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АНОТАЦІЯ

Об'єкт дослідження – автономний асинхронний генератор з
конденсаторним збудженням.
Мета роботи – дослідження процесу самозбудження асинхронного
генератора і визначення границь.
Необхідність теоретичного дослідження процесів ємнісного
самозбудження АГ пов'язана з тим, що цей режим в ряді випадків є
нормальним робочим режимом, що робить істотний вплив на безпеку роботи
промислових установок, що містять АМ з включеними конденсаторами, а
також на правильне протікання технологічного процесу, або надійне
функціонування пристроїв, спеціально використовують цей режим.

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

A SUMMARY
Object of study – autonomous asynchronous generator with capacitor
excitation.
Purpose – study of the process of self–excitation of an asynchronous
generator and determination of boundaries.
The need for a theoretical study of the processes of capacitive self–
excitation of hypertension is due to the fact that this mode is in some cases a
normal operating mode, which has a significant impact on the safety of the
operation of industrial plants containing AM with the included capacitors, as well
as the correct flow of the technological process, or reliable operation of devices,
specifically use this mode.
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