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АНОТАЦІЯ

УДК 621.314:621.382.3

Тимофієнко А.М. РОЗРАХУНОК РЕЖИМУ ЕЛЕКТОСПОЖИВАННЯ
МАГІСТРАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОВОЗУ ВЛ 80 НА ДІЛЯНЦІ КРЕМЕНЧУК-
БУРТИ. – Бакалаврська робота. – Кременчук, 2019. - 87с.
     Метою роботи є обґрунтування функціонального складу системи
електроживлення контактного електровозу та керування транзисторним
перетворювачем електричної енергії з ємнісним накопичувачем.
У ході роботи досліджено діаграму руху електрорухомого складу на
заданій ділянці, також процеси перетворення електроенергії в системі «тягова
мережа – електровоз»
   Розроблено  модель електротехнологічної системи  споживання електричної  
енергії електрорухомим складом   з   багатовентельним перетворювачем енергії 
в комплексі з контактною мережею. За основу прийнято силове коло 
електровоза змінного струму до якого входять: трансформатор, випрямлено – 
інверторний перетворювач і двигун постійного струму з послідовним 
збудженням.
   Досліджено електроенергетичні процеси в системі за умов реалізації пуску
та гальмування локомотива.
   Проведено техніко – економічний розрахунок системи.

Ключові слова:  магістральний електровоз, миттєві схеми, режим
енергоспоживання, тяговий комплекс.


