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У статті проведено моделювання процесу самозбудження автономного асинхронного генератора методом 

рівнянь регресії, що адекватно описують залежність часу самозбудження і величини вихідної напруги. 

Визначено такі статистично значущі фактори, як ємність збудження, частота обертання ротора, залишкова 

намагніченість і залишкова напруга на конденсаторах і їх вплив на якісні та кількісні характеристики процесу 

збудження асинхронного генератора. Визначено умови самозбудження асинхронного генератора з 

конденсаторним збудженням в складі автономного джерела електроенергії. Сформульовано рекомендації з 

проектування автономного джерела електроенергії на основі асинхронної машини в частині реалізації умов 

самозбудження і оптимальних режимів роботи. Розроблено імітаційну модель автономного асинхронного 

генератора і сонячної батареї для аналізу перехідних, статичних і динамічних режимів роботи. Проведені 

теоретичні дослідження ємнісного самозбудження машин змінного струму, що створили хорошу основу для 

вирішення питань, пов’язаних з практичним використанням автономних джерел на базі асинхронного 

генератора. 

Ключові слова: асинхронний генератор, автономне живлення, процес самозбудження, час самозбудження, 

регресійний аналіз. 

ПАРАМЕТРЫ ГАРАНТИРОВАННОГО САМОВОЗБУЖДЕНИЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА 

ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБЪЕКТОВ  

КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В. В. Ченчевой, Ю. В. Зачепа, Р. П. Яцюк, О. А. Ченчевая 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: vladchen.86@gmail.com 

В статье проведено моделирование процесса самовозбуждения автономного асинхронного генератора 

методом уравнений регрессии, адекватно описывающие зависимость времени самовозбуждения и величины 

выходного напряжения. Определены следующие статистически значимые факторы, как емкость возбуждения, 

частота вращения ротора, остаточная намагниченность и остаточное напряжение на конденсаторах и их 

влияние на качественные и количественные характеристики процесса возбуждения асинхронного генератора. 

Определены условия самовозбуждения асинхронного генератора с конденсаторным возбуждением в составе 

автономного источника электроэнергии. Сформулированы рекомендации по проектированию автономного 

источника электроэнергии на основе асинхронной машины в части реализации условий самовозбуждения и 

оптимальных режимов работы. Разработана имитационная модель автономного асинхронного генератора и 

солнечной батареи для анализа переходных, статических и динамических режимов работы. Проведенные 

теоретические исследования емкостного самовозбуждения машин переменного тока создали хорошую основу 

для решения вопросов, связанных с практическим использованием автономных источников на базе 

асинхронного генератора. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перебої в 

енергопостачанні об’єктів першої та другої 

категорій через несприятливі кліматичні умови або 

антропогенні обставини можуть спричинити 

надзвичайні ситуації, що становлять небезпеку для 

життя людей, значну шкоду суб’єктам господарства, 

пошкодження дорогого обладнання, масовий брак 

продукції, порушення складних технологічних 

процесів, порушення функціонування важливих 

елементів комунального господарства. По-перше, ця 

проблема стосується закладів екстреної медичної 

допомоги, систем опалення та систем 

водопостачання і каналізації. Споживачі з низьким 

обсягом енергоспоживання, такі як 

сільськогосподарські підприємства, фермери та 

приватні домогосподарства, у тому числі малі 

підприємства, також вразливі до відключення 

електроенергії. 

Порушення енергопостачання в результаті 

наслідків техногенних та природних катастроф має 

кілька своїх особливостей. Пошкодження ліній 

електропередачі може бути досить значним і 

призводити до значних збитків. Навіть наявність 

резервного джерела енергії не дозволяє швидко 

подавати електроенергію на об’єкти. Є споживачі, 

для яких навіть короткочасна втрата 

електропостачання є неприпустимою через те що їх 

робота вкрай необхідна для усунення наслідків 

стихійного лиха чи аварії, забезпечення 

життєдіяльності та безпеки населення, запобігання 

забрудненню навколишнього середовища, захисту 

інформації та матеріальних цінностей тощо. Тому  
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все частіше в таких ситуаціях використовують 

поняття «об’єкти критичної інфраструктури». 

Перебої в електропостачанні таких споживачів 

можуть спричинити небезпеку для життя людей, 

загрозу безпеці держави, значний матеріальний 

збиток, збій складних технологічних процесів, 

порушення функціонування особливо важливих 

елементів комунального господарства, засобів 

зв’язку та телебачення. Для запобігання 

відключенню електроенергії таких споживачів 

електроенергії необхідно вжити певних заходів, які 

забезпечать безперебійне електропостачання цих 

споживачів. 

Асинхронна машина з короткозамкненим 

ротором (АМ) – найпоширеніший, найпростіший та 

найдешевший тип електричної машини. 

Перспективним є використання АМ в якості 

асинхронного генератора (АГ) у складі 

сформованих автономних джерел електроенергії 

(АДЕ), що формуються в аварійних ситуаціях із 

існуючого в умовах конкретного підприємства чи 

господарства електромеханічного та електричного 

обладнання [1]. Важливим показником АДЕ є час 

його формування, який не має перевищувати 

значення, при якому настає кінцевий (граничний) 

стан об’єкта. Тому дуже важливо забезпечити 

самозбудження АМ протягом найкоротшого періоду 

часу. 

Незважаючи на численні роботи, присвячені 

теоретичним та практичним дослідженням АДЕ з 

АГ [2–10], ряд технічних питань не був повністю 

вирішений. Наприклад, фактори, що впливають на 

умови гарантованого збудження АГ, досі невідомі. 

Проблема правильного вибору параметрів і 

правильної конструкції АДЕ визначає актуальність 

оцінки впливу зміни параметрів генератора на якість 

процесу самозбудження в стандартному та в 

аварійному режимах роботи АГ [11, 12].  

Також для забезпечення надійності 

електропостачання часто використовуються 

автономні джерела живлення на базі дизельних 

електростанцій. Водночас із використанням таких 

технічних засобів, забезпечується резервне 

енергопостачання об’єктів критичної 

інфраструктури на основі наявного на ньому 

електричного обладнання, зокрема асинхронних 

електричних машин [13–14]. Це дозволяє зменшити 

капітальні витрати на придбання дизельних 

електростанцій та підвищує ефективність 

використання наявного електричного обладнання. 

Використання генеруючої електростанції 

вимагає вирішення задачі визначення часу 

розгортання (введення в роботу) – врахувати 

перехідні процеси самозбудження при зміні 

параметрів АГ для визначення часу відновлення 

електропостачання об’єктів критичної 

інфраструктури використовуючи АМ як АГ. Також 

використання генеруючої електростанції вимагає 

вирішення проблеми визначення часу розгортання 

(введення в експлуатацію) після транспортування до 

точки підключення.  

В електроенергетичних установках з АГ, зокрема 

автоматизованих, як правило, застосовуються 

додаткові засоби для забезпечення надійного 

самозбудження генератора. 

Найчастіше застосовуються: 

 вимушене короткочасне протікання 

електричного струму через обмотку статора 

нерухомої машини, шляхом підключення 

зовнішнього джерела живлення, або розряду батареї 

заряджених конденсаторів; 

 підключення попередньо заряджених 

конденсаторів до обмотки статора під час обертання 

машини. 

Там, де з інших причин необхідним є 

застосування зовнішнього джерела живлення 

(наприклад, для живлення електронних схем 

управління), це джерело використовується також 

для забезпечення надійного самозбудження АГ. У 

вітрогенераторних установках попередній заряд 

конденсаторів здійснюється від спеціальних 

мікрогенераторів з постійними магнітами, 

розташованими, як правило, на вісі аерометра. 

Якщо ротор сильно розмагнічений струмами 

короткого замикання для виникнення асинхронних 

коливань необхідно здійснювати вплив на АГ. 

Вплив можливий трьома способами: 

 посилити поштовх, який створюється 

залишковою індукцією ротора шляхом 

короткочасної подачі на обмотку статора невеликої 

трифазної або однофазної напруги; 

 короткочасно збільшити ємність 

конденсатора, а після встановлення асинхронного 

режиму зменшити ємність до початкового значення; 

 посилити поштовх з боку ротора, тобто 

збільшити залишкову індукцію ротора. 

Для збільшення залишкової індукції ротора деякі 

автори пропонують розмістити на статорі або на 

роторі АГ постійний магніт. 

При відсутності додаткових засобів, що 

забезпечують надійне самозбудження генератора, 

основним чинником, що обумовлює виникнення 

процесу і суттєво впливає на його перебіг, є 

залишковий магнетизм. У нормальних робочих 

режимах (відсутність перевантажень і коротких 

замикань) достатнє для повторного самозбудження 

генератора значення потоку залишкового 

магнетизму буде збережено завжди, якщо в першу 

чергу буде відключено навантаження і тільки потім 

виключений привід. У випадку аварійних режимів 

(розбудження, викликане перевантаженням, коротке 

замикання) залишковий магнетизм у багато разів 

зменшується, причому найбільш несприятливим 

випадком є розбудження генератора, викликане 

перевантаженням. Генератор тоді майже повністю 

розмагнічується і його повторне самозбудження, 

при незмінних швидкості обертання ротора і ємності 

збуджуючих конденсаторів, як правило, неможливо. 

Більш прийнятним в цьому відношенні є коротке 

замикання, після якого потік залишкового 
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магнетизму зменшується майже в двадцять разів, 

проте в більшості випадків його величина 

залишається достатньою для повторного 

самозбудження. У зв’язку з цим перспективним є 

створення системи, що забезпечує надійне 

самозбудження АГ. 

Мета роботи – розробка моделі АГ для оцінки 

впливу варіацій параметрів генератора на якість 

процесу самозбудження при визначенні основних і 

граничних режимів роботи та системи початкового 

збудження при незмінних параметрах генератора. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Для виявлення закономірностей впливу 

параметрів АГ на перехідні характеристики було 

проведено експеримент на основі математичної 

моделі АГ у трифазній системі координат [15–19]. 

Трифазна система координат є найбільш 

універсальним розрахунком при складанні 

математичного опису динамічних режимів АГ, що 

дозволяє вивчати електромагнітні та 

електромеханічні процеси в різних режимах роботи, 

включаючи асиметричний. Математична модель АГ 

базується на відомих рівняннях асинхронної 

машини в трифазній системі координат у матричній 

формі і має вигляд: 
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де  TCBAs uuuu ][ ,  Tcbar uuuu ][  – 

транспоновані матриці миттєвих значень фазних 

напруг статора та ротора відповідно; 

 TCBAs iiii ][ ,  Tcbar iiii ][  – 

транспоновані матриці миттєвих струмів у фазах 

статора та ротора відповідно; 

 TCBAs  ][ ,  Tcbar  ][  – 

транспоновані матриці повного потокозчеплення 

фазних обмоток статора та ротора відповідно; 
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Оцінка насиченості магнітопроводу АГ 

представлена взаємною індуктивністю L  від 

струму намагнічування i  [15]: 
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де b,a  – коефіцієнти кривої намагнічування. 

Для режиму збудження АГ в ланцюг статора 

включені конденсатори, таким чином (1): 
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де  TcCcBcA iiii ][  – транспонована матриця 

миттєвих значень струмів, що протікають в 

резервуарах; T
CBA uuuu ][][ 0000   – 

транспонована матриця миттєвих значень фазних 

напруг в нульовий момент часу 0tt  ; C  – ємність 

збуджуючого конденсатора. 

Рівняння руху АГ виходячи з [13]: 
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де g  – механічна швидкість обертання АГ 

(визначає частоту обертання електричного ротора 

gp , де p  – кількість пар полюсів);  

J  – момент інерції АГ; gM  – електромагнітний 

момент АГ; krM  – момент обертання зовнішнього 

джерела механічної енергії. 

У випадку асиметричної системи збудження 

конденсаторів АГ або навантажень рівняння 

електричної рівноваги для фаз статора матимуть 

вигляд: 

      
t

//
s udti

C
u

0

0

1
,   (5) 

де    T/
C

/
B

/
A

/
s uuuu   – транспонована матриця 

миттєвих значень напруги між відповідною фазою 

статора АГ та нейтраллю навантаження; 

   T/
C

/
B

/
A

/ uuuu 0000   – транспонована матриця 

миттєвих значень напруги між нульовим проводом 

АГ і навантаженням. 

Для аналізу показників АГ було змодельовано 

асинхронний двигун з короткозамкненим ротором. 

Основні параметри: 2,2кВт;AGP   2;p  

4,9А;sI   1430 об/хв;n   cos 0,825;   81%  

та параметри схеми заміщення 1 2,5Ом;R   

2 1,8Ом;R   1 2,5Ом;x   2 2,85Ом;x   115Ом.x   

Процес самозбудження асинхронного генератора 

згідно [20] представляється наступним чином: 

перший імпульс самозбудження – це наявність 

потоку залишкового магнетизму при обертанні 

ротора від зовнішнього двигуна. Потік залишкового 

магнетизму індукує невелику електрорушійну силу 

в обмотках статора. При включенні конденсаторів 

виникає реактивний струм, що збільшує магнітний 

потік. В результаті цього виникає періодичний 

процес зміни амплітуди струму і ЕРС генератора. 

Цей процес триває до тих пір, поки не досягне 

стаціонарного стану, що визначається перетином 

магнітної характеристики машини і вольт–амперної 

характеристики ланцюга збудження (рис. 2). 

Швидкість процесу самозбудження генератора 

залежить від ємності збуджуючих конденсаторів, 

значення напруги, до якої вони заряджені, а також 
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від кількості попередньо заряджених конденсаторів 

(в одній, двох або трьох фазах). 

На рис. 1 показані часові діаграми, що 

ілюструють процес самозбудження асинхронного 

генератора в залежності від величини збуджуючої 

ємності при з’єднанні типу «зірка» при синхронній 

швидкості обертання. 
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б) 

Рисунок 1 – Часові діаграми вихідної напруги 

генератора при різній потужності збудження:  

a) C = 100 мкФ; б) C = 150 мкФ 
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Рисунок 2 – Часові діаграми ефективного значення 

фазної напруги для різних значень напруги 

попередньо зарядженого конденсатора: 

1 – одна з фаз; 2 – всі фази  

 

Особливий інтерес представляє процес 

самозбудження, коли попередньо заряджена 

конденсаторна батарея підключена до генератора, 

що обертається. Практична цінність цього методу 

полягає в тому, що процес самозбудження не 

залежить від початкового магнітного стану ротора. 

Підключення зарядженої конденсаторної батареї до 

генератора, який обертається, супроводжується 

імпульсом струму намагнічування в обмотці 

статора, після чого відбувається процес плавного 

самозбудження генератора. В описаних вище 

випадках дослідження процесу самозбудження 

попередньо заряджався тільки конденсатор однієї з 

фаз. Зазвичай можна заряджати конденсатори двох 

або трьох фаз (рис. 2). Полярність попередньо 

заряджених конденсаторів також може бути різною. 

Аналізуючи результати моделювання, очевидно, 

що швидкість наростання амплітуди напруги в 

процесі самозбудження АГ лише незначно залежить 

від кількості фаз і полярності попередньо 

заряджених конденсаторів. Розрахунки показують, 

що час самозбудження АГ багато в чому залежить 

від ємності батареї початкового збудження. Зі 

збільшенням ємності час самозбудження АГ 

зменшується. Зміна ємності зі 100 мкФ до 150 мкФ 

призводить до скорочення часу самозбудження АГ з 

0,9 до 0,6 секунди, тобто у 1,5 рази. 

Різниця в тривалості процесу самозбудження 

генератора для випадків, коли конденсатори всіх 

фаз і тільки однієї фази попередньо заряджені, 

становить близько 200 %. 

Це дозволяє обмежити потужність додаткового 

джерела живлення до величини, необхідної для 

попередньої зарядки конденсатора тільки однією з 

фаз. 

На процес самозбудження впливає безліч 

факторів, найбільш значущим залишається величина 

залишкового намагнічення ротора. Однак в 

представлені моделі навіть при відсутності 

залишкового магнітного потоку, але при наявності 

енергії на будь-якому етапі перетворення, 

спостерігається процес самозбудження до такої ж 

величини ЕРС, як при його наявності. 

Все ж збудження АГ, як і інших систем 

генерування, неможливо без присутності первинної 

електромагнітної енергії в будь-якому вигляді, 

наприклад, напрузі на конденсаторі, залишковому 

магнітному потоці ротора, зовнішніх пульсаціях 

магнітного поля і т.д. Величина цієї енергії визначає 

час і характер протікання перехідних процесів. 

В якості досліджуваних були обрані наступні 

фактори: C – ємність збудження, мФ, ω – швидкість 

обертання ротора, рад/с, Eres – залишкове 

намагнічування, B; Uc0 – значення залишкової 

напруги на конденсаторах, В. 

При пошуку оптимальних умов для процесу 

самозбудження АГ в практично стаціонарному 

режимі, коли поверхня відгуку має значну кривизну, 

доцільно використовувати модель у вигляді 

полінома другого ступеня.  

Програма експерименту була реалізована з 

використанням центрального композиційного 

ротаційного планування, що складається з трьох 

рівнів: факторний план типу 24, що становить 

«ядро» центрального композиційного плану; зіркові 

точки на вісях факторного простору і додаткові 

експерименти в центрі плану. Матриця планування і 

результати експериментів представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1 –  Матриця планування експерименту 

No. 

p/p 
ω Eres Uc0 C Ug tSE 

1  1 –1 –1 1 246,2 0,237 

2  1 1 1 –1 225,4 0,491 

3  1 –1 1 –1 225,61 0,492 

4  0 0 –2 0 177 1,199 

5  –1 –1 –1 1 120,78 1,07 

6  0 0 2 0 176,23 0,5 

7  0 –2 0 0 175,93 0,561 

8  1 1 –1 –1 227,04 0,581 

9  0 2 0 0 176,13 0,563 

10  –1 –1 –1 –1 75,477 11,257 

11  –1 1 –1 1 119,6 1,077 

12  1 1 –1 1 246,03 0,236 

13  –2 0 0 0 61,922 8,4 

14  0 0 0 2 186,9 0,283 

15  –1 –1 1 –1 75,792 9,188 

16  1 –1 1 1 246,72 0,197 

17  1 1 1 1 246,72 0,196 

18  0 0 0 –2 122,01 7,11 

19  –1 1 –1 –1 75,817 10,965 

20  –1 1 1 1 119,91 0,894 

21  2 0 0 0 306 0,186 

22  0 0 0 0 176,13 0,564 

23  1 –1 –1 –1 227,04 0,581 

24  –1 –1 1 1 120,46 0,894 

25  –1 1 1 –1 75,828 8,891 

26  0 0 0 0 176,13 0,564 

 

В результаті розрахунків були отримані рівняння 

регресії: 

 математична модель залежності часу 

самозбудження без урахування несуттєвих 

коефіцієнтів отримана у вигляді: 

2 2

2,40221 2,13746

1,0327 2,1929

0

4 0,883573

,564

;

C

C C

t
se

   

 


 (6) 

 математична модель залежності величини 

вихідної напруги АГ без урахування несуттєвих 

коефіцієнтів отримана у вигляді: 

2 2

176,13 66,4688 16,1748

1,02213 6,0785 6,3543 .7

C

C

U

C

g
   

    
  (7) 

Статистична достовірність рівняння регресії 

оцінювалася з використанням критерію Фішера, 

який перевіряє нульову гіпотезу про статистичну 

незначущість параметрів побудованого рівняння 

регресії і індексу тісної кореляції між факторами. 

Працездатність моделі підтверджується високим 

коефіцієнтом детермінації R2, рівним 0,9591 для 

значення часу самозбудження і 0,9896 для значення 

вихідної напруги. Регресія дуже значуща, оскільки 

значення критерію Фішера становить F = 269,9131 

(вихідна напруга) і F = 11,24973 (час 

самозбудження) на рівні значущості p <0,0000. 

 

Вплив кожного зі змінних факторів було 

графічно відображено у вигляді стандартизованої 

карти Парето (рис. 3). Отримані рівняння регресії і 

аналіз карт Парето дозволяють кількісно оцінити 

вплив варіювання кожного з досліджуваних 

факторів на процес самозбудження АГ. Перетин 

стандартизованих ефектів з вертикальною лінією, 

що представляє довірчий інтервал 95 % означає, що 

вплив факторів на функцію відгуку є статично 

значущим. 

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 3 – Карта Парето регресійної моделі: 

а) напруга АГ; б) величина часу самозбудження 

 

Аналіз отриманих рівнянь показує, що 

найбільший вплив на процес самозбудження 

здійснюють частота обертання ротора і величина 

збуджуючої ємності. Ефекти міжфакторних 

взаємодій впливають незначно. Наявність 

квадратичних ефектів факторів в моделі показує, що 

характер впливу цих факторів на відгук є 

викривленим. 

Важливим елементом є оцінка адекватності 

моделі. Аналіз адекватності полягає у залишковому 

аналізі. Для цього використано візуальний метод 

(рис. 4). 

З рис. 4 видно, що залишки хаотично розкидані 

по площині і в їх поведінці немає закономірності. 

Таким чином, немає підстав стверджувати, що 

залишки корелюють між собою, тому можна 

зробити висновок, що регресійна модель адекватно 

описує дані. 
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Графічна обробка математичних поліномів 

дозволяє отримати оптимальні параметри для 

знаходження необхідного значення часу 

самозбудження і значення вихідної напруги, а також 

визначити граничні значення параметрів АГ для 

реалізації початкового самозбудження (таблиця 3). 

Як описувалося вище, джерелом первинної 

енергії може служити як джерело постійного 

струму, так і попередньо заряджений конденсатор. 

Крім представлених типів збудження, джерелом 

первинної енергії може служити сонячна батарея. 

Перевагою такого методу початкового 

збудження АГ є: 

 доступність і невичерпність сонячного 

випромінювання як джерела енергії; 

 економічність процесу використання 

фотоелементів; 

 мінімальний рівень планового технічного 

обслуговування і висока надійність. 

На рис. 5 наведено модель сонячного модуля. На 

рис. 6 представлена ВАХ сонячного модуля серії 

AXIOMA Energy AX-30P на 30 kW і напруги 18,3V і 

залежність розсіювальної потужності в 

навантаженні від напруги модуля для рівня 

освітленості сонячного елемента 1000 W /m
2
. 

   

 Остатки       vs. tper

Остатки       = 2,2040 - ,8530  * tper
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а)                                                                                                         б) 

Рисунок 4 – Аналіз залишків регресійної моделі: а) напруга АГ; б) величина часу самозбудження 

 

Таблиця 3 – Граничні значення параметрів АГ для здійснення початкового самозбудження 

Функція відгуку 

Фактори 

Ємність 

збудження, 

мкФ 

Швидкість 

обертання 

ротора, 

від. од. 

Величина 

залишкового 

намагнічування, В 

Величина 

залишкового 

заряду на 

конденсаторах, В 

Вихідна напруга 

АГ 
34 0,6 0,125 2 

 

 
 

 Рисунок 5 – Математична модель сонячного модуля 
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Рисунок 6 – ВАХ сонячного модуля 

 

В роботі запропонована система початкового 

збудження (рис. 7), заснована на застосуванні 

фотоелектричних елементів. Для узгодження роботи 

сонячної електростанції і напруги генератора 

необхідно спеціальне перетворююче обладнання. В 

якості такого обладнання найчастіше 

використовується активний керований випрямляч 

(АКВ), вихідні характеристики якого відповідають 

сучасним стандартам, що регламентують якість 

електроенергії. 

Активний керований випрямляч являє собою 

трифазний міст на силових IGBT транзисторах із 

зворотними діодами, на вхід якого через 

підвищувальний широтно-імпульсний перетворювач 

постійної напруги в постійну (ППНП) подається 

напруга сонячної батареї. Паралельно виходу 

сонячної батареї підключається конденсатор 

незначної ємності С1. Вихідні затискачі АКВ 

приєднуються до виходу АГ. У вхідний ланцюг 

випрямляча включається конденсатор С2, напруга 

на якому повинна бути вище амплітуди лінійної 

напруги генератора. Генерованої фотоелементами 

енергії досить для початкового поштовху збудження 

АГ. 
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Рисунок 7 – Автономне джерело електроенергії на базі асинхронного генератора з системою початкового 

збудження на базі фотоелементів 
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На рис. 8 представлені результати моделюваня 

системи початкового збудження АГ на базі 

фотоелементів. 
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Рисунок 8 – Часові діаграми діючого значення фазної 

напруги асинхронного генератора з системою 

початкового збудження 

 

ВИСНОВКИ. Метод розрахунку процесів 

встановлення коливань у асинхронного генератора за 

допомогою регресійного аналізу дозволяє загалом 

розглянути перехідні процеси самозбудження з 

урахуванням впливу всіх основних факторів і 

параметрів досліджуваної генераторної системи. 

Рівняння регресії та поверхні відгуку, розраховані 

при різних ступенях насичення асинхронного 

генератора, є основою для вибору параметрів 

системи початкового самозбудження. Дослідження 

математичної моделі перехідних процесів 

самозбудження дозволяє визначити вихідні 

параметри та оцінити час самозбудження АГ. Для 

зменшення часу самозбудження генератора доцільно 

підключити додаткові конденсатори до обмотки 

статора, які слід вимкнути, коли вихідна напруга 

генератора досягне номінального значення. 

Запропонована система початкового збудження, 

заснована на застосуванні фотоелектричних 

елементів, що дозволяє забезпечити надійне 

самозбудження генератора в випадку 

розмагнічування ротора. Система дозволяє 

забезпечити додаткове підмагнічування генератора 

після розмагнічування ротора, не змінюючи раніше 

застосованих умов збудження. 
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PARAMETERS OF GUARANTEED SELF–EXCITATION OF AN INDUCTION GENERATOR  

FOR  AUTONOMOUS ELECTRIC POWER SOURCES 

V. Chenchevoi, I. Zachepa, R. Yatsiuk, O. Chencheva  

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. Е-mail: vladchen.86@gmail.com 

Purpose. Development of the IG model for estimation of influence of variations of parameters of the generator on 

quality of process of self-excitation at definition of the basic and boundary operating modes and system of initial 

excitation at invariable parameters of the generator. Result. The article simulates the self-excitation process of an 

autonomous asynchronous generator by the method of regression equations, which adequately describe the dependence 

of the self-excitation time and the value of the output voltage. The following statistically significant factors have been 

determined, such as the excitation capacity, the rotor speed, remanent magnetization and residual voltage on the 

capacitors and their influence on the qualitative and quantitative characteristics of the excitation process of the 

induction generator. The conditions for self-excitation of an asynchronous generator with capacitor excitation as part of 

an autonomous power source are determined. Recommendations are formulated for the design of an autonomous power 

source based on an asynchronous machine in terms of the implementation of self-excitation conditions and optimal 

operating modes. A simulation model of an autonomous asynchronous generator and solar battery for the analysis of 

transient, static and dynamic operating modes has been developed. Practical value. The carried out theoretical studies 

of the capacitive self–excitation of IM machines have created a good basis for solving issues related to the practical use 

of autonomous sources based on an asynchronous generator. Figures 8, tables 3, references 20. 

Key words: induction generator, autonomous power supply, self–excitation process, self–excitation time, regression 

analysis. 
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