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АНОТАЦИЯ 

Курсът “ПЕТВЕИ” има за задача да запознае студентите с принципите на работа, 

експлоатационни характеристики, режимите на работа на специализирани силови електронни 

преобразуватели на електрическа енергия. Дисциплината представлява естествено продължение 

на учебния курс по “Токозахранващи устройства” в бакалавърската степен , като тук студентите 

задълбочават своите познания в областта на силовата електроника и изследването на 

специализираните електронни преобразуватели. Задачата на курса е да запознае студентите със 

съвременните приложения на електронните преобразуватели  които се използват в системите за 

ВЕИ. Разглежда се влиянието на силовите електронни устройства върху захранващата мрежа.  

На лабораторни упражнения студентите придобиват знания и опит в изследването на 

електронни преобразувателни образци и компютърна симулация на разработени симулационни 

PSPICE модели. 

Курсът се базира на знанията, получени в предхождащите курсове по „Електротехника” 

“Токозахранващи устройства”, и “Измерване в електротехниката и електрониката” и др . 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения за избор, проектиране, 

компютърно изследване и анализ на електронни силови преобразувателни устройства.  

В края на обучението си по дисц. ”Преобразувателна електронна техника за ВЕИ”  

студентът ще : 

-придобива знания за основните схеми на преобразуватели на електрическа енергия на 

ВЕИ; 

-придобива знания за методите за анализ на силови електронни схеми и устройства; 

-може да използва съвременни програмни продукти за симулация и анализ на 

токозахранващи схеми и устройства;  

-може да прилага научените знания при проектиране, ремонт и внедряване  на електронни 

преобразуватели за ВЕИ. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е специализираща за специалността и изисква предварително изучаване на 

материала по дисциплините:  „Електротехника” “Токозахранващи устройства”, и “Измерване в 

електротехниката и електрониката”. 

Дисциплината осигурява окончателни знания по определен раздел от електронната схемотехника. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Общи изисквания към преобразувателната електронна техника за ВЕИ.Основни 

характеристики. 

Тема 2. Еднофазна схема на управляем токоизправител(AC/DC). Работа  при активен товар. 

Тема 3. Трифазна схема на управляем токоизправител. Работа  при активен товар. 

Тема 4. Еднофазна схема на управляем токоизправител. Работа  при активно-индуктивен 

товар без и с обратен диод. Еднофазни токоизправители използвани при ВЕИ. 

Тема 5. Трифазна схема на управляем токоизправител. Работа  при противо е.д.н. Трифазни 

токоизправители използвани при ВЕИ. 

Тема 6. Комутационни процеси в управляеми токоизправители. 

Тема 7. Електронни преобразуватели на променливо напрежение (АС/АС). 

Тема 8. Транзисторни импулсни преобразуватели на постоянно напрежение (DC/DC). 

Тема 9. Тиристорни импулсни преобразуватели на постоянно напрежение (DC/DC). 

Тема 10. Еднофазни транзисторни инвертори на напрежения (DC/AC).Полумостов инвертор 

на напрежение. Мостов инвертор на напрежение. Инвертор на напрежение със среднс точка. 

Тема 11. Еднофазни тиристорни инвертори на напрежение.Инвертори с спомагателно-

инпулсна и взаимно-импулсна комутация. 

Тема 12. Резонансни инвертори.Транзисторни и тиристорни схеми. Особености. Многозвенни 

инвертори. Схеми с удвояване на честотата. 

Тема 13. Методи за регулиране изходното напрежение на инверторни схеми 

Тема 14. Методи и схеми за подобряване на комутационните процеси на силовите електронни 

преобразуватели. 

 

  ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

№1. Изследване на управляеми токоизправители (AC,DC).  

№ 2. Изследване на електронни преобразуватели на променливо напрежение (AC/AC). 

№ 3. Изследване на импулсни преобразуватели на постоянно напрежение (DC/DC). 

№ 4. Изследване на транзисторни инвертори на напрежения (DC/AC). 

 

Забележка: Лабораторните упражнения включват експериментално изследване на лабораторен 

образец и компютърна симулация на реален обект. 
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