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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна заочна 

Галузь знань, 
спеціальність,  

освітній ступінь денна заочна 

Кількість кредитів 
Галузь знань 

14 «Електрична 
інженерія»  

5  

вибіркова 

Модулів 
1 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
2 2-й 2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання 
– 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 3-й 4-й 

150 

Спеціальність: 
141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка» 

 

Лекції 
Тижневих годин  

навчання 
аудиторних 

18 год. 6 год. 

2,8  Лабораторні роботи 
Тижневих годин  

самостійної роботи 
студента 

16 год. 6 год. 

Практичні роботи 
16 год. 4 год. 5,6  

Самостійна робота 
100 год. 134 год. 
Індивідуальні завдання: 

– 
Вид контролю 

 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

екзамен 
 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 50/100=0,5; 
для заочної форми навчання – 16/134=0,12. 



 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування знань з питань проектування і дослідження 
сучасних систем електропривода з використанням напівпровідникових 
пристроїв реґулювання і керування, а також вироблення вміння аналізувати 
енергетичні процеси у системах електропривода з вентильними 
перетворювальними пристроями та вибору найбільш раціональних систем. 

Завдання: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу 
самостійно здійснювати проекту діяльність: проектування, розрахунку і 
вибору напівпровідникових перетворювачів енергії для задач керування 
двигунами постійного та змінного струму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– загальні принципи побудови силових перетворювачів; 
– принципи побудови та режими роботи керованих випрямлячів; 
– принципи побудови та режими роботи інверторів ведених мережею; 
– принципи побудови та режими роботи реверсивних керованих 

випрямлячів; 
– принципи побудови та режими роботи широтно-імпульсних 

перетворювачів; 
– принципи побудови та режими роботи тиристорних регуляторів 

змінної напруги; 
– принципи побудови та режими роботи автономних інверторів; 
– принципи побудови та режими роботи і перетворювачів частоти; 
– методи одержання математичного опису силових перетворювачів для 

систем управління електроприводом; 
– методику вибору елементів схем силових перетворювачів; 
уміти: 
– виконувати розрахунки елементів перетворювальних пристроїв; 
– аналізувати режими роботи пристроїв і вирізняти пошкодження у 

схемах; 
– виконувати розрахунок показників якості перетворювачів; 
– виконувати розрахунок характеристик перетворювальних пристроїв; 
– синтезувати нові системи перетворювальних пристроїв; 
– визначити найбільш доцільні схеми пристроїв для конкретних схем 

систем електропривода; 
– виконувати розрахунок і вибір технічних засобів для реалізації 

перетворювачів. 



 

3 Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. «Перетворювачі енергії на напівкерованих 

напівпровідникових ключах» 
Тема 1 Напівпровідникові перетворювачі систем електропривода 

постійного і змінного струму. Елементна база сучасної перетворювальної 
техніки. Класифікація напівпровідникових перетворювачів систем 
електропривода постійного і змінного струму. Класифікація силових діодів*. 
Вольт-амперні характеристики діодів. Класифікація тиристорів*. Вольт-
амперні характеристики тиристорів. Увімкнення силових 
напівпровідникових приладів*. Класифікація транзисторів. Способи 
побудови електроприводів постійного та змінного струму*. 

Тема 2 Режими роботи однофазних схем випрямлення. Робота 
однонапівперіодної схеми випрямлення. Робота двонапівперіодної схеми 
випрямлення однофазного струму. Робота однофазної мостової схеми 
випрямлення. Режими роботи випрямлячів з активним та активно-
індуктивним навантаженням. Процеси у схемах з заданим кутом керування*. 
Робота однофазних схем випрямлення з проти-ЕРС*. 

Тема 3 Режими роботи трифазних схем випрямлення. Трифазна схема 
із середньою точкою. Трифазна нульова схема. Трифазна мостова схема 
випрямлення. Режими роботи випрямлячів з активним та активно-
індуктивним навантаженням. Процеси у схемах з заданим кутом керування*. 
Робота трифазних схем випрямлення з проти-ЕРС*. 

Тема 4 Реверсивні випрямлячі. Інверторний режим роботи керованих 
випрямлячів. Однокомплектні реверсивні випрямлячі. Двокомплектні 
реверсивні випрямлячі. Реверсивні двохнапівперіодні перетворювачі з 
живленням від однофазної мережі. Схеми тиристорних реверсивних 
трифазних нульових перетворювачів*. Сумісне та роздільне керування 
реверсивними випрямлячами. Призначення інверторів. Однофазні ведені 
мережею інвертори. Трифазні ведені мережею інвертори*. Характеристики 
та енергетичні показники інверторів. Аварійні режими роботи інверторів*. 

 
Змістовний модуль 2. «Перетворювачі енергії на повністю 

керованих напівпровідникових ключах» 
Тема 5 Імпульсні перетворювачі постійної напруги. Імпульсний спосіб 

регулювання в колах постійного струму. Електромагнітні процеси при 
імпульсному регулюванні. Режим повернення енергії в джерело живлення. 
Багатоквадрантний режим імпульсного перетворювача. Імпульсні джерела 
живлення постійної напруги. Енергетичні характеристики імпульсних джерел 
живлення. Широтно-імпульсні перетворювачі. Одноплечові ШІП*. Мостовій 
ШІП. Енергетичні характеристики ШІП*. Вибір елементів силової схеми 
напівпровідникових перетворювачів з ШІП*. 



Тема 6 Автономні інвертори. Призначення та види автономних 
інверторів. Класифікація автономних інверторів. Принципи роботи інвертора 
на повністю керованих ключах. Автономні інвертори напруги. Однофазний 
мостовий інвертор напруги. Трифазний мостовий інвертор напруги. 
Особливості формування вихідної напруги трифазних інверторів напруги. 
Схеми трифазних автономних інверторів напруги*. Автономні інвертори 
струму*. Однофазний мостовий інвертор струму*. Трифазний мостовий 
інвертор струму*.  

Тема 7 Перетворювачі змінного струму. Призначення і класифікація 
перетворювачів змінного струму. Тиристорні регулятори напруги. Однофазні 
регулятори напруги. Трифазні тиристорні регулятори напруги*. 
Перетворювачі частоти. Безпосередні перетворювачі частоти*. 
Перетворювачі частоти з проміжною ланкою постійного струму. 
 
* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 



 
4 Структура навчальної дисципліни 

 
Кількість годин 
денна / заочна Назви змістовних модулів і тем 

Усього Л. Лаб. П. Інд. 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Перетворювачі енергії на напівкерованих 
напівпровідникових ключах 
Тема 1 Напівпровідникові 
перетворювачі систем 
електропривода постійного і 
змінного струму. Елементна база 
сучасної перетворювальної 
техніки. Класифікація 
напівпровідникових 
перетворювачів систем 
електропривода постійного і 
змінного струму. Класифікація 
силових діодів*. Вольт-амперні 
характеристики діодів. 
Класифікація тиристорів*. Вольт-
амперні характеристики 
тиристорів. Увімкнення силових 
напівпровідникових приладів*. 
Класифікація транзисторів. 
Способи побудови 
електроприводів постійного та 
змінного струму*. 

8/12,5 2/0,5 -/- -/- 6/12 

Тема 2 Режими роботи 
однофазних схем випрямлення. 
Робота однонапівперіодної схеми 
випрямлення. Робота 
двонапівперіодної схеми 
випрямлення однофазного 
струму. Робота однофазної 
мостової схеми випрямлення. 
Режими роботи випрямлячів з 
активним та активно-індуктивним 
навантаженням. Процеси у схемах 
з заданим кутом керування*. 
Робота однофазних схем 
випрямлення з проти-ЕРС*. 

24/18,5 3/0,5 3/1 6/1 12/16 



 

 

Тема 3 Режими роботи трифазних 
схем випрямлення. Трифазна 
схема із середньою точкою. 
Трифазна нульова схема. 
Трифазна мостова схема 
випрямлення. Режими роботи 
випрямлячів з активним та 
активно-індуктивним 
навантаженням. Процеси у схемах 
з заданим кутом керування*. 
Робота трифазних схем 
випрямлення з проти-ЕРС*. 

23/24 3/1 -/- 4/1 16/22 

Тема 4 Реверсивні випрямлячі. 
Інверторний режим роботи 
керованих випрямлячів. 
Однокомплектні реверсивні 
випрямлячі. Двокомплектні 
реверсивні випрямлячі. 
Реверсивні двохнапівперіодні 
перетворювачі з живленням від 
однофазної мережі. Схеми 
тиристорних реверсивних 
трифазних нульових 
перетворювачів*. Сумісне та 
роздільне керування 
реверсивними випрямлячами. 
Призначення інверторів. 
Однофазні ведені мережею 
інвертори. Трифазні ведені 
мережею інвертори*. 
Характеристики та енергетичні 
показники інверторів. Аварійні 
режими роботи інверторів*. 

21/20 2/1 3/1 -/- 16/18 

Разом за змістовним модулем 1 76/75 10/3 6/2 10/2 50/68 



 

 

Змістовний модуль 2.  Перетворювачі енергії на повністю керованих 
напівпровідникових ключах 
Тема 5 Імпульсні перетворювачі 
постійної напруги. Імпульсний 
спосіб регулювання в колах 
постійного струму. 
Електромагнітні процеси при 
імпульсному регулюванні. Режим 
повернення енергії в джерело 
живлення. Багатоквадрантний 
режим імпульсного 
перетворювача. Імпульсні 
джерела живлення постійної 
напруги. Енергетичні 
характеристики імпульсних 
джерел живлення. Широтно-
імпульсні перетворювачі. 
Одноплечові ШІП*. Мостовій 
ШІП. Енергетичні характеристики 
ШІП*. Вибір елементів силової 
схеми напівпровідникових 
перетворювачів з ШІП*. 

28/24 3/1 8/2 3/1 14/20 

Тема 6 Автономні інвертори. 
Призначення та види автономних 
інверторів. Класифікація 
автономних інверторів. Принципи 
роботи інвертора на повністю 
керованих ключах. Автономні 
інвертори напруги. Однофазний 
мостовий інвертор напруги. 
Трифазний мостовий інвертор 
напруги. Особливості формування 
вихідної напруги трифазних 
інверторів напруги. Схеми 
трифазних автономних інверторів 
напруги*. Автономні інвертори 
струму*. Однофазний мостовий 
інвертор струму*. Трифазний 
мостовий інвертор струму*. 

23/27 3/1 2/2 -/- 18/24 



 

 

* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 

Тема 7 Перетворювачі змінного 
струму. Призначення і 
класифікація перетворювачів 
змінного струму. Тиристорні 
регулятори напруги. Однофазні 
регулятори напруги. Трифазні 
тиристорні регулятори напруги*. 
Перетворювачі частоти. 
Безпосередні перетворювачі 
частоти*. Перетворювачі частоти 
з проміжною ланкою постійного 
струму. 

23/24 2/1 -/- 3/1 18/22 

Разом за змістовним модулем 2 74/75 8/3 10/4 6/2 50/66 
Усього годин 150/150 18/6 16/6 16/4 100/134 



 
5 Теми практичних занять 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
1 Розрахунок параметрів однофазного 

випрямляча з нульовим виводом 
3 0,5 

2 Розрахунок параметрів однофазного 
мостового випрямляча 

3 0,5 

3 Розрахунок параметрів трифазного 
випрямляча з нульовим виводом 

2 0,5 

4 Розрахунок параметрів трифазного 
мостового випрямляча 

2 0,5 

5 Розрахунок параметрів транзисторних 
перетворювачів постійного струму 

3 1 

6 Розрахунок параметрів перетворювачів 
частоти з проміжною ланкою 
постійного струму 

3 1 

Усього годин 16 4 
 

6 Теми лабораторних робіт 
 

Кількість годин № 
з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 

1 Дослідження режимів роботи 
тиристорних перетворювачів 
постійного та змінного струму 

3 1 

2 Дослідження режимів роботи керованих 
випрямлячів 

3 1 

3 Дослідження режимів роботи 
послідовного імпульсного 
перетворювача постійного струму 

3 1 

4 Дослідження режимів роботи 
паралельного імпульсного 
перетворювача постійного струму 

3 1 

5 Дослідження режимів роботи 
реверсивного імпульсного 
перетворювача постійного струму 

2 1 

6 Дослідження режимів роботи 
трифазних автономних інверторів 
напруги 

2 1 

Усього годин 16 6 
 



 
7 Самостійна робота 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
 Модуль 1 100 134 
1 Додаткове вивчення лекційного 

матеріалу 
40 80 

2 Підготовка до практичних та 
лабораторних занять 

40 54 

3 Підготовка до тестових завдань та 
написання реферату 

20 – 

Усього годин 100 134 
 

8 Методи навчання 
Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

 
9 Методи контролю 

Опитування на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, захист 
практичних та лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для 
проведення поточного контролю, реферати, екзамен. 
 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума балів 
Лекції 10 
Практичні заняття 20 
Лабораторні заняття 20 
Поточний контроль: 

- тестові контрольні роботи: 
- змістовний модуль 1 
- змістовний модуль 2 
- самостійна робота щодо 

виконання практичних та 
лабораторних занять 

 
20 
10 
10 

 
 

10 
Підсумковий контроль: 

- екзамен 
 

20 
Усього 100 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 
82–89 В 
74–81 С Добре 

64–73 D 
60–63 Е  Задовільно 

 
 

Зараховано 

35–59 FX 

Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 
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