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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
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Διαλζξεισ
Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Ειδικότθτασ

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Κανζνα
Ελλθνικι
NAI (αγγλικά)
www.powerelectronics.teipir.gr/

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα των Ηλεκτρονικϊν Ιςχφοσ ςτοχεφει να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ τισ απαραίτθτεσ
γνϊςεισ πάνω ςτον τρόπο λειτουργίασ των διαφόρων θλεκτρονικά ελεγχόμενων
διακοπτικϊν ςτοιχείων (τρανηίςτορ, MOSFETs, κυρίςτορ, GTOs, IGBTs, MCTs, Triacs) και
των κφριων τεχνικϊν μετατροπισ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ από μια μορφι ςε άλλθ
ςυνκζτοντασ τφπουσ κατάλλθλων ςυςκευϊν, καλουμζνων αυτϊν μετατροπζων, όπωσ:
Μετατροπείσ ςυνεχοφσ τάςθσ (DC-DC Converters), Aντιςτροφείσ (DC-AC Inverters),
Ανορκωτζσ (AC-DC Rectifiers), Μετατροπείσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ (Cycloconverters).
Σο μάκθμα καλφπτει κεωρθτικά και πρακτικά κζματα τα οποία ςχετίηονται με τον τρόπο με
τον οποίο οι διάφοροι μετατροπείσ ιςχφοσ καταςκευάηονται και διαςυνδζονται μεταξφ
τουσ προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τισ εκάςτοτε ανάγκεσ. Γίνεται εκτενισ αναφορά και
εξοικείωςθ με όλα τα είδθ μετατροπζων, ςτθ λειτουργία τουσ, ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ και
ςτισ καταςκευαςτικζσ τουσ αρχζσ. Οι φοιτθτζσ, παρακολουκϊντασ τισ διαλζξεισ και
κάνοντασ παράλλθλα το εργαςτιριο, είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τα πλεονεκτιματα που
ζχει να προςφζρει το μάκθμα αυτό.
Η κατανόθςθ του μακιματοσ ςε βάκοσ απαιτεί τθν καλι γνϊςθ και άλλων αντικειμζνων,
όπωσ θλεκτρονικά, διαχείριςθ ενζργειασ, ΑΕ, τεχνολογία υλικϊν, μακθματικά, μετριςεισ,

υπολογιςτικά προγράμματα, κλπ και οπωςδιποτε καλι προετοιμαςία από τουσ φοιτθτζσ.
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ / τρια αναμζνεται να είναι ςε κζςθ
να:


Κατανοεί και εξθγεί με διαγράμματα και κυκλϊματα τον τρόπο λειτουργίασ των
διαφόρων ελεγχόμενων θμιαγωγϊν ςτοιχείων και τθ χριςθ τουσ ωσ διακόπτεσ ςτα
διάφορα κυκλϊματα ιςχφοσ.
Αναγνωρίηει και κατθγοριοποιεί τουσ διάφορουσ μετατροπείσ ιςχφοσ και τθ
λειτουργία τουσ μζςα ςε παραγωγικζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ και αλλοφ.
Αντιλαμβάνεται και εξθγεί τον τρόπο ελζγχου και πυροδότθςθσ αυτϊν, με ςκοπό τον
ζλεγχο τθσ παρεχόμενθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ προσ το φορτίο.
Αναλφει και υπολογίηει τα βαςικά χαρακτθριςτικά λειτουργίασ ενόσ μετατροπζα που
τροφοδοτεί ζνα φορτίο (R, R-L, κινθτιρα, κλπ).
Εργάηεται μόνοσ/θ του/τθσ ι να ςυνεργαςτεί με ςυμφοιτθτζσ ι με μθχανικοφσ και
εκπονεί μελζτθ, εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφν
θλεκτρονικά ιςχφοσ (βιομθχανία, ςυςτιματα Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, κλπ).
Προβαίνει ςε βιματα επζμβαςθσ για διόρκωςθ, ςυντιρθςθ ι βελτιςτοποίθςθ τθσ
λειτουργίασ αυτϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ προμθκεφτριεσ εταιρείεσ του εξοπλιςμοφ.








Λζξεισ κλειδιά: Ελεγχόμενοι διακόπτεσ, μετατροπείσ ιςχφοσ, θλεκτρονικά ιςχφοσ, thyristor,
MOSFET, GTO, IGBT, inverter, converter, dc-dc, dc-ac, ac-ac, ac-dc, ρφκμιςθ ιςχφοσ,
αρμονικζσ.
Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν





Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν
Αυτόνομθ Εργαςία
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα δομείται ςε κεματικζσ ενότθτεσ και ςυγκεκριμζνα ςτισ εξισ:
1. Ειςαγωγι - Είδθ και χαρακτθριςτικά ελεγχόμενων διακοπτϊν και διόδων ιςχφοσ.
2. Ανάλυςθ απλϊν κυκλωμάτων ςυνεχοφσ και εναλλαςςομζνου ρεφματοσ με διόδουσ και
κυρίςτορσ, υπό διάφορα φορτία (R, R-L, κινθτιρα, κλπ).
3. Ανόρκωςθ ac-dc (Rectifiers):
 Μονοφαςικι θμιανόρκωςθ (ac-dc) με διόδουσ και κυρίςτορσ
 Μονοφαςικι πλιρθσ ανόρκωςθ (ac-dc) με διόδουσ και κυρίςτορσ

 Σριφαςικι πλιρθσ ανόρκωςθ (ac-dc) με διόδουσ και κυρίςτορσ
4. Μετατροπείσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ (Cycloconverters) ac-ac
5. Μετατροπζασ dc-dc (Converters)
 Σρόποσ λειτουργίασ
 Μετατροπείσ Τποβιβαςμοφ (step-down converters / choppers)
 Ανφψωςθσ (step-up converters)
6. Μετατροπζασ dc-ac (Inverters)
 Σρόποσ λειτουργίασ
 Ζλεγχοσ τάςεωσ εξόδου με τθν τεχνικι PWM
 Προθγμζνεσ τεχνικζσ μείωςθσ αρμονικϊν με SPWM, Patel&Hoft, κλπ
7. Εφαρμογζσ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ ςτθ Βιομθχανία, ςε ςυςτιματα Ανανεϊςιμων Πθγϊν
Ενζργειασ, ςε ςυςτιματα θλεκτρικισ κίνθςθσ.

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ
 τθν τάξθ, πρόςωπο με πρόςωπο. Σο είδοσ του
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
μακιματοσ, θ ζκταςθ των κεμάτων που αυτό
εκπαίδευςθ κ.λπ.
καλφπτει και θ πλθκϊρα των διαφόρων
κεματικϊν αντικειμζνων που αντλεί γνϊςθ,
απαιτεί ωσ αποκλειςτικό τρόπο εκπαίδευςθσ τθν
κατά πρόςωπον διδαςκαλία ςτθν αίκουςα.
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




Χριςθ Μθχανιματοσ προβολισ διαφανειϊν
Χριςθ του internet για ζρευνα ςχετικά με τα είδθ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
των διακοπτικϊν ςτοιχείων, των datasheets και
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
των εφαρμογϊν τουσ.
με τουσ φοιτθτζσ
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Η διδαςκαλία οργανϊνεται ςε διαλζξεισ,
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και εργαςτθριακζσ αςκιςεισ, παράδοςθ εργαςιϊν και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, μελζτθ.
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του
ECTS

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
πάνω ςτισ ζννοιεσ που
παρουςιάηονται ςτισ
διαλζξεισ
υγγραφι αναφοράσ για
τισ εργαςτθριακζσ
αςκιςεισ
Ατομικι - Ομαδικι
εργαςία ςε μελζτθ
περίπτωςθσ
Αυτοτελισ Μελζτθ
προετοιμαςίασ για

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

52
52
26

26

26

28

εξετάςεισ
Σφνολο Μαθήματος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.
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φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Ιδρφματοσ,
ο Σελικόσ Βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει από το
ςτακμιςμζνο μζςο όρο των βακμϊν
(i) του κεωρθτικοφ μζρουσ x 60% και
(ii) του εργαςτθριακοφ μζρουσ x 40%.
Για το κεωρθτικό μζροσ, οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται με τθ λιξθ των διαλζξεων και
περιλαμβάνουν γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ.
Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται ςτα Ελλθνικά, με
κλειςτζσ ςθμειϊςεισ και περιλαμβάνουν:
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ.
- χεδίαςθ ι/και ανάλυςθ τρόπου διαςφνδεςθσ
μετατροπζων και υπολογιςμϊν των
ςθμαντικότερων ςτοιχείων των κυκλωμάτων
- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ
Για το εργαςτθριακό μζροσ οι εξετάςεισ
πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των
εργαςτθριακϊν μακθμάτων και με τθν ολοκλιρωςθ
των εργαςτθριακϊν αςκιςεων, πραγματοποιοφνται
ςτα Ελλθνικά, με ανοικτζσ ςθμειϊςεισ και
περιλαμβάνουν αξιολόγθςθ μζςω ςφντομων γραπτϊν
tests ςτο τζλοσ του κάκε εργαςτθριακοφ μακιματοσ.
Εναλλακτικά μπορεί να λθφκοφν οι βακμοί των
γραπτϊν tests με βαρφτθτα 20% και να ακολουκιςει
ςυνολικι αξιολόγθςθ (80%) χωριςμζνθ ςε 2 ενότθτεσ:
 Η φλθ των 4 πρϊτων εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
 Η φλθ των 4 επόμενων εργαςτθριακϊν
αςκιςεων
ε αυτι τθν περίπτωςθ θ βακμολογία προκφπτει από
το άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων των γραπτϊν
tests με τθ βαρφτθτα του 20% και των αντιςτοίχων
αναλυτικϊν γραπτϊν εξετάςεων με τθ βαρφτθτα του
80%.
Δίνεται επιπλζον θ δυνατότθτα ενόσ project, το οποίο
μπορεί να γίνει ατομικά ι ομαδικά.
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2) RASHID M., Power Electronics Handbook, Academic Press, USA, 2001.
3) ΜΟΗΑΝ et. al., Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ, (μεταφραςμζνο), Εκδόςεισ Σηιόλα, Θες/νίκθ.
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IEEE Transactions in Power Electronics
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