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Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи:  
 

Одним з найважливіших умов ефективного використання електричної 

енергії в сільськогосподарському виробництві є забезпечення надійного 

електропостачання споживачів. Ряд галузей сільського господарства 

вимагають високої надійності електропостачання. Перебої в 

електроживленні від аварійних і планових відключень завдають економічних 

збитків агропромисловому комплексу. Тому проблема надійного забезпечення 

сільськогосподарського виробництва електроенергією вимагає рішення. Це 

підтверджується спостережуваним і постійно зростаючим дефіцитом 

електроенергії в сільському господарстві, викликаним загальним станом 

паливно-енергетичного комплексу України. 

В даний час з метою забезпечення безвідмовності електропостачання 

часто застосовуються автономні джерела електропостачання на базі 

дизельних електростанцій. Поряд з цим використання технічних засобів, що 

забезпечують резервування електропостачання сільськогосподарських 

підприємств на базі наявного на ньому електрообладнання, є актуальним. Це 

зменшить капітальні витрати на придбання електростанцій і підвищить 

ефективність використання наявного в господарствах електрообладнання. 

Роботи зі створення і використання автономних джерел електричної 

енергії з використанням асинхронних машин ведуться вже кілька десятків 

років і становлять практичний інтерес. Подальше вдосконалення пристроїв 



перекладу асинхронних машин в режим асинхронних генераторів пов'язано з 

підвищенням техніко-економічних показників. 

Тому актуальною науково-практичною задачею є підвищення 

надійності електропостачання сільськогосподарських споживачів шляхом 

використання асинхронних машин в якості автономних асинхронних 

генераторів. 
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