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Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηωλ ειεθηξνινγηθώλ καζεκάηωλ ζηε Β΄ 

ηάμε ηωλ ΔΠΑΛ θαη ζηελ Α΄ ηάμε ηωλ ΔΠΑ. 
 

Οη νδεγίεο απηέο είλαη ην απνηέιεζκα ζύλζεζεο θαη ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο εθ 

κέξνπο ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύιωλ ηωλ ειεθηξνιόγωλ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο 

ειεθηξνιόγνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζηε Β΄ ηάμε ησλ ΔΠΑΛ θαη ζηελ Α΄ 

Τάμε ησλ ΔΠΑΣ. Καηά ηε ζύληαμή ηνπο έρνπλ ιεθζεί ππόςε, εθηόο από ηα Α.Π.Σ., 

θαη νη νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ. 

 

Γεληθά. 

Σύκθσλα κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ ησλ καζεκάησλ ηεο Β΄ Τάμεο 

ηνπ ΔΠΑΛ θαη ηεο Α΄ Τάμεο ηεο ΔΠΑΣ, ηα ειεθηξνινγηθά καζήκαηα εηδηθόηεηαο ησλ 

ηάμεσλ  απηώλ έρνπλ θαηά βάζε ηελ ύιε αληίζηνηρωλ καζεκάηωλ πνπ δηδάζθνληαλ 

ζηελ Α΄ ( θπξίσο ) θαη Β΄ Τάμε ηνπ 1
νπ

 Κύθινπ ησλ ΤΔΔ. Έρνπκε όκσο ην 

πιενλέθηεκα όηη, νη καζεηέο ηεο Β΄ Τάμεο ησλ ΔΠΑΛ θαη ηεο Α΄ Τάμεο ηεο ΔΠΑΣ ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ Τάμεο ησλ ΤΔΔ είλαη πην ώξηκνη ( έλα ρξόλν 

κεγαιύηεξνη ) θαη έρνπλ πεξηζζόηεξεο γλώζεηο γεληθήο παηδείαο ( καζεκαηηθά, θπζηθή 

θιπ ), αθνύ έρνπλ παξαθνινπζήζεη έλα επί πιένλ ρξόλν (ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ) 

καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. Π.ρ. ζηα Μαζεκαηηθά έρνπλ δηδαρζεί εμηζώζεηο α΄ θαη β΄ 

βαζκνύ, βαζηθέο ηξηγσλνκεηξηθέο ζρέζεηο, κειέηε απιώλ ζπλαξηήζεσλ, ζπζηήκαηα 

εμηζώζεσλ, ζηνηρεία Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο, θιπ., ζηε Φπζηθή, βαζηθέο έλλνηεο 

ζρεηηθά κε ην κεραληθό έξγν θαη ηελ ηζρύ, ηε ζεξκόηεηα, ηηο κεηαηξνπέο ελέξγεηαο, 

θ.ά. Απηό δελ ζεκαίλεη όηη ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο ζηε Β΄ ΔΠΑΛ 

πξέπεη λα καζεκαηηθνπνηεζεί, έρνπκε όκσο πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο λα 

βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ησλ καζεκάησλ, ζέηνληαο πην θηιόδνμνπο ζηόρνπο ζε 

ζρέζε κε ηα ΤΔΔ. 

Ζ δηδαθηέα ύιε ζε αξθεηά καζήκαηα είλαη εθηεηακέλε θαη δύζθνια ζα 

νινθιεξσζεί ζηηο δηδαθηηθέο ώξεο πνπ δηαηίζεληαη. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ επηινγέο αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ππάξρνπλ ( γλσζηηθό 

επίπεδν καζεηώλ, ύπαξμε εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ θιπ ). Απνζηνιή καο δελ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε “πάζε ζπζία ” δηδαζθαιία νιόθιεξεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο θάζε 

καζήκαηνο. Σθνπόο καο είλαη ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε ελίζρπζε ηεο απην-

εθηίκεζεο ησλ καζεηώλ θαη ε παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ 

ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο, ώζηε θάζε καζεηήο λα κάζεη “ πσο λα καζαίλεη ”. Απηά πνπ 

πξνηείλνληαη ζηε ζπλέρεηα, ππεξεηνύλ απηό ην ζθνπό. 

 

2. πκπιεξωκαηηθόηεηα ζεωξίαο θαη εξγαζηεξίνπ 

 

Έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα είλαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ν 

εθπαηδεπηηθόο, πνπ δηδάζθεη ην ζεωξεηηθό κάζεκα, λα δηδάζθεη θαη ζην 

αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθό. Τα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά θαη είλαη γλσζηά ζε όινπο 

καο. Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ηεξείηαη απηή ε αξρή ζε όια ηα ζρεηηθά 

καζήκαηα. 
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3. Αμηνπνίεζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ηωλ εξγαζηεξίωλ 

 

Βαζηθό κέιεκά καο από θέηνο πξέπεη λα είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ζην πξόγξακκα 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ  ηεο Β΄ Τάμεο ηνπ ΔΠΑΛ, αιιά θαη ηνπ 2νπ Κύθινπ 

ησλ ΤΔΔ, ησλ λέσλ εξγαζηεξηαθώλ δηαηάμεσλ (θαη ησλ αληίζηνηρσλ αζθήζεσλ), πνπ 

έρνπλ παξαιεθζεί πξόζθαηα από ηα ΣΔΚ θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Όζεο από απηέο 

ηηο δηαηάμεηο ελαξκνλίδνληαη κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ησλ εξγαζηεξηαθώλ 

καζεκάησλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ πνπ ζα θαηαζηξώζεη, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ν ππεύζπλνο ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ Τνκέα ηνπ ΣΔΚ 

(ΦΔΚ1340/η.Β΄/16-10-2002, άξζξν 35). Σην ζέκα απηό, αλακέλνπκε θαη ηηο δηθέο ζαο 

πξνηάζεηο, ώζηε ν λένο εμνπιηζκόο λα αμηνπνηεζεί, πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ, κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη λα δηακνξθσζεί από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εληαία 

αληηκεηώπηζε. 

 

4. Δπηζεκάλζεηο θαηά κάζεκα  

 

Σηε ζπλέρεηα, γηα θάζε κάζεκα ζεκεηώλνληαη ηα βηβιία, πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ζηνπο 

καζεηέο ( είλαη βηβιία ηνπ ΟΔΓΒ πνπ δηδάζθνληαλ ζηα ΤΔΔ ) θαη επηζεκαίλνληαη 

θάπνηα πξώηα ζεκεία κε ζθνπό λα δηεπθνιπλζείηε ζην έξγν ζαο. 

 

 
4α. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα  

 

Ζιεθηξνηερλία Η (3Θ+3Δ) 

( Β΄ Σάμε εκεξεζίωλ ΔΠΑΛ - Ζιεθηξνινγηθόο Σνκέαο ) 

 

Βηβιία 

α) “Ζιεθηξνηερλία” ησλ Κ. Βνπξλά, Ο. Γαθέξκνπ, Σ. Πάγθαινπ, Γ. Φαηδαξάθε, (Α΄ 

Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β) “Αλάιπζε Ζιεθηξηθώλ Κπθιωκάηωλ” ησλ Μ. Ησαλλίδνπ, Θ. Μηθξώλε,             

Β. Τζίιε, (Α΄ Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” ησλ Φ. Τνπαιή, Ν. Φαξαιακπάθε,                       

Θ. Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

 

Τν κάζεκα απηό απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ βαζηθώλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ πνπ 

πξέπεη λα έρεη ν ειεθηξνιόγνο θαη ε ύιε ηνπ είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ζεηξά 

άιισλ καζεκάησλ. Σπλεπώο ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε πιήξεο θάιπςή ηεο από ηνλ 

δηδάζθνληα. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηηο ειεθηξνηερληθέο έλλνηεο, λα 

θαηαλνήζεη πξώηα πνηνηηθά ηα ζρεηηθά θαηλόκελα, θαζώο επίζεο θαη λα απνθηήζεη 

βαζηθέο ηερληθέο δεμηόηεηεο ζην εξγαζηήξην, όπνπ θαη ζα γίλεηαη ε πεηξακαηηθή 

επαιήζεπζε ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθό, επίζεο, λα ζπλδέεηαη ε 

παξερόκελε γλώζε κε ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο θαη παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Σηηο αζθήζεηο πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή 

«καζεκαηηθνπνίεζε». 

Σηε θεωπία ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ησλ 4 πξώησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ (α). Μεηά ηελ εηζαγσγηθή ελόηεηα 2.1 γηα ην ζπλερέο ξεύκα 

ηνπ θεθαιαίνπ 2 παξεκβάιιεηαη ε δηδαζθαιία εηζαγσγήο ζην ελαιιαζζόκελν ξεύκα 
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πνπ θαιύπηεηαη από ηελ ελόηεηα 5.1 ηνπ θεθαιαίνπ 5 (ππνελόηεηεο 5.1.1 σο θαη 5.1.5) 

ηνπ βηβιίνπ (α). 

Τν βηβιίν (β) ζα ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ. 

Σην επγαζηήπιο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην βηβιίν (γ), σο βνήζεκα γηα ηελ εθπόλεζε ησλ 

ζρεηηθώλ θύιισλ έξγνπ (νη αζθήζεηο 1 έσο θαη 15 θαη ε 17). ). Φξήζηκε είλαη θαη ε 

εηζαγσγή ηνπ γηα ηελ ελόηεηα 1 ηνπ ΑΠΣ. 

Δάλ ππάξρεη ζην εξγαζηήξην ν ζρεηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαζέζηκνο ρξόλνο, λα 

αμηνπνηεζεί επηθνπξηθά θαη ην ινγηζκηθό Tina Pro ( βιέπε ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα:        

http://iasonas.cti.gr/index.php?/option=content&task=view&id=66 ). 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ελδεηθηηθά) : 

 
ΘΔΩΡΗΑ 

 

Δλόηεηα 1.1 3 Δλόηεηα 3.1 2 

Δλόηεηα 1.2 4 Δλόηεηα 3.2 6 

Δλόηεηα 1.3 4 Δλόηεηα 3.3 4 

Δλόηεηα 2.1 8 Δλόηεηα 3.4 7 

Κεθάιαην 5 4 Δλόηεηα 3.5 2 

Δλόηεηα 2 .2 15 Δλόηεηα 4.1 4 

Δλόηεηα 2 .3 6 Δλόηεηα 4.2 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ 

   

Δλόηεηα 1 3 

Δλόηεηα 2 9 

Δλόηεηα 3 6 

Δλόηεηα 4 6 

Δλόηεηα 5 15 

Δλόηεηα 6 36 

 

 

 

Ζιεθηξνηερλία Η 3(Θ+Δ) 

( Β΄ Σάμε εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ - Ζιεθηξνινγηθόο Σνκέαο ) 

 

Βηβιία 

Τα ίδηα κε ηελ Ζιεθηξνηερλία Η ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηαζεξή εβδνκαδηαία αλαινγία κεηαμύ ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη 

ζεσξεηηθώλ σξώλ. 

Τν κάζεκα ζπλερίδεηαη κε 3 ώξεο/εβδνκάδα (Θ+Δ) θαη ζηε Γ΄ Τάμε, γη απηό ζηε Β΄ 

Τάμε ζα δηδαρζεί ε κηζή πεξίπνπ ύιε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο 

Ζιεθηξνηερλία Η ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ. Σπγθεθξηκέλα, ζηε ζεσξία πξνηείλεηαη λα 

δηδαρζνύλ ηα θεθάιαηα 1 θαη 2 από ην βηβιίν (α) θαη ελδηάκεζα κεηά ηελ εηζαγσγηθή 

ελόηεηα 2.1 γηα ην ζπλερέο ξεύκα ηνπ θεθαιαίνπ 2 λα δηδαρζεί ε εηζαγσγή ζην 

ελαιιαζζόκελν ξεύκα πνπ θαιύπηεηαη από ηελ ελόηεηα 5.1 ηνπ θεθαιαίνπ 5                      

http://iasonas.cti.gr/index.php?/option=content&task=view&id=66
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(ππνελόηεηεο 5.1.1 σο θαη 5.1.5) ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ. Σην επγαζηήπιο πξνηείλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αζθήζεηο 1 έσο 11 θαη ε 17 ηνπ βηβιίνπ (γ). Τν βηβιίν (β) ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά γηα ηελ επίιπζε αζθήζεσλ. 

Σην ηξίσξν ηνπ εβδνκαδηαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σρνιείνπ πνπ 

δηαηίζεηαη γηα ην κάζεκα, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ηαπηόρξνλα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξόλνπ, ηόζν κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζεσξίαο, όζν θαη ην 

Δξγαζηήξην ηνπ καζήκαηνο, εθηόο θαη αλ ε ζεσξία κπνξεί λα δηδάζθεηαη ζην ρώξν 

ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Δπεηδή ν θύξηνο ζθνπόο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ είλαη ε εκπέδσζε θαη 

επαιήζεπζε ηεο ζεσξίαο θαη όρη ηόζν ε αλάπηπμε θάπνησλ εηδηθώλ ηερληθώλ 

δεμηνηήησλ, ηα εξγαζηήξηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπ 

ζεσξεηηθνύ ζθέινπο ηνπ καζήκαηνο, ζύκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ θξίζε 

ηνπ δηδάζθνληνο. Ζ ζεσξία θαη ην εξγαζηήξην ελαιιάζζνληαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ζηε ζεσξία, αθνινπζεί κηα ή πεξηζζόηεξεο εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο, θ.ν.θ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα ώζηε ζεσξία θαη εξγαζηήξην λα ζπκβαδίδνπλ 

θαηά ην δπλαηόλ. Γη απηό ην ιόγν θαηαζηξώλεηαη, από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, 

ζρεηηθόο πξνγξακκαηηζκόο, όπσο ηζρύεη γηα ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. 

 

 

Δζωηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο (2Θ+3Δ) 

( Β΄ Σάμε ΔΠΑΛ - Ζιεθηξνινγηθόο Σνκέαο ) 

 

Βηβιία 

α) “Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο” ησλ Σ. Αλησλόπνπινπ, Β. Γεκεηξόπνπινπ,                  

Θ. Μάξε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β) “Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Θ. Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε,                   

Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ) “Σεηξάδην Δξγαζίαο γηα ην κάζεκα ηνηρεία Δζωηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ θαη Ζιεθηξνινγηθνύ ρεδίνπ” ησλ Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε, 

(Α΄ Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

 

Σηε θεωπία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθό εγρεηξίδην ην βηβιίν (α) θαη σο 

ζπκπιήξσκά ηνπ, ην ηεηξάδην εξγαζίαο (γ), ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα 

αζθήζεηο ζρεδίαζεο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε / εκπέδσζε ησλ αληηζηνίρσλ ζεκάησλ ηνπ 

βηβιίνπ (α). Οη αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην (γ) πξνηείλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ  θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή  ηεο ηάμεο σο νδεγόο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ (παξαιιαγώλ ησλ αζθήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ), γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ηνπ βηβιίνπ ηεο ζεσξίαο. 

Δπεηδή ε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη κόλν 2 ώξεο/εβδνκάδα θαη ε ύιε είλαη 

αξθεηά εθηεηακέλε ( ην ζρεηηθό  κάζεκα ζηε Β΄ Τάμε ησλ ΤΔΔ δηδαζθόηαλ                

5 ώξεο/εβδνκάδα), ζα πξέπεη ν δηδάζθσλ λα εζηηάζεη ζηα πην ζεκαληηθά ζεκεία, 

απνθεύγνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα πεξηγξαθηθά ζεκεία (ηα νπνία ζα δνζνύλ ζην 

εξγαζηήξην), θαη λα πξνγξακκαηίζεη ρξνληθά ηηο ελόηεηεο, ώζηε λα θαιπθζεί θαηά ην 

δπλαηό νιόθιεξε ε δηδαθηέα ύιε. Θα πξέπεη λα δηαηεζεί νξηζκέλνο ρξόλνο θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε - επεμήγεζε - ζρεδίαζε κε ην ρέξη, απιώλ ειεθηξνινγηθώλ 

ζρεδίσλ/ζθαξηθεκάησλ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο σο εηζαγσγηθά 

ζηνηρεία θαη γηα ην παξάιιειν κάζεκα “Σσεδίαζη Ηλεκηπικών Δγκαηαζηάζεων με 

Η/Υ”. Καιό ζα είλαη λα δνζεί ε ζρεδίαζε βαζηθώλ θπθισκάησλ ζε ραξηί κηιιηκεηξέ 

σο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη.  
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Σην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεηαη θαη ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην 

λέν Πξόηππν ΔΛΟΤ HD384, πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ παιαηό Καλνληζκό ΔΖΔ. Σηα 

ζρνιηθά βηβιία δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ην παξαπάλσ πξόηππν, αθνύ απηό είλαη 

κεηαγελέζηεξν ηεο ζπγγξαθήο ησλ βηβιίσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο, θάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί (από ην εκπόξην) ην 

“Εγτειρίδιο εφαρμογής τοσ Προτύποσ ΕΛΟΤ HD384” (έθδνζε ΔΛΟΤ, Αζήλα 2004, 

ISBN:960-74500-12-4), θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό CD κε ην επίζεκν θείκελν ηνπ 

Πξνηύπνπ.  

Με βάζε ην παξαπάλσ εγρεηξίδην ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα θάλεη κηα κηθξή 

παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ λένπ Πξνηύπνπ θαη λα δώζεη 

ζπλνπηηθά θαη κε απιά ιόγηα, νξηζκέλα ζηνηρεία θπξίσο από ην Κεθάιαην 41 

(Πποζηαζία ένανηι ηλεκηποπληξίαρ) θαη ην Κεθάιαην 52.3 (Δπιλογή ηηρ διαηομήρ ηων 

αγωγών), εληάζζνληάο ηα κέζα ζηηο ζρεηηθέο ελόηεηεο ηνπ καζήκαηνο. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά θαη αλάπηπμε πξέπεη λα γίλεη γηα ηε ζεκειηαθή γείσζε, πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή ζύκθσλα κε ηνπο λένπο θαλνληζκνύο. 

Σην επγαζηήπιο πξνβιέπεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ε δηεμαγσγή 23 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ 31 αζθήζεσλ 

ηνπ βηβιίνπ (β). Φξήζηκν βνήζεκα γηα ην εξγαζηήξην ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ην 

βηβιίν “Σεηξάδην Δξγαζίαο γηα ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” 

ησλ Θ. Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε, Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-

Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ). Τν ελ ιόγσ βηβιίν δελ δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο. Με βάζε 

θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ εμνπιηζκνύ θάζε εξγαζηεξίνπ (πηλαθίδεο, πάγθνη, 

ζπζθεπέο, θιπ.), ζα πξέπεη λα θαηαζηξσζεί έλαο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκόο (γηα 

πεξίπνπ 25 ηξίσξα) θαη λα δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια θύιια έξγνπ, κε ζπγρώλεπζε 

θάπνησλ αζθήζεσλ (π.ρ. ζηηο ζπλδεζκνινγίεο θπθισκάησλ θσηηζκνύ ), ώζηε λα 

επαξθέζεη ν ρξόλνο . 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ( ελδεηθηηθά ) : 
 

 

ΘΔΩΡΗΑ 
 

Δλόηεηα 1 4 Δλόηεηα 7 4 

Δλόηεηα 2 2 Δλόηεηα 8 8 

Δλόηεηα 3 2 Δλόηεηα 9 2 

Δλόηεηα 4 4 Δλόηεηα 10 6 

Δλόηεηα 5 6 Δλόηεηα 11 4 

Δλόηεηα 6 6 Δλόηεηα 12 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ  ΑΚΖΔΗ 

 

Παξνπζίαζε θαη ιεηηνπξγία 

εξγαζηεξίνπ 
1 Άζθεζε 12 3 

Άζθεζε 1 2 Άζθεζε 13 3 

Άζθεζε 2 3 Άζθεζε 14 3 

Άζθεζε 3 2 Άζθεζε 15 3 

Άζθεζε 4 1 Άζθεζε 16 3 

Άζθεζε 5 2 Άζθεζε 17 3 
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Άζθεζε 6 1 Άζθεζε 18 6 

Άζθεζε 7 3 Άζθεζε 19 3 

Άζθεζε 8 3 Άζθεζε 20 3 

Άζθεζε 9 3 Άζθεζε 21 6 

Άζθεζε 10 3 Άζθεζε 22 6 

Άζθεζε 11 3 Άζθεζε 23 6 

 
                  

 

 

Ζιεθηξηθνί Απηνκαηηζκνί θαη ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο (2Θ+3Δ) 

( Β΄ Σάμε ΔΠΑΛ - Ζιεθηξνινγηθόο Σνκέαο ) 

 

Βηβιία 

α) “ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο” ησλ Π. Βαξδάθα, Η. Πάζρνπ, Π. Τζειέθα, (Α΄ Τάξη    

1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” ησλ Φ. Τνπαιή, Ν. Φαξαιακπάθε,                                

Θ. Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ) “πζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ Α΄ ηόκνο” ησλ Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε,                                                 

Γ. Σνύιηε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

δ) “Σεηξάδην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ γηα ην Δξγαζηήξην Απηνκαηηζκνύ” ησλ                  

Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε, Α. Νηθνιόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

 

Σηε θεωπία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο βαζηθά εγρεηξίδηα ηα βηβιία (α) θαη (γ). 

Σην Α΄ κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο (ζηνηρεία 

ειεθηξνληθήο) ζα δηδαρζνύλ νη αληίζηνηρεο ππνελόηεηεο από ηα θεθάιαηα 1, 2, 5, 6 

(κηα πνιύ ζύληνκε αλαθνξά ) θαη 7
 
ηνπ βηβιίνπ (α). Θα δνζεί βαξύηεηα ζηελ πνηνηηθή 

θαηαλόεζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη λα κε δηδαρζνύλ αζθήζεηο.  

Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Β΄ κέξνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο                        

(ειεθηξηθνί απηνκαηηζκνί) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην βηβιίν (γ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, 

ε δηδαθηέα ύιε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην κέξνο απηό ηνπ καζήκαηνο δελ επαξθεί γηα 

ηελ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. Γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ κέξνπο απηνύ πξνηείλνληαη θπξίσο ηα παξαθάησ (νη ελόηεηεο λα 

δηδαρζνύλ κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ): 

Δλόηεηα 7 ( Ζιεθηξνλόκνη - κλήκε ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ ) 

Βηβιίν (γ), θεθάιαην 3(ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά ζηνηρεία από ηηο ελόηεηεο 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.10  θαη ε ελόηεηα 3.2). 

Δλόηεηα 5 ( θαλόλεο ζρεδίαζεο ιεηηνπξγηθώλ θπθισκάησλ )  

Βηβιίν (γ), θεθάιαην 1 ( ελόηεηα 1.3 ) 

Δλόηεηα 6 ( Λνγηθά θπθιώκαηα ) 

Βηβιίν (γ) θεθάιαην 2 ( ελόηεηεο 2.2, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.8 ( ζειίδεο 68-69 )) 

Δλόηεηα 8  

Βαζηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ειεθηξνθηλεηήξσλ ) 

Βηβιίν (γ), θεθάιαην 4 ( βαζηθά ζηνηρεία από ηηο ελόηεηεο 4.1.1, 4.1.2 ). 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ καζήκαηνο πξνηείλεηαη, επίζεο, λα δηδαρζνύλ 

θαη νη παξαθάησ ελόηεηεο : θεθάιαην 4 ( ελόηεηεο 4.2 θαη 4.4 ), θεθάιαην 5 ( ελόηεηα 

5.1 ), θεθάιαην 7 ( ελόηεηεο 7.3, 7.4 ). 

Ο ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο ύιεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε θξηηήξην ηελ 

ηζόξξνπε θάιπςε θαη ησλ δύν κεξώλ ηνπ καζήκαηνο. Πξνηεξαηόηεηα πάληωο έρεη 

ην Β΄ κέξνο, ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί κεγαιύηεξε έθηαζε θαη έκθαζε. 

Σην επγαζηήπιο ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πεξηγξάθεη ηελ εθηέιεζε  

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ, ησλ νπνίσλ αληίζηνηρεο ή παξαπιήζηεο εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο πεξηέρνληαη ζηα βηβιία (β) θαη (δ). Σην βηβιίν (β) νη αζθήζεηο 34, 35, 40 θαη 

43. Σην βηβιίν (δ) νη αζθήζεηο 2, 4, 5, 6, 7 11 θαη νη 15, 16, 17 θαη 22 . Σηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ησλ ειεθηξνληθώλ λα δηδάζθεηαη ζπλνπηηθά θαη ε ζρεηηθή 

ζεσξία.   

Δθηόο από ηηο αζθήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα εξγαζηεξηαθά βνεζήκαηα, ν δηδάζθσλ  

κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη άιιεο αζθήζεηο, ζπκβαηέο κε ηελ νπζία θαη ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ, αμηνπνηώληαο ηνλ 

εμνπιηζκό (παιαηό θαη λέν) πνπ δηαζέηεη ην εξγαζηήξην.  

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ( ελδεηθηηθά ) : 

 

ΘΔΩΡΗΑ  
 

Δλόηεηα 1 4  Δλόηεηα 5 6 

Δλόηεηα 2 7 Δλόηεηα 6 8 

Δλόηεηα 3 8 Δλόηεηα 7 8 

Δλόηεηα 4 1 Δλόηεηα 8 8 

          

 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ  ΑΚΖΔΗ 

 

Παξνπζίαζε θαη ιεηηνπξγία 

εξγαζηεξίσλ 
6 Άζθεζε 7 6 

Άζθεζε 1 3 Άζθεζε 8 3 

Άζθεζε 2 3 Άζθεζε 9 9 

Άζθεζε 3 3 Άζθεζε 10 6 

Άζθεζε 4 3 Άζθεζε 11 6 

Άζθεζε 5 6 Άζθεζε 12 6 

Άζθεζε 6 9 Άζθεζε 16 6 

 

 

 

 

 

“ρεδίαζε Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ κε Ζ/Τ” (2Δ) 

 ( Β΄ Σάμε εκεξεζίωλ  ΔΠΑΛ - Ζιεθηξνινγηθόο Σνκέαο ) 
 

Βηβιίν 

“Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Β΄ ηεύρνο” ησλ Β. Γεκεηξόπνπινπ,                                     

Σ. Κνπλάδε, Φ. Σαλδαιίδε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ   - Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ) 
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Πξνο ην παξόλ ην κάζεκα ζα γίλεηαη, όπσο θαη ζηα ΤΔΔ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

γλσζηνύ ινγηζκηθνύ εθαξκνγήο VectorCAD ηεο εηαηξείαο Ti-Soft, πνπ είλαη 

ειεύζεξα δηαζέζηκν ζην Internet, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην ζρνιηθό βηβιίν.  

Σε πνιιά ΣΔΚ θαη Σρνιηθά Δξγαζηήξηα, έρεη εγθαηαζηαζεί ήδε ζε εξγαζηήξην κε 

δίθηπν Ζ/Υ ην ινγηζκηθό AutoCAD, πνπ έρεη αγνξαζζεί ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

“Δπαγγεικαηηθό Λνγηζκηθό ζηελ ΤΔΔ : Δπηκόξθσζε θαη Δθαξκνγή”. Σηα πιαίζηα ηνπ 

ίδηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα μεθηλήζεη ζύληνκα εμεηδηθεπκέλε επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ειεθηξνιόγσλ ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ σο 

κέξνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σε όπνηα Σρνιεία ππεξεηνύλ ζπλάδειθνη 

ειεθηξνιόγνη, πνπ έρνπλ ηηο βαζηθέο γλώζεηο ηνπ ινγηζηηθνύ παθέηνπ AutoCAD (γηα 

ζρεδίαζε ζε δύν δηαζηάζεηο), κπνξεί ην κάζεκα λα γίλεη κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

AutoCAD. 

Οη πξώηεο ελόηεηεο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο αθνξνύλ ηελ 

εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ εληνιώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ινγηζκηθνύ θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε απιέο 

(εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα) εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ AutoCAD θαη ηε ρξήζε ηνπ ζην κάζεκα πνιύ ρξήζηκν θαη 

νπζηαζηηθό βνήζεκα (γηα θαζεγεηέο θαη καζεηέο) είλαη θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

(εγρεηξίδηα θαη νδεγίεο) πνπ έρεη αλαπηπρζεί από ην ΥΠΔΠΘ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Λαέπηηρ”.  

Θα αλαδεηεζεί ζην δηθηπαθό ηόπν: http://iasonas.cti.gr/ , πνπ νδεγεί ζηελ ηζηνζειίδα: 

“Δπαγγεικαηηθό ινγηζκηθό γηα ηα ΤΔΔ: Δπηκόξθσζε θαη εθαξκνγή” 

Από όπνπ αθνινπζώληαο ηε ζεηξά, 

[Λνγηζκηθό έξγνπ]    [Αλά ηίηιν ινγηζκηθνύ]    [AutoCAD]    [βηβιηνζήθε 

αξρείσλ]  

νδεγνύκαζηε ζηα 5 παξαθάησ ρξήζηκα αξρεία: 

AutoCAD (εθδ. 2006) Οδεγίεο Γηθηπαθήο Δγθαηάζηαζεο  

AutoCAD (εθδ. 2006) Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Άδεηαο Δθπαηδεπηηθνύ  

Οδεγίεο αμηνπνίεζεο γηα ην ινγηζκηθό AutoCAD (εθδ. 2000i) γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό 

Tutorial γηα ην ινγηζκηθό AutoCAD (εθδ. 2000i)   

Τεηξάδην Μαζεηή γηα ην ινγηζκηθό AutoCAD (εθδ. 2000i)  

Ο δηδάζθσλ θαιό είλαη λα κειεηήζεη ηα παξαπάλσ αξρεία θαη λα εθηππώζεη από απηά 

όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εληζρπηηθά ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο. 

 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηνπ καζήκαηνο ( ελδεηθηηθά ) : 

 

Δλόηεηα 1 2 Δλόηεηα 6 1 

Δλόηεηα 2 4 Δλόηεηα 7 11 

Δλόηεηα 3 3 Δλόηεηα 8 6 

Δλόηεηα 4 5 Δλόηεηα 9 14 

Δλόηεηα 5 4   

 

 

 

 

 

 

http://iasonas.cti.gr/
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=225&limitstart=0&limit=5
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=226&limitstart=0&limit=5
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=44&limitstart=0&limit=5
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=43&limitstart=0&limit=5
http://iasonas.cti.gr/index.php?option=com_docman&task=docclick&bid=45&limitstart=0&limit=5
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“ ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ” (2Θ+3Δ) 

( Β΄ ΔΠΑΛ- Μεραλνινγηθόο Σνκέαο) 

 

Βηβιία 

Για ηη θεωπία 

α) “ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” ησλ Σ. Πάγθαινπ, Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε (Α΄ 

Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Μησανολογικόρ ηομέαρ) θαη “Λύζεηο ηωλ αζθήζεωλ”. 
 

Για ηο Δπγαζηήπιο 

β) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” ησλ Φ. Τνπαιή, Ν. Φαξαιακπάθε,                                

Θ. Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη 1ορ κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ) “Σεηξάδην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ γηα ην Δξγαζηήξην Απηνκαηηζκνύ” ησλ                 

Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε, Α. Νηθνιόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

(Τα βιβλία πος ακολοςθούν σπηζιμοποιούνηαι ωρ βοηθήμαηα. Γεν πποβλέπεηαι η 

διανομή ηοςρ ζηοςρ μαθηηέρ) 

δ) “πζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ Α΄ ηόκνο” ησλ Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε,                     

Γ. Σνύιηε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

ε) “Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Θ. Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε,                   

Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

ζη) “Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Σ. Αλησλόπνπινπ,                      

Φ. Ησάλλνπ, Δ. Κπξηαλλάθε, (2ορ Κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

δ) “Ζιεθηξνινγία – Απηνκαηηζκνί. Δξγαζηεξηαθόο νδεγόο” ησλ Κ. Γηαθνπκάθνπ,               

Μ. Ησαλλίδνπ, Ν. Παληαδή, Η. Παπαδάθε (Β΄ Τάξη ΤΔΔ- ειδικόηηηα Ψςκηικών 

Δγκαηαζηάζεων & Κλιμαηιζμού ).  
 

Α. Γενικά: 

Τν κάζεκα ζηελ νπζία είλαη ην παιαηό κάζεκα “Σηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” ηεο              

Α΄ Τάμεο ησλ ΤΔΔ (Μεραλνινγηθόο Τνκέαο) ην νπνίν δηδαζθόηαλ κόλν σο ζεσξία            

(2 ώξεο/εβδνκάδα). Πξνζηέζεθε όκσο θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο (3 ώξεο/εβδνκάδα). 

Οη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην λέν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. 

Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ καζήκαηνο (κνλαδηθό ειεθηξνινγηθό κάζεκα ηνπ Τνκέα, 

κεγάιν πιήζνο ζεκάησλ, αλάγθε λα ζπκβαδίδεη θαηά ην δπλαηόλ ε Θεσξία κε ην 

Δξγαζηήξην, θιπ.) επηβάιιεη ν εθπαηδεπηηθόο ειεθηξνιόγνο πνπ ζα αλαιάβεη ην 

ζεωξεηηθό κέξνο λα ζπκκεηέρεη θαη ζην Δξγαζηήξην. 

Καιό είλαη - εθ όζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δπλαηόηεηα θαη δηαζεζηκόηεηα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ - ην ζεωξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο λα δηεμάγεηαη θαη απηό ζην ρώξν 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ, όπνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη επίδεημε πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ, 

απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο πνιιώλ ζεσξεηηθώλ ελνηήησλ. 

Τν εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ζεηξά εξγαζηεξηαθώλ 

αζθήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί από ην πξόγξακκα θαη ησλ ηξηώλ Δξγαζηεξίσλ 

ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ Τνκέα ηνπ ΔΠΑΛ (Δξγαζηήξηα: “Ηλεκηποηεσνία Ι”, “Ηλεκηπικοί 

Αςηομαηιζμοί & Σηοισεία Ηλεκηπονικήρ” θαη “Δ.Ζ.Δ.”). Καηά ζπλέπεηα, ην 

εξγαζηεξηαθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη είηε ζηα αληίζηνηρα 

εξγαζηήξηα ηνπ ειεθηξνινγηθνύ ηνκέα (αλάινγα κε ην αληηθείκελν) , είηε ζε 

μερσξηζηό εξγαζηήξην θαηάιιεια εμνπιηζκέλν, είηε κε ζπλδπαζκό ησλ δύν ιύζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε ζρνιείνπ (ύπαξμε ή κε 

ειεθηξνινγηθνύ ηνκέα, ρσξηθή θαηαλνκή θαη δηαζεζηκόηεηα ησλ αηζνπζώλ ηνπ ΣΔΚ 

ή ηνπ Σρ. Δξγαζηεξίνπ, θ.ά.). 
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Β. Θεωπία: 
 

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α) κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

Τα Κεθάιαηα 1 έσο 5 θαη ην θεθάιαην 7 ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνύλ θαλνληθά. 

Τν Κεθάιαην 6 (Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο) ζα δηδαρζεί ζπλνπηηθά. Τα 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ αγσγνύο, ζσιήλεο, δηαθόπηεο, αζθάιεηεο, 

ξεπκαηνδόηεο, πίλαθεο, θιπ. ζα αλαιπζνύλ πεξηζζόηεξν ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο (βιέπε παξαθάησ), όπνπ πξνβιέπεηαη θαη επίδεημή ηνπο. 

Τν Κεθάιαην 8 (Ζιεθηξηθέο κεραλέο) ζα δηδαρζεί ζπλνπηηθά. Πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία ζα δνζνύλ ζηηο αζθήζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ηνπο. 

Τν Κεθάιαην 9 (Απηνκαηηζκνί) ηνπ βηβιίνπ δελ κπνξεί λα θαιύςεη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ. Πξνηείλεηαη, δεδνκέλνπ όηη ε δηδαθηέα ύιε 

ηνπ καζήκαηνο είλαη εθηεηακέλε θαη είλαη δύζθνιν λα θαιπθζεί κε δηδαζθαιία 

2ώξεο/εβδνκάδα, ε ελόηεηα ησλ βαζηθώλ δηαηάμεσλ απηνκαηηζκώλ λα δηδαρζεί ηηο 

ώξεο ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ κε θύιια πιεξνθνξηώλ. Παξαθάησ, ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο απηνκαηηζκώλ γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιηθά 

βηβιία γηα πιεξνθνξίεο. 

Από ην Κεθάιαην 9 ηνπ βηβιίνπ (α) ζα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ( ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

ελόηεηεο 9.3, 9.4, 9.5 θαη 9.6 θαη ε ππνελόηεηα 9.7.3 ηνπ βηβιίνπ). 

Τν Κεθάιαην 10 δελ ζα δηδαρζεί. 

Γηδαθηηθέο ώξεο κε αλαθνξά ζηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ (ελδεηθηηθά) : 
 

Κεθάιαην 1 6 

Κεθάιαην 2 6 

Κεθάιαην 3 4 

Κεθάιαην 4 4 

Κεθάιαην 5 4 

Κεθάιαην 6 7 

Κεθάιαην 7 5 

Κεθάιαην 8 8 

Κεθάιαην 9 6 

 

Γ. Δπγαζηήπιο 

 

Ο δηδάζθσλ κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα θάλεη 

έλαλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. Δπεηδή ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. είλαη πνιύ εθηεηακέλν ζε ζρέζε 

κε ην δηαζέζηκν ρξόλν, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα επηινγή ησλ αζθήζεσλ. Παξάιιεια ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θάπνηεο πξαθηηθέο αζθήζεηο, όπσο π.ρ. ζηηο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

Με βάζε απηέο ηηο δηαπηζηώζεηο, πξνηείλεηαη παξαθάησ ελδεηθηηθό πξόγξακκα αλά 

ηξίσξε δηδαθηηθή ελόηεηα, ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζρνιείνπ (δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο, αξηζκόο καζεηώλ, θιπ.). Σε 

θάζε ελόηεηα ζεκεηώλεηαη ην πιεξνθνξηαθό πιηθό (θεθάιαηα θαη αζθήζεηο από 

ζρνιηθά βνεζήκαηα ηνπ ηνκέα Ζιεθηξνινγίαο ησλ ΤΔΔ), ην νπνίν είλαη ζπκβαηό κε 

ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. ηνπ καζήκαηνο, όπνπ ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαδεηήζεη 
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πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύληαμε ζεκεηώζεσλ θαη θύιισλ έξγνπ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ ελόηεηα. 
 

1
ν
 ηξίσξν. 

 

Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ, θαλόλεο αζθάιεηαο, δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

ησλ αζθήζεσλ. Παξνπζίαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ησλ πιηθώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ. 

Σπκβνιηζκνί ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ θαη νξγάλσλ. Κιίκαθεο νξγάλσλ. Σπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηα ζθάικαηα θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ.  

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 1 έσο θαη 3. 
 

2
ν
 – 3

ν
 ηξίσξν. 

 

Πεξηγξαθή θαη νδεγίεο ρξήζεο βνιηνκέηξσλ, ακπεξνκέηξσλ (θαη 

ακπεξνηζηκπίδαο) θαη πνιπκέηξσλ. Μέηξεζε ηάζεο θαη έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 5 θαη 6. 
 

4
ν
 ηξίσξν. 

 

Μέηξεζε αληίζηαζεο κε βνιηόκεηξν θαη ακπεξόκεηξν. Μέηξεζε αληίζηαζεο κε 

σκόκεηξν. Δπαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηνπ Ωκ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 7 θαη 8. 
 

5
ν
 ηξίσξν. 

 

Σπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά. Σπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ παξάιιεια. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 9 θαη 10. 

 

6
ν
 ηξίσξν. 

 

Μέηξεζε ηεο ηζρύνο ζην ζπλερέο θαη ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Υπνινγηζκόο ηνπ 

ζπλθ (ρσξίο ρξήζε ζπλεκηηνκέηξνπ). 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 17 θαη 31. 
 

7
ν
 – 8

ν
ηξίσξν 

 

Παξνπζίαζε βαζηθνύ πιηθνύ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (αγσγνί, 

ζσιήλεο, δηαθόπηεο, αζθάιεηεο, πίλαθεο). Τππνπνίεζε πιηθώλ. Γηακόξθσζε άθξσλ 

αγσγώλ (βαζηθέο δεμηόηεηεο). Καηαζθεπή Δ.Ζ.Δ κε έλα απιό θσηηζηηθό θαη 

ξεπκαηνδόηε. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ε), αζθήζεηο 3, 4 θαη 6. 
 

9
ν
 ηξίσξν. 

 

Άζθεζε ζηνπο κνλνθαζηθνύο κεηαζρεκαηηζηέο. Μέηξεζε ηάζεο ζην πξσηεύνλ θαη 

δεπηεξεύνλ. Έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηπιηγκάησλ. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ 

ηπιηγκάησλ κε σκόκεηξν. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κε κέγγεξ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ζη), ζέκα 7 θαη βηβιίν (δ), άζθεζε 3.10 
 

10
ν
 – 11

ν
 ηξίσξν. 

 

Παξνπζίαζε ηξηθαζηθώλ θηλεηήξσλ. Αλαγλώξηζε αθξνδεθηώλ. Σπλδεζκνινγία 

αζηέξα θαη ηξηγώλνπ. Έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηπιηγκάησλ. Μέηξεζε ηεο κόλσζεο 

κε κέγγεξ Απνζπλαξκνιόγεζε αζύγρξνλνπ ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα ( επίδεημε ). 
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Παξνπζίαζε κνλνθαζηθώλ θηλεηήξσλ. Κύξην θαη βνεζεηηθό ηύιηγκα. Αλαγλώξηζε 

αθξνδεθηώλ. Έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηπιηγκάησλ. Αλαγλώξηζε – ραξαθηεξηζηηθά 

ππθλσηώλ ιεηηνπξγίαο θαη εθθίλεζεο. Έιεγρνο ησλ ππθλσηώλ γηα βξαρπθύθισκα θαη 

δηαξξνή πξνο γε. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ζη), ζέκαηα 4, 5 θαη 6  - βηβιίν (δ), άζθεζε 3.1 
 

12
ν
-13

ν
 ηξίσξν 

 

Παξνπζίαζε, αξρή ιεηηνπξγίαο, ζύκβνια θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ 

απηνκαηηζκνύ: ειεθηξνλόκνη, ζεξκηθά, κπνπηόλο, ιπρλίεο έλδεημεο. Δθθίλεζε 

αζύγρξνλνπ ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα κε απηόκαην δηαθόπηε. 

Πληποθοπιακό ςλικό:  

βηβιίν (δ), θεθάιαην 3 ( βαζηθά ζηνηρεία από ηηο ελόηεηεο 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3),                          

θεθάιαην 4 ( βαζηθά ζηνηρεία από ηελ ελόηεηα 4.1.2 θαη νιόθιεξε ε ελόηεηα 4.2 ),               

θεθάιαην 1 ( ελόηεηα 1.3 )  

βηβιίν (α), ζειίδεο 311-315, 281-284 

βηβιίν (γ), άζθεζε 15 

 

14
ν
 ηξίσξν 

 

Δπίδεημε θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεξκαηηθώλ δηαθνπηώλ. Δπίδεημε, ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θσηνθπηηάξσλ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), θεθάιαην 5 ( ελόηεηεο 5.4, 5.6.2, βαζηθά ζηνηρεία 

ησλ 5.6.3 θαη 5.6.4 ) 

 

15
ν-

16
ν
 ηξίσξν 

 

Δθθίλεζε κνλνθαζηθνύ θηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα κε απηόκαην δηαθόπηε. 

Σύλδεζε θαη έιεγρνο ησλ ξειέ έληαζεο θαη ξειέ ηάζεο ζε ειεθηξνθηλεηήξεο ζπκπηεζηώλ 

ςπθηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), θεθάιαην 4 ( ελόηεηα 4.3 ) θαη βηβιίν (δ), επηινγή - 

ζύλζεζε από ηηο αζθήζεηο 3.2 έσο 3.7.  
 

17
ν
 – 18

ν
 ηξίσξν 

 

Απηόκαηε αιιαγή θνξάο πεξηζηξνθήο ηξηθαζηθνύ θηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ 

δξνκέα κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), θεθ. 5 ( ελόηεηα 5.1, ζειίδεο 154 -159 ) θαη βηβιίν 

(γ), άζθεζε 17. 
 

19
ν
 ηξίσξν 

 

Μειέηε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθόξσλ ηύπσλ ζεξκνζηαηώλ (δηκεηαιιηθνί, 

ςύμεο, ζέξκαλζεο) θαη πηεδνζηαηώλ, ρσξίο απηνί λα είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη’ αλάγθε 

ζηα πξαγκαηηθά θπθιώκαηα ςύμεο ή ζέξκαλζεο. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), αζθήζεηο 2.1 σο θαη 2.4 
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20
ν 
– 21

ν
 ηξίσξν 

 

Φξνληθή ιεηηνπξγία θαζπζηέξεζεο ζηελ ελεξγνπνίεζε (delay on). Απηόκαηνο 

δηαθόπηεο ηξηθαζηθνύ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα κε θαζπζηέξεζε ζηελ εθθίλεζε.  

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), θεθάιαην 6 ( ελόηεηεο 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, ζειίδεο 

229-230, 232-234 ) 

 

22
ν 
– 23

ν
 ηξίσξν 

 

Απηόκαηνο δηαθόπηεο αζηέξα ηξηγώλνπ ηξηθαζηθώλ ειεθηξνθηλεηήξσλ 

βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), θεθάιαην 7 (ελόηεηα 7.1) θαη βηβιίν (γ), άζθεζε 21. 

 

 

“ Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ ” 3(Θ+Δ) 

( Β΄ ΔΠΑΛ – Σνκέαο Ορεκάηωλ ) 
 

Βηβιία: 
 

α) “Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ θαη ζρέδην Ζιεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο”,                           

Φ. Γεκόπνπινο, Ν. Παπαδόπνπινο, Γ. Τνπάινγινπ. (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ 

Τομέαρ). 

β) “Ζιεθηξνινγηθό εξγαζηήξην απηνθηλήηνπ”, Π. Αγηαθάηζηθαο, Μ. Αλησλειάθεο,                 

Κ. Τζαθηξίδεο (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ) 

Θα σπηζιμοποιηθούν βοηθηηικά και ηα εξήρ βιβλία πος δεν πποβλέπονηαι να 

διανεμηθούν ζηοςρ μαθηηέρ: 

γ) “ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” Σ. Πάγθαινο, Φ. Γεκόπνπινο, Φ. Παγηάηεο (Α΄ Τάξη 

1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ - Μησανολογικόρ ηομέαρ). 

δ) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” Φ. Τνπαιήο, Ν. Φαξαιακπάθεο,                                 

Θ. Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ). 

ε) “Σεηξάδην εξγαζίαο γηα ην Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην Απηνθηλήηνπ”,                                  

Π. Αγηαθάηζηθαο, Μ. Αλησλειάθεο, Κ. Τζαθηξίδεο (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ  

Τομέαρ) 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηαζεξή εβδνκαδηαία αλαινγία κεηαμύ ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη 

ζεσξεηηθώλ σξώλ. Μεηά, δειαδή, ηελ νινθιήξσζε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ζηε 

ζεσξία, αθνινπζνύλ κηα ή πεξηζζόηεξεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θ.ν.θ. 

Τόζν ην εξγαζηεξηαθό, όζν θαη ην ζεσξεηηθό κέξνο (πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

επίδεημε ησλ πιηθώλ) δηεμάγνληαη ζε θαηάιιεια εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ηνπ Τνκέα 

νρεκάησλ. Τα εηζαγσγηθά καζήκαηα κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ θαη ζην εξγαζηήξην ηεο “ 

Ζιεθηξνηερλίαο – Ζιεθηξηθώλ Μεηξήζεσλ ” ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ Τνκέα. 

Αξθεηά ΣΔΚ έρνπλ παξαιάβεη πξόζθαηα ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ην απηνθίλεην, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη εξγαζηεξηαθέο δηαηάμεηο θαη πξνζνκνησηέο κε 

δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη 

πξόζζεησλ αζθήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα εκπινπηίζνπλ ην πξόγξακκα. Ο δηδάζθσλ έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη λα θάλεη κεξηθέο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ην λέν 

εμνπιηζκό, είηε επηπξόζζεηα, είηε ζηε ζέζε θάπνησλ από ηηο αζθήζεηο πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. 

Ζ ύιε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη πνιύ εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ην 

δηαζέζηκν ρξόλν. Αλαγθαζηηθά ν δηδάζθσλ ζα πξέπεη λα θάλεη επηινγέο ησλ ζεκάησλ 
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επηθεληξώλνληαο ζηα πην ζεκαληηθά θαη απνθεύγνληαο λα δηδάμεη ζέκαηα ηα νπνία ζα 

αλαιπζνύλ ζε άιια καζήκαηα, πνπ δηδάζθνληαη παξάιιεια ή ζα δηδαρζνύλ ζηελ 

επόκελε ηάμε. 

Γεληθά, ιόγσ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν, ν δηδάζθσλ ην 

κάζεκα ζα πξέπεη λα θαηαζηξώζεη ην δηθό ηνπ πξνγξακκαηηζκό κε βάζε ην δηαζέζηκν 

εμνπιηζκό θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Με βάζε ηηο ελόηεηεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο πξνηείλεηαη 

ην παξαθάησ ελδεηθηηθό πξόγξακκα. Σε θάζε κηθηή (Θ+Δ) ελόηεηα, ζεκεηώλνληαη 

ελδεηθηηθά νη πξνηεηλόκελεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ηα βνεζήκαηα γηα ηε ζεσξία θαη 

ην εξγαζηήξην.  
 

1.  Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξηζκνύ  (18σ) 
 

Γηα ην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα αμηνπνηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα 

από ην βηβιίν (γ). 

Γηα ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα δεκηνπξγεζνύλ θύιια έξγνπ κε βάζε ην δηαζέζηκν 

εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό θαη ηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο από ην βηβιίν (δ): 

Αζθήζεηο 5, 6, 7, 8, 10, 17 θαη 18. 
 

2.  Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ  (9σ) 
 

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαηα 1 θαη 3. 

Σην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα γίλεη επίδεημε ησλ εμαξηεκάησλ (κεκνλσκέλσλ θαη πάλσ 

ζην απηνθίλεην) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ αζθήζεηο αλαγλώξηζεο εμαξηεκάησλ θαη 

ειέγρνπ, κε βάζε ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό θαη ηηο αζθήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ 2 από ην βηβιίν (β). 
 

3.  Σύζηεκα παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  (12σ) 
 

Τν θεωπηηικό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 7 

(νιόθιεξν), θεθάιαην 8 (κόλν ην 8.4), θεθάιαην 9 (κόλν 9.1, 9.2, 9.3, 9.4). 

Σην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (β): θεθάιαην 6 

(αζθήζεηο 1, 2, 3, 4, 5), θεθάιαην 8 (άζθεζε 2). 
 

4.  Σύζηεκα εθθίλεζεο θηλεηήξα  (9σ) 
 

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 10 

(κόλν 10.1, 10.2, 10.3, 10.4) 

Σην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (β): θεθάιαην 7 

(αζθήζεηο 1, 2, 3).  

Σπκπιεξσκαηηθά, από ην βηβιίν (α) (ηεο ζεσξίαο) νη παξάγξαθνη 10.8.1.ζη θαη 

10.8.1.δ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο εθθηλεηή. 

 

5.  Σύζηεκα αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα  (12σ) 
 

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 11 (κόλν 

11.1, 11.2, 11.3, 11.4.1, 11.4.2) 

Σην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (β): θεθάιαην 10                      

( αζθήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 6 από ηελ ελόηεηα Α΄ θαη αζθήζεηο 3, 4, 5 από ηελ ελόηεηα Β΄)  

(Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, ηα ηκήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ειεθηξνληθή 

αλάθιεμε  κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ, εθόζνλ ζα δηδαρζεί αλαιπηηθά ζηελ επόκελε 

ηάμε.) 
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6. Γηάθνξνη ειεθηξηθνί θαηαλαισηέο   (12σ) 
 

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ηεο ελόηεηαο ζα δηδαρζεί κε επηινγή ησλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ από 

ηα θεθάιαηα 5 θαη 12 ηνπ βηβιίνπ (α). 

Αληίζηνηρα ζην εξγαζηεξηαθό κέξνο ζα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ηα θεθάιαηα 4 

θαη 11 ηνπ βηβιίνπ (β). 

 

4β. Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο 

 

 

Ζιεθηξνηερλία Η (4Θ+4Δ) 

( Α΄ ΔΠΑ - Σερληηώλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ ) 

 

Βηβιία 

α) “Ζιεθηξνηερλία” ησλ Κ. Βνπξλά, Ο. Γαθέξκνπ, Σ. Πάγθαινπ, Γ. Φαηδαξάθε, (Α΄ 

Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” ησλ Φ. Τνπαιή, Ν. Φαξαιακπάθε, Θ. 

Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

 

Τν κάζεκα απηό απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ βαζηθώλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ πνπ 

πξέπεη λα έρεη ν ειεθηξνιόγνο θαη ε ύιε ηνπ είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ζεηξά 

άιισλ καζεκάησλ. Σπλεπώο ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε πιήξεο θάιπςή ηεο από ηνλ 

δηδάζθνληα. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηηο ειεθηξνηερληθέο έλλνηεο, λα 

θαηαλνήζεη πξώηα πνηνηηθά ηα ζρεηηθά θαηλόκελα, θαζώο επίζεο θαη λα απνθηήζεη 

βαζηθέο ηερληθέο δεμηόηεηεο ζην εξγαζηήξην, όπνπ θαη ζα γίλεηαη ε πεηξακαηηθή 

επαιήζεπζε ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ. Δίλαη ζεκαληηθό, επίζεο, λα ζπλδέεηαη ε 

παξερόκελε γλώζε κε ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο ηεο θαη παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. Σηηο αζθήζεηο πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή 

“καζεκαηηθνπνίεζε”. 

Σηε θεωπία ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία ησλ 4 πξώησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ (α). Μεηά ηελ εηζαγσγηθή ελόηεηα 2.1 γηα ην ζπλερέο ξεύκα 

ηνπ θεθαιαίνπ 2 παξεκβάιιεηαη ε δηδαζθαιία εηζαγσγήο ζην ελαιιαζζόκελν ξεύκα 

πνπ θαιύπηεηαη από ηελ ελόηεηα 5.1 ηνπ θεθαιαίνπ 5 (ππνελόηεηεο 5.1.1 σο θαη 5.1.5) 

ηνπ βηβιίνπ (α). 

Σην επγαζηήπιο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην βηβιίν (β), σο βνήζεκα γηα ηελ εθπόλεζε ησλ 

ζρεηηθώλ θύιισλ έξγνπ (νη αζθήζεηο 1 έσο θαη 15 θαη ε 17). Φξήζηκε είλαη θαη ε 

εηζαγσγή ηνπ γηα ηελ ελόηεηα 1 ηνπ ΑΠΣ. 

Δάλ ππάξρεη ζην εξγαζηήξην ν ζρεηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαζέζηκνο ρξόλνο, λα 

αμηνπνηεζεί επηθνπξηθά θαη ην ινγηζκηθό Tina Pro ( βιέπε ζρεηηθά ζηελ ηζηνζειίδα:        

http://iasonas.cti.gr/index.php?/option=content&task=view&id=66 ). 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

βηβιίν (α) ( ελδεηθηηθά ) : 

 
ΘΔΩΡΗΑ 

 

Δλόηεηα 1.1 3 Δλόηεηα 3.1 2 

Δλόηεηα 1.2 4 Δλόηεηα 3.2 5 

http://iasonas.cti.gr/index.php?/option=content&task=view&id=66
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Δλόηεηα 1.3 4 Δλόηεηα 3.3 4 

Δλόηεηα 2.1 10 Δλόηεηα 3.4 8 

Κεθάιαην 5 6 Δλόηεηα 3.5 2 

Δλόηεηα 2 .2 27 Δλόηεηα 4.1 5 

Δλόηεηα 2 .3 12 Δλόηεηα 4.2 8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ  ΑΚΖΔΗ 

   

Δλόηεηα 1 4 

Δλόηεηα 2 12 

Δλόηεηα 3 8 

Δλόηεηα 4 8 

Δλόηεηα 5 16 

Δλόηεηα 6 52 

 

 

ηνηρεία Δζωηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη 

Ζιεθηξνινγηθνύ ρεδίνπ (3Θ+2Δ) 

( Α΄ ΔΠΑ - Σερληηώλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ ) 

 

Βηβιία 

 

α) “ηνηρεία Δζωηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Ζιεθηξνινγηθνύ 

ρεδίνπ” ησλ Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε, Μ. Σαθαιή (Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-

Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β)“Σεηξάδην Δξγαζίαο γηα ην κάζεκα ηνηρεία Δζωηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ θαη Ζιεθηξνινγηθνύ ρεδίνπ” ησλ Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε, 

(Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ)“Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ, Β΄ ηεύρνο” ησλ Β. Γεκεηξόπνπινπ,                                     

Σ. Κνπλάδε, Φ. Σαλδαιίδε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ) 
Σηε ζεσξία ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε δηδαζθαιία θαη ησλ επηά 

θεθαιαίσλ ηνπ βηβιίνπ (α) εθηόο από ηηο ππνελόηεηεο 1.2, 1.3 θαη 1.4 ηνπ θεθαιαίνπ 1 

θαη ηελ ππνελόηεηα 7.2 ηνπ θεθαιαίνπ 7. Τν πεξηερόκελν ησλ  παξαπάλσ 

ππνελνηήησλ ηνπ θεθαιαίνπ 1 ζεσξείηαη γλσζηό ζηνπο καζεηέο από ην κάζεκα  

«Τερληθό Σρέδην» ηεο Α΄ Τάμεο ηνπ ΔΠΑΛ  

Σην Σρέδην ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεη δύν κέξε.  

Τν πξώην (Η) κέξνο, ζην νπνίν ζα δνζεί ε κεγαιύηεξε βαξύηεηα θαη ν 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο, πεξηιακβάλεη ζρεδίαζε κε ην ρέξη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ζρεδίαζε ην ηεηξάδην εξγαζίαο (β) ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζρεδόλ όια ηα ζέκαηα 

ζρεδίαζεο ηνπ κέξνπο απηνύ ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (ζέκαηα 5, 7, 9, 10, 

11,12, 14, 15, 16, 18 θαη 19 ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζίαο (β)). Ζ νινθιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ ζρεδηαζηηθώλ ζεκάησλ ππεξεηεί ηελ θαηαλόεζε ηεο αληίζηνηρεο ύιεο ηεο 

ζεσξίαο από ηνλ καζεηή. Βαξύηεηα πξνηείλεηαη λα δνζεί ζηελ ελόηεηα 2 (ζρεδίαζε 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζε θάηνςε) ζηελ νπνία δίλνληαη ζηνπο καζεηέο δηάθνξεο 

θαηόςεηο θαηνηθηώλ θαη δεηείηαη ε ζρεδίαζε ηεο ειεθηξνινγηθήο ηνπο εγθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο, θαιό ζα είλαη λα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο εξγαζίεο (ζηελ ηάμε ή γηα ην ζπίηη), 
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ζηηο νπνίεο λα δεηείηαη ε ζρεδίαζε κεξηθώλ βαζηθώλ θπθισκάησλ ζε ραξηί 

κηιιηκεηξέ. 

Τν δεύηεξν (ΗΗ) κέξνο πεξηιακβάλεη ζρεδίαζε κε ρξήζε Ζ/Υ. Πξνο ην παξόλ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη, όπσο θαη ζηα ΤΔΔ, ην γλσζηό ινγηζκηθό εθαξκνγήο VectorCAD ηεο 

εηαηξείαο Ti-Soft, πνπ είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκν ζην Internet, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζην ζρνιηθό βηβιίν (γ). Δλαιιαθηηθά όκσο όπνηνο γλσξίδεη 

επαξθώο ην AUTOCAD θαη είλαη δηαζέζηκν ζην ζρνιείν κπνξεί λα ην δηδάμεη. Λόγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη ελόηεηεο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ κέξνπο απηνύ, πξνηείλεηαη 

λα δηδαρζνύλ θπξίωο κε επίδεημε από ην δηδάζθνληα. Βαξύηεηα πξνηείλεηαη λα 

δνζεί ζηηο δπν ηειεπηαίεο ελόηεηεο (βηβιηνζήθεο ζπκβόισλ γηα ειεθηξνινγηθά ζρέδηα, 

ζρεδηαζηηθέο εθαξκνγέο απιώλ εζσηεξηθώλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα (ελδεηθηηθά) : 

 

ΘΔΩΡΗΑ  
 

Δλόηεηα 1 6  Δλόηεηα 5 12 

Δλόηεηα 2 9 Δλόηεηα 6 12 

Δλόηεηα 3 9 Δλόηεηα 7 15 

Δλόηεηα 4 12   

 

 

ΥΔΓΗΟ – ΜΔΡΟ Η  
 

Δλόηεηα 1 14  

Δλόηεηα 2 18 

Δλόηεηα 3 2 

 

ΥΔΓΗΟ – ΜΔΡΟ ΗΗ  
 

Δλόηεηα 1 1  Δλόηεηα 5 1 

Δλόηεηα 2 1 Δλόηεηα 6 1 

Δλόηεηα 3 1 Δλόηεηα 7 10 

Δλόηεηα 4 1   

 

 

 

 

 

Δηζαγωγή ζηνπο Απηνκαηηζκνύο θαη ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο (3Θ) 

(Α΄ ΔΠΑ - Σερληηώλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ) 

 

Βηβιία 

 

α) “ Δηζαγωγή ζηνπο Απηνκαηηζκνύο ” ησλ Δ. Κόηζαινπ, Φ. Κνπηνπιάθνπ, 

Γ.Φακεινζώξε, (Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

β) “ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο” ησλ Π. Βαξδάθα, Η. Πάζρνπ, Π. Τζειέθα, (Α΄ Τάξη      

1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 
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Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Α΄ κέξνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο 

(εηζαγσγή ζηνπο απηνκαηηζκνύο) είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ηελ έλλνηα ηνπ 

“απηνκαηηζκνύ” θαη λα γλσξίζνπλ ηηο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο, 

ηόζν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γηα ηε δηδαζθαιία 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην βηβιίν (α). Ζ δηδαθηέα ύιε θαιύπηεηαη πιήξσο από ηα ηέζζεξα 

θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ. Σηελ ελόηεηα 1.2 ( ηζηνξηθή αλαδξνκή ) ηνπ θεθαιαίνπ 1 λα 

αλαθεξζνύλ νη αληηπξνζσπεπηηθέο εθαξκνγέο.  

Σην Β΄ κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο (ζηνηρεία 

ειεθηξνληθήο) ζα δηδαρζνύλ νη αληίζηνηρεο ππνελόηεηεο από ηα θεθάιαηα 1, 2, 5, 6 

(κηα πνιύ ζύληνκε αλαθνξά ) θαη 7
 
ηνπ βηβιίνπ (β). Θα δνζεί βαξύηεηα ζηελ πνηνηηθή 

θαηαλόεζε ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη λα κε δηδαρζνύλ αζθήζεηο. 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο κε αλαθνξά ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα                          

( ελδεηθηηθά ) : 
 

Δηζαγωγή ζηνπο απηνκαηηζκνύο ηνηρεία ειεθηξνληθήο 

Κεθάιαην 1 3  Δλόηεηα 1 6 

Κεθάιαην 2 18 Δλόηεηα 2 9 

Κεθάιαην 3 21 Δλόηεηα 3 8 

Κεθάιαην 4 9 Δλόηεηα 4 1 

 

 

Δξγαζηήξην Δζωηεξηθώλ Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη Οηθηαθώλ 

ζπζθεπώλ (6Δ) 

(Α΄ ΔΠΑ - Σερληηώλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ ) 

 

Βηβιίν 

 

“Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Θ. Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε,                   

Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

Ωο βνήζεκα γηα δεκηνπξγία θύιισλ έξγνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

“Σεηξάδην Δξγαζίαο γηα ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Θ. 

Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε, Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-

Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) ηος ΟΔΓΒ. Τν ελ ιόγσ βηβιίν δελ πξνβιέπεηαη λα δηαλεκεζεί 

ζηνπο καζεηέο. 

Τν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πξνβιέπεη 6 ώξεο αλά εβδνκάδα γηα ην εξγαζηήξην απηό. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζε δπν ηξίσξα ηελ εβδνκάδα (ζηηο ΔΠΑ.Σ ην πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο θάζε εκέξαο είλαη πέληε δηδαθηηθέο ώξεο). 

Σην εξγαζηήξην απηό πξνβιέπεηαη από ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ε δηεμαγσγή 29 

εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ αξθεηέο από ηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ 31 

αζθήζεσλ ηνπ βηβιίνπ. Γηα θάπνηεο από απηέο ηηο αζθήζεηο επαξθεί ην ηξίσξν γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπο, άιιεο ρξεηάδνληαη ίζσο δύν ή θαη πεξηζζόηεξα ηξίσξα. Σε αξθεηά 

επίζεο εξγαζηήξηα δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αζθήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο. Με βάζε θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

ηνπ εμνπιηζκνύ θάζε εξγαζηεξίνπ, ζα πξέπεη λα θαηαζηξσζεί έλαο εηήζηνο 

πξνγξακκαηηζκόο κε πξνζζήθε θαη άιισλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ ζύκθσλα κε 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη λα δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια 



 20 

θύιια έξγνπ, ώζηε λα γίλεη όζν ην δπλαηό θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

ηνπ ρξόλνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Γηα όζεο νηθηαθέο ζπζθεπέο δελ ππάξρνπλ εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ζρνιηθό 

βηβιίν πξνηείλεηαη λα δνζνύλ ζηνπο καζεηέο θύιια πιεξνθνξηώλ γηα ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ απηώλ. 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο κε αλαθνξά ζην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα ( ελδεηθηηθά ) : 

 

Δηζαγσγή ζην εξγαζηήξην 6 Άζθεζε 15 6 

Άζθεζε 1 6 Άζθεζε 16 6 

Άζθεζε 2 9 Άζθεζε 17 9 

Άζθεζε 3 6 Άζθεζε 18 6 

Άζθεζε 4 3 Άζθεζε 19 6 

Άζθεζε 5 3 Άζθεζε 20 6 

Άζθεζε 6 3 Άζθεζε 21 12 

Άζθεζε 7 3 Άζθεζε 22 6 

Άζθεζε 8 3 Άζθεζε 23 9 

Άζθεζε 9 6 Άζθεζε 24 6 

Άζθεζε 10 3 Άζθεζε 25 3 

Άζθεζε 11 3 Άζθεζε 26 3 

Άζθεζε 12 3 Άζθεζε 27 3 

Άζθεζε 13 3 Άζθεζε 28 3 

Άζθεζε 14 3 Άζθεζε 29 3 

 

 

“ ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ” (2Θ) 

(Α΄ ΔΠΑ – Θεξκνϋδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ θαη πληεξεηώλ 

Κεληξηθήο Θέξκαλζεο, Δξγαιεηνκεραλώλ – CNC, Μεραλνζπλζεηώλ 

Αεξνζθαθώλ-). 

Βηβιία 

“ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” ησλ Σ. Πάγθαινπ, Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε (Α΄ Τάξη 

1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Μησανολογικόρ ηομέαρ) θαη “Λύζεηο ηωλ αζθήζεωλ”. 

 

Τν κάζεκα ζηελ νπζία είλαη ην παιαηό κάζεκα “Σηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” ηεο                                  

Α΄ Τάμεο ησλ ΤΔΔ (Μεραλνινγηθόο Τνκέαο). 

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

Από ην Κεθάιαην 9 (Απηνκαηηζκνί) ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη ελόηεηεο 9.3, 9.4, 9.5 θαη 9.6 θαη νη ππνελόηεηεο 9.7.3 θαη 9.7.5 ηνπ 

βηβιίνπ). 

Τν Κεθάιαην 10 δελ ζα δηδαρζεί. 

Τα ππόινηπα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνύλ κε νηθνλνκία ρξόλνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δηδάζθνληα, ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα θύξηα ζεκεία θάζε θεθαιαίνπ. 
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 Ζ βαξύηεηα πνπ πξνηείλεηαη λα δνζεί ζε θάζε θεθάιαην σο πξνο ην ζύλνιν ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο, θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ ελδεηθηηθή θαηαλνκή σξώλ αλά θεθάιαην .  

Γηδαθηηθέο ώξεο κε αλαθνξά ζηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ (ελδεηθηηθά) : 
 

Κεθάιαην 1 6 

Κεθάιαην 2 6 

Κεθάιαην 3 4 

Κεθάιαην 4 4 

Κεθάιαην 5 4 

Κεθάιαην 6 7 

Κεθάιαην 7 5 

Κεθάιαην 8 8 

Κεθάιαην 9 6 

 

 

 

“ ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ” 3(Θ+Δ) 

(Α΄ ΔΠΑ – Σερληηώλ Αεξίωλ Καπζίκωλ) 

Βηβιία 

Γελ έρεη δνζεί πξνο ην παξόλ ην πνηα βηβιία ζα κνηξαζζνύλ ζηνπο καζεηέο. Λνγηθά ζε 

αληηζηνηρία κε ην ίδην κάζεκα ηεο Β΄ Τάμεο ηνπ Τνκέα Μεραλνινγίαο ησλ ΔΠΑΛ, 

κάιινλ ζα ηζρύζεη : 

Για ηη θεωπία 

α) “ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” ησλ Σ. Πάγθαινπ, Φ. Γεκόπνπινπ, Φ. Παγηάηε (Α΄ 

Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Μησανολογικόρ ηομέαρ) θαη “Λύζεηο ηωλ αζθήζεωλ”. 
 

Για ηο Δπγαζηήπιο 

β) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” ησλ Φ. Τνπαιή, Ν. Φαξαιακπάθε,                                

Θ. Φξηζηνδνύινπ, (Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

γ) “Σεηξάδην εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ γηα ην Δξγαζηήξην Απηνκαηηζκνύ” ησλ                 

Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε, Α. Νηθνιόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

(Τα βιβλία πος ακολοςθούν σπηζιμοποιούνηαι ωρ βοηθήμαηα. Μάλλον δε θα 

πποβλέπεηαι η διανομή ηοςρ ζηοςρ μαθηηέρ) 

δ) “πζηήκαηα Απηνκαηηζκώλ Α΄ ηόκνο” ησλ Ν. Ενύιε, Π. Καθθεηδάθε,                     

Γ. Σνύιηε, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

ε) “Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Θ. Γεσξγάθε, Μ. Κνηδάκπαζε,                   

Η. Σηαζόπνπινπ, (Β΄ Τάξη ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

ζη) “Δξγαζηήξην Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεωλ” ησλ Σ. Αλησλόπνπινπ,                      

Φ. Ησάλλνπ, Δ. Κπξηαλλάθε, (2ορ Κύκλορ ΤΔΔ-Ηλεκηπολογικόρ ηομέαρ) 

δ) “Ζιεθηξνινγία – Απηνκαηηζκνί. Δξγαζηεξηαθόο νδεγόο” ησλ Κ. Γηαθνπκάθνπ,               

Μ. Ησαλλίδνπ, Ν. Παληαδή, Η. Παπαδάθε (Β΄ Τάξη ΤΔΔ- ειδικόηηηα Ψςκηικών 

Δγκαηαζηάζεων & Κλιμαηιζμού ).  

 

Γ. Γενικά 

 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο, ρσξίο λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζηαζεξή εβδνκαδηαία αλαινγία κεηαμύ ησλ εξγαζηεξηαθώλ θαη 
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ζεσξεηηθώλ σξώλ. Μεηά δειαδή ηελ νινθιήξσζε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ζηε 

ζεσξία, αθνινπζνύλ κηα ή πεξηζζόηεξεο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θ.ν.θ. 
 

Β. Θεωπία: 

 

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α) κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

Από ην Κεθάιαην 9 (Απηνκαηηζκνί) ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνύλ νη ελόηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο (ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη νη ελόηεηεο 9.3, 9.4, 9.5 θαη 9.6 θαη νη ππνελόηεηεο 9.7.3 θαη 9.7.5 ηνπ 

βηβιίνπ - ε ππνελόηεηα 9.7.5 ζα δηδαρζεί κε ύπαξμε θαπζηήξα θπζηθνύ αεξίνπ). Δίλαη 

αλαγθαίν λα αλαδεηεζνύλ παξαδείγκαηα από ηελ ηερλνινγία ζπζθεπώλ θαπζίκσλ 

αεξίσλ (θαπζηήξσλ, ζεξκνζηθώλσλ θ.α.). 

Τν Κεθάιαην 10 δελ ζα δηδαρζεί. 

Τα ππόινηπα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ζα δηδαρζνύλ κε νηθνλνκία ρξόλνπ, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δηδάζθνληα, ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα θύξηα ζεκεία θάζε θεθαιαίνπ. 

 Ζ βαξύηεηα πνπ πξνηείλεηαη λα δνζεί ζε θάζε θεθάιαην σο πξνο ην ζύλνιν ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο, θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ ελδεηθηηθή θαηαλνκή σξώλ αλά θεθάιαην .  

Γηδαθηηθέο ώξεο κε αλαθνξά ζηα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ (ελδεηθηηθά) : 
 

Κεθάιαην 1 4 

Κεθάιαην 2 4 

Κεθάιαην 3 2 

Κεθάιαην 4 4 

Κεθάιαην 5 3 

Κεθάιαην 6 4 

Κεθάιαην 7 4 

Κεθάιαην 8 6 

Κεθάιαην 9 5 

Σύνολο ωπών 36 

 

Γ. Δπγαζηήπιο 

 

Ο δηδάζθσλ κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα θάλεη 

έλαλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. Δπεηδή ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. είλαη πνιύ εθηεηακέλν ζε ζρέζε 

κε ην δηαζέζηκν ρξόλν, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα επηινγή ησλ αζθήζεσλ.  

Με βάζε απηέο ηηο δηαπηζηώζεηο, πξνηείλεηαη παξαθάησ ελδεηθηηθό πξόγξακκα αλά 

ηξίσξε δηδαθηηθή ελόηεηα, ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζρνιείνπ (δηαζέζηκνο εμνπιηζκόο, αξηζκόο καζεηώλ, θιπ.). Σε 

θάζε ελόηεηα ζεκεηώλεηαη ην πιεξνθνξηαθό πιηθό (θεθάιαηα θαη αζθήζεηο από 

ζρνιηθά βνεζήκαηα ησλ ΤΔΔ), ην νπνίν είλαη ζπκβαηό κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. 

ηνπ καζήκαηνο, όπνπ ν δηδάζθσλ κπνξεί λα αλαδεηήζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζύληαμε ζεκεηώζεσλ θαη θύιισλ έξγνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ ελόηεηα. 
 

1
ν
 ηξίσξν. 

 

Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ, θαλόλεο αζθάιεηαο, δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

ησλ αζθήζεσλ. Παξνπζίαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ησλ πιηθώλ θαη ησλ ζπζθεπώλ. 
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Σπκβνιηζκνί ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ θαη νξγάλσλ. Κιίκαθεο νξγάλσλ. Σπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηα ζθάικαηα θαη ζηελ αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ.  

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 1 έσο θαη 3. 
 

2
ν
 – 3

ν
 ηξίσξν. 

 

Πεξηγξαθή θαη νδεγίεο ρξήζεο βνιηνκέηξσλ, ακπεξνκέηξσλ (θαη 

ακπεξνηζηκπίδαο) θαη πνιπκέηξσλ. Μέηξεζε ηάζεο θαη έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 5 θαη 6. 
 

4
ν
 ηξίσξν. 

 

Μέηξεζε αληίζηαζεο κε βνιηόκεηξν θαη ακπεξόκεηξν. Μέηξεζε αληίζηαζεο κε 

σκόκεηξν. Δπαιήζεπζε ηνπ λόκνπ ηνπ Ωκ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 7 θαη 8. 
 

5
ν
 ηξίσξν. 

 

Σπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ ζε ζεηξά. Σπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ παξάιιεια. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 9 θαη 10. 

 

6
ν
 ηξίσξν. 

 

Μέηξεζε ηεο ηζρύνο ζην ζπλερέο θαη ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Υπνινγηζκόο ηνπ 

ζπλθ (ρσξίο ρξήζε ζπλεκηηνκέηξνπ). 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (β), αζθήζεηο 17 θαη 31. 
 

7
ν
 ηξίσξν  

Παξνπζίαζε βαζηθνύ πιηθνύ εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (αγσγνί, 

ζσιήλεο, δηαθόπηεο, αζθάιεηεο, πίλαθεο). Τππνπνίεζε πιηθώλ. Γηακόξθσζε άθξσλ 

αγσγώλ (βαζηθέο δεμηόηεηεο).  

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ε), αζθήζεηο 3 θαη 4 . 

 

8
ν
 ηξίσξν. 

 

Άζθεζε ζηνπο κνλνθαζηθνύο κεηαζρεκαηηζηέο. Μέηξεζε ηάζεο ζην πξσηεύνλ θαη 

δεπηεξεύνλ. Έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηπιηγκάησλ. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ 

ηπιηγκάησλ κε σκόκεηξν. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο κόλσζεο κε κέγγεξ. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ζη), ζέκα 7 θαη βηβιίν (δ), άζθεζε 3.10 
 

9
ν
 ηξίσξν. 

 

Παξνπζίαζε κνλνθαζηθώλ θηλεηήξσλ. Κύξην θαη βνεζεηηθό ηύιηγκα. Αλαγλώξηζε 

αθξνδεθηώλ. Έιεγρνο ηεο ζπλέρεηαο ησλ ηπιηγκάησλ. Μέηξεζε ηεο κόλσζεο κε κέγγεξ. 

Αλαγλώξηζε – ραξαθηεξηζηηθά  εμαξηεκάησλ ησλ θηλεηήξσλ. Σπλεζηζκέλεο βιάβεο 

κνλνθαζηθώλ ειεθηξηθώλ θηλεηήξσλ 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (ζη), ζέκαηα 4, 5 θαη 6 - βηβιίν (δ), άζθεζε 3.1 

 

10
ν
-11

ν
-12

ν
 ηξίσξν 

 

Παξνπζίαζε, αξρή ιεηηνπξγίαο, ζύκβνια θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθώλ 

απηνκαηηζκνύ: ειεθηξνλόκνη, ζεξκηθά, ρξνληθά, ηεξκαηηθνί δηαθόπηεο, κπνπηόλο, 
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ιπρλίεο έλδεημεο. Δθθίλεζε αζύγρξνλνπ κνλνθαζηθνύ θηλεηήξα κε απηόκαην 

δηαθόπηε. 

Πληποθοπιακό ςλικό:  

βηβιίν (δ), θεθάιαην 3 ( βαζηθά ζηνηρεία από ηηο ελόηεηεο 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3),                          

θεθάιαην 4 ( βαζηθά ζηνηρεία από ηελ ελόηεηα  4.1.2 θαη νιόθιεξε ε ελόηεηα 4.3 ),               

θεθάιαην 1 ( ελόηεηα 1.3 ), θεθάιαην 6 ( ελόηεηεο 6.1.5, 6.1.6, θαη 6.1.7 ) 

βηβιίν (α), ζειίδεο 311-316, 325-330 
 

13
ν
 ηξίσξν 

 

Μειέηε θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθόξσλ ηύπσλ ζεξκνζηαηώλ (δηκεηαιιηθνί, 

ςύμεο, ζέξκαλζεο) θαη πηεδνζηαηώλ, ρσξίο απηνί λα είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη’ αλάγθε 

ζηα πξαγκαηηθά θπθιώκαηα ςύμεο ή ζέξκαλζεο. 

Πληποθοπιακό ςλικό: βηβιίν (δ), αζθήζεηο 2.1 σο θαη 2.4 
 

 

“ Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ ” (2Θ+3Δ) 

(Α΄ ΔΠΑ –Ακαμωκάηωλ) 
 

Βηβιία: 
 

α) “Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ θαη ζρέδην Ζιεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο”,                           

Φ. Γεκόπνπινο, Ν. Παπαδόπνπινο, Γ. Τνπάινγινπ. (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ 

Τομέαρ). 

β) “Σεηξάδην εξγαζίαο γηα ην Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ θαη ζρέδην 

Ζιεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο”, Φ. Γεκόπνπινο, Ν. Παπαδόπνπινο, Γ. Τνπάινγινπ. (Β΄ 

Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ). 

γ) “Ζιεθηξνινγηθό εξγαζηήξην απηνθηλήηνπ”, Π. Αγηαθάηζηθαο, Μ. Αλησλειάθεο,                 

Κ. Τζαθηξίδεο (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ) 

δ) “Σεηξάδην εξγαζίαο γηα ην Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην Απηνθηλήηνπ”,                                  

Π. Αγηαθάηζηθαο, Μ. Αλησλειάθεο, Κ. Τζαθηξίδεο (Β΄ Τάξη ΤΔΔ - Ηλεκηπολογικόρ  

Τομέαρ) 
 

Θα σπηζιμοποιηθούν βοηθηηικά και ηα εξήρ βιβλία πος δεν πποβλέπονηαι να 

διανεμηθούν ζηοςρ μαθηηέρ: 

ε) “ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο” Σ. Πάγθαινο, Φ. Γεκόπνπινο, Φ. Παγηάηεο (Α΄ Τάξη 

1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ - Μησανολογικόρ ηομέαρ). 

δ) “Ζιεθηξνινγηθό Δξγαζηήξην” Φ. Τνπαιήο, Ν. Φαξαιακπάθεο, Θ. Φξηζηνδνύινπ, 

(Α΄ Τάξη 1
ορ

 κύκλορ ΤΔΔ -Ηλεκηπολογικόρ Τομέαρ). 
 

Τν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο. 

Ζ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ καζήκαηνο (κεγάιν πιήζνο ζεκάησλ, αλάγθε λα ζπκβαδίδεη 

θαηά ην δπλαηόλ ε Θεσξία κε ην Δξγαζηήξην, θιπ.) επηβάιιεη ν εθπαηδεπηηθόο 

ειεθηξνιόγνο πνπ ζα αλαιάβεη ην ζεωξεηηθό κέξνο λα ζπκκεηέρεη θαη ζην 

Δξγαζηήξην. 

Καιό είλαη - εθ όζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δπλαηόηεηα θαη δηαζεζηκόηεηα ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ - ην ζεωξεηηθό κέξνο ηνπ καζήκαηνο λα δηεμάγεηαη θαη απηό ζην ρώξν 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ, όπνπ ζα κπνξεί λα γίλεηαη επίδεημε πιηθώλ θαη ζπζθεπώλ, 

απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο πνιιώλ ζεσξεηηθώλ ελνηήησλ. 

Τα εηζαγσγηθά καζήκαηα κπνξνύλ λα δηεμαρζνύλ θαη ζην εξγαζηήξην ηεο                              

“ Ζιεθηξνηερλίαο – Ζιεθηξηθώλ Μεηξήζεσλ ” ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ Τνκέα. 
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Αξθεηά ΣΔΚ έρνπλ παξαιάβεη πξόζθαηα ζύγρξνλν εμνπιηζκό γηα ην απηνθίλεην, 

ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη εξγαζηεξηαθέο δηαηάμεηο θαη πξνζνκνησηέο κε 

δπλαηόηεηα δηεμαγσγήο ηνπ κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη 

πξόζζεησλ αζθήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα εκπινπηίζνπλ ην πξόγξακκα. Ο δηδάζθσλ έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη λα θάλεη κεξηθέο εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ην λέν 

εμνπιηζκό, είηε επηπξόζζεηα, είηε ζηε ζέζε θάπνησλ από ηηο αζθήζεηο πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα. 

Ζ ύιε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζεσξία θαη ζην εξγαζηήξην είλαη 

πνιύ εθηεηακέλε ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν ρξόλν. Αλαγθαζηηθά ν δηδάζθσλ ζα 

πξέπεη λα θάλεη επηινγέο ησλ ζεκάησλ επηθεληξώλνληαο ζηα πην ζεκαληηθά θαη 

απνθεύγνληαο λα δηδάμεη ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνύλ ζε άιια καζήκαηα, πνπ 

δηδάζθνληαη παξάιιεια ή ζα δηδαρζνύλ ζηελ επόκελε ηάμε. 

Γεληθά, ιόγσ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν, ν δηδάζθσλ ην 

κάζεκα ζα πξέπεη λα θαηαζηξώζεη ην δηθό ηνπ πξνγξακκαηηζκό κε βάζε ην δηαζέζηκν 

εμνπιηζκό θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Τα ηεηξάδηα εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ βνεζεηηθά γηα ηελ εκπέδσζε ηεο 

ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

Με βάζε ηηο ελόηεηεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο πξνηείλεηαη 

ην παξαθάησ ελδεηθηηθό πξόγξακκα.  
 

 

Α. Θεσξία 

 

1.  Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξηζκνύ   

Θα αμηνπνηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα από ην βηβιίν (ε). 

2.  Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ   

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαηα 1 θαη 3. 

3.  Σύζηεκα παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο   

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 7 (νιόθιεξν), θεθάιαην 8 (κόλν ην 8.4), 

θεθάιαην 9 (κόλν 9.1, 9.2, 9.3, 9.4). 

4.  Σύζηεκα εθθίλεζεο θηλεηήξα   

Θα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 10 (κόλν 10.1, 10.2, 10.3, 10.4) 

5.  Σύζηεκα αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα  

ζα δηδαρζεί από ην βηβιίν (α): θεθάιαην 11 (κόλν 11.1, 11.2, 11.3, 11.4.1, 11.4.2) 

6. Γηάθνξνη ειεθηξηθνί θαηαλαισηέο    

Θα δηδαρζεί κε επηινγή ησλ ζρεηηθώλ ζεκάησλ από ηα θεθάιαηα 5 θαη 12 ηνπ βηβιίνπ 

(α). 

 

 

Β. Δξγαζηήξην 

 

1.  Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξηζκνύ   

Θα δεκηνπξγεζνύλ θύιια έξγνπ κε βάζε ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό 

θαη ηηο ζρεηηθέο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο από ην βηβιίν (δ): Αζθήζεηο 5, 6, 7, 8, 10, 17 

θαη 18. 



 26 

2.  Ζιεθηξηθό ζύζηεκα απηνθηλήηνπ   

Θα γίλεη επίδεημε ησλ εμαξηεκάησλ (κεκνλσκέλσλ θαη πάλσ ζην απηνθίλεην) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ αζθήζεηο αλαγλώξηζεο εμαξηεκάησλ θαη ειέγρνπ, κε βάζε ην 

δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό θαη ηηο αζθήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 2 από ην βηβιίν 

(γ). 

3.  Σύζηεκα παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

Θα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (γ): θεθάιαην 6 (αζθήζεηο 1, 2, 3, 4, 5), 

θεθάιαην 8 (άζθεζε 2). 

4.  Σύζηεκα εθθίλεζεο θηλεηήξα  

Θα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (γ): θεθάιαην 7 (αζθήζεηο 1, 2, 3). 

Σπκπιεξσκαηηθά, από ην βηβιίν (α) (ηεο ζεσξίαο) νη παξάγξαθνη 10.8.1.ζη θαη 

10.8.1.δ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο εθθηλεηή. 

5.  Σύζηεκα αλάθιεμεο βελδηλνθηλεηήξα   

Θα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ην βηβιίν (γ): θεθάιαην 10 ( αζθήζεηο 1, 2, 3, 4, 5, 6 

από ηελ ελόηεηα Α΄ θαη αζθήζεηο 3, 4, 5 από ηελ ελόηεηα Β΄)  

6. Γηάθνξνη ειεθηξηθνί θαηαλαισηέο  

Θα γίλεη επηινγή αζθήζεσλ από ηα θεθάιαηα 4 θαη 11 ηνπ βηβιίνπ (γ). 

Γηδαθηηθέο ώξεο θάζε ελόηεηαο ηεο ζεσξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ κε αλαθνξά ζην 

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ( ελδεηθηηθά ) : 

 
 

ΘΔΩΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ  ΑΚΖΔΗ 

Δλόηεηα 1 12 Δλόηεηα 1 15 

Δλόηεηα 2 6 Δλόηεηα 2 9 

Δλόηεηα 3 6 Δλόηεηα 3 9 

Δλόηεηα  4 6 Δλόηεηα 4 9 

Δλόηεηα 5 6 Δλόηεηα 5 12 

Δλόηεηα 6 14 Δλόηεηα 6 21 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


