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Titullari i lëndës: Aleksandër Xhuvani, Profesor
Objektivat e lëndës
Lënda ka si objektiva kryesore dhënien e dijeve mbi konceptet bazë të shndërrimit statik të
energjisë dhe të mënyrave të funksionimit të pajisjeve elektronike statike – shndërruesve
statikë.
Më pas, duke u mbështetur në teoritë e mësipërme jepen njohuri të përgjithshme dhe
aplikative mbi tipat e shndërruesve statikë A-V, V-V, V-A dhe A-A.
Programi i lëndës
Hyrje në elektronikën e fuqisë. Komponentët elektronike. Strukturat dhe sinteza e
SHS.SHSA-V me dioda. Skemat një fazore me ngarkesa R, R-L dhe R-L_Fkem. SHSA-V me
dioda. Skemat një fazore dhe trefazore me një alternancë. Fenomeni i mbulimit të fazave në
skemat me një alternancë.SHSA-V me dy alternanca një dhe m - fazore. Fenomeni i
mbulimit të fazave për skemat m - fazore me 1 dhe 2 alternanca. Llogaritje e Vmes dhe e
intervalit kohor të mbulimit të fazave. SHSA-V të komanduar një fazore me ngarkesa R, R-L
dhe R-L_Fkem. SHSA-V të komanduar një dhe m-fazore me një dhe dy alternanca.Llogaritje e
Vmes dhe e parametrave të tjerë të tyre. SHSV-V, tri skemat e shndërrimit V-V. SHSV-V ulës
të tensionit. Tre regjimet e funksionimit. SHSV-V, reversibiliteti dhe filtrimi. SHSV-A, skemat
një fazore me pikë mesi dhe urë. SHSV-A, kontrolli i sinjalit në dalje dhe strategjia PWM.
SHSV-A, kontrolli i sinjalit në dalje me vektorët hapësirorë. SHSV-A, skemat trefazore, PWM.
Zbatime: UPS. SHSV-A të rrymës, komutimi natyror dhe i detyruar.SHSV-A të rrymës,
skemat e komutimit të detyruar. Simulimi i skemave të elektronikës së fuqisë në mjediset e
integruar. Energjia e rinovueshme. Skemat GRID.
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