
ВСТУП 

Актуальність роботи. На сьогоднішній день існує високий інтерес до 

розвитку та використання автономних систем генерування, що будуються на 

основі асинхронних електричних машин.  

На даний час, у віддалених районах, присутні часті переривання 

постачання електричної енергії, які призводять до збою та сповільнення роботи 

споживачів. Також з кожним днем кількість енергоспоживачів збільшується, 

тому для генерації електричної енергії розроблено широке різноманіття 

генераторів змінного струму. В останні роки відбувається значний розвиток 

систем автономного генерування на базі асинхронних генераторів. Дані системи 

генерування використовуються разом з первинними рушіями – енергосилова 

машина, що перетворює який-небудь вид енергії на механічну роботу. В якості 

первинного рушія може виступати дизельний чи бензиновий двигун, вітрова 

турбіна, гідротурбіна тощо. В сукупності такі системи автономного генерування 

можуть використовуватися для живлення споживачів у віддалених районах, в 

районах з поганим енергозабезпеченням та частими перебоями електроенергії. 

Використання асинхронної машини в якості генератора електроенергії є 

досить перспективним напрямком так як вони є дешевими і доступними. 

Алгоритми керування, що використовуються для керування автономними 

системами генерування на базі АГ основуються на стандартній моделі 

асинхронного генератора без керування потокозчепленням машини та без 

урахування впливу намагнічування. Відсутність цих урахувань в алгоритмі 

керування призводить до появи похибок відпрацювання потоку та струмів 

генератора. В результаті цього в системі знижаються енергетичні показники, 

падає ефективність та збільшуються електричні втрати. 

Більшість систем резервного живлення та деякі системи генерування від 

альтернативних джерел працює від первинного джерела з обмеженим ресурсом 

(дизельний двигун, гідротурбіна) при навантаженні, яке рідко досягає 

номінального, тому підвищення ефективності роботи асинхронного генератора і 

зменшення витрат ресурсів первинного джерела при навантаження нижче 

номінального є актуальним завданням. 



Мета роботи. Розробка та дослідження алгоритму векторного керування  

автономним асинхронним генератором, який забезпечить економію ресурсів і 

зменшення електричних втрат в асинхронному генераторі при навантаженнях 

менше номінального. 

Задачі, що вирішуються в роботі: 

1. Дослідження існуючих алгоритмів керування асинхронними 

генераторами, і методів  зменшення втрат. 

2. Розробка системи векторного керування АГ із застосуванням стратегії 

МТА для формування заданого потокозчеплення генератора. 

3. Розробка процедури одночасного заряду і збудження генератора для 

швидкого запуску автономної системи генерування. 

4. Розробка моделі автономної системи генерування з векторним керуванням 

на основі стратегії максимізації співвідношення момент-струм і моделі 

первинного рушія на базі дизельного двигуна з системою керування 

швидкістю. 

5. Дослідження ефективності використання стратегії МТА для генератора, і 

необхідність врахування кривої намагнічування. 

6. Дослідити ефект від регулювання швидкості первинного джерела в 

залежності від навантаження системи генерування. 

Для його вирішення необхідно розв’язати наступні задачі: 

Предмет дослідження: Автономна система генерування на базі 

асинхронним генератором з обмеженим ресурсом первинного джерела 

механічної енергії. 

Об’єкт дослідження: Процеси керування перетворенням енергії у 

автономній системі генерування на базі АГ. 

Практична цінність: 

1. Розроблена модель, яка дозволяє проводити дослідження режимів роботи 

автономної системи генерування з асинхронним генератором при 

врахування впливу кривої намагнічування в генераторі та алгоритмі 

керування при постійному потокозчепленні, яка дозволяє дослідити вплив 

кривої намагнічування на роботу системи; 



2. Розроблена модель з впровадженням алгоритму максимізації 

співвідношення момент-струм , яка забезпечує формування заданого 

потокозчеплення в залежності від прикладеного навантаження. Дана 

модель дозволяє дослідити вплив керованого потоку на роботу системи; 

3. Розроблена модель автономної системи генерування з дизельним 

двигуном, що дозволяє провести дослідження роботи дизеля та вплив його 

роботи на роботу системи. Також є можливість дослідити ефективність та 

економічність системи під навантаженням. 
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