ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
ΦΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΛΙΜΕΝΟΥΤΛΑΚΩΝ

Κατεύθυνση: Ηλεκτρολόγοι - Ηλεκτρονικοί
Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
2ο Έτος πουδών

1

ΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ
Β΄ ΕΣΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΤΛΑΚΩΝ
ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
Β Ζτοσ
Χειμερινό Εξάμηνο
1.

Ϊρεσ/ Εαρινό Εξάμηνο
εβδ.

Ϊρεσ/
εβδ.

ΘΕΩΤΘΦΙΜΡΥ & ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΡΥ
ΘΝΕΜΦΤΡΞΑΓΟΘΦΙΥΞΡΥ / ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ
ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ

3

ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ ΜΑΙ
ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ

3

2.

ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑ

3

ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΑΧΦΡΞΑΦΙΥΞΡΧ

2

3.

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ I

4

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ IΙ

4

4.

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ

3

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΕΥ ΞΘΧΑΟΕΥ

3

ΟΑΧΦΙΜΡΙ ΜΙΟΘΦΘΤΕΥ

4

ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΘΥ
ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ

3

6.

ΟΑΧΦΙΜΑ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΡΤΓΑΟΑ ΥΦΘ
ΟΑΧΥΙΣΝΡΙΑ

3

ΒΡΘΘΘΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΑ ΣΝΡΙΡΧ

3

7.

ΔΙΜΦΧΑ Θ/Χ

3

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΥ H/Y

3

8.

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι

2

ΝΡΓΙΜΘ ΥΧΕΔΙΑΥΘ

2

9.

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ III

3

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) ΙΙ

2

10.

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ III

3

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ IV

3

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ IV

3

5.

11.
φνολο

31

φνολο

31

2

Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
ΘΕΩΤΘΦΙΜΡΥ & ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΡΥ
ΘΝΕΜΦΤΡΞΑΓΟΘΦΙΥΞΡΥ / ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ ΘΕΩΤΙΑ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ
Διδαςκόμενο Μάθημα

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΘΕΩΤΘΦΙΜΡΥ & ΕΦΑΤΞΡΥΞΕΟΡΥ ΘΝΕΜΦΤΡΞΑΓΟΘΦΙΥΞΡΥ/ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΘ
ΘΕΩΤΙΑ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ
Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ)
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν τισ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ του Θλεκτρομαγνθτιςμοφ και των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (θλεκτρικι τάςθ,
θλεκτρικό ρεφμα, ςφνκετθ αντίςταςθ, ιςχφσ κ.λ.π.), τα ςτοιχειϊδθ θλεκτρικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν ζνα θλεκτρικό κφκλωμα
κακϊσ και τουσ βαςικοφσ νόμουσ και κανόνεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μελζτθ και ανάλυςθ των θλεκτρικϊν
κυκλωμάτων. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτα κυκλϊματα εναλλαςςομζνου ρεφματοσ τα οποία είναι ςθμαντικότατα ςτισ
εφαρμογζσ. Φο μάκθμα αποτελεί κεμελιϊδεισ υπόβακρο για όλα τα μακιματα Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ,
Φθλεπικοινωνιϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Θεωρία Μυκλωμάτων ΙΙ – Υ.Α.Ε.», Α. Ξαγουλάσ.
2. «Θλεκτρομαγνθτικά πεδία και εφαρμογζσ», Α. Ξαγουλάσ.
3. «Θλεκτρικά Μυκλϊματα», Ι.Δ.Μανελλόπουλοσ, Χ. Ο. Βαηοφρασ, Υ.Ο. Νιβιεράτοσ.
4. «Ξακιματα Ειδικισ Θλεκτροτεχνίασ – Φόμοσ Ι», Ε.Ο. Σρωτονοτάριοσ.
5. «Electric Circuits», J.A. Edminister Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill.
6. «Engineering Circuit Analysis», W. H. Hayt and J.E. Kemmerly, Mc Graw Hill.
7. Υθμειϊςεισ εκάςτοτε διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα Υυναρτιςεισ μίασ μεταβλθτισ, παράγωγοι, αόριςτο και οριςμζνο ολοκλιρωμα ςτοιχειωδϊν ςυναρτιςεων.
Γραμμικι Άλγεβρα πίνακεσ, ορίηουςεσ, γραμμικά ςυςτιματα. Ξιγαδικοί αρικμοί (βαςικζσ πράξεισ, πολικι - εκκετικι μορφι).
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν. Απαιτείται
οπωςδιποτε θ χριςθ υπολογιςτικισ αρικμομθχανισ επιςτθμονικοφ τφπου (scientific calculator) με δυνατότθτα πράξεων
μιγαδικϊν αρικμϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΘΕΞΕΝΕΙΩΔΕΙΥ ΕΟΟΡΙΕΥ ΦΡΧ ΘΝΕΜΦΤΙΥΞΡΧ
- Θλεκτρικό ρεφμα, Θλεκτρικι τάςθ, Θλεκτρεγερτικι δφναμθ.
- Ξορφζσ τάςεων και ρευμάτων. Εντάςεισ και τάςεισ τθσ φφςεωσ και τθσ τεχνικισ.
- Αγωγοί , μονωτζσ, θμιαγωγοί.
- Οόμοσ Ohm ειδικι αντίςταςθ.
- Οόμοσ Joule θλεκτρικι ιςχφσ.
2. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΥΦΡΙΧΕΙΡ
- Θλεκτρικό ςτοιχείο, φορζσ αναφοράσ τάςεωσ - ρεφματοσ. Ζννοια τθσ γραμμικότθτασ θλεκτρικοφ ςτοιχείου.
- Ενεργθτικά και πακθτικά θλ. Υτοιχεία.
- Φα 3 βαςικά θλεκτρικά ςτοιχεία R, L, C, ςχζςεισ τάςεωσ - ρεφματοσ.
- Σθγζσ τάςεωσ και ρεφματοσ (ιδανικζσ και πραγματικζσ).
3. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΜΧΜΝΩΞΑ/ΔΙΜΦΧΡ
- Φοπολογικζσ ζννοιεσ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων (κόμβοσ, βρόχοσ, οφκαλμόσ, ςυνδεςθ ςειράσ και παράλλθλθ).
- Οόμοι Kirchhof. Ματάςτρωςθ εξιςϊςεων αναλφςεωσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ / δικτφου ςτο ςυνεχζσ ρεφμα, παραδείγματα.
- Ιςοηφγιο ιςχφοσ θλεκτρικοφ δικτφου παραδείγματα.
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4. ΒΑΥΙΜΕΥ ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΑΟΑΝΧΥΕΩΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ/ΔΙΜΦΧΩΟ
- Ιςοδφναμα θλεκτρικά δίκτυα, ιςοδυναμία πραγματικϊν πθγϊν τάςεωσ – ρεφματοσ.
- Θεϊρθμα Millman και δυαδικό.
- Θεϊρθμα επαλλθλίασ.
- Διαιρζτθσ τάςεωσ και ρεφματοσ. Εφαρμογζσ - παραδείγματα.
5. ΘΝΕΜΦΤΙΜΑ ΜΧΜΝΩΞΑΦΑ/ΔΙΜΦΧΑ ΥΦΘΟ ΘΞΙΦΡΟΙΜΘ ΞΡΟΙΞΘ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ
- Ξιγαδικοί αρικμοί, βαςικζσ πράξεισ, πολικι/εκκετικι μορφι.
- Σαράςταςθ θμιτονοειδοφσ ςυναρτιςεωσ με χριςθ ςτρεφομζνου μιγαδικοφ αρικμοφ (phasor).
- Ζννοια τθσ «μόνιμθσ κατάςταςθσ».
- Υχζςεισ τάςεωσ-ρεφματοσ των τριϊν βαςικϊν θλεκτρικϊν ςτοιχείων R,L,C ςτο μιγαδικό επίπεδο. Υφνκετθ αντίςταςθ
Η(ω).
- Ανάλυςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων/δικτφων ςτθν Θ.Ξ.Μ.
- Ιςχφσ ςτθν Θ.Ξ.Μ. (ενεργόσ – άεργοσ – φαινομζνθ), ςυντελεςτισ ιςχφοσ.
- Ιςοηφγιο ιςχφοσ θλεκτρικοφ δικτφου. Εφαρμογζσ – παραδείγματα.
6. ΦΡ ΘΝΕΜΦΤΡΞΑΓΟΘΦΙΜΡ ΣΕΔΙΡ - ΒΑΥΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ
Σθγζσ του θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου: Θλεκτρικό φορτίο, κατανομζσ φορτίου, πυκνότθτεσ φορτίου. Θλεκτρικό ρεφμα,
πυκνότθτα θλεκτρικοφ ρεφματοσ (χωρικι και επιφανειακι). Υυςχζτιςθ πυκνοτιτων ρεφματοσ και φορτίου. Εξίςωςθ
ςυνεχείασ και αρχι διατιρθςθσ του φορτίου.


Εξίςωςθ θλεκτρομαγνθτικισ δφναμθσ Lorentz για ζνα ςθμειακό φορτίο. Ρριςμόσ πεδίων E και B .
Θλεκτρομαγνθτικι δφναμθ Lorentz ανά μονάδα μικουσ ςε γραμμικό αγωγό. Ζννοιεσ τθσ ροισ και τθσ πυκνότθτασ ροισ.
Υυντακτικζσ ςχζςεισ των πεδίων. Θλεκτρικό πεδίο, διθλεκτρικά υλικά. Ξαγνθτικό πεδίο, μαγνθτικά υλικά. Ξόνιμο πεδίο ροισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αγϊγιμα υλικά.
Θλεκτρικι τάςθ. Θλεκτροδιαχωριςτικζσ δυνάμεισ. Θλεκτρεγερτικι δφναμθ.
Γενικευμζνοσ νόμοσ του Ohm, εφαρμογι του ςε αγϊγιμα υλικά και ςε θλεκτρικζσ πθγζσ.
7. ΔΙΑΦΧΣΩΥΘ ΦΩΟ ΕΠΙΥΩΥΕΩΟ MAXWELL ΥΕ ΡΝΡΜΝΘΤΩΦΙΜΘ ΞΡΤΦΘ
Επιφάνειεσ και καμπφλεσ ςτον χϊρο.
Οόμοσ Faraday, Οόμοσ Ampere - Maxwell, Οόμοσ Gauss για το θλεκτρικό πεδίο, Οόμοσ Gauss για το μαγνθτικό πεδίο.
Εξειδίκευςθ των εξιςϊςεων για τισ περιπτϊςεισ ςτατικϊν πεδίων και μονίμου πεδίου ροισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ
παραδείγματα.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί (α) να εξοικειωκοφν με τθ ςυμπεριφορά των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων τόςο ςτο ςυνεχζσ όςο και ςτο εναλλαςςόμενο
ρεφμα και (β) 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», Φόμοσ 1οσ, Σερράκθ – Βαςιλείου, Κδρυμα Ευγενίδου 2001.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα προςαρμόηεται από το διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΙΥΑΓΩΓΘ.
1.1 Γενικά, ςφςταςθ τθσ φλθσ, Οόμοσ του Coulomb.
2. ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΣΕΔΙΡ.
2.1 Ζννοια, ζνταςθ πεδίου, δυναμικό πεδίου, αρχι επαλλθλίασ.
2.2 Διαφορά δυναμικοφ, πεδίο Coulomb.
2.3 Μίνθςθ θλεκτρικοφ πεδίου, θλεκτρικι ροι, πυκνότθτα πεδίου.
3. ΣΧΜΟΩΦΕΥ.
3.1 Χωρθτικότθτα αγωγοφ, χωρθτικότθτα γραμμϊν αγωγοφ.
3.2 Υυνδεςμολογία πυκνωτϊν (παράλλθλθ, ςε ςειρά, μικτι).
3.3 Ενζργεια φορτιςμζνου πυκνωτι, πυκνότθτα ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου.
4. ΔΙΘΝΕΜΦΤΙΜΑ ΥΕ ΘΝΕΜΦΤΙΜΡ ΣΕΔΙΡ.
4.1 Γενικά, διθλεκτρικι ςτακερά, διθλεκτρικι αντοχι.
4.2 Ρριακζσ ςυνκικεσ, διάκλαςθ δυναμικϊν γραμμϊν.
4.3 Θλεκτρικό δίπολο, θλεκτρικι ροπι, διθλεκτρικι πόλωςθ.
4.4 Ζνταςθ θλεκτρικοφ πεδίου μζςα ςε διθλεκτρικό.
4.5 Φφποι και βιομθχανικι καταςκευι πυκνωτϊν.
4.6 Σιεηοθλεκτριςμόσ, θλεκτρικό πεδίο τθσ γθσ, αλεξικζραυνο.
5. ΟΡΞΡΥ ΦΡΧ OHM – ΑΟΦΙΥΦΑΥΘ ΑΓΩΓΡΧ.
5.1 Θλεκτρικό ρεφμα – θλεκτρικζσ πθγζσ – θλεκτρικά κυκλϊματα.
5.2 Οόμοσ του Ohm – αντίςταςθ αγωγοφ – ειδικι αντίςταςθ.
5.3 Ενζργεια και ιςχφσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
5.4 Υυνδεςμολογία αντιςτάςεων (ςε ςειρά,παράλλθλθ,μικτι).
5.5 Βιομθχανικι καταςκευι αντιςτατϊν – κϊδικασ χρωμάτων. Τοοςτάτεσ και Σοτενςιόμετρα.
6. ΘΕΤΞΙΜΡΥ ΟΡΞΡΥ ΦΡΧ JOULE, ΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΙ.
6.1 Θερμικόσ νόμοσ του Joule, εφαρμογζσ.
6.2 Χπολογιςμόσ των αγωγϊν ςε πυκνότθτα ρεφματοσ και πτϊςθ τάςεωσ.
7. ΘΝΕΜΦΤΙΜΑ ΔΙΜΦΧΑ.
7.1 Ειςαγωγι, οριςμοί, κανόνεσ Kirchhoff.
7.2 Σθγζσ τάςεωσ και πθγζσ ρεφματοσ, ςυνδεςμολογία.
7.3 Ξζκοδοσ βρογχικϊν εντάςεων για τθν επίλφςθ δικτφου.
7.4 Ξζκοδοσ κομβικϊν εντάςεων για τθν επίλφςθ δικτφου.
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7.5 Γζφυρεσ Υ.Τ., γζφυρα Wheatsrone.
7.6 Διαιρζτεσ – καταμεριςτζσ τάςεωσ.
7.7 Μυκλϊματα Υ.Τ. για φόρτιςθ και εκφόρτιςθ πυκνωτϊν.
8. ΘΕΩΤΘΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΔΙΜΦΧΩΟ.
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. ΘΝΕΜΦΤΙΜΑ ΦΑΙΟΡΞΕΟΑ ΜΑΦΑ ΦΘΟ ΕΣΑΦΘ ΔΧΡ ΞΕΦΑΝΝΩΟ.
9.1 Εξαγωγι θλεκτρονίων από τα μζταλλα, φαινόμενα κατά τθν επαφι δφο ομοίων μετάλλων, κερμοθλεκτρικό φαινόμενο.
10. ΑΓΩΓΙΞΡΦΘΦΑ ΧΓΤΩΟ.
10.1 Γενικά, οριςμοί, θλεκτρόλυςθ, θλεκτρολυτικό δυναμικό.
10.2 Φο βολτάμετρο ωσ αποδζκτθσ, Θλεκτρικά ςτοιχεία, Υτοιχείο Leclanche, Υυνδεςμολογία θλεκτρικϊν ςτοιχείων,
Υυςςωρευτζσ, Χαρακτθριςτικά μεγζκθ ςυςςωρευτϊν.
10.3 Υυςςωρευτζσ μολφβδου.
11. ΞΑΓΟΘΦΙΜΡ ΣΕΔΙΡ.
11.1 Γενικά, Φυςικοί και τεχνθτοί μαγνιτεσ, Ξαγνθτικό πεδίο.Οόμοσ Laplace – Ξαγνθτικι επαγωγι, Δφναμθ Laplace ςε
ρευματοφόρο αγωγό.
11.2 Ξαγνθτικι ροπι – Ξαγνθτικό δίπολο, Ξαγνθτικζσ δυναμικζσ γραμμζσ – Ξαγνθτικι ροι. Οόμοσ Coulomb ςτο
Ξαγνθτιςμό.
12. ΣΤΡΕΝΕΧΥΘ ΦΡΧ ΞΑΓΟΘΦΙΜΡΧ ΣΕΔΙΡΧ – ΘΝΕΜΦΤΡΞΑΓΟΘΦΙΥΞΡΥ.
12.1 Γενικά, Φο μαγνθτικό πεδίο ρευαμτοφόρου αγωγοφ – Οόμοσ Biot και Savart, Θεϊρθμα του Ampere.
12.2 Επίλυςθ χαρακτθριςτικϊν μορφϊν μαγνθτικϊν πεδίων.
13. Θ ΧΝΘ ΞΕΥΑ ΥΕ ΞΑΓΟΘΦΙΜΡ ΣΕΔΙΡ.
13.1 Ειςαγωγι – Ξαγνθτικι διαπερατότθτα, Ξαγνθτικι ροπι ςε υλικά – Επιφανειακό ρεφμα, Ξαγνθτικι διζγερςθ,
Ξαγνθτικι κωράκιςθ.
13.2 Ξαγνθτικι υςτζρθςθ, Απϊλειεσ από μαγνθτικι υςτζρθςθ.
13.3 Θλεκτρομαγνιτεσ και εφαρμογζσ τουσ.
14. ΕΣΑΓΩΓΘ.
14.1 Γενικά, Οόμοσ Faraday, Φορά επαγωγικοφ ρεφματοσ – Οόμοσ Lenz, Δινορρεφματα.
14.2 Αυτεπαγωγι (παραδείγματα), Αποτελζςματα τθσ αυτεπαγωγισ, Ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου, Αμοιβαία επαγωγι.
14.3 Υυνδεςμολογία πθνίων αυτεπαγωγισ (ςε ςειρά, παράλλθλθ).
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ I

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ I
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 26

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ των βαςικϊν ςτοιχείων θλεκτρονικισ. Υτο επόμενο ςτάδιο παρουςιάηεται θ
χριςθ τουσ ςε βαςικά Αναλογικά Θλεκτρονικά Μυκλϊματα, 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. Υτον 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. Μαραγιάννθ, Ξ. Υκλαβοφνου, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιου,
Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
2. «Υτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Μαραγιάννθ, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
3. «Αναλογικά Μυκλϊματα Φθλεπικοινωνιϊν», Ε. Μαραγιάννθ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
Προαπαιτοφμενα:
(α) Ξακθματικά (Ανάλυςθ Fourier, Ξιγαδικοί Αρικμοί, Σίνακεσ, Απλά ολοκλθρϊματα, Διαφορικζσ Εξιςϊςεισ).
(β) Θλεκτροτεχνία (Θεωρία Μυκλωμάτων: Υτοιχεία δικτφου, Βαςικά Θεωριματα, απόκριςθ κυκλϊματοσ ςτο πεδίο του χρόνου
και ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ).
(γ) Θλεκτροτεχνία (Ανάδραςθ).
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
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. Μρυςταλλοδίοδοσ, 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 Φροφοδοτικά. Απλι –διπλι ανόρκωςθ, χαρακτθριςτικά ςτοιχεία διόδων που
χρθςιμοποιοφνται ςε ανορκωτικζσ διατάξεισ, κυκλϊματα εξομάλυνςθσ (φίλτρα C, Σ και L).
Εργαςτιριο 5ο : Ανορκωτικζσ διατάξεισ.
Εργαςτιριο 6ο : Τροφοδοτικά.

3.

Σακθτικά φίλτρα.
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Φαξινόμθςθ, Υυνάρτθςθ Ξεταφοράσ, Μλίςθ ςτθ ηϊνθ αποκοπισ, decibel, Μυκλϊματα Ρλοκλιρωςθσ και Διαφόριςθσ,
Υχεδίαςθ και Ανάλυςθ Βακυπερατοφ, Χψιπερατοφ, 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.

Φελεςτικόσ Ενιςχυτισ, Ενεργά φίλτρα.
Μυκλϊματα τελεςτικοφ ενιςχυτι (ακροιςτισ, πολλαπλαςιαςτισ, διαφοριςτισ, ολοκλθρωτισ κ.α.).
Υχεδίαςθ 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.).
Ρπτικοθλεκτρονικζσ Διατάξεισ Θμιαγωγϊν (Laser, Φωτοδίοδοσ, οπτικοί ενιςχυτζσ, πακθτικζσ οπτικζσ διατάξεισ και
φίλτρα).
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ

ΘΝΕΜΦΤΡΝΡΓΙΜΡ ΥΧΕΔΙΡ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Βϋ
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 39

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ βαςικζσ γνϊςεισ επί κεμάτων θλεκτρολογικοφ ςχεδίου και να εξοικειωκοφν με τθ ςχεδίαςθ και
αναγνϊριςθ θλεκτρολογικϊν εξαρτθμάτων και απλϊν ςυνόλων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Θλεκτρολογικό Υχζδιο», Ιακ. Β. Μαρατράςογλου, Εκδόςεισ Κων, 1998, ISBN: 960-405-857-6.
2. «Θλεκτρολογικό Υχζδιο ΙΙ», Ανδρζα Γουτθ, Εκδόςεισ Κων, 2005, ISBN: 960-411-201-5.
Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα, ςτο ςφνολό του, είναι εργαςτθριακό.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ειςαγωγι ςτο θλεκτρολογικό ςχζδιο. ργανα ςχεδίαςθσ, Γραμμογραφία.
Γενικά περί Θ/Ν ςχεδίου. Είδθ Θ/Ν ςχεδίου - Θλεκτρολογικά ςφμβολα.
Εςωτερικζσ Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ:
α) Υυνδεςμολογία απλοφ διακόπτθ.
β) Υυνδεςμολογία με διακόπτθ κομμιτατζρ (επιλογισ).
γ) Υυνδεςμολογία ακραίου αλλζ-ρετοφρ και ρευματοδότθ. Υυνδεςμολογία πλιρουσ γραμμισ φωτιςμοφ.
δ) Υυνδεςμολογία λαμπτιρα φκοριςμοφ.
ε) Ξονοφαςικόσ πίνακασ τριϊν γραμμϊν - πζντε γραμμϊν.
ςτ) Φριφαςικόσ πίνακασ ζξι γραμμϊν.
η) Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ κλιμακοςταςίου με χρονοδιακόπτθ.
θ) Σλιρθσ θλεκτρικι εγκατάςταςθ κατοικίασ και υπολογιςμόσ τθσ διατομισ των γραμμϊν.
Ξθχανζσ Ε.Τ.:
α) Σαραλλθλιςμόσ εναλλακτιρα ςτο δίκτυο-παράλλθλθ λειτουργία εναλλακτιρων.
β) Υυνδεςμολογία τριφαςικοφ κινθτιρα με χειροκίνθτο διακόπτθ Χ/Δ.
Μυκλϊματα Αυτοματιςμϊν:
α) Υυνδεςμολογία τριφαςικοφ κινθτιρα με απλό αυτόματο διακόπτθ και τθλεχειριςμό.
β) Υυνδεςμολογία αυτόματθσ αναςτροφισ τριφαςικοφ κινθτιρα.
γ) Υυνδεςμολογία αυτόματου ΑΥΦΕΤΑ - ΦΤΙΓΩΟΡ (Χ/Δ).
ΑΧΦΡΞΑΦΙΥΞΡΙ:
α) Υφμβολα αυτοματιςμϊν.
β) Τφκμιςθ ταχφτθτασ κινθτιρα DC.
γ) Βιομθχανικοί μετατροπείσ με κυρίςτορ, για κινθτιρεσ DC.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΟΑΧΦΙΜΡΙ ΜΙΟΘΦΘΤΕΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΑΧΦΙΜΡΙ ΜΙΟΘΦΘΤΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΣΘΓΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑΥ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 9
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ 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 αεροςτροβίλων. Ρι κεωρθτικζσ γνϊςεισ
εμπεδϊνονται με τθν επίλυςθ υπολογιςτικϊν κεμάτων και τθν επεξεργαςία πειραματικϊν μετριςεων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ξθχανζσ Εςωτερικισ Μαφςεωσ», Ν.Χ. Μλιανθ, Ι.Μ. Οικολοφ και Ι.Α. Υιδζρθ, Φόμοι 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. «Οαυτικοί Αεριοςτρόβιλοι», Φόμοι Ι και ΙΙ, Ι. Τουμελιϊτθσ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ.
4. Υθμειϊςεισ διδάςκοντα (παρουςιάςεισ, διαλζξεισ, αςκιςεισ).
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Ρι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% περίπου των ςυνολικϊν. Φα 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.

Ματάταξθ 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 - Υφγκριςθ 2-Χ και 4-Χ ναυτικϊν κινθτιρων ανάφλεξθσ με ςυμπίεςθ
– Υφγκριςθ 4-Χ 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.

Υτοιχειϊδθσ καταςκευαςτικι και λειτουργικι περιγραφι δομικϊν τμθμάτων ναυτικϊν εμβολοφόρων κινθτιρων:
Μορμόσ, βάςθ και ςϊμα κινθτιρα. Υυνδετιριοι κοχλίεσ. Μφλινδροι – χιτϊνια (ξθρά – υγρά). Μυλινδροκεφαλι.
Ξθχανιςμόσ κίνθςθσ βαλβίδων και αντλιϊν καυςίμου. Ζμβολο – ελατιρια εμβόλου,. Διωςτιρασ. Βάκτρο – ηφγωμα –
ςτυπειοκλίπτθσ ςε μεγάλεσ 2-Χ μθχανζσ. Υτροφαλοφόροσ άξονασ. Ξετάδοςθ κίνθςθσ ςτροφαλοφόρουεκκεντροφόρου: Υχζςθ μετάδοςθσ ςε 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, τρόποι μετάδοςθσ, ρφκμιςθ χρονιςμοφ λειτουργίασ.
Σροτεινόμενεσ επιδείξεισ - εφαρμογζσ ςτθ διάρκεια επιςκζψεων ςτα πλοία / μονάδεσ / κ.α. : Αναγνϊριςθ τμθμάτων
κινθτιρα.

3.

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

4.

Ματθγοριοποίθςθ και Αρχι Νειτουργίασ Αεροςτροβίλων: Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ αεροςτροβίλων. Ανάλυςθ
διεργαςιϊν. Βαςικά τμιματα και δομι αεροςτροβίλων. Γενικι ςφγκριςθ με εμβολοφόρεσ Ξ.Ε.Μ. Ανάλυςθ
αεροςτροβίλων ανοικτοφ και κλειςτοφ κυκλϊματοσ. Ανάλυςθ διάφορων διατάξεων ατράκτων. Χαρακτθριςτικζσ
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παράμετροι. Εφαρμογζσ Αεροςτροβίλων: Αεριοςτρόβιλοι μθχανικισ ιςχφοσ και εφαρμογζσ. Σλεονεκτιματα,
μειονεκτιματα, εφαρμογι ςε ςυνδυαςμζνουσ κφκλουσ και ςυμπαραγωγι. Διατάξεισ. Φρζχουςα τεχνολογία και
τεχνολογία αιχμισ.
5.

Οαυτικοί Αεριοςτρόβιλοι: Ξθχανζσ και διατάξεισ όπου χρθςιμοποιοφνται. Σλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςε
ςχζςθ με τισ εμβολοφόρεσ ΞΕΜ για τθ πρόωςθ πλοίων. Φαξινόμθςθ 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.
Ξικτόσ κφκλοσ ι κφκλοσ Seilinger.

7.

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

8.

Σραγματικι 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 (ΑΟΥ): Ξετατροπι
διαγράμματοσ p-φ ςε διάγραμμα πίεςθσ κυλίνδρου p - ςτιγμιαίου όγκου V. Χπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου,
ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ για 2-Χ και 4-Χ μθχανζσ, ενδεικνφμενθσ ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου (isfc) και μζςθσ
ενδεικνφμενθσ πίεςθσ. Χπολογιςτικό Θζμα: Ξετατροπι δυναμοδεικτικοφ διαγράμματοσ από p-φ ςε p-V.
Ρλοκλιρωςθ και υπολογιςμόσ εμβαδοφ. Χπολογιςμόσ ενδεικνφμενου ζργου, ενδεικνφμενθσ ιςχφοσ και μζςθσ
ενδεικνφμενθσ πίεςθσ.

9.

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

10.

Σραγματικι 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. Μαφςθ: Χθμικζσ αντιδράςεισ πλιρουσ (ςτοιχειομετρικισ) και τζλειασ
καφςθσ (χωρίσ διάςταςθ) διαφόρων καυςίμων υδρογονανκράκων Χ/Α. Ρριςμόσ ςτοιχειομετρικοφ λόγου αζρα –
καυςίμου και αντιπροςωπευτικζσ τιμζσ για αζρια και υγρά καφςιμα εμβολοφόρων κινθτιρων. Χθμικζσ αντιδράςεισ
καφςθσ καυςίμων Χ/Α με περίςςεια αζρα (φτωχι καφςθ) και με περίςςεια καυςίμου (πλοφςια καφςθ). Ρριςμοί
λόγου αζρα – καυςίμου AFR και λόγου ιςοδυναμίασ αζρα – καυςίμου (λα). Χπολογιςμόσ γραμμομοριακϊν
ςυςτάςεων αερίων προϊόντων φτωχισ και πλοφςιασ καφςθσ. Ξζτρθςθ κερμογόνου δφναμθσ καυςίμων –
Φεκμθρίωςθ τθσ χριςθσ τθσ κατϊτερθσ κερμογόνου δφναμθσ ζναντι τθσ ανϊτερθσ ςτουσ εμβολοφόρουσ κινθτιρεσ.
Χαρακτθριςτικά τυπικοφ υγροφ καυςίμου.

11.

Σραγματικι λειτουργία ναυτικϊν εμβολοφόρων μθχανϊν: Ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ εμβολοφόρου κινθτιρα: Ρριςμοί
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. Χπολογιςμόσ κερμικισ ιςχφοσ απωλειϊν καυςαερίων.
Σροχποκζςεισ μθχανικισ ομοιότθτασ ςειράσ εμβολοφόρων κινθτιρων. Ρριςμόσ ειδικισ ταχφτθτασ περιςτροφισ.
Εργαςτιριο/Χπολογιςτικό κζμα: Σεριγραφι 4-Χ κινθτιρα ςυηευγμζνου με πζδθ. Νιψθ μετριςεων κατανάλωςθσ
καυςίμου, πραγματικισ ιςχφοσ, κερμοκραςιϊν αζρα ειςαγωγισ, καυςαερίων και κυκλϊματοσ ψυκτικοφ φδατοσ.
Χπολογιςμόσ πραγματικισ ιςχφοσ, λόγου ιςοδυναμίασ αζρα/καυςίμου, ενεργειακόσ ιςολογιςμόσ κινθτιρα, εκτίμθςθ
άδθλων απωλειϊν. Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν εργαςία.

12.

Σραγματικι 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
αεριοςτρόβιλου.
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13.

Σραγματικι λειτουργία αεροςτροβίλων: Ξελζτθ τθσ επίδραςθσ των παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ
αεροςτροβίλων. Ξελζτθ τθσ επίδραςθσ τθσ ςφνκεςθσ του αζρα και του καυςίμου ςτισ επιδόςεισ αεριοςτρόβιλου.
Χπολογιςμόσ κφκλου αεριοςτρόβιλου με παραδοχι ςτακερϊν ιδιοτιτων εργαηόμενου μζςου. Χπολογιςτικό κζμα:
Επίδραςθ ςυνκθκϊν περιβάλλοντοσ ςτισ επιδόςεισ αεριοςτρόβιλου. Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με
επεξεργαςία αποτελεςμάτων που αφορά ςτθν μελζτθ τθσ επίδραςθσ των ατμοςφαιρικϊν ςυνκθκϊν, του καυςίμου
και επιλεγμζνων παραμζτρων ςχεδίαςθσ ςτισ επιδόςεισ αεροςτροβίλων.
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Κατεφθυνςη : ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΟΑΧΦΙΜΑ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ
ΡΤΓΑΟΑ ΥΦΘ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΟΑΧΦΙΜΑ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΡΤΓΑΟΑ ΥΦΘ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ ΜΑΙ ΘΑΝΑΥΥΙΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να (α) αναγνωρίηουν τα θλεκτρονικά ναυτιλιακά όργανα των πλοίων, (β) χρθςιμοποιοφν το δρομόμετρο, βυκόμετρο και
τθ ναυτιλιακι πυξίδα του ςκάφουσ, (γ) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ, (δ) αναγνωρίηουν τα
ςυςτιματα δορυφορικισ ναυτιλίασ και (ε) να χρθςιμοποιοφν το GPS του ςκάφουσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Οαυτικά Θλεκτρονικά ργανα και Υυςτιματα Θλεκτρονικοφ Χάρτθ ECDIS», Ακ. Θ. Σαλλθκάρθ - Γ. Θ. Ματςοφλθ - Δ. Α.
Δαλακλι, Εκδόςεισ Ιδρφματοσ Ευγενίδου, Ζκδοςθ 2016.
2. «Εγχειρίδιο Υ.ΜΧ.ΣΕΤ.Υ./Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.», Χ.ΟΑ.Ο.Σ./Α.Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ./Δ.ΕΜΣ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ:
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΣΧΠΙΔΕΥ - Γυροςκοπικζσ πυξίδεσ - Σεριγραφι του γυροςκοπίου. Ελεφκερο γυροςκόπιο - Ιδιότθτεσ του γυροςκοπίου Υυμπεριφορά του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε ςχζςθ με επίπεδο του ορίηοντα ςτα διάφορα πλάτθ τθσ Γθσ - Επίδραςθ του
πλάτουσ και τθσ κατεφκυνςθσ του άξονα ςτθ φαινόμενθ κακ’ φψοσ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Επίδραςθ του
πλάτουσ ςτθ φαινόμενθ κακ’ αηιμοφκ κίνθςθ του άξονα του γυροςκοπίου - Ξετατροπι του ελεφκερου γυροςκοπίου ςε
ελεγχόμενο και ςτακεροποίθςθ του άξονά του ςτον μεςθμβρινό - Υφάλμα πλάτουσ - Υφάλμα πλάτουσ, πορείασ και ταχφτθτασ
- Σαράγοντεσ από τουσ οποίουσ εξαρτάται το μζγεκοσ και το πρόςθμό του - Χπολογιςμόσ τθσ τιμισ του ςφάλματοσ και του
πρόςθμου του με χριςθ του μακθματικοφ τφπου και των ειδικϊν πινακιδίων - Αντιςτάκμιςθ ι διόρκωςθ ςτουσ διαφόρουσ
τφπουσ γυροπυξίδων - Υφάλματα που δθμιουργεί θ αλλαγι πορείασ ι ταχφτθτασ - Υφάλματα που δθμιουργεί ο διατοιχιςμόσ
και ο προνευςταςμόσ του πλοίου - Διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ και κράτθςθσ γυροπυξίδων - Αναγνϊριςθ τυχόν ανωμαλιϊν και
αντιμετϊπιςι τουσ - Αναφορά ςτον απαιτοφμενο χρόνο ςτακεροποίθςθσ των πυξίδων ςτον Βορρά από τθν αποκατάςταςθ
λειτουργίασ τουσ - Σεριγραφι των επαναλθπτϊν - Τφκμιςθ των επαναλθπτϊν - Φρόποι μεταβίβαςθσ των πλθροφοριϊν
πορείασ ςε άλλα όργανα (RADAR,GPS κ.λπ.) - Σεριγραφι του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Ζλεγχοσ τθσ ςωςτισ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ςιμανςθσ βλάβθσ - Συξίδεσ laser - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Υφάλματα - Χειριςμόσ - Υυντιρθςθ - Συξίδεσ οπτικισ ίνασ - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Υφάλματα - Χειριςμόσ - Υυντιρθςθ - Δορυφορικζσ πυξίδεσ - Αρχζσ λειτουργίασ - Διαφοροποιιςεισ από λοιποφσ τφπουσ Υφάλματα - Χειριςμόσ - Υυντιρθςθ.
2. AYTOMATA ΣΘΔΑΝΙΑ - Θ τιρθςθ τθσ πορείασ του πλοίου και οι τρόποι διαπιςτϊςεωσ εκτροπισ από τθν πορεία του και
επαναφορά του ςε αυτιν - Υυγκρότθςθ ςφγχρονθσ εγκαταςτάςεωσ πθδαλουχίασ. Νειτουργία των μονάδων τθσ - Θλεκτρικόσ
ζλεγχοσ ςτροφισ του πθδαλίου - Χειροκίνθτθ λειτουργία του πθδαλίου - Αυτόματθ λειτουργία του πθδαλίου - Διακόπτεσ και
ρυκμιςτζσ των αυτόματων πθδαλίων - Επίδραςθ και αποτζλεςμα κάκε ρυκμιςτι και παράμετροι που επθρεάηουν τθ ρφκμιςι
του ι τθ ςυνδυαςμζνθ ρφκμιςθ περιςςότερων ρυκμιςτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των προρυκμιηομζνων ρυκμιςτϊν) Χρθςιμοποίθςθ των καταγραφϊν του πορειογράφου για τθ διαπίςτωςθ των κατάλλθλων ρυκμίςεων - Διαδικαςία εκκίνθςθσ κράτθςθσ, ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεωσ πθδαλίου - Σρολθπτικόσ ζλεγχοσ του
πθδαλίου και δοκιμζσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι - Διαδικαςία αλλαγισ τρόπου πθδαλιοφχθςθσ χειροκίνθτο αυτόματο ανάγκθσ και αντίςτροφα - Νόγοι που επιβάλλουν τθν ζγκαιρθ αλλαγι από αυτόματο ςε χειροκίνθτο - Θ
υπερκάλυψθ λειτουργιϊν (override) τθσ λειτουργίασ ανάγκθσ (emergency operation) - H αναγκαιότθτα υπάρξεωσ χειριςμοφ
ανάγκθσ τθσ πρφμθσ - Σεριγραφι λειτουργίασ χειριςτθρίου Non - Follow Up (NFU) - Σεριγραφι των θλεκτρονικϊν πθδαλίων
(Adaptive auto - pilot and steering control systems) - Σροδιαγραφζσ λειτουργίασ πθδαλίων (performance standards/imo) Δοκιμζσ και γυμνάςια του πθδαλίου ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ - Ενδείκτεσ ταχφτθτασ ςτροφισ πθδαλίου (Rate of turn
indicators).
3. ΔΤΡΞΡΞΕΦΤΑ - Φαχφτθτα και δίαρμα - Φαχφτθτα ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό - Ανάλυςθ τθσ
ταχφτθτασ ωσ προσ τθ μάηα του νεροφ και ωσ προσ τον βυκό, ςε εγκάρςια και διαμικθ ςυνιςτϊςα και επίδραςθ των
ςυνιςτωςϊν αυτϊν ςτισ ενδείξεισ των δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ θλεκτρονικϊν δρομόμετρων - Αρχι λειτουργίασ
δρομόμετρων ακουςτικοφ ςυςχετιςμοφ - Αρχι λειτουργίασ δρομόμετρων τφπου Doppler - Σικανά ςφάλματα και αιτίεσ που
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τα προκαλοφν ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Σεριγραφι δρομόμετρων δφο αξόνων και χριςθ τουσ κατά τουσ
χειριςμοφσ πρόςδεςθσ του πλοίου - Μυριότερεσ πθγζσ ςφαλμάτων ςτουσ διάφορουσ τφπουσ δρομόμετρων - Ακρίβεια
μετριςεων δρομόμετρων - Διακρίβωςθ δρομόμετρων - Φρόποσ μεταβίβαςθσ τθσ πλθροφορίασ τθσ ταχφτθτασ του πλοίου ςε
βοθκθτικοφσ ενδείκτεσ.
4. ΒΧΘΡΞΕΦΤΑ - Αρχι λειτουργίασ των βυκομζτρων - Χαρακτθριςτικά λειτουργίασ βυκομζτρων, ςυχνότθτα εκπομπισ λιψεωσ, ςυχνότθτα επαναλιψεωσ εκπομπισ και διάρκεια παλμοφ εκπομπισ - Ενδείκτεσ βάκουσ (αναλογικοί, ψθφιακοί
κ.λπ.) - Ματαγραφζασ βάκουσ - Διακόπτεσ και ρυκμιςτζσ των θχοβολιςτϊν ςυςκευϊν - Διαδικαςία εκκίνθςθσ - κράτθςθσ
ςυςκευϊν βυκομζτρων - Σεριγραφι ψευδοθχοφσ - Υφάλματα ςτισ ενδείξεισ των βυκομζτρων.
5. ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΣΝΕΧΤΙΥΕΩΥ - Φο δρομόμετρο Doppler ωσ όργανο πλευρίςεωσ - Υυςτιματα πλευρίςεωσ που εγκακίςτανται
ςτον προβλιτα με υπεριχουσ και με θλεκτρομαγνθτικά κφματα - Υυςτιματα που θ λειτουργία τουσ βαςίηεται ςτο κλαςικό
Radar και ςτο Radar διαμορφϊςεωσ ςυχνότθτασ.
6. LRIT (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) RECEIVER - Υκοπόσ ανάπτυξθσ του LRIT - Σεριγραφι των μερϊν του
ςυςτιματοσ - Εκπεμπόμενεσ πλθροφορίεσ - Σλοία που είναι υποχρεωμζνα να εκπζμπουν LRIT μθνφματα - Διαδικαςία και
τρόποσ εκπομπισ - Δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ρφκμιςισ του, ϊςτε να μπορεί να εκπζμπει τισ πλθροφορίεσ LRIT ςε
μεταβλθτά διαςτιματα.
7. ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΘ ΟΑΧΥΙΣΝΡΛΑ - Βαςικζσ αρχζσ δορυφορικισ ναυςιπλοΐασ - Δορυφορικζσ τροχιζσ (Ρι Οόμοι του Μζπλερ) Γεωδαιτικζσ ςυντεταγμζνεσ - Μακοριςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων - Φα κυριότερα ςυςτιματα
γεωδαιτικϊν ςυντεταγμζνων.
8. ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΘΥ ΟΑΧΦΙΝΙΑΥ - Ματθγορίεσ ςυςτθμάτων Δορυφορικισ Οαυτιλίασ - Σαγκόςμια και Σεριφερειακά
Υυςτιματα Δορυφορικισ Οαυτιλίασ - Δορυφορικά και επίγεια ςυςτιματα επαυξιςεων - Γενικι περιγραφι ςυςτθμάτων
Glonass, Galileo, BeiDou, EGNOS, WAAS, QZSS, GAGAN, IRNSS - Σεριγραφι του ςυςτιματοσ GPS - Δορυφόροι του ςυςτιματοσ
- Φομείσ του ςυςτιματοσ. Επίγειοι ςτακμοί ελζγχου - Αρχι λειτουργίασ και τρόποσ κακοριςμοφ του ςτίγματοσ - Μωδικοποίθςθ
των ςθμάτων - Σεριγραφι του ναυτιλιακοφ μθνφματοσ - Ακρίβεια του ςτίγματοσ - Υφάλματα του δορυφορικοφ ςυςτιματοσ Ματθγορίεσ δεκτϊν - Σεριγραφι τυπικοφ δζκτθ και αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχει - Διαφορικό GPS - Διαφορζσ
μεταξφ του GPS και των άλλων ςυςτθμάτων κακοριςμοφ του ςτίγματοσ.
9. ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΦΑΧΦΡΣΡΙΘΥΕΩΥ ΣΝΡΙΩΟ - Γενικι περιγραφι του ςυςτιματοσ AIS - Φο τθλεπικοινωνιακό μοντζλο του AIS Φφποι πομποδεκτϊν AIS - Υφνκεςθ τθσ πλθροφορίασ AIS - Διαςυνδεόμενοσ εξοπλιςμόσ με το ςφςτθμα AIS - Υφμβολα του
ςυςτιματοσ AIS - Φα πλεονεκτιματα του ςυςτιματοσ AIS - Γενικι αποτίμθςθ του ςυςτιματοσ AIS - Εξελίξεισ του ςυςτιματοσ
AIS. Φο ςφςτθμα Αναγνωρίςεωσ και Σαρακολουκιςεωσ Σλοίων Ξεγάλθσ Εμβζλειασ (LRIT).
10. ΜΑΦΑΓΤΑΦΕΙΥ ΔΕΔΡΞΕΟΩΟ ΦΑΠΙΔΙΡΧ ΜΑΙ ΣΡΤΕΙΡΓΤΑΦΡΙ - Οαυτικά ατυχιματα και θ ανάγκθ καταγραφισ των δεδομζνων
ταξιδίου - Ματαγραφι των ςτοιχείων ναυςιπλοΐασ του ςκάφουσ με ςφςτθμα VDR και ενδεικτικι καταςκευι του Ματαγραφόμενα ςτοιχεία ςυςτιματοσ VDR - Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ - Φα απλοποιθμζνα ςυςτιματα καταγραφισ
δεδομζνων ταξιδίου SVDR - Μανονιςμοί που αναφζρονται ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων VDR / SVDR - Ματαγραφι
δεδομζνων ταξιδίου με πορειογράφο - Σορειογράφοσ με καταγραφικό χαρτί - Σορειογράφοσ με θλεκτρονικό χάρτθ Σεριγραφι ςυςκευισ - Εκκίνθςθ, κράτθςθ και ρφκμιςθ ςυςκευισ - Νειτουργία ςυςκευισ - Υυναγερμοί και ςφάλματα Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ πορειογράφου.
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Κατεφθυνςη : ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΔΙΜΦΧΑ Θ/Χ.

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΔΙΜΦΧΑ Θ/Χ.
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) : 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ των δικτφων δεδομζνων και να εξοικειωκοφν με οριςμζνεσ από τισ ςθμαντικότερεσ
τεχνολογίεσ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Δίκτυα Χπολογιςτϊν», Andrew S. Tanenbaum, 4θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ.
2. «Δικτφωςθ Χπολογιςτϊν: Σροςζγγιςθ από πάνω προσ τα κάτω», James F. Kurose, Keith W. Ross, 7θ Ζκδοςθ 2018, Εκδόςεισ
Ξ. Γκιοφρδασ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Βαςικζσ ζννοιεσ.
- Φφποι μετάδοςθσ δεδομζνων (ςειριακι/ παράλλθλθ, simplex/half duplex/full duplex κ.λπ.).
- Διαμόρφωςθ (modulation).
- Σολυπλεξία (multiplexing).
- Φαξινόμθςθ δικτφων (ενςφρματα / αςφρματα, LAN/MAN/WAN κ.λπ.).
- Φεχνικζσ μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ (μεταγωγι κυκλϊματοσ και πακζτων).
- Ξζςα μετάδοςθσ δεδομζνων (ενςφρματα και αςφρματα).
2. Σο μοντζλο αναφοράσ OSI.
3. Σοπικά δίκτυα υπολογιςτών.
- Φοπολογίεσ τοπικϊν δικτφων.
- Φεχνικζσ προςπζλαςθσ του μζςου μετάδοςθσ.
- Ethernet.
- Wi-Fi.
- Δικτυακζσ ςυςκευζσ.
4. Η ςτοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP.
- Σεριγραφι των επιπζδων και των ςθμαντικότερων πρωτοκόλλων.
- Φο πρωτόκολλο IP (διευκυνςιοδότθςθ ςτο IPv4, IPv6).
5. Πρακτική εφαρμογή.
- Τυκμίςεισ Θ/Χ ςε τοπικό δίκτυο υπολογιςτϊν.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) Ι
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ του μακιματοσ είναι οι Δόκιμοι Νιμενοφφλακεσ, μετά τθν αποφοίτθςθ τουσ από τθ Υχολι 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)
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 Νιμενικοφ Υϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΝΕΠΙΜΑ
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) ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Υυνταγματάρχθ ε.α., Μακθγθτι Αγγλικισ ΥΥΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ Ορολογίασ
(Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Μωνςταντίνου Φουρίκθ, Ακινα 2002.
Ξακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Νεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Σαπαηιςθ, 1980.
3) ΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Οομικι
Βιβλιοκικθ.
Οομικό Νεξικό, εκδόςεισ Υταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Ξιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Σλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Υάκκουλασ Αντ. Ο., 2011.
Φςιζπα, Υταφρου, Σλθρεξουςίου Χπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Χποκζςεων – Schengen, ΧΣΕΠ,
«Εννοιολογικό Νεξικό Οομικισ-Διπλωματικισ Ρρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Ρργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Σολιτικοφ και Ρικονομικοφ Υυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΟΑΧΦΙΜΘΥ-ΟΑΧΦΙΝΙΑΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υερδίτςα, Σαναγιϊτθ, 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).
Μαλπαξίδθ, Σ.Γ., Μαρυοφφλλθ, Α.Α., Τάμφου Α.Δ. & Φςαοφςθ Μ.Δ., μετάφραςθ Γ.Γ. Ξιχελι, Λεξικό Ναυτικϊν & Ναυτιλιακϊν
‘Όρων (αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό), εκδόςεισ Υταφυλίδθ, Ακινα 2008.
Μαμαρινοφ, Μωνςταντίνου, Μζγα αγγλοελλθνικό & ελλθνοαγγλικό λεξικό ναυτικϊν, ναυτιλιακϊν και τεχνικϊν όρων, εκδόςεισ
Εμμ. Ο. Υταυριδάκθ, Σειραιάσ 1992.
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Σφγχρονο ναυτιλιακό εγκυκλοπαιδικό λεξικό νομικϊν-οικονομικϊν-τεχνικϊν κ.λπ. όρων (ελλθνοαγγλικό-αγγλοελλθνικό
ςυλλογικό ζργο), Interbooks, 1977.
5) ΒΙΒΝΙΑ-ΕΓΧΕΙΤΙΔΙΑ (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) ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ & ΜΕΙΞΕΟΑ ΕΣΙ ΘΕΞΑΦΙΜΩΟ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ Α.ΝΥ.-ΕΝ.ΑΜΦ
- 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: Ρι Δόκιμοι Νιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
Βϋ εαρινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ Υτόχοσ του 3ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων
Νιμενοφυλάκων ςε κζματα ενόσ ευρζοσ φάςματοσ ορολογίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που ςχετίηεται με κεματικά αντικείμενα
ναυτιλιακοφ χαρακτιρα που εμπίπτουν ςτο ςυνολικό πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Νιμενικοφ Υϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. λοι οι Δόκιμοι Νιμενοφφλακεσ, ανεξαρτιτωσ γλωςςικοφ επιπζδου που ζχουν κατακτιςει, με ι χωρίσ
πιςτοποίθςθ, διδάςκονται αναλυτικά ορολογία ναυτιλιακι, επιχειρθςιακι χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα και τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ που ζχουν αποκτιςει. Ματά 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.). Ρι 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.
Οαυτιλιακι- ορολογία:30.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Σλιρθσ κατανόθςθ αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλου κζματοσ (ομιλία, διάλογοσ επιβίωςθσ Standard IMO
Vocabulary,Διάλογοσ πλοιάρχου κινδυνεφοντοσ πλοίου με Νιμενικι Αρχι, περιςτατικοφ ναυτικοφ ατυχιματοσ ρφπανςθσ,
ζρευνασ- διάςωςθσ , δελτίο ειδιςεων/καιροφ κ.λπ.)
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Reading: Σλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου ναυτιλιακοφ , αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, δελτίου
καιροφ και επιμζρουσ ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων ναυτιλιακοφ, αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Σεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι ζκκεςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Νιμενικισ Αρχισ με κινδυνευόν πλοίο, ςε ποικίλα περιςτατικά ζρευνασ διάςωςθσ, διάλογοσ με
μζλοσ πλθρϊματοσ πλοίου, περιγραφι εικόνασ περιςτατικοφ, χϊρου, προςϊπου , ζκφραςθ απόψεων
Use of English: Οοείται 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) Ξζρθ του πλοίου εξωτερικά – εςωτερικά.
2) Είδθ πλοίων (αναλόγωσ φορτίου)(Φ/Γ, Δ/Π, Είδθ δεξαμενοπλοίων, Container ships).
3) Φα μζρθ - εξαρτιματα και ςυςτιματα ενόσ πλοίου.
4) Ευςτάκεια πλοίου - Είδθ ευςτάκειασ.
5) Φα πιςτοποιθτικά και τα θμερολόγια εμπορικοφ πλοίου.
6) Φθλεπικοινωνίεσ ςτθ ναυτιλία και ςτο Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. - Φωνθτικό Αλφάβθτο - ΙΞΡ Standard Vocabulary Οαυτιλιακζσ οδθγίεσ.
7) Επικοινωνίεσ με οπτικά ςιματα.
8) Υθμαίεσ (Διεκνισ κϊδικασ ςθμάτων).
9) Οαυτιλιακζσ μετριςεισ.
10) Φα μζλθ του πλθρϊματοσ ενόσ πλοίου και ναυτικι εργαςία - Θζματα ναυτολόγθςθσ.
11) Ιεραρχία πλοίου ειδικότθτεσ ναυτικϊν Εμπορικοφ ναυτικοφ – Αρμοδιότθτεσ ανά ειδικότθτα.
12) Οαυτικοί κόμποι – ςχοινιά & ςυρματόςχοινα – Είδθ ναυτικϊν κόμπων – Τυμοφλκθςθ.
13) Χφαλοχρωματιςμόσ-Υυντιρθςθ και επιςκευζσ πλοίου.
14) Σθδαλιουχία - είδθ πθδαλίων.
15) Εξοπλιςμόσ φορτοεκφόρτωςθσ - Διαχείριςθ φορτίων -Φόρτωςθ πλοίου και ςχετικόσ εξοπλιςμόσ.
16) Ξζςα αγκυροβολίασ – καδζνεσ – άγκυρεσ.
17) Τυμοφλκθςθ.
18) Εμπορικι δραςτθριότθτα ενόσ πλοίου – Οαυλϊςεισ - νθολογιςεισ πλοίων.
19) Οαυτικι μετεωρολογία – καιρόσ- άνεμοι- κλίμακα ΒF - άμπωτθ παλίρροια - κατάςταςθ κάλαςςασ - φψοσ κφματοσ
κλίμακα Douglas.
20) Οαυτικά ατυχιματα – είδθ ναυτικϊν ατυχθμάτων.
21)Μανόνεσ αςφαλείασ επί πλοίου - Ξζςα πυρόςβεςθσ και ςωςτικά μζςα πλοίου.
22) Επικεωριςεισ και γυμνάςια.
23) Φα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ και επιτιρθςθσ (μζκοδοι, όργανα και μετριςεισ).
24) Ξζκοδοι ναυςιπλοΐασ.
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25) Γεωγραφικά ςτοιχεία ναυτιλίασ.
26) Διεκνισ κανονιςμόσ αποφυγισ ςυγκροφςεων Δ.Μ.Α.Υ.
27) Θζματα προςταςίασ καλαςςίου περιβάλλοντοσ - Θαλάςςια αλιεία.
28) Μομβικζσ Διεκνείσ Υυμβάςεισ -Μϊδικεσ (π.χ. SOLAS, MARPOL, STCW, MLC 2006).
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. –ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ IΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Β Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙII

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: Υτόχοσ 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: Υτόχοσ 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 ςωματικιθ 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) - Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Σρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο
«Μοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινοφ Σρότυπου Εκπαίδευςθσ
Υυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙΙ
Παρατηρήςεισ Σροκειμζνου 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.
ΑΦΡΣΝΙΥΞΡΥ ΑΦΡΞΡΧ ΣΡΧ ΥΕ ΑΣΕΙΝΕΙ ΞΕ ΣΧΤΡΒΡΝΡ ΡΣΝΡ - Βαςικζσ αρχζσ αφοπλιςμοφ - Φεχνικζσ αφοπλιςμοφ:
Α) ταν απειλείςαι από μπροςτά Β) ταν απειλείςαι από πίςω - Αφοπλιςμόσ υπόπτου που ςε κρατά όμθρο - Φεχνικζσ
αφοπλιςμοφ του δράςτθ που ςε κρατά όμθρο - ΕΠΑΓΩΓΕΥ ΧΣΡΣΦΩΟ ΡΔΘΓΩΟ ΑΣΡ ΦΑ ΡΧΘΞΑΦΑ ΦΡΧΥ - Βαςικζσ αρχζσ
προςταςίασ κατά τθ εξαγωγι - Φεχνικζσ δυναμικισ εξαγωγισ υπόπτων οδθγϊν από τα οχιματα τουσ.
ΑΟΑΣΦΧΠΘ ΙΜΑΟΡΦΘΦΩΟ ΜΑΙ ΔΕΠΙΡΦΘΦΩΟ ΥΦΘΟ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘ ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ
ΣΦΩΥΕΙΥ - Φεχνικζσ αςφαλϊν πτϊςεων - Στϊςθ προσ τα εμπρόσ - Στϊςθ προσ τα πίςω - Σλαϊνι πτϊςθ - Στϊςθ προσ τα
εμπρόσ με κυβίςτθςθ.
ΑΣΡΜΤΡΧΥΕΙΥ ΧΦΧΣΘΞΑΦΩΟ - Φεχνικζσ αποκροφςεων - Ψθλι απόκρουςθ - Ξζςθ απόκρουςθ - Χαμθλι απόκρουςθ.
ΑΣΡΦΧΓΕΥ - Ξεμονωμζνθ αποφυγι - Αποφυγι με ταυτόχρονο μπλοκάριςμα του αντιπάλου - Αποφυγι με ταυτόχρονο
πλιγμα ςτον αντίπαλο.
ΧΤΘΥΘ ΕΝΕΓΧΡΞΕΟΘΥ ΔΧΟΑΞΘΥ - Μλιμάκωςθ τθσ δφναμθσ και των μζςων άςκθςθσ ελζγχου - Σρόβλθμα ςτθν κλιμάκωςθ τθσ
δφναμθσ - Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ δφναμθσ - Σαράγοντεσ που επθρεάηουν τθ χριςθ δφναμθσ και τθν επιλογι των μζςων
άςκθςθσ ελζγχου - Μϊδικασ χρωμάτων - Φακτικι τοποκζτθςθ του Νιμενικοφ απζναντι ςτον φποπτο - Φεχνικι «ορκισ γωνίασ» Θ ςθμαςία τθσ κάλυψθσ, τθσ απόκρυψθσ και των εμποδίων ςτον ζλεγχο.
ΕΝΕΓΧΡΥ ΧΣΡΣΦΡΧ ΜΑΙ ΞΕΥΑ ΑΥΜΘΥΘΥ ΕΝΕΓΧΡΧ - Σαρουςία - Διάλογοσ - Φο πρόβλθμα τθσ ξζνθσ γλϊςςασ - Ενδείξεισ
κινδφνου - Υυναιςκθματικοί δείκτεσ κινδφνου - Σροεπικετικζσ ςτάςεισ του ελεγχόμενου.
Β. ΑΤΣΟΠΡΟΣΑΙΑ.
ΣΕΤΙΣΡΝΙΕΥ
1. Σεριπολίεσ - Ξορφζσ, 2. Σεηι περιπολία, 3. Ζλεγχοσ υπόπτου (αγνϊςτου, αυξθμζνα μζτρα, υψθλοφ κινδφνου),
4. Φακτικζσ προςζγγιςθσ υπόπτου, 5. Σεηι καταδίωξθ, 6. Αντιδράςεισ ζνοπλου υπόπτου, 7. Ζλεγχοσ ατόμων που οπλοφοροφν
νόμιμα, 8. Εξαγωγι όπλου από τθ κικθ. Σρόταξθ του όπλου, 9. Υθμαςία του αιφνιδιαςμοφ ςε μια ζνοπλθ ςυμπλοκι, 10.
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Σικανζσ ςυνζπειεσ ενεργειϊν του Νιμενικοφ, 11. Σριν και μετά τθν εξζλιξθ τθσ αντιπαράκεςθσ: Μίνθςθ μζςα ςτθν φονικι
ηϊνθ, Αφοπλιςμόσ υπόπτου, Φελικι προςζγγιςθ, Ζρευνα για όπλα, Σροςτάτευςε το όπλο ςου, 12. Ξνθμόνιο ενεργειϊν
Νιμενικοφ προςωπικοφ για τθ φφλαξθ ςτόχων (Νιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, Νιμενικζσ Αρχζσ, ελλιμενιηόμενα πλοία ειδικοφ
ενδιαφζροντοσ και άλλων αντίςτοιχθσ ςπουδαιότθτασ ςτόχων), 13. Ζλεγχοσ Ρχθμάτων *Εποχοφμενθ περιπολία,
Αυτοπεικαρχία, Σαρουςία υπεροχισ, Αξιολόγθςθ επειςοδίων, Ενδείξεισ κίνδυνου, Εκτίμθςθ κινδφνου, Ζλεγχοσ οχθμάτων
αγνϊςτου κίνδυνου (βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειριςμοφ, Σροςζγγιςθ υπόπτου οχιματοσ, ζξοδοσ επιβατϊν από το φποπτο
όχθμα, εκδιλωςθ επίκεςθσ, ζλεγχοσ οχθμάτων με ιδιαίτερα προβλιματα, ζρευνα οχιματοσ), Ξνθμόνιο ενεργειϊν Νιμενικϊν
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), Ξνθμόνιο ενεργειϊν
Νιμενικϊν ςε ζλεγχο οχθμάτων υψθλοφ κινδφνου, Ζλεγχοσ δικφκλων, Ματαδιϊξεισ οχθμάτων / κανόνεσ αςφάλειασ χριςθ
όπλων, 14. Ξονάδεσ ελζγχου (Γενικά, Ματθγορίεσ, Αρικμθτικι ςφνκεςθ / ρόλοι / μζςα, Επιλογι του χϊρου, Εγκατάςταςθ
μονάδοσ, Διαδοχικζσ ενζργειεσ ελζγχου).
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ IΙΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Β
Χειμερινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ IΙΙ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια τθσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να εκτελοφν βολζσ με οπλιςμό του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. εφαρμόηοντασ τθσ βαςικοφσ και γενικοφσ κανόνεσ αςφαλείασ και να
αναγνωρίηουν τισ ζμμεςεσ και άμεςεσ απειλζσ και τουσ κανόνεσ ζνοπλθσ ςυμπλοκισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).
Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ – ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙΙ
Παρατηρήςεισ
Υε 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
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Υχολι Νιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ & ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ
Διδαςκόμενο Μάθημα:

Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3

ΘΕΩΤΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ):39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 15

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Φο μάκθμα αποτελεί ςυνζχεια του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία Θλεκτρικϊν Μυκλωμάτων» και ςκοπόσ του είναι να
ειςάγει τουσ Δόκιμουσ ςε ειδικότερα κζματα θλεκτρικϊν κυκλωμάτων με ζμφαςθ πάντοτε ςτα κυκλϊματα εναλλαςςομζνου
ρεφματοσ. Υτισ διδακτικζσ ϊρεσ του μακιματοσ περιλαμβάνονται εργαςτθριακά μακιματα με κφριο ςκοπό τθν εκμάκθςθ των
Δοκίμων ςτθ χριςθ βαςικϊν οργάνων μετριςεωσ θλεκτρικϊν μεγεκϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
1. «Θλεκτρικά Μυκλϊματα», Ι.Δ. Μανελλόπουλοσ, Χ. Ο. Βαηοφρασ, Υ.Ο. Νιβιεράτοσ.
2. «Ξακιματα Ειδικισ Θλεκτροτεχνίασ – Φόμοσ Ι», Ε.Ο. Σρωτονοτάριοσ.
3. «Electric Circuits», J.A. Edminister Schaum’s Outline Series, Mc Graw Hill.
4. «Engineering Circuit Analysis», W. H. Hayt and J.E. Kemmerly, Mc Graw Hill.
5. Υθμειϊςεισ εκάςτοτε διδάςκοντα.
Προαπαιτοφμενα

Φο ςφνολο του μακιματοσ «Ειςαγωγι ςτθ Θεωρία Θλεκτρικϊν Μυκλωμάτων».

Παρατηρήςεισ Απαιτείται οπωςδιποτε θ χριςθ υπολογιςτικισ αρικμομθχανισ επιςτθμονικοφ τφπου (scientific calculator)
με δυνατότθτα πράξεων μιγαδικϊν αρικμϊν.

Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΙΔΙΜΑ ΘΕΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ
- Υτοιχείο αμοιβαίασ επαγωγισ (μαγνθτικά ςυηευγμζνα πθνία).
- Εξαρτθμζνεσ πθγζσ τάςεωσ και ρεφματοσ.
- Διόρκωςθ ςυντελεςτοφ ιςχφοσ, εφαρμογζσ.
- Ξεταφορά ιςχφοσ μζςω γραμμισ μεταφοράσ, εφαρμογζσ.
- Υυντονιςμόσ (ςειράσ και παράλλθλοσ).
2. ΘΕΩΤΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΙΜΕΥ ΞΕΘΡΔΡΙ ΑΟΑΝΧΥΕΩΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΜΧΜΝΩΞΑΦΩΟ
- Θεϊρθμα Thevenin - Norton, παραδείγματα.
- Θεϊρθμα μεγίςτθσ μεταβιβάςεωσ ιςχφοσ - προςαρμογι φορτίου.
- Θεϊρθμα Blondel, εφαρμογζσ.
- Ξζκοδοσ ρευμάτων βρόχων, παραδείγματα.
- Ξζκοδοσ τάςεων κόμβων, παραδείγματα.
- Ξεταςχθματιςμόσ αςτζρα – τριγϊνου.
3. ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΑ ΦΤΙΦΑΥΙΜΑ ΔΙΜΦΧΑ
- Φριφαςικά ςυςτιματα, ηεφξεισ τριγϊνου - αςτζρα, φαςικά και πολικά μεγζκθ.
- Υυμμετρικά και μθ ςυμμετρικά ςυςτιματα, παραδείγματα, εφαρμογζσ.
- Φριφαςικι ιςχφσ.
- Ανάλυςθ τριφαςικοφ ςυςτιματοσ ςε ςυμμετρικζσ ςυνιςτϊςεσ.
4. ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΜΑ – ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΑΜΑ ΘΕΞΑΦΑ
- Θλεκτρικζσ μετριςεισ, ςφάλματα, είδθ ςφαλμάτων.
- Βαςικι κεωρία οργάνων μετριςεωσ (αναλογικϊν - ψθφιακϊν).
- Θλεκτρικζσ πθγζσ εργαςτθρίου.
- Βολτόμετρο, Αμπερόμετρο, Ωμόμετρο (περιγραφι – χριςθ) μετριςεισ ςε απλά κυκλϊματα.
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- Ξζτρθςθ θλεκτρικισ ιςχφοσ - βαττόμετρο (περιγραφι – χριςθ).
- Σαλμογράφοσ, γεννιτρια κυματομορφϊν, παρατιρθςθ - μζτρθςθ διαφόρων κυματομορφϊν.
- Ξετριςεισ τάςεων, ρευμάτων και ιςχφοσ ςε τριφαςικά θλεκτρικά δίκτυα.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΑΧΦΡΞΑΦΙΥΞΡΧ

Διδαςκόμενο Μάθημα ΕΦΑΤΞΡΓΕΥ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΑΧΦΡΞΑΦΙΥΞΡΧ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ
Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 5
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να κατανοοφν βαςικζσ αρχζσ δομισ και λειτουργίασ των Υυςτθμάτων Αυτομάτου Ελζγχου. Φο 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 Υ.Α.Ε.», Ι.Μ. Χατηθλάου Ζκδοςθ Υ.Ο.Δ.
2. «Ειςαγωγι ςτον Αυτόματο Ζλεγχο», Σ.Ο. Σαραςκευόπουλοσ: 1991.
3. «Αυτοματιςμοί», Ξ. Μοντηάμπαςθσ, Ζκδοςθ Κων 1998, ISBN:960-405-846-0.
4. «Αυτοματιςμοί & Υυςτιματα Αυτομάτου Ελζγχου – Φεφχοσ Β» ΡΕΔΒ, Ι. Νιγνόσ, Σ. Ξποφλθσ, Γ. Σολίτθσ, Γ. Χαμθλοκϊρθσ
2006.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1.
Θλεκτρονόμοι – Τελζ.
1.1
Γενικά - Τελζ επιτιρθςθσ τάςθσ.
1.2
Τελζ 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 – Υυνδεςμολογία.
3.
Ξπουτόν – Διακόπτεσ.
3.1
Ξπουτόν επαφισ – διακόπτεσ επιλογισ – πινακίδεσ ελζγχου – μπουτόν push-pull.
3.2
Βθματιςμόσ start – Φρενοδιακόπτεσ.
4.
Ρργανα με εντολθ.
4.1
Σιεηοςτάτεσ.
4.2
Θερμοςτάτεσ – Χγροςτάτεσ.
5.
Τελζ χρονικισ κακυςτζρθςθσ.
6.
Βαλβίδεσ.
6.1
Αυτόματεσ βαλβίδεσ ελζγχου.
7.
Σαραδείγματα εφαρμογϊν αυτοματιςμοφ.
7.1
Μφκλωμα 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. Ξεταφορά από κφκλωμα ιςχφοσ ςε κφκλωμα ελζγχου- Αυτόματοσ ζλεγχοσ
ςτάκμθσ υγροφ-Αυτόματοσ ζλεγχοσ κερμοκραςίασ κλιματιςτικισ εγκατάςταςθσ-Αυτόματθ εκκίνθςθ Θ/Η ανάγκθσ.
8.
Σρογραμματιςμόσ PLC.
8.1
Βαςικά μζρθ PLS. Σρογραμματιςμόσ ενόσ PLC - Διάγραμμα Ladder.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ IΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ IΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΜΑΙ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 4 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
52
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 22
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 4
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ 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 να
(δ) αποκτιςουν εκτεταμζνθ γνϊςθ πάνω ςτα ψθφιακά κυκλϊματα (ςυνδυαςτικά και ακολουκιακά) και ςτα κυκλϊματα
επεξεργαςίασ ςιματοσ. Υτον 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. Μαραγιάννθ, Ξ. Υκλαβοφνου, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιου,
Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
2. «Υτοιχεία Θλεκτρονικισ», Ε. Μαραγιάννθ, Α. Φςιγκόπουλου, Ξ. Φαφαλιου, Β’ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ ΥΟΔ, 2013.
3. «Αναλογικά Μυκλϊματα Φθλεπικοινωνιϊν» , Ε. Μαραγιάννθ, Εκδόςεισ Υ.Ο.Δ., 2013.
4. «Ψθφιακά Μυκλϊματα», Α. Φςιγκόπουλου, Εκδόςεισ ΥΟΔ, 2014.
Προαπαιτοφμενα: ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘ Ι
Παρατηρήςεισ Φο 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 Μ.Β.,Μ.Ε., Επίδραςθ κερμοκραςίασ,
Μυκλϊματα αντιςτάκμιςθσ και πόλωςθσ, Ιςοηφγιο ιςχφοσ, Φάξεισ 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.

Φρανηίςτορ Εγκάρςιου Σεδίου (FET).
Φρανηίςτορ JFET - Αρχι λειτουργίασ, ςτατικζσ χαρακτθριςτικζσ, ιςοδφναμα κυκλϊματα. Tρανηίςτορ ΞOSFET –
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.
5.

Ιςοδφναμα Μυκλϊματα.
Δίκυρα. Χβριδικά Ιςοδφναμα Μυκλϊματα ςε χαμθλζσ και υψθλζσ ςυχνότθτεσ, Απόκριςθ Υυχνότθτασ.
Σαραμόρφωςθ.
Ξθ γραμμικά φαινόμενα, Σαραμόρφωςθ 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. Φαλαντωτζσ. Ξίκτεσ.
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. Μυκλϊματα Διαμορφωτϊν, Αποδιαμορφωτϊν (Γραμμικόσ φωρατισ και
φωρατισ κλίςεωσ).

8.

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

9.

Υυνδυαςτικά ψθφιακά κυκλϊματα.
Ακροιςτζσ, Αφαιρζτεσ, Μωδικοποιθτζσ, Αποκωδικοποιθτζσ, Σολυπλζκτεσ, Ματαχωρθτζσ, 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 Μυκλϊματα.
Flip-flop: Φ, D, JK, Διάγραμμα καταςτάςεων, πίνακασ καταςτάςεων, εξιςϊςεισ καταςτάςεων.
Υφγχρονοι και αςφγχρονοι μετρθτζσ, παραδείγματα ακολουκιακϊν κυκλωμάτων
Εργαςτιριο 7ο : Δεκαδικόσ απαρικμθτισ.
Υκοπόσ του πειράματοσ είναι θ καταγραφι ςε δεκαδικι μορφι του αρικμοφ των παλμϊν που προζρχονται από μια
γεννιτρια.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΕΥ ΞΘΧΑΟΕΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΙΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΕΥ ΞΘΧΑΟΕΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 14
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τουσ Ξεταςχθματιςτζσ και για τισ Θλεκτρικζσ
Ξθχανζσ, με ζμφαςθ ςτα είδθ αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία/ςκάφθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. και τισ απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ για τθ λειτουργία, τον ζλεγχο, τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν των θλεκτρικϊν μθχανϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ξεταςχθματιςτζσ», Ι. Μ. Χατηθλάου, Υ.Ο.Δ.
2. «Θλεκτρικζσ Ξθχανζσ», Ι. Μ. Χατηθλάου, Υ.Ο.Δ.
3. «Υυμπλθρωματικά κεφάλαια ςτισ θλεκτρικζσ μθχανζσ», Ι. Μ. Χατηθλάου, Υ.Ο.Δ.
4. «Εργαςτθριακά Σειράματα ςτισ θλεκτρικζσ Ξθχανζσ», Ι. Μ. Χατηθλάου, Α. Ξαγουλάσ, Μ. Φωςτιζρθσ, Ξ. Βικάτοσ.
5. «Θλεκτρικζσ Ξθχανζσ», Φεγόπουλοσ.
6. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευζσ», Ι. Σρουςαλίδθσ, Εκδ. Υυμμετρία 2012.
7. «Θλεκτρικζσ Ξθχανζσ», Υ.Ο.Βαςιλακόπουλου, 2006, Κδρυμα Ευγενίδου.
8. «Θλεκτρικζσ Ξθχανζσ» (2 τόμοι), Α.Γ.Βλάχου, 2016, Κδρυμα Ευγενίδου.
9. «Θλεκτρομαγνθτιςμόσ και Εφαρμογζσ», Α. Ξαγουλάσ, Υ.Ο.Δ.2013 (B’ ζτουσ).
10. «Φεχνικζσ ζλεγχου κινθτιρων» Irv. M. Gottlieb.
11. «Φεχνικζσ ζλεγχου κινθτιρων» Σ. Υελουντου, Υ. Σεραιου.
12. Υθμειϊςεισ διδαςκόντων.

Προαπαιτοφμενα 1. Θεωρία & Εφαρμογζσ Θλεκτρικϊν Μυκλωμάτων.
2. Θεωρθτικόσ και Εφαρμοςμζνοσ Θλεκτρομαγνθτιςμόσ: ωσ προσ το τμιμα του εφαρμοςμζνου
θλεκτρομαγνθτιςμοφ.

Παρατηρήςεισ Φο μάκθμα προςαρμόηεται από τον διδάςκοντα ανάλογα με το επίπεδο των ςπουδαςτϊν.
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΘΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ
- Υτοιχεία κεωρίασ κυκλωμάτων & θλεκτρομαγνθτικϊν κυκλωμάτων. Ειδικότερα:
 3φαςικά (ςυνδεςμολογίεσ Χ – Δ, V, Ι, ιςχφεσ, ΥΙ και διόρκωςθ ΥΙ, ...), τρίγωνο / αςτζρασ.
 Ξαγνθτικά υλικά & κυκλϊματα. Θλεκτρομαγνθτικι επαγωγι. Οόμοσ 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.
- Υτακμοί παραγωγισ ξθράσ και πλοίων (θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ), διανομι / δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ - Ξια
ςφντομθ επεξιγθςθ του θλεκτρικοφ δικτφου ξθράσ και πλοίων.
- Σαραγωγι τάςθσ, βαςικι γεννιτρια εναλλαςςομζνου και ςυνεχοφσ ρεφματοσ – ειςαγωγι ςτο ςτρεφόμενο μαγνθτικό
πεδίο.
2. ΞΕΦΑΥΧΘΞΑΦΙΥΦΕΥ
- Ματαςκευαςτικά ςτοιχεία – δομι / είδθ.
Ιδανικόσ & πραγματικόσ μεταςχθματιςτισ αρχζσ λειτουργίασ και τφποι, ιςοδφναμο κφκλωμα, Σειραματικόσ
Σροςδιοριςμόσ παραμζτρων Ξ/Υ, Εκατοςτιαίασ Στϊςθσ Φάςθσ, Υυντελεςτι απόδοςθσ.
- Φριφαςικοί μεταςχθματιςτζσ – καταςκευαςτικά ςτοιχεία – Σαραλλθλιςμόσ Ξ/Υ.
- Χριςθ Ξ/Υ ςε εγκαταςτάςεισ πλοίων, STANAG.
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-

Ξ/Υ Απομόνωςθσ, Αυτομεταςχθματιςτζσ, μεταςχθματιςτζσ οργάνων, άλλεσ Ειδικζσ Ματθγορίεσ Ξ/Υ χαμθλισ και
υψθλισ ςυχνότθτασ.

Εργαςτθριακι άςκθςθ Ξ/Υ.
-

Σειραματικόσ Σροςδιοριςμόσ ιςοδυνάμου κυκλϊματοσ και παραμζτρων Ξ/Υ.
Εκατοςτιαία Στϊςθ Φάςθσ, Βακμόσ απόδοςθσ, Υυντελεςτισ Ιςχφοσ, Υυντελεςτισ απόδοςθσ και πειραματικόσ
υπολογιςμόσ αυτϊν.

3. ΑΤΧΕΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ / ΘΝΕΜΦΤΡΞΘΧΑΟΙΜΘ ΞΕΦΑΦΤΡΣΘ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ / ΦΧΣΡΙ ΘΝ. ΞΘΧΑΟΩΟ
- Εν ςυντομία καταςκευαςτικι δομι, μζρθ / εξαρτιματα / τυλίγματα, γενικι περιγραφι διαφόρων τφπων Θλ.
Ξθχανϊν, Ξεγζκθ: Ε, Φ, n, ω, V, I, cosφ, Τ, θ.
- Υυνεργαςία Μινθτιριασ και Υτρεφόμενθσ μθχανισ, καμπφλθ Φ(n).
- Σαραγωγι Ε και Φ και ερμθνεία λειτουργίασ Θλ. Ξθχ. με βάςθ τον Θ/Ξ (Lenz, Laplace, Τοπι μεταξφ Ξαγνθτικϊν
πεδίων).
- Υτρεφόμενο Ξαγν. Σεδίο 3φαςικοφ τυλίγματοσ: Bs, Br, Bsr, δsr, W διάκενου, Φ ανά πόλο, Φ = k Bs Br sinδsr, B = …
3φαςικοφ τυλίγματοσ, Ε = 4.44NfΦ = k1Φn.
4. ΥΧΓΧΤΡΟΕΥ ΘΝΕΜΦΤΙΜΕΥ ΞΘΧΑΟΕΥ
- Είδθ και χριςθ γεννθτριϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Ματθγορίεσ ςυγχρόνων γεννθτριϊν (ΥΓ).
- Ματαςκευι ΥΓ. Σόλοι, ΥΓ με εκτφπουσ πόλουσ, ΥΓ με κυλινδρικό δρομζα. Ψφξθ ΥΓ. Υυςτιματα διεγζρςεωσ ΥΓ (Υτατό,
Υφςτθμα άνευ ψθκτρϊν).
- Σαραγωγι Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. Αρχι λειτουργίασ ΥΓ, Ξθχανικζσ/Θλεκτρικζσ μοίρεσ, Υυχνότθτα επαγόμενθσ
τάςθσ, Υφγχρονθ ςυχνότθτα – Υφγχρονθ ταχφτθτα.
- Ξονοφαςικοί εναλλακτιρεσ – μονοφαςικζσ γεννιτριεσ.
- Φριφαςικοί εναλλακτιρεσ.
- Φιμι θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα. Ξζκοδοι για ρφκμιςθ τθσ θλεκτρεγερτικισ δυνάμεωσ εναλλακτιρα.
- Σαράμετροι Υφγχρονθσ μθχανισ Νειτουργία εναλλακτιρων με φορτίο.(Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ Γεννιτριασ
*Υτατικι Χαρακτθριςτικι ΥΤ και ΕΤ (Χακ) / Χαρακτθριςτικι Βραχυκυκλϊςεωσ (Χβρ), κλπ / Χαρακτθριςτικι τάςεωσ /
Μαμπφλεσ Διεγζρςεωσ Γεννιτριασ / Χαρακτθριςτικι φορτίου).
- Θζςθ ςε λειτουργία εναλλακτιρα.
- Φρόποι ςυνδεςμολογίασ των φάςεων μιασ γεννιτριασ. Αλλθλζνδετο 3φ ςφςτθμα. Μωδικοποίθςθ ακροδεκτϊν
ςυνδζςεων.
- Σαράλλθλθ λειτουργία Υυγχρονθσ 3φαςικισ Γεννιτριασ με άπειρο δίκτυο και με άλλθ/εσ γεννιτρια/εσ. (Υυνκικεσ,
διαδικαςία, μεταφορά φορτίων κλπ.).
- Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία εναλλακτιρων.
- Ιςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ αποδόςεωσ εναλλακτιρα.
- Βλάβεσ και επιςκευι γεννθτριϊν Ε.Τ.
- Υφγχρονοι Μινθτιρεσ. Μαμπφλεσ V. Χριςθ ΥΜ ςαν πυκνωτι για διόρκωςθ ΥΙ.
- Χριςθ Υφγχρονων Ξθχανϊν ςτο Ν.Υ.-ΕΝ.ΑΜΦ.
Εργαςτθριακι άςκθςθ
-

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

5. ΕΣΑΓΩΓΙΜΕΥ ΘΝ. ΞΘΧΑΟΕΥ – ΕΣΑΓΩΓΙΜΡΙ ΜΙΟΘΦΘΤΕΥ
- Αςφγχρονοι τριφαςικοί κινθτιρεσ με βραχυκυκλωμζνο δρομζα (ΜΒΔ).
 Φαξινόμθςθ επαγωγικϊν κινθτιρων.
 Εκκίνθςθ αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα.
 Ζλεγχοσ ςτροφϊν αςφγχρονων τριφαςικϊν κινθτιρων βραχυκυκλωμζνου δρομζα (ΜΒΔ).
 Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ ΜΒΔ.
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-

-

 Σζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα βραχυκυκλωμζνου δρομζα.
Αςφγχρονοι τριφαςικοί Μινθτιρεσ με Δακτυλιοφόρο Δρομζα (ΜΔΔ).
 Ματαςκευαςτικά ςτοιχεία.
 Εκκίνθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια.
 Τφκμιςθ ςτροφϊν αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια (ΜΔΔ).
 Σζδθςθ αςφγχρονου τριφαςικοφ κινθτιρα με δακτυλίδια.
Αςφγχρονοι Ξονοφαςικοί κινθτιρεσ.
 Αρχι λειτουργίασ Αςφγχρονου Ξονοφαςικοφ Μινθτιρα (ΑΞΜ).
 Είδθ, γενικά χαρακτθριςτικά και χριςεισ Α.Ξ.Μ.
Ματαςκευι, ςυνδεςμολογία, τυποποίθςθ και άλλα χαρακτθριςτικά.
Αλλαγι φοράσ περιςτροφισ – Τφκμιςθ ταχφτθτασ περιςτροφισ.
Υυνδεςμολογίεσ και τυποποίθςθ ακροδεκτϊν.
Χριςθ ςτα πλοία του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.

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. ΘΝΕΜΦΤΙΜΕΥ ΞΘΧΑΟΕΥ ΥΧΟΕΧΡΧΥ ΤΕΧΞΑΦΡΥ (ΥΤ / DC).
- Γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Αρχι λειτουργίασ των γεννθτριϊν Υ.Τ.
 Ματαςκευι των μθχανϊν Υ.Τ.
 Είδθ γεννθτριϊν Υ.Τ.
 Θλεκτρεγερτικι δφναμθ μιασ γεννιτριασ Υ.Τ.
 Βαςικά χαρακτθριςτικά, Ρνομαςτικά μεγζκθ.
 Αντίδραςθ του επαγωγικοφ τυμπάνου - Υπινκθριςμοί και τρόποι αντιμετϊπιςθσ.
 Σαράλλθλθ λειτουργία γεννθτριϊν Υ.Τ.
- Μινθτιρεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Είδθ κινθτιρων Υ.Τ.
 Τοπι των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Αντιθλεκτρεγερτικι δφναμθ κινθτιρα Υ.Τ.
 Τεφμα εκκινιςεωσ – Εκκινθτζσ.
 Φαχφτθτα περιςτροφισ των κινθτιρων ςυνεχοφσ ρεφματοσ.
 Ιςχφσ, απϊλειεσ και βακμόσ απόδοςθσ των κινθτιρων Υ.Τ.
 Διζγερςθ κινθτιρων Υ.Τ.
 Αντίδραςθ τυμπάνου κινθτιρων Υ.Τ.
- Χριςθ των μθχανϊν Υ.Τ. ςτα πλοία του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΘΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΔΙΑΦΑΠΕΙΥ ΜΑΙ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΘΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 13
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ 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 Υυςτιματα Σλοίων (αρχζσ λειτουργίασ και εφαρμογζσ διαφόρων διατάξεων και
ςυςτθμάτων, υλικά, Μανονιςμοί), (β) κατανοοφν τθ λειτουργία των Υυςτθμάτων 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 Υυςςωρευτζσ», Ι. Μ. Χατηθλάου, Ε. Γ. Ξπίντηιοσ, Υ.Ο.Δ. 2012-13.
2. «Ξζκοδοι Ξετατροπισ Διαφόρων Ξορφϊν Ενζργειασ ςε θλεκτρικι» Ι. Μ. Χατηθλάου.
3. «Εγχειρίδιο θλεκτροτεχνικϊν εφαρμογϊν», Υ.Ο.Δ., Ζκδοςθ 2010-2011.
4. «Εξελίξεισ ςτθν θλεκτροπρόωςθ πλοίων και αναςκόπθςθ ηθτθμάτων ςχεδιαςμοφ ςτο πλιρεσ εξθλεκτριςμζνο πλοίο», Ι.Μ.
Χατηθλάου , Ι.Ξ.Σρουςαλιδθσ.
5. «Ξετατροπείσ ενζργειασ και θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων με θλεκτρονικά ιςχφοσ», Ι.Μ. Χατηθλάου, Υ. Σζρροσ, Υ.Ο.Δ. 2003.
6. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» (2 τόμοι), ΥΦ. Φοφλογλου, Β. Υτεργίου, 1990, Εκδόςεισ «ΙΩΟ».
7. «Θλεκτροτεχνικζσ εφαρμογζσ ςε πλοία και πλωτζσ καταςκευισ», Ι. Σρουςαλιδθσ, εκδ. ςυμμετρια, 2012.
8. «Θλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ» επίτομο, ΥΦ. Φοφλογλου, Β. Υτεργίου, 5Θ εκδ. 1998, εκδόςεισ «ΙΩΟ».
9. Υθμειϊςεισ διδαςκόντων.

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

ΥΧΓΧΤΡΟΡΞΕΦΑΔΡΥΘ
Ματαςκευαςτικι δομι, ςυνδεςμολογίεσ, αρχζσ λειτουργίασ - επίδειξθ βαςικϊν διατάξεων.
Φεχνικά χαρακτθριςτικά, εφαρμογζσ διατάξεων ΥΧΓΧΤΡ.
Διατάξεισ synchro-servo.
Χλοποίθςθ ςυγχρονομεταδότθ – μελζτθ ςυμπεριφοράσ.

2. ΞΕΘΡΔΡΙ ΞΕΦΑΦΤΡΣΘΥ ΜΑΙ ΑΣΡΘΘΜΕΧΥΘΥ ΘΝ. ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ
- Θλεκτροχθμικι αποκικευςθ (Θλ. Υτοιχεία, Θλ. Υυςςωρευτζσ).
- Υυςςωρευτζσ μολφβδου, Φόρτιςθ και εκφόρτιςθ αυτϊν, Υυντιρθςθ, βλάβεσ, Υυςςωρευτζσ μολφβδου, χαρακτθριςτικά,
περιγραφι, καταςκευαςτικά και δομικά ςτοιχεία, κλπ.
- Αλκαλικοί ςυςςωρευτζσ (Ni-MH), Ιόντων Νικίου, Αργφρου.
- Θλεκτροχθμικι Σαραγωγι (Fuel cells).
3.
-

ΘΝΕΜΦΤΡΣΤΡΩΥΘ ΣΝΡΙΩΟ
Σλεονεκτιματα/μειονεκτιματα Θλεκτροπρόωςθσ.
Φο «Σλιρωσ Εξθλεκτριςμζνο Σλοίο» (All electric ship).
Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ/επιλογισ.
Οζοι τφποι θλεκτροκινθτιρων πρόωςθσ.
Υυςτιματα πλοίων με θλεκτροπρόωςθ.
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4.
-

ΦΕΧΟΡΝΡΓΙΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ & ΘΝΕΜΦΤΙΜΩΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦΩΟ ΠΘΤΑΥ & ΣΝΡΙΩΟ
Μίνδυνοι για τον άνκρωπο από το Θλ. Τεφμα , Ξζτρα Σροςταςίασ.
Διατάξεισ προςταςίασ (Διακόπτεσ Διαφυγισ Ζνταςθσ).
Ξονϊςεισ: Ματθγορίεσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά και εφαρμογζσ, Ξζτρθςθ / παρακολοφκθςθ τιμισ μονϊςεωσ / είδθ
μετριςεων και παρακολοφκθςθ μόνωςθσ.
Αγωγοί και καλϊδια: Είδθ, καταςκευαςτικά δεδομζνα, τεχνικά χαρακτθριςτικά, υπολογιςμόσ τεχνικϊν παραμζτρων
(επιτρεπόμενθ ζνταςθ, ρεφμα βραχυκφκλωςθσ κλπ), Οαυτικά Μαλϊδια, Stanag.
Συρκαγιζσ ςε καλϊδια / Συροφραγμοί / Θλ. Συρκαγιζσ υπό τάςθ.
Αςφάλειεσ, Διακόπτεσ (τφποι, αρχζσ λειτουργίασ, χαρακτθριςτικά, μεγζκθ καμπφλεσ).
Θλ. Δίκτυα, Χποςτακμοί, Θλ. Σίνακεσ.
Γειϊςεισ , μζτρθςθ γειϊςεωσ.
Επιλεκτικι απόηευξθ, Απόρριψθ φορτίων, Επιβιωςιμότθτα.
Μεραυνοί, αντικεραυνικι προςταςία.
Ειδικά θλ. ςυςτιματα (απομαγνιτιςθ, κακοδικι προςταςία).
Υυςτιματα παραμετρικισ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου εγκατάςταςθσ πρόωςθσ κ ενζργειασ ςτα πλοία.

5. ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΥΦΑ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΑ ΙΥΧΧΡΥ & ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΙΥΧΧΡΥ
- Υυμπεριφορά θμιαγωγϊν ςτοιχείων ςε διατάξεισ «θλεκτρονικϊν ιςχφοσ» και διαφορζσ με τισ διατάξεισ τθσ κλαςικισ
θλεκτρονικισ.
- Νειτουργία, κυκλϊματα και κυματομορφζσ βαςικϊν μετατροπζων θλεκτρικισ ενζργειασ (DC – DC / AC – AC/ AC – DC / DCAC).
- Εφαρμογζσ: Φροφοδοτικά αδιάλειπτθσ λειτουργίασ. Υφγκριςθ με τα γραμμικά τροφοδοτικά.
- Ρριςμοί και αίτια διαταραχϊν / αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, STANAG 1008.
- Εφαρμογζσ:
.
Ξετατροπζασ AC-AC 60 Hz ςε 400 Hz για ςυςτιματα πλοίου.
.
Νειτουργία ςφγχρονων γεννθτριϊν χωρίσ ψικτρεσ (brushless generators).
.
Χριςθ θλεκτρονικϊν (converters/inverters) για εκκίνθςθ και ζλεγχο ταχφτθτασ περιςτροφισ επαγωγικοφ κινθτιρα με
δακτυλίουσ.
6. ΣΡΙΡΦΘΦΑ ΘΝΕΜΦΤΙΜΘΥ ΦΤΡΦΡΔΡΥΙΑΥ (PSQ) – STANAG 1008
- Μανονιςμοί, τυποποιιςεισ.
- Ρριςμοί και αίτια διαταραχϊν/αποκλίςεων τάςεων και ρευμάτων από τα προδιαγραφόμενα, επιπτϊςεισ και μζτρα
αντιμετϊπιςθσ, STANAG 1008.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΒΡΘΘΘΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΑ ΣΝΡΙΡΧ

Διδαςκόμενο Μάθημα ΒΡΘΘΘΦΙΜΑ ΥΧΥΦΘΞΑΦΑ ΜΑΙ ΔΙΜΦΧΑ ΣΝΡΙΡΧ
ΦΡΞΕΑΥ ΟΑΧΣΘΓΙΜΘΥ ΜΑΙ ΟΑΧΦΙΜΘΥ ΞΘΧΑΟΡΝΡΓΙΑΥ
Ζτοσ
Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 6
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ 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. Υθμειϊςεισ κεωρίασ διδάςκοντα.
2. «Βοθκθτικά Ξθχανιματα Σλοίων», Γ.Φ. Δανιιλ και Μ.Θ. Ξιμθκόπουλου, Κδρυμα Ευγενίδου, 2007.
3. «Marine Auxiliary Machinery», H.D. Mc George, Butterworth – Heinemann, Elsevier Science, 7th Εdition, 1995.
4. «Introduction to Marine Engineering», D.A. Taylor, Elsevier, Butterworth - Heinemann, 2nd edition, 1996.
Προαπαιτοφμενα
Παρατηρήςεισ Ρι εργαςτθριακζσ ϊρεσ αντιςτοιχοφν ςτο 15% των ςυνολικϊν. Φα 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) Μφρια και βοθκθτικά δίκτυα
καυςίμου και λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν μθχανϊν ντιηελ. Μφρια και βοθκθτικά δίκτυα καυςίμου και
λιπάνςεωσ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων. Φίλτρα, αδρανειακοί διαχωριςτζσ. Ρχετοί ειςαγωγισ και
εξαγωγισ εγκαταςτάςεων ναυτικϊν αεροςτροβίλων.

2.

Δίκτυα πλοίου (β): Οαυτικοί εναλλάκτεσ κερμότθτασ. Δίκτυα κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ, εξαντλιςεωσ κυτϊν και
αντιμετϊπιςθσ διαρροισ. Δίκτυα υγιεινισ, πόςιμου νεροφ, νεροφ χριςθσ, αποχζτευςθσ και ζρματοσ πλοίου. Υυςτιματα
επεξεργαςίασ λυμάτων. Βιολογικόσ κακαριςμόσ.

3.

Βαςικζσ αρχζσ μελζτθσ – ςχεδιαςμοφ δικτφων ρευςτϊν: Διατφπωςθ βαςικϊν νόμων διατιρθςθσ για ροι ςε
ςωλθνϊςεισ. Υτρωτι και τυρβϊδθσ ροι ςε ςωλινεσ και ςτοιχεία ςωλθνϊςεων. Υτοιχεία αντίςταςθσ ςε ςωλθνϊςεισ.
Διάγραμμα Moody. Στϊςθ πίεςθσ ςε ςωλθνϊςεισ. Ανάλυςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Χπολογιςτικό Θζμα: Υχεδιαςμόσ
και επίλυςθ δικτφων υγρϊν και αερίων με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, MATLAB, FLOWLAB, SketchUp). Ρι
ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.

4.

Ενεργειακά Υυςτιματα Σλοίων – Σεριγραφι και Νειτουργία: Υυςτιματα κλιματιςμοφ/αεριςμοφ. Υυςτιματα ψφξθσ /
κζρμανςθσ. Υυςτιματα 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. Χπολογιςτικό Θζμα: Επίλυςθ απλϊν και ςφνκετων
κυκλωμάτων απόρριψθσ ι ανάκτθςθσ κερμότθτασ με τθ χριςθ λογιςμικοφ (MATHCAD, FLOWLAB).

5.

Φορτία Μλιματιςμοφ: Θερμικό κζρδοσ, ψυκτικό φορτίο, ρυκμόσ απομάκρυνςθσ κερμότθτασ, μζκοδοσ υπολογιςμοφ
φορτίων CLTD/CLF. Χπολογιςτικό Θζμα: Επίλυςθ καλάμων διαφόρων ψυκτικϊν διατάξεων με τθ χριςθ λογιςμικοφ
(MATHCAD, FLOWLAB). Ρι ςπουδαςτζσ παραδίδουν ζκκεςθ με τθν επεξεργαςία και επίλυςθ του κζματοσ.

6.

Υτόμια – Αεραγωγοί: Απϊλειεσ τριβισ, δυναμικζσ απϊλειεσ. Υυςτιματα κλιματιςμοφ άμεςα. Οεροφ (fan-coil units).
Αζροσ (μεταβλθτισ παροχισ ι κερμοκραςίασ, διπλοφ αγωγοφ, πολυηωνικά). Οεροφ – Αζροσ (μονάδα επαγωγισ).

7.

Φεχνολογίεσ Ανάκτθςθσ Απορριπτόμενθσ Θερμότθτασ από Υυςτιματα Οαυτικισ Σρόωςθσ: Φεχνικζσ ανάκτθςθσ
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κερμότθτασ καυςαερίων από ναυτικζσ μθχανζσ (diesel, αεριοςτρόβιλουσ) προσ παραγωγι κερμικισ/ ψυκτικισ και
θλεκτρικισ ιςχφοσ. Φεχνολογίεσ αφαλάτωςθσ καλαςςίου φδατοσ μζςω ανάκτθςθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ από
ναυτικοφσ κερμοκινθτιρεσ. Ϊςμωςθ. Ωςμωτικι πίεςθ.
8.

Βοθκθτικά Ξθχανιματα Σλοίων (α): Υυνεργαςία κινθτιριων μθχανϊν και αξονικοφ ςυςτιματοσ. Ξετάδοςθ κίνθςθσ με
μειωτιρεσ ςτροφϊν. Υφνδεςμοι αξόνων. Μιβϊτια αναςτροφισ. Ελικοφόροι άξονεσ. Ζλικεσ μεταβλθτοφ ι ρυκμιηόμενου
βιματοσ. Ωςτικοί τριβείσ. Σρωραίοσ ζλικασ χειριςμϊν.

9.

Βοθκθτικά Ξθχανιματα Σλοίων (β): Ζδρανα και Νίπανςθ. Είδθ λίπανςθσ (Χδροδυναμικι, μικτι). Φριβείσ ολίςκθςθσ.
Φριβείσ κφλιςθσ. Ακροπρυμναία ζδρανα. Υτακεροποίθςθ και υποςτιριξθ χειριςμϊν πλοίου. Ξθχανιςμοί πθδαλιουχίασ –
Σθδάλια. Υυςτιματα ςτακμιςτϊν. Υυςτιματα ελζγχου και παραμετρικισ επιτιρθςθσ του προωςτιριου ςκεφουσ.
Υυςτιματα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΥ Θ/Χ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΥ Θ/Χ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 39
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ: 33
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) εξοικειωκοφν με τον προγραμματιςμό θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, (β) κατανοοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και
τεχνικζσ του προγραμματιςμοφ Θ/Χ μζςω παραδειγμάτων και εφαρμογϊν ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ C και (γ) να
γνωρίςουν βαςικά εργαλεία για τον προγραμματιςμό διαδικτυακϊν εφαρμογϊν.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ρδθγόσ τθσ C», Herbert Schildt, 3θ Ζκδοςθ 2000, Εκδόςεισ Ξ. Γκιοφρδασ.
2. «Θ Γλϊςςα Σρογραμματιςμοφ C», Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, 2θ Ζκδοςθ 2008, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ.
3. «Σρογραμματιςμόσ για το Web. λα όςα πρζπει να γνωρίηετε», Randy Connolly, Ricardo Hoar 2015, Εκδόςεισ Ξ.
Γκιοφρδασ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
1. Ειςαγωγή ςτον προγραμματιςμό Η/Τ (4 ϊρεσ).
- Αναπαράςταςθ αλγορίκμων με τθ χριςθ διαγραμμάτων ροισ και ψευδοκϊδικα.
- Γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ.
- Διαδικαςία εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ.

-

2. Η γλώςςα προγραμματιςμοφ C (16 ϊρεσ εργαςτθριακζσ).
Δομι προγράμματοσ, αλφάβθτο, λεξιλόγιο, ςτακερζσ, μεταβλθτζσ, τελεςτζσ
Βαςικοί τφποι δεδομζνων.
Βαςικζσ εντολζσ ειςόδου και εξόδου.
Ζλεγχοσ ροισ προγράμματοσ (δομζσ επιλογισ και επανάλθψθσ).
Σίνακεσ.
Χποπρογράμματα και ςυναρτιςεισ.
Σροςπζλαςθ αρχείων.
Σαραδείγματα και εφαρμογζσ.

3. Προγραμματιςμόσ εφαρμογών διαδικτφου (6 ϊρεσ εργαςτθριακζσ).
- Θ γλϊςςα HTML.
- Client-Side Scripting (Javascript).
- Server-Side Scripting (PHP).
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΝΡΓΙΜΘ ΥΧΕΔΙΑΥΘ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΝΡΓΙΜΘ ΥΧΕΔΙΑΥΘ
ΦΡΞΕΑΥ ΘΝΕΜΦΤΡΦΕΧΟΙΑΥ ΜΑΙ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΩΟ ΧΣΡΝΡΓΙΥΦΩΟ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (X 13 εβδομάδεσ) 26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ:
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου
αυτοί να (α) εξοικειωκοφν με το ςχεδιαςμό ψθφιακϊν κυκλωμάτων, (β) κατανοοφν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ άλγεβρασ Boole,
ϊςτε να εξοικειωκοφν με τισ ψθφιακζσ πφλεσ και το ςχεδιαςμό ςυνδυαςτικϊν κυκλωμάτων και (γ) να γνωρίςουν τα βαςικά
ακολουκιακά ςτοιχεία για το ςχεδιαςμό ςφγχρονων και αςφγχρονων ακολουκιακϊν κυκλωμάτων.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1. «Ψθφιακι Υχεδίαςθ», Morris Mano, Michael Ciletti, 4θ Ζκδοςθ 2010, Εκδόςεισ Σαπαςωτθρίου.
2. «Ψθφιακι Υχεδίαςθ: Αρχζσ και πρακτικζσ», John F. Wakerly, 3θ Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Μλειδάρικμοσ.
Προαπαιτοφμενα:
Παρατηρήςεισ
Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
-

1. Άλγεβρα Boole
Υτοιχεία, τελεςτζσ και προτεραιότθτεσ.
Νογικζσ ςυναρτιςεισ.
Σίνακασ αλθκείασ.
Ελαχιςτοποίθςθ λογικϊν ςυναρτιςεων.

-

2. Ψηφιακζσ Πφλεσ.
Ρι πφλεσ AND, OR και NOT.
Νογικό διάγραμμα.
Σφλεσ AND και OR πολλαπλϊν ειςόδων.
Ρι πφλεσ NAND, NOR, XOR και XNOR.

3. υνδυαςτικά κυκλώματα.
- Ανάλυςθ και ςχεδιαςμόσ.
4. Ακολουθιακά κυκλώματα.
- Ακολουκιακά ςτοιχεία (latches, flip-flops).
- Ανάλυςθ και ςφνκεςθ κυκλωμάτων.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) IΙ

Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΓΓΝΙΜΑ (ΡΤΡΝΡΓΙΑ) IΙ
ΦΡΞΕΑΥ ΑΟΘΤΩΣΙΥΦΙΜΩΟ, ΜΡΙΟΩΟΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΘΞΩΟ ΜΑΙ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 2 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
26
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ
Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ : 2
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υκοπόσ 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) να 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 Νιμενικοφ Υϊματοσ
– Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία - Πηγζσ
1)ΝΕΠΙΜΑ
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) ΥΦΤΑΦΙΩΦΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Γιαννοφτςου, Θεόδωρου, Υυνταγματάρχθ ε.α., Μακθγθτι Αγγλικισ ΥΥΕ, Σφγχρονο Διακλαδικό Λεξικό Στρατιωτικισ Ορολογίασ
(Αγγλοελλθνικό – ελλθνοαγγλικό και ςυντμιςεισ), εκδόςεισ Μωνςταντίνου Φουρίκθ, Ακινα 2002.
Ξακρι, Βαςίλθ, Σφγχρονο αγγλοελλθνικό λεξικό ςτρατιωτικισ ορολογίασ (διακλαδικό), 1992 (ιδιωτικι ζκδοςθ).
Νεονάρδου, Γιϊργου, Αγγλοελλθνικό λεξικό επιςτθμονικϊν και ςτρατιωτικϊν όρων, εκδόςεισ Σαπαηιςθ, 1980.
3) ΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Υταμζλου, Χαράλαμπου & Χατηθμανϊλθ, Δζςποινασ, Αγγλοελλθνικό-ελλθνοαγγλικό λεξικό νομικϊν όρων, Οομικι
Βιβλιοκικθ.
Οομικό Νεξικό, εκδόςεισ Υταφυλίδθ.
Χιωτάκθ, Ξιχάλθ, Αγγλοελλθνικό λεξικό νομικϊν όρων (Σλιρεσ αγγλο-ελλθνικό λεξικό νομικϊν, εμπορικϊν, τραπεηικϊν,
ναυτιλιακϊν και αςφαλιςτικϊν όρων), εκδόςεισ Υάκκουλασ Αντ. Ο., 2011.
Φςιζπα, Υταφρου, Σλθρεξουςίου Χπουργοφ Β’, Γ4 Δ/νςθ Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν Χποκζςεων – Schengen, ΧΣΕΠ,
«Εννοιολογικό Νεξικό Οομικισ-Διπλωματικισ Ρρολογίασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ενωςθσ – Διεκνϊν Ρργανιςμϊν – Διεκνοφσ
Σολιτικοφ και Ρικονομικοφ Υυςτιματοσ (Ελλθνο-Αγγλο-Γαλλικό)», Ακινα, 2013.
4) ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΦΧΥΕΩΥ
Σανοφςθ, Ιωάννθ, Αςτυνομικόσ κθςαυρόσ: αγγλοελλθνικό και ελλθνοαγγλικό αλφαβθτικό λεξικό αςτυνομικισ και νομικισ
ορολογίασ, εκδόςεισ: Ξετζωρο.
Διεκνισ Ρργανιςμόσ Ξεταναςτεφςεωσ (ΔΡΞ), Γλωςςάριο
http://blogs.sch.gr/par6gym/files/2014/06/Gloassari.pdf

για

τθν

Μετανάςτευςθ,

Ακινα/Φίρανα

2009.

5) ΒΙΒΝΙΑ-ΕΓΧΕΙΤΙΔΙΑ (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) ΜΡΙΟΑ ΑΟΑΝΧΦΙΜΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΑ ΜΡΤΞΡΧ ΦΡΧ FRONTEX
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Ελλθνικό μετάφραςμα του Μλαδικοφ Σλαιςίου Σροςόντων για τθ Φφλαξθ των Υυνόρων και ιδίωσ το γλωςςάριο και το εκνικό
γλωςςάριο αυτοφ.
Common Core Curriculum EU Border Guard Basic Training 2017.
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) ΕΜΣΑΙΔΕΧΦΙΜΑ ΕΤΓΑΝΕΙΑ 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) ΔΙΕΘΟΕΙΥ ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ&ΜΕΙΞΕΟΑ ΕΣΙ ΘΕΞΑΦΙΜΩΟ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΩΟ Α.ΝΥ.-ΕΝ.ΑΜΦ
- 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: Ρι Δόκιμοι Νιμενοφφλακεσ να ζχουν παρακολουκιςει επιτυχϊσ τα μακιματα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ του
3ου χειμερινοφ εξαμινου.
Παρατηρήςεισ Υτόχοσ του 4ου εξαμινου είναι θ αποκλειςτικι επζκταςθ και εμβάκυνςθ των γνϊςεων των Δοκίμων
Νιμενοφυλάκων 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 Νιμενικοφ Υϊματοσ - Ελλθνικισ
Ακτοφυλακισ. λοι 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. Ματά 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.). Ρι 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.
Οομικι - αςτυνομικι – επιχειρθςιακι - ορολογία:30.
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Περιγραφή γνωςτικοφ αντικειμζνου, ενότητασ, κεφαλαίου και εργαςτηρίων και διδακτικζσ ώρεσ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Listening: Σλιρθσ 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: Σλιρθσ κατανόθςθ κειμζνου νομικοφ, αςτυνομικοφ ι επιχειρθςιακοφ κειμζνου, διεκνοφσ ςφμβαςθσ, και επιμζρουσ
ςτοιχείων αυκεντικοφ κειμζνου ποικίλων κεμάτων αςτυνομικοφ, νομικοφ περιεχομζνου.
Writing: Σεριγραφι, αφιγθςθ, επιςτολογραφία, επιχειρθματολογικι εκκζςθ (150-200 λζξεισ), ςφνταξθ αναφοράσ προτάςεων.
Speaking: Διάλογοσ ςτελζχουσ Νιμενικισ 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: Οοείται 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) Σεριγραφζσ υπόπτων, οχθμάτων, αντικειμζνων.
2) Υωματικζσ ζρευνεσ & ζρευνεσ χϊρων και οχθμάτων.
3) Μλιςθ αμζςου δράςεωσ.
4) Αςτυνομικι εξάρτθςθ.
5) Θζματα τροχαίασ (π.χ. ςιματα κυκλοφορίασ, τροχαία ατυχιματα).
6) Ρχιματα Σεριπολιϊν – Είδθ οπλιςμοφ - φροφρθςθ ευπακϊν ςτόχων – προςταςία επιςιμων προςϊπων.
7) Σαρακολοφκθςθ - Ματαδίωξθ – Υυλλιψεισ.
8) Μράτθςθ – Ανάκριςθ.
9) Ζλεγχοσ χϊρων εγκλιματοσ.
10) Μζντρα κράτθςθσ.
11) Ανακριτικι – ποινικι διερεφνθςθ και δίωξθ.
12) Είδθ Εγκλθμάτων : Αντιτρομοκρατία.
13) Μλοπι είδθ κλοπισ.
14) Δίωξθ ναρκωτικϊν και λακρεμπορίου.
15) Διακίνθςθ και εμπορία ανκρϊπων, ανκρωποκτονία κ.α.
16) Μεκτθμζνο Υζνγκεν – Άρκρα τθσ Υυνκικθσ Υζνγκεν και του Μϊδικα Υυνόρων Υζνγκεν που περιζχουν οριςμοφσ, είδθ
κεωριςεων, το πλθροφοριακό ςφςτθμα Υζνγκεν, εγκλθματικότθτα διαςυνοριακοφ χαρακτιρα - Υυνοριακοί ζλεγχοι.
17) Θεμελιϊδθ δικαιϊματα.
18) Διαδικαςίεσ αςφλου και διεκνοφσ προςταςίασ.
19) Διεκνισ αςτυνομικι ςυνεργαςία.
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20) Ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ Ξετανάςτευςθ – Ξελζτθ άρκρων Ε.Ε. κανονιςμϊν.
21) Διεκνζσ δίκαιο τθσ κάλαςςασ - UNCLOS.
22) Φο κακεςτϊσ του Αιγαίου – Χφαλοκρθπίδα - χωρικι κάλαςςα.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙV
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
39

ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙV

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 33

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ: Υτόχοσ 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 ςυμβατικά
όπλα για να ςυλλαμβάνουν υπόπτουσ / κακοποιοφσ.
ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ: Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι να παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου αυτοί (α) να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ 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)
να εφαρμόηουν τισ βαςικζσ αρχζσ 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 «Αςτυνομικι Αυτοάμυνασ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι) - Εγχειρίδιο «Αςτυνομικι Αυτοπροςταςίασ» (εκδ. Α.Ε.Α.
ςε ζντυπθ μορφι) - Ξνθμόνιο Ενεργειϊν Σρϊτων Ανταποκριτϊν (εκδ. Α.Ε.Α. 2015, ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινά
Ευρωπαϊκά πρότυπα φφλαξθσ ςυνόρων» (εκδ. Α.Ε.Α., ψθφιακι μορφι) - Εγχειρίδιο «Μοινοφ Σρότυπου Εκπαίδευςθσ
Υυνοριοφυλακισ και Ακτοφυλακισ ςτθν Ε.Ε.».
Προαπαιτοφμενα: ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ - ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Σροκειμζνου 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 και 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. ΑΧΦΡΑΞΧΟΑ.
ΑΟΑΦΤΡΣΕΥ - 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 - ΑΞΧΟΑ ΥΦΡ ΕΔΑΦΡΥ-ΦΕΧΟΙΜΕΥ - Φεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ
όρκιου αντιπάλου από το ζδαφοσ - Φεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ αντιπάλου που βρίςκεται από πάνω ςου - ΧΤΘΥΘ ΧΕΙΤΡΣΕΔΩΟ ΟΡΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - Φρόποσ μεταφοράσ και μθχανικι λειτουργία των χειροπεδϊν - Είδθ χειροπεδϊν - Διπλό κλείδωμα
(αςφάλεια) χειροπεδϊν - Μλειδιά χειροπεδϊν - Υυντιρθςθ χειροπεδϊν - Σικανοί τρόποι απελευκζρωςθσ ςυλλαμβανομζνου
από τισ χειροπζδεσ - Βαςικζσ αρχζσ αςφαλοφσ χειροπζδθςθσ - Φεχνικζσ χειροπζδθςθσ - Αφαίρεςθ χειροπεδϊν από τον
κρατοφμενο - ΧΤΘΥΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΤΑΒΔΡΧ-ΟΡΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - Είδθ αςτυνομικϊν ράβδων και ο ςκοπόσ τουσ - Φρόποσ και
κζςθ μεταφοράσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Υτάςεισ του ςϊματοσ και κζςεισ κρατιματοσ τθσ αςτυνομικισ ράβδου κατά τθ
χριςθ τθσ - Υθμεία του ανκρϊπινου ςϊματοσ που μπορείσ να κτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Υθμεία του ανκρϊπινου
ςϊματοσ που δεν πρζπει να χτυπάσ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Φεχνικζσ κτυπθμάτων με τθν αςτυνομικι ράβδο - Χριςθ τθσ
αςτυνομικισ ράβδου για μετακίνθςθ, ανατροπι και ςφλλθψθ ατόμου - Αποκροφςεισ με τθν αςτυνομικι ράβδο - Φεχνικζσ
προςταςίασ τθσ αςτυνομικισ ράβδου - Στυςςόμενο baton - ΧΤΘΥΘ ΞΘ ΥΧΞΒΑΦΙΜΩΟ ΡΣΝΩΟ.
B. ΑΧΦΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑ.
1. Φροφρθςθ - Ξεταγωγζσ Μρατουμζνων, 2. Αςκιςεισ Σροςομοίωςθσ ςτον ζλεγχο οχθμάτων και δικφκλων αγνϊςτου υπόπτου - υψθλοφ κίνδυνου, 3. Επειςόδια ςε: δθμόςια κζντρα, καταςτιματα, επιβατθγά πλοία, άλλουσ χϊρουσ Ρικογενειακά επειςόδια, 4. Φροφρθςθ ςτόχων - Αςφάλεια περιοχισ - Ρμόκεντροι δακτφλιοι αςφάλειασ εγκαταςτάςεων ανίχνευςθ εχκρικισ παρακολοφκθςθσ - Αςφάλεια κφριασ εγκατάςταςθσ - Σρακτικι 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 - Υτάςθ ετοιμότθτασ και βολισ - Διαδοχι
τακτικϊν ςτθ ροι τθσ ζρευνασ - Σροετοιμαςία για τθν ζρευνα - Εξοπλιςμόσ - ενίςχυςθ - πλθροφορίεσ - Σροςζγγιςθ ςτο κτίριο
/ πλοίο - Υθμείο ειςόδου - Αρχζσ κίνθςθσ - Σλθρότθτα ζρευνασ - Μίνθςθ ςτισ ςκάλεσ - Μίνθςθ ςε διαδρόμουσ - Είςοδοσ ςε
πόρτεσ - Ζλεγχοσ δωματίου - Χειριςμόσ των απειλϊν από τον εντοπιςμό ωσ τθ ςφλθψθ - Χριςθ φακοφ ςτθν ζρευνα χϊρων Φακτικζσ κίνθςθσ μζςα από φωτιςμζνεσ περιοχζσ - Φακτικζσ κίνθςθσ μζςα ςε ςκοτεινι περιοχι - Φακτικζσ χριςθσ φακοφ ςτθν
ζρευνα για φποπτο άτομο, 6. Σρακτικι εφαρμογι με ςενάρια ερευνϊν ςε κτίρια ςυνδυαςμζνα με διάπραξθ λθςτείασ ομθρίασ.
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Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Διδαςκόμενο Μάθημα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙV
ΦΡΞΕΑΥ ΑΥΦΧΟΡΞΙΜΘΥ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ
Ζτοσ Β
Εαρινό Εξάμθνο
Ϊρεσ ανά εβδομάδα: 3 Υφνολο ωρϊν (Χ 13 εβδομάδεσ) :
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ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙV

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.
Εκ των οποίων εργαςτθριακζσ 36

Πιςτωτικζσ Μονάδεσ Μαθήματοσ: 3
Μαθηςιακά Αποτελζςματα - τόχοι:
Υτόχοσ τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ είναι παραςχεκοφν τα απαραίτθτα εφόδια ςτουσ εκπαιδευόμενουσ προκειμζνου
αυτοί να αναγνωρίηουν τισ τεχνικζσ χριςθσ των πυροβόλων όπλων του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Πηγζσ
Εγχειρίδιο «Ρπλοτεχνικισ- Υκοποβολισ» (εκδ. Α.Ε.Α. ςε ζντυπθ μορφι).

Προαπαιτοφμενα: ΡΣΝΡΦΕΧΟΙΜΘ - ΥΜΡΣΡΒΡΝΘ ΙΙΙ
Παρατηρήςεισ Υε 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
Φο γνωςτικό αντικείμενο του μακιματοσ κακορίηεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Ν.Υ. - ΕΝ.ΑΜΦ. πριν από τθν ζναρξθ
των μακθμάτων και κοινοποιείται ςτθ Υχολι Νιμενοφυλάκων μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.

43

Κατεφθυνςη: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.

ΕΣΙΦΕΝΙΜΘ ΞΕΝΕΦΘ

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