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                                                         АННОТАЦІЯ

   У роботі розраховані статичні й енергетичні характеристики
асинхронного двигуна (АД) при номінальній і зниженій напрузі.
    Для аналізу пускових режимів була розроблена математична модель
АД в трифазній системі координат. Аналіз показавши, що перемикання зі
схеми автотрансформаторного пуску на живлення від мережі супроводжується 
безструмовою паузою, на час якої обмотки двигуна відключаються від 
автотрансформатора, але ще не підключаються до мережі живлення. За час 
безструмової паузи ротор двигуна в режимі самовибігу загальмовується. При 
цьому в статорі двигуна наводитися ЕРС затухаючими струмами ротора, а 
умови повторного включення двигуна до мережі живлення будуть визначатися 
умовами синхронізації напруги мережі й ЕРС статора двигуна.
     Експериментальні дослідження пускових режимів АД гідравлічного
екскаватора СAT 6060 здійснювалися в умовах Єристовського ГЗК. При
вимірах пускових режимів електроприводу фіксувалися миттєві значення
струмів фаз А й С, а також напруги між фазами АВ, ВР і СА.

Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ДВИГУН, АВТОТРАНСФОРМАТОРНИЙ 
ПУСК, ГІДРАВЛІЧНИЙ ЕКСКАВАТОР.

                                                ANNOTATION

In this work the static and energy characteristics of the induction motor (IM)
at the nominal and reduced voltage are calculated.
For the analysis of starting modes, a mathematical model of IM in a three-
phase coordinate system was developed. The analysis showed that switching from
the circuit of autotransformer start to power from the network is accompanied by a
powerless pause, at the time of which the windings of the motor are disconnected
from the autotransformer, but not yet connected to the power supply. In the time of
a non-stress pause, the motor's rotor in self-propelled mode slows down. In this
case, in the stator of the engine, the EMF is fed by the attenuation currents of the
rotor, and the conditions for the re-inclusion of the engine to the power supply will
be determined by the conditions of the voltage synchronization of the network and
the emf of the stator of the engine.
Experimental investigations of the starting modes of the hydraulic control of
the hydraulic excavator SAT 6060 were carried out under the conditions of
Yerristsovsky GOK. At measurements of the starting modes of the electric drive,
the instantaneous values of the currents of the A and C phases, as well as the
voltage between the phases AB, BP and CA, were recorded.

Keywords: INDUCTION MOTOR, AUTOTRANSFORMER START,
HYDRAULIC EXCAVATOR.


