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                                                    АНОТАЦІЯ
УДК 621.313.17
Босак А.М. Експериментальні дослідження автономної генераторної
установки з синхронним генератором: Дисертація на здобуття ступеня
магістра з електромеханіки Кременчук 2018 р. – 137 с., 91 іл., 12 табл., 23
джерела.
    Метою роботи є експериментальні дослідження автономної
генераторної установки з синхронним генератором.
    В роботі розглянуті проблеми впливу неякісної напруги на споживачів.
Огляд літературних джерел показав, що неякісна напруга може суттєво знизити
термін роботи електрообладнання споживача та підвищити втрати потужності.
Питання може бути вирішене за рахунок керування збудженням синхронного
генератора, для поліпшення показників якості вихідної електроенергії.
     Створена математична модель синхронного генератора в системі
координат «d,q,0», яка дозволяє досліджувати режими генератора при різних
типах збудження. На математичній моделі було досліджено, що керування
збудженням СГ у функції огинаючої вихідної напруги дозволяє поліпшити
показники якості вихідної напруги на виході автономної генераторної
установки.

Ключові слова: ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА, СИНХРОННИЙ
ГЕНЕРАТОР, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПАРАМЕТРИ.
 



                                           ABSTRACT
UDC 621.313.17
Bosak А. М. Experimental studies of a stand-alone generator set with a
synchronous generator: the dissertation for masters degree of electromechanics.
Kremenchuk 2018 – 137 p., 91 gr., 12 tab., 23 lit.
    The objective is to еxperimental studies of a stand-alone generator set with a
synchronous generator.
    In this work the impact of unsafe voltage consumers. Review of the
literature showed that substandard voltage can significantly reduce battery life by
improving the electrical isolation of temperature and increase power losses.
Questions can be answered by the synchronous generator excitation control to
improve quality of electricity output.
    The mathematical model of synchronous generator in coordinates «d, q, 0",
which allows the engine to investigate modes of different types of excitation. On
mathematical models were investigated, which control excitation envelope
function in the synchronous generator output voltage can improve your quality of
output voltage at the input of autonomous generator set.

Keywords: POWER GENERATION, SYNCHRONOUS MOTOR,
IDENTIFICATION, ELECTROMAGNETIC PARAMETERS.


