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                                                       АНОТАЦІЯ

    Тема магістерської роботи «Дослідження енергетичних процесів в
асинхронному генераторі».
    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 регулювання
напруги АГ із самозбудженням.
Розроблено структуру та функціональні схеми експериментальної установки  
для  дослідження асинхронного  генератора, проведено експериментальні 
дослідження для визначення розподілення потужностей в електромеханічній 
системі з асинхронним генератором. Виконано розрахунок економічної 
ефективності проведених досліджень.

Ключові слова: асинхронний генератор, конденсаторне 
самозбудження,енергетичні режими.

                                             ANNOTATION
  
  Theme of master's thesis is «Researches of power processes in an 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 the use of asynchronous generators is in-process considered in
the systems of autonomous power supply. The analysis of existent schematics and
methods of research of asynchronous generator is executed, methods of adjusting of
tension of АG self-excited.
A structure and functional diagrams of the experimental setting are worked out
for research of asynchronous generator, experimental studies are undertaken for
determination of distribution of powers in the electromechanical system with an
asynchronous generator. The calculation of the economic efficiency of the conducted
research is carried out.
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