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                                                  АНОТАЦІЯ

    Тема магістерської роботи «Розробка та дослідження системи
стабілізації вихідної напруги асинхронного генератора».
Об’єктом дослідження магістерської роботи є асинхронний генератор.
    Мета роботи – експериментальне дослідження енергетичних і
комутаційних процесів в асинхронному генераторі.
У роботі розглянуто проблему використання асинхронних генераторів
в системах автономного електропостачання. Виконано аналіз існуючих
схемних рішень і методів дослідження асинхронного генератора, способів
стабілізації вихідної напруги АГ із самозбудженням.
Виконано розрахунки статичних і динамічних режимів роботи АГ.
Створено та досліджено математичну модель генераторного комплексу.
Виконано розрахунок економічної ефективності проведених досліджень.

Ключові слова: асинхронний генератор, конденсаторне самозбудження,
стабілізація вихідної напруги.

                                                    ANNOTATION

   Theme of master's thesis is «Development and research of the system of
stabilization of output voltage asynchronous generator».
The object of research of master degree work is asynchronous generator.
The purpose of the work is the experimental study of power and switching
processes in the asynchronous generator.
   The problem of using asynchronous generators in autonomous power supply
systems is considered in the paper. The analysis of existing circuit decisions and
methods of research of an asynchronous generator, methods of stabilization of
output voltage AG with self-excitation is executed.
   Calculations of static and dynamic operating modes of AG are performed.
The mathematical model of the generator complex was created and studied.
The calculation of the economic efficiency of the conducted research is
carried out.

Keywords: asynchronous generator, condenser self-excitation, stabilization
of output voltage.


