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ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 
οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 3.5 
  

  
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) eee.uniwa.gr 

2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτηµα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει το/τη φοιτητή/τρια με τα συστήματα ηλεκτρικής 
ενέργειας πλοίων και λιμανιών. Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο των Σ.Η.Ε. και των 
ηλεκτρικών μηχανών αναπτύσσονται οι ιδιαιτερότητες των δικτύων σε πλοία και λιμάνια 
από πλευράς δομής ηλεκτρικού δικτύου. Πραγματοποιείται τόσο η μελέτη και η 
μαθηματική ανάλυση των ηλεκτρικών δικτύων σε μόνιμη & μεταβατική κατάσταση 
λειτουργίας που αφορούν την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας εντός του πλοίου και σε περίπτωση ελλιμενισμού του με το δίκτυο του λιμανιού 
λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτροπρόωση, 
ηλεκτρονικά ισχύος), της οικονομίας (π.χ. τεχνικο-οικονομική σχεδίαση μονάδων 
παραγωγής) και της κοινωνίας (π.χ. περιορισμός εκπεμπόμενων ρύπων) στο πλαίσιο της 
κατάρτισής του /της ως ηλεκτρολόγου - ηλεκτρονικού μηχανικού.  
Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής/φοιτήτρια να μπορεί :  

- να κατανοεί όλες τις εξειδικευμένες πληροφορίες που αφορούν οποιονδήποτε 
τομέα των διαδικασιών σχεδίασης και λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας πλοίων και λιμένων, και, επομένως, κατάλληλο να εργασθεί αποδοτικά 
σε ανάλογες θέσεις, 



- να επιλέγει ορθά το σχετικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, όπως πίνακες, διακοπτικό 
υλικό, κινητήρες μαζί με τα παρελκόμενα βοηθητικά συστήματα και μηχανολογικό 
εξοπλισμό, 

- να αντιληφθεί τις ιδιαιτερότητες των πλοίων και των λιμένων, όπως τον 
περιορισμό χώρου, την αυτονομία του πλοίου εν πλω και την αυξημένη απαίτηση 
αξιοπιστίας, την αναγκαιότητα συνεργασίας με άλλες ειδικότητες, όπως π.χ. του 
ναυπηγού για τη διατήρηση της ευστάθειας του πλοίου, κα. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια των παρακάτω ικανοτήτων :  
1) Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
2) Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
3) Λήψη Αποφάσεων 
4) Αυτόνομη εργασία 
5) Ομαδική Εργασία 
6) Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

• Εισαγωγή στα λειτουργικά ζητήματα πλοίων με έμφαση στα συστήματα ηλεκτρικής 
ενέργειας πλοίων  

• Τρόποι παραγωγής ενέργειας σε πλοίο και πρόωση – μετατροπές ενέργειας σε 
πλοία – τρόποι πρόωσης 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: είδη κινητήριων μηχανών γεννητριών, είδη 
ηλεκτρικών γεννητριών, τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα 
διέγερσης, συστήματα ελέγχου τάσης, διατάξεις προστασίας, διατάξεις 
παραλληλισμού και λοιποί αυτοματισμοί, βοηθητικά συστήματα γεννητριών, 
βλάβες, διαμόρφωση ηλεκτροστασίων 

• Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας: είδη αποθήκευσης ενέργειας, φόρτιση- 
εκφόρτιση, συσσωρευτές έκτακτης ανάγκης, συσσωρευτές εξομάλυνσης φορτίου 

• Κινητήρες γενικής χρήσης: είδη κινητήρων από πλευράς φορτίων, είδη κινητήρων 
από ηλεκτρολογικής σκοπιάς, διαστασιολόγηση και τεχνικές απαιτήσεις κινητήρων, 
διατάξεις προστασίας, τρόποι εκκίνησης, χρήση ηλεκτρονικών ισχύος 

• Λοιπά ηλεκτρικά φορτία:  Φωτισμός – είδη φωτισμού, κλιματισμός - ψύξη – 
θέρμανση, ψυγεία, φορτία ενδιαιτήσεων, φορτία εμπορευματοκιβωτίων,  κτλ. 

• Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, γειωμένα και αγείωτα δίκτυα, σφάλματα, 
αυτόματοι διακόπτες ισχύος και λοιπές ασφαλιστικές / διακοπτικές ηλεκτρολογικές 
διατάξεις, μετασχηματιστές ισχύος και μέτρησης. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και 
σχετικό υλικό πλοίων. Τύποι-επιλογή  καλωδίων εγκαταστάσεων πλοίων. Πίνακας 
ελέγχου, υποπίνακες τμημάτων και πίνακες διανομής. Όργανα ενδείξεως και 



ελέγχου. 
• Ειδικά ζητήματα: Καθοδική προστασία, διατάξεις συγχρονομετάδοσης, ειδικά 

φορτία και μέτρα προστασίας για πλοία μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και χημικών, απαιτήσεις οχηματαγωγών κατά SOLAS. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
υψηλής τάσης. Ηλεκτρική παροχή εκτάκτου ανάγκης. Αντικεραυνική προστασία. 
Συστήματα αυτομάτου ελέγχου, πυροπροστασίας, εγκατάλειψης πλοίου κτλ. 

• Ηλεκτροπρόωση: Απαιτήσεις πρόωσης, Είδη ηλεκτρικών κινητήρων, απαιτήσεις 
κινητήρων, επίπεδα τροφοδοσίας, τρόπος επιλογής κινητήρα – έλικα, τρόποι 
ελέγχου, μετατροπείς ισχύος, ζητήματα προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, 
προστασίας προσωπικού, μέσης (υψηλής) τάσης, εκκίνησης, αρμονικών, 
βοηθητικών συστημάτων, δοκιμών παραλαβής και λειτουργίας κτλ. 

• Ζητήματα ασφάλειας και προληπτικής συντήρησης (ηλεκτροπληξία, δοκιμές 
ελέγχου μόνωσης, αμπερομέτρησης, μέτρησης τάσης, συνέχειας κυκλώματος, 
μόνωσης, κτλ.)   

• Ζητήματα λειτουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας σε πλοία (κατανάλωση 
καυσίμου, ρύποι κατά ΙΜΟ)   

• Ενεργειακός / ηλεκτρικός ισολογισμός – σχεδίαση συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνικο-οικονομικά κριτήρια επιλογής.  

• Μελέτη βραχυκυκλωμάτων & προστασίας ηλεκτρικών συστημάτων. Ιδιαιτερότητες 
δικτών μέσης (υψηλής) τάσης. 

• Διαστασιολόγηση καλωδίων, ζυγών και υποζυγών. Διαστασιολόγηση & Επιλογή 
μέσων προστασίας και μετασχηματιστών. 

• Κανονισμοί, τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις κανονισμών για καλώδια, 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντικεραυνική προστασία κτλ. 

• Ζητήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένων-διασύνδεση με πλοία. Ομοιότητες 
και διαφορές. Ζητήματα είδους ουδέτερου, γειώσεων, διαφορετικών επιπέδων 
συχνοτήτων & τάσεων. 

• Ζητήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένων πέρα της διασύνδεσης με πλοία. 
• Τεχνικο-οικονομική βιωσιμότητα ηλεκτρολογικής σύνδεσης λιμένων – πλοίων 

(ψυχρή εκκίνηση) 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις (στην αίθουσα διδασκαλίας με φυσική 
παρουσία των φοιτητών) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση ψηφιακών αποθετηρίων μαθησιακών 
αντικειμένων (π.χ. https//Phet.colorado.edu) 

• Χρήση λογισμικών όπως: Matlab, πρόγραμμα 
ενεργειακού ισολογισμού, προσομοίωσης 
δικτύου πλοίου κτλ.   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Αυτοτελής μελέτη 39 
Φροντιστήριο / διαδραστική 
διδασκαλία 13 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 14 
  
Σύνολο μαθήματος 105 

 



για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Γραπτή Εξέταση: 100%   
που περιλαμβάνει: 
   - Επίλυση θεωρητικών προβλημάτων σχετικών με το 
     αντικείμενο του μαθήματος 
   - Περιγραφή/ απόδειξη στοιχείων θεωρίας 
   - Ενδιάμεσες γραπτές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια 
     του εξαμήνου. 
    - Ενδιάμεσες ατομικές ασκήσεις  
    - Ενδιάμεσες ομαδικές εργασίες 
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