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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

❖	 Κατασκευή παλμογεννήτριας.	

❖	 Χρήση του παλμογράφου στα κυκλώματα των Ηλεκτρονικών Ισχύος.	

❖	 Λήψη των χαρακτηριστικών ενός Thyristor.	

❖	 Το Thyristor  σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος – συμπεριφορά	

❖	 Ημιανόρθωση. Μη ελεγχόμενη.	

❖	 Ημιανόρθωση. Ελεγχόμενη, με ωμικό φορτίο.	

❖	 Ημιανόρθωση. Ελεγχόμενη, με ωμικό-επαγωγικό φορτίο.	

❖	 Λειτουργία Diac.	

❖	 Triac.	

❖	 Λειτουργία Triac με ωμικό φορτίο.	

❖	 Λειτουργία Triac με ωμικό-επαγωγικό φορτίο.	

❖	 Μη ελεγχόμενη Γέφυρα-Β2, πλήρους ανόρθωσης.	

❖	 Ελεγχόμενη Γέφυρα- Β2, μονοφασικός ανορθωτής πλήρους ανόρθωσης.	

❖	 Μη ελεγχόμενη Γέφυρα-Β2, πλήρους ανόρθωσης.	

❖	 Ελεγχόμενη Γέφυρα- Β2.  Μονοφασικός ανορθωτής  πλήρους ανόρθωσης.	

❖	 Μη ελεγχόμενος τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών (Μ3).	

❖	 Μη ελεγχόμενη  Τριφασική Γέφυρα  6-παλμών.	

❖	 Ελεγχόμενη  Τριφασική Γέφυρα  6-παλμών(Β6C)	
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του μαθήματος 
«Ηλεκτρονικά Ισχύος» (Θεωρία), της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοματισμού», του 
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, στη Γ ́ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. 
Τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι μια ιδιαίτερα σημαντική τεχνολογία, που βρίσκει  
εφαρμογή σε ευρύ φάσμα των Τεχνικών Επιστημών. 

Ωστόσο, επειδή το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης, η διδακτέα ύλη προσαρμόστηκε στο επίπεδο αυτό: χωρίστηκε σε 
κατηγορίες κυκλωμάτων, με αντιπροσωπευτικά κυκλώματα σε κάθε μία από αυτές, 
ούτως ώστε η κατανόηση της λειτουργίας τους  να είναι ευκολότερη. Ιδιαίτερη δε βα-
ρύτητα δόθηκε στα σχήματα αλλά και στις γραφικές παραστάσεις, με στόχο να παρου-
σιαστεί στους μαθητές μια πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας 
των σημαντικών κυκλωμάτων.

 
Το παρόν βιβλίο αποτελείται από:

• Ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, το οποίο διαπραγματεύεται τα βασικά στοιχεία των ηλε-
κτρονικών ισχύος. 

• Το κεφάλαιο των ηλεκτρονικών διακοπτών. Σημειωτέον ότι οι ηλεκτρονικοί διακό-
πτες δεν απαιτούν τάση μετάβασης. 

•Το κεφάλαιο των ετεροοδηγούμενων κυκλωμάτων, τα οποία βρίσκουν συχνή εφαρ-
μογή στον έλεγχο της κίνησης και στη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κυ-
κλώματα αυτά χρησιμοποιούν ως τάση μετάβασης την πολική τάση του δικτύου.

• Το κεφάλαιο, τέλος, των αυτοοδηγούμενων κυκλωμάτων. Τα κυκλώματα αυτά χρη-
σιμοποιούνται σε DC και AC κυκλώματα. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης 
νέων στοιχείων, βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή σε κυκλώματα που λειτουρ-
γούσαν με θυρίστορ. Η τάση μετάβασης προέρχεται από ένα συσσωρευτή ενέργειας 
ή από το φορτίο.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Δρ. Π. Μάραντο, 
Προϊστάμενο του Γραφείου Έρευνας Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β ́ του Ι.Ε.Π., για 
τη γόνιμη συνεργασία μας, καθώς και προς τον Δρ. Β. Τσιλίκα, Εισηγητή του Ι.Ε.Π., 
για τις εύστοχες παρατηρήσεις του και για την καθοριστική συμβολή του στην έγκαι-
ρη ολοκλήρωση του βιβλίου. 
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Άσκηση 1:  Κατασκευή παλμογεννήτριας  
 (3 εβδομάδες)
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Άσκηση 2:  Χρήση του παλμογράφου στα κυκλώματα των 
Ηλεκτρονικών Ισχύος 

  (1 εβδομάδα)

Άσκηση 3:  Λήψη των χαρακτηριστικών ενός Thyristor
  (2 εβδομάδες)

3.1) Kατασκευή του παρακάτω κυκλώματος:

3.2) Σύνδεση του παλμογράφου

3.3) Σχεδίαση της στατικής χαρακτηριστικής του Thyristor  Ιτ = f(u)

3.4) Σχεδίαση της χαρακτηριστικής uAK = f (uG).
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Σχολιάστε τη σχέση μεταξύ της τάσης έναυσης (uG) και της τάσης ανόδου /καθόδου του 
Thyristor. 
Σχολιάστε το ρόλο της διόδου D1.

Άσκηση 4:  Το Thyristor  σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος –    
συμπεριφορά. 
(2 εβδομάδες)

4.1) Πειραματική εύρεση του ρεύματος και της τάσης έναυσης.

4.2)  Σχεδίαση της χαρακτηριστικής IT =f(IGT). 
IT= ρεύμα Thyristor IGT= ρεύμα πύλης

4.3) Πειραματική εύρεση του ρεύματος συγκράτησης.
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Άσκηση 5: Ημιανόρθωση

5.1.  Μη ελεγχόμενη ημιανόρθωση  
(2 εβδομάδες)

α)  Κατασκευή του παρακάτω κυκλώματος μη ελεγχόμενης ημιανόρθωσης:

β) Σχεδίαση των τάσεων uD  uR και του ρεύματος Ir.

γ) Σχεδίαση της στατικής χαρακτηριστικής της διόδου.

δ) Υπολογισμός της μέσης τιμής της τάσης UR και του ρεύματος IR.
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5.2.  Κύλωμα ελεγχόμενης ημιανόρθωσης με ωμικό φορτίο. 
(2 εβδομάδες)

α) Κατασκευάζουμε το παραπάνω κύκλωμα. 

β) Σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση Ugk = f (α).

γ) Σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση uL = f (α).

δ) Σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση uT = f (α).
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Άσκηση 6:  Κύκλωμα ελεγχόμενης ημιανόρθωσης με ωμικό-
επαγωγικό (RL) φορτίο. 
(2 εβδομάδες)

 

α)  Σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση udα = f (α).

β)  Σχεδιάζουμε  τη γραφική παράσταση uT = f (α).

γ)  Σχεδιάζουμε τις γραφικές  παραστάσεις uc και ud για διάφορες γωνίες έναυσης.
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Άσκηση 7:  Λειτουργία Diac   
(1 εβδομάδα)

α) Στατική χαρακτηριστική Diac.

β)  Πειραματική εξακρίβωση της κρίσιμης τάσης αρνητικής αποκοπής UBr.

γ) Υπολογισμός των απωλειών ισχύος του Diac. 
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Άσκηση 8:  Triac   
(1 εβδομάδα)

α) Πειραματική εξακρίβωση της στατικής χαρακτηριστικής U12 = f(i).

β) Πειραματική εξακρίβωση της χαρακτηριστικής U12 = f(Ugt)    
γ) Διαφορές μεταξύ Thyristor και Diac.

Άσκηση 9:  Λειτουργία Triac με ωμικό φορτίο  
(1 εβδομάδα)

Σχεδιάστε τις τάσεις  u(ωt)=f(α) και u12=f(α) για διάφορες γωνίες έναυσης.
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Άσκηση 10:  Λειτουργία Triac με ωμικό-επαγωγικό (RL) φορτίο 
(2 εβδομάδες)

α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

β) Σχεδιάστε τις κυματομορφές udα, uT, uC, Ud.
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Άσκηση 11:  Μη ελεγχόμενη Γέφυρα-Β2, πλήρους ανόρθωσης  
(2 εβδομάδες)

α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

β)  Σχεδιάστε την κυματομορφή udi χωρίς πυκνωτή και υπολογίστε (και μετρήστε) τη 
μέση τιμή της τάσης udi.

γ)  Σχεδιάστε την κυματομορφή udi με πυκνωτή και μετρήστε τη μέση τιμή της τάσης 
udi.
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Άσκηση 12:  Ελεγχόμενη Γέφυρα Β2 - Μονοφασικός ανορθωτής 
πλήρους ανόρθωσης 
(2 εβδομάδες)

 α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

β)  Για διάφορες τάσεις ελέγχου uR, σχεδιάστε τις κυματομορφές uda = f(α) με τους 
αντίστοιχους παλμούς έναυσης (χωρίς πυκνωτή).

γ) Υπολογίστε τη μέση τιμή της uda.

δ) Σχεδιάστε τις αντίστοιχες τάσεις των διόδων.
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Άσκηση 13:  Μη ελεγχόμενος τριφασικός ανόρθωτής τριών παλμών (Μ3) 
(1 εβδομάδα)

α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

       

β) Σχεδιάστε τη κυματομορφή udi και υπολογίστε τη μέση τιμή. 

Άσκηση 14:  Ελεγχόμενος τριφασικός ανόρθωτής τριών παλμών (Μ3) 
(3 εβδομάδες)

α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

β)  Σχεδιάστε τις κυματομορφές udα για διάφορες γωνίες έναυσης με τους αντίστοιχους 
παλμούς έναυσης.

γ) Υπολογίστε τη μέση τιμή της udα.
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Άσκηση 15:  Τριφασική Γέφυρα  6-παλμών(Β6)   
(4 εβδομάδες)

 15.1. Μη ελεγχόμενη Τριφασική Γέφυρα 6-παλμών (Β6)        

α) Σχεδιάστε τις κυματομορφές της τάσης Udi με και χωρίς πυκνωτή.

β) Υπολογίστε τη μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος. 

15.2. Ελεγχόμενη Τριφασική Γέφυρα 6-παλμών (Β6C)

α) Κατασκευάστε το παρακάτω κύκλωμα:

β)  Σχεδιάστε τις κυματομορφές της τάσης Udα για διάφορες γωνίες έναυσης (α).

γ) Υπολογίστε  τη μέση τιμή της τάσης και του ρεύματος. 
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