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Παροχή γνώσεως και κατανόηση των βασικών αρχών σχεδιασμού και
ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάλυση συμμετρικών
τριφασικών συστημάτων.
Μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς και στοιχείων του συστήματος
ηλεκτρικής ισχύος σε συστήματα μεταφοράς.
Κατανόηση των πρακτικών προβλημάτων στη λειτουργία των
συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και απόκτηση της δυνατότητας οι
φοιτητές να προτείνουν θεραπείες και εναλλακτικές λύσεις.
Ικανότητα μοντελοποίησης των πιο βασικών μερών του συστήματος
ηλεκτρικής ισχύος όπως των γραμμών μεταφοράς, των φορτίων, των
γεννητριών, των μετασχηματιστών, των πυκνωτών και των επαγωγικών
αντιστάσεων.
Ικανότητα ανάλυσης συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος σε συνθήκες
σταθερής κατάστασης.
Ικανότητα ανάλυσης ενός συστήματος υπό σφάλμα σε τρία ισοδύναμα
συμμετρικά κυκλώματα μέσω των συμμετρικών συνιστωσών.
Ικανότητα σχεδιασμού και μοντελοποίησης ενός συστήματος
ηλεκτρικής ισχύος σύμφωνα με συγκεκριμένα λειτουργικά κριτήρια και
περιορισμούς.
Κατανόηση των τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών
επιδράσεων του σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

Προαπαιτούμενα

ΗΜΥ 340

Συναπαιτούμενα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Το μάθημα παρέχει τις βασικές γνώσεις για την ανάλυση συστημάτων
ηλεκτρικής ισχύος. Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για την ανάλυση
συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Διανύσματα, μιγαδική ισχύς, συμμετρικά

τριφασικά κυκλώματα, ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συστημάτων
χρησιμοποιώντας συμμετρικές συνιστώσες, ανά μονάδα σύστημα. Μελέτη
μοντέλων μετασχηματιστών και μοντέλων ακολουθίας ανά μονάδα, μοντέλα
γραμμών μεταφοράς, τεχνικές επίλυσης ροής φορτίου, συμμετρικά σφάλματα,
πίνακες εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών, ευστάθεια συστημάτων
ηλεκτρικής ισχύος, πρακτικά προβλήματα για κατανόηση των θεωρητικών
διαστάσεων του μαθήματος.
Μεθοδολογία
Διδασκαλίας
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