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АНОТАЦИЯ 

Курсът “Проектиране и изследване на електронни преобразуватели за ВЕИ” има за задача 

да запознае студентите с методите за анализ, моделиране и проектирана на силови електронни 

устройства. Студентите усъвършенстват знанията си в областта на моделите на електронните 

пасивни и активни градивни елементи в силовата електроника. Усвояват се знания за 

математически и компютърни методи за анализ на преобразувателни устройства.  Разглеждат се 

методики за проектиране на силови електронни устройства. Изследват се влиянието на 

параметрите на елементите върху процесите в преобразувателите устройства на реални схеми. 

Разглежда се влиянието на силовите електронни устройства върху захранващата мрежа.  

На лабораторни упражнения студентите придобиват знания и опит в симулирането и 

компютърно изследване на електронни преобразуватели посредством програмните продукти 

PSPICE. 

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

“Токозахранващи устройства” „Математически модели в електрониката” и “Преобразувателна 

електронна техника за ВЕИ”. 

 

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. “Проектиране и изследване на силови електронни 

преобразуватели за ВЕИ” студентът ще : 

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

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

преобразувателни схеми и устройства;  

-може да прилага научените знания при проектиране, изследване и анализ  на електронни 

преобразуватели за ВЕИ. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е специализираща за специалността и изисква предварително изучаване на 

материала по дисциплините: „Електротехника” “Токозахранващи устройства” „Математически 

модели в електрониката” и “Преобразувателна електронна техника за ВЕИ”. 

Дисциплината осигурява окончателни знания по определен раздел от електронната 

схемотехника. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Анализ на токоизправителни устройства  при активен товар. 

Тема 2. Анализ на токоизправителни устройства  при активно-индуктивен  товар . 

Тема 3.  Анализ на токоизправителни устройства  при активно-капацитивен  товар. 

Тема 4.  Анализ на тиристорен инвертор на напрежение . 

Тема 5.  Анализ на резонансен транзисторен инвертор (ДУ- Лаплас) . 

Тема 6  Анализ на последователно-паралелен  инвертор (векторна диаграма) . 

Тема 7.  Анализ на комутационните загуби в преобразувателните устройства (ZVS; ZCS). 

 Тема 8.  Изследване на токоизправителни устройства( АС/DC) с PSPICE. 

Тема 9.  Изследване на импулсни пробразуватели ( DC/DC) с PSPICE. 

Тема 10.  Изследване на инверторни устройства (DC/AC) с PSPICE. 

Тема 11.   Методика за проектиране на токоизправители. 

Тема 12.  Методика за проектиране на автономен инвертор (за захранване на ЛЛ). 

Тема 13.  Методика за проектиране на DC-DC понижаващ преобразувател. 

Тема 14.  Методика за проектиране на DC-DC повишаващ преобразувател. 

Тема 15. Проектиране на методи  и средства за намаляване загубите в полупроводникови 

силови ключове. 

 Тема 16.Проектиране на блокови схеми на електрониката за  вятърни генератори, 

фотоволтаични централи, комбинирано захранване и др. 

 

  СЕМИНАРНИ  УПРАЖНЕНИЯ 

№1.Моделиране и изследване на неуправляеми трифазни токоизправители –3 часа. 

№2.Моделиране и изследване на управляеми токоизправители –3 часа. 

№ 3. Моделиране и изследване на импулсни преобразуватели на постоянно напрежение – 

3 часа. 

№ 4. Моделиране и изследване на транзисторни инвертори на напрежения (DC/AC) –3 

часа. 

№ 5. Моделиране и изследване на многозвенни импулсни преобразуватели на постоянно 

напрежение (DC/DC).– 3 часа. 

№ 6. Моделиране и изследване на схеми за намаляване загубите в полупроводникови 

силови ключове.–3 часа. 
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