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                                                      АНОТАЦІЯ
    Мета роботи – розробка простого і застосованого на практиці методу
визначення параметрів і опис електромагнітних та енергетичних процесів у
нелінійних колах зі сталлю в режимі насичення, а також оцінка його
достовірності при різній степені насичення магнітної системи.
   Доведено, що енергетичний метод визначення параметрів електротехнічних та
електромеханічних пристроїв на змінному струмі застосовний при підвищеному
насиченні магнітного матеріалу .
   Апробовані розрахункові співвідношення забезпечують одержання
адекватного математичного опису у функції часу основних електромагнітних й
енергетичних процесів в електротехнічних та електромеханічних пристроях у
режимі насичення.
    Результати роботи рекомендовані для оцінки енергетичних та
електромагнітних процесів у силових трансформаторах.

Ключові слова: СИЛОВИЙ ТРАНСФОРМАТОР, МАГНІТНА СИСТЕМА, 
ВТРАТИ, ПАРАМЕТРИ.

                                                       ABSTRACT

The project purpose is developing a simple and practical method applied to
determine the parameters and description of electromagnetic and energy processes in
nonlinear electric circuits with steel in saturation mode, and assessing it`s certainty
with different degrees of saturation magnetic system.
It was proved that the method for determining the energy parameters of
electrical and electromechanical devices applicable to alternating current at high
saturation magnetic material Approved settlement value obtaining provides adequate
mathematical description of the main functions of time and energy electromagnetic
processes in electrical and electromechanical devices in saturation mode.
The results are recommended to assess energy electromagnetic processes in
power transformers.
Keywords: POWER TRANSFORMER, MAGNETIC SYSTEM, LOSSES,
PARAMETERS.


