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Enough considerable quantity of plants and equipments with propertys, which to
be allowed to define wrong on the basis of only advertising brief are amongst tne broad
nomenclature of industrial goods, which making by west company
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Пропонується оцінки впливу електромагнітних завад (ЕМЗ) на роботу
електротехнологічних установок здійснювати динамічними моделями,
дозволяючими оцінювати вплив як окремих видів ЕМЗ, так і їх сукупність і
охопити любі режими роботи електроприймачів.
Схеми керування електротехнологічними установками в сільському
господарстві в значній мірі насичені електронними компонентами і елементами
мікроелектроніки, які критичні до якості електричної енергії. Різного роду імпульсні і
електромагнітні завади в певній степені впливають на якість електроенергії в цілому.
Сучасне сільськогосподарське виробництво має значну кількість пристроїв
автоматики и мікропроцесорної техніки, тому питання діагностування і контролю
наявності в живильній мережі електромагнітних завад і оцінку їх рівня і характеру є
актуальними.
Для оцінки впливу електромагнітних завад (ЕМЗ) на різноманітні види
електротехнологічних установок (ЕТУ) необхідно їх представити у вигляді
динамічних моделей, дозволяючих оцінювати вплив як окремих видів ЕМЗ, так і їх
сукупність і охопити любі режими работи електроприймачів [1].
Якісні показники технологічного процесу ЕТУ в значній мірі залежать від
характеру зовнішнього впливу, який у загальному випадку може бути любим,
найчастіше це гармонічний і імпульсний впливи. При гармонічному впливу вішикає
дисперсія параметрів фізичних властивостей і поглинання

енергії впливаючого поля. При импульсному характеру впливу зовнішнє силове поле в
початковий період різко змінюється, переводячи систему в новий
квазіусталенний стан. [1]
Параметри мережі живлення ЕТУ при цьому суттєво змінюються в часі і

Ihe proposed estimation electromagnetic hindrance (EMH) influence upon electrical
technological plants to realize by transient models, allowing to estimate as parate MN
totality influence and to take account of any operating conditions electrical plants

