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Метою роботи є дослідження електромеханічних, електромагнітних та 
енергетичних характеристик електродвигунів при різних способах живлення у 
складі тягового електроприводу.

Незважаючи на тенденції розвитку перетворювальної техніки та 
електроприводу змінного струму, електропривод на основі постійного струму 
до сьогодні залишається основним у транспортній галузі. Тому його 
дослідження є досить актуальним питанням. Використання електродвигунів 
постійного струму послідовного збудження пов’язане з їх перевагами, а саме 
хорошими тяговими характеристиками. Основним недоліком двигунів 
постійного струму є наявність колекторно-щіткового вузла, який найчастіше 
виходить з ладу і потребує високих витрат на експлуатацію.

В роботі проаналізовано основні проблеми, перспективи розвитку та 
напрямки досліджень тягового електроприводу постійного струму у 
транспортних засобах. За допомогою розробленої математичної моделі були 
досліджені енергетичні характеристики двигунів при різних режимах роботи 
лабораторного стенду, який був розроблений на кафедрі САУЕ КрНУ.

Механічна частина стенду представляє собою два привідних 
електродвигуна, які через ремінні передачі сполучені з навантажувальною 
машиною. Механічна частина кріплень електричних машин виконана таким 
чином, щоб забезпечити можливість зміни ступеню натягу ременів механічної 
передачі окремо для кожного ТЕД. Це дозволяє фізично моделювати режими 
роботи електромеханічної трансмісії при боксуванні одного з ТЕД. Стенд 
обладнаний блоком датчиків і модулем ЦАП-АЦП, які дозволяють знімати 
сигнали швидкості, струму і напруги, вести дослідження роботи стенду при 
допозі компютерного інтерфейсу.
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ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДВИГУН 
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ.

TRACTION MOTOR, PULSE CONVERTER, ENERGY 
CHARACTERISTICS, DC ENGINE OF SERIES EXCITATION.


