
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

усмени испит 40

60

Студенти треба да овладају знањима потребним за пројектовање претварачких извора за 

обновљиве изборе енергије и њихову интеграцију у дистрибутивне мреже. Способност 

самосталног коришћења софтверских алата за прорачуне компоненти и програмирање 

 управљања.

Рачунске вежбе: преносне функције претварача за пројектовање појединих регулатора; 

илустративни примери прорачуна параметара регулатора, пасивних компоненти. Оцена 

перформанси регулационих подсистема. Припрема студената за решавање практичног дела 

испита кроз израду семинарског рада.

Стицање oснoвних знaњa у вези претварача за обновљиве изворе енергије: избор прекидачких и 

пасивних компоненти, пројектовање и реализација  управљачких кола.

Садржај предмета

Моделовање претварача: усредњени модели, линеаризација, детаљнији прекидачки модели. 

Ширинско-импулсна модулација, модулација просторног вектора. Избор пасивних компоненти 

претварача. Мерење и аквизиција струја и напона. Струјне регулационе петље: регулација у 

синхроном референтном систему, пропорционално-резонантни регулатори. Регулација напона и 

снаге. Синхронизација са мрежом. Утицај поремећаја на перформансе и одзив претварача.

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања уз коришћења презентација, илустративни примери пројектовања појединих 

компоненти претварача. Рачунске вежбе обрађују у детаље примере прорачуна и практичне 

имплементације. Кроз семинарске радове и самосталан рад студената у тимовима решавају се 

поједини, конкретни проблеми из области предмета.
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Електроенергетика

Електроенергетика

Мастер академске студије

Претварачи за обновљиве изворе енергије

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)
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