ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ∆
[ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ]

Εργαστήρια
Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα
Α’, Β’ και Γ’ έτη σπουδών.
Σκοπό έχουν την πρακτική εξάσκηση των Ν. ∆οκίµων σε θέµατα της αντίστοιχης θεωρίας και την
αφοµοίωση εφαρµοσµένων γνωστικών αντικειµένων, που δύσκολα ή έλάχιστα µπορούν να διδαχθούν κατά τη «θεωρία».
Η διάρθρωση της ύλης στα Εργαστηριακά Θέµατα είναι (σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εκπαιδεύσεως, όπως αναθεωρήθηκε και ίσχυσε από το Εκπ. Έτος 1999-2000 για το Α΄Ετος, από το Εκπ. Ετος
2000-2001 για το Β’ Ετος και από το Εκπ. Ετος 2001-2002 για το Γ’ Ετος), συνοπτικά όπως παρακάτω :

Α’ Έτος
Κατά το πρώτο έτος τα εργαστήρια καλύπτουν βασική θεωρία Ηλεκτρισµού, µε έµφαση στα κυκλώµατα Εναλλασσοµένου Ρεύµατος (µονοφασικού και τριφασικού), στις µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών και στις αρχές επί των οποίων βασίζονται τα όργανα ηλεκτρικών µετρήσεων (αναλογικά
και κυρίως τα σύγχρονα ψηφιακά). Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα :
• Ωµόµετρο, Γέφυρα R/L/C, Συνδεσµολογίες R/L/C, Συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα, Μετρήσεις, Συνδυαστικά κυκλώµατα
• Πηγές Εργαστηρίου ΣΡ-ΕΡ, Βολτόµετρο - Αµπερόµετρο, Μετρήσεις Τάσεων και Ρευµάτων σε κυκλώµατα R, L, C. Χωρητικότητα. Κυκλώµατα RC. Επαγωγή. Κυκλώµατα RL.
Κυκλώµατα RLC. Κυκλώµατα εναλλασσοµένου σειράς και παράλληλα.
• Χρήση Βαττόµετρου και Μετρητή cosφ, Αναβαθµονόµηση Κλίµακας Οργάνου, Μετρήσεις
ισχύος και cosφ στο Σ.Ρ. / Ε.Ρ.
• Παλµογράφος και Σηµατογεννήτρια, Μετρήσεις µε Παλµογράφο στο Ε.Ρ
• Αρχές Ηλεκτρολογικού Σχεδίου, ∆ιακόπτες, Μετρήσεις µε διάφορα όργανα,
• Εξάσκηση στη χρήση των οργάνων
• Φόρτιση / Εκφόρτιση πυκνωτή / πηνίου, Κυκλώµατα RC / RL, Σταθερά χρόνου
• Κυκλώµατα Συντονισµού
• Τριφασικά Κυκλώµατα, Μέτρηση Τριφασικής ισχύος, Μετρήσεις τάσεως, ρεύµατος, πραγµατικής και φαινοµένου ισχύος, γωνίας φάσεως, συντελεστού ισχύος.
• Πειραµατική Επαλήθευση Βασικών Θεωρηµάτων Ηλεκτροτεχνίας

Β’ Έτος
Στο δεύτερο έτος, καλύπτονται θέµατα Ηλεκτροµαγνητισµού, Μετασχηµατιστών, Συστηµάτων
Αυτοµάτου Ελέγχου και Συλλογής / Επεξεργασίας Σηµάτων, καθώς και εφαρµογές αυτών µε έµφαση στις εφαρµογές επί των πλοίων.
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα :
•
Μαγνητικά πεδία, Μαγνητικά κυκλώµατα, Ηλεκτροµαγνήτες
•
Μετασχηµατιστές, Υποσταθµοί
•
Ηλεκτρονόµοι, Βοµβητές. Κυκλώµατα αυτοµατισµού και Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)
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•
•

•
•
•
•

Μεταβατικά φαινόµενα σε ηλεκτρικά δίκτυα και κυκλώµατα µετασχηµατιστών,
µεταβατικά φαινόµενα σε ηλεκτρικά δίκτυα κλπ., µελέτη αρµονικών, χρήση Η/Υ και εξειδικευµένων προγραµµάτων και οργάνων για καταγραφή και µελέτη αρµονικών, υπερτάσεων,
ποιότητας τάσεως. ∆ιακυµάνσεις τάσεως και ρεύµατος σε δίκτυα, καταγραφή και µελέτη αυτών µε χρήση εξειδικευµένων οργάνων, Η/Υ και λογισµικού.
Μετρήσεις Ποιότητας Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας (διακυµάνσεις τάσεως και ρεύµατος σε δίκτυα ) µε εξειδικευµένα όργανα
αυτοµατοποίηση µετρήσεων µε χρήση οργάνων που ελέγχονται από υπολογιστή, πρωτόκολλα σύνδεσης οργάνων και Η/Υ σε δίκτυα µετρήσεων (ΙΕΕΕ-488, RS232 κλπ.)
Λήψη δεδοµένων µε «κάρτες» και επεξεργασία σηµάτων µε ηλεκτρονικό υπολογιστή. επεξεργασία αυτών των σηµάτων µε Η/Υ και εξειδικευµένο λογισµικό.
Θεωρία χάους, και εφαρµογές στην Ηλεκτροτεχνία

Γ’ Έτος
Κατά το τρίτο έτος καλύπτονται θέµατα Ηλεκτρικών µηχανών, Συστηµάτων Συγχρονοµετάδοσης,
Μεθόδων µετατροπής και αποθήκευσης ηλ. Ενέργειας, Ηλεκτρονικών ισχύος και εφαρµογής αυτών
στα πλοία, καθώς και θέµατα Τεχνολογίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλώδια, γειώσεις, µονώσεις, αλεξικέραυνα, διακόπτες και συστήµατα ασφαλείας).
Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά πειράµατα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελέτη κατασκευής µερών και εξαρτηµάτων των διαφόρων τύπων µηχανών, η συνδεσµολογία αυτών, και η λειτουργία αυτών.
χαρακτηριστικές καµπύλες µηχανών υπό κενή λειτουργία και υπό φορτίο, όπως η σχέση µεταξύ ροπής και ταχύτητας κλπ.
παραλληλισµός γεννητριών συνεχούς και γεννητριών εναλλασσοµένου και συγχρονισµός αυτών µε το δίκτυο αλλά και µεταξύ τους.
Εκκίνηση ηλεκτρικών µηχανών, µελέτη µεταβατικών φαινοµένων κατά την εκκίνηση.
Μεταβολή ταχύτητας ηλεκτρικών µηχανών, Ηλεκτρονικοί µετατροπείς.
Μετρήσεις ροπής, µεταβατική και δυναµική λειτουργία ηλεκτρικών µηχανών.
Μελέτη ειδικών ηλεκτρικών µηχανών (Shrage Motor, Γεννήτρια άνευ ψηκτρών κλπ)
Συστήµατα συγχρονοµετάδοσης.
Ηλεκτρονικά ισχύος και εφαρµογές αυτών σε συστήµατα αυτοµάτων ρυθµίσεων Ηλ. Μηχανών κλπ.
Μελέτη Ηλ. Συσσωρευτών, Κυψελών Καυσίµου, Φωτοκύτταρων και άλλων διατάξεων παραγωγής, µετατροπής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
Μετρήσεις µονώσεων, αντιστάσεως γειώσεων, και αντιστάσεων πολύ µικρών τιµών.
Άλλα θέµατα Ηλ. Εγκαταστάσεων ( π.χ. καλώδια, επιπτώσεις βραχυκυκλωµάτων κλπ )

*

Τέλος οι Ν. ∆όκιµοι – κυρίως Βου και Γου Ετους – εκτελούν εργασίες, σε θέµατα της ύλης,
όπως π.χ. για µελέτη και επεξεργασία σηµάτων, για επίλυση προβληµάτων Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου, για παρατήρηση φαινοµένων σε µετασχηµατιστές κλπ. Οι εργασίες γίνονται µε την
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραµµάτων.
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Εργαστηριακός εξοπλισµός
Για την υλοποίηση των παραπάνω πειραµάτων, διατίθενται τρία εργαστήρια.
Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας.
Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του πρώτου έτους
∆ιαθέτει πέντε τράπεζες ηλεκτρικών πειραµάτων. Κάθε τράπεζα διαθέτει τέσσερις θέσεις εργασίας, όπου εκάστη θέση
έχει την δυνατότητα υποδοχής δύο Ναυτικών ∆οκίµων.
Κάθε θέση εργασίας είναι εξοπλισµένη
µε τροφοδοτικό συνεχούς (Σ.Ρ.) και εναλλασσοµένου (Ε.Ρ.) ρεύµατος, ψηφιακά και αναλογικά πολύµετρα, παλµογράφο και γεννήτρια κυµατοµορφών.

Κάθε θέση διαθέτει µια πλήρη σειρά πειραµάτων. Έτσι είναι δυνατόν να εκτελούνται ταυτόχρονα
και στις 20 θέσεις το ίδιο εργαστηριακό πείραµα, και να εκτελούνται πολλαπλής µορφής ηλεκτρικές µετρήσεις και απεικονίσεις διαφόρων µορφών (συνδεσµολογιών) ηλεκτρικών κυκλωµάτων.
Για επίδειξη των πειραµάτων από τον
διδάσκοντα, το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε ειδικό µαγνητικό κεραµικό πίνακα επίδειξης.

Το εργαστήριο διαθέτει και σειρά από φορητά όργανα, για µετρήσεις ηλεκτρικής ισχύος, αντιστάσεως µονώσεων, αντιστάσεως γειώσεων, µαγνητικής επαγωγής κλπ.
Τέλος στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχει συλλογή, υπό µορφή εκθέσεως, διαφόρων παλαιών
εξαρτηµάτων, αλλά και παλαιών συσκευών και
οργάνων, τόσο σε τοµές, όσο και ολόκληρα, µε
τα οποία ο φοιτητής επιβοηθείται στο να αντιληφθεί καλύτερα τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήµατα.
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Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του τρίτου έτους
Το εργαστήριο είναι εξοπλισµένο µε έξι τράπεζες πειραµάτων.
Κάθε τράπεζα διαθέτει µια πλήρη σειρά από ηλεκτρικές µηχανές διαφόρων τύπων, Σ.Ρ. και
Ε.Ρ. ρεύµατος, µε δυνατότητα παρατηρήσεως
της εσωτερικής δοµής και λειτουργίας αυτών.
Στις τράπεζες αυτές δίνεται η δυνατότητα στο
φοιτητή να εκτελεί πειράµατα ηλεκτρικών µηχανών, Σ.Ρ. και Σ.Ρ. ρεύµατος ώστε να κατανοεί την λειτουργία αυτών, να εξάγει τις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας κλπ.
Υπάρχει η απαραίτητη υποδοµή για ταυτόχρονη εκτέλεση έξι ιδίων πειραµάτων.
Κάθε τράπεζα διαθέτει και τα απαραίτητα, για την εκτέλεση των πειραµάτων, όργανα µετρήσεων,
πχ. βολτόµετρα, αµπερόµετρα, όργανα µετρήσεως ισχύος, κλπ.
Μετρητές ροπής, µηχανικά, αναλογικά και
ψηφιακά στροφόµετρα, ηλεκτροδυναµόµετρα, ηλεκτρικές πέδες, σε συνδυασµό µε καταγραφικά όργανα χρησιµοποιούνται για την
µελέτη λειτουργίας των ηλεκτρικών µηχανών

Για την κατανόηση του τρόπου κατασκευής των ηλεκτρικών µηχανών, υπάρχουν τα απαραίτητα εξαρτήµατα µε τα οποία ο φοιτητής
έχει τη δυνατότητα να συναρµολογήσει, µετρήσει και λειτουργήσει
βασικούς τύπους ηλεκτρικών µηχανών.
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Για την εκτέλεση πειραµάτων ελέγχου ηλεκτρικών µηχανών το
εργαστήριο διαθέτει πλήρη σειρά
από τα απαραίτητα εξαρτήµατα,
όπως ηλεκτρονόµους, βοµβητές,
ασφαλειοδιακόπτες, push buttons,
κλπ.

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σηµατων και ΣΑΕ
Καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του δευτέρου και τρίτου έτους
Σειρά από Synchro Servo µονάδες χρησιµοποιείται για την εκτέλεση πειραµάτων.
Το σύστηµα διαθέτει Transmitters, Receivers, Torque Differential Transmitters, Receivers, Amplifiers, Control Transformers etc.

Μια σειρά από Προγραµµατιζόµενους
Λογικούς Ελεγκτές (PLC) χρησιµοποιείται για την εκτέλεση διαφόρων
πειραµάτων.
Η χρήση κατάλληλου λογισµικού βοηθάει στους Ν∆ στη σχεδίαση, δοκιµή και εκτέλεση πολύπλοκων πειραµάτων.

Συστήµατα συλλογής και επεξεργασίας σηµάτων, χρησιµοποιούνται για την διεξαγωγή
αντιστοίχων πειραµάτων
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Λογισµικό για την σχεδίαση και την προσοµοίωση συστηµάτων, όπως National Instrument’s LabView suite, Matlab, Mathcad, EMTP, 3M, etc χρησιµοποιείται για την µελέτη διαφόρων συστηµάτων
Στο εργαστήριο είναι εγκατεστηµένη και µια πλήρης τράπεζα πειραµάτων ηλεκτρικών µηχανών,
ιδία µε αυτές που υπάρχουν στο εργαστήριο ηλεκτρικών µηχανών.
Το εργαστήριο διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή µετά περιφερειακών µονάδων (Plotter, Digitizer,
Scanner, Printers), καθώς και εξειδικευµένα όργανα ακριβείας, πολλά εκ των οποίων έχουν δυνατότητα ελέγχου από ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως:
•
καταγραφικό 8 καναλίων ASTROMED,
•
παλµογράφους ψηφιακής αποθήκευσης HAMEG, Fluke
•
γέφυρες RLC HIOKI,
•
αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας ELCONTROL,
•
προγραµµατιζόµενη γεννήτρια κυµµατοµορφών TEΚTRONIX,
•
όργανο καταγραφής διαταραχών ηλεκτρικών δικτύων, DRANETZ
•
ψηφιακά πολύµετρα METRIX, FLUKE, THANDAR THURLBY,
•
ψηφιακό στροφόµετρο laser,
•
επιταχυνσιόµετρο Bruel & Kjaer
•
Πεδιόµετρο, Chauvin Arnoux
•
σειρά από σηµατολήπτες (Probes) τάσεως, ρεύµατος, κλπ..
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