
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 4/2021 (56) 

56 

УДК 621.313.332                DOI: 10.30929/2072-2052.2021.4.56.56-66 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ АВТОНОМНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Ю. В. Зачепа, Н. В. Зачепа, О. П. Чорний, А. І. Гладир, О. А. Хребтова, І. С. Сергієнко, В. Д. Прокопенко 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: zachepaiurii@gmail.com 

В роботі представлені результати натурних експериментальних досліджень автономних формованих джерел 

енергопостачання на основі системи «двигун внутрішнього згоряння – асинхронний генератор» як 

універсальних джерел живлення для зварювального та іншого технологічного обладнання військової та 

цивільної, у томі числі й сільськогосподарської техніки. Автономні локальні джерела енергопостачання, які 

пропонується розробити, під’єднуються до валу відбору потужності транспортного засобу і забезпечують 

живлення споживачів, формуються з наявного електромеханічного обладнання іншого функціонального 

призначення лише на період потреби в електроенергії. Для впровадження таких технічних рішень необхідне 

проведення широкомасштабних досліджень режимів їх роботи, в тому числі в польових умовах. За 

результатами доведено працеспроможність запропонованої концепції створення автономних джерел 

енергопостачання на базі автотранспортних засобів та електротехнічного обладнання. Встановлені межі 

гарантованого збудження та подальшої безаварійної роботи автономних локальних джерел енергопостачання з 

живленням споживачів різних категорій. Показано, що висока енергоефективність автономних локальних 

джерел енергопостачання досягається за рахунок застосування пускових систем включення споживачів та 

систем регулювання вихідної напруги та частоти електрогенератора.  

Ключові слова: автономне джерело енергопостачання, транспортний засіб, двигун внутрішнього згоряння, 

асинхронний генератор. 
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В работе представлены результаты натурных экспериментальных исследований автономных формируемых 

источников энергоснабжения на основе системы «двигатель внутреннего сгорания – асинхронный генератор» 

как универсальных источников питания для сварочного и другого технологического оборудования военной и 

гражданской, в том числе сельскохозяйственной техники. Автономные формируемые источники 

энергоснабжения, которые предлагается разработать, подсоединяются к валу отбора мощности транспортного 

средства и обеспечивают питание потребителей, формируются из имеющегося электромеханического 

оборудования другого функционального назначения только на период потребности в электроэнергии. Для 

внедрения таких технических решений необходимо проведение широкомасштабных исследований режимов их 

работы, в том числе в полевых условиях. По результатам доказана работоспособность предлагаемой концепции 

создания автономных источников энергоснабжения на базе автотранспортных средств и электротехнического 

оборудования. Установлены пределы гарантированного возбуждения и последующей безаварийной работы 

автономных локальных источников энергоснабжения с питанием потребителей разных категорий. Показано, 

что высокая энергоэффективность автономных локальных источников энергоснабжения достигается за счет 

применения пусковых систем включения потребителей и систем регулирования выходного напряжения и 

частоты электрогенератора. 

Ключевые слова: автономный источник энергоснабжения, транспортное средство, двигатель внутреннего 

сгорания, асинхронный генератор. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні 

проблема забезпечення надійного та безперервного 

енергопостачання вирішується шляхом 

впровадження стаціонарних або мобільних станцій 

генерації електроенергії [1–3]. Проте ці технічні 

рішення потребують залучення значних 

капітальних витрат на їх утримання на балансі в 

стані гарячого резерву, географічно прив’язані до 

певної території та потребують певних умов 

навколишнього середовища, що для більшості 

підприємств є практично нездійсненим. Рішення 

даної проблеми можливе при використанні 

локальних автономних джерел енергопостачання 

(АДЕ), що створюються з наявного 

електромеханічного обладнання іншого 

функціонального призначення [4, 5]. Проте для 

впровадження таких технічних рішень необхідне 

проведення широкомасштабних досліджень 

режимів їх роботи в польових умовах. 

Тому актуальним завданням є проведення 

експериментальних досліджень режимів роботи 

локальних автономних джерел енергопостачання 

на основі електроустаткування і енергосилових 

установок іншого функціонального призначення з 
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метою забезпечення генерації електроенергії до 

споживачів як в стаціонарних, так і у польових 

умовах застосування. 

Метою роботи є встановлення 

працеспроможності концепції створення 

автономних локальних джерела енергопостачання з 

електромеханічного та електротехнічного 

обладнання іншого функціонального призначення, 

а також визначення допустимих меж їх 

безаварійного застосування з живленням 

споживачів різних категорій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Локальне джерело енергопостачання 

формується персоналом відповідних організацій в 

період, який передує аварії, протягом її розвитку 

або після закінчення її активної фази. 

Комплектація локального АДЕ здійснюється з 

наявних та нормально функціонуючих на одному 

чи декількох виробництвах компонентів 

технологічного, електротехнічного та 

транспортного обладнання [6]. Регламентація дій 

персоналу щодо створення локального АДЕ 

забезпечує введення його в дію протягом декількох 

годин.  

Автономне джерело формується в необхідний 

період, функціонує до припинення потреби в 

ньому, після чого проводиться його 

розкомплектація і повернення компонент в 

нормальні умови виробничої діяльності. Локальне 

АДЕ формується тимчасово і не знаходиться на 

балансі окремого підприємства чи установи як 

стаціонарна або мобільна електростанція. Витрати 

на створення локального джерела 

енергопостачання полягають лише в коштах на 

його формування та наступну розкомплектацію [6].  

Умови та принципи формування, комплектація 

та технічні рішення локальних АДЕ більш 

детально наведені у [7–9]. 

А. Дослідження режимів роботи системи 

«приводний двигун – асинхронний генератор –

споживач» на експериментальному стенді 

Дослідження характеристик автономної системи 

електроживлення, побудованої на базі 

асинхронного двигуна, що працює в генераторному 

режимі, проводили на експериментальному стенді,  

лицьова панель якого та основні електричні 

машини наведені на рис. 1 та 2, а принципова 

електрична схема – на рис. 3. Основною частиною 

установки є асинхронна машина і приводний 

двигун, встановлені на рамі. Як генератор 

використовувався трифазний асинхронний двигун з 

к.з. ротором загальнопромислового використання 

типу АИР120А4 потужністю 1,2 кВт. 

Як приводний двигун (ПД) використовувався 

двигун постійного струму (ДПС) з незалежним 

збудженням. Зміна швидкості обертання ротора 

асинхронного генератора (АГ) і потужності ДПС 

здійснювалося за рахунок зміни напруги на якорі 

останнього за допомогою тиристорного 

перетворювача. Також до складу установки 

входять (рис. 1): 

1. Система стабілізації частоти генерованої 

напруги АГ – стабілізація швидкості обертання 

приводного ДПС (СУ). 

2. Система стабілізації амплітуди генерованої 

напруги АГ – ССНАГ. 

3. Системи плавного пуску асинхронного 

двигуна – ТРН і ПЧ. 

4. Система «сприятливого» пуску асинхронного 

двигуна – УПВ. 

 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд лицьової панелі 

експериментального стенду 
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Рисунок 2 – Електричні машини 

експериментального стенду: 1 – АГ; 2 – приводний 

ДПС; 3 і 4 – навантажувальні АД1 і АД2 

 

Технічна реалізація та опис вище зазначених 

пристроїв наведені в [10]. При проведенні 

досліджень є можливість регулювання швидкості 

обертання ротора AГ, зміни параметрів і схеми 

включення ємнісної системи збудження (ЄСЗ) і 

потужність приводного двигуна ДПС. 
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В установці передбачено підключення до АГ 

симетричного навантаження різного характеру: 

–  трифазного навантаження з активним 

характером – освітлювальні прилади, 

включення/відключення яких здійснюється за 

допомогою кнопок управління SB11/SB12 і 

магнітного пускача КМ6; 

–  трифазного навантаження у вигляді 

асинхронного двигуна АД1, включення/відключення 

якого здійснюється в двох режимах: прямий пуск – 

кнопки управління SB9/SB10 і магнітного пускача 

КМ5; «квазісприятливе» включення – кнопки 

управління SB7/SB8 і магнітного пускача КМ4; 

–  трифазного навантаження у вигляді 

асинхронного двигуна АД2, включення/відключення 

якого також здійснюється в двох режимах: пуск за 

допомогою ТРН – кнопки управління SB5/SB6 і 

магнітного пускача КМ3; пуск за допомогою ПЧ – 

кнопки управління SB3/SB4 і магнітного пускача 

КМ2; 

–  випрямного навантаження двох типів, 

включення/відключення яких здійснюється за 

допомогою кнопок управління SB1/SB2 і магнітного 

пускача КМ1 через випрямляч VD1-VD6 зібраний за 

схемою Ларіонова: ДПС або змінного активного 

опору R1 – положення 1 або 2 ключа К1. 
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Рисунок 4 – Машинограми за напругою а) і струмом 

б) при самозбудженні АГ з СН = 12 мкФ 

 

Для візуалізації динамічних процесів, що 

протікають в системі ПД-АГ-навантаження, 

зменшення похибки вимірювань, скорочення часу 

розрахунків і обробки інформації стенд оснащений 

блоком сучасних датчиків струму і напруги і 

пристроєм збору даних типу National Instruments 

USB 6009 з можливістю підключення до 

персонального комп’ютера (ПК).  

На рис. 4 і 5 наведені осцилограми досліджень 

режимів самозбудження АГ з включенням 

конденсаторної батареї різного за величиною 

початкового збудження – СН1 = 12 мкФ (рис. 4);  

СН2 = 16 мкФ (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) при самозбудженні АГ з СН = 16 мкФ 

 

Результати досліджень АГ в режимі 

самозбудження на різних ємностях початкового 

конденсаторного збудження зведені в табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Характеристика неробочого ходу АГ 

Режим 

самозбуд-

ження 

Тривалість 

перехідного 

процесу 

tпп, с 

Величина 

вихідної 

напруги 

U, В 

Величина 

вихідного 

струму  

I, А 

СН1 = 12 мкФ 0,28 192,85 1,428 

СН2 = 16 мкФ 0,23 223,21 2,024 

 

Активне навантаження 

Дослідження впливу активного навантаження на 

режим роботи АГ здійснювалося шляхом 

дискретного підключення навантаження активного 

характеру потужністю Р1 = 140 Вт (рис. 6),  

Р2 = 260 Вт (рис. 7) відповідно на кожну фазу 

генератора в момент часу t = 0,3 с. Результати 

зведені до табл. 2. 
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Рисунок 6 – Машинограми за напругою а) і струмом 

б) АГ з активним навантаженням Р1 = 140 Вт 
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Рисунок 7 – Машинограма за напругою а) і струмом 

б) АГ з активним навантаженням Р2 = 260 Вт 

 

 

Таблиця 2 – Характеристика роботи АГ  

при підключенні активного навантаження  

Навантаження 

Показник 
РН1 =140 Вт РН2 =260 Вт 

Тривалість перехідного 

процесу tпп, с 
0,117 0,124 

Значення вихідної 

напруги U, В 
198,77 202,23 

Значення вихідного 

струму I, А 
1,223 1,231 

Статична похибка за 

напругою ΔU, В 
35,65 43,24 

Статична похибка за 

струмом ΔI, А 
0,21 0,36 

 

Активно-індуктивне навантаження 

Дослідження впливу навантаження активно-

індуктивного характеру на режими роботи АГ 

здійснювалося шляхом дискретного підключення 

навантаження в момент часу t = 0,2 с, відповідно на 

кожну фазу: 1 – R = 300 Ом, L = 0,5 Гн (рис. 8) і 

навантаження 2 – R = 350 Ом, L = 0,6 Гн (рис. 9). 

Результати зведені до табл. 3. 
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Рисунок 8 – Машинограма за напругою а) і струмом 

б) АГ при підключенні RL1 – навантаження 
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Рисунок 9 – Машинограма за напругою а) і струмом 

б) АГ при підключенні RL2 – навантаження 

 

Таблиця 3 – Характеристика роботи АГ при 

підключенні активно-індуктивного навантаження 

Навантаження  

Показник 
RL1 RL2 

Тривалість перехідного 

процесу tпп, с 
0,382 0,124 

Значення вихідної 

напруги U, В 
184,76 202,23 

Значення вихідного 

струму I, А 
1,171 1,231 

Статична похибка за 

напругою ΔU, В 
55,34 64,24 

Статична похибка за 

струмом ΔI, А 
0,38 0,42 

 

Рухове навантаження 

Машинограми перехідних процесів у системі  

АГ-АД, при прямому підключенні останнього, 

наведені на рис. 10 і 11. На рис. 10 наведені 

результати прямого пуску асинхронного двигуна, 

потужність (250 Вт) якого лежить в межах 

необхідного співвідношення згідно досліджень [11] 

щодо забезпечення успішного пуску і безаварійної 

роботи АДЕ.  

На рис. 11 наведені результати пуску АД 

( 400mP   Вт), потужність якого знаходиться на 

межі згідно [11] гранично-допустимого значення і 

складає 0 3m GS , S .  
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Рисунок 10 – Машинограма напруги на затискачах 

АГ при підключенні/відключенні АД  

потужністю 0 2m GS , S  
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Рисунок 11 – Машинограма напруги на затискачах 

АГ при підключенні / відключенні АД  

потужністю 0 3m GS , S : 

а) Сreg= 0 мкФ; б) Сreg = 20 мкФ 

 

Рис. 11, а характеризує прямий пуск 

асинхронного двигуна без підключення додаткових 

конденсаторів збудження (С1=30 мкФ, Сreg= 0 мкФ) 

і, як видно з рисунку, пуск необхідно вважати 

таким, що не відбувся. Крім того, навіть після 

відключення навантаження (t1 = 1,5 с) відновлення 

попереднього стану самозбудження АГ не 

спостерігається, що свідчить про значне 

розмагнічування генератора і повний розряд 

ємностей конденсаторної батареї. На рис. 11, б 

приведена машинограма пуску двигуна тієї ж 

потужності, але в момент часу t1 = 0,7 с було 

підключено додаткову ємність (С1 = 30 мкФ,  

Сreg = 20 мкФ). В результаті, незважаючи на дещо 
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затягнутий перехідний процес через значне падіння 

напруги, пуск здійснено успішно. Статична помилка 

за напругою живлення склала 18 %, що свідчить про 

недостатність додаткового джерела реактивної 

енергії – конденсаторів Сreg. Однак необхідно 

відзначити, що своєчасне введення додаткової 

ємності сприяло успішному пуску АД і 

перешкодило виникненню аварійної ситуації – зриву 

самозбудження і розмагнічування АГ. 

На рис. 12 представлені експериментальні 

дослідження підключення освітлювального 

навантаження потужністю 75cP   Вт і стабілізації 

напруги генератора за двома каналами регулювання 

– по каналу передачі механічної енергії за 

допомогою зміни швидкості обертання приводного 

двигуна (рис. 12, а) і по каналу передачі реактивної 

енергії (рис. 12, б) за допомогою зміни ємності 

конденсаторної батареї збудження. Аналіз 

отриманих залежностей показав, що за швидкодією 

більш привабливим є варіант стабілізації напруги по 

каналу передачі реактивної енергії (рис. 12, б), у 

цьому випадку час регулювання становить 

treg = 0,6 с.  
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Рисунок 12 – Машинограма напруги на затискачах 

АГ при підключенні/відключенні освітлювального 

навантаження потужністю 0 06c GP , P : 

а) ωпд = var; б) Сreg = var 

 

При регулюванні по каналу передачі механічної 

енергії (рис. 12, а) час регулювання збільшується 

практично в три рази і становить treg = 1,9 с. Але при 

цьому слід зазначити, що для регулювання напруги 

асинхронного генератора шляхом 

введення/виведення додаткових ємностей 

збудження необхідно мати значний запас блоків 

конденсаторів. Так, для розглянутого випадку 

підключення освітлювального навантаження 

0 06c GP , P  ємність додаткової конденсаторної 

батареї в 1,4 рази більше початкової ємності 

збудження і становить відповідно Сreg = 14 мкФ, 

С1 = 10 мкФ. 

На рис. 13 представлені машинограми напруги 

на затискачах АГ з підключенням АД потужністю 

(450 Вт) 0 38m GS , S  при прямому пуску  

(рис. 13, а) і за допомогою пристрою 

«квазісприятливої» комутації навантаження 

(рис. 13, б) відповідно до отриманої умови в [10].  
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Рисунок 13 – Машинограма напруги на затискачах 

АГ при підключенні АД потужністю 0 38m GS , S : 

а) прямий пуск; б) пуск з реалізацією умов 

«квазісприятливої» комутації 

 

З наведених машинограм видно – розроблений 

спосіб підключення АД з керуванням динамічними 

моментами, що реалізує режим «квазісприятливої» 

комутації дозволяє, підвищити потужність АД, що 

вдало запускається від АГ, і підтверджує отримані 

теоретичні результати. 

 

Б. Дослідження режимів роботи локального 

автономного джерела енергопостачання на базі 

моторолера 

Були проведені експериментальні дослідження 

режимів роботи локального АДЕ в польових умовах, 
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а саме сформованого з наявного електротехнічного 

обладнання – транспортного засобу у вигляді 

моторолеру і все того ж асинхронного двигуна з к.з. 

ротором типу АИР120А4 потужністю 1,2 кВт, що 

переводився в генераторний режим з ємнісним 

самозбудженням. Зовнішній вид такого локального 

АДЕ представлено на рис. 14 і 15.  

 

 

Рисунок 14 – Зовнішній вигляд локального АДЕ  

на основі моторолера 

 

 

Рисунок 15 – Зовнішній вигляд пристрою відбору 

потужності з колеса моторолера 

 

Досліджувались наступні режими роботи: 

–  самозбудження АГ на неробочому ходу  

(рис. 16); 

–  навантажувальні режими роботи АГ: 

а)  підключення споживачів з активним 

характером навантаження 200lR   Ом (рис. 17); 

б)  підключення споживачів з активно-

індуктивним характером навантаження  

200lR   Ом, 0 003lL ,  Гн (рис. 18); 

в)  підключення рухового навантаження: АД 

потужністю 370 Вт: синхронна/номінальна 

швидкості обертання – 1500/1365 об/хв; активні 

опори статора/ротора – 31,3/25,7 Ом; реактивні 

опори статора/ротора – 15,8/33,1 Ом; 

електромагнітний момент – 2,59 Н
.
м; момент інерції 

– 0,0014 кг
.
м

2
 (рис. 19); 

–  одноканальний спосіб стабілізації вихідних 

параметрів АГ: 

а)  регулювання ємнісного струму збудження 

шляхом вкл./викл. додаткових ємностей Сreg  

(рис. 20 і 21); 

б)  регулювання частоти обертання ДВЗ 

моторолера (рис. 22); 

–  двоканальний спосіб стабілізації вихідних 

параметрів АГ – вкл./викл. додаткових ємностей Сreg 

та регулювання частоти обертання ДВЗ  

(рис. 23 і 24). 

Експериментальні дані на графіках наведені у 

відносних одиницях: 10*
факт номU U / U  – вихідна 

напруга АГ, в.о.; 10*
факт номI I / I  – відносний 

струм статора АГ, в.о.; n  – кількість 

експериментальних замірів на періоді напруги. 
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Рисунок 16 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) процесу самозбудження АГ  
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Рисунок 17 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з активним характером 

навантаження 
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Рисунок 18 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з активно-індуктивним характером 
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Рисунок 19 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з руховим характером 

навантаження 
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Рисунок 20 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з активним характером 

навантаження та вкл./викл. Сreg 
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Рисунок 21 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з руховим характером 

навантаження та вкл./викл. Сreg 
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Рисунок 22 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з активним характером навантаження 

та регулюванням частоти обертання ДВЗ 
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Рисунок 23 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з активним характером 

навантаження та вкл./викл. Сreg і регулюванням 

частоти обертання ДВЗ 
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Рисунок 24 – Машинограми за напругою а)  

і струмом б) АГ з руховим характером 

навантаження та вкл./викл. Сreg і регулюванням 

частоти обертання ДВЗ 

 

ВИСНОВКИ.  

1.  Доведена працеспроможність запропонованої 

концепції створення автономного формованого 

джерела енергопостачання на основі системи 

«двигун внутрішнього згоряння – асинхронний 

генератор» з використанням обладнання іншого 

функціонального призначення. 

2.  Визначенні критерії експлуатації АДЕ в 

польових умовах для забезпечення енергією 

споживачів різних категорій, що дозволило 

сформулювати рекомендації щодо співвідношення 

потужностей генератора у складі локального АДЕ та 

споживача електроенергії з різним характером 

навантаження. Так, за умови прямого пуску для 

асинхронних електроприводів це співвідношення 

складає 0 2АД АГP / P , ; для електроприводів 

постійного струму – 0 4ДПС АГP / P , ; для 

споживачів зі статичним характером навантаження – 

0 6c АГP / P , . За умови використання пускових 

систем з керуванням електромагнітними моментами 

асинхронних електроприводів, зокрема при 

реалізації умов «квазісприятливої» комутації 

вдається покращити коефіцієнт використання 

потужності локального АДЕ майже в 2,5 рази – 

0 5АД АГP / P , . 

3.  Встановлено, що покращення 

енергоефективності локальних АДЕ можливе за 

рахунок застосування додаткових систем 

регулювання їх параметрів. Так, застосування 

системи додаткового ємнісного збудження АГ або 

системи регулювання частоти обертання 

приводного ДВЗ дозволяє забезпечити безаварійну 

роботу локального АДЕ з підключенням споживачів 

потужністю до 75 % потужності генератора. 

Більшою швидкодією характеризується система 

ємнісного збудження, час регулювання якої 

практично в три рази менший у порівнянні з 

регулюванням частоти обертання ДВЗ. Однак, для 

забезпечення якісних показників та широкого 

діапазону регулювання вихідної напруги локального 

АДЕ необхідно використовувати обидва канали 

регулювання його параметрів. 
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EXPERIMENTAL STUDIES OF OPERATING MODES LOCAL AUTONOMOUS POWER SUPPLY 

SOURCES WITH INDUCTION GENERATORS 

Iu. Zachepa, N. Zachepa, O. Chornyi, A. Gladyr, О. Khrebtova, І. Serhiienko, V. Prokopenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: zachepaiurii@gmail.com 

Purpose. Experimental studies of modes of operation of local autonomous energy sources based on electrical 

equipment and power plants of other functional purposes in order to ensure the generation of electricity to consumers in 

both stationary and field conditions. Methodology. large-scale experimental research using modern means and methods 

of measuring, processing and transmitting information. Result. Proposed concept of creating an autonomous molded 

power supply based on the system "internal combustion engine-induction generator" using equipment for other 

functional purposes. determined the limits of the steady operation of typical consumers of electric energy during the 

connection to local autonomous power supply sources, which makes it possible, at their formation, to choose the 

required electrotechnical and electromechanical components according to the load. It is proved that the improvement of 

energy efficiency of local autonomous power supply sources is possible due to the use of additional control systems for 

their parameters, namely, a two-channel control system for additional capacitive excitation of the generator and the 

speed of the internal combustion engine Originality. Determining the criteria for local autonomous power supply 

sources operation in the field to provide energy to consumers of different categories, which allowed to formulate 

recommendations on the ratio of generator power in the local autonomous power supply sources operation and 

electricity consumers with different nature of the load. Practical value. The workability of the proposed concept is 

proved by the concept of creating an autonomous molded power supply according to the scheme "internal combustion 

engine – asynchronous generator" of electrical equipment for other functional purposes. Figures 24, tables 3, 

references 11. 

Key words: autonomous power supply, vehicle, internal combustion engine. induction generator. 
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