
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

"ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ" 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η-Α.2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 
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 και Ασκήσεις πράξης 4 4 Σύνολο 4 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ERASMUS  

ΝΑΙ (Στην Αγγλική σε φοιτητές ERASMUS) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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 κύριους στόχους: 

• Την εμβάθυνση στο σχεδιασμό διατάξεων υψηλής τάσης σε σχέση με τις βασικές 
αρχές που διέπουν την συμπεριφορά των ηλεκτρομονωτικών υλικών υπό την 
επίδραση υψηλών ηλεκτρικών πεδίων.  

• Την εξοικείωση στις σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό υψηλής τάσης.  

• Την εξοικείωση με τις βασικές αρχές ανάλυσης και μελέτης και εφαρμογής της 



τεχνολογίας των υψηλών τάσεων σε μια σειρά από σημαντικές ηλεκτροτεχνικές 
εφαρμογές.   

• Την ανάπτυξη της γνώσης της κριτικής ικανότητας ώστε να έχει ο φοιτητής / τρια 
τα εφόδια που απαιτούνται στην μεταφορά της θεωρητικής γνώσης στην πράξη. 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

• Κατανοεί την σημασία της κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου στον εξοπλισμό 
υψηλής τάσης και τις μεθοδολογίες ανάλυσης και ελέγχου της κατανομής αυτής 
για την βέλτιστη λειτουργία των αντίστοιχων στοιχείων εξοπλισμού. 

• Έχει γνώση των τυποποιημένων δοκιμών που προβλέπονται στην αξιολόγηση 
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού μέσω της εφαρμογής υψηλών τάσεων διαφόρων 
μορφών.   

• Έχει γνώση της σημασίας και του τρόπου εφαρμογής της διαβαθμισμένης 
προστασίας των μονώσεων σε σχέση με τον τύπο των υπερτάσεων που 
εμφανίζονται στο δίκτυο.  

• Εμβαθύνει την γνώση του στις ιδιότητες και τα πεδία εφαρμογής των διαφόρων 
τύπων ηλεκτρομονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό υψηλής 
τάσης. Επίσης να γνωρίζει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση 
της κατανομής του δυναμικού ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η 
απρόσκοπτη λειτουργία των μονώσεων. 

• Γνωρίζει τις αρχές εφαρμογής σε μια σειρά σημαντικών ηλεκτροστατικών 
βιομηχανικών διεργασιών που βασίζονται σε χρήση υψηλής τάσης. 

• Να κατανοεί το ηλεκτροϋδροδυναμικό φαινόμενο και τις νέες εφαρμογές του σε 
μια σειρά από διάφορα πεδία όπως η ηλεκτρική πρόωση, η ψύξη χωρίς την χρήση 
κινούμενων μηχανικών μερών, ο έλεγχος της αεροδυναμικής συμπεριφοράς κ.λπ. 

• Να διαθέτει ικανότητα εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων στην ανάλυση, την 
μελέτη και την αξιολόγηση της λειτουργίας του εξοπλισμού και των διατάξεων 
υψηλής τάσης, στα αντίστοιχα πεδία ενδιαφέροντος.  
 

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: 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των 

απαραίτητων τεχνολογιών  
• Λήψη Αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία  



• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το αντικείμενο του θεωρητικού μαθήματος αναφέρεται στις παρακάτω ενότητες: 
 
• Η σημασία της κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου στον εξοπλισμό υψηλής τάσης. 

Μεθοδολογίες υπολογισμού και ανάλυσης του ηλεκτρικού πεδίου σε σύνθετες 
γεωμετρικές δομές ηλεκτροδίων υψηλής τάσης. Εφαρμογή αριθμητικών 
υπολογιστικών τεχνικών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τεχνικές βελτιστοποίησης της 
κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού.  

• Χρήση υψηλών τάσεων στην διεξαγωγή τυποποιημένων δοκιμών για τον ποιοτικό 
έλεγχο  ηλεκτροτεχνικού και άλλου εξοπλισμού. Δοκιμές μονώσεων. Δοκιμές σε 
καλώδια. Δοκιμές σε μετασχηματιστές.  

• Δημιουργία και διάδοση υπερτάσεων στο δίκτυο. Οδεύοντα κύματα στις γραμμές 
μεταφοράς.  Διάγραμμα Bewley. Υπερτάσεις και διαβάθμιση προστασίας μονώσεων. 
Συσχέτιση μεταξύ στάθμης μόνωσης και στάθμης προστασίας.  

• Εφαρμογές τυπικών ηλεκτρομονωτικών υλικών σε σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής τάσης. 
Ιδιότητες των συνηθέστερων ανόργανων, πολυμερών και σύνθετων υλικών.  Ειδικές 
απαιτήσεις μονώσεων καλωδίων υψηλής τάσης. Μονωτήρες στις γραμμές μεταφοράς. 
Ειδικές απαιτήσεις μονώσεων τυλιγμάτων μετασχηματιστών υψηλής τάσης. Μονώσεις 
σε τυλίγματα στρεφόμενων μηχανών υψηλής τάσης.  Μονώσεις σε διακόπτες υψηλής 
τάσης και διατάξεις αποτελεσματικής σβέσης του παραγόμενου τόξου κατά την 
λειτουργία τους. Τεχνικές ομαλοποίησης της  κατανομής του δυναμικού.  

• Ειδικές βιομηχανικές ηλεκτροστατικές διαδικασίες με χρήση υψηλής τάσης. 
Ηλεκτροστατικά φίλτρα. Συστήματα Ηλεκτροστατικού διαχωρισμού υλικών.  
Ηλεκτροστατική εναπόθεση.  Συστήματα εμφύτευσης ιόντων για τον εμπλουτισμό 
ημιαγωγών.  

• Το ηλεκτροϋδροδυναμικό φαινόμενο για την δημιουργία και τον έλεγχο ροής σε 
ρευστά διηλεκτρικά μέσω υψηλών ηλεκτρικών πεδίων. Σύγχρονες εξελίξεις στις 
εφαρμογές της ηλεκτροϋδροδυναμικής στην βιομηχανία και προοπτικές. Εισαγωγή στις 
διατάξεις ηλεκτρικής πρόωσης. Εισαγωγή στις ηλεκτροϋδροδυναμικές εφαρμογές 
ψύξης με χρήση αέρα ή διηλεκτρικών υγρών. Εισαγωγή στις διατάξεις ελέγχου και 
βελτιστοποίησης αεροδυναμικής συμπεριφοράς με την χρήση ηλεκτροϋδροδυναμικής. 

 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

• Διδασκαλία με χρήση Τ.Π.Ε. στην αίθουσα 
• Χρήση Τ.Π.Ε. σε ασκήσεις πράξης μέσω 

εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης ηλεκτρικών 
πεδίων  

• Χρήση Τ.Π.Ε. μέσω της ιστοσελίδας του 
μαθήματος για διάθεση εκπαιδευτικού υλικού σε 
ηλεκτρονική μορφή, ενημέρωση, επικοινωνία 
καθώς και ανάρτηση ασκήσεων και εργασιών. 



Επίσης ηλεκτρονική επικοινωνία και υποβολή 
εργασιών. 

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 
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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 
Μελέτη υλικού 
διαλέξεων 52 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 4 

Συγγραφή εργασιών 12 
Σύνολο Μαθήματος  120 

 

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. 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική, 
Αγγλική για φοιτητές Erasmus  
 
• Τελική Γραπτή Εξέταση επί του θεωρητικού 

μέρους του μαθήματος που περιλαμβάνει επίλυση 
ασκήσεων και προβλημάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας (70%) 

• Υποβολή γραπτών εργασιών  (30%) 
 
Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει: 
70% x Βαθμός τελικής εξέτασης + 30% x Βαθμός 
γραπτών εργασιών   
 
Πλήρης πληροφόρηση για τον τρόπο αξιολόγησης 
ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. E. Kuffel, J. Kuffel and W. Zaengl, High Voltage Engineering, Εκδ. Τζιόλα 
(μετάφραση), 2013 . 

2. C.L. Wadhwa, High Voltage Engineering, New Age International Publishers, 2007. 
3. M. A. Salam, H. Anis, A. El-Morshedy, R. Radwan, High Voltage Engineering Theory 

and Practice, Marcel Dekker, 2000. 
4. A. Haddad, D. Warne, Advances in High Voltage Engineering, IET Power and Energy 

Series, 2007. 
5. J. S. Chang, A.J. Kelly, J. M. Crowley, Handbook of Electrostatic Processes, Marcel 

Dekker, 1995. 
6. D.M. Goebel, I. Katz, Fundamentals of Electric Propulsion, J. Wiley, 2008. 
7. Α. Μορώνης – Τεύχος σημειώσεων «Ειδικά Κεφάλαια Υψηλών Τάσεων», 2018. 

 


