
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Інститут електромеханіки, енергозбереження та систем управління 

Кафедра систем електроспоживання та енергетичного менеджменту 

Пояснювальна записка 
до випускної роботи 

бакалавра 

на тему: «Розрахунок режиму системи електропостачання контактної
мережі 10кВ з тяговим трансформатором за схемою УО/Д-11»

 

  Виконав: студент ІV курсу, групи     Е16-4с         
спеціальності       141                       

             «Електроенергетика, електротехніка та  
електромеханіка»                           

  Легенький О.В.  

          
              Керівник        Бялобржеський О.В.

Рецензент   Ченчевой В.В.

  м. КРЕМЕНЧУК 2019 року



ЗМІСТ 

ВСТУП .................................................................................................................. 6
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯГОВОГО КОМПЛЕКСУ ........................................ 7
1.1. Структура тягових підстанцій змінного струму для живлення рудникових
електровозів .......................................................................................................... 7
1.2. Електрообладнання рудникового електровозу, тягове обладнання ........ 10
1.3.Контактна мережа ........................................................................................ 21
2.РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ ..................................... 24
2.1. Розрахунок режиму електроспоживання електровозу .............................. 24
2.2. Розрахунок струму фідерів ......................................................................... 28
3.РОЗРОБКА МОДЕЛІ ТЯГОВОГО КОМПЛЕКСУ ....................................... 29
3.1. Модель тягового комплексу електровозу .................................................. 29
3.2. Модель контактної мережі .......................................................................... 39
3.3. Модель трифазного трансформатора ......................................................... 43
3.4. Модель системи електроспоживання ......................................................... 45
3.5. Сучасні методи визначення складових потужності електричної енергії . 63
4.ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ............................................................................ 66
5.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ............................ 70
5.1 Загальні вимоги до охорони праці ............................................................... 70
5.2 Посадові інструкції ...................................................................................... 72
ВИСНОВОК ....................................................................................................... 74
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................................................... 75
ДОДАТОК Перелік графічного матеріалу до випускної роботи .................... 76



АНОТАЦІЯ

УДК 621.314:621.382.3

   Легенький О.В. РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ 10КВ З ТЯГОВИМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ ЗА СХЕМОЮ УО/Д-11. – Бакалаврська робота. –
Кременчук, 2019. - 82с.
   Мета дослідження – аналіз режимів електроспоживання електровозу та
дослідження взаємного впливу обладнання і зміни якості електроенергії
    Метод дослідження – аналітичний та моделювання.
Раціональне використання електроенергії пов'язане в значній мірі із
впровадженням технічно обґрунтованих норм її витрат, які визначають із
урахуванням специфіки гірського виробництва й прийнятих на ньому
технологічних процесів на основі використання науково обґрунтованих методів
нормування й планування електроспоживання.
   Тривала експлуатація електричних мереж та впровадження сучасного 
електротехнічного обладнання вимагають оцінки взаємного впливу вказаних 
елементів та його зменшення.

Ключові слова – математична модель, тягова мережа, обладнання
електровозу, якість електроенергії.


