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                                                          РЕФЕРАТ

         У даній бакалаврській роботі були виконані дослідження ємнісного
збудження асинхронного генератора на прикладі вітрогенеруючої установки.
     Сфера застосування об’єкти металургійної та гірничовидобувної галузі
промисловості, комплекси комунального господарства.
Бакалаврська робота містить: розділів – 6; сторінок – 111; таблиць – 1;
рисунків – 38; літературних джерел – 15.
    Об'єкт дослідження - асинхронна машина загальнопромислового
виконання, що працює в генераторному режимі.
    Мета роботи - дослідження характеристик асинхронного двигуна з
короткозамкненим ротором, що працює в генераторному режимі з
конденсаторним самозбудженням.
     Методи дослідження – аналітичні методі та методи математичного
моделювання.
    Новизна роботи відсутня, так как використовуються традиційні
методики вибору обладнання та розрахунку статичних, енергетичних та
динамічних характеристик.
    В основній частині розглянуті різні типи і конструкції існуючих 
ветрогенерірующіх установок. Розроблено блок-схема лабораторної
установки на базі асинхронного генератора з конденсаторним збудженням.
   Також було розглянуто процес самозбудження генератора, розраховані
параметри і статичні і енергетичні характеристики по Т-подібної схеми
заміщення.
   Була розроблена математична модель асинхронного генератора з
конденсаторним збудженням в трифазній системі координат і з метою
подальшого створення системи стабілізації вихідної напруги, а також для
підтвердження адекватності отриманих результатів була синтезована система
векторного керування асинхронним генератором з орієнтацією по вектору
потокозчеплення ротора. Представлені результати моделювання генератора5
при різних значеннях ємностей початкового збудження, зміни швидкості
обертання ротора за допомогою енергії вітроколеса, початкової величини
магнетизму асинхронної машини.
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                                                       РЕФЕРАТ

                       У даній бакалаврській роботі розроблена система 
автоматизованого електроприводу відцентрового насоса нафташламового
установки механічного очищення промислових стоків відстійника в умовах 
ПАТ «Укртатнафта».
                      Сфера застосування отриманих результатів – промислові насосні
установки.
Бакалаврська робота містить: розділів – 5; сторінок – ___; таблиць –
___; рисунків – ____; літературних джерел – ____.
   Об’єкт   дослідження – електромеханічні процеси у частотно-
регульованому електроприводі насосної установки
          Мета роботи – підвищення енергоефективності роботи електроприводу
насоса шляхом використання засобів частотно-регульованого ЕП.
           Методи дослідження – методи розрахунків статичних і динамічних
характеристик роботи частотно-регульованого електроприводу насоса;
методи моделювання електромеханічних систем.
            Новизна бакалаврської роботи полягає в удосконаленні системи
керування насосною установкою для підтримки необхідного рівня у
нафташламовому відстійнику.
        У результаті виконання роботи  проаналізовано особливості 
функціонування насосної установки.



       Розроблено систему частотно- регульованого електроприводу насосної 
установки з можливістю підтримки необхідного рівня стічних вод у 
нафташламовому відстійнику. Досліджений вплив частотного регулювання на 
статичні та динамічні характеристики двигуна.
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