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Для визначення впливу частоти ЕЕС на режими роботи АГ 

проведене дослідження впливу частоти на величини їх 

паспортних даних, які використовуються для визначення 

коефіцієнтів в диференційних рівняннях, що описують 

моделі асинхронних машин

𝑃𝑖 = 𝑈𝑗
2𝛽 𝑠 /(𝛼(𝑠)2 + 𝛽 𝑠)2 ,

𝑄𝑖 = 𝑈𝑗
2𝛼(𝑠)/(𝛼(𝑠)2 + 𝛽(𝑠)2)

де: 𝛼 𝑠 = х𝑠
" +

𝑁

1+𝑠2𝑇1
2 +

𝑀

1+𝑠2𝑇2
2 - реактивна складова повного опору асинхронної машини в 

функції ковзання
𝛽 𝑠 = 𝑠𝑁𝑇1/(1 + 𝑠2𝑇1

2) +
𝑠𝑀𝑇2

1+𝑠2𝑇2
2 - активна складова повного опору асинхронної машини в

функції ковзання;

𝑠 = 𝑠 − 𝛥𝑠 − де ковзання ротора асинхронної

Δs=1-f1/fн -коефіцієнт, який враховує зміну частоти 𝑓н

х𝑠
″, 𝑁,𝑀, 𝑇1, 𝑇2 – параметри заступної схеми АГ визначені з використанням

методики за паспортними даними.

Активна і реактивна потужність асинхронної електричної машини може бути

описана рівняннями [1,2]:



Параметри заступної схеми асинхронної машини

 В якості прикладу для АГ потужністю 1600 кВт (4А3М-2500/6000УХЛ4) були 

розраховані графіки залежності активної потужності 𝑃(𝑠)𝑓=50.0, 𝑃1(𝑠)𝑓=49.0, 

повного струму І(𝑠)𝑓=50.0 , І1(𝑠)𝑓=49.0 і моменту турбіни  𝑚0(𝑠) в функції 

ковзання для 50Гц і 49Гц.

 Параметри заступної схеми АГ для 50Гц визначені з використанням 

методики на основі паспортних даних.

Таблиця 1. Параметри заступної схеми асинхронної машини 

Параметри х𝑠
" 𝑁 𝑀 𝑇1 𝑇2

Значення 0.18 3.4 0.078 367.44 9.774



Графік залежності активної потужності 𝑃 (𝑠)𝑓=50.0, 𝑃1 (𝑠)𝑓=49.0, 

повного струму І(𝑠)𝑓=50.0, І1 (𝑠)𝑓=49.0 і механічного моменту 

турбіни 𝑚0(𝑠) (𝑚0(𝑠) = 1)  асинхронної машини в функції 

ковзання



Зближені графіки залежності активної
потужності 𝑃 (𝑠)𝑓=50.0, 𝑃1 (𝑠)𝑓=49.0і механічного моменту 
турбіни 𝑚0(𝑠) асинхронної машини в функції ковзання



Зближені графіки залежності повного струму 

I(𝑠)𝑓=50.0, І1(𝑠)𝑓=49.0 асинхронної машини в функції 

ковзання



Зближені графіки залежності активної потужності 

𝑃(𝑠)𝑓=50.0,𝑃1(𝑠)𝑓=49.0, і механічного моменту турбіни  

𝑚0(𝑠) асинхронної машини в функції ковзання



Аналіз графіків

 Аналіз графіків активної потужності 𝑃1(𝑠)𝑓=49.0 , повного струму

І1(𝑠)𝑓=49.0 і механічного моменту турбіни 𝑚0(𝑠) асинхронної машини

дав можливість визначити паспортні дані АГ для частоти 49Гц.

Паспортні дані
Кратність пускового струму

𝑘д

Кратність 

максимал

ьного 

моменту

𝑏н

Кратність 

пускового 

моменту

𝑚к

𝑐𝑜𝑠𝜑
Ковзання ротора

𝑠н

Значення для 

49Гц
5.497 2.0 0.54 0.93 0.0102

Значення для 

50Гц
5.5 2.1 0.6 0.87 0.01

З графіків видно, що паспортні дані асинхронної машини для частоти 49Гц

відрізняються від отриманих для номінальної, що вимагає уточнення

параметрів заступної схеми х𝑠
" , 𝑁,𝑀, 𝑇1, 𝑇2, за якими буде моделюватися

режим АГ в умовах, коли частота напруги в ЕЕС відрізняється від

номінальної.



Схема розподільної мережі

В якості прикладу для даного асинхронного генератора ВЕС (режим 49Гц і 

50Гц)  були проведені розрахунки перехідних режимів в розподільній мережі ЕЕС 

при зниженні напруги на лінії зв’язку з ЕЕС до 0.5Uс на протязі 20 секунд..



Результати моделювання режиму збурення в 

розподільній мережі ЕЕС для 49Гц



Порівняльний розрахунок для 50Гц
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