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АНОТАЦІЯ

      Об'єкт дослідження – генератор на базі асинхронного двигуна подвійного
живлення.
     Мета роботи – розвиток систем генерування електроенергії на базі
машини подвійного живлення с збільшенням енергоефективності за рахунок
використання нових схемних рішень та вдосконаленню алгоритмів керування,
яка буде забезпечувати регулювання миттєвих значень струму ротора.
      Розроблений спосіб керування автономним генератором, який забезпечує
стабілізацію частоти та амплітуди струму на виході, розроблена система
керування генератором паралельно із мережею, побудована імітаційна модель
розробленої системи керування машиною подвійного живлення, яка працює в
генераторному режимі, отримані результати експериментальних досліджень
машини подвійного живлення , яка працює у генераторному режимі.

Ключові слова: ГЕНЕРАТОР, МАШИНА ПОДВІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ,
АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ, ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА З МЕРЕЖЕЮ, РЕЖИМ
РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ У МЕРЕЖУ.

ABSTRACT

     Object of research is a generator based on asynchronous dual power
motor(ADP).
    The work purpose is working is to develop power generation system based on a
ADP with increased energy efficiency through the use of new circuit solutions and
the improvement of control algorithms that will provide control of instantaneous
values of rotor current.
    A method of controlling an autonomous generator is developed, which
provides stabilization of the frequency and amplitude of the current at the output, a
control system of the generator in parallel with the network, a simulation model of
the developed control system of a dual power machine operating in the generator
mode, the results of experimental studies of a dual power machine in generator mode.

Key words: GENERATOR, DUAL POWER MACHINE, CONTROL
ALGORITHMS, PARALLEL WORK WITH NETWORK, ENERGY RECOVERY
MODE IN NETWORK.


