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Προλογος

Ο σκοπός της πραγματοποίησης αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν για να γίνει η 
περιγραφή ενός κεφαλαίου που ονομάζεται Προστασία σε Συστήματα Μεταφοράς Υψηλής 
Τάσης.

Αρχικά, αναφέρεται αναλυτικά ο σκοπός ύπαρξης ενός συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας 
καθώς και ο ρόλος, η ανάγκη και η εφαρμογή της προστασίας πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα.

Στην συνέχεια παρατίθενται λεπτομερώς ο εξοπλισμός προστασίας, καθώς και η ανάλυση 
όλων των επιμέρους συσκευών ενός συστήματος οι οποίες προστατεύονται με βάση αυτόν 
τον εξοπλισμό.

Τέλος, στην εργασία αυτή υπάρχει ένα κεφάλαιο, που αναφέρεται στις τεχνολογικές εξελίξεις 
στη προστασία συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι 
εφαρμογές και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή
από τον τομέα προστασίας της ΔΕΗ.



Abstract

The aim of this thesis is to analyze the Protection of High Voltage Transmission Systems.

Initially, the purpose of the existence of a High Voltage Transmission System as well as the 
role, the need and the applications uses for protection on such a system are stated.

Next, we analyze the safety equipment and the individual devices that  are protected by this 
equipment.

Finally, there is a chapter about the technological development in the field of the protection
of High Voltage Transmission Systems. This chapter describes the latest state-of-the-art 
applications and equipment used by the PPC S.A.


