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АНОТАЦІЯ
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Васільєв В.А. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ
ІНДУКЦІЙНОЇ ПЕЧІ ІАТ-2 – Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. - 78с.
   Мета роботи полягає у підвищенні коефіцієнта потужності індукційної печі
за умов зміни її завантаження.
    У роботі проаналізовано особливості споживання електричної енергії
індукційною піччю, розраховані параметри схеми заміщення індуктора печі, на
основі чого досліджено залежність активного та реактивного опорів індуктора
від коефіцієнта завантаження та їх вплив на електричні параметри 
навантаження.
   Розроблено математичну модель індуктора печі зі змінним опором в
залежності від коефіцієнта завантаження.
Проаналізовано сучасні джерела живлення індукційної печі та ефективність
їх використання.
   Для дослідження енергетичних процесів розроблено математичну модель
електричної мережі  в комплексі з  трансформаторним та   силовим  
перетворювальним  обладнанням зі  змінним  активно-індуктивним     
навантаженням.
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режими енергоспоживання.


