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                                                      АНОТАЦІЯ

    Метою магістерської роботи є дослідження принципів роботи,
керування та перспективи розвитку безщіткових двигунів постійного струму.
     Об’єкт дослідження – безщіткові двигунів постійного струму різного
виду та призначення.
    Мета роботи – дослідження принципів роботи та керування безщітковм
двигуном постійного струму на лабораторному комплексі.
    Методи динамічних дослідження характеристик та апаратура: 
електропривода розрахунки постійного статичних струму та при
частотному регулюванні, методи моделювання електромеханічних систем;
математичні пакети Matlab i Mathcad .

Ключові слова:   БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ,
ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ЕНЕРГЕТИЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОТОРКОЛЕСО, ТЯГОВА СИСТЕМА.

                                                  ABSTRACT

    The purpose of the master's thesis is to study the principles of operation,
control and prospects of the development of brushless DC motors.
   The object of the study is the brushless DC motors of different types and
purposes.
The purpose of the work is to study the principles of operation and control of
the brushless motor of direct current in a laboratory complex.
Research methods and equipment: calculations of static and dynamic
characteristics of a DC electric drive at frequency regulation, methods of modeling
of electromechanical systems; mathematical packages Matlab and Mathcad.

Key words: NON-CONTINUAL POWER CURVE MOTOR, SHIFT-
PULSE TRANSMITTER, ENERGY CHARACTERISTICS, MOTORCYCLE,
TYPE SYSTEM.


