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                                                        АНОТАЦІЯ 
Об'єкт досліджень – процеси в асинхронному генераторі. 
Мета  роботи  –  дослідження  теплових  процесів  автономного  джерела 
електроенергії на базі асинхронного генератора. 
У  даній  роботі  проведено  дослідження  теплового  стану  асинхронного 
генератора  з  конденсаторним  збудженням  методом  еквівалентних  теплових 
схем. 
Методи  дослідження  та  апаратура:  методи  розрахунків  статичних  і 
динамічних  характеристик  асинхронного  генератора;  методи  моделювання 
електромеханічних систем; математичні пакети. 
На  підставі  проведення  дослідження  теплового  стану  асинхронного 
генератора  з  конденсаторним  збудженням  методом  еквівалентних  теплових 
схем  і  виконаного  порівняння  результатів  розрахунку  теплового  стану  АГ 
при різних режимах роботи. 
 
Ключові слова:  АСИНХРОННИЙ  ДВИГУН,  ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ  РОТОРА,  
МЕТОД  СКІНЧЕННИХ  ЕЛЕМЕНТІВ,  КОЛОВА  МАТЕМАТИЧНУ МОДЕЛЬ.

                                                 
                                                           A SUMMARY 
Object of study – processes in the asynchronous generator. 
Purpose  –  study  the  thermal  processes  of  an  autonomous  source  of 
electricity on the basis of an asynchronous generator. 
In  this  paper,  the  study  of  the  thermal  state  of  an  asynchronous  generator 
with  condenser  excitation  by  the  method  of  equivalent  thermal  circuits  is  
carried 
out.  Methods  of  research  and  equipment:  methods  of  calculating  the  static  and 
dynamic  characteristics  of  an  asynchronous  generator;  methods  of  modeling  of 
electromechanical systems; mathematical packages. 
On the basis of the study of the thermal state of an asynchronous generator 
with  condenser  excitation  by  the  method  of  equivalent  thermal  circuits  and  a 
comparison of the results of the calculation of the thermal state of AG at different 
operating modes. 
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