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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи: Керування синхронною 

машиною в складі електричної станції загального призначення за активною, реактивною 

потужністю нормальних, аварійних та поставарійних режимах покладені в основу побудови 

відповідних систем керування та автоматизованих електричних комплексів. Зважаючи на 

порівняно не високу  потужність генераторів когенераційних установок та їх роботу 

паралельно з мережею виникає ряд задач, пов'язаних з перерозподілом струмів та 

потужностей у регулюючій схемі. Цей перерозподіл призводить до зміни якісних показників 

функціонування як генератора та системи керування. На підставі аналізу відомих прийомів 

щодо відображення процесів насичення сталі та урахування несиметрії напруг в пакеті 

візуального програмування у складі електричних станцій відрізняється від роботи у складі 

технологічних комплексів чи систем підприємств. Достатньо високі вимоги до якості 
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електричної енергії, які відбиті у нормативних документах та вимагають відповідних заходів 

до підтримки показників якості в мережах загального призначення забезпечують генеруючим 

установкам електричних станцій сприятливі умови функціонування. 
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