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                                                         АННОТАЦІЯ

    Об’єкт дослідження – енергопроцеси процеси електричних кіл з
напівпровідниковими пертворювачамиелектричних машин. Мета роботи –
підвищення точності та якості аналізу нелінійних електричних кіл з
напівпровідниковими перетворювачами та уточнення метода їх розрахунку
шляхом урахування складових потужності на напівровідникових елементах.
    Методи дослідження: метод миттєвої потужності; автоматизований метод
формування складових миттєвої потужності; методи моделювання
електромеханічних систем; математичні пакети Matlab i Mathcad. В
результаті роботи було уточнено метод розрахунку нелінійних електричних
кіл з напівпровідниковими перетворювачами електроприводів та підвищенно
його якість шляхом урахування складових потужності на напівровідникових
елементах.

Ключові слова: НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ,
ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО, МИТТЄВА ПОТУЖНІСТЬ, НЕЛІНІЙНІСТЬ.

                                             ABSTRACT
Object of study – energy processes with semiconductor circuits
pertvoryuvachamy drives. Purpose – to improve the accuracy and quality of
analysis of nonlinear circuits with semiconductor converters and refine the method
of calculation by accounting for power components napivrovidnykovyh elements.
Methods of the research: the method of instantaneous power; automated
method of forming instantaneous power components; modeling electromechanical
systems; mathematical packages Matlab i Mathcad. As a result of the calculation
method was refined nonlinear circuits with semiconductor converters of electric
and improve its quality by accounting for power components napivrovidnykovyh
elements.
Keywords:   SEMICONDUCTOR CONVERTERS,ELECTRIC CIRCUIT,
INSTANTANEOUS POWER, NONLINEARITY.



                                                           
                                                                                     
                                       


