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1 Περίληψη 

Στην πτυχιακή αυτή θα γίνει υλοποίηση ενός ήδη μελετημένου συστήματος 

πολλαπλής διέγερσης ελεγχόμενων ηλεκτρονικών διακοπτών και εφαρμογή του σε 

διάφορες εφαρμογές του εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Ισχύος. 

Θα γίνει η αναφορά στην σημερινή κατάσταση τον ηλεκτρονικών ισχύος. Θα 

γίνει περιγραφεί και ανάλυση τον διατοπικών στοιχείων που θα χρησιμοποιήσουμε για 

να φτιάξουμε της πλακέτες όπου πάνω σε αυτές οι φοιτητές θα μπορούν να 

κατανοήσουν με απλή χρήση την λειτουργία τους. Επίσης θα γίνει εκτενείς αναφορά 

πάνω στης τεχνολογίες ρυθμιστών στροφών ηλεκτρικών μηχανών AC όπου θα 

μπορούσε να είναι μια προέκταση της εφαρμογής θα κατασκευάσουμε. Έπειτα θα 

αναφερθούν όλα τα εξαρτήματα και ηλεκτρονικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για 

της πλακέτες όπου θα κατασκευάσουμε για να χρησιμοποιηθούν στο εργαστήριο τον 

ηλεκτρονικών ισχύος. 
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