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Περίληψη 

 
 Στην παρούσα εργασία, αρχικά ο αναγνώστης λαμβάνει μία γενική εικόνα για 

τα συστήματα έλξης που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες σιδηροδρομικές 

εφαρμογές, καθώς αναφέρονται και αναλύονται τα μέρη από τα οποία αποτελούνται 

αυτά τα συστήματα, όπως και ο τρόπος λειτουργίας τους. Δίνονται πληροφορίες για 

την πορεία και τις μεταβολές της ισχύος από το δίκτυο τροφοδοσίας ως τον κινητήρα 

ενός οχήματος σιδηροδρόμου και για το πώς επιτυγχάνονται αυτές οι μεταβάσεις. 

Πραγματοποιείται επίσης σύντομη ανάλυση των τεχνικών ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται για την παλμοδότηση των αντιστροφέων κυρίως, όσον αφορά τον 

τομέα της μετατροπής ισχύος και για την οδήγηση των κινητήρων των οχημάτων 

σιδηροδρόμου, μέσω των αντιστροφέων ισχύος. 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία του δικτύου τροφοδοσίας και 

σηματοδότησης του μετρό της Αθήνας και αναλύεται η λειτουργία των συστημάτων 

πρόωσης των τριών τύπων συρμών, που υπάρχουν στο διαθέσιμο τροχαίο υλικό. 
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κινητήρας κλωβού, σύγχρονος κινητήρας, γεννήτρια, ημιαγωγός ισχύος, διακοπτική 

συχνότητα, διανυσματικός έλεγχος με προσανατολισμό στη ροή του δρομέα, 

ημιτονοειδής διαμόρφωση εύρους παλμού 

 



Abstract 

 
 In this thesis, the reader is given a general aspect of the traction systems used in 

modern railway applications, as their components are listed and their way of operating 

is analyzed. Information is also given about the power transformations, starting from 

the catenary line, to the motor of a driving vehicle and the way these transitions are 

achieved. A brief analysis is also carried out, about the techniques and strategies of the 

control of inverters mainly and the way inverters drive the machines. 

 Subsequently, details about the catenary network and the signalling system of 

the Athens subway are presented and additionally, an analysis of the propulsion systems 

of the three types of trains which compose the metro’s rolling stock. 
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