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Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές
γνώσεις που απαιτούνται για τα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος


Στόχοι Μαθήματος







Μαθησιακά
Αποτελέσματα





Οι φοιτητές μαθαίνουν να αναλύουν τριφασικά κυκλώματα σε
διαμορφώσεις αστέρα και δέλτα καθώς και να υπολογίζουν την
ενεργή, άεργη και φαινομενική ισχύ.
Αναλύονται και εφαρμόζονται βασικές έννοιες όπως το ανά μονάδα
σύστημα και διόρθωση συντελεστή ισχύος.
Οι φοιτητές μελετούν μαγνητισμό και μαγνητικά κυκλώματα.
Σε βάθος γνώση και ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών (μονοφασικοί και
τριφασικοί μετασχηματιστές, μηχανές συνεχής τάσης, επαγωγικοί
κινητήρες).
Εξοικείωση με εξοπλισμό ηλεκτρονικών ισχύος
Επίδειξη γνώσης και κατανόησης στοιχείων και βασικών αρχών
συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και των μοντέλων τους.
Ανάλυση τριφασικών κυκλωμάτων
Γνωρίζουν τα βασικά μέρη και τις αρχές λειτουργίας μονοφασικών
και τριφασικών μετασχηματιστών
Γνωρίζουν τα βασικά μέρη και τις αρχές λειτουργίας μηχανών dc και
ac.
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Μαθήματος

Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην μηχανική ηλεκτρικής ισχύος. Θέματα
περιλαμβάνουν μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώματα,
διανυσματικό διάγραμμα, Κυκλώματα Δέλτα και Αστέρα, ενεργός, άεργος και
φαινόμενη ισχύς. Ανά μονάδα σύστημα και διόρθωση συντελεστή ισχύος.
Μαγνητισμός και μαγνητικά κυκλώματα. Μονοφασικοί και τριφασικοί
μετασχηματιστές. Τύποι μηχανών DC και χαρακτηριστικά ροπής-ταχύτητας.
Αρχές λειτουργίας επαγωγικών κινητήρων, ισοδύναμα κυκλώματα και
διανυσματικά διαγράμματα. Εισαγωγή στις ημιαγώγιμες διατάξεις ισχύος.

Ήμισυ και πλήρεις γέφυρες ανόρθωσης. Μετατροπέας υποβίβασης και
ανύψωσης τάσεως.
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