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У статті представлені дослідження системи «асинхронний генератор-асинхронний двигун» з параметричною 

несиметрією для визначення якості генерованої електроенергії в навантажувальних режимах роботи на 

математичній моделі. Оцінка теплового стану в сталих режимах виконана з використанням еквівалентної 

теплової схеми заміщення. Досліджено теплові перехідні процеси при пуску асинхронного електродвигуна від 

автономного джерела електроенергії на базі асинхронного генератора. На тепловій математичній моделі 

проведено дослідження впливу несиметрії вихідної напруги і його відхилення від номінального значення на 

нагрів підключеного асинхронного двигуна. Розроблено регресійну модель для досліджень умов роботи 

споживачів електроенергії при живленні від асинхронного генератора з несиметрією обмоток статора. 

Використання отриманих рівнянь дозволить визначати найбільш раціональне поєднання чинників, що 

впливають на нагрів статорних обмоток асинхронних машин, при яких вони не будуть перегріватися більше 

гранично допустимих значень температури відповідних класів ізоляції. 
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В статье представлены исследования системы «асинхронный генератор-асинхронный двигатель» с 

параметрической несимметрией для определения качества генерируемой электроэнергии в нагрузочных 

режимах работы на математической модели. Оценка теплового состояния в установившихся режимах 

выполнена с использованием эквивалентной тепловой схемы замещения.  Исследованы тепловые переходные 

процессы при пуске асинхронного электродвигателя от автономного источника электроэнергии на базе 

асинхронного генератора. На тепловой математической модели проведено исследование влияния несимметрии 

выходного напряжения и его отклонения от номинального значения на нагрев подключаемого асинхронного 

двигателя. Разработана регрессионная модель для исследований условий работы потребителей электроэнергии 

при питании от асинхронного генератора с несимметрией обмоток статора. Использование полученных 

уравнений позволит определять наиболее рациональное сочетание факторов, влияющих на нагрев статорных 

обмоток асинхронных машин,  при которых они не будут перегреваться сверх предельно допустимых значений 

температуры соответствующих классов изоляции. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток сільського 

господарства призводить до підвищення попиту на 

автономні джерела електроживлення (АДЕ). Це 

пов’язано, перш за все, з недостатньою надійністю 

централізованого електропостачання та якістю 

електроенергії, що, в свою чергу, порушує 

технологічні процеси і викликає збитки, спричинені 

недоотриманням і втратами сільськогосподарської 

продукції. 

В складі АДЕ знаходять широке застосування 

асинхронні генератори (АГ) [1–4]. Переваги АГ – 

технологічність, простота конструкції, 

автономність, відсутність контактів, надійність, 

простота експлуатації. АГ дозволяють застосовувати 

їх в самих різних галузях народного господарства. 

Такі генератори застосовуються для живлення 

ручного електроінструменту з вбудованим 

електроприводом підвищеної частоти, при відборі 

потужності від головної силової установки в 

електроенергетичних системах транспортних 

об’єктів і т.д. 

Основними струмоприймачами за потужністю в 

сільському господарстві є електроприводи 

електрообладнання, які складають 66...74 % від 

загальної кількості споживачів. Особливостями 

електропостачання різних технологічних процесів, 

пов’язаних з приготуванням, зберіганням, 

переробкою сільськогосподарської продукції є 

віддаленість або відсутність централізованого 

електропостачання: робота в полі, живлення 

сільськогосподарських електротехнологічних 

установок, електроінструменту. Таким чином, в 

заданих умовах найчастіше застосовують 

струмоприймачі потужністю до 10 кВт. 

Режими роботи автономних джерел 

електроживлення характеризуються різко 

мінливими навантаженнями і вимагають 

застосування спеціалізованого устаткування. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2021 (54) 

48 

Особливо це стосується випадків, коли від 

автономного джерела здійснюється прямий пуск 

асинхронних короткозамкнених двигунів суміжної 

потужності. Значні пускові струми впливають на 

зменшення напруги на шинах автономного джерела 

і без прийняття спеціальних заходів, стійка робота 

включених паралельно з асинхронними двигунами 

(АД) суміжної потужності споживачів стає 

неможливою, а електродвигуни, які підключаються, 

розганяються дуже повільно або й зовсім не 

запускаються. 

У зв’язку з цим, питання використання АГ в 

якості джерела для живлення мережі, в яку 

ввімкнені АД, є актуальним. Однак, незважаючи на 

численні роботи [5–8], присвячені теоретичним і 

практичним дослідженням АГ при живленні АД, 

деякі питання вивчені не до кінця. Зокрема, немає 

відповідних досліджень перехідних процесів, які б 

розглядали вплив несиметрії в обмотках 

асинхронних машин на їх характеристики і режими 

роботи. 

Відомо [9–12], що під час роботи АД його 

параметри можуть відхилятися від паспортних 

внаслідок різних ушкоджень. Основними 

причинами виникнення таких несправностей є 

вібрації двигуна, його перегрів і механічні дії. 

Зазначені фактори призводять до появи електричної 

і магнітної несиметрії двигуна. Порушення симетрії 

АД може бути викликано різними ушкодженнями 

обмоток і осердя статора й ротора, виникнення 

ексцентриситету ротора. Несиметрія обмоток 

статора може з’являтися в результаті таких 

пошкоджень як обриви в паралельних гілках і 

елементарних провідниках фазних обмоток. 

Найчастіше такі пошкодження є наслідком пробоїв 

ізоляції і виникнення виткових замикань. У 

підсумку в кривій поля з’являються гармоніки 

різних порядків, які викликають спотворення форми 

кривих обертаючих моментів і при значній частці 

виведених секцій можуть унеможливити пуск АД. 

Мета роботи – розробка математичних моделей 

асинхронних машин для досліджень режимів роботи 

АД при живленні від АГ з параметричною 

несиметрією обмоток статора. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Для теплових розрахунків електричних машин при 

вирішенні спільних завдань нагріву знайшов широке 

застосування метод еквівалентних теплових схем 

[17–21]. Як випливає з цього методу, машину або її 

частини поділяють на складові тіла або сегменти, 

близькі або за матеріалом, або за характером 

контакту з сусідніми елементами або середовищем, 

іншими словами, мають однакові умови виділення 

тепла. Чим більше кількість тіл теплової системи, 

тим більше зростає точність розрахунку. Але на 

точність теплового розрахунку впливає не тільки 

кількість тіл, але і, більшою мірою, точність 

визначення коефіцієнтів тепловіддачі з поверхонь 

нагріву, правильного визначення теплопровідності 

матеріалів і багатьох факторів, які вносять 

невизначеність у початкові умови. Виходячи з 

цього, найчастіше використовують спрощені 

теплові схеми заміщення з малою кількістю тіл. 

Більш точні результати виходять в тепловій 

моделі двигуна, де обмотки статора представляють 

перше тіло, сталь статора і станина – це друге тіло, 

ротор асинхронної машини є третім тілом [21]. 

Представлена на рис. 1 еквівалентна теплова схема 

заміщення асинхронного двигуна складена для 

такого типу представлення. 

Складемо систему диференціальних рівнянь, що 

буде описувати тепловий стан машини: 
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Рисунок 1 – Тримасова теплова модель 

заміщення асинхронного двигуна 

 

Позначення в системі рівнянь наступні:  

τ1, τ2, τ3 – перевищення температури обмотки статора, 

ротора і сталі вище температури навколишнього 

середовища; ΔP1, ΔP2, ΔP3 – виділена теплова 

потужність; C1, C2, C3 – теплоємності тіл;  

λ1, λ2, λ3 – теплова провідність обмоток статора, 

сталі й ротора в навколишнє середовище;  

λ12, λ13, λ23 – теплова провідність між тілами. 

Втрати активної потужності в обмотці статора й 

ротора визначалися відповідно до [22, 23]. Магнітні 

втрати, викликані явищем гістерезису і вихровими 

струмами в осерді статора відповідно до виразу (2) 

[14]: 
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Для проведення дослідження було обрано 

АД 4АМ90L4У3 (PН = 2,2 кВт, U1Н = 220 В,  

cos φН = 0,83, ηН = 0,80, sН = 0,051). Для зазначеного 

електродвигуна параметри схеми заміщення 

складають: 1 4 1 м0О5,R  ; 2 4 1 м0О5,R  ; 

1 3 2 м8О1,x  ; 2 3 2 м8О1,x  ; μ 92,= м03Оx . Теплові 

провідності для асинхронного електродвигуна 

основного виконання 4АМ90L4У3 склали: Λ13 = 

10,5707 Вт/°С; Λ23  = 2,7648 Вт/°С;  

Λ3 = 13,9969 Вт/°С; теплоємності: C1  = 726,1 Дж/°С; 

C2  = 3260 Дж/°С; C3  = 9623 Дж/°С, εН = 1 бг/г;  

B = 10200 K; θ1Н = 403 К. 
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Проведено дослід щодо визначення кривої 

нагріву АД типу 4АМ90L4У3 при роботі з 

номінальним навантаженням від симетричної 

системи напруги живлення. При цьому отримано 

криву нагрівання двигуна, наведену на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Крива нагріву асинхронного двигуна 

типу 4АМ90L4У3 в номінальних умовах 

 

З рис. 2 встановлено, що двигун типу АОЛ2–31–4 

досягає сталого значення температури перегріву 

обмотки статора 90...100 хв. Для визначення 

значення температури перегріву при несиметрії 

напруги живлення приймаємо установлення 

практично нагрітого стану 95 хв. 

Результати розрахунку перевищень температур 

обмотки, ротора і сталі асинхронного 

електродвигуна 4АМ90L4У3 в функції часу при 

номінальному навантаженні представлені на рис. 2. 

Порівняємо результати експериментальних 

досліджень з аналітичним розрахунком. Для цього 

за наведеною раніше методикою визначимо перегрів 

обмотки статора з урахуванням дії несиметрії 

напруги живлення. 

Проведено дослідження на нагрів обмотки 

статора АД з номінальним навантаженням при 

несиметрії напруги живлення K2U = 0,94 % та 

K2u = 4,04 %. 

Аналіз залежностей представлених на рис. 3–4 

показує, що швидкості нагрівання вузлів 

електродвигуна в початковий момент нагріву 

істотно відрізняються. Так, швидкість нагріву сталі 

в початковий момент істотно відстає від швидкості 

нагріву обмотки. 

Досліджуємо вплив величини несиметрії ε на 

форму кривих нагрівання обмотки статора та сталі 

АД. З рис. 3 та рис. 4 видно, що форма кривих 

нагрівання обмотки статора і сталі асинхронного 

електродвигуна залежать від ε. Зі збільшенням 

несиметрії швидкість наростання, як температури 

обмотки, так і температури знижуються. 

Порівняємо результати експериментального 

визначення середнього перевищення температури 

найбільш перевантажених фаз АД типу 4АМ90L4У3 

з результатом аналітичного дослідження (табл. 1). 

Як випливає з табл. 1, похибка між 

результатами експериментального і аналітичного 

дослідження не перевищує 5 %, тому можна 

зробити висновок про адекватність запропонованої 

методики визначення впливу зниження показників 

якості електроенергії живлення з використанням 

узагальненої теплової моделі і прийнятим 

відсотковим розподілом втрат в АД. 
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Рисунок 3 – Криві нагріву τ1 = f(t), τ2 = f(t)  

та τ3 = f(t) при K2u = 0,94 % ( 0 8,  )  

для електродвигуна 4АМ90L4У3 

 

0 1 10
3

 2 10
3

 3 10
3

 4 10
3

 5 10
3

 6 10
3



0

24

48

72

96

120

τ, °C

t, c

1

2

3

 

Рисунок 4 – Криві нагріву τ1 = f(t), τ2 = f(t) та τ3 = f(t) 

при K2u = 4,04 % ( 1 6,  ) для електродвигуна 

4АМ90L4У3 

 

Таблиця 1 – Порівняння результатів 

експериментального і аналітичного дослідження 

впливу несиметрії напруги живлення на середнє 

перевищення температури обмотки статора двигуна 

типу 4АМ90L4У3 

№ K2U, % екп , C  τ роз , C  Похибка, % 

1 0 83,47 82,1 3,17 

2 0,91 85,52 86,92 2,85 

3 3,732 162,13 93,69 1,19 

4 9,12 220,97 221,33 0,3 

 

Для узагальненого теоретичного дослідження 

несиметричних асинхронних машин був 

використаний метод планування експерименту, що 

дозволяє оцінити вплив несиметрії електричного 

кола статора на роботу асинхронних машин. 

Матриця планування і результати експерименту 

представлені в табл. 2 

Програма експерименту була реалізована за 

допомогою центрального композиційного 

рототабельного планування, що складається з трьох 

рівнів: факторного плану типу 2
6
, що становить 

«ядро» центрального композиційного плану; 

зіркових точок, на осях факторного простору і 

доповнюють досліди в центрі плану. 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2021 (54) 

50 

Таблиця 2 – Матриця планування і результати експерименту 

№ εA εB εdA εdB CA CB K2U T P 

1.  1,0 1,47568 1,0 1,0 300,0 300,0 2,182 83,49 3158 

2.  0,8 0,8 1,2 0,8 320,0 280,0 1,098 87,13 3076 

3.  1,2 1,2 0,8 1,2 320,0 280,0 3,732 80,72 3157 

4.  0,8 0,8 0,8 1,2 320,0 280,0 0,3071 86,95 3076 

5.  1,2 1,2 1,2 1,2 320,0 320,0 4,262 93,69 3198 

6.  1,0 1,0 0,524317 1,0 300,0 300,0 0,5564 69,38 3051 

7.  0,8 1,2 1,2 1,2 280,0 320,0 3,845 98,39 3164 

8.  0,8 0,8 1,2 1,2 320,0 320,0 0,2597 101,4 3148 

9.  0,8 0,8 1,2 0,8 280,0 320,0 0,1822 87,1 3078 

10.  1,2 1,2 0,8 0,8 320,0 320,0 4,195 72,21 3130 

11.  0,8 1,2 0,8 1,2 280,0 280,0 3,562 85,32 3100 

12.  1,2 1,2 0,8 0,8 280,0 280,0 2,918 71,36 3093 

13.  1,0 1,0 1,0 0,524317 300,0 300,0 2,31 69,91 3035 

14.  1,2 0,8 1,2 0,8 280,0 280,0 4,33 84,83 3092 

15.  1,2 1,2 1,2 0,8 320,0 280,0 5,032 82,01 3126 

16.  1,2 0,8 0,8 0,8 280,0 320,0 3,578 74,51 3051 

17.  1,2 1,2 1,2 0,8 280,0 320,0 3,408 82 3129 

18.  1,2 0,8 0,8 1,2 320,0 320,0 4,444 84,3 3115 

19.  1,2 0,8 0,8 0,8 320,0 280,0 5,137 75,54 3066 

20.  1,0 1,0 1,0 1,0 300,0 252,432 1,723 84,82 3095 

21.  0,8 1,2 1,2 0,8 320,0 320,0 2,23 85,31 3111 

22.  0,8 0,8 0,8 0,8 320,0 320,0 0,3307 76,48 3029 

23.  1,2 0,8 1,2 1,2 280,0 320,0 3,426 97,48 3162 

24.  0,8 0,8 1,2 1,2 280,0 280,0 0,5632 101 3145 

25.  1,0 1,0 1,0 1,0 300,0 300,0 1,435 84,57 3098 

26.  1,0 1,0 1,0 1,47568 300,0 300,0 0,8714 96,66 3154 

27.  1,0 1,0 1,0 1,0 347,568 300,0 2,774 84,92 3104 

28.  1,0 1,0 1,0 1,0 300,0 347,568 1,355 84,9 3105 

29.  0,8 1,2 1,2 0,8 280,0 280,0 2,457 84,96 3105 

30.  0,8 1,2 0,8 0,8 280,0 320,0 3,519 74,9 3079 

31.  1,2 1,2 1,2 1,2 280,0 280,0 2,912 93,09 3174 

32.  1,2 0,8 1,2 0,8 320,0 320,0 5,608 85,31 3100 

33.  1,2 0,8 0,8 1,2 280,0 280,0 3,168 84,17 3100 

34.  0,8 0,8 0,8 0,8 280,0 280,0 0,4459 76,31 3027 

35.  1,0 1,0 1,47568 1,0 300,0 300,0 1,909 97,25 3146 

36.  0,8 1,2 0,8 0,8 320,0 280,0 2,024 74,19 3060 

37.  1,2 0,8 1,2 1,2 320,0 280,0 5,021 98,03 3177 

38.  1,0 1,0 1,0 1,0 252,432 300,0 0,534 84,8 3095 

39.  0524317 1,0 1,0 1,0 300,0 300,0 5,275 91,53 3108 

40.  0,8 1,2 0,8 1,2 320,0 320,0 3,227 85,49 3111 

41.  0,8 1,2 1,2 1,2 320,0 280,0 2,322 97,72 3153 

42.  1,0 1,0 1,0 1,0 300,0 300,0 1,438 84,56 3097 

43.  1,2 1,2 0,8 1,2 280,0 320,0 2,245 81,12 3156 

44.  0,8 0,8 0,8 1,2 280,0 320,0 1,232 87,17 3075 

45.  1,47568 1,0 1,0 1,0 300,0 300,0 6,906 83,06 3158 

46.  1,0 0,524317 1,0 1,0 300,0 300,0 3,388 91,26 3109 

 

В якості досліджуваних були обрані наступні 

фактори: коефіцієнт, що враховує несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A статора АГ – A  

(безрозмірна величина), коефіцієнт, що враховує 

несиметрію в електричному ланцюзі фази B статора 

АГ – B  (безрозмірна величина), коефіцієнт, що 

враховує несиметрію в електричному ланцюзі фази 

A статора АД – dA  (безрозмірна величина) і 

коефіцієнт, що враховує несиметрію в електричному 

ланцюзі фази B статора АД – dB  (безрозмірна 

величина). Вихідними параметрами були прийняті: 

T – перевищення температури обмотки статора АД  

( C ); 2UK  – коефіцієнт несиметрії напруг (%). 

Моделі другого порядку, що описують залежність 

перевищення температури обмотки статора АД (T ) і 

коефіцієнта несиметрії напруг ( 2UK ) від 
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коефіцієнтів, що враховують несиметрію в 

електричному ланцюзі статора асинхронних машин 

мають вигляд: 
2

2

2

55 9345 47 1848 21 805

19 3556 0 120733 7 1965 ;

U A A

A B A A B

K , , ,

, , C ,

     

      
 (3) 

 

2

2

2 2

86 3239 16 8743 20 9334

26 3988 36 9755 12 5491

8 36719 2 88281 9 55469

12 9027 3 89844 3 66406

5 04 5 17259

A B

dA dB A

A B A dA A dB

B B dA B dB

dA dB

T , , ,

, , ,

, , ,

, , ,

., ,

     

      

         

        

   

 (4) 

Вплив кожного з варійованих факторів графічно 

відображено у вигляді стандартизованої карти 

Парето. Стандартизовані карти Парето, зображені на 

рис. 5 дозволяють встановити найбільш значущі 

чинники. Перетин стандартизованих ефектів 

вертикальною лінією, яка представляє собою довірчу 

ймовірність, яка складає 95 % і означає, що вплив 

факторів на функцію відгуку є статично значущим. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 5 – Карта Парето для коефіцієнта 

несиметрії напруг а) і споживаної потужності б) 

 

Вплив факторів за ступенем значущості 

розподілився в наступному порядку: найбільший 

ефект на рівень коефіцієнта несиметрії напруг 

надають лінійні ефекти коефіцієнтів, що враховують 

несиметрію в електричному ланцюзі статора АГ і 

квадратичні взаємодії коефіцієнтів, що враховують 

несиметрію в електричному ланцюзі статора АГ, 

причому знак «плюс» на карті Парето вказує на 

збільшення коефіцієнта несиметрії напруг при 

збільшенні фактору (рис. 5, а). 

З діаграми Парето для перевищення температури 

обмотки статора АД (рис. 5, б) видно, що з основних 

компонентів статистично значущими виявилися 

лінійні ефекти коефіцієнтів, що враховують 

несиметрію в електричному ланцюзі статора АГ і 

АД, інші виявилися незначними. Працездатність 

моделі підтверджена високим коефіцієнтом 

детермінації R
2
, рівним 90,47 % для коефіцієнта 

несиметрії напруг і 99,93 % для споживаної 

потужності АД. 

На рис. 6 представлені поверхні відгуку, 

побудовані в тривимірній системі координат для 

натуральних позначень факторів. На графіках один з 

факторів фіксують і змінюють значення двох інших 

факторів, тому поверхні відгуку дозволяють 

побачити не тільки вплив окремого фактору на 

вихідну величину, але і їх парну взаємодію. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Поверхня відгуку, що характеризує 

залежність коефіцієнта несиметрії напруг а) і 

перевищення температури обмотки статора АД б) від 

коефіцієнтів, що враховують несиметрію в 

електричному ланцюзі статора АГ 
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Аналіз графічних залежностей показав, що зі 

зменшенням коефіцієнта несиметрії в сталому 

режимі відбувається значне зменшення вихідної 

потужності АГ, що необхідно враховувати при 

підборі потужності генератора. Зміна параметрів 

несиметрії статора асинхронних машин може 

викликати велике падіння напруги генератора, 

зниження стійкості роботи АД, і, отже, призвести до 

розмагнічування АГ при пуску двигунів великої 

потужності. 

Для знаходження впливу швидкості наростання 

значущих чинників на функцію відгуку були 

визначені частинні похідні від отриманих рівнянь 

регресії (3)–(4) і побудовані відповідні залежності 

(рис. 7–9). 
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Рисунок 7 – Залежність швидкості наростання 

функції коефіцієнта несиметрії напруг від 

коефіцієнтів, що враховують несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A та B статора АГ 
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 Рисунок 8 – Залежність швидкості наростання 

функції перевищення температури обмотки статора 

АД від коефіцієнтів, що враховують несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A та B статора АГ 

 

Аналіз рис. 7 показує, що швидкість зміни 

коефіцієнта несиметрії напруг в більшій мірі 

залежить від коефіцієнта, що враховує несиметрію в 

електричному ланцюзі фази B АГ, ніж від 

коефіцієнта, що враховує несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A. Це свідчить про те, 

що при малих значеннях коефіцієнта, що враховує 

несиметрію в електричному ланцюзі найбільший 

вплив робить параметрична несиметрія фази B АГ. 

При цьому зі збільшенням значень коефіцієнтів, що 

враховують несиметрію в електричному ланцюзі їх 

вплив стає порівняно рівним. 

Приватні похідні 
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щодо A  і B  відповідно, показують швидкість, з 

якої змінюється величина перевищення температури 

обмотки статора АД, якщо коефіцієнт, що враховує 

несиметрію в електричному ланцюзі фази A і B 

статора АГ відповідно змінюється, а інші 

коефіцієнти залишаються незмінними. Аналогічно 

для 
dB

T


 і 

dA

T


. 

З рис. 8 видно, що графік залежності 
B

T


 від B  

трохи вище графіка залежності 
A

T


 від A . Це 

означає, що на швидкість зміни величини 

перевищення температури обмотки статора АД 

сильніше впливає коефіцієнт, що враховує 

несиметрію в електричному ланцюзі фази B статора 

АГ – B , ніж коефіцієнт, що враховує несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A статора АГ A . 
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 Рисунок 9 –  Залежність швидкості наростання 

функції перевищення температури обмотки статора 

АД від коефіцієнтів, що враховують несиметрію в 

електричному ланцюзі фази A та B статора АД 

 

Аналогічно з рис. 9 видно, що графік (або пряма) 

залежності 
dB

T


 від dB  трохи вище графіка 

залежності 
dA

T


 від dA . Це означає, що на 

швидкість зміни величини перевищення температури 

обмотки статора АД сильніше впливає коефіцієнт, 

що враховує несиметрію в електричному ланцюзі 

фази B статора АД – dB , ніж коефіцієнт, що 

враховує несиметрію в електричному ланцюзі фази 

A статора АД – dA . 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость
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ВИСНОВКИ. На тепловій математичній моделі  

проведено дослідження впливу несиметрії вихідної 

напруги та її відхилення від номінального значення 

на нагрівання асинхронного двигуна, що 

підключається. 

Удосконалення математичної теплової моделі 

машин змінного струму дозволило визначити 

найбільш раціональне сполучення факторів, що 

впливають на нагрівання їх статорних обмоток, а 

саме коефіцієнта несиметрії в електричному ланцюзі 

фази статора асинхронного генератора та 

асинхронного двигуна, при яких статорні обмотки 

машин не будуть перегріватися понад гранично 

допустимі значення температури для відповідних 

класів ізоляції. 

Отримано рівняння перевищення температури 

обмотки статора асинхронного двигуна і коефіцієнта 

несиметрії напруг асинхронного генератора у 

вигляді залежності від коефіцієнтів параметричної 

несиметрії в обмотках статора асинхронного 

генератора. Ці залежності дозволяють правильно 

налаштовувати системи регульованого 

електроприводу при живлені від джерел енергії з 

асинхронними генераторами з урахуванням 

несиметрії їх характеристик. 
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THERMAL MODEL OF THE "INDUCTION GENERATOR–INDUCTION MOTOR" SYSTEM  

WITH NON–SYMMETRY IN THE STATOR WINDINGS 

V. Chenchevoi, Iu. Zachepa, O. Chornyi, R. Yatsiuk, O. Chencheva, A. Nekrasov, I. Kropyvnyi 

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 presents studies of the system "asynchronous 

generator-asynchronous motor" with parametric asymmetry to determine the quality of generated electricity in load 

modes of operation on a mathematical model. The assessment of the thermal state in steady-state conditions was carried 

out using an equivalent thermal equivalent circuit. Thermal transients were investigated when starting an asynchronous 

electric motor from an autonomous power source based on an asynchronous generator. On a thermal mathematical 

model, a study of the influence of the asymmetry of the output voltage and its deviation from the nominal value on the 

heating of the connected asynchronous motor was carried out. A regression model has been developed for studying the 

operating conditions of electricity consumers when powered by an asynchronous generator with an asymmetry of the 

stator windings. Practical value. The use of the obtained equations will make it possible to determine the most rational 

combination of factors affecting the heating of the stator windings of asynchronous machines, at which they will not 

overheat in excess of the maximum permissible temperature values of the corresponding insulation classes. Figures 9, 

tables 2, references 23. 

Key words: induction generator, induction motor, mathematical model, thermal model, regression analysis. 
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