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АНОТАЦІЯ

      Об'єкт дослідження – електромагнітні процеси в асинхронному
електродвигуні при живленні від асинхронного генератора.
     Мета роботи – дослідження електромагнітних процесів в асинхронному
електродвигуні при живленні від асинхронного генератора.
    В роботі отримана система диференціальних рівнянь, що дозволяє в
математичних пакетах проводити розрахунки динамічних процесів, що
виникають при підключенні двигунного навантаження до асинхронного
генератору при різних режимах роботи.
    Методи дослідження та апаратура: методи розрахунків статичних і
динамічних характеристик асинхронного генератора; методи моделювання
електромеханічних систем; математичні пакети.
   В роботі виконано аналіз динамічних характеристик асинхронного
генератора.

Ключові слова: АВТОМНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,
АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР, КОНДЕНСАТОРНІ УСТАНОВКИ.

ANNOTATION

       The object of study – electromagnetic processes in an asynchronous motor
when powered by an asynchronous generator.
     The purpose of the work is to study electromagnetic processes in an
asynchronous motor when powered by an asynchronous generator.
In the work a system of differential equations is obtained, which allows
mathematical packages to calculate dynamic processes that occur when connecting
the motor load to an asynchronous generator under different modes of operation.
Research methods and apparatus: methods of calculation of static and
dynamic characteristics of an induction generator; modeling methods for
electromechanical systems; mathematical packages.
   The dynamic characteristics of an asynchronous generator are analyzed.
Keywords: AUTOMATIC POWER SUPPLY, ASYNCHRONOUS



GENERATOR, CONDENSER INSTALLATIONS.


