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Метою магістерської роботи є підвищення надійності електропостачання 
сільськогосподарських споживачів шляхом використання асинхронних машин в якості 
асинхронних генераторів.

Аналіз електропостачання сільськогосподарських районів і наявних відключень 
електроенергії показує необхідність використання резервних джерел електроживлення, в 
якості яких можуть застосовуватися асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором, в 
режимі асинхронних генераторів, що дозволить заощадити кошти на придбання резервних 
електростанцій. 

Використовуючи теорію моделювання електромеханічних систем, розроблені 
математичні моделі автономних асинхронних генераторних установок з керованим 
збудженням для дослідження електромагнітних та електромеханічних процесів в різних 
режимах, зокрема, несиметричних та аварійних.  У роботі виконано дослідження та 
проведено аналіз режиму самозбудження асинхронного генератора, збурення в каналі 
навантаження, в каналі швидкості, проведено дослідження несиметричних і аварійних 
режимів автономного асинхронного генератора. 
Обґрунтованість і достовірність наведених в роботі положень і рекомендацій 
підтверджується узгодженням теоретичних результатів з результатами математичного 
моделювання і експериментальними даними.

ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ, АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР, КОНДЕСАТОРНЕ 
САМОЗБУДЖЕННЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ.

SOURCE OF EMERGENCY POWER, ASYNCHRONAL GENERATOR, CONDENSERING 
CLOSURE, MATHEMATICAL MODEL.


