κφριοσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ από τουσ εκπαιδευόμενουσ βαςικϊν γνϊςεων επί κεμάτων του τομζα πλθροφορικισ, που
κα ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων τουσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εξοικείωςθ των
εκπαιδευόμενων με βαςικζσ ζννοιεσ, τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ του διαδικτφου, των βάςεων δεδομζνων και τθσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και θ πρακτικι εκπαίδευςι τουσ ςε ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ εφαρμογζσ επεξεργαςίασ
κειμζνου και υπολογιςτικϊν φφλλων. Τζλοσ, οι εκπαιδευόμενοι κα εξοικειωκοφν πρακτικά με τθ χριςθ εςωτερικϊν
εφαρμογϊν του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ των Υπολογιςτϊν», Behrouz Forouzan, 3θ Ζκδοςθ 2015, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ
2. «Δίκτυα Υπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ
3. «Τεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ φκμιςθσ και Χριςθσ Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ, Ζκδοςθ 1.0 2013
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/texniko-egxeiridio.pdf)
4. «Τεχνικό Εγχειρίδιο Αςφαλοφσ φκμιςθσ και Χριςθσ Windows 10 Ρροςωπικοφ Υπολογιςτι», ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ, 2017
(http://www.geetha.mil.gr/files/it_security/egxeiridio-rythmishs-ypologisth-windows-10.pdf)
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Επεξεργαςία κειμζνου.
- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ κειμζνου και ςελίδασ, πίνακεσ, εικόνεσ, αυτοματοποιθμζνο
κείμενο, περιεχόμενα, παρακολοφκθςθ αλλαγϊν κ.ά).
2. Τπολογιςτικά φφλλα.
- Εξοικείωςθ με εμπορικά πακζτα λογιςμικοφ (μορφοποίθςθ πινάκων, ςυναρτιςεισ, διαγράμματα, φίλτρα κ.ά).
3. Βάςεισ δεδομζνων.
- Οριςμοί και βαςικζσ ζννοιεσ.
- Ερωτιματα (queries).
4. Διαδίκτυο.
- Δίκτυα Θ/Υ (μζςα μετάδοςθσ, IP δίκτυα, δίκτυα δεδομζνων Υπθρεςιϊν ΥΝΑΝΡ, δίκτυο «ΣΥΗΕΥΞΙΣ»).
- Ραγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web).
- Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (λειτουργία, πρωτόκολλα SMTP, POP, IMAP, υπθρεςία e-mail Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.).
5. Εςωτερικζσ εφαρμογζσ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
6. Ηλεκτρονική διακυβζρνηςη.
- Οριςμοί, βαςικζσ ζννοιεσ και παραδείγματα εφαρμογισ.
- Ψθφιακζσ υπογραφζσ και θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) Ι

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) Ι
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Σχολι να είναι ςε κζςθ να (α)
ςυμβουλεφονται επαγγελματικά εγχειρίδια, (β) διαβάηουν και να κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και
αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (γ)
να ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο
εξωτερικό και δ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ,
να εκφράηουν , υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό
πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΛΕΞΙΚΑ
DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe
COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, Ed. MICHIGAN PRESS
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων, ed. Michigan Press
2) ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Συνταγματάρχθ ε.α., Κακθγθτι Αγγλικισ ΣΣΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ Ορολογίασ
(Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Κωνςταντίνου Τουρίκθ, Ακινα 2002.
Μακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Λεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1980.
3) ΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Νομικι
Βιβλιοκικθ.
Νομικό Λεξικό, εκδόςεισ Σταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Μιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Ρλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Σάκκουλασ Αντ. Ν., 2011.
Τςιζπα, Σταφρου, Ρλθρεξουςίου Υπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Υποκζςεων – Schengen, ΥΡΕΞ,
«Εννοιολογικό Λεξικό Νομικισ-Διπλωματικισ Ορολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Οργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Ρολιτικοφ και Οικονομικοφ Συςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΝΑΥΤΙΚΘΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σερδίτςα, Ραναγιϊτθ, Πεντάγλωςςο Λεξικό Ναυτικϊν Όρων, ‘Ιδρυμα Ευγενίδου, Ακινα, 1θ εκδ. 1971.
Δοφναβθ, Γεωργίου (2005) ΙΜΟ Τυποποιθμζνεσ Ναυτικζσ Φράςεισ Επικοινωνίασ. ‘Ιδρυμα Ευγενίδου (http://enautilia.googlecode.com/svn/trunk/pdf/IMO_typopoihmenes_nautikes_fraseis_epikoinwnias.pdf)
Καλπαξίδθ, Ρ.Γ., Καρυοφφλλθ, Α.Α., άμφου Α.Δ. & Τςαοφςθ Κ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Μιχελι, Λεξικό Ναυτικϊν & Ναυτιλιακϊν
‘Όρων (αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό), εκδόςεισ Σταφυλίδθ, Ακινα 2008.
Καμαρινοφ, Κωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελλθνικό & ελλθνοαγγλικό λεξικό ναυτικϊν, ναυτιλιακϊν και τεχνικϊν όρων, εκδόςεισ
Εμμ. Ν. Σταυριδάκθ, Ρειραιάσ 1992.
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Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικϊν-οικονομικϊν-τεχνικϊν κ.λπ. όρων (ελλθνοαγγλικό-αγγλοελλθνικό
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977.
5) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
Captain Stuart T. Sheppard, Virginia Evans – Jenny Dooley, Career paths: Merchant Navy (Books 1-2-3), Express Publishing
2013.
Virginia Evans, Jenny Dooley and Mark Giendale, Career paths: Fishing and seafood industry (Books 1-2-3), Express Publishing.
Δευτερευόντωσ:
John Taylor and James Goodwell (CPO, USN-Ret), Career paths: Navy (Books 1-2-3), Express Publishing.
Robert G. Samson, English for Careers :The language of the Navy in English
6) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ
-SOLAS
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων
-MLC 2006
http://www.emsa.europa.eu/emcip.html (ευρωπαϊκι πλατφόρμα ναυτικϊν ατυχθμάτων - ςυμβάντων)
Προαπαιτοφμενα: Οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
Βϋ εαρινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ Στόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα
ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. Πλοι οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ
πιςτοποίθςθ διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Κατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι αςκοφνται
και βακμολογοφνται ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, ουςιαςτικά,
πακθτικι φωνι, πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Οι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δόκιμουσ
του ζτουσ και κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί εξετάηοντασ
παράλλθλα τθ χριςθ και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. Βακμολογοφνται δε ωσ
εξισ :
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
Speaking:10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
Ναυτιλιακι- ορολογία:30.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Ρλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO
Vocabulary,Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Λιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ,
ζρευνασ- διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.)
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Reading: Ρλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Ρεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Λιμενικισ Αρχισ με κινδυνευόν πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ με
μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων
Use of English: Νοείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (νοείται ωσ κατακτθκείςα θ
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs, Word building etc).
ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Μζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά.
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ, Δ/Ξ, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships).
3) Τα μζρθ-εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου.
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.
5) Τα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου.
6) Τθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνθτικό Αλφάβθτο – Ι.Μ.Ο. Standard Vocabulary Ναυτιλιακζσ
οδθγίεσ.
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα.
8) Σθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων).
9) Ναυτιλιακζσ μετριςεισ.
10) Τα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Θζματα ναυτολόγθςθσ.
11) Ιεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.
12) Ναυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ ναυτικϊν κόμπων – υμοφλκθςθ.
13) Υφαλοχρωματιςμόσ-Συντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου.
14) Ρθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων.
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων - Φόρτωςθ πλοίου και ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
16) Μζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ.
17) υμοφλκθςθ.
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Ναυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.
19) Ναυτικι μετεωρολογία – καιρόσ – άνεμοι - κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ
κλίμακα Douglas.
20) Ναυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων.
21)Κανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Μζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.
23) Τα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ).
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24) Μζκοδοι ναυςιπλοΐασ.
25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ.
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Κ.Α.Σ.
27) Θζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Θαλάςςια αλιεία.
28) Κομβικζσ Διεκνείσ Συμβάςεισ - Κϊδικεσ (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006).
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ IΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙII

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί να εκτελοφν αφοπλιςμό ατόμου που τουσ απειλεί με πυροβόλο όπλο κακϊσ και να εφαρμόηουν τισ
βαςικζσ αρχζσ κατά τισ εξαγωγζσ φποπτων οδθγϊν από τα οχιματά τουσ.
ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εκτελοφν αςτυνομικζσ περιπολίεσ και να χρθςιμοποιοφν τισ ςωςτζσ μεκόδουσ
αντιμετϊπιςθσ υπόπτων και κακοποιϊν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ
ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β) να εκτελοφν τισ ςωςτζσ διαδικαςίεσ ελζγχου οχθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ
των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Μνθμόνιο Ενεργειϊν Ρρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α.2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινά
Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινοφ Ρρότυπου Εκπαίδευςθσ
Συνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙ
Παρατηρήςεισ Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρουσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο καί οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου αποφεφγεται θ
δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον
τθσ αίκουςασ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ.
ΑΦΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΡΟΥ ΣΕ ΑΡΕΙΛΕΙ ΜΕ ΡΥΟΒΟΛΟ ΟΡΛΟ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Τεχνικζσ αφοπλιςμοφ:
Α) Πταν απειλείςαι από μπροςτά Β) Πταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Τεχνικζσ
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΥΡΟΡΤΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΡΟ ΤΑ ΟΧΘΜΑΤΑ ΤΟΥΣ - Βαςικζσ αρχζσ
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Τεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
ΡΤΩΣΕΙΣ - Τεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Ρτϊςθ προσ τα εμπρόσ - Ρτϊςθ προσ τα πίςω - Ρλαϊνι πτϊςθ - Ρτϊςθ προσ τα
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.
ΑΡΟΚΟΥΣΕΙΣ ΧΤΥΡΘΜΑΤΩΝ - Τεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Μζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ.
ΑΡΟΦΥΓΕΣ - Μεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο
πλιγμα ςτον αντίπαλο.
ΧΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΘΣ ΔΥΝΑΜΘΣ - Κλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Ρρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ τθσ
δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των μζςων
άςκθςθσ ελζγχου - Κϊδικασ χρωμάτων - Τακτικι τοποκζτθςθ του Λιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Τεχνικι «ορκισ γωνίασ» Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΡΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΣΚΘΣΘΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - Ραρουςία - Διάλογοσ - Το πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ
κινδφνου - Συναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Ρροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.
Β. ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ.
ΡΕΙΡΟΛΙΕΣ
1. Ρεριπολίεσ - Μορφζσ, 2. Ρεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),
4. Τακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Ρεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7. Ζλεγχοσ ατόμων που οπλοφοροφν
νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Ρρόταξθ του όπλου, 9. Σθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ ςυμπλοκι, 10.
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Ρικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Λιμενικοφ, 11. Ρριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Κίνθςθ μζςα ςτθν φονικι
ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Τελικι προςζγγιςθ, Ζρευνα για όπλα, Ρροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Μνθμόνιο ενεργειϊν
Λιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Λιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία ειδικοφ
ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Οχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία,
Αυτοπεικαρχία, Ραρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Ρροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το φποπτο
όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Μνθμόνιο ενεργειϊν Λιμενικϊν
ςε ζλεγχο οχθμάτων αγνϊςτου κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου (διαδοχικζσ ενζργειεσ ζλεγχου υψθλοφ
κινδφνου, βαςικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ επειςοδίων υψθλοφ κινδφνου, ζξοδοσ επιβατϊν από το όχθμα), Μνθμόνιο ενεργειϊν
Λιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Καταδιϊξεισ οχθμάτων / κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ
όπλων, 14. Μονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Κατθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι του χϊρου, Εγκατάςταςθ
μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου).
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ IΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να εκτελοφν βολζσ με οπλιςμό του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρμόηοντασ τουσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ και να
αναγνωρίηουν τισ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Οπλοτεχνικισ- Σκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
Προαπαιτοφμενα: ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ – ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙΙ
Παρατηρήςεισ Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τθσ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΝΑΥΡΘΓΙΚΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΝΑΥΡΘΓΙΚΘ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 4

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν και κατονομάηουν γραφικζσ παραςτάςεισ τθσ εξωτερικισ μορφισ του πλοίου, χρθςιμοποιϊντασ
τθ ςχετικι ονοματολογία, (β) υπολογίηουν τισ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ τθσ γάςτρασ και τα υδροςτατικά χαρακτθριςτικά ενόσ
πλοίου από τα ναυπθγικά ςχζδιά του µε χριςθ αρικμθτικϊν μεκόδων, (γ) υπολογίηουν τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ και τθν
ευςτάκεια ενόσ πλοίου ςτθν άκικτθ κατάςταςθ µε βάςθ τισ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ τθσ γάςτρασ του και τθν κατανομι του
βάρουσ του, (δ) υπολογίηουν τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ και τθν ευςτάκεια ενόσ πλοίου μετά από πλιγµα ςτθ γάςτρα του µε
βάςθ τουσ προθγοφμενουσ υπολογιςμοφσ και τα δεδομζνα τθσ κατάκλιςθσ, (ε) χρθςιμοποιοφν μακθματικζσ εκφράςεισ
(ντετερμινιςτικζσ ι ςτοχαςτικζσ) για τθν περιγραφι του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, (ςτ) προβλζπουν τισ κινιςεισ του roll,
pitch και heave ενόσ πλοίου που πλζει ςε αρμονικά ι ςε πραγματικά κφματα, ςε ςχζςθ με κριτιρια seakeeping, και (η) να
περιγράφουν τθ λειτουργία των αντιδιατοιχιςτικϊν ςυςκευϊν, τθν πρόςκετθ αντίςταςθ κυματιςμοφ και τθν πικανότθτα
εμφάνιςθσ ναυτίασ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Στα ελλθνικά:
1. «Εγχειρίδιο ναυπθγίασ: αρχζσ υδροςτατικισ και ευςτακείασ πλοίων», Ανδριτςόπουλοσ, Ρ. Αλοφρδασ, Κ. Γαλάνθσ, Σ.Ν.Δ.,
2010.
2. «Βαςικι κεωρία πλοίου Ι και ΙΙ» (μεταφραςθ), K.Rawson, E. Tupper, Ε.Μ.Ρ., 2007/2004.
3. «Ευςτάκεια – Φορτωςεισ», Ι. Κολλινιατθσ, Κδρυμα Ευγενίδου, 2010.
Στα αγγλικά:
4. «Principles of naval architecture: the geometry of ships», J. Letcher, Sname, 2009.
5. «Principles of naval architecture: intact stability», C. Moore, Sname, 2010.
6. «Ship hydrostatics and stability (2nd edition)», A. Biran, R. LOPEZ, Butterworth - Heinemann, 2013.
7. «Introduction in ship hydromechanics», J. Journee, J. Pinkster, Delft University, 2002.
8. «Seakeeping: ship behaviour in rough weather», A. Lloyd, Ellis Horwoodlimited, 1989.
Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 10% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

ΙΣΟΟΡΙΑ ΚΑΙ ΡΛΕΥΣΤΟΤΘΤΑ: Ιςορροπία πλοίου (περιγραφι του βάρουσ και τθσ άνωςθσ ενόσ πλοίου ωσ ςθμειακζσ
φορτίςεισ). Βάροσ – Κζντρο βάρουσ – μετακινιςεισ βαρϊν.

2.

Άνωςθ – κζντρο άνωςθσ – θ αρχι του Αρχιμιδθ – Ρλευςτότθτα – Μετάκεντρο – Μετακεντρικι ακτίνα – Βυκίςματα
πλοίου – Γραμμζσ φόρτωςθσ.

3.

ΓΕΩΜΕΤΙΑ ΓΑΣΤΑΣ: Τφποι πλοίων με βάςθ τθ χριςθ τουσ και με βάςθ τθ μζκοδο ςτιριξισ τουσ ςτθ κάλαςςα
Ρεριγραφι τθσ γάςτρασ του πλοίου: α. ςε μία διάςταςθ (ονοματολογία βαςικϊν διαςτάςεων), β. ςε καμία διάςταςθ
(αδιάςτατοι αρικμοί), γ. ςε δφο διαςτάςεισ (ναυπθγικά ςχζδια – table of offsets). Εφαρμογι μεκόδων αρικμθτικισ
ανάλυςθσ ςτον υπολογιςμό εμβαδοφ και όγκου (τφποσ του τραπεηίου, κανόνεσ του Simpson). Υδροςτατικά
διαγράμματα – υπολογιςμόσ υδροςτατικϊν ςτοιχειϊν με χριςθ αρικμθτικϊν μεκόδων. Αςκιςεισ.
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4.

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΑΘΙΚΤΟΥ ΡΛΟΙΟΥ: Εγκάρςια ευςτάκεια ςε μικρζσ γωνίεσ κλίςθσ (αρχικι ευςτάκεια) – τρίγωνο ευςτάκειασ.
Ρερίοδοσ διατοιχιςμοφ και GM. Επίδραςθ τθσ μετακίνθςθσ και τθσ προςκαφαίρεςθσ βαρϊν ςτθν αρχικι ευςτάκεια.

5.

Το πείραμα ευςτάκειασ. Δεξαμενιςμόσ. Ελεφκερεσ επιφάνειεσ υγρϊν. Εγκάρςια ευςτάκεια ςε μεγάλεσ γωνίεσ κλίςθσ:
cross curves of stability. Καμπφλθ ςτατικισ ευςτάκειασ. Διόρκωςθ καμπφλθσ ςτατικισ ευςτάκειασ.
Κανονιςμοί/Κριτιρια ευςτάκειασ άκικτου πλοίου (εγκάρςιοσ άνεμοσ, ςτροφι πθδαλίου, κλπ). Διαμικθσ αρχικι
ευςτάκεια. Αςκιςεισ.

6.

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΡΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΡΟ ΒΛΑΒΘ: Διαχωρθτότθτα διαμεριςμάτων – καμπφλεσ κατακλφςιμου μικουσ.
Υπολογιςμοί ευςτάκειασ με τθ μζκοδο του πρόςκετου βάρουσ και τθσ χαμζνθσ άντωςθσ. Κανόνεσ ευςτάκειασ πλοίων
μετά από βλάβθ. Αςκιςεισ.

7.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Μακθματικι μοντελοποίθςθ υγροφ χωρίσ τριβζσ (αρχι
διατιρθςθσ τθσ μάηασ, ο 2οσ νόμοσ του Νεφτωνα, οι εξιςϊςεισ του Euler, ςτροβιλότθτα, εξιςϊςεισ Navier-Stokes).

8.

Αρμονικοί κυματιςμοί (περιγραφι πεδίου, phase και groupvelocities, περιγραφι πεδίου πιζςεων, ενζργεια από
κφματα).

9.

Μοντελοποίθςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ (ενεργειακό φάςμα, δθμιουργία κυμάτων από τον άνεμο και swell,
ςτατιςτικι μοντελοποίθςθ κυματιςμϊν).

10.

Θ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΤΟΥ ΡΛΟΙΟΥ ΡΑΟΥΣΙΑ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Το πλοίο ωσ δυναμικό ςφςτθμα ελατιριο – μάηα αποςβεςτιρασ. Άξονεσ αναφοράσ – ςυχνότθτα πρόςπτωςθσ. Υδροδυναμικζσ φορτίςεισ.

11.

Θεωρία λωρίδων. Δυναμικζσ αποκρίςεισ (RAO) ςε αρμονικοφσ κυματιςμοφσ. Δυναμικζσ αποκρίςεισ (RAO) ςε
πραγματικοφσ κυματιςμοφσ.

12

Απόςβεςθ διατοιχιςμοφ (αντιςτακμιςτικά πτερφγια, παρατροπίδια). Ρρόςκετθ αντίςταςθ.

13.

Τυχαία ςυμβάντα. Επίδραςθ αποκρίςεων του πλοίου ςτον άνκρωπο.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΡΘΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΘΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 9

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων ςχεδιαςμοφ και υπολογιςμοφ των ςτοιχείων μθχανϊν. Επιδιϊκεται θ
εξοικείωςι τουσ με ςυρματόςχοινα, τροχαλίεσ, κοχλίεσ, ςφινεσ, άξονεσ, ατράκτουσ, τροχοφσ τριβισ, οδοντωτοφσ τροχοφσ και
ιμάντεσ. Το μάκθμα υποςτθρίηεται από ςειρά εργαςτθριακϊν αςκιςεων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Στοιχεία Μθχανϊν» Τόμοι Ι, ΙΙ, Γ.Ν. Μαλαχία, Ζκδοςθ Σ.Ν.Δ., Ρειραιάσ.
2. «Στοιχεία Μθχανϊν» Τόμοι Α,Β,Γ,Δ, Ν. Θεοφανόπουλοσ, Ακινα.
3. «Στοιχεία Μθχανϊν» Τόμοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ , . Γραικοφςθσ, Εκδόςεισ Γιαχοφδθ, Θεσ/νικθ, 2003.
Προαπαιτοφμενα

Μθχανολογικό Σχζδιο

Παρατηρήςεισ Οι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 23% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται
παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα και οι ναυτικοί δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Γενικά περί εκπόνθςθσ ςχεδίων μθχανϊν. Μζκοδοσ εκπόνθςθσ ςχεδίων.

2.

Υπολογιςμόσ των αναπτυςςομζνων τάςεων ςε ςτοιχεία μθχανϊν: Στατικι αντοχι. Αντοχι διαρκείασ ι δυναμικι
αντοχι. Επιτρεπόμενθ τάςθ & ςυντελεςτισ αςφαλείασ. Εργαςτιρια: Άςκθςθ ςτρζψθσ, άςκθςθ ςφνκετθσ
καταπόνθςθσ, άςκθςθ φωτοελαςτικότθτασ, άςκθςθ τριβομζτρου (υγρά τριβι) ςε ςτοιχεία μθχανϊν. Οι ςπουδαςτζσ
παραδίδουν εκκζςεισ με τθν επεξεργαςία των μετριςεων.

3.

Υπολογιςμόσ αξόνων – ατράκτων. Κρίςιμοσ αρικμόσ ςτροφϊν.

4.

Ιμάντεσ: Γενικι κεωρία των ιμάντων. Βαςικοί τφποι. Ραραγωγι τθσ προτάςεωσ. Είδθ επιπζδων ιμάντων. Υπολογιςμόσ
των επιπζδων ιμάντων. Τραπεηοειδείσ ιμάντεσ.

5.

Σφινεσ. Γενικά. Επιμικεισ ςφινεσ. Εγκάρςιοι ςφινεσ. Ραραδείγματα υπολογιςμοφ.

6.

Σπειρϊματα: Γενικά. Διαμόρφωςθ των κοχλιϊςεων. Αςφάλιςθ κοχλιοςυνδζςεων. Πργανα ςφςφιγξθσ (κλείδεσ).
Εφαρμογζσ των κοχλιϊςεων. Καταςκευι των ςπειρωμάτων. Υπολογιςμόσ δυνάμεων ςε κοχλία. Υπολογιςμόσ των
κοχλιϊςεων - Ραραδείγματα υπολογιςμοφ.

7.

Τροχοί τριβισ: Γενικά. Ραράλλθλοι κυλινδρικοί τροχοί τριβισ. Σφθνοειδείσ τροχοί τριβισ. Κωνικοί τροχοί τριβισ.

8.

Οδοντωτοί τροχοί: Γενικά. Τφποι οδοντωτϊν τροχϊν. Θεωρία των οδοντωτϊν τροχϊν. Καταςκευι και επεξεργαςία
των οδοντωτϊν τροχϊν. Μετωπικοί οδοντωτοί τροχοί με ευκυγράμμουσ οδόντεσ. Ελικοειδείσ οδοντωτοί τροχοί.
Κωνικοί οδοντωτοί τροχοί. Συςτιματα ατζρμονα κοχλία – τροχοφ. Εργαςτιρια: Άςκθςθ οδοντωτϊν τροχϊν Ι, άςκθςθ
οδοντωτϊν τροχϊν ΙΙ, άςκθςθ κιβωτίου ταχυτιτων. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εκκζςεισ με τθν επεξεργαςία και
ανάλυςθ των πειραματικϊν μετριςεων.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ IΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ IΙ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 12

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων /ςτοιχείων (ςχεδίαςθ και ανάλυςθ), όπωσ ςτοιχεία
ελζγχου ιςχφοσ και ενιςχυτζσ με BJT και με FET κακϊσ και να κατανοιςουν τα ιςοδφναμα κυκλϊματα αυτϊν, (β) αποκτιςουν
τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ πάνω ςε βαςικά κυκλϊματα τθλεπικοινωνιακισ θλεκτρονικισ (π.χ. ταλαντωτζσ, διαμορφωτζσ,
αποδιαμορφωτζσ), (γ) εξθγοφν και διορκϊνουν τα μθ επικυμθτά φαινόμενα κατά τθν επεξεργαςία ςθμάτων, κακϊσ και (δ)
να αποκτιςουν εκτεταμζνθ γνϊςθ πάνω ςτα ψθφιακά κυκλϊματα (ςυνδυαςτικά και ακολουκιακά) και ςτα κυκλϊματα
επεξεργαςίασ ςιματοσ. Στον προγραμματιςμό του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ που αποςκοποφν
ςτο να αποκτιςουν οι Δόκιμοι τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθν καταςκευι και ςυμπεριφορά - λειτουργία των
θλεκτρονικϊν κυκλωμάτων, κακϊσ και ςτθ ςφγκριςθ μεταξφ κεωρθτικϊν και πειραματικϊν αποτελεςμάτων και
αποτελεςμάτων προςομοίωςθσ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Αςκιςεισ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικισ Γ’ ζτουσ», Ε. Καραγιάννθ, Μ. Σκλαβοφνου, Α. Τςιγκόπουλου, Μ. Φαφαλιου,
Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
2. «Στοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Καραγιάννθ, Α. Τςιγκόπουλου, Μ. Φαφαλιου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
3. «Αναλογικά Κυκλϊματα Τθλεπικοινωνιϊν», Ε. Καραγιάννθ, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2013.
4. «Ψθφιακά Κυκλϊματα», Α. Τςιγκόπουλου, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ., 2014.
Προαπαιτοφμενα: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ Ι
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Ενιςχυτζσ BJT.
Γενικζσ αρχζσ ενίςχυςθσ, Ανάλυςθ λειτουργίασ ενιςχυτι με τρανηίςτορ, ενιςχυτζσ Κ.Β.,Κ.Ε., Επίδραςθ κερμοκραςίασ,
Κυκλϊματα αντιςτάκμιςθσ και πόλωςθσ, Ιςοηφγιο ιςχφοσ, Τάξεισ Ενιςχυτϊν.
Εργαςτιριο 1ο : Ενιςχυτισ Κοινοφ Εκπομποφ.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ πειραματικι μελζτθ του κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ ςιματοσ με χριςθ διπολικοφ transistor
ςυνδεςμολογίασ Κ.Ε. Χάραξθ τθσ ευκείασ φορτίου και γραφικόσ προςδιοριςμόσ ςθμείου θρεμίασ Q του transistor.
Απόκριςθ ςυχνότθτασ του ενιςχυτι Κοινοφ Εκπομποφ.

2.

Τρανηίςτορ Εγκάρςιου Ρεδίου (FET).
Τρανηίςτορ JFET - Αρχι λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ, ιςοδφναμα κυκλϊματα. Tρανηίςτορ ΜOSFET –
κατθγορίεσ MOSFET, αρχι λειτουργίασ, εφαρμογζσ και ευαίςκθτα ςθμεία λειτουργίασ τουσ.
Εργαςτιριο 2ο : Τρανηίςτορ εγκάρςιου πεδίου (FET). Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ μζτρθςθ και χάραξθ των
χαρακτθριςτικϊν καμπυλϊν ρεφματοσ - τάςθσ του τρανηίςτορ JFET. Η πειραματικι μελζτθ κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ
ςιματοσ με χριςθ τρανηίςτορ JFET.

4.

Ιςοδφναμα Κυκλϊματα.
Δίκυρα. Υβριδικά Ιςοδφναμα Κυκλϊματα ςε χαμθλζσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ, Απόκριςθ Συχνότθτασ.

5.

Ραραμόρφωςθ.
Μθ γραμμικά φαινόμενα, Ραραμόρφωςθ ςτουσ Ενιςχυτζσ (Αρμονικι παραμόρφωςθ, παραμόρφωςθ ςυχνότθτασ και
φάςθσ).
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Εργαςτιριο 3ο : Απόκριςθ ενιςχυτι και μελζτθ φαινομζνων παραμόρφωςθσ ςε εργαςτθριακό επίπεδο και ςε επίπεδο
προςομοίωςθσ.
6.

Ανάδραςθ και Εφαρμογζσ.
Αρνθτικι Ανάδραςθ και εφαρμογζσ ςτα θλεκτρονικά κυκλϊματα. Ταλαντωτζσ. Μίκτεσ.
Εργαςτιριο 4ο : Το ολοκλθρωμζνο κφκλωμα χρονιςμοφ 555 Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ εξιγθςθ τθσ λειτουργίασ του
κυκλϊματοσ του ολοκλθρωμζνου 555. Η ςυνδεςμολογία του ςε κυκλϊματα μονοςτακοφσ και αςτακοφσ πολυδονθτι και
θ επαλικευςθ τθσ λειτουργίασ του.

7.

Διαμορφωτζσ – Αποδιαμορφωτζσ.
Θ ανάγκθ και θ ιδζα τθσ διαμόρφωςθσ. Κυκλϊματα Διαμορφωτϊν, Αποδιαμορφωτϊν (Γραμμικόσ φωρατισ και
φωρατισ κλίςεωσ).
8.

Ειςαγωγι ςτθν Ψθφιακι Λογικι.
Ρφλεσ, δυαδικοί αρικμοί, άλγεβρα Boole.
Συνάρτθςθ Boole, πίνακασ αλικειασ, μζκοδοι γραφισ και απλοποίθςθσ ςυνάρτθςθσ Boole, παραδείγματα
ςυνδυαςτικϊν κυκλωμάτων
Εργαςτιριο 5ο : Πφλεσ ψθφιακισ λογικισ με διακριτά ςτοιχεία και ολοκλθρωμζνα.
9.

Συνδυαςτικά ψθφιακά κυκλϊματα.
Ακροιςτζσ, Αφαιρζτεσ, Κωδικοποιθτζσ, Αποκωδικοποιθτζσ, Ρολυπλζκτεσ, Καταχωρθτζσ, ROM, RAM.
Εργαςτιριο 6ο : Αρικμθτικά κυκλϊματα.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ υλοποίθςθ με διακριτζσ πφλεσ των κυκλωμάτων του θμιακροιςτι, του πλιρουσ ακροιςτι.
Με τθ χριςθ του ολοκλθρωμζνου DM74LS83 να υλοποιθκεί το κφκλωμα ενόσ 4 bits παράλλθλου ακροιςτι / αφαιρζτθ.

10. Ακολουκιακά Ψθφιακά Κυκλϊματα.
Flip-flop: Τ, D, JK, Διάγραμμα καταςτάςεων, πίνακασ καταςτάςεων, εξιςϊςεισ καταςτάςεων.
Σφγχρονοι και αςφγχρονοι μετρθτζσ, παραδείγματα ακολουκιακϊν κυκλωμάτων.
Εργαςτιριο 7ο : Δεκαδικόσ απαρικμθτισ.
Σκοπόσ του πειράματοσ είναι θ καταγραφι ςε δεκαδικι μορφι του αρικμοφ των παλμϊν που προζρχονται από μια
γεννιτρια.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 13
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τισ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ και τισ διάφορεσ Θλεκτροτεχνικζσ
Εφαρμογζσ με ζμφαςθ ςτα Θλεκτρικά Συςτιματα Ρλοίων (αρχζσ λειτουργίασ και εφαρμογζσ διαφόρων διατάξεων και
ςυςτθμάτων, υλικά, Κανονιςμοί), (β) κατανοοφν τθ λειτουργία των Συςτθμάτων Θλεκτρικισ Ενζργειασ, και να (γ) αποκτιςουν
τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των θλεκτρονικϊν
ιςχφοσ και των λοιπϊν διατάξεων των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Θλεκτρικοί Συςςωρευτζσ», Ι. Κ. Χατηθλάου, Ε. Γ. Μπίντηιοσ, Σ.Ν.Δ. 2012-13.
2. «Μζκοδοι Μετατροπισ Διαφόρων Μορφϊν Ενζργειασ ςε θλεκτρικι» Ι. Κ. Χατηθλάου.
3. «Εγχειρίδιο θλεκτροτεχνικϊν εφαρμογϊν», Σ.Ν.Δ., Ζκδοςθ 2010-2011.
4. «Εξελίξεισ ςτθν θλεκτροπρόωςθ πλοίων και αναςκόπθςθ ηθτθμάτων ςχεδιαςμοφ ςτο πλιρεσ εξθλεκτριςμζνο πλοίο», Ι.Κ.
Χατηθλάου, Ι.Μ. Ρρουςαλίδθσ.
5. «Μετατροπείσ ενζργειασ και ςε θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων με θλεκτρονικά ιςχφοσ», Ι.Κ. Χατηθλάου, Σ. Ρζρροσ, Σ.Ν.Δ. 2003.
6. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» (2 τόμοι), Στ. Τοφλογλου, Β. Στεργίου, 1990, Εκδόςεισ «ΙΩΝ».
7. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευισ», Ι. Ρρουςαλιδθσ, εκδ. Συμμετρία, 2012.
8. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» επίτομο, Στ. Τοφλογλου, Β. Στεργίου, 5Θ εκδ. 1998, Εκδόςεισ «ΙΩΝ».
9. Σθμειϊςεισ διδαςκόντων.

Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
-

ΣΥΓΧΟΝΟΜΕΤΑΔΟΣΘ
Καταςκευαςτικι δομι, ςυνδεςμολογίεσ, αρχζσ λειτουργίασ - επίδειξθ βαςικϊν διατάξεων.
Τεχνικά χαρακτθριςτικά, εφαρμογζσ διατάξεων ΣΥΓΧΟ.
Διατάξεισ synchro-servo.
Υλοποίθςθ ςυγχρονομεταδότθ – μελζτθ ςυμπεριφοράσ.

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΤΟΡΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΘΛ. ΕΝΕΓΕΙΑΣ
- Θλεκτροχθμικι αποκικευςθ (Θλ. Στοιχεία, Θλ. Συςςωρευτζσ).
- Συςςωρευτζσ μολφβδου, Φόρτιςθ και εκφόρτιςθ αυτϊν, Συντιρθςθ, βλάβεσ, Συςςωρευτζσ μολφβδου, χαρακτθριςτικά,
περιγραφι, καταςκευαςτικά και δομικά ςτοιχεία, κλπ.
- Αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ (Ni-MH), Ιόντων Λικίου, Αργφρου.
- Θλεκτροχθμικι Ραραγωγι (Fuel cells).

3.
-

ΘΛΕΚΤΟΡΟΩΣΘ ΡΛΟΙΩΝ
Ρλεονεκτιματα/μειονεκτιματα Θλεκτροπρόωςθσ.
Το «Ρλιρωσ Εξθλεκτριςμζνο Ρλοίο» (All electric ship).
Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ/επιλογισ.
Νζοι τφποι θλεκτροκινθτιρων πρόωςθσ.
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- Συςτιματα πλοίων με θλεκτροπρόωςθ.

4.
-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΞΘΑΣ & ΡΛΟΙΩΝ
Κίνδυνοι για τον άνκρωπο από το Θλ. εφμα, Μζτρα Ρροςταςίασ.
Διατάξεισ προςταςίασ (Διακόπτεσ Διαφυγισ Ζνταςθσ).
Μονϊςεισ: Κατθγορίεσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ, Μζτρθςθ / παρακολοφκθςθ τιμισ μονϊςεωσ / είδθ
μετριςεων και παρακολοφκθςθ μόνωςθσ.
Αγωγοί και καλϊδια: Είδθ, καταςκευαςτικά δεδομζνα, τεχνικά χαρακτθριςτικά, υπολογιςμόσ τεχνικϊν παραμζτρων
(επιτρεπόμενθ ζνταςθ, ρεφμα βραχυκφκλωςθσ κλπ), Ναυτικά Καλϊδια, Stanag.
Ρυρκαγιζσ ςε καλϊδια / Ρυροφραγμοί / Θλ. Ρυρκαγιζσ υπό τάςθ.
Αςφάλειεσ, Διακόπτεσ (τφποι, αρχζσ λειτουργίασ, χαρακτθριςτικά, μεγζκθ καμπφλεσ).
Θλ. Δίκτυα, Υποςτακμοί, Θλ. Ρίνακεσ.
Γειϊςεισ, μζτρθςθ γειϊςεωσ.
Επιλεκτικι απόηευξθ, Απόρριψθ φορτίων, Επιβιωςιμότθτα.
Κεραυνοί, αντικεραυνικι προςταςία.
Ειδικά θλ. ςυςτιματα (απομαγνιτιςθ, κακοδικι προςταςία).
Συςτιματα παραμετρικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εγκατάςταςθσ πρόωςθσ κ ενζργειασ ςτα πλοία.

5. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΑ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ & ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
- Συμπεριφορά θμιαγωγϊν ςτοιχείων ςε διατάξεισ «θλεκτρονικϊν ιςχφοσ» και διαφορζσ με τισ διατάξεισ τθσ κλαςικισ
θλεκτρονικισ.
- Λειτουργία, κυκλϊματα και κυματομορφζσ βαςικϊν μετατροπζων θλεκτρικισ ενζργειασ (DC – DC / AC – AC/ AC – DC / DCAC).
- Εφαρμογζσ: Τροφοδοτικά αδιάλειπτθσ λειτουργίασ. Σφγκριςθ με τα γραμμικά τροφοδοτικά.
- Οριςμοί και αίτια διαταραχϊν / αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, STANAG 1008.
- Εφαρμογζσ:
.
Μετατροπζασ AC-AC 60 Hz ςε 400 Hz για ςυςτιματα πλοίου.
.
Λειτουργία ςφγχρονων γεννθτριϊν χωρίσ ψικτρεσ (brushless generators).
.
Χριςθ θλεκτρονικϊν (converters/inverters) για εκκίνθςθ και ζλεγχο ταχφτθτασ περιςτροφισ επαγωγικοφ κινθτιρα με
δακτυλίουσ.

6. ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (PSQ) – STANAG 1008
- Κανονιςμοί, τυποποιιςεισ.
- Οριςμοί και αίτια διαταραχϊν/αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, επιπτϊςεισ και μζτρα
αντιμετϊπιςθσ, STANAG 1008.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ζτοσ
Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
5
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ δομισ και λειτουργίασ των Συςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. Το μάκθμα ςυνοδεφεται από
εργαςτθριακά πειράματα κακϊσ και ςφντομεσ ενθμερωτικζσ διαλζξεισ ςε κζματα τεχνολογίασ αιχμισ ςχετικά με το
αντικείμενο του μακιματοσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Ειςαγωγι ςτα Σ.Α.Ε.», Ι.Κ. Χατηθλάου Ζκδοςθ Σ.Ν.Δ.
2. «Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο», Ρ.Ν. Ραραςκευόπουλοσ: 1991.
3. «Αυτοματιςμοί», Μ. Κοντηάμπαςθσ, Ζκδοςθ ΙΩΝ,1998, ISBN:960-405-846-0.
4. «Αυτοματιςμοί & Συςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου – Τεφχοσ Β» ΟΕΔΒ, Ι. Λιγνόσ, Ρ. Μποφλθσ, Γ. Ρολίτθσ, Γ. Χαμθλοκϊρθσ
2006.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
Θλεκτρονόμοι – ελζ.
1.1
Γενικά - ελζ επιτιρθςθσ τάςθσ.
1.2
ελζ επιτιρθςθσ ζνταςθσ – κερμικά ρελζ υπερφόρτωςθσ – μαγνθτικά ρελζ υπερφόρτωςθσ.
1.3
Θλεκτρονικά ρελζ – ρελζ απόςταςθσ (φάςεων).
2.
Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα.
2.1
Διακόπτεσ τζρματοσ – Φωτοκφτταρα - Γενικά.
2.2
Φωτοκφτταρα – Συνδεςμολογία.
3.
Μπουτόν – Διακόπτεσ.
3.1
Μπουτόν επαφισ – διακόπτεσ επιλογισ – πινακίδεσ ελζγχου – μπουτόν push-pull.
3.2
Βθματιςμόσ start – Φρενοδιακόπτεσ.
4.
Οργανα με εντολθ.
4.1
Ριεηοςτάτεσ.
4.2
Θερμοςτάτεσ – Υγροςτάτεσ.
5.
ελζ χρονικισ κακυςτζρθςθσ.
6.
Βαλβίδεσ.
6.1
Αυτόματεσ βαλβίδεσ ελζγχου.
7.
Ραραδείγματα εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ.
7.1
Κφκλωμα εκκίνθςθσ με μπουτόν – με εκκίνθςθ μζςω κερμοςτάτθ και πιεςοςτάτθ – εκκίνθςθ με διακόπτθ
αναςτροφισ – εκκίνθςθ με αυτόματο αςτζρα – τριγϊνου – εκκίνθςθ με δυο ταχφτθτεσ-αυτόματθ εκκίνθςθ 3Φ κινθτιρα με
δακτυλίουσ - εκκίνθςθ με αντιςτάςεισ ςτο ςτάτθ. Μεταφορά από κφκλωμα ιςχφοσ ςε κφκλωμα ελζγχου - Αυτόματοσ ζλεγχοσ
ςτάκμθσ υγροφ - Αυτόματοσ ζλεγχοσ κερμοκραςίασ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ - Αυτόματθ εκκίνθςθ Θ/Η ανάγκθσ.
8.
Ρρογραμματιςμόσ PLC.
8.1
Βαςικά μζρθ PLS. Ρρογραμματιςμόσ ενόσ PLC - Διάγραμμα Ladder.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΘ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΜΘΑΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 8

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να κατανοιςουν τισ εφαρμογζσ τθσ κερμοδυναμικισ ςτθ μελζτθ μθχανολογικϊν ςυςτθμάτων, να εξοικειωκοφν με τθ
κερμοδυναμικι δυο φάςεων, τουσ κφκλουσ παραγωγισ ιςχφοσ με ατμό και αζριο, τουσ κφκλουσ παραγωγισ ψφξθσ, τθν
καφςθ, τθν ψυχρομετρία του αζρα και τθ μονοδιάςτατθ ροι αερίων ςε αγωγοφσ και ακροφφςια. Οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ
εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία εργαςτθριακϊν δεδομζνων. Οι εκπαιδευόμενοι
χρθςιμοποιοφν τισ εργαςτθριακζσ μετρθτικζσ διατάξεισ (εξοικειϊνονται με τισ μετρθτικζσ τεχνικζσ) και ειδικό λογιςμικό
(εξοικειϊνονται με τθ χριςθ Θ/Υ για τθν επίλυςθ ςφνκετων προβλθμάτων).
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Θερμοδυναμικι Ι», Δ. Α. Κουρεμζνου, Εκδόςεισ Συμεϊν, 1988.
2. «Θερμοδυναμικι», Γ. Μαλαχία, Εκδόςεισ Σ.Ν.Δ.
3. «Θερμοδυναμικι για μθχανικοφσ», Y.A. Cengel and M. Boles, 3θ Ζκδοςθ, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Τηιόλα, 1998.
4. Σθμειϊςεισ διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα

Θερμοδυναμικι

Παρατηρήςεισ Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Οι εργαςτθριακζσ
ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15.5% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία
ςτθν αίκουςα και οι δόκιμοι κατατάςςονται ςε ολιγομελείσ ομάδεσ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Θερμοδυναμικι Δυο Φάςεων: Ατμοποίθςθ. Διάγραμμα T-s ατμοφ – υγροφ. Σχζςθ Clausius – Clapeyron. Διάγραμμα Ts νεροφ. Τριπλό ςθμείο νεροφ. Διάγραμμα h-s νεροφ. Ρίνακεσ κορεςμζνου & υπερκζρμου ατμοφ. Αναςτρζψιμεσ
μεταβολζσ επί των διαγραμμάτων p-v, T-s και h-s (Ιςόκλιπτθ, ιςοκερμοκραςιακι, ιςόογκθ και ιςεντροπικι μεταβολι).

2.

Θερμοδυναμικοί Κφκλοι Ιςχφοσ με Ατμό: Κφκλοσ ατμοφ του Carnot. Κφκλοσ κορεςμζνου ατμοφ. Κφκλοσ υπερκζρμου
ατμοφ. Κφκλοσ με απομαςτεφςεισ και ανακερμάνςεισ.

3.

Υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ. Υπολογιςτικό κζμα: Ενεργειακι ανάλυςθ κφκλων υδρατμοφ με λογιςμικό. Οι ςπουδαςτζσ
παραδίδουν εργαςία.

4.

Θερμοδυναμικοί Κφκλοι Ιςχφοσ με Αζριο: Βαςικζσ κεωριςεισ κατά τθν ανάλυςθ των κφκλων παραγωγισ ιςχφοσ.
Ραραδοχζσ προτφπου αζρα (αζρασ ςε πρότυπεσ ςυνκικεσ). Θεωρθτικοί κφκλοι παραγωγισ ιςχφοσ με αζριο/αζρα ςε
παλινδρομικζσ και περιςτροφικζσ μθχανζσ. Ιδανικοί Κφκλοι.

5.

Ανάλυςθ των κφκλων παραγωγισ ιςχφοσ με αζριο ςφμφωνα με το 2ο κερμοδυναμικό νόμο. Υπολογιςτικό Θζμα:
Ενεργειακι ανάλυςθ εργοπαραγωγικϊν κφκλων ιςχφοσ με αζριο – Γραφικι απεικόνιςθ κφκλων ςε διαγράμματα p-V,
T-s και h-s με χριςθ λογιςμικοφ. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εργαςία.

6.

Αεροςυμπιεςτζσ. Ρεριγραφι λειτουργίασ και κερμοδυναμικι ανάλυςθ αεροςυμπιεςτϊν.

7.

Θερμοδυναμικοί Κφκλοι Ραραγωγισ Ψφξθσ: Ψυκτικζσ διατάξεισ και αντλίεσ κερμότθτασ. Ψφξθ με μθχανικι ςυμπίεςθ
ατμοφ. Στοιχειϊδθσ ψυκτικόσ κφκλοσ. Ψυκτικόσ κφκλοσ με υπόψυξθ και υπερκζρμανςθ. Συςτιματα πολυβάκμιασ
ςυμπίεςθσ ατμοφ. Ψυκτικά μζςα. Επιλογι ψυκτικοφ μζςου. Εργαςτιριο: Ψυκτικι μονάδα. Οι ςπουδαςτζσ
παραδίδουν εργαςία.
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8.

Κλιματιςμόσ – Ψυχρομετρία: Διάρκρωςθ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ. Στοιχεία υγρομετρίασ, κερμοκραςία ξθροφ και
υγροφ βολβοφ, ενκαλπία μίγματοσ αζρα – υδρατμοφ. Ψυχρομετρικό διάγραμμα του αζρα, ςυντελεςτισ αιςκθτισ
κερμότθτασ, μεταβολζσ κατάςταςθσ του αζρα, κφκλοσ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ. Εργαςτιριο: Κλιματιςτικι
μονάδα. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με επεξεργαςία και ανάλυςθ των πειραματικϊν αποτελεςμάτων.

9.

Συνδυαςμζνοι Κφκλοι: Συνδυαςμζνοι κφκλοι αερίου και ατμοφ για τθν παραγωγι ιςχφοσ. Ρρωτεφων κφκλοσ μθχανισ
diesel και κφκλοσ Rankine ατμοφ. Ρρωτεφων κφκλοσ Joule – Brayton και δευτερεφων κφκλοσ Rankine.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ μετάδοςθσ κερμότθτασ με αγωγι, ςυναγωγι και ακτινοβολία και να εξοικειωκοφν με
τουσ κφριουσ κερμοτεχνικοφσ υπολογιςμοφσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Αρχζσ μεταφοράσ κερμότθτασ και μάηασ», Ξ. Κακατςιου, Εκδόςεισ Συμεϊν, Ακινα, 2006.
2. «Μεταφορά Θερμότθτασ - μια πρακτικι προςζγγιςθ», Y.C. Cengel, Εκδόςεισ Τηιολα, 2005.
3. «Fundamentals of heat and mass transfer», F.P. Incropera And D. Dewitt, John Wiley & Sons, 5th Edition, 2002.
4. «A heat transfer textbook», John H. Lienhard Iv and John H. Lienhard V., 3rd Edition.
5. Σθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα

Θερμοδυναμικι

Παρατηρήςεισ
Το μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Οι
εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Τα εργαςτιρια και τα υπολογιςτικά κζματα
πραγματοποιοφνται παράλλθλα με τθν διδαςκαλία ςτθν αίκουςα.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.

Ειςαγωγι - Γενικά ςτοιχεία από τθν Θερμοδυναμικι: Θερμοδυναμικό ςφςτθμα και περιβάλλον. Θερμοδυναμικζσ
ιδιότθτεσ ςυμπιεςτισ και αςυμπίεςτθσ ουςίασ. Ιδανικό αζριο. Τρόποι μεταφοράσ ενζργειασ. Αρχζσ διατιρθςθσ
ενζργειασ και μάηασ ςε κερμοδυναμικό ςφςτθμα. Θ κερμότθτα ωσ μορφι μεταφερόμενθσ ενζργειασ. Τρόποι
μεταφοράσ κερμότθτασ.

2.

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΘΣ: Βαςικζσ αρχζσ. Θερμικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ. Θερμικι αγωγιμότθτα.
Συντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ υλικοφ. Θ εξίςωςθ διάχυςθσ κερμότθτασ. Οριακζσ και αρχικζσ ςυνκικεσ.
Μονοδιάςτατθ μόνιμθ αγωγι κερμότθτασ. Το επίπεδο τοίχωμα. Θερμοκραςιακι κατανομι. Θερμικι αντίςταςθ.

3.

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΘΣ: Σφνκετο τοίχωμα. Αντίςταςθ επαφισ. Άλλα ςυςτιματα ςυντεταγμζνων. Ο
κφλινδροσ. Θ ςφαίρα. Αγωγι με πθγζσ κερμότθτασ. Μετάδοςθ κερμότθτασ ςε πτερφγια. Απόδοςθ.

4.

Θεωρία Θερμομόνωςθσ και Μονωτικά Υλικά: Θερμικζσ ιδιότθτεσ μονωτικϊν υλικϊν. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν το
ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ μονωτικοφ υλικοφ.

5.

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΓΩΓΘΣ: Γενικζσ Αρχζσ. Το οριακό ςτρϊμα ροισ. Το κερμικό οριακό ςτρϊμα.
Στρωτι και τυρβϊδθσ ροι. Εξιςϊςεισ ςυναγωγισ. Αδιάςτατα μεγζκθ. Θ εξίςωςθ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ ςε
αδιάςτατθ μορφι. Φυςικι ςθμαςία των αδιάςτατων μεγεκϊν. Φαινόμενα τφρβθσ. Συντελεςτισ κερμικισ
ςυναγωγιμότθτασ.

6.

α) Υπολογιςμόσ βζλτιςτου πάχουσ μόνωςθσ ςε επίπεδο και κυλινδρικό τοίχωμα. Υπολογιςτικό Θζμα: Υπολογιςμόσ
βζλτιςτου πάχουσ μόνωςθσ ςε διάφορεσ γεωμετρίεσ με τθ χριςθ λογιςμικοφ, β) Υπολογιςμόσ απωλειϊν κερμότθτασ
χϊρου. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.

7.

Εξαναγκαςμζνθ Συναγωγι ςε Εξωτερικζσ οζσ: Θ επίπεδθ πλάκα ςε παράλλθλθ ροι. Ο κφλινδροσ ςε εγκάρςια ροι. Θ
ςφαίρα.

8.

Εξαναγκαςμζνθ Συναγωγι ςε Εςωτερικζσ οζσ: Οριακό ςτρϊμα ροισ. Θερμικό οριακό ςτρϊμα. Ενεργειακό ιςοηφγιο.
Συντελεςτζσ ςυναγωγισ ςε εςωτερικζσ ροζσ. Στρωτι ροι ςε κυκλικό ςωλινα. Τυρβϊδθσ ροι ςε κυκλικό ςωλινα.
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9.

Εξαναγκαςμζνθ Συναγωγι ςε Εςωτερικζσ οζσ: Ελεφκερθ ςυναγωγι. Στρωτι ελεφκερθ ςυναγωγι ςε κάκετθ
επιφάνεια. Επιδράςεισ τφρβθσ. Εμπειρικζσ ςυςχετίςεισ (Επίπεδθ πλάκα, κφλινδροσ απείρου μικουσ, ςφαίρα).
Συνδυαςμζνθ ελεφκερθ και εξαναγκαςμζνθ ροι.

10.

Εναλλάκτεσ κερμότθτασ: Είδθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Ολικόσ ςυντελεςτισ μεταφοράσ κερμότθτασ.

11.

Εναλλάκτεσ κερμότθτασ: Υπολογιςμοί με τθ μζςθ λογαρικμικι διαφορά. Υπολογιςμοί με τθ μζκοδο του βακμοφ
αποτελεςματικότθτασ. Υπολογιςτικό Θζμα: Θερμοροϊκι ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ
και εργαςτθριακζσ μετριςεισ. Οι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.

12.

ΜΕΤΑΔΟΣΘ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ ΔΙ’ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ: Γενικζσ αρχζσ. Θεμελιϊδεισ αρχζσ. Ζνταςθ ακτινοβολίασ. Ιςχφσ
ακτινοβολίασ. Ζκκεςθ ςε ακτινοβολία. Ακτινοβόλθςθ. Ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ. Θ κατανομι του Planck. Νόμοσ
μετατόπιςθσ του Wien. Νόμοσ των Stefan – Boltzmann. Ακτινοβολία πραγματικϊν επιφανειϊν. Απορροφθτικότθτα,
Ανακλαςτικότθτα και διαπερατότθτα. Ο νόμοσ του Kirchhoff. Το φαιό ςϊμα. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ μεταξφ
επιφανειϊν. Ο ςυντελεςτισ όψθσ. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ ςε μζλανα ςϊματα. Ανταλλαγι ακτινοβολίασ μεταξφ
φαιϊν επιφανειϊν.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΟΔΥΝΑΜΙΚΘΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΘΣ ΕΥΣΤΩΝ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα καφςιμα ωσ ενεργειακοφσ πόρουσ, (β) εξοικειωκοφν ςε κζματα παραγωγισ, διαχείριςθσ,
αποκικευςθσ και εξοικονόμθςθσ ενεργειακϊν πόρων (ςυμβατικϊν, ανανεϊςιμων ι/και εναλλακτικϊν), (γ) περιγράφουν τα
βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ ιδιότθτεσ των καυςίμων (ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων) και των λιπαντικϊν, κακϊσ και τθν
επίδραςι τουσ ςτθ λειτουργία των ναυτικϊν μθχανϊν και όλων των μθχανϊν, (δ) αναλφουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των
καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν απόδοςθ των μθχανϊν και όλων των μθχανικϊν μζςων, (ε) κατανοοφν τθν
αλλθλεπίδραςθ των καυςίμων και των λιπαντικϊν με τα υλικά καταςκευισ των μθχανϊν και τθ διαγνωςτικι ςθμαςία των
καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν εκτίμθςθ βλαβϊν και αςτοχιϊν ςτα μθχανικά μζρθ των ςυςτθμάτων και (ςτ) να
εξοικειωκοφν με τισ μεκοδολογίεσ ελζγχου ποιότθτασ καυςίμων και λιπαντικϊν και με τον πειραματικό προςδιοριςμό
ςθμαντικϊν ιδιοτιτων τουσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Τεχνολογία Καυςίμων και Λιπαντικϊν», Σθμειϊςεισ Μελανίτθ, Ζκδοςθ Σ.Ν.Δ. 2009.
2. . «Τεχνολογία Καυςίμων και Λιπαντικϊν», Στοφρνα, Λόθ, Ηαννίκου, Ζκδοςθ Ε.Μ.Ρ. 2007.
3.. «Καφςιμα – Λιπαντικά», Ραπαευαγγζλου, Ζκδοςθ Ευγενίδου Ιδρφματοσ 2002.
Προαπαιτοφμενα: 1. Μακθματικά (Ολοκλθρωτικόσ Λογιςμόσ, Λογάρικμοι).
2. Θερμοδυναμικι. (Θερμοδυναμικζσ Μεταβολζσ, Νόμοι των αερίων).
Παρατηρήςεισ Ρροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςε πλοία /μονάδεσ, κ.α. 1. Επίςκεψθ ςε
διυλιςτιριο αργοφ πετρελαίου. 2. Επίςκεψθ ςε μονάδα παραγωγισ και αναγζννθςθσ ορυκτελαίων. 3. Επίςκεψθ ςε
εγκατάςταςθ αποκικευςθσ αερίων καυςίμων.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Ειςαγωγι ςτθν Τεχνολογία Καυςίμων και Λιπαντικϊν. Σθμαςία των καυςίμων και των λιπαντικϊν ςτθν κακθμερινότθτα.
2. Στοιχεία Χθμείασ. Χθμικι ςφςταςθ καυςίμων.
3. Αργό Ρετρζλαιο – Από τθν εξόρυξθ ςτθν διφλιςθ. Ρροζλευςθ και παραγωγι αργοφ πετρελαίου.
4. Βενηίνθ. Κφκλοσ Otto. Καφςθ ςε βενηινοκινθτιρεσ. Ιδιότθτεσ. Ρυκνότθτα και ειδικό βάροσ.
5. Ρετρζλαιο Καφςθσ Καφςθ ςε κινθτιρεσ Diesel. Ιδιότθτεσ. Σθμείο ανάφλεξθσ.
6. Ναυτιλιακά Καφςιμα. Μαηοφτ. Αποςταγμζνα και Υπολειμματικά. Ρροδιαγραφζσ και ςθμαςία τουσ. Κακαρι ειδικι
Ενζργεια. Οδθγίεσ Δειγματολθψίασ. Διαδικαςίεσ Ελζγχου. Αςφάλεια.
7. Αζρια καφςιμα. Το φυςικό αζριο ωσ καφςιμο των Μ.Ε.Κ. και αεροςτροβίλων. Υγροποιθμζνο Φυςικό Αζριο (LNG) ωσ
μεταφερόμενο προϊόν. Διαδικαςίεσ φόρτωςθσ – εκφόρτωςθσ. Βιοαζριο ωσ καφςιμο Μ.Ε.Κ. Υγραζριο.
8. Καφςιμα Αεροςτροβίλων. Καφςιμα Αεροςκαφϊν & Ελικοπτζρων.
9. Στερεά Καφςιμα. Λιγνίτθσ, Λικάνκρακασ. Θερμικζσ Μονάδεσ.
10. Λιπαντικά - Υδραυλικά Υγρά.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) IΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΟΟΛΟΓΙΑ) IΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να (α)
κατανοοφν πλιρωσ κείμενα ναυτιλιακοφ, τεχνικοφ και αςτυνομικοφ περιεχομζνου, επαγγελματικά περιοδικά με ςχετικά
άρκρα, ζγγραφα και ςυμβάςεισ, ςυνκικεσ, ςυμφωνίεσ, (β) ζχουν επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ ϊςτε να μποροφν να
παρακολουκιςουν ςεμινάρια και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό και (γ) να ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυντάςςουν
αναφορζσ, να ςυμμετζχουν ςε ςυςκζψεισ, να εκφράηουν απόψεισ, να εκφράηουν, υποςτθρίηουν ι να αντικροφουν
επιχειριματα γφρω από επαγγελματικά κζματα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ
– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΛΕΞΙΚΑ
DV Stavropoulos , Oxford Greek english Learners Dictionary, ed. HeinLe.
COLLINS COBUILD, Advanced Dictionary, ed. Heile, CENCAGE, Learning Collins.
Aγγλοελλθνικό Λεξικό, EDIT. MICHIGAN PRESS.
Γ.Γιαννακόπουλου , Ε. Σιαρζνου, “Λεξικό τεχνικϊν και Επιςτθμονικϊν όρων“, ed. Michigan Press.
2) ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Συνταγματάρχθ ε.α., Κακθγθτι Αγγλικισ ΣΣΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ Ορολογίασ
(Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Κωνςταντίνου Τουρίκθ, Ακινα 2002.
Μακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Λεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Ραπαηιςθ, 1980.
3) ΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Σταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό - ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Νομικι
Βιβλιοκικθ.
Νομικό Λεξικό, εκδόςεισ Σταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Μιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Ρλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Σάκκουλασ Αντ. Ν., 2011.
Τςιζπα, Σταφρου, Ρλθρεξουςίου Υπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Υποκζςεων – Schengen, ΥΡΕΞ,
«Εννοιολογικό Λεξικό Νομικισ - Διπλωματικισ Ορολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Οργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Ρολιτικοφ και Οικονομικοφ Συςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΦΥΣΕΩΣ
Ρανοφςθ, Ιωάννθ, Αςτυνομικόσ κθςαυρόσ: αγγλοελλθνικό και ελλθνοαγγλικό αλφαβθτικό λεξικό αςτυνομικισ και νομικισ
ορολογίασ, εκδόςεισ: Μετζωρο.
Διεκνισ Οργανιςμόσ Μεταναςτεφςεωσ (ΔΟΜ), Γλωςςάριο
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf

για

τθν

Μετανάςτευςθ,

Ακινα/Τίρανα

2009.

5) ΒΙΒΛΙΑ-ΕΓΧΕΙΙΔΙΑ (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES)
John Taylor - Jenny Dooley, Career paths: Police (Books 1-2-3), Express Publishing 2011 (first published).
Δευτερευόντωσ:
John Taylor and Jeff Zeter, Career paths: Command & control (Books 1-2-3), Express Publishing.
6) ΚΟΙΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΟΜΟΥ ΤΟΥ FRONTEX
42

Ελλθνικό μετάφραςμα του Κλαδικοφ Ρλαιςίου Ρροςόντων για τθ Φφλαξθ των Συνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το εκνικό
γλωςςάριο αυτοφ.
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2012.
Common Core Curriculum for Mid-level Management Education.
Αγγλοελλθνικό γλωςςάριο όρων που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο τθσ μετάφραςθσ του Common Core Curriculum –
Interoperability Assessment Programme.
7) ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΑΛΕΙΑ FRONTEX (CDs)
The Basic English language tool for border guards at airports.
The Mid-level English language tool for border guards at airports.
The Βasic English language tool for air and maritime crew members.
8) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ&ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
-UNCLOS 1982.
-SOLAS.
-MARPOL 73/78 ωσ ιςχφει.
-STCW (1978) μετά ανακεωριςεων.
-MLC 2006.
-Schengen Convention.
-Schnegen Border Code.
-Practical Handbook for Border Guards (Schengen Handbook).
Προαπαιτοφμενα: Οι Δόκιμοι Λιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
3ου χειμερινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ
Στόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ςε
κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα αςτυνομικοφ/
επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα, νομικϊν όρων ςχετικά με το εφροσ των ποινικϊν αδικθμάτων, τθν παράνομθ διακίνθςθ
προςϊπων κι αγακϊν που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Λιμενικοφ Σϊματοσ - Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Πλοι οι Δόκιμοι, ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει με ι χωρίσ πιςτοποίθςθ, διδάςκονται αναλυτικά
ορολογία νομικι, αςτυνομικι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν
αποκτιςει. Κατά τθν εκμάκθςθ, χριςθ και εμπζδωςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ οι Δόκιμοι αςκοφνται και βακμολογοφνται
ςε όλεσ τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ βαςικζσ δομζσ τθσ γλϊςςασ (ριματα, χρόνοι, ουςιαςτικά, πακθτικι φωνι,
πλάγιο λόγο, φραςτικά ριματα, ςφνταξθ κ.τ.λ.). Οι Εξετάςεισ Εξαμινου είναι κοινζσ για όλουσ τουσ Δοκίμουσ του ζτουσ και
κακορίηονται από το εφροσ τθσ ναυτιλιακισ και αςτυνομικισ ορολογίασ που ζχουν διδαχκεί εξετάηοντασ παράλλθλα τθ χριςθ
και εμπζδωςθ των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ ςε όλα τα επίπεδα δεξιοτιτων. Βακμολογοφνται δε ωσ εξισ :
Listening: 10 μονάδεσ.
Reading: 20 μονάδεσ.
Writing: 20 μονάδεσ.
Speaking: 10 μονάδεσ.
Use of English: 10 μονάδεσ.
Νομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.
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Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Ρλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, περιγραφι υπόπτου, διάλογοσ με κζντρο
επιχειριςεων, περιγραφι ςφλλθψθσ υπόπτου, διαχείριςθ πλικουσ – επιβατϊν, διάςωςθ μεταναςτϊν, ςφλλθψθ διακινθτϊν,
ανάκριςθ κ.λπ.).
Reading: Ρλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και επιμζρουσ
ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Ρεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150 - 200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Λιμενικισ Αρχισ με κζντρο επιχειριςεων, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ ςφλλθψθσ υπόπτων,
διάλογοσ - περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, φποπτου χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων επί νομικοφ κειμζνου.
Use of English: Νοείται ότι ζχει κατακτθκεί το ςφνολο των βαςικϊν δομϊν τθσ γλϊςςασ και απαιτείται θ χριςθ τουσ ωσ
ςυνδετικά ςτοιχεία παραγωγισ γραπτοφ λόγου κατά τθν εκμάκθςθ τθσ διδαχκείςασ ορολογίασ (ωσ κατακτθκείςα νοείται θ
χριςθ των χρόνων, conditional sentences, passive voice, causative form, Subjunctive, Modal Verbs,Word Building etc.).
ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
1) Ρεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων.
2) Σωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων.
3) Κλιςθ αμζςου δράςεωσ.
4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.
5) Θζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).
6) Οχιματα Ρεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων.
7) Ραρακολοφκθςθ - Καταδίωξθ – Συλλιψεισ.
8) Κράτθςθ – Ανάκριςθ.
9) Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ.
10) Κζντρα κράτθςθσ.
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ.
12) Είδθ Εγκλθμάτων : Αντιτρομοκρατία.
13) Κλοπι είδθ κλοπισ.
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α.
16) Κεκτθμζνο Σζνγκεν – Άρκρα τθσ Συνκικθσ Σζνγκεν και του Κϊδικα Συνόρων Σζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Σζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Συνοριακοί ζλεγχοι.
17) Θεμελιϊδθ δικαιϊματα.
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία.
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20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Μετανάςτευςθ – Μελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν.
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS.
22) Το κακεςτϊσ του Αιγαίου – Υφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙV
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
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ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙV

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
προκειμζνου αυτοί να (α) χρθςιμοποιοφν χειροπζδεσ κακϊσ και να κάνουν χριςθ των τεχνικϊν αςτυνομικισ αυτοάμυνασ
ϊςτε να αντιδροφν ςε επικζςεισ υπόπτων – κακοποιϊν και (β) να χρθςιμοποιοφν τθν αςτυνομικι ράβδο και μθ ςυμβατικϊν
όπλων για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.
ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ: Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ (α) φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων και (β)
αςτυνομικισ ζρευνασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ϊςτε να μθν τίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι ι θ ςωματικι
ακεραιότθτα των ιδίων ι τρίτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικισ Αυτοπροςταςίασ» (εκδ.
Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Μνθμόνιο Ενεργειϊν Ρρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο
«Κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Κοινοφ Ρρότυπου Εκπαίδευςθσ
Συνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ - ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εκτενοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευόμενων Δοκίμων
οι διδάςκοντεσ κακθγθτζσ να επιδείξουν ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν πρακτικοποίθςθ των επί μζρoυσ μακθμάτων τθσ παροφςασ
φλθσ. Ειδικότερα κρίνεται επιβεβλθμζνο να περιορίηεται ο χρόνοσ διδαςκαλίασ ςτθν αίκουςα, ςτον απολφτωσ αναγκαίο
χρόνο καί οι πρακτικζσ αςκιςεισ (ςενάρια) να πραγματοποιοφνται εκτόσ αικουςϊν διδαςκαλίασ προκειμζνου αποφεφγεται θ
δθμιουργία εικονικοφ δόγματοσ δράςθσ, που προκφπτει κατά κανόνα από το αςφαλζσ και χωρικά περιοριςμζνο περιβάλλον
τθσ αίκουςασ.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Α. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ.
ΑΝΑΤΟΡΕΣ - Ανατροπι με ςάρωμα ποδιοφ - Ανατροπι ςε αγκάλιαςμα από πίςω, με εγκλωβιςμό χεριϊν - Ανατροπι ςε
αγκάλιαςμα από πίςω, χωρίσ εγκλωβιςμό χεριϊν - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό - Απεμπλοκι από μπροςτινό πνιγμό,
ανατροπι και ςφλλθψθ - Αιφνιδιαςτικζσ ανατροπζσ και ςυλλιψεισ - ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - Τεχνικζσ
αντιμετϊπιςθσ όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - ΧΘΣΘ
ΧΕΙΟΡΕΔΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - Τρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - Διπλό
κλείδωμα (αςφάλεια) χειροπεδϊν - Κλειδιά χειροπεδϊν - Συντιρθςθ χειροπεδϊν - Ρικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ
ςυλλαμβανομζνου από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Τεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ
χειροπεδϊν από τον κρατοφμενο - ΧΘΣΘ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΑΒΔΟΥ-ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο
ςκοπόσ τουσ - Τρόποσ και κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Στάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ
αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ χριςθ τθσ - Σθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο
- Σθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Τεχνικζσ κτυπθμάτων με τθν
αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ με τθν
αςτυνομικι ράβδο - Τεχνικζσ προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - ΧΘΣΘ ΜΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΛΩΝ.
B. ΑΥΤΟΡΟΣΤΑΣΙΑ
1. Φροφρθςθ - Μεταγωγζσ Κρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Ρροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ Οικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Ομόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Ρρακτικι άςκθςθ ςτθν κατάρτιςθ ςχεδίων
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φροφρθςθσ εγκαταςτάςεων - ςτόχων, 5. Ζρευνεσ κτιρίων / πλοίων - Βαςικζσ αρχζσ ζρευνασ - Ανίχνευςθ - ςχεδιαςμόσ αναμονι - κάλυψθ - προβλθματικζσ περιοχζσ - Θζςθ όπλου - Ζρευνα και προςζγγιςθ - Στάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - Διαδοχι
τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Ρροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - Ρροςζγγιςθ ςτο κτίριο
/ πλοίο - Σθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Ρλθρότθτα ζρευνασ - Κίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Κίνθςθ ςε διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε
πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλθψθ - Χριςθ φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων Τακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Τακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι - Τακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν
ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Ρρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ ομθρίασ.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙV
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙV

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 36

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Στόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Οπλοτεχνικισ- Σκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΟΡΛΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΣΚΟΡΟΒΟΛΘ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί εφικτό να πραγματοποιθκοφν οι βολζσ του Αϋ Εξαμινου δφναται αυτζσ να
πραγματοποιθκοφν μαηί με τισ βολζσ του Βϋ Εξαμινου.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
Το γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Σχολι Λιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΡΙΤΕΛΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ζτοσ Β Χειμερινό και Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Χειμερινό Εξάμθνο : 4 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Ϊρεσ που διατίκενται ανά εβδομάδα ςτο Εαρινό Εξάμθνο : 4 Σφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου: 4.
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Εαρινοφ Εξαμήνου: 4.
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