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1 Пояснювальна записка 

 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  
Метою викладання навчальної дисципліни «Силова електроніка та силові 

перетворювачі автоматизованих електроприводів» є якісна теоретична і практична 

підготовка бакалаврів з питань принципів роботи та ефективного використання 

силових перетворювачів, спрямована на застосування накопичених знань у 

подальшій фаховій діяльності; формування навиків самостійного творчого 

мислення та самовдосконалення, що є основою для подальшого активної творчої 

діяльності на сучасному автоматизованому підприємстві. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:   

 засвоєння студентами загальних принципів дії силових електронних 

приладів, формування базових знань щодо способів керування обладнаннями 

силової електроніки;  

 отримання навичок самостійної роботи з системами керування, контролю 

й захисту напівпровідникових перетворювальних пристроїв з метою подальшого 

самостійного розв’язання професійних завдань на виробництві;  

 виховання потреб у використанні сучасних інформаційних ресурсів для 

отримання довідникової інформації, сучасних програмних продуктів для 

моделювання пристроїв силової електроніки, користування науково-технічною 

літературою в межах обраної спеціальності. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 принципи дії, типові характеристики й області раціонального застосування 

силових електронних приладів, а також особливості застосування в силовій 

електроніці пасивних елементів – трансформаторів, реакторів і конденсаторів; 

 методи аналізу схем і керування обладнаннями силової електроніки, 

принципи дії й способи управління всіх типів перетворювачів, а також статичних 

компенсаторів потужності й активних фільтрів; 

 методи широтно-імпульсної модуляції на основі перетворення трифазних 

імпульсних систем у двофазні; 

 системи керування, контролю й захисту напівпровідникових 

перетворювальних пристроїв; 

 моделювання пристроїв силової електроніки з використанням програми 

Matlab. 

вміти: 

 проводити кваліфікований аналіз схем обладнання силової електроніки для 

забезпечення автоматизованих електроприводів високою надійністю в умовах 

виробництва; 

 вибирати оптимальні системи керування, контролю й захисту 

напівпровідникових перетворювальних пристроїв для забезпечення стабільної і 

безаварійної роботи технологічних ліній; 

 користуватися сучасною науково-технічною та довідниковою літературою 

щодо сфер використання та параметрів силових електронних приладів, проводити 

їх порівняльних аналіз з метою оптимального розв'язання технічних завдань за 
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профілем роботи; 

 користуватися електронними інформаційними ресурсами та виконувати 

пошук силового електронного обладнання із заданими функціональними 

можливостями та параметрами. 

 

1.2  Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти  
Здобувач вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Силова 

електроніка та силові перетворювачі автоматизованих електроприводів» отримує 

наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які 

визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та освітньо-професійній програмі 

«Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням»  підготовки бакалаврів  

 

Загальні компетентності: 

 

ЗК5. Здатність до застосування знань на практиці;  

ЗК7. Мати дослідницькі навички; 

ЗК9. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення; 

ЗК15. Потенціал для подальшого навчання.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

  

ФК3. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації електроприводу, електротехнічного і 

електромеханічного устаткування та обладнання; 

ФК10. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для розв’язання типових задач спеціальності, а також експлуатації 

електротехнічних, електромеханічних систем, електроприводу та їх устаткування; 

ФК11. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, 

дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування електротехнічних 

та електромеханічних систем та їх складових; 

 

Програмні результати навчання: 

 

Зн2. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих 

дисциплін спеціальності в області електричних кіл постійного та змінного струму, 

теорії електромагнітного поля, теорії електричних машин, теорії електроприводу, 

теорії автоматичного керування, схемотехніки, інформаційних технологій аналізу 

систем, ефективного енерговикористання; 

Зн4. Здатність продемонструвати знання та навички щодо проведення 

експериментів, збору даних та моделювання у електротехнічних та 

електромеханічних системах, комп’ютерно-інтегрованому електроприводі; 

Ум4. Застосовувати знання технічних характеристик, конструкційних 

особливостей, призначення і правил експлуатації устаткування та обладнання для 

вирішення технічних задач спеціальності; 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/141-Elektroen.elektrotekhn.elektromekh.10.12.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/141b-esik2018.pdf
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Ум5. Розраховувати, конструювати, проектувати, досліджувати, 

експлуатувати, ремонтувати, налагоджувати типове для  обраної спеціалізації 

електроустаткування та обладнання; 

Ум10. Виконувати відповідні експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою. 

 

1.3  Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – прикладна електродинаміка, теоретичні основи електротехніки, 

теорія автоматичного управління, основи метрології та електричні вимірювання, 

електроніка та мікропроцесорна техніка. 

Послідовні – силова електроніка та силові перетворювачі автоматизованих 

електроприводів, теорія електроприводу, системи управління електроприводу, 

мікропроцесорні та програмні засоби керування електроприводу, проектування та 

дослідження електромеханічних систем автоматизації, курсове та дипломне 

проектування. 

 

1.4  Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі денної та заочної 

форм навчання. 
 

Кількість кредитів – 7,5 ,   години – 225 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 64 24 16 24 

заочна 30 12 10 8 

Самостійна робота, годин Денна – 161, у тому числі 

90 на курсову роботу 

Заочна – 195, у тому числі 

90 на курсову роботу 

 

2 Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Силові напівпровідникові прилади. Перетворювачі 

постійного струму 

Тема 1. Однофазні й трифазні некеровані випрямлячі. Робота випрямлячів на 

активне та активно-індуктивне навантаження із протиЕРС. Трифазний випрямляч 

із нульовим виводом трансформатора. Трифазний мостовий випрямляч. Однофазні 

й трифазні керовані випрямлячі і їх робота на різне за характером навантаження. 

Випрямлячі з несиметричним і східчастим регулюванням вихідної напруги. 

Фільтри згладжувальних випрямлячів. 

Тема 2. Процеси комутації у випрямлячах, коефіцієнт потужності та ККД. 

Системи керування вентильними перетворювачами. Випрямляч із широтно-

імпульсним регулюванням випрямленої напруги та з примусовим формуванням 

кривої струму, споживаного з живильної мережі . Інвертори, ведені мережею. 

Реверсивні перетворювачі постійного струму. Аварійні режими перетворювачів 

постійного струму. 

Змістовий модуль 2. Перетворювачі змінного струму 
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Тема 3. Автономні інвертори струму (паралельний інвертор струму, 

послідовно-паралельний інвертор струму. Інвертор струму з індуктивно-

тиристорним регулятором, інвертор струму із широтно-імпульсною модуляцією). 

Резонансні інвертори. Паралельний напівмосговий транзисторний інвертор. 

Тема 4. Автономні інвертори напруги (однофазні мостові АІН із ШІМ і ШІР 

модуляцією). Трифазний АІН (трифазний АІН із ШІР модуляцією, Трирівневий 

трифазний інвертор). Перетворювач частоти із проміжною ланкою постійного 

струму. Трифазно-однофазний перетворювач частоти з безпосереднім зв'язком із 

природньою комутацією тиристорів. Перетворювач частоти із проміжною ланкою 

змінного струму 

Змістовий модуль 3. Системи керування та моделювання пристроїв силової 

електроніки 

Тема 5. Елементна база систем управління. Контролери керування. ШІМ-

контролери. Підсилювачі потужності імпульсів управління тиристорами й 

транзисторами. Драйвери силових транзисторів. Підсилювачі потужності імпульсів 

управління транзисторами із трансформаторною розв'язкою. 

Тема 6. Методи розрахунків і моделювання пристроїв силової електроніки. 

Метод розрахунків перехідних процесів у нелінійних ланцюгах з кусочно-лінійною 

апроксимацією вольт-амперних характеристик із застосуванням Mathcad. 

Застосування пакету Matlab-Simulink для дослідження процесів і моделювання 

пристроїв силової електроніки. 

 Змістовий модуль 4. Курсова робота. 

 

2.1 Програма змістових модулів 

Змістовий модуль 1: Силові напівпровідникові прилади. Перетворювачі 

постійного струму 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1 
Вступ. Однофазні та трифазні некеровані та керовані 

випрямлячі 
2+2 2 

2 Процеси комутації у випрямлячах 4 2 

Змістовий модуль 2: Перетворювачі змінного струму 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

3 Автономні інвертори струму 2+2 2 

4 Автономні інвертори напруги 2+2 2 

Змістовий модуль 3: Системи керування та моделювання пристроїв силової 

електроніки 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

5 Елементна база систем управління 4 2 

6 Методи розрахунків і моделювання 2+2 2 

Всього 16+8 12 
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Змістовий модуль 4: Курсова робота 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 

денна заочна 

1 
Проектування тиристорного перетворювача змінної 

напруги у постійну 
90 90 

 

2.2 Перелік практичних занять 
 

№ 

пр.зан. 
Назва практичного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 Трифазний мостовий випрямляч 2 2 

2 Силова частина тиристорного випрямляча 4  

3 Згладжувальні фільтри випрямлячів 2  

4 
Система імпульсно-фазового управління тиристорного 

перетворювача  
2+2 1 

5 Автономні інвертори напруги і струму 2+2 1 

6 Перетворювач частоти 2  

7 
Застосування пакету Matlab-Simulink для моделювання 

пристроїв силової електроніки 
2 2 

8 
Застосування пакету Matlab-Simulink для дослідження 

перехідних процесів у силових перетворювачах 
4 2 

Всього 16+8 8 

 

2.3 Перелік лабораторних занять 
 

№ 

пр.зан. 
Назва лабораторного заняття 

Годин 

денна заочна 

1 Трифазний мостовий випрямляч 4 4 

2 Згладжувальні фільтри випрямлячів 4 2 

3 
Моделювання роботи трифазного перетворювача змінної 

напруги 
4 2 

4 Моделювання перетворювача частоти 4 2 

Всього 16 10 

 

2.4 Самостійна робота та індивідуальні завдання 

№ Назва теми 
Годин 

денна заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу по темам 16 12 

2 Опрацювання матеріалу, що не увійшов у лекції 29 46 

3 Підготовка до лабораторних та практичних занять 16 18 

4 Підготовка індивідуальних звітів з практичних робіт 16 18 

5 Виконання курсової роботи 90 90 

6 Підготовка до контрольних заходів 10 10 

Разом 177 195 
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3 Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

 

Нарахування балів за виконання змістовго модуля 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

Денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Змістовий модуль 1: Силові напівпровідникові прилади. Перетворювачі 

постійного струму 

Виконання лабораторних 

робіт 
        

Робота на практичних 

заняттях 
3 4 3 9 12 1 3 4 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
4 8 2 4 16 2 8 16 

Підготовка до практичних 

занять 
3 4 3 9 12 1 3 4 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8 10 1 8 10 2 16 26 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль 30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Змістовий модуль 2: Перетворювачі змінного струму 

Виконання лабораторних 

робіт 
        

Робота на практичних 

заняттях 
3 4 2 6 8 2 6 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
4 8 1 4 8 1 4 8 

Підготовка до практичних 

занять 
3 4 2 6 8 2 6 8 

Виконання індивідуальних 

завдань 
7 13 2 14 26 2 14 26 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль  30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3: Системи керування та моделювання пристроїв силової 

електроніки 

Виконання лабораторних 

робіт 
3 4 2 6 8 1 3 4 

Робота на практичних 

заняттях 
2 3 2 6 9 1 2 3 
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Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

Денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 
Кіль-ть 

робіт 

Сумарні 

бали 

min max min max 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
4 8 1 5 8 2 8 16 

Підготовка до практичних 

занять 
2 3 2 6 9 1 2 3 

Виконання індивідуальних 

завдань 
7 16 1 7 16 2 15 24 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль  30 50  30 50  30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни 60…100 
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