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АНОТАЦІЯ
УДК 621.316.1
Довгонос Д. О. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ. – 
Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. – 114 с.
   Об’єктом проектування даної бакалаврської роботи є система
едектропостачання та електрообладнання ремонтно-механічного цеху ЧП ПТК
«Лукас» з дослідженням енергетичних режимів роботи асинхронного
електроприводу при зміні показників якості електричної енергії.
   Метою даної бакалаврської роботи є:
– систематизація, закріплення і поглиблення теоретичних знань та
практичних навичок і здатність застосування цих навичок і знань під час
вирішення конкретних електротехнічних задач за напрямом підготовки;
– розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методиками та
засобами дослідження та розв’язання передбачених проектом завдань під час
виконання дипломної роботи;
– набуття досвіду виконання наукових і технічних завдань в умовах
сучасного виробництва та рівня розвитку техніки;
– набуття досвіду прилюдного захисту своїх розробок.
   Вихідними даними для проектування є: вихідні дані електроприймачів
цеху, план розміщення електроприймачів цеху в масштабі, добові графіки
реактивної потужності навантаження у відносних одиницях та час
використання найбільшого навантаження електроприймачів і нормований
коефіцієнт потужності навантаження на шинах 0,38 кВ ТП.
    Бакалаврська робота охоплює широке коло питань з основних розділів
спеціальних курсів, а також детально висвітлено видане керівником
дипломного проектування спеціальне завдання для поглибленого опрацювання.

Ключові слова: система електропостачання, споживачі електроенергії,
графіки потужності.


