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    Об’єкт дослідження – електромеханічна трансмісія великовантажного
автомобіля з ємнісним накопичувачем.
Предмет дослідження – електромеханічні процеси в енергосиловій
системі автосамоскиду з рекуперативною системою гальмування.
   В роботі встановлено, що існуючі системи допоміжного гальмування
великовантажних автомобілів мають низькі енергетичні показники. Показано,
що існують можливості підвищення енергетичних показників системи
допоміжного гальмування шляхом застосування ємнісного накопичувача і
системи рекуперативного гальмування. Такий підхід дозволяє перевести
енергосилову установку в рекуперативний режим з поверненням енергії в
силове коло тягових двигунів. Запропонована нова методика управління
трансмісією великовантажного автосамоскиду. Результати, отримані при
моделюванні повної енергосилової установки, підтверджують можливість
застосування накопичувачів енергії в силових колах великовантажних
автомобілів.
   Практичне застосування запропонованих рішень дозволить розробити
систему допоміжного гальмування для великовантажних автомобілів з
накопичувачем енергії для збільшення ефективності роботи електромеханічної
трансмісії.
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THE ABSTRACT

Zaichuk E. HEAVY HAULER’S ELECTRIC DRIVE WITH RECOVERY BRAKE.
– Master’s work. – Kremenchuk, 2019. – 182 pages, 78 figures, 11 tables, 5 att., 22
sources.
The object of research: the electromechanical transmission of a heavy-duty trucks
with a capacitive drive.
The subject of research: electromechanical processes in the energy-intensive
system of dump trucks with recuperative braking system.
It has been found that existing heavy-duty auxiliary braking systems have low
energy performance. It is shown that there are possibilities of increasing the energy
indices of the auxiliary braking system by using a capacitive drive and a system of
recuperative inhibition. This approach allows transferring the power plant to a
regenerative mode with returning energy in the power range of the traction engines.
A new method of controlling the transmission of a large dump truck is proposed. The
results obtained when modeling a complete power-plant, confirm the possibility of
using energy storage devices in power circles of heavy trucks.
The practical application of the proposed solutions will allow the development
of auxiliary braking system for heavy duty vehicles with an energy storage device to
increase the efficiency of electromechanical transmission.
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