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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:  
 

Щорічне збільшення споживачів електроенергії, зростання 

виробництва і розширення парку автономних об'єктів, зокрема 

електрифікованих транспортних засобів, призводять до необхідності 

розгляду питань збільшення потужності автономних систем генерування 

електроенергії та оптимізації їх енергетичних, масогабаритних і вартісних 

показників. Особливе значення при розгляді питань генерування 

електроенергії має тип електромеханічного перетворювача, який 

використовується в якості генератора. В даний час найбільшого поширення 

набули генератори, побудовані на базі синхронних машин і машин постійного 

струму. Системи генерування електроенергії, побудовані на електричних 

машинах цього типу, володіючи рядом незаперечних переваг, мають і 

недоліки, що обмежує їх використання в умовах підвищеної пожежо- та 

вибухонебезпечності, аварійних ситуаціях при коротких замиканнях, умовах 

вібрацій, розрядженою атмосфери і т.п., в тому числі для автономних 

об'єктів. Найбільш поширеною і широко застосовується електричною 

машиною є асинхронна машина. Незважаючи на простоту конструкції і 

технічного обслуговування, найкращу експлуатаційну надійність, 

відсутність щітково-колекторного вузла даний тип перетворювачів не 

отримав широкого застосування в генераторних установках. Причиною, яка 



стримує використання асинхронних машин, служили наступні фактори: 

необхідність дорогого і громіздкого джерела ємнісної реактивної енергії і 

складні схеми регулювання і стабілізації параметрів напруги, що 

генерується. 

Існуюча розбіжність в розумінні теоретичних трактувань явища 

самозбудження асинхронного генератора не дозволяє однозначно дати 

рекомендації, що гарантують надійне збудження. Робота асинхронної 

машини, як і інших електромеханічних перетворювачів, заснована на законах 

електродинаміки, що дає можливість говорити про спільність процесу 

генерації в машинах постійного і змінного струму. Класичні методи 

вивчення електромеханічних систем дозволяють визначити як різні фактори 

і ступінь впливу параметрів генератора на перехідний процес 

самозбудження, так і роботу системи генерування в динамічному і 

статичному режимі з метою виявлення рекомендацій по вибору і 

оптимізації параметрів системи. Таким чином, дослідження 

електромагнітних процесів, умов роботи і функціонування автономної 

системи генерування з асинхронної машиною в перехідних, статичних та 

динамічних режимах роботи є актуальним, так як потенційно дозволяє 

забезпечити стабільну роботу і високу якість напруги, що генерується. 
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