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Titullari i lëndës: Aleksandër Xhuvani, Profesor
Objektivat e lëndës
Objektivi kryesor i lëndës është dhënia e njohurive mbi konceptet bazë të konvertimit të
energjisë dhe të pajisjeve statike elektronike (shndërruesit statikë), që e relaizojnë atë.
Më pas, bazuar në teoritë e mësipërme, jepen njohuri të përgjithshme, aplikime dhe
simulime të skemave të ndryshme të atyre pajisjeve statike të konvertimit të energjisë (A-V,
V-V, V-A dhe A-A).
Përmbajtja
Programi në fillim konsiston në shpjegimin e funksionimit " ON / OFF " të komponentëve
elektronikë të fuqisë, të rregullave të konvertimit të energjisë të ashtuquajturat "rregullat e
lojës", të reversibilitetit të burimeve të energjisë të tensionit dhe rrymës, duke përgatitur, në
këtë mënyrë, ”terrenin” për sintezën e shndërruesve statikë.
Pastaj programi i kushton vëmendje të veçantë të gjitha llojeve të shndërrimit statik të
energjisë duke filluar nga shndërruesit statikë A-V (drejtuesit e tensionit), me skemat e
pakontrolluara (me dioda) dhe të kontrolluara (me tiristore): mënyrën e tyre të funksionimit,
llogaritjen e parametrave kryesore dhe simulimin e tyre.
Me pas vijon studimi i shndërruesve statikë V-V, V-A dhe A-A me llogaritjen e parametrave të
tyre kryesore, të skemave konkrete të tyre duke treguar një vëmendje të veçantë për skemat
me rezonancë .
Kontrolli i sinjalit në dalje të shnderruesve statikë të fuqisë përmes strategjive MGJI - PWM
dhe vektorëve hapësinore në funksion të konceptimit dhe kontrollit të shpejtësisë se
sistemeve makina elektrike të ushqyera nga shndërrues statikë është e ekspozuar më pas .
Si një epilog tregohen, konceptet themelore mbi energjitë e rinovueshme dhe sistemet e
energjisë GRID.
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