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Алғысөз 
 

 Оқу құралында электр энергиясы шығындарының есептелуі мен 

талдануы бойынша деректемелер, аймақтық электр желілерін төмендетудің 

нормалауы мен іс шаралары қазіргі әдістерде енгізілген. Шығындардың 

дұрыс есептеуін реттегенде бірден бір негізгі мәселе болатын бөлшек 

нарығындағы электр энергиялар мен қызметтерді ұйымдастыру. Техникалық 

және коммерциялық шығындардан тұратын электр энергиясының соңғы 

жылдардағы есептемедегі шығындары ұлғаюы мүмкін. Негізінде бұл 

олардың коммерциялық құрамының ұлғаюына байланысты. Бұның өзінде 

электр энергиясының тарифын айқындау мен дәлелдеу, және де электр 

энергиясын үнемдеудің іс-шараларын таңдау үшін электр энергиясының 

технологиялық және коммерциялық шығындарынан тұратын ара 

қатынастарды нақты орнату қажет. Себебі 6-10кВ электр желілеріндегі 

электр энергиясы шығындарын есепке алуы елеулі жоғарылады, онда нақты 

технологиялық шығындардың есептеу әдісін жетілдіру бойынша 

зерттемелерді өткізуі берілген кластардағы желілерінің кернеуі мен электр 

энергиясы шығындары нормативті сипаттамасының негіздері (ЭЭШНС) 

арқылы болады.  

 Технологиялық шығындардың есебіне сәйкес 6-10 кВ желілерінде 

мезгілдік тербелістер болады: минимум шығыны (7-8%) қыс, максимумы  

(10-11%) – жаз айларына келеді. Шығын құрылымының үнемді бөлік құрамы 

50 ден 80% дейін өзгереді.  

 ЭЭШНС есептеу нәтижесінде негізгі факторлармен бейнеленген 6-10 

кВ үлестіруші желілеріндегі келесі ұсынылған технологиялық шығындардың 

есептеу әдістерінде қателіктер болады:  

1) Желілер мен трансформаторлардың электр энергиясы шығындарын 

әрбір ағымды есептегенде жүктеме кестесінің өзгерулерін есептеу 

теңдеулерінде ескерілмейді.  

2) Желі элементтеріндегі электр энергиясы шығындары тұрақты 

кернеудің барлық сұлба нүктелерімен есептелінеді; соның өзінде ауылды 

жерлерде 10кВ желілердің ұзақтығы көп кернеу шығындарын алып келеді.  

3) Реактивті қуаттан өтетін электр энергиясының шығындарын 

құрайтын 𝑡𝑔𝜑 жүктемесі қуат коэффициентінің тұрақты мәнін енгізумен 

ескеріледі, яғни реактивті қуат бойынша тұтынушы жүктеме кестесін есепке 

алмайды.  

4) Қосымша қуаттану көздерін пайдаланған тұтынушылардың 

шығындары жоғарылайды, апат болғанда және сұлба өзгерісін арнайы 

өшіргенде желі элементтерінің жылдық шығын шамасы ескерілмейді.  

     5) Аймақтық желілердегі оқшауланған желілердің бір фазалық 

тұйықталуында біраз уақыт желілер жұмыс жасауы мүмкін, симметриялық 

болмайды, бұл электр энегриясының шығындарын жоғарылауына алып 

келеді.  
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Оқу құралы электр энергиясы мамандығының студенттеріне курстық 

және диплом алды жұмыстарды орындауға пайдалануға болады.  

 

1 Терминдер  

 

Есептік (нақты) шығындар – бұл желіге түскен және желіге электр 

энергиясымен жіберліген электр энергия айырмасы, таратушы желінің (АЭК, 

РЭС) кірісінде және оны желінің шығысына жібергені (тұтынушыда) 

орнатылған есептеу құрылғысының көрсеткіші бойынша анықталады.  

Техникалық шығындар – бұл электр желілері бойыша электр 

энергиясын жіберуде және таратуда болатын электр құрылғылары мен 

сымдардағы физикалық үдеріспен айқындалған шығындар. Техникалық 

шығындардың сәні желі режімі мен параметрлеріне, жүктеме тогының 

шамасына және оны фаза бойынша бір қалыпты таратуына байланысты.  

Өз қажеттілігіне жұмсалатын электр энергиясы шығындары – бұл 

аралық стансаның технологиялық құрылғыларына кеткен электр энергия 

шығындары мен қызметкерлерінің өмір сүру деңгейін жақсарту үшін 

жасалған қамтамас етулер.  

Коммерциялық шығындар – бұл есептеуіш көрсеткіші арқылы электр 

энергиясын төлегенде және басқа да электр энергиясын пайдаланғанда 

немесе электр энергиясын ұрлау нәтижесінде болған ұйымның теріс 

бақылауларының шығындары.  

Метрологиялық шығындар – бұл құрылғы өлшемінің қателіктерімен 

айқындалатын шығындар.  

Нормативті шығын мәні – бұл электр желілерінде электр энергиясын 

беру мен оны таратумен айқындалған шығын мәні. Ол аналитикалық – 

есептік, статистикалық – ықтималдық және эксперименттік әдістер арқылы 

анықталады.  

Нормативтік шығындардың ықтималды мәні желідегі электр 

энергиясын жіберу мәнінің арасындағы технологиялық шығын мәнінің 

сомасын анықталады. ҚР бекіткен нормативті шығындар ережесімен 

қабылданған нормативті шығын мезгіл кезеңдері анықталып қолданылады: 

жылға, тоқсанға, жарты жылға. 

Қазіргі кезде электр энергиясының нормативті шығыны техникалық 

шығындардан құралады: шартты-тұрақты, ауыспалы немесе жүктемелі 

шығындар және аралық стансаға қажетті шығындар.  

Норма үстіндегі шығындар – бұл есептік және нормативті шығындар 

арасындағы айырма. Қазіргі кезде норма үстіндегі шығындарды техникалық, 

коммерциялық және метрологиялық шығындар құрайды. Электр желісіндегі 

нормативті шығын деңгейін есептегенде қателіктерімен белгіленген немесе 

нормалық есептемелерінің параметрлері нақты параметрлер ерекшелігі 

нәтижесінде пайда болатын норма үстіндегі шығындар.  
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2 Электр желілері бойынша электр энергиясын таратудың 

технологиялық шығындары 

 

2.1 Электр энергиясы шығындарының негізгі түсініктері, түрлері 

мен құрылымдары 

 

Электр энергиясы дербес өнім түрі, оны тасымалдау осы өнім бөлігінің 

белгіленген шығын есебінен жүзеге асырылады, мақсат осы деңгейде нақты 

шығынды ұстау және тиімді деңгейін анықтау болады. «Электр желілері 

бойынша электр энергиясының технологиялық шығынын беру» терминін 

қолданған дұрыс, бірақ та есептеме жасағанда «электр энергия шығыны» 

деген терминнің қысқа нұсқасы пайдаланылады.  

Электр жүйелеріндегі электр желілері бойынша электр энергиясына 

технологиялық шығынды беру деңгейі бірінші кезекте электр желілерді 

дамытуға қаржы салу көлемімен және электр жүйедегі сұлбалардың өзгеруі 

мен оның режімдері үнемі өзгерістермен анықталады.  

Электр желілерінде энергия шығынын талдағанда келесідей 

қарастыруға болады:  

- энергияға қажетті технологиялық шығын оның энергожүйедегі тиімді 

режім жұмысының шартты берілісі; 

- тиімді технологиялық шығындар; 

- тиімді режімнен ауытқыған қосымша технологиялық шығындар; 

Энергия шығындарының есептемелері әсер ететін факторлардан 

туындайтын ұсыныстар талдау негізінде орындалады:  

- электр берілістер желілерің жүктемесі; 

- қуаттың алмастыру ағымы; 

- реактивті қуат ағымының өтелу деңгейі; 

- тиімді режімді жақындату деңгейі; 

- желі режімін енгізудегі автоматтандыру деңгейі. 

Нақты (есептік) шығындарды Wж.ж электр жүйедегі құрсымды (шина) 

желіге жіберілген электр энергиясындағы айырма ретінде және Wт.т 

тұтынушымен төленген электр энергиясы пен Wө.қ.энергожүйедегі өндірістік 

қажеттіліктерге кеткен сомамен анықтайды:  

 

ΔW= Wж.ж- (Wт.т. +Wө.қ.)                        (2.1) 

 

 Бұдан, ΔW шамасы өзіне тек желілер мен оның жұмыс режімдерінің 

техникалық жағдайын сипаттайтын техникалық шығындардан ΔWт және де 

басқа да оны құрайтын айтулы олқылықтарды анықтайтын айырма 

бөліктерін қосады. Бұл шығындар бөліктерін көрсету үшін «коммерциялық 

шығындар» терминін қолданады.  
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 ΔWт техникалық шығындардың нақты шамасын тек есептеу арқылы 

мүмкін болады. Белгілі техникалық шығындарды коммерциялық 

шығындардың нақты шамасы келесі теңдеу арқылы анықталады:  

ΔWк =ΔW - ΔWт      (2.2) 

 

 Экономикалық дәделденген (оңтайланған) техникалық шығындар ΔWт.д.  

нақты шығын ΔWт мен шығындарды төмендету δWо арасындағы айырма 

болады, аз дегенде 8,3 жыл ішінде шығындар ақтауға жасайтын іс-шаралар 

арқылы жетуі мүмкін:  

 

ΔWт.о. = ΔWт - δWо     (2.3) 

 

ΔWт.о. тиімді шығындарды бір рет анықтап және жету мақсаты ретінде 

қолдану тұрақты амал бола алмайды. Сондықтан тиімді шығындардың 

амалдар қатарын ұсыну мүмкін, оның әрқайсысы өзінің есептеу кезеңіне 

сәйкес болады. Бұл жүктеме қатарлары мен сұлбасының мәліметін болжауы 

анықталғанда ғана түзетіледі.  

Энергия шығындарын тұрақты және айнымалыға бөлу қарастырылған. 

Тұрақты шығындар – желі элементінің жүктемесіндегі сәл өзгеріс 

шығынын атайды және бұл өзгерісті ескермесе де болады.  

Айнымалы шығындар – бұл элемент жүктемесіне тәуелді шығынның 

бір бөлігі. Бұның өзінде шығындар кернеу деңгейімен таратылады (2.1 кесте), 

 

2.1 кесте 

Кернеу сатылары, 

кВ 

Айнымалы 

шығындар, % 

Тұрақты 

шығындар,% 

Сомалық 

шығындар, % 

1150-500 40-50 50-60 2-3 

220-110 50-70 30-40 3-4 

барлығы: 40-50 50-60 6-7 

 

 Жоғарылаған техникалық шығындардың айқындалған элементтері мен 

электр энергиясының дұрыс емес есептеудің нақты орындарын табу энергия 

шығындарын талдау соңы болады. Шығындар талдауын өткізу төмен еңбек 

шығындары арқылы жоғары шығындар орындарын табу арқылы 

ұйымдастырылуы қажет.  

 Бұл, алдыңғы теріс ақпарат пен есептеу тәсілін ескеретін барлық 

жасаушы техникалық шығындар есебін өткізу мен олардың болар 

шамасының аралығын бағалау арқылы болуы мүмкін.  

 Энергия шығындарын талдағанда нақты динамиканың түрлі көрсеткіш 

өзгерістері динамика заңдылығымен салыстыру арқылы болады.  

 Энергия шығындарын талдау міндеттері жүйелер арасындағы 

шығындардың ағымдарына байланысты жеңілдетіледі.  

 Әрбір электр стансалар, аудандар мен жалпы энергожүйелер бойынша 

энергия теңгерімін құру талдаудың негізгі түрі болады.  
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 Әртүрлі телімдерге жауапты бөлімшелер және жұмыс бағыты дұрыс 

анықталған толық ақпараттар мен нақты есептеу тәсілдері қолданылса,   онда 

нақты техникалық және коммерциялық шығындар бөлінуі мүмкін.  

2.2 Электр энергиясының техникалық шығындары 

 

Техникалық шығындар құрылым келесілерден тұрады (2.1 сурет): 

- жүктеме шығындар желілерде, қуаттты трансформаторларда және 

автотрансформаторларда ΔWж болады; 

- трансформаторлар мен автотрансформаторларда ΔWб.ж. бос жүріс 

шығындары болады;  

- әуе желілерінде жиек шығындары ΔWжиек болады;  

- стансаның өз қажеттілігіне ΔWс.қ. электр энергиясының шығындары 

жатады;  

- электр энергиясындағы құрылғылардың теңгерім шығындары – 

статистикалық конденсатор батареясы (СКБ), минхронды өтемдеуіштерде 

(компенсатор) (СӨ), СӨ режімінде жұмыс жасайтын генераторларда, 

статистикалық тиристорлар өтеуіштерінде (СТӨ) ΔWс.ө. болады; 

Станса астындағы реакторлардың шығындары ΔWр жатады; 

Электр энергиясы есептеуішін қоса ΔWт.ө. трансформаторлар ток пен 

кернеудің өлшемдері және олардың екінші тізбектерінің шығындары жатады.  

 

 

Техникалық шығындар 

 

Жүктелген Бос жүріс Климаттық Өз қажеттілігі 

үшін 

шығындар 

 

Желілерде, 

трансформаторларда, 

раекторларда, ӨК, 

ЖЖБ 

Трансформаторларда, 

өтемдеуіш 

құрылғыларда, ӨК, 

желі кабельдерін 

айыру 

Айыру 

бойынша ток 

кемуінің жиегі 

Аралық 

стансаға 

жабдықтар 

 

2.1 сурет – Техникалық шығындардың құрылымы 

 

Желі мен қуатты трнасформаторлар шығындарынан басқа жүктеме 

шығындары құрылымдық шығындарға сәйкес, тек трансформатор тогының 

өлшеуіші, жоғары жиелік бөгеттердің (ЖЖБ) ЖЖ-байланыс пен токтан 

шегеретін раектордың шығындарынан болады. Бұл барлық элементтер 

«қырқу»  желісін қосады, яғни дәйекті түрде, сондықтан оның ішіндегі 

шығындар оның арасынан жүрген қуатқа байланысты. Бұл эелементтер 

шығындарды жалпы шығынның өз бөлігін құрайды, бірақ та оның 
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қарапайым есептелуі олардың шығын шамасының сомасын есептеуде жоққа 

шығаруға болмайды.  

Трансформатор тогының шығындары. ТТ қуат белсенділігінің 

шығындары мен оның    екінші  тізбегі үш жасауыш сомасын анықтайды: ΔР1     

бірінші және ΔР2 екінші орамдар шығыны мен ΔРн2 екінші жүктеме тізбегінің 

шығыны.  

 Жалғыз ТТ кернеуінің бірінші орамындағы қуат белсенділігінің 

шығыны номиналды тогы 6-35 кВ болғанда орта есеппен алғанда – 40 Вт, ал 

ТТ кернеуіндегі 110 кВ және 100 Вт жоғары болады.  

 Кез келген ТТ кернеуінің екінші орамынағы қуат белседілігінің 

шығыны номиналы тог кезіне 6 Вт шамасына болады. Әрбір ТТ кернеуінің   

6-35 кВ екі екінші орамалары бар, ал ТТ кернеуінің 110 кВ және одан 

жоғары-төртеу болады.  

 Екінші тізбектің нормаланған жүктеме шамасы көбінесе ТТ кернеуінің 

10 кВ және номиналды тогы кем дегенде 2000 А құрайды, желіде 

пайдаланатын (ТТ бірінші тобы) ТТ негізгі барлық бөліктері, ТТ нақты 

класта 10 В-А, Ктт=1,0-да Ктт=0,5 мен 15 В-А құрайды. ТТ кернеуінің 10 кВ 

және номиналды ток 2000 А мен одан көп ТТ кернеуінің 35 кВ үшін (ТТ 

екінші тобы) бұл шамалар екі есе көп, ал 110 кВ ТТ кернеуі мен одан жоғары 

үшін (ТТ үшінші тобы) – үш есе көп. Бұл мәліметтер келесі теңдеуге 

шамалас ұқсайды 15NГР√КТТ, мұнда NГР – топ нөмірі. 

 Екінші тізбек жүктемесін құрайтын белсенділігі қуат жүктемесінің 

коэффициентіне байланысты. Үлгілік шама cos 𝜑2 = 0.5. 

6-35 кВ желілерінде (желіде жерге тұйықталған нейтральдың 

тиімсіздігі) екі ТТ бір байланысқан, ал 110 кВ және одан жоғары желілерде – 

үш ТТ орнатады.  

 Д (күдер) ұзақтығындағы есептеу кезеңінде, мың кВт сағ, бір 

байланыстағы ТТ электр энергиясы шығыны үшін айтылған сомасын жалпы 

теңдеумен көрсетуге болады:  

 

  ∆𝑊𝑇𝑇 = (𝑎 + 𝑏√𝐾𝑇𝑇)𝛽ТТэТэ
2 24д−6,                               (2.4) 

  

 Мұнда 𝛽ТТэТэ
2  - ТТ ток жүктемесінің балама коэффициенті; 

          a мен b – ТТ салыстырмалы қуат шығынына байланысты коэффициент 

және оның ∆р𝑇𝑇 екінші тізбегінің келесі түрлері: 

 ТТ бірінші тобы үшін  -         

 ∆р𝑇𝑇 = 2⌊40 + 2(6 + 0.5 ∙ 15√𝐾𝑇𝑇)⌋ = 104 + 30√𝐾𝑇𝑇; 
 ТТ екінші тобы үшін –          

 ∆р𝑇𝑇 = 2⌊40 + 2(6 + 0.5 ∙  30√𝐾𝑇𝑇)⌋ = 104 + 60√𝐾𝑇𝑇; 
ТТ үшінші тобы үшін –  

 ∆р𝑇𝑇 = 2⌊100 + 4(6 + 0.5 ∙ 45√𝐾𝑇𝑇)⌋ = 372 + 270√𝐾𝑇𝑇; 
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Мысалы 2.1. 10 кВ ТТ кернеуінің 1000 А номиналдағы тогы (NГР=1) және 110 

кВ (NГР=3) ТТ кернеуінде КТТ=0,5 мен βТТ=0,5 қаңтар айына электр 

энергиясын есептеу (Д=31) 

 Шешімі. (2.4) теңдеуі бойынша анықтаймы:  

 10 кВ ТТ кернеуі үшін ∙ 

 ∆𝑊𝑚𝑚 = (104 + 30√0.5)0.52 ∙ 24 ∙ 31 ∙ 10−6 = 0.023мың кВт. сағ 

110 кВ ТТ кернеуі үшін  

 ∆𝑊𝑚𝑚 = (372 + 270√0.5)0.52 ∙ 24 ∙ 31 ∙ 10−6 = 0.104 мың кВт. сағ 

 

2.3 Электр энергиясының бос жүрісінің шығындары. 

 

 Қуатты трансформаторларда электр энергиясының бос жүрісінің 

шығындары паспорт мәліметтерінде белгіленген қуаттың бос жүрісінің 

шығындары ∆Рх кВт арқылы, мың кВт.сағ., теңдеуін анықтайды:  

 

     ∆𝑊х = 24Д∆Рх10−3     (2.5) 

 

 Құрылғылардағы өтелетін шығындар (ҚӨ) құрылғы түрлеріне 

байланысты. Реактор тармақтарындағы шығындарды реактордағы белгілі 

қуат шығындар негізінде теңеу (2.5) арқылы анықтайды. Паспорт 

мәліметтерінде олар бос жүріс шығындары деп аталмайды, қарапайым 

рекатор шығындары деп аталады, бірақ та трансформаторларда ∆Рх 

шығындары сияқты қасиеті бар.  

Конденсатор батареяларының шығындарын ∆Ркб кВт/ток. белігілі 

қуаттың салыстырмалы шығыны негізінде анықталады:  

    

    ∆𝑊БК = ∆рБК𝑊𝑄БК,     (2.6) 

 

 Мұнда 𝑊𝑄БК - рекативті энергиясы, есептік кезеңде жасалған 

конденсатор батареясы. Әдетте ∆рБК = 0,003. 

Статистикалық тиристормен өтелетін шығындар осы теңдеу арқылы 

анықталады. Тиристорлық өтеуіштер дара құрылысы бар, сондықтан белгілі 

өтеуіштегі салыстырмалы шығынды оның паспорттық мәліметі негізінде 

анықталады.  

 Синхронды өтеуіштердегі (СӨ) шығындарды теориялық түрде бос 

жүріс шығындарына жатқызуға болмайды, себебі шығындар әрбір электр 

машиналарында жүктеменің құрамдас бөлігі болады (трансформаторлардағы 

сияқты). Бірақ та, бұл құрамдас бөлік шығыны желі жүктемесіне байланысты 

емес, СӨ жүктемесіне байланысты, ал соңғысы желі жүктемесіне тікелей 

байланыспаған, СӨ шығындарын шығындардың түпкілікті шарттарына 

жалпы жатқызады.  

 Теңдеудің есептеу түрі:  
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  ∆𝑊𝑐𝑘 = ∆𝑃номТск [𝑑𝑥 + (1 − 𝑑𝑥)𝑘𝑚𝑎𝑥
2

𝑘
3+2𝑘3

2

3
]   (2.7) 

 

 мұнда ∆𝑃ном- номиналды жүктемедегі СӨ шығындары; 

 Тск - есептеу кезеңіндегі СӨ жұмыс уақыты (ол 24Д аз болуы мүмкін); 

 К𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑎𝑥/𝑄ном - СӨ максималды жүктемесінің коэффициенті;  

  

 𝑑𝑥 − ∆𝑃ном  шамасындағы бос жүріс шығындарының үлесі. 

 𝑑𝑥 шамасын СӨ қолдану үшін 03,05 ауқымында болады. Есептеу 

кезінде 0,4 орта шамасы пайдаланулыуы мүмкін.  

СӨ реактивті жүктеменің кестені толтыру коэффициентін СӨ 

шығарлыған Тсө уақыттағы 𝑊𝑄𝑐𝑘 реактивті энергия бойынша анықтайды.  

 

  Кз =
𝑊𝑄СК

𝑄𝑚𝑎𝑥𝑇СК
      (2.8) 

 

Бұл ретте 𝑊𝑄СК желінің реактивті энергиясына берген және тұтынған 

сомасымен жасалады.  

СК-SСК үлгілік қуаттар үшін ΔРном шамалары төменде берілген  

SСК, МВ∙А 5 7,5 10 15 30 50 100 160 320 

ΔРном, МВт 0,15 0,2 0,25 0,36 0,58 0,8 1,35 1,75 3,8 

ΔРном, % 3 2,7 2,5 2,4 1,9 1,6 1,4 1,1 1,2 

СӨ ретінде үнемді емес, жұмыстан алынып тасталған ескі 

генераторларды (трубинасыз турбогенератор) немесе негізгі міндеті бойынша 

бір мерзімде пайдаланбаған станса қолданылысындағы генераторларды 

қолданады. Соңғылардың шығындары желі жүктемесіне емес, СӨ өз 

жүктемесі мен трубинаның жұмыс режіміне байланысты.  

Осындай қуаттағы СӨ шығындарымен салыстырғанда СӨ режіміне 

ауыстырылған генераторлар жұмысының түрлі режімдері үшін шығынның 

жоғарылау коэффициенті төменде берілген:  

Турбогенератор: 

Турбинасыз       1,8   

Турбинамен, бумен тазартылған    3,9 

Бос жүрістегі турбина      10,7   

Гидрогенератор:  

Жабық бағытталған аппарат турбинасы   2,9   

Бос жүрісті турбина       10,7 

Трансформатор кернеулері, есептемелерді тікелей қосылған және ВЧ-

байланысқа қосылған құрылғылар шығындарынан тұрады. Трансформатор 

кернеуі бос жүріске жақын режімде жұмыс атқарады. ТК белсенді қуаттың 

шығыны ТК өз шығынынан және оның екінші жүктемесінен ΔРТК = ΔР1ТК+ 

ΔР2ТК тұрады.  

ΔР1ТК ТК өзіндегі шығындар трансформатордың құрыш магнит 

сымдарының негізгі шығындарынан тұрады. Ол номиналды кернеудің бір 

фазасына желінің номиналды кернеу санының теңдігі үшін номиналды 
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кернеумен жоғарылайды. 10 кВ кернеудің ТТ үшін олар 10 кВ шамасында, 

110 кВ – 110 кВ шамасында болады.  

ТК екінші тізбегінің нормаланған жүктемесі Sн2 ТТ номиналды 

жүктемесіне және оның нақты класына КТК сәйкес болады.  

20 кВ кернеумен және нақты класқа аз тәуелденген ТК үшін желілік 

сипаттама болады:  

   𝑆𝐻2 = 𝑆𝐻2√КТН, 

мұндағы 𝑆𝐻2 - 1,0 кластағы ТК нормаланған жүктемесі; 

ал өте жоғары кернеудегі ТК үшін        

     

   𝑆𝐻2 = 𝑆𝐻2√КТН 

 

cos 𝜑 мәні релелік қорғау құрылғысы мен электр энергиясы есептеуіш 

параметрлеріне байланысты. Электр механикалық реле мен индукциялық 

есептеуіштердің cos 𝜑2 = 0,5 орташа мәні және номиналды жүктемедегі ТК 

қосылған құрылғылардың тұтынатын қуат белсенділігін қолданған жағдайда 

Р𝐻2 = 0,5𝑆н2 ТК түрлі кернеулер үшін Р𝐻2 мәндері төменде келтірілген: 

 

𝑈ТГ,кВ  6-10 20-35 110 220 330 500 

𝛥Р2Т𝐻, Вт 40 60 300 300 225 225  

 

ТК екінші тізбектері тәжірибеде жиі ауыр болып келеді, сондықтан ТК 

𝛥𝛽2Т𝐻 екінші тізбектің жүктеу коэффициенті көрсетілген мәндерге көбейту 

қажет.  

ТК электр энергиясындағы аталған сомалық шығындарды ескеріп және 

оның екінші тізбекті жүктеуін келесі теңдеу, мың кВТ∙сағ. бойынша 

анықтайды:  

ТК кернеудегі 20 кВ үшін және төме 

            

  ∆𝑊ТН = (𝑈 + 𝛽2Т𝐻 Р𝐻2КТН)24Д ∙ 10−6   (2.9) 

 

ТК кернеуі үшін 20 кВ артық   

  

 ∆𝑊ТН = (𝑈 + 𝛽2Т𝐻 р𝐻2√КТН)24Д ∙ 10−6   (2.10) 

 

Мысал. КТН=0,5 мен 𝛽Т𝐻 =1,5-те 10мен 110 кВ бір фаза желі кернеуіне 

орныққан ТК қаңтар айына электр энергиясы шығындарын есептеу.  

 

Шешімі. (2.30) мен (2.31) теңдеулері бойынша анықтаймыз:  

 

∆𝑊ТН10 = (10 + 1.5 ∙ 40 ∙ 0.5)24 ∙ 31 ∙ 10−6 = 0.03 мың кВт. сағ ; 

∆𝑊ТН10 = (10 + 1.5 ∙ 300√0,5) 24 ∙ 31 ∙ 10−6 = 0.32 мың кВт. сағ 
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ЖЖ байланысына  қосылған құрылғылар үнемі тұтынудың режімінде 

жұмыс жасайды, сондықтан олардағы шығындарды қуаттың орташа 

шығындарымен анықтауға мүмкін болады. Түрлі кернеудегі құрылғылар 

үшін олардың мәндері ЖЖБ шығындарын есептеуі 2.2 бөлімде келтірілген.  

Өлшенетін трансформаторлар арқылы жұмыс жасайтын үшфазалы 

есептеуіштер олардың екінші тізбектегі элементтері болады, сондықтан 

олардағы шығындар ӨТ шығындарын есептегенде ескерілген. Есептеуіштің 

тікелей қосылыстарында қуат шығындары орташа 3 Вт кернеу тізбегін 

құрайды. Бірфазалы есептеуіштерде бір кернеу тізбегі болады. Үшфазалы 

есептеуіштерде тізбектер саны қосылу сұлбасымен анықталады. Мысалы, 

Арон сұлбасын пайдаланғанда бұндай тізбек екеу болады. Бірфазалы 

есептеуіштердің көпшілігі тұрмыстық абоненттерде орналастырылған. 

Есептеудің қарапайым шығындарын ескергенде теңгерімді де ескеру қажет.  

Кабель желілерінің шығындарын шектеу келесі теңдеумен анықталады 

(2.11) мың кВт∙сағ;            

   

  ∆𝑊каб = 24 Д𝑏с𝑈2𝑡𝑔𝜑𝐿каб     (2.11) 

 

Мұнда 𝑏с - кабельдің өткізу сыйымдылығы Сим/км; 

U – кернеу, кВ; 

Lкаб – кабель ұзындығы, км; 

tgφ – тангенс бұрышының электрлі емес шығындары келесі теңдеумен 

орындалады:  

tgδ=(0.003+0.00032Тсл)(1+аТТсл),    (2.12) 

 

 мұнда Т – кабельді пайдаланудың жылдық саны. 

 (2.12) теңдеуіндегі коэффициент мәні келесі түрде алынған. ХХ 

ғасырдың 60 жылдар басында шығарылған кабельдер үшін тангенс 

бұрышының электрлі емес шығындары орташа есеппен алғанда 0,011 

шығынды құраған. Қазіргі кабельдердің көрсеткіші 0,003 тең болды. 40 жыл 

ішіндегі технологиялардың дамуына байланысты шектелген материалдардың 

сапасы бірітіндеп жақсаруы желіленген тәуелділік болжайды, тангенс 

бұрышының электрлік емес шығындарын 0,008 төмендегені 0,0002 бір./жыл. 

беталысқа сәйкес келетінін айтуға болады. Бірінші жақшадағы мән кабельдің 

қызмет ету мерзімі үлкен болған сайын оны дайындағанда шеттеу 

сипаттамасы төмен болуын бұл факт көрсетеді. Бұдан басқа, пайдалану 

кезіндегі шеттеулер ескеріледі. Бұл кезде болған тангенс бұрышының электрі 

емес шығындар жоғарылауын екінші жақшада көрсетіледі. Ескіру 

коэффициентіне сәйкес ат=0,05. Түрлі қималдар мен кернеулердің кабельдік 

сыйымдылық өткізгіштер мәндері 2.2 – кестесінде берілген.  

 

 2.2 кесте – Кабельдердің сыйымдылық өткізгіштері, Сим/км – 10
-6

 

Қималар,мм 
Номиналды кернеу, кВ 

6 10 20 35 
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10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

56,51 

66,01 

103,7 

116,2 

131,9 

166,5 

219,9 

238,8 

263,9 

295,0 

392,9 

47,1 

53,4 

78,5 

97,4 

106,8 

122,5 

141,4 

153,9 

166,5 

182,2 

2383,8 

- 

- 

56,5 

62,8 

72,3 

81,7 

91,1 

97,4 

106,8 

116,2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

62,8 

69,1 

72,3 

81,7 

84,8 

- 

 

Мысал. 10 жыл қызмет еткен 10 кВ кернеудің, 70 мм
2
 қиманы, 10 км 

ұзындығының кабель желісінде шектелуі қаңтар айында шығындар сомалары 

есептелінеді.  

 

Шешімі. Тангенс бұрышының электрлі емес шығындарын (2.12) теңдеу 

арқылы анықтаймыз:  

 

tgδ=(0.003+0.000∙10)(1+0,05∙10)=0,0075, 

 

 (2.11) теңдеуге барлық мәліметтерді қойып келесіні аламыз:  

 

 ∆𝑊каб = 24 ∗ 31 ∗ 122,5 ∗ 10−6 ∗ 0,0075 ∗ 10 = 0,68 мың кВТ ∗ сағ 
 

2.4  Электр энергиясының коммерциялық шығындары 

 

Коммерциялық шығындардың екі негізгі себебі: тұтынушылардың 

электр энергиясын ұрлауы және оны мен төленімдерін бақылау 

ұйымдарының жетіспеуімен айқындалады. Бұл шығындар жалпы 

шығындардың пішімдемесінің нашар көрсетеді, әлеуметтік 

ұйымдастырулармен орындалынады. 

Коммерциялық шығындардың шамасын анықтайтын негізгі үш 

факторды белгілеу қажет. Коммерциялық шығындарға тиімді жіберудің 

тәсілдерін анықтау есептеуіш көрсеткіші бойынша емес, банк операциясы 

мен басқа да себептер қателіктерін бірнеше мәрте есептеуіштен алынған 

көрсеткіштерін есептеу жолдары арқылы жасалады.  

Есептеуіштің көрсеткішін бірнеше мәрте шешуі ай сайынға мәндер 

шығынын бұрмалауы мүмкін, бірақ жылдық мәні өтеледі. Сондықтан 

қызметкерлер жобаланған тапсырмаға қойылған айлық нормативті шығынды 

анықтағанда, айлар арасындағы шығындар бөліктерін динамикалық физика 

себептерімен айқындалатын мәндерді жөндеуге тура келеді.  

Жылдар бойынша айлық түзетулердің сомасы нөлге тең болуы тиіс.  
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Коммерциялық шығындардың деңгейі тұтынудың бақылау сапасын 

ұйымдастыруға байланысты:  

- төленім құжаттарындағы сәйкестендіру коды көмегімен нақты стансаға 

қатысты  барлық абоненттерді «байлануын» жүзеге асыруға болады;  

- барлық радиалдық кернеудің желілерінде бас бөлімшенің техникалық 

есептеме сметасымен орындалады (0,4 кВ дейін), егер тұтынушылардың 

төлемін қосқанда және осы желіге жіберілген мен осы коммерциялық шығын 

деңгейінің жоғарылауымен нақты желі аумағы табылады және электр 

энергиясының сәйкестігін қамтамасыз етуге болады; 

- инспекторларды арнайы жабдықтармен қамсыздандырып ток 

жүктемесінің қосылыстары мен электр энергиясының төленімдері 

арасындағы сәйкессіздігін табуға болады;  

- инспекторлар жұмыстарының сандары мен ұйымдастыруын қамтамасыз 

етуге болады.  

Сатып алу деңгейі мен аймақ тұрғындарының көзқарастары негізгі 

фактор болады. Тұрмыс деңгейі төмен елдерде коммерциялық шығындар 

деңгейі жоғары болатыны белгілі. Мысалы, Үндістанда электр энергиясы 

шығындарының сомасы 26% асып түседі. Буэнос-Айрес қаласының солтүстік 

аудандарында электр энергиясымен қамтамасыз ететін бір аргентиналық 

электр энергиясы компаниясының электр энергия шығыны 1992 жылдары 

30% асып түскен. Француз мамандары 1992 жылы компания 

жекешелендіруден кейін шығындарға алып келген жағдайларды талдау мен 

оны төмендету бойынша ұсыныстарын әзірлегенде, тұрмысы нашар 

аудандарда электр энергиясын ұрлау ұят емес болып саналатын ұжымдық 

әрекет ету түрлері орын алғанын атап өткен. Бұдан басқа, осындай 

аудандарда тұрғындарды әдістеріне ақшаға үйреткен кеңесшілер болған. 

Электрмен жабдықтайтын ұйым жұмысшылары мен оның ішінде 

басшыларының алаяқтық әрекеттері шыққан жағдайлар да болған.  

Алаяқтықпен күресу үшін 1000 қызметкер тартылған (фирма штаты 

3512 адамнан тұрғанда). Беске 1 млн есептеуіштер тексерілген. 300 мың 

астам тұрмысы нашар клиенттер ықтиярсыз шоттарын жазуға көшірілді. 

Абонент шотты бір рет төлемесе электрмен жабдықтауды тоқтату туралы 

шешім қабылданған. Алаяқтықпен ұсталған 60 жұмысшы электр 

жабдықтайтын ұйымнан шығарылған. Барлық осындай шаралар бес жылдың 

ішінде шығындарды 11,7% дейін төмендетті.  

ҚР тұрғындарының өмір сүру деңгейінде аталған коммерциялық 

шығындардың себептері жоқ екенін айтуға болмайды. Бұл шығындардың 

мәндерін желіге жіберілген электр энергиясының өзгері динамикасы мен көп 

жылдар кезеңіндегі алдыңғы есептеме шығындарын салыстыру негізінде 

бағалауға болады.  

20 жыл ішінде (971-1990жж.) СССР Энергиясы министрлігі желілерінің 

есептік шығындары желіге жіберліген электр энергиясынан 9% деңгейінде 

болды, оның 2,25% үнемі, ал 6,75% жүктеме шығындарын құраған. Есептік 

шығындарда коммерциялық шығындар үлесі азғантай болғанын айтуға 
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болады, себебі бұл уақытта тұрмыстық абоненттер энергиясын көптеп 

ұрлауына арнайы әлеуметтік жағдай болмаған, ал өндіріс орындары тіпті 

ұрлайтын себебі де болмаған, өйткені электр энергиясының төлемдерін 

жүргізу орталықпен жоспарланған.  

2001 жылы энергиясының тұтыну деңгейі 75% аумағын құраған, яғни 

1990 жылға қарағанда 1,34 есеге төмендеген. Жүктелген шығындардың 

абсолютті мәндері 1,34
2
 =1,8 есе төмендеген. Жүктелген шығындардың 

абсолютті мәндері өзгермеді. Егер жүктеменің төмендеуімен болған желідегі 

кернеудің жоғарылауын ескерсек (орташа 5,0%), онда жүктеме шығындары 

1,1 есе тағы да төмендейді (1,8∙1,1=2. бар болғаны), ал үнемі шығындар 1,1 

есе жоғарылады. Сатып алудағы пайыздық қатынас жүктемесі 1,4 есе 

жүктеме шығындарына 2/1,34=1,5 есе төмендеді және 6 75/1,5=3,3% тең 

болды. Бұл жағдайда техникалық шығындардың сомасы 4,5 + 3,3=7,8% 

құрады. Қайта құру кезеңінің бірінші жылдарында электр энергиясын 

тұтынудың төмендеуін есептелген шығындардың төмендеуіне алып келгені 

байқалады, мысалы 1991 жыл. Есептік 9-дан 8,5% түсіп қалды, себебі 

олардың динамикасы жоғарыда аталған физикалық факторларға байланысты 

анықталып, ал осы жылдары ұрлау көлемі дәстүрлі түрде төмен болды.  

АЭК желілеріндегі 89% есептік сомалық шығындарға, ал аралық 11% - 

«КЕГОС» ААҚ желілеріне сәйкес болды. Сонымен, АЭК желілеріндегі 

есептік шығындар 13,1∙0,89=11,66% құрады. Әлбетте, коммерциялық 

шығындар АЭК желілеріне қатысты, онда олардың құрылымындағы үлесі 

5,3/11,6=45,5%, яғни есептік шығындардың жартысын құрады. Бұл 

мәліметтерді біраз «жақсартады» деуге болады, қайта құру кезеңімен 

салыстырғанда шағын бизнестің дамуы есебінен төмен вольтті желілерді 

тұтыну маңызы жоғарылады және олардағы техникалық шығындарды 

көтерілді. Бірақ та көптеген төмен вольтты желілер көтерме сатып алушылар 

алып сатарлар теңгерімінде тұр (коммуналдық орындар желісі) және АЭК 

есептілік шығындарына олардағы шығындар қосылмайды. Бұдан басқа бұл 

жағдай көбінесе желідегі техникалық шығындардағы ғана емес 

коммерциялық шығындар деңгейіне де әсер етеді.  

 

2.5 Электр энергиясының жиегін бағалау шығындары 

 

Әрбір желі үшін жиектің салыстырмалы шамасы ай сайын келесідей 

болады:  

- «электр энергиясының техникалық шығынын талдау мен есептеу 

нұсқасы бойынша» «И 34-70-030-87»; 

- желі соңындағы есептеуіштер көрсеткішінің айырмасымен 

есептелінген толық шығындар негізінде анықталған жиек шығындарын 

талдау;  

- алдыңғы жылдың жиегінің шығынын өткен кезеңмен талдау. 
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Номиналдық кернеу мен табиғат жағдайына қарай 220 кВ желісіндегі 

жиектің шығыны мен ΔРк (кВт/км) салыстырмалы шығыны «И 34-70-030-87» 

нұсқаулығы бойынша орындалады: 

 

  ∆𝑊кор = ∑ ∆𝑃𝑘𝑖 ∗ 𝑙𝑖 ∗ 𝑡𝑖     (2.13) 

 

мұнда і – табиғат жағдайының индексі; 

lі – желі ұзындығы; 

і – табиғат мезгілінің tі – ұзақтығы. 

«И 34-70-030-87» нұқсаудың кестесінде келтірілген табиғаттың төрт 

мерзімі үшін түрлі кернеу кластар желісінде қуат жиегінің салыстырмалы 

шығындарын пайдалануға рұқсат етеді. Салыстырмалы жиектің кестедегі 

мәндерін есептеуде нақты жиек шығыны келесі себептер бойынша 

анықтайды:  

- 4 нақты ауа райын көрсетіетін салыстырмалы шығындар кестеде 

берілген, ал сол уақыттағы нақты ауа райының жағдайы үлкен ауқымды 

шоғыры бар екенін көреміз;  

- Республикадағы метеоқызметтерінің аймақтардағы ауа райы мен 

оның ұзақтығы туралы жағдайларын нақты ақпараттарды алу қиындыққа 

соқтырады. 220-500 кВ желісінің ұзындық жолы бойынша әртрүрлі 

климаттық зоналармен өтетін метеорологиялық бақылаулар айтарлықтай 

емес;  

- Желі ұзындығы бойынша ауа райындағы жағдай біркелкі емес 

біртіндеп өзгереді, бұл салыстырмалы шығындарды желі ұзындығына және 

осы кездегі ауа райының түріне қарапайым көбейу әдісімен нақты жиекті 

анықтауға болмайды.  

Кестеде келтірілген 220 кВ желісіндегі жиектің салыстырмалы 

шығыны 500 кВ желідегі салыстырмалы шығыннан іс жүрінде 

ажыратылмайды. «Басқару нұсқаулықтары...» әдістемесі бойынша 

орындалған есептемелер 220 кВ желідегі жиектің салыстырмалы шығыны 5-7 

краттан 500 кВ осындай желідегі шығынан төмен екенін көрсетеді.  

1999 жыл ішінде «KEGOC» ААҚ қызметкерлерімен жүргізілген 500 кВ 

желісіндегі нақты шығын бойынша есептемелер жасау, жиектің 

салыстырмалы шығынның қосымша бағалау үшін.  

Әрбір 500 кВ нақты желіні толық шығындарын ай сайын желінің 

соңындағы есептеуіш көрсеткіші айырмасымен анықтаған. Барлық МЭС-пен 

ПТД ұсынылған аралық стансаға электр энергиясының ай сайынғы теңгерімі 

екі желі соңындағы есептеуіш көрсеткіштер ақпараттарынан алынады. Егер 

әрбір желінің шығындарының нақты шамасы желіге қосылған болса жүктеме 

шығындарының есептеу мәні мен реакторлардағы шығындары алындаы. 

Есептеуішпен бекітілген электр энергиясын жіберу мен желі параметрінің 

жүктеме шығындары бір айға қосылған. Алынған айырма жиек шығыны 

болады. Алынған мәнді желі ұзындығына бөліп әрбір желідегі жиектің 

салыстырмалы шығынын аламаз.  
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Желі соңындағы электр энергиясы есебінің жүйесіндегі қателіктермен 

өлшенген (1-1,5%) жеке желідегі жүктеме шығынының мәні (2,5%). 

Сондықтан желідегі шығындарды есептегенде пайдаланатын жиектің 

салыстырмалы шығынының болжамды мәнін минимум қателікке алып келу 

үшін, оны бір мезгілдегі бірнеше айдың барлық аймақтардағы орташа мәні 

ретінде анықтайды (қыс: қайтар-наурыз, жаз: сәуір-қазан). Себебі түрлі 

желінің өлшенген қателіктері әртүрлі мәндері мен белгілері бар, 

салыстырмалы шығынның орташа мәнінің қателігі аз екендігі айқын, оны 

анықтағанда көп желі ескерілуі тиіс.  

1999 маусымға дейін салыстырмалы жиекті есептегенде, нұсқау ретінде 

17.04.87 ж. энергетика және электрификациялау бас ғылыми-техникалық 

басқармасы бекіткен «И 34-70-030-87» нұсқаулығы пайдаланылды. Осы 

нұсқаудағы 200 кВ пен 500 кВ желі шығындары максимум 1,5 есеге 

ерекшеленеді, ал басқа ауа райы жағдайларында бірдей.  

1999 ж. «... жиектегі шығындардың басшылық нұсқаулығы» әдісі 

бойынша екінші тоқсанда орындалған есептемелердің бірдей кернеуінде, 

бірдей ауа райының жағдайында жиектің салыстырмалы шығындары 500 кВ 

қарағанда 220 кВ желісі 5-7 есе төмен. Салыстырмалы жиектегі 

арақатынасындағы жақын мәндері [2] көрсетілген. Әртүрлі ақпарат 

көздеріндегі қабылданған жиектің салыстырмалы шығын мәні «И 34-70-030-

87» нұсқаудағы жиектің салыстырмалы шығыны 220 кВ желісінде 2,5-4 есе 

жоғарыласа, ал 500 кВ 1,5-2 есеге басқа ақпараттар көздерімен 

салыстырғанда төмендеді.  

 

2.6  Электр энергиясының аралық стансаға қажетті шығындары 

 

Электр энергиясының аралық стансаға қажетті шығындар нормасы – 

бұл осы электрді жоспарлы тұтыну көрсеткіші болады.  

Электр энергиясының аралық стансаға қажетті шығындар нормасының 

мақсаты оны есептеу, бақылау мен жоспарлау жүйесін реттеулері болады, 

сонымен қатар үнемділік режімі мен өзіне қажетті элекр энергиясын ток 

қабылдағышының тиімді шығындалуымен жүзеге асырады.  

Аралық стансаға қажетті электр қабылдағыштар құрамы.  

Аралық стансаға қажетті санаттарына тоқ қабылдағыштарымен электр 

энергиясын тұтыну жатады, технологиялық үдерісті өзгерту мен электр 

энергиясын таратуда аралық стансаға жабдықтардың әрекет ету жағдайларын 

қамтамасыз етеді.  

Келесі мақсаттарға электр энергиясын тұтыну аралық стансаға қажетті 

номенклатурасы кіреді:  

- трансформаторлар мен автотрансформаторларды суыту;  

- бөлмені жылыту, жарықтандыру мен ауаны тазарту (БЖСАП, БРҚ, 

ОБТ, аккумуляторлы, компрессорлы, өрт сөндіру сорғышы, синхронды 

өтеуіштер құрылғылар ғимараты, кіре берістері); 

- территорияны жарықтандыру; 
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- аккумуляторлық батарея құрылғыларын қуаттануы-қуаттау;  

- жедел тізбегі мен бақылау тізбегі (станса аралық айнымалы жедел ток) 

жылыту;  

- ТҚЖРТ ұяшығын (РҚ аппаратурасы мен автоматика, есептеуіштер 

немесе ажыратқыштар) және сыртқы құрылғылардың релелік шкафтарын 

жылыту; 

- майланған ауыстырып-қосқыштың багы мен жетегін жылыту;  

- қысқа тұйықталу мен анықтаушы жетегін жылыту;  

- ТКР құрылғыларының ауыстырып-қосқыш майлы багы мен жетегін 

жылыту;  

- ажыратқыш жетектің электр қозғалтқышын жылыту;  

- жылжымайтын бөлмелердегі электр есептеуіштері жылыту;  

- агрегатты шкафтар мен әуе айырып-қосқыштарды басқару шкафын 

жылыту;  

- компрессорлардың электр қозғалтқыштарын жылыту;  

- ауа жинағышты жылыту;  

- синхронды өтеуіштердің қосымша құрылғыларын жылыту (май 

сорғыштар, айналма сорғыштар, дренажды сорғыштар, жапқыштар, 

автоматика); 

- басқалар: дренажды сорғыштар, ТКР құрылғысы, тазартуыштар, ұсақ 

белдіктер мен құралдар және т.б. жылыту болады.  

Аралық стансаға қажетті электр қабылдағыштар жатады, оның барлық 

жабдықтарын аралық стансада пайдалану ерекшелігімен қарасытырылады: 

бөлмедегі басқару қалқанымен кондициолау (ыстық климат аймағында), 

аралық стансадағы ашық бөліктерінің құрылғылар жолдарын жылыту (қар 

басу аудандарында) және т.б. 

Аралық стансаға қажетті электр қабылдағыштар құрамына энергожүйені 

тұтынатын тұтынушылар кірікпеуі керек. Аралық стансаға қажетті электр 

қабылдағыштар тізіміне қосымшаларды енгізуде 29.04.80 жылғы № Б-6082 

«энергожүйенің шаруашылыққа қажетті электр энергиясын тұтыну 

номенклатурасы туралы» СССР энергия министрлігінің хаттамасын 

басшылыққа алу керек.  

Аралық стансаға қажетті электр энергиясы шығындар нормасын есептеу 

тәртібі:  

- аралық стансаға өзіне қажетті электр энергиясы шығынлар 

нормасының жылдық есебі жекеленген ток қабылдағыш электр 

энергиясының жылдық шығындар нормасына қосу арқылы болады. 

Жекеленген ток қабылдағыш электр энергиясы шығындар нормасы 

ұсынылған;  

- осы норманың нұқсауларында ұсынылған шамалы жылулар климаттық 

аудандарға берілген, егер басқа климаттық аудандарға қарасты энергожүйе 

теорриторияларын ескеріп және олар кестеде көрсетілсе. Температуралық 

коэффициенттерге сәйкес жабдықтар мен бөлмелерді өндірістік өнімдер үшін 
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жылыту электр энергиясының шығындарын түзетуде климаттық 

параметрлерді аудандыруды және сипаттауға енгізу.  

Айлық және тоқсандық көрсеткішті нормалау үшін 4.1 кестесіндегі 

жылдық пайыздықтан электр энергиясының өзіне қажетті шығын аздап 

таратылады.  

Түрлі жабдықталған аралық стансаға қажетті электр энергиясының 

шығын нормасын есептеу мысалдары қосымшада берілген. Әрбір реттің 

шығындалу нормасы келесі мәнмен анықталады:  

 

     𝑊 = 𝑊0𝐾едК𝑡, 

мұнда 𝑊0- электр энергиясының шығындалу нормасы бір (топқа) 

құралға немесе жалпы аралық стансаға берілуі; 

Кбір – бір құрылғының саны;          

К𝑡 – температуралық клэффициент.  

Аралық стансаға қажетті электр энергиясы шығынын нормалауда электр 

желісіндегі өндірістер мен АЭБ қарасты бөлімшелер бақылауымен жүзеге 

асыралады.  

Шығын нормасының есептеу мәні түзетулерін АЭБ басшыларымен 

нақты келісілген қажетті негіздемені ұсынып және аралық стансаның 

құрылғыларын пайдалануын рұқсат беру.  

Мысал. Аралық стансаға қажетті электр энергия шығынының нормасын 

есептеу.  

35 кВ аралық стансасы. Климаттық аудан – шамалы суы.  

Құрылғылар:  

Трансформатор 2хТМ-3200 

Ажыратп-қосқыш 4хВТ-35 

ТҚЖРҚ – 6 ұяшық 

Шешімі:  

БЖСАП жылыту      12,6∙1,25-15,75 

БЖСАП жетелдету мен жарықтандыру    1,7 

Сыртқы жарықтандыру      0,4    

Құрылғыны қуаттандыру-қуаттау   3,3  

Аккумуляторлы желдету    1,5 

ТҚЖРҚ жылыту      1,2∙6- 7,2 

Ацырып-қосқышты жылыту    35 кВ 0,5∙4-     2,0 

Телемеханика мен байланыс аппаратурасы 1,9 

Басқалар       2,2 

        _____________________  

        Барлығы 35,95 млн кВ. сағ. 
 

3    Электр желілеріндегі электр энергиясының техникалық 

шығындарын есептеу әдістері  

 

Шығындар есептемесі үш түрлі болады:  



25 
 

1) Электр желідегі элементтердің топтары бойынша энергия шығынының 

құрылымын анықтау; энергияның коммерциялық шығындарын бағалау; 

энергияның жоғары шығындар элементтерін табу мен оларды төмендету 

бойынша іс шараларды дайындау; энергожүйе мен бөлімшелерде электр 

энергиясын теңестіруін құру; энергожүйенің техника-экономикалық 

көрсеткіштері; есептеуішпен ескерілмеген тұтынушылардың энергия 

шығындарын қаржылау есептемелер жүргізу үшін орындалатын өтіп кеткен 

(ескі) есептемелер.  

2) Энергия шығындарының ағымдағы мәндерін бақылау мен олардың 

мерзімдегі өзгерту; электр желілерінің режімдер мен сұлбаларын жедел 

түзету; энергожүйе мен оның бөлімшелері бойынша қуат теңгерімін құру; 

энергия шығындарын болжағанда қолданатын мәліметтер базасын құру үшін 

жедел есептемелер. 

3) Келесі кезеңде болатын энергия шығындарын анықтау; энергия 

шығындарын төмендету бойынша іс шараларды жоспарлаудың тиімді 

бағалау; электр желілерін қайта жөндеуден өткізу нұсқауларын салыстыру 

үшін болашақтағы есептемелер.  

Электр желілері мен энергия шығындарымен қамсызданған ақпараттар 

сұлбасы мен режімдеріне байланысты түрлі әдістер қолданылады.  

  

3.1 35-500 кВ электр желілеріндегі шығындарды есептеу әдістері 

 

Қуат шығындары. U кернеуіндегі R кедергісі желі элементіндегі 

белсенді қуаттың жүктемелік шығыны келесі түрде теңдеуде берілген: 

 

∆Р =
P2+Q2

U2
R,      (3.1) 

 

Мұнда P мен Q – элементке жіберілген белсенді және реактивті қуат.  

Көп жағдайда P мен Q мәндері желі элементерінің басында белгісіз 

болады. Жүктелген желі торабында ғана белгіленеді (аралық стансада). Кез 

келген желіде электрлік есептеменің мақсаты олардың мәндерін 

тораптардағы әр желі тармақтарында P мен Q мәндерін анықтау болады. 

Желідегі қуат шығынының сомасы анықталғаннан кейін теңдеумен 

белігленген қарапайым мәндер сомасын қарастырады (3.1). 

Әртүрлі крнеу кластарымен түрленетін сұлбалары мен жүктемелерінің 

алдыңғы көлемі мен сипаттамасы туралы мәліметтер.  

35 кВ желі жүктемесінің тораптары мен P мен Q мәндерінің 

жоғарылығы. Әрбір элементтегі P мен Q шығындарын ТР есептеу 

нәтижесінде табу.  

6-20 кВ желісі үшін фидердің бас аумағы арқылы жіберліген электр 

энергиясы белгілі болады, яғни шығындар мен фидерді қосқанда ТАС                  

6-20/0,4 кВ нақты жүктеменің сомасымен анықталады. Фидердің бас 

аумағында энергияны жібергенде P мен Q орташа мәндері анықталуы 

мүмкін. P мен Q мәндерін есептеу үшін әрбір элементте ТАС арасындағы 
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жүктеменің сомасын таратуда қандай да бір болжамалар жасалуы керек. 

Әдетте, бұндай жағдайда ТАС пропорционалды бекіткен қуат жүктемесін 

тарату туралы жалғыз болжамдар қабылдауы мүмкін. Сосын қайталанған 

есептер арқылы бұл жүктемелерді төменнен жоғары және жоғарыдан төменге 

жіберіп жүктеме тораптары мен бас аумақтағы жүктемені берген желі 

шығындарының сомасын теңестіру арқылы блады. Осылайша жүктеме 

тораптарында жоқ болған мәліметтер жалған қалпына келтіріледі.  

Тапсырмаларда аталған желі элементтерінің сұлбасы мен параметрі 

шамамен белгіленеді. Есептеудің ерекшелігі болатын бірінші тапсырмада 

жүктеменің торабы бастапқы, ал сомалық жүктемені есептеу нәтижесінде 

алынады, екіншісінде – сомалық жүктеме белгілі, ал жүктеме торабын 

есептеу нәтижесінде алады.  

Бұл желілердің белгілі сұлбаларында 6-20 кВ желілері үшін теориялық 

қолданған алгоритмді 0,4 кВ желілер шығындарын есептеуге қолдану 

мүмкін. Бірақ та 0,4 кВ көп көлемді желі сұлбасын тіркеуде ақпараттық 

бағдарламаға қиындық тудырады, жүктеме тораптарында нақты мәліметтер 

жоқ болуы бұндай есептеуді қиындыққа алып келеді, және ең бастысы 

нәтижені растауға жетелейтіні түсніксіз. Осымен қоса, бұдан әрі көрсетіледі, 

бұл желілердің жалпы параметрлер мәліметтерінің минималды көлемі оның 

шығындарын нақты төменділікпен бағалауын көрсетеді (сомалық ұзындық, 

желі саны мен бас аумақтардың қиықтары), жүктеме тораптарының күмәнді 

мәліметтері негізінде элементтерді неғұрлым ұқыптылықпен есептеу керек.  

Электр энергия шығындары. Телеөлшеуіш жүйесінен есептеу 

орталығына түсетін жүктеме тармақтарының ақпараттары болғанда, әрбір 

режімде есептелінген қуат шығындарын сомалауға электр энергиясы 

шығындарын есептеуге алып келеді, және ешбір тапсырма бола алмайды.  

Қазіргі кезде негізгі энергожүйе желілерінің көпшілігі дене өлшеуіш 

құрылғыларымен қамтамасыз етілмеген. Дегенмен жақын арада 35 кВ және 

төмен радиалды желілермен оларды қамтамасыз етеді деуге негіз жоқ. 

Сондықтан Г кезеңде электр энергиясы шығындарын есептеу тапсырмасы 

режімдердің шектеулі сандарында қуат шығындарын есептеу негізінде пайда 

болады. Бұл жағдайда сонымен немес басқамен анықталған интегралданған 

көбейту түрлеріне қуат шығындарын көбейтеді, олардың сандық мәні 

жүктеме кестесіндегі мәліметтер негізінде есептеледі.  

Дене өлшеуіш мәліметтері бойынша, есептемелерді тез есептейді, 

интегралған көбейткіштердің қолданған есептемелерін – аналитикалық, ал 

желілер сұлбасының жалпы мәліметтер негізін келтірілгенді бағалау деп 

атайды (3.1 сурет). Аналитикалық есептемелер атауы өз аталғанын келесімен 

байланыстырады, олар тұрақтанған режімдерде шығындарың нақты мәндерін 

беретін жедел есептемелерге қарағанда, бұндай талдауды жүзеге 

асырмайтын, сұлбалар, жүктемелер мен режімдердің болжамаланған 

өзгерістері шығындағы талдау әрекеттері арқылы іске асырылады.  

Бұдан ары қарай тек аналитикалық және бағалау әдістері 

қарастырылады.  
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3.1 – сурет – Жүктемелік шығындарды есептеу әдістерінің жіктелуі 

Жүктеме кестесінің сипаттамсы. Интеграрланған көбейтулерді 

есептеуге қарапайым таза жүктеме жіберулерін тікелей (3.1) теңдеуінен 

болатын квадратқа тиесілі жүктелемлік шығындарды жібереді. Бұл 

жіберулердің дәлсіздігі (3.1) теңдеудегі бөлгіште тұрған жүктеменің өзгеруін 

кернеудіде өзгертеді.  Бірақ та оның салыстырмалы кішкене өзгерген  

диапазоны (бірнеше пайыз) Т кезеңдегі P мен Q өзгерту диапазонымен 

салыстырғанда (2,3 есе) төмен және осындай мүмкін болатын электр 

энергиясының орташа жұмыс кернеу шығынын есептегенде қарапайым 

жіберілген есептемелерді теңдеуде пайдалану. Бұл жағдайда интегралдық 

көбейткіш түрлі режімде есептелген қуат шығындары бойынша электр 

энергиясы шығындарын анықтау үшін (3.2) теңдеумен анықталады:  

  

                                                       М = ∑ 𝑃𝑖
2/(𝑃р

2𝑇)

𝑇

𝑖=1

                                            (3.2) 

Мұнда 𝑃𝑖- сағаттық кестедегі жүктеменің і дәрежесіндегі жүктеме;    

 𝑃р- ∆𝑃р қуат шығынын есептеу үшін деңгей жүктемесі;  

 Т – кесте деңгейінің саны.  

М мәні Г бірлігі сияқты көрсетілген және есептеу режімінің 

ұзақтылығы физикалық түрде көрсетілген, нақты кесте бойынша тұтынған 

∆𝑃р қуат шығындары энергия шығындарына алып келеді. Әлбетте, егер ∆𝑃р аз 

жүктеме режімі үшін есептелінсе, онда М көп болады Т. Келесі шешімдердің 

ыңғайлығы үшін салыстырмалы бірліктердің интегралдық көбейткіштер 

мәндерін пайдаланамыз:  

                                                           М = ∑ 𝑃𝑖
2/(𝑃р

2𝑇) 

𝑇

𝑖=1

                                          (3.3)   

Есептік режімдер ретінде желінің максималды немесе орташа жүктеме 

режімдері (есептеуіш көрсеткіші негізінде анықталатын) тәжірибеде 

қолданылады. Бірінші жағдайда интегралданған көбейткіш көп 

шығындардың сағат санына байланысты:  

 

Электр энергиясының жүктеме шығындарын есептеу әдістері  

Оперативті  Аналитикалық  Бағалау  

Екпін үдерісіндегі 

ΔР есептеу   

Режімдердің шектеулі 

сандары мен интегралдық 

көбейткіштегі ΔР есептеу 

Жинақталған 

теңдеулерді 

қолдану 
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                                                               𝜏 = ∑ 𝑃𝑖
2/(𝑃𝑚𝑎𝑥

2 𝑇)

𝑇

𝑖=1

                                (3.4)        

мұнда 𝑃𝑚𝑎𝑥- максималды жүктеме, ал әдіс – көп шығындар әдісі. 

Екінші жағдайда интегралдық көбейткіш кесте пішіндегі 

коэффициент Т квадраттың көбейтіндісімен келесі теңдеу анықталады:  

 

                                                                кф
2 = ∑ 𝑃𝑖

2/(𝑃ср
2 𝑇)

𝑇

𝑖=1

                                (3.5) 

 

мұнда Рср – орташа жүктеме. 

Бұл әдіс орташа жүктеме әдісі деп аталады. (3.4) және (3.5) мәндері бір 

бірінің арасалмағымен байланысқан  

 

                                                                 𝜏 = к3
2кф

2                                                   (3.6) 

Мұнда к3 – кесте толтыру коэффициенті, максималды жүктеменің 

салыстырмалы сағат санын көрсетеді: 

𝜏 = Т𝑚𝑎𝑥/𝑇. 
Тұрақты жүктеме кестесі үшін Т мәні үнемі бірден төмен, кф

2  - бірден 

үлкен болады: 

𝜏 = кф
2  = 1. 

Электр энергия шығынын есептегенде кесте пішімінің квадрат 

коэффициентінің мәні үнемі қолданылады. Кесте коэффициентінің пішімі 

түбірді алу жолымен анықтала береді. Осыған байланысты кітаптардың 

бөлімдерінде «кесте пішімінің коэффициенті» термині қысқалық үшін 

пайдаланады, оның квадратта болуы астырты қарастырылады.  

Екі аталған әдістегі электр энергиясы жүктеме шығындары үшін 

есептеу теңдеуі келесідей болады:  

 

    ∆𝑊𝐻 = ∆𝑃𝑚𝑎𝑥𝜏;     `(3.7) 

 

    ∆𝑊𝐻 = ∆𝑃срТкф
2 ;     `(3.8) 

 

Екі әдісте бір-бірінен технологиялық тұрғыдан көп айырмашылығы 

жоқ. Екеуі де тек қуат шығындарының максималды жағдайда болатын 

бірінші режім, ал орташа жүктеме есебін шығарылатын екінші режімі 

болады. Бұдан әрі қарай қысқа атау үшін оларды 1 және 2 әдіс дейді.  

Ай мен жыл шығындарын есептегенде осы кезеңдерге сәйкес жүктеме 

кестесін толтыру коэффициентін беру керек км=W(PmaxT)=Tmax/T. Әрбір кезең 

к мәні және W энергиясы мен Pmax максималды жүктеме мәндерімен 

анықталады. Жаз айларында кесте тығыз болады және қысқа қарағанда км 

жоғары мәні болуы мүмкін. Бірақ та оның жылдық кезеңдегі кжм мәні қыс 
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айындағы кқм мәнінен гөрі төмен болады, себебі жаз айындағы тұтыну қысқа 

жүктеменің максимумына сәйкестендіріледі. кжм мәнінің айлық және жылдық 

сәйкестендіруі келесі теңдеуде көрсетіледі:  

   кжм= кқмWор/Wқэ, 

 

мұнда Wор – бір айда орташа эгенриясы тұтыну, ал Wқ – қыс айында 

тұтыну. Қыс айында тұтыну әдеттегідей орта-айлықтан жоғары, сондықтан 

жылдық кезең км мен τ төмен болады. 

Τ мен кф
2  тәсіл анықтауда келесіне ескеру қажет, эмпирикалық 

теңдеулерді пайдаланғанжа жалпы (ай, жыл) км мәніне сәйкес есептеу 

аралығын қолданады, ал есептемені растау үшін жүктеменің нақты кестесін 

пайдаланады, әдетте белгілі бір күндік (тәуліктік) жұмыс күнінің кестесін 

атап отыр. Тәуліктің және айлық кестесінің сипаттамаларын салыстырғанда 

айлық және жылдық салыстырмаларының қатынастары әрекет етеді. 

Сондықтан эмпирикалық теңдеуллер мен тікелей кесте бойынша аталған 

симаттамалардың нақты есептемелерін салыстыруын атайды, онда ол Т 

кезеңдегі барлық n мәндегі кестесі болуы тиіс. Ондай болмаған жағдайда 

тәуліктік кесте бойынша анықталған τ мен кф
2  нақты мәндерінде оның жұмыс 

күнінде тұтынған орта тәуліктік энергиясы тұтынуын салыстыруынан 

анықталған коэффициент мәнін (τ үшін төмендетілген және кф
2  

жоғарылататын) қолдануы қажет. 

(3.9) мен (3.10) теңдеулері бойынша τ мен кф
2  есептеуі үшін жүктеме 

кестесі қажет. Энергожүйедегі негізгі желінің шығындарын есептегенде 

бұндай ақпаратта  - диспетчерлік бекетте үнемі тіркелетін оның жүктеме 

сомасы боалы. Бұндай мәліметтер 35-110 кВ, және де 6-20 кВ радиалдық 

желілерде әдетте болмайды. Бұл жағдайда τ мен кф
2  мәндерін кестені толтыру 

коэффициентіне байланысты эмпирикалық теңдеу бойынша анықтайды. 

Кейде бұндай теңдеулерде kmin=Pmin/Pmax қосымша мәндер қолданылады.  

Авторлармен [2] эмпирикалық теңдеулер әдебиеттерінде табылған 

қателіктер зерттелген (1 қосымша). Ол жерде кестені толтыру коэффициентін 

(максималды жүктемені салыстырмалы пайдалану саны) τ мен кф
2  мәндерімен 

байланысқан практикалық есептемелер үшін авторлар ұсынған жаңа, тиімді 

теңдеулер:  

                                                              𝜏 =
𝑘3 + 2𝑘3

2

3
;                                               (3.9)     

 

                                                        кф
2  =

1 + 2𝑘3

3𝑘3
;                                                (3.10)     

(3.9) мен (3.10) теңдеулерінен тікелей байланыс τ мен кф
2  туындайды: 

 

                                                      𝜏 =
𝑘ф

2

(3𝑘ф
2 − 2)2

;                                                (3.11)     
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Энергиясының реверсивті ағындар мен белгісіз кесте ағындарының 

желісі үшін бір жақты ағындағы максималды мәннен екінші жақтағы 

ағындағы максималды мән арасындағы біркелкі жүктемені тарату заңнамасы 

туралы болжамды қабылдау болады. Бұл  жағдайда түрлі аумақтағы ағын 

кестесі үшбұрыш түрі болады, км= 0,5 үшін. Осындай кесте үшін τ = 1/3, ал 

𝑘ф
2  = 4/3. 

Эмпирикалық теңдеулер бойынша τ мен кф
2  мәндерін анықтаудағы 

қателіктер бірдей келеді. Себебі бұл мәндер (3.11) теңдеуімен жүйелі 

байланысқан. Соған қарамастан, орташа жүктеме бойынша электр энергиясы 

шығындарын есептеу әдісі Т әдісіне қарағанда нақты нәтиже береді. Бұл 

орташа жүктеме есептеуіш көрсеткіші бойынша анықталады, яғни 

практикалық дәлме дәл, ал максималды жүктемеде – эпизодтық орындалып 

және нақты максимумға үнемі түспейтін бақылау өлшемдері бойынша 

түсіндіріледі.  

Жоғарыда айтылған қос аталған әдістерді кестені толтыру 

коэффициентінің сол бір мәні қолданады. Әдетте желідегі қуат шығынының 

сомасын есептегенде интегралданған көбейткішіне көбейту болып табылады, 

жүктеменің сомалық кестесімен айқындалған. Осымен қоса желідегі барлық 

элементтер өз кестесі болады, олардың жеке сипаттамаларын осы әдістер 

арқылы анықтауға болмайды.  

Бұдан әрі жүктеме аумағының кестесінің ақпаратын қолданғанда 

есептемені анықтауға болады, әдетте маусым мен желтоқсанның бір жұмыс 

күндерінде энергожүйеде өткізілетін бақылау өлшемдері. Бұндай кестенің 

әрбір деңгейіндегі қуат шығындарын есептеген жағдайда айдың орташа 

тәулігінің электр энергия шығындарын есептеу жүргізіледі (тәуліктің әрбір 

сағат шеңберінде). Бір айда аумақтар тұтынған және бақыланған өлшем 

кестесіне сәйкес кескін үйлесімі белгілі энергиясы мәндері негізіде әрбір 

аумақтың жүктеме кестесін алады. Бұл жағдайда жүктеме тармақтарының 

жеке кескін үйлесімі кестесін ескере отырып орташа жүктеме әдісінің 

артықшылықтары бірігеді (есептеуіш көрсеткіші негізінде алынған орташа 

жүктеменің нақты мәні). Бұл әдіс тәуліктік есептеу әдісі атауын алды (3 

әдіс). Оны қолданғанда бір емес 24 режімді есептеу келтіріледі, ал 

интеграрланған көбейткіш сағаттық емес, тәуліктік өлшемділігі болады.  

Аумақтар жүктемесінің кескін үйлесім кестесі мезгілден мезгілге 

қарай өзгереді, сондықтан кескін үйлесімін тек бақыланған өлшемдер 

күндерінде мәселені толық шешпейді. Мысалы, қаңтар немесе ақпанда 

электр энергиясы шығындарын есептегенде алдыңғы жылдағы желтоқсан 

айында бақыланған өлшемдердегі кескін үйлесім кестесін пайдаланған 

тиімді. Наурыз немесе сәуір шығындарды есептегенде келесі сұрақ 

туындайды, қай өлшемдегі кескін үйлесімінің кестесі жақын (алдыңғы 

желтоқсан әлде алдыңғы маусым)? Сонымен қатар, аумақтар арасындағы 

кестенің дәлсіздігін есепке алғанда маңызды есепті анықтайды, себебі мезгіл 

бойынша нақты тұтынушының жүктеме кестесінің кескінді үйлесім 
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өзгерісіне қарағанда, өте күшті сипаттамасы бар технологиялық үдерістегі 

тұтынушылардың түрлі аумақтар жүктеме кестесі бірдей болмайды.  

Әрбір уақытта нақты кестені есепке енгізбей, бағыланған өлшемдер  

кестесін талдау негізінде үлгілік кестені пайдалану ұсынылады, бұл әдістің 

артықшылығын қолдану орынды болады.  
 

3.2 10-35 кВ электр желілеріндегі шығындарды есептеу әдістері 
 

Сұлба техникалық әдістерде аз қателіктішығындарды есептеулер 

болады. Алшақ тұрған 35∙6-10кВ үлестіруші желілерде электр энергиясы 

шығындарын есептеу теңдеуі арқылы анықталады:  

 

                            ∆𝑊 =
(𝑊𝑝𝑟

2 + 𝑊𝑞𝑟
2 ) ∙ 𝐾фе

2

𝑈эк
2 𝑇

∙ 𝑅эк                                               (3.12)  

 

мұнда 𝑊𝑝𝑟, 𝑊𝑞𝑟 – Т есептеу кезеңінен желінің басты тармақ арқылы 

өткізілген белсенді және реактивті энергиясы; 

Кфг – БТ жүктеме кестесінің коэффициент пішімі; 

Uэк – БТ кернеуінің жүктемесін бойынша өлшемі; 

Rэк – таратылған желінің баламалы қарсыласу желілері мен 

трансформаторлары. 

(3.12) теңдеуі бойынша шығындарды есептеу қателіктері оның 

мәндеріне кіретін қателіктерге байланысты. 0,4-10-35 кВ үлестіруші желілер 

үшін есептік кезеңнен белсенді энергиясының бастапқы аумақтар желісі 

арқылы белгілі; басқа мәндер есептеулермен анықталады. (3.12) теңдеуге 

енген үлестіруші желілердің баламалы режімдік есептеулерінің сипатты 

қателіктері, біріншіден, баламалы желі көлемінің және де өткізу сапасына 

қарай уақыт кезеңіндегі есептемені өлшеу мен олардың бір уақытта 

қабылдауына тәуелді. Бұндай жұмыстарда үлестіруші желінің үлкен 

көлемінің шығындарын болжанғанда есептемелердің бағалау қателіктері 

орындалады. Желі жүктемесінің сипаттамасының көптеген түрлі бір текті 

еместігін ескеруге тура келеді. Әрбір фидер үшін желінің баламалы 

сипаттамасын есептеу орындалуы қажет (ұзақтығы. Сымның қиылуы, түрлі 

байланыстардың көлемі мен т.б.). Фидер (үлестіруші желі) – жеке желі 

арқылы (бас тармақ) бір деңгейдегі үлестіруші желінің қоректену 

орталығынан (ҚО) кернеудің электр энергиясын алу көрінісі болады. Әрбір 

жеке фидер бойынша электр энергияны БТ фидеріне жібергенде бұндай 

баламалы шығындарды есептеуді пайдаланады. Шығындарды есептеу 

нәтижесі болатын 6-10 кВ және одан жоғары барлық үслестіруші желілерден 

электр энергиясының таратылған шығындардың кеңейтілген бейнесі. Себебі 

энергия теңгерімінің есептемесі ай сайын жүргізіледі, онда шығындарды 

есептеу әрбір ай сайын орындалуы керек. Бұның өзінде (1) теңдеуде 

энергияның айлық жіберуін тікелей пайдалану есептелетін мезгілдік 

жүктемесін құрайды. Бұл кезде пішім коэффициенті жүктемінің тәуліктік 

кестесі бойынша есептелуі мүмкін.  
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0,4-10-35 кВ қарсыласу желінің баламасы белгісіз элементтер 

жүктемесі трансформаторлардың салыстырмалы жүктемесін бірдей 

жіберумен анықталады. Бұл жағдайда есептеу теңдеуі келесідей болады:  

 

        𝑅ЭК =
∑ 𝑆𝑇𝑖

2 ∙ 𝑅𝐽𝐿𝑖 + ∑ 𝑆𝑇𝑗
2𝑚

𝑗=1 ∙ 𝑅𝑇𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑆𝑇.Г
2 = 𝑅ЭК

Л + 𝑅ЭК
Т                                (3.13) 

 

Мұнда SТі – і тармағы бойынша қоректену арқылы алынған 𝑅𝐽𝐿𝑖 

қарсыласу желінің үлестіруші трансформаторлардың номиналды қуат 

сомасы; 

m – число РТ; 

Sт.г. – қарастырылған желіге қосылған РТ қуат сомасы. 

Желілер мен трансформаторлардың баламалы кедергісінің 

қателіктерін есептеу үлестурші желінің негізгі жұмыс жасау режім 

параметрлерін толық ескеруден болады. Баламалы кедергіні анықтауда, 

шығындарға да сәйкес, желі аумақтарындағы жүктеме бойынша тұрақтанған 

бір немесе бірнеше есептеу нәтижесін орындау болады. Бт реактивті қуаттың 

ағыны ҚО желісіне және тармақтағы белсенді қуат ағынының мәніне сәйкес 

келген салмақ түспеген әуе желісінің 35-110 кВ созылу жағдай сипатталады. 

Егер желі қуатының заряды ескерілмесе желідегі қуат пен энергия 

шығындары мүмкіндігінше төмендейді.  

Баламалы кернеудің жүктемесін өлшеу бойынша БТ есептеу кезеңде 

орташа кернеу деңгейі көп болуыда, төмен болуы да мүмкін. Автоматты 

реттеу құрылғылары бар ҚО кернеуді қарсы реттеулермен жасаған кернеу 

болғанда, ҚО кернеуі орташа кернеуден жоғары, үлеструші құрылғылары 

болмағанда – орташа кернеуден төмен болады.  

Энергия шығынарын есептеу нәтижелері бойынша 6-10 кВ үлестіруші 

желіде 0,38 кВ энергия төмен вольтке жіберілгені анықталады. 0,8 кВ төмен 

ваольтты желілердің көп көлемінде таңдалған шығындаресептемелерін 

орындау керек. Жлектр энергиясы шығындары таңдаумен алынған төмен 

вольтты желілермен есептелінеді. Желідегі таңдалған есеп желідегі 

жүктеменің ұзындығы мен тығыздығынының түрлі үйлесімдері бойынша 

реттеледі. Таңдаудағы желі сандары желідегі төмен вольттың жалпы санынан 

20% төмен болмауы тиіс.  

 

3.3 0,8 кВ тарату желілеріндегі шығындары есептеу әдістері 

 

Сұлбалық-техникалық шығындарды есептеу әдістерін 0,8 кВ 

желісінде пайдалану мүмкін емес, 0,8 желілер сұлбасы мен режімі туралы 

қажетті ақпараттың болмауына байланысты.  

0,38 кВ желілеріндегі әрі кетсе тек бас тармақтағы кернеу мен ток 

жүктемелері ғана белгілі. 
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Осыған байланысты, электр энергиясы шығындарын есептеу үшін 

желінің басындағы соңғы нүктелердің ток пен кернек фазасымен өлшенген 

салыстырмалы шығындарды анықтауда жанама әдістері қолданылады.  

Электрэнергиясы шығындарын есептеу әдісінің мәнісі үлестіруші 

желілерде қуат шығындары мен кернеу шығындары арасындағы бар 

байланыс ең көп салыстырмалы кернеумен жасалады.  

Егер желінің Uбал баламалы кернеу мен Uном номиналды кенеу 

арасындағы айырмалар ескерілмесе, онда бірінші жақындатқанда қуат 

шығынының мәнін анықтау үшін келесі теңдеуді алуға болады:  

 

                                 ∆𝑃𝛴 = ∆𝑈𝛴

1 + 𝑡𝑔2𝜑

1 + 𝜉𝑡𝑔2𝜑
= ∆𝑈𝛴 ,

Кн

м
                                      (3.13)  

 

мұнда tgφ = Qн/Рн – жүктеме тораптарымен тұтынған реактивті және 

белсенді қуат арасындағы қатынас; 

Кн/м - ΔU% және ΔР% арасындағы байланыс коэффициенті;  

 𝜉=Х/R – желідегі индуктивті және белсенді қарсылық қатынасы; 

 ∆𝑈𝛴 - бас және алшақтатылған желі аумағы арасындағы кернеудің көп 

шығыны. 

 (3.13) мәні кернеу шығындарын өлшеу нәтижесі арқылы қуат 

шығындарын бағалауын көрсетеді.  

 Қуат шығынын есептегенде қателіктері 𝑈бал мен 𝑈ном мәндерінің 

айырмаларын ескермеумен және де бір мезетте ТАС шиналарының 

өлшемеуімен және өздері алып тастаған тұтынушыны қосу нүтесімен 

анықталады. 

 Кн/м коэффициент мәні көптеген факторларға байланысты, негізгісі 

болатын Х/R =0 кабельдік желілер үшін Х/R арасындағы қатынас, Х0=0,4 

Ом/км-де Х/R=1,25 (F/100) әуе желілері үшін. 

 0,38 кВ желілері үшін, 0,6-0,9 шамасында тұрған Кн/м кабель мен әуе 

желілерінің барысы. ЭЖ Кн/м артқан желілер үшін 0,7 теңестіріледі.  

 0,8 кВ желілерінде фаза бойынша симметриясыз жүктеме келесі 

теңдеумен есептеледі:  

 

                                                            Кнер =
𝐼𝐴

2 + 𝐼𝐵
2 + 𝐼𝐶

2

3 ∗ 𝐼ср
                                      (3.14) 

 

мұнда,  𝐼𝐴, 𝐼В, 𝐼С – А, В, С фазалардағы ток. 

Токтың орташа мәні былай жасалады:  

 

                                  
𝐼𝐴 + 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶

3
−  олардың орташа мәні                               (3.15) 

 Терең жерге тұйықталған нейтралды желіде нейтралды ток мәні 

нөлмен реттелген І0 – ток мәні арқылы келесі теңдеумен жасалады: 
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      ІN=3∙І0     (3.16) 

 

 Нейтралдағы ток квадратының мәндерін өзгерткенде келесідей болады:  

   І
2

N=1,5(𝐼𝐴
2 + 𝐼𝐵

2 + 𝐼𝐶
2)-4,5 𝐼ср

2      (3.17) 

 

 Ток фазасының симметриылық емес жерге тұйықталған желідегі қуат 

шығынының сома нәтижесі төмендегідей қарастырылады: 

 

   ∆Рнс =
1

𝑈2 
(𝐼𝐴

2 + 𝐼𝐵
2 + 𝐼𝐶

2)𝑅ф + І2𝑅𝑁    (3.18) 

  

 мұнда 𝑅𝑁, 𝑅ф - нөлдік фазалық сымдардың қарсыласуы. 

ІА=ІВ=ІС=Іср  фазалық токтың теңесуінде қуатың сомалық шығыны 

былай жасалады:  

 

                                        ∆𝑃с =
3

𝑈2
Іср

2 𝑅ф                                                                  (3.19) 

 

Қайта туындату жасау нәтижесінде бір қалыпты емес коэффициент КН 

үшін келесі мәнді аламыз:  

 

          Кнер = ∆Рнс/Рс

ІА
2 + ІВ

2 + ІС
2

3 ∗ Іср
2

(1 + 1,5 
𝑅 𝑁

𝑅ср 
) − 1,5

𝑅 𝑁

𝑅ср 
 ,                       (3.20)   

 

Қуат шығындарынан электр энергиясы шығындарын ауысу үшін 

Кτ=τ/Тм коэффициент қолданылады.  

 

    Кτ=τ/Тм      (3.21) 

 

мұнда τ – электр энергиясының көп шығындар уақыты; 

Тм – максимум жүктемені пайдалану сағат саны. 

0,38 кВ кернеу желілерінде электр энергиясы шығындары келесі 

теңдеу бойынша  анықталынады: 

 

                              ∆𝑊0.38 = Км/н ∙ Кнер ∙ ∆𝑈К𝜏                                                    (3.22) 

 

Бас тармақтың (участок) Тм жүктеме кестесі болмауын келесі мәндер 

арқылы жасайды:  

    Тм=W/Рм,       (3.23)  

 

мұндаW – 6-10 кВ фидері бойынша жіберліген жылдық энергия саны.  

 

    Рм=1,73 Uм Ім∙Тсosφ     (3.24) 
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мұнда Uм, Ім – тәулік өлшемінің максималды ток пен кернеу; 

сosφ – қуат коэффициенті. 

Желідегі «к» электр энергиясының баламалы шығындары:  

 

                                      ∆𝑊, % =
∑   ∆𝑊0.38

𝑖 ∙ 𝐼𝑖
𝑘
𝑖=1

∑ 𝐿𝑖
𝑘
𝑖=1

                                         (3.25) 

 

мұнда   ∆𝑊0.38
𝑖  – і желісінде электр энергиясының баламалы 

шығындары.  

 𝐼𝑖 - 0,38 кВ шинасында кернеу деңгейімен бір мезетте өлшенген 

0,28 кВ желісіндегі үш фазаның орташа жүктеме мәні.  

 

4 Электр желілеріндегі электр энергиясының теңерімі болмау 

мүмкіндігін есептеу әдістері 

 

4.1 Кешендердің өлшеу қателіктерін бағалау 

 

Кешендердің өлшеу қателіктерін салыстырмалы жіберу мәнің шегі 

теңдеумен анықталған мәнге сәйкес болуы тиіс: 

 

                      𝛿1 = ±√𝛿𝐼
2 + 𝛿𝑈

2 + 𝛿л
2 + 𝛿о.с

2 + 𝛿𝑄
2 + ∑ 𝛿д.с𝑗

2

𝐽

𝑗=1

                              (4.1) 

Мұнда 𝛿𝐼 𝛿𝑈 - ТТ мен ТК паспорт бойынша мән мөлшері; 

𝛿𝑄 – ТТ мен ТК бұрыштық қателікпен болған электр энергиясы 

өлшемінің қателер сомасын құрайтын шамалы мәнінің шегі, %; 

 𝛿қ.е𝑗
2  – j әсер етуші фактордан есептеуіштің қосымша қателіктері 

жіберілген шегі, % 

J – әсер етуші факторлар саны. 

Есептеу жүйенің әрбір элементі аттестатталған болуы тиіс, ал жалпы 

жүйе бекітілген тәртіпті пайдалану керек.  

Электр энергиясын есептеу жүйесі, бірінші тізбекте, ток пен 

кернеудің және байланыс арнасында болатын дұрыс жұмыс режімінен 

барлық ауытқуларды белгілейтін жалпы электр қондырғылары немесе 

тәуелсіз жеке регистратор әрекеттері үшін шығулары болуы қажет.  

Электр энергиясын есептеу жүйесі берілген қалыптық, апаттық және 

апаттан кейінгі міндеттерін электр желілерінің жұмыс жасау режімінде 

орындау керек. Сонымен бірге аталған элементтерге зауыт бекіткен 

техникалық шартардың (ТШ) шектен аспайтын элементтер қателерімен 

жұмыс жасау керек.  
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Электр энергиясын есептеу жүйесі электрмагнит жазықтық 

(элементтерге ТШ белгіленген), механикалық бұзылудардан және рұсқат  

берілмеген мүмкіндіктер әсерінен қорғалуы тиіс.  

Электрмагниттік кернеу түрлерінің өлшеуіш трансформаторларға 

электр энергиясын есептеу құрылғыларының кернеу тізбегі қосылу керек. 

500 кВ электрлік желілерде ТК (НДЕ түрі) сыйымдылық мақсаттары үшін 

қолдану рұқсат етіледі, және 110 кВ электрлік желілердің апаттан кейінгі 

режімдерде және одан жоғары, электроманиттік трансформатор кернеуін 

кернек тізбегінің қоректенуін қалпына келтіруге дейін.  

Бір немесе одан көп айырып-қосқыш арқылы қосылған желілер мен 

желіде трансформаторлар тогының бар болуы, ток тізбегінің құрылғыларын 

есептегенде бұл трансформатор тогына қосылуы керек. Трансформатор 

тогының болмауы тек сомасына енген электр энергиясының есептеуіш 

құрылғыларын қосуға мүмкіндік береді.  

Трансформаторлар тогының екінші ормасын есептеуіш тогының 

тізбектерін бөлек орындау керек. Егер оларды бөлек қосқанда қосымша 

трансформаторлар тогын орнықтыру қажет болады, егер электр 

энергиясының нақты есептеу класы төмендемесе ток тізбектерін бірге қосуға 

рұқсат етеді.  

Есептеуіш қосылатын трансформатор кернеуінің өлшеуіші кернеудің 

екінші орамасы мен оның cos φ номиналды мәнінен аспауы керек. Олар 

трнасформатор кернеуінде көрсетілген техникалық талаптарға сай келуі 

қажет.  

Трансформатор кернеуіне қосылған есептеуіш құрылғылары жеке 

кабельмен атқарылады.  

Элементтер коммутация сұлбасының кешенді өлшеу мен электр 

энергиясын есептеу құрылғысы ЭЖҚЕ талаптарына сәйкес 35-110-220кВ 

айналмалы және шина қосылған үлестіруші құрылғының айырып-қосқышы 

арқылы беріледі.  

Ақпаратты тарату үшін коммуталанған немесе белгіленген байланыс 

арнасы қолданылуы тиіс: 

- кабельдік және сым телефон арналары; 

- жоғары вольтты желілер бойынша жоғары жиілікті байланыс 

арналары; 

- белгіленген жіңішке жол (телемеханикалық арналар); 

- УКВ радиостанса базасындағы радио арналар. 

 Ақпаратты тарату арналарының талаптары әртүрлі түрлі басқару 

сатыларында және негізінен ақпарат беру көлемі мен мерзімі анықталады.  

 

 4.2 Жүйелі қателерді бағалау 

 

 Электр энергиясының техникалық айқын теңсіздігін есептеу.  

1. Нысанға жеткен электр энергиясын белгілейтін есептеу нүктесі. 

1.1 6-кестенің теңдеуі бойынша ТТ анықтаймыз, %: 
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ΔТТ= (-1,06+1,56∙0,51)0,5=-0,133; 

δТТ=±(0,81 − 0,31 ∗ 1,51)0,5 = ±0,326  

 

1.2. теңдеу арқылы ТК анықтаймыз, % 

 

ΔТТ= (0,5-1,0)0,5=-0,25; 

δТТ=±0,5 ∗ 0,5 = ±0,25.  
 

1.3. ТК екінші тізбегінде кернеудің шығыны туралы мәліметтер жоқ, 

сондықтан оларды есептемені есептеуде ЭЖҚЕ талаптарына сәйкес реттейміз 

ΔUТН=0,5  ΔКТн=0,25%. 

1.4 Электронды есептеуіштер үшін Δсч=0 және δсч=0,5% 

1.5 Электр энергиясына түскен әрбір есептеу нүктесі бойынша 

қателіктер сомасы теңдеулерге сәйкес % құрайды: 

 

Δj= -2.09∙0.133-1.72∙0.25+0-0.25=-0.96; 

δj=±1.1√2.17 ∙ 0.3262 + 1.45 ∙ 0. 252 + 0. 52 = ±0.84 . 

 

2. Нысанға жіберілген электр энергиясының белгіленген есептеу нүктесі.  

2.1. мен 2.2. 1.1. мен 1.2 т. сәйкес анықтаймыз, %: 

ΔТТ= (-1,06+1,56∙0,35)1,0=-0,52; 

δТТ=±(0,81 − 0,31 ∙ 1,35)1,0 = ±0,70  

ΔТТ= (0,5-1,0)1,0=-0,5; 

δТТ=±0,5 ∗ 1,0 = ±0,5.  
2.3. ТК екінші тізбегіндегі болатын кернеу шығыны ΔUТН=0,5 % 

құрайды. 

2.4. Индукциялық есептеуіштер үшін:  

Δсч=-0,2∙1,0=-0,8%, δсч=1,0% 

2.5  Электр энергиясына түскен әрбір есептеу нүктесі бойынша 

қателіктер сомасы теңдеулерге сәйкес %құрайды:  

 

 Δj= -2.09∙0.133-1.72∙0.5+00,8-0.5=-3,25; 

 δj=±1.1√2.17 ∗ 0,702 + 1.45 ∙ 0,52 + 1,02 = ±1,71 . 

 

3. Жалпы нысан бойынша электр энергиясының жүйелі және кездейсоқ 

техникалық түсінікті теңгерімін анықтаймыз 

3.1 (1.5) және (1.6) теңдеулері арқылы:  

∆𝛴= 3.25 
90

100
∙ 100 − 0.96

1000

100
∙ 10 = 291.5 − 96.0 = 195.5 тыс. кВт. ч 

∆𝛴= ±√0,95 (
0984

100
∙ 1000)

2
∗ 10 + 0,95 (

1,71

100
∙ 90) ∙ 100 + (

14

100
∙ 700) = ±102,5 тыс кВтч  

 Трансформатор тогы мен трансформатор кернеуінің жүйелі 

қателіктері (Δтт Δu) электр энергиясының өлшемі төмендеуіне алып келген 
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нақты жағдайдағы өлшеуіш құрылғыларының сипаттамасымен айқындалады, 

яғни кем есептелінеді.  

Ток жүктемесінің коэффициенті мен 4.1 – кестесінде ұсынылған ТТ 

дәлдік класы ток қателігіне тәуелді. Жүйелі қателіктер үшін ΔТН теңдеуі 

келесідей болады:  

    ΔТН=(0,5-В2тφ) КТН     (4.2) 

Жүйелі мәндерді есептеу үшін және кездейсоқ болған ИК қателігі 

келесідей болады:  

 

∆ = (1 + 75 𝑡𝑔𝜑)∆𝑚𝑚 + (1 + 1.16)∆𝑚н + ∆сч − ∆𝑈𝑚н),                  (4.3) 

 мұнда ∆𝑚𝑚 - кесте арқылы анықталады; 

   ∆𝑚н - теңдеу бойынша;   

   ∆𝑈𝑚н - ТН екінші тезбегінде кернеу щығындары % 

1. ПС-62 бойынша ӨК үшін жүйелі қателіктерін есептеу  

ӨК Л-131 қосылуына (4.1 кесте) 

а) 𝐵𝑚𝑚 =
1.45

5
= 29%; 

 

𝑡𝑔 𝜑 =
11.8

2.1
= 56; 

∆𝑚𝑚 = (−1.06 + 1.5 ∙ 0.29) ∙ 0.5 = (−1.0.6 − 0.44) ∙ 0.5 = −0.3 

∆𝑚н = (0.5 − 1) ∙ 0.5 = −0.25 

∆𝑈𝑚н = 0.25; 

 б) мВт кем есептеулер     

 ∆=
−5,36∙2,4

100
= −0,120 мВт; 

2. ПС 104 ӨК  

𝐵𝑚𝑚 =
42/20

5
= 0,42; 

 

𝑡𝑔 𝜑 = 0,42; 

 

Кем есептеулер 

∆=
2,96

100
∙ 2,4 = 0,071 мВт 

 

∆𝛴 = 0,120 + 0,071 = 0,191 мВт 
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4.1 кесте – ПС -110 кВ бекітілген ӨК қателіктерін жүйелі есептеу 

 

ПС Қосымша КТТ КТН Р Q S ВТТ tgφ ΔТТ ΔТН ΔU Δ ΔWнб 

Қабылдау 

(+) жіберу 

(-) 

ΔW 

Σнб 

62 Л-213 200 2200 11,6  14,01 3 0,52 -0,9 -0,25 -0,25 -2,35 -0,327 +  

62 Л-62 200 2200 11,3  13,96 3 0,52 -0,9 -0,25 -0,25 -2,35 -0,327 +  

62 Л-128 60 1100 -11,3  13,3 30 0,52 -0,3 -0,25 -0,25 -1,25 -0,131 -  

62 Л-131 40 1100 -1,53 10,6 10,7 29 5,6 -0,3 -0,25 -0,25 -5,36 -0,082 - -0,42 

62 Л-125 40 1100 -2,37  2,7 30 0,52 -0,3 -0,25 -0,25 -1,22 -0,033 -  

62 АТ -1(10) 200 100 -2,7  3,17 36 0,52 -0,26 -0,25 -0,25 -1,123 -0,03 -  

62 АТ-1 (10) 200 100 -4,32  5,05 36 0,52 -0,26 -0,25 -0,25 -1,12 -0,048 -  

62    0,7           -0,42 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.3 Электр желілерінде электр энергиясының рұқсат етілген 

теңгерімдерді есептеу   

 

Электр желілерінде электр энергиясы шығындарын есептеу, талдау, 

нормалау мен төмендету шешімдерінде келесі түсініктемелерде 

пайдаланады: 

- электр энергиясының абсолюттік есептік шығындары ΔWесеп 

электрлік желіге Wжж жіберілген және тұтынушымен тиімді жіберілген Wтж 

электр эенргиясындағы айырма ретімен анықталады.  

  

    ΔWесеп = Wжж – Wтж     (4.4) 

 

 Электржүйенің ұқсас электр желілерінде жіберілген, электр 

энергиясын есептейтін, электр станса мен ұқсас жүйеден, есептеуіштен, 

энергожүйенің электр желіге түскен электр энергиясын ескере есептеуіш 

көрсеткішінің айырмасы Wжж электр энергиясымен анықталады. 

 Электр энергиясы Wөұ өндірістік, құрылыстық және оларға 

теңестірілген тұтынугылар, бюджеттік және басқа ұймдар, тұрмыстық 

тұтынушылар (тұрғындар) есептеуіш көрсеткішімен анықталады. Тұрмыстық 

тұтынушылар үшін Wөұ мәні жинак касса ПБ мен электр энергиясының 

орташа есепке алынған тариф ТЬ арқылы төлемдер анықталады:  

 

    Wөұ = ПБ / ТБ;      (4.5) 

 

 электр энергиясындағы салыстырмады есептік шығындар: 

 

 

    ΔW∙есеп = (W∙есеп  / ΔWжж )∙100%;   (4.6) 

 

 электр энергиясының техникалық шығындары физикалық үдеріспен 

айқындалған электр энергиясы жолдаулары, таратулары мен 

трансформаторлары нормативтік құжаттарға сәйкес есептеу жолымен 

анықталынады ΔWТ 

 электр энергиясының коммерциялық шығындары: 

 

  ΔWК = ΔWесеп – ΔWТ= ΔWжж – ΔWож – ΔWТ;   (4.7) 

 электрлік желіде электр энергиясының нақты теңгерімсіздігі:  

 

    𝑊Ф =
𝑊ОС−𝑊ПО−𝑊Т

𝑊ОС
                                                    (4.8) 

 

 Электр энергиясының нақты теңгерімсіздігі анықтама бойынша желіге 

электр энергиясына жіберуге қатысты коммерциялық шығындарға тең; 

 электрлік желіде электр энергиясының болжамды теңгерімсіздігі: 
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                                       НБД = ±√∑ 𝛿𝑜𝑖
2 𝑑𝑜𝑖

2 + ∑ 𝛿𝑛𝑗
2 𝑑𝑛𝑗

2

𝑛𝑛

𝑗=1

𝑛0

𝑖=1

                                   (4.9) 

 мұнда 𝛿𝑜𝑖(𝛿𝑛𝑗)- трансформатор кернеуінен, трансформатор тогынан 

және өлшенген электр энергиясының желісін тұтынатын есептеуіштен 

тұратын кешенді өлшемдегі i (j) салыстырмалы қателіктер сомасы: 

 𝑑𝑜𝑖(𝑑𝑛𝑗) - кешенді өлшемдер i (j) арқылы тұтынған электр 

энергиясының бөліктері; 

 𝑛0- электр желісіне жіберілген электр энергиясын ескеретін кешен 

өлшеуішінің сандары; 

 𝑛р- электр энергиясын тұтынуын (тиімді берілістер) ескеретін кешен 

өлшеуішінің сандары. 

 Ықтимал теңгерімсізді нақты теңгерімсіздікті құрайтын техникалық 

кескін. 

 Электр желілерінде электр энергиясының нақты теңгерімсіздігі оның 

айтулы мәнінен аспауы тиіс, яғни келесі қатынастар орындалуы керек: 

 

     НБФ≤ НБД;      (4.9) 

 

 электр желілеріндегі электр энергиясының абсолютті 

нормативті шығындары – бұл техникалық шығындар мен ықтимал 

теңгерімсіздігінің есептеу сомасы, электр энергиясын өлшеген нормалық 

қателіктерінің кескіні болып табылады:  

    ΔWНОРМ= ΔWТ +НБд∙Wжж;    (4.10) 

 

 электр энергиясының нормативті шамалы шығындары: 

 

    ΔWНОРМ∙= (ΔWТ / Wжж +НБд)∙100%   (4.11) 

 

 Электр желілерінде электр энергиясының абсолютті және 

салыстырмалы нормативті шығындар, электр желілер, олардың сұлбалары 

мен жұмыс режімдері, электр энергиясындағы желі құралдарына нақты 

жіберілген шынайы паспорт мәліметтерін көрсететін нормативті сипаттама 

арқылы анықталады; 

 электр энергиясының ықтималды коммерциялық шығындары. 

    

    ΔWықш= НБд∙Wжж.     (4.12) 

 

 Анықтамалар мен теңдеулерден тұратын жоғарыда көрсетілген 

түсініктер бойынша, электр энергиясының техникалық шығындарының 

нақты есептемелері мен ықтимал теңгерімсіздігі электр желілерінде электр 

энергиясының шығындарын төмендету арқылы жұмысты оданәрі жетілдіруін 

негізгі бағыттары болады.  



39 
 

 Бұндай теңгерімсіздерді салыстыру келесідей болады:  

- олардың үлкен шамаларының орындарын табу; 

- теңгерімсіздіктің болу себептерін талдау; 

- оларды жақсарту жолдарын беліглеу. 

 Бұл аталған коммерциялық құрылған шығындарын жою мен 

төмендетуге жатады.  

 

 5 Электр энергиясының бөлшектік нарықтық талаптарында 

электр энергиясының шығындарын есепке алу. 

  

 Теңгерім әдісінде жасалған АЭК пен ТЭЖ электр желілерінде электр 

энергиясының шығындарын есептеу әдісі. Электр энергиясында нақты 

шығындарды есептеу нақты теңігерімді алумен келісіледі. Электр 

энергиясының теңгерімін алу үшін электр энергиясының есептеу мен 

бақылау үшін автоматтандырылған жүйелер пайдаланылады.  

 Аймақтық және үлестіруші компаниялардағы электрлік желілердің 

нақты шығындарын анықтағанда жеделділік пен әділділікті мүмкіндігінше 

көтеріліп теңгерім әдісі немесе шығындарды құрылғымен өлшеу негізінде 

шығындарды анықтауда техникалық құралдарды қолданылады.  

 

 5.1 Нормалық шығындарды транспорттық және үлестірілген 

құрылымдарға бөлу 

 

 АТЭЭБ тұжырымдамасына сәйкес аймақтық  энергокомпаниялар 

(АЭК) электр энергиясын тасымалдауын жүзеге асырады, үлестіруші электр 

желілік компаниялар электр энергиясын тасымалдауын, сатып алуын және 

сатуын жүзеге асырады, АЭК пен АЭС шығындардың есептемесі мен өтелімі 

бойынша дұрыс өзгерістер жасауға талап қояды.  

 АЭК нормалық шығындарды бар жолмен өтеу электр энергиясын 

сатып алумен және тұтынған электр энергиясының орташа беру тарифін 

есептегенде сатып алуға кеткен шығындардың шығындар бөліктерін ескеру 

арқылы іске асырылады.  

 Қарастырылған шығындардың өтеу жолдары тұтынушыдан электр 

энергиясының жүру жолы бойынша электр энергиясын тұтынған мәндері 

тұтынушының өз шығындары болып табылады. Тура тұтынушылар 

шығындары электр энергиясын жеткізудің нақты маршруты арқылы 

анықтайды. Бірақ та бектілген нормалық шығындар ережелерінде 

тұтынушылардың тура әлде транзиттік үшін шығындардың нормалық 

деңгейін анықтау әдісі көрсетілмеген. АЭК электр желілерінде шығындардың 

нормалық деңгейі көп жағдайда өздері мен транзиттік тұтынушылардың 

электр энергиясына жіберген сомасы бойынша анықталынады, бұл өздері 

мен транзиттік тұтынушылар арасындағы нақты шығындардың бөлінуін 

үнемі көрсетпейді. Бұл нормалық шығындарды есептеу әдісінің қателіктерін 
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жою үшін транспорттық және үлестіруші құрамдарды оған бөлумен жетуге 

болады.  

 Электр энергиясын беруде қызмет көрсеткен транспорттық компания 

электр энергиясы шығындарына жауап берген кезде шығындарды өтеудің 

тиімді жолы болады.  

 Шығындардың өтелуіне кеткен шығындарға компанияның нормалық 

шығындары сияқты тарифтік смета қосылады.  

 Сонымен, ұсынылған электр энергиясының жеке нарығында жұмыс 

жасау моделіне транспорттық және тарататын норманы құрайтын 

шығындарды қою қажет.  

 Желі кернеу кластары арқылы және электр желілер компаниясының 

бекітілген жүйесі бойынша белгіленген құрамдарды бөлу. 

 220-110-35-10-6 кВ желінің трнаспорттық немесе қоректенуінде 

кешендердің өлшеуіш құрылғытық қателіктерімен белгіленген нормалық 

шығындардың транспорттық құрамы электр энергиясының технологиялық 

шығындар мәндері мен ықтимал теңгерімсіздігімен анықталынады.  

 Нормалық шығындардан тұратын үлестірушітері технологиялық 

шығындар, метрологиялық шығындар мәндерімен анықталынады, 10-0,4 кВ 

желісінде, тұтынған электр энергиясын уақытылы төлемегені үшін, 

коммерциялық шығындармен уақытша жіберілген тұрмыстық секторында 

есептеу құрылғылары электр энергиясының есептемегені айтылған. 

 

 5.2 Электр желілерде қуат пен электр энергия шығынан 

құрылғымен анықтауын ұйымдастыру қағидалары 

 

 Жалпы энергокопмания желілік құрылымдық бөлімшілерінде немесе 

желінің кез келген аумақтарында аппараттық өлшеу мен шығындарды 

есептеудің негізгі қарастырылған желінің қабылдау мен жіберу нүктелерінде 

бір мезетте тіркеген есептемені құрылғы көрсеткіші бойынша қуат пен 

энергия теңгерімі құрылады.  

 Қуат пен электр энергиясы теңгерімі келесі мәндер арқылы жасалады:  

     

    Wқаб – Wжіб –ΔWт – WНБы=0; 

    Рпр – РоТАС –ΔРт – РНБд=0; 

 Мұнда Wқаб – желімен қабылданған электр энергиясы көлемі; 

 Wжіб – желіден жіберілген электр энергиясы көлемі; 

 ΔWт – желідегі электр энергиясының техникалық шығындары; 

 WНБы – кешенді өлшеудің нормалық қателіктерімен берілген электр 

энергиясының ықтимал теңгерімі; 

 Рпр – желімен қабылданған қуат; 

 РоТАС – желімен жіберлген қуат; 

 ΔРт – желідегі қуаттың техникалық шығындары; 

 РНБд – кешенді өлшеулің нормалық қателіктермен берілген электр 

энергиясы қуатының ықтимал теңгерімі.  
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 ΔWт ΔРт мәндері 10-220 кВ электр желілері мен 10-6/0,4кВ үлестіруші 

желілері үшін әдістемесі (1 қосымша) мен И-34.09.101-44 нұсқаулығы 

бойынша есептеу жолымен анықталады.  

 ΔWнб ΔРнб мәндердегі 2 қосымша әдісі бойынша анықталады. 

 Жалпы шығындар құрылымының электр желілердегі 

үлеструіштерінде коммерциялық мәндері мен жоғары нормативті 

шығындары бар.  

 Электр желілеріндегі үлеструіштердің қуат пен элетр энергиясы 

теңгерімі келесі мәндермен анықталынады:  

 

   Wпр – WоТАС –ΔWт – DWК – НБд=0; 

 

 мұнда, ΔWК – желідегі коммерциялық шығындар.  

 

 5.3 Желіде шығындарды құрылғымен анықтауда желі (контур) 

шекарасының аумағын дәлелдеу 

 

 Жоғарырда аталған желінің кез келген аумақтарындағы қуат пен 

энергияны өлшеу қуат немесе электр энергиясы көлемімен желімен 

қабылданған және жіберілген айырмамен анықталады. Желіде электр 

энергиясының шығындардың сомасын анықтағанда әрбір элементтердің 

шығындарын есептеу әдісін пайдалады, ал сомалық шығындар желінің әрбір 

элементті мен оның болатын сомасын анықтаумен шығындарды есептелінеді.  

 Желі аумақтарындағы шығындары құрылғымен есептегенде әрбір 

элементтерді есептеу әдісі қолдануы мүмкін емес, себебі бұл жағдайда  

метрологиялық шығындар мен жеке элементтерді өлшеудегі шығындар 

қосымша немесе болмаған шығындарға алып келеді. Бұл шығындар тек 

электр энергиясын қабылдау мен жіктеу нүктелерінде ғана ескерілуі қажет. 

Қоректену мен транспорттық желілердің шығындарын құрылғымен 

есептегенде транспорттық желі әлі де аумақтың «контур» шекарасын 

белгілеу керек.  

 Аумақ «контуры» желіге қабылдау мен желіден жіберу коммерциялық 

нүктені есептеумен болады. 5.1 – суретте ВЛ-110 кВ АЭК бір аумағы ЖЭО 

ПС 131 көрсетілген.  
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   5.1. сурет – ЖЭО-ПС 131 ВЛ -110 кВ аумағы  

 

 Сыртқы «контур» желісіне электр энергияны қабылдаумен 

коммерциялық есептеу нүктелері табылады.  

 Ішкі «контур» өзінің және транзиттік тұтынушылары желіден электр 

энергиясын жіберуде коммерциялық есептеу нүктемелері табылады.  

 5.1 – суретте транспорттық желіде шығындарды құрылғымен есептеу 

ЖЭО ПС 131 дейін барлық қосуларға есептеу аспабын орнатқанда іске асуы 

мүмкін және бір мезетте есептеу аспабының көрсеткіштерінен жинақтау 

құрылғысы көмегімен алуға мен мәліметтерді жіберуге (ЖҚМЖ), ақпарат 

жинау орталығынында (ЖО) мәліметтерді өңдеуге болады.  

 6-10 кВ үлестіруші желілері үшін желідегі «контур» бойынша 

құрылғының 2 есептеу жолымен орындалуы мүмкін: 

1) тұтынушылардың есептеу құрылғылары орнатылған фидер 

басындағы бастапқы есептемелері және коммерциялық есептеудің соңғы 

нүктелері арқылы анықталынады. 

2) «Бастапқы» есептемесі бойынша есептеу әдісі тұтынушыларда 

коммерциялық есептеме жоқ болғанда немесе тұтынушыларда орнатылған 

есептеу құрылғыларының көрсеткішін бір мезетте жазылмауында 

қолданылады. Бұл жағдайда техникалық қателіктер есептеу жолымен 

жасалады, 1 теңдеу бойынша (1 қосымша). «Бастапқы есептеме» электр 

энергиясын жіберу «бас» фидерде орнатылған есептеу аспабы көрсеткіші 

арқылы жасалады.  

 Үлестіруші желі үшін 0,38 кВ фидер «контуры» арқылы құрылғымен 

есептеледі. Бұл екі жолмен  орындалады:  

- тұтынушылардың есептеу құрылғылары орнатылған фидер контуры 

тұтынушылардың «бастапқы» фидер мен барлық нүктелер аралығынмен 

жанама жасалады (5.2 сурет); 

- ток фаза мәндерін өлшеу мен «бастапқы» кернеуде және 

коммерциялық есепте алынып тасталған нүкте арқылы жанама жасалады (5.3 

сурет). 
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5.2 сурет – «АЭжБУ - Энергия» ТҚК жинақтау сұлбасы мен  

мәліметтерді жіберуді пайдалану 
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5.3 сурет – «АЭжБУ-Энергия» ТҚК базасында ток пен кернеу мәндерінің фазасындағы 0,380 кВ желісінің  

электр энергиясы шығындарын есептеу әдістерінің құрылыстық сұлбасы 



45 
 

 5.4 Электр энергия шығындарын өлшеу мен есепке алудағы 

техникалық құралдары 

 

 Электр энергиясы шығындарын есептейтін құрылғыларды сату үшін 

ҚР Мемстандарт сертификаты бар техникалық құрылғылар кешендерін 

пайдалану қажет. 

 Электр энергиясын техникалық құрылғылармен өлшеу мен есептеу 

құрамына келесілер кіреді: 

- қажетті дәлдікпен өзгерістерді қамтамасыз ететін электр энергиясын 

есептейтін құрылғылар мен өлшеуіш тетіктер, электр энергиясындағы 

импульс немесе сандық сигналмен өлшенген параметрлердің бейнесі мен 

қайта жасалуы; 

- арнайы есептеу кешеніне (мәліметтерді өңдеу орталығы) 

ақпараттарды алғашқы өңдеуден және жіберуден жинақталған мәліметтерді  

есептеу құрылғыларымен қамтамасыз ететін, мәлімдемелерді жіберетін 

жинақтау құрылғысы; 

- мәліметтерді өңдеу орталығына ЖҚМЖ ақпараттар жіберу арналары 

(құралдары); 

- компьютер платтасының адаптерімен үйлесімді ІВМ базасында 

ақпараттарды өңдеу орталығы үшін арнайы есептеу кешені. 

Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) – жүйелік, атқарымдық және 

техникалықтан тұрады. 

Жүйелі бағдарламалармен қамтамасыз ету ретінде Microsoft Windows 

2000 Server операциялық жүйе мен Microsoft SQL Server мәліметтерді 

басқару базасы жүйесімен қамтамасыз етеді.  

Арнайы бағдарламаны қамтамасыз ету ретінде қажетті деңгейде 

мәліметтерді хаттамалық жолдаулар үшін ақпараттарды бейнелейтін, 

өңдейтін, сақтайтын және жасайтын лицензияланған базалық бағдарламамен 

қамтамасыз ету қолданылады. 

Электр энергиясын есептеме жүйесіне талаптар. 

Электр энергиясын есепке алу келесімен қамтамасыз етілуі қажет: 

- электр параметрлерін дәл өлшеу; 

- ақпаратты бейнелу; 

- рұқсат етілмеген мүмкіндіктерден ақпараттарды қорғау;  

- электр жабдықтың шығындарын есептеу. 

 Бәскелі бөлшек нарығының қатысушылары ұсынған талаптарды 

ескере есептеу жүйесі электр энергиясы көлемін анықтай білуі қажет: 

- түрлендірілген құрылғылармен жасалған; 

- түрлендірілген станса мен трансформаторлық станса аралық өздеріне 

және шаруашылық қажеттіліктеріне (бөлек) тұтынған; 

- энергожүйенің өндірістік қажеттіліктерімен тұтынған; 

- тұтынушыға тікелей түрлендірілген стансалар шинасынан кететін 

желілер арқылы тұтынушыларға жіберілген; 

- басқа энергожүйелерге жіберілген немесе олардан алынған; 
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- тұтынушыларға электр желілерінен жіберілген; 

- түрлі кернеу кластарынан электр желілеріне жіберілген,; 

- транзитті желілер бойынша жіберілген; 

- экспортпен импортқа жіберілген.  

 Егер СКП есептеу құралы қолданбаса электр энергиясының 

коммерциялық құрылғылар есептеулерінен көрсеткіштерді алғанда тек 

өлшеуіш трансформаторлардың түрленген коэффициенттері ескеріледі. Басқа 

түзілген коэффициенттерді енгізу рұқсат етілмейді.  

Электр энергиясын метрологиялық есептеу құрылғыларымен 

қамтамасыз ету нормативті-техникалық құжаттар негізінде Мемстандарт пен 

энергожүйедегі метрологиялық қызмет өкілдерімен жүзеге асырылады. 

Коммерицялық есептеу құрылғыларын осы қызмет түрін жүргізу 

лицензия бар арнайы ұйымдар күшімен орнатады.  

Коммерциялық есептеу жүйелерін пайдалану мен техникалық қызмет 

көрсетуді энергиямен жабықтайтын және/немесе энергиясыны реттейтін 

ұйымдар қызметкерлерімен жүзеге асырылады.  

Трансформатор кернеулеріне есептеу құрылғылары жеке 

кабельдермен қосу қажет. 

Электр энергиясы есептеуіштерінің көлемі мен есептемелерінің 

тексеру мерзімдері нормативті-техникалық құжатқа сәйкес келуі тиіс.  

Электр энергиясының есептеу құрылғыларын тексергенде 

қолданыстағы күші бар Қауіпсіздік техника (ҚТ) мен электр құрылғыларын 

орнату ережелеріне сәйкес қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету бойынша 

техникалық және ұйымдастыру шаралары орындалуы керек.  

Тұтынушының электр қондырғыларында коммерциялық есептеудің 

есептеу жүйелерін саны (есептеуіштер) минималды болуы қажет.  

Коммерциялық есептеуішті орнықтыру орны бәсекелік жеке нарқыта 

болатын қатысушылар арасында теңгерімнің шекарасымен анықталады. 

 

5.5 Коммерциялық шығындардың есептерін растау мен 

ошақтарын жою 

 

Коммерциялық энергиясының коммерциялық шығындарын табу мен 

жою электр энергиясы нарығындағы талаптары өзекті мәселе болып 

табылады. Бұл мәселе электр энергиясын есептеудегі өлшем кешендерімен 

анықталған көрсеткіштер мәселесімен тығыз байланысқан. Электр 

энергиясының коммерциялық шығындарын табу үшін электр энергиясының 

есептік шығындар сомасын техникалық және коммерциялық құрамдас 

бөлікке бөлу керек, сосын коммерциялық шығындар сомасын жекеленген 

электр желілер мен ӨК сәйкес бөлімдеріне тарату.  

Осындай есептемелерде күдік тудыратын ӨК метрологиялық 

тексерулерде ұйымдастыруға болады.  

Бұндай есептемелерде математикалық тапсырмалардың қойылымдары 

электр энергиясын есептеу үшін жақсы жасалған қаржыны бағалау 
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теориясына негізделуі мүмкін. Электр энергиясы жүйесінің қаржысын 

бағалау кернеу мен қуаттағы токтың жылдам мәндерін өлшеу негізіндегі 

тұрақтанған режіммен есептеледі. Электр ретеуіштерді растаудың алдыңғы 

мәлімдемелері ретінде электр энергиясының кешенді өлшеу есептемесінен 

алыған энергиясы өлшемін пайдаланады. Негізінде 𝒲і
өлшеу

 өлшенген 

𝒲і
есептеу

 бұрмаланады, нақты есептеу моделі өлшеу қателіктерінің квадрат 

сомасымен минималды өлшенгенге негізделеді: 

 

                                       ℱ = ∑ 𝑎𝑖(𝑊𝑖
изм − 𝑊𝑖

рас
)2 → 𝑚𝑖𝑛,

𝑁

𝑖=1

                            (5.1) 

мұнда N – электр эенргиясын есептеуде ӨК қарастырылған жалпы сан; 

 аі – і өлшемімен анықталған деңгейдің салмақ коэффициенті. 

 Электр желідегі энергия ағысын таратудың математикалық моделі 

барлық тараптағы теңгерім қатынастарын сақтауды қамтамасыз етеді, ал 

электр желінің әрбір тарабында болған шығындарын есептеу электр 

энергиясындағы шығындарын тойлық және көлденең есептеу жолымен 

жүзеге асырылады.  

 Электр энергиясы есептеудің нақты тәсілі жоғары болса, онда электр 

энергиясының есептелген 𝒲і
өлшеу

 өлшеу санымен 𝒲і
есептеу

 есептеу 

арақатынас айырмасынан төмен болады.  

 Есептеу қателіктерінің шамалы мәндерін і кешенді өлшеудің нақты 

қателіктерімен сипатталады:  

 

   𝛿𝑊 = (𝒲і/𝒲і
өлшеу

)100%     (5.2)  

 

 Растау әдісімен ұсынылған электр энергиясы ағындарының ескертулері 

ӨК метрологиялық диагностикадан бағалаудын өткізуге мүмкіндік береді.  

 Желінің сұлбасында болатын саны көп болса (электр эенргиясы 

нүктесін есептеу), онда бақылау жүйесінің артықшылығы жоғары екені 

белгілі және кешендердің нақты өлшемдеріндегі қателіктерді анықтауға 

болады жоғары нақты деңгейін бағалау теорисымен анықталады. 

Коммерциялық есептеме нүтелеріндегі ӨК желідегі электр реттеуіштің 

бақылауын қамтамасыз ететін (есептеу мүмкіндігі) ӨК минималды құрамын 

көрсетеді.  

 Коммерциялық өлшеулер үшін өлшеу көрсеткіші артықшылығы мен 

нақты көрсеткіштер арқылы ӨК техникалық есептеме жасалуы мүмкін. 

Осындай есептемелерді жасағанда энергожүйе немесе оның көрінісімен 

қарасытырылатын энергия теңгерімінің тұтастығы маңызды.  

 𝒲і
есептеу

 өлшеуімен салыстырғанда  𝒲і
өлшеу

 энергиясы мәнінің нақты 

есептеуі жоғарылау мүмкін болады, алдымен желіге түсетін, сосын жлетімен 

реттейтін және тұтынушымен жіберетін бір және сол көлемдегі электр 

энергиясы өлшемі бірнеше рет есептемеде болады.  
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 ӨК қателіктерін есептеу бойынша статистиканы жинақтау 𝛿𝑊 бірнеше 

мерзімдік кескінмен реттелген есептеу қателіктерін мәліметтерден үнемі 

(уақытылы тұрақтанған) алуға мүмкін болады. Электр энергиясын тұтынатын 

коммерциялық есептемелердегі өлшеу кешендерінің үнемі қателіктерін табу 

үлкен қызығушылық тудырады. Энергия өлшемдерінің жоғарылау мәндерін 

есептегенде желіде электр эенргиясын жіберу нүктесінің көлемі көрсеткіші 

төмендеуі мүмкін болады. Бұның себебі электр энергиясын қарапайым 

есептеу қателіктері, әлде электр энергиясында болатын ұрлықтардан есептеу 

құрылғыларының төмендетілген көрсеткіштері болады.  

 Әдістеме электр желілерінің сұлбасы мен бақылау өлшемдерінің 

параметр режімдерінің қосылған энергетикалық теңгерімдерді есептеуді 

жасауды қарастырады, бұл техникалық шығындарды дәл есептеуін 

жоғарылатады.  

Күрделі электр желілерінде энергия реттеуіштерді нақтылау әдісі 

негізінде электр энергиясындағы есептейтін 600 тараптар мен 2500 нүктесін 

сұлбадағы өлшемділікпен есептеуге болатын «Баланс» бағдарламалық 

кешені әзірленген (Орал мемлекеттік техникалық университеті). Электр 

желілеріндегі сұлбалардың ауысыуын аудандар мен жеке тараптарға есептеу 

үшін «Баланас» бағдарламасы электр энергиясындағы нақты және болатын 

теңгерімдерді есептейді. Бөлімдерді жасағанда «әртүрлі мерзімдік кезеңдерге 

қарасты электр энергиясының мәліметтер есептеуін бір желіні есептегенде 

пайдаланады, барлық ӨК үшін салыстырмалы қателіктердің 𝛿𝑊 есептеулері 

бойынша статистикалық мәліметтердің жинақталуымен жасалады». 

Бұл мерзімдік қатарлардағы статистикалық өңдеулер келесі ӨК табады, 

оның электр энергиясының есептеу қателіктері үнемі (уақытқа тұрақты) 

сипаттамада болады. «Баланс» бағдарламасы көмегімен әртүрлі 

тұтынушылар үшін электр энергиясынының коммерциялық шығындар 

бағасын алуға болады. 5.1 суретте қарапайым электр желінің тестілік сұлбасы 

мен «Баланс» бағдарламасын қолданып есептік нәтижелері ұсынылған. Ток 

трансформаторларының шартты бейнелерінің жанында электр энергиясы 

есептеуіш көрсеткіштері мен олардың ұқсас есептемелері көлтірілген. 

Алымынада электр энергиясы есептеуіштерінің көрсеткіштері 𝒲і
өлшеу

 , ал 

бөлшегінде  - есептеме ағымдары келтірілген.  
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5.1 сурет 

 

Электр энергиясы есептеуіштердің бір айлық көрсеткіші негізінде 

есептемелер «Баланс» бағдарламасы көмегімен жүргізілді. Жасалған 

есептемелер көп жағдайда электрмен жабдықтайтын ұйымдар үшін ауқымды 

коммерциялық шығындары бар электр энергиясын көрсетеді.  

 

6 Электр энергия шығындары бойынша электр желілерінің 

нормалық сипаттамасы (ЭЭШНС)  

 

6.1 Электр энергиясының нормалық шығындар әдістері 

 

Электр энергиясы шығындары бойынша электр желілерінің нормалық 

сипаттамасы деп желі параметрлері мен жұмыс режімімен жалпыланған 
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электр энергиясы шығындарының тәуелділігін атайды. Электр энергиясының 

нормативті шығындары деп оның параметрлерінің нақты мәндері немесе 

жоспарлануы ЭЭШНС бойынша анықталған шығындар мәндерін атайды. 

Бірінші жағдайда күтілген нормативті шығындарды, екіншісінде – нақты 

шығындарды аламыз.  

Кез келген Х параметрден шығындардың тәуелділігі болашақта және 

қазіргі ЭЭШНС (әрқайсысында күтілген және нақты түрде) квадраттық 

полиноммен көрсетілуі мүмкін:  

 

                         𝜑(𝑋) = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 + 𝑏2𝑋2   (6.1) 

 

түзу және квадраттық мүшесі бар, квадраттық тәуелділіктің таза қателіктерін 

күрт төмендетуге алып келеді. 

 Мысалы, өз тұтынған 𝑊жіберу үшін желіге электр энергиясын жіберу 

шығындарына тәуелді түрі келесідей болады: 

 

1𝑊жіберу = 15.6 + 0.41𝑊осп + 0.03𝑊жіберу
2     (6.2) 

 

ЭЭШНС есептеу рәсімінің мақсаты болатын коэффициенттердің 

сандық мәндерін алу болады. 

Қазіргі ЭЭШНС кез келген Х тұтынушылардың өздері тұтынатын, әлде 

жүйе аралық байланыстар арқылы жіберілетін электр энергиясын көрсетеді.  

ЭЭШНС бірнеше параметрлерін есептегенде тұрақты мүшелері біреуге 

қосылып полином түрлерінің сомасынан (2) тұрады. Мысалы, ЭЭШНС 

(𝑊1, 𝑊2, 𝑊3) үш парамтерлері келесі түрде болады: 

 

1𝑊 = 112.4 + 0.41𝑊1 + 0.03𝑊1
2 − 0.56𝑊2 + 0.07𝑊2

2 + 2.4𝑊3 − 0.76𝑊3
3               (6.3) 

 

 Айлық, тоқсандық пен жылдық мерзімдері үшін ЭЭШНС пайдаланады, 

«время» параметрі оның ішінде тікелей көрсетілуі тиіс. Сондықтан 𝜑(𝑋) 

әрбір әрекеттері қазіргі ЭЭШНС мынадай болады: 

                       𝜑(𝑋) = 𝑎0𝑇 + 𝑎1𝑊 + 𝑎2/𝑇𝑊2     (6.4)  

 

 Барлық жоғарыда аталған ЭЭШНС жүктеме құрамына жатады,  𝑎0 

үнемі коэффициенті квадраттық полиномның нақты мәлімдемесіне жақындау 

нәтижесінде пайда болды. Әрбір парамтерден алынған, жүктеме 

шығындарына әсер еткен, АОК әсерінен алынған тұрақты шығындарға 

қосылған толық ЭЭШНС (4) орындау сомасын қарастырады: 

       

 1𝑊 =∑𝑛
𝑖=1 𝛴𝜑(𝑋𝑖) + 1𝑃қойылым𝑇 − 𝛿𝑊АОК    (6.5) 
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 (6.5 )қойылымында сандық коэффициент мәндеріндегі барлық 𝜑(𝑋і) 

орындаудың толық түрі 𝑎0Т мен 1𝑃қойылым𝑇 мүшесі жалпы 𝑎0ΣТ мәніне 

қосылады. 

 ЭЭШНС соңғы түрі (6.3) мәніне Т еркін көбейту мүшесіне қосылады, 

ал квадраттық көбейту мүшесі 1\Т (6.4) ұқсас болады.  

 𝛿𝑊АОК сандық мәні айға, тоқсанға және жылға әртрүрлі болып келеді. 

Олар тек өздері арасында Т параметрі арқылы байланысады. Қарастырылған 

айға дейін жыл басынан жасалған айлық нормативті анықтағанда 𝛿𝑊АОК 

ретінде, АОК қамтамасыз еткен айдың электр энергиясы шығындарының 

төмендеуін қабылдау қажет. Тоқсандық нормативті анықтағанда 𝛿𝑊АОК 

ретінде мәндер сомасын қолданады.  

 𝛿𝑊АОК тоқсанға кіретін айлар үшін. Жылдық нормативті анықтағанда 

осы жылы жасалған АОК жылдық әсер ету есебі алынады.  

Әрбір параметрдің  𝑎0, 𝑎1 мен 𝑎2 коэффициенттері статистикалық 

жуықтау бағдарламасы бойынша есептеледі. Оладың бастапқы мәліметтері 

үшін түрлу параметрдегі ЭЭШНС ұқсайтын желідегі электр энергиясының 

шығындар сұлба-техникалық нұсқалардың есептемелері болады. Нұсқаулық 

есептемелр саны ЭЭШНС коэффициенттерімен анықталған сандардан кем 

болмауы керек, қажетті есептеу саны сынақты жоспарлау әдісімен 

анықталуы мүмкін.  

Электр энергиясының шығындарын есептеу нұсқаулығының 

күрделігіне байланысты қуат шығындарын есептеу нұсқаулығына 

ауыстыруға болады. Бұл жағдайда ЭЭШНС а2 коэффициенті кф
2  көбейтілген 

жолмен қуат шығындарын есептеу нұсқасының статистикалық жуықтау 

нәтижесінде алынған а2Р коэффициентіне қарағанда жоғарылатуы қажет. 

Электр энергиясының нақты шығындарының мәндері (5) ескерілген электр 

құрылғылары параметрлеріне ғана емес, желі сұлбасындағы мерзімдік 

өзгерістер (жұмыс жабдықтарын шығару, станса жүктемесімен жабылатын 

кесте құрылымының өзгеруі және т.б.) мен электр энергиясының төлемінің 

уақытша жылжуына байланысты.  

Сондықтан айлық шығындар нормативі 1 мен 4 айдың тоқсандық 

шығындарды көтеру мен 2 мен 3 айдың тоқсандығын төмендету жолымен 

түзетілу мүмкін. Бұның өзінде жылдың барлық айларындағы өзгертулер 

сомасы нөлге тең болуы тиіс.  

Радиалды желілерде дүктеме шығындары желіге жіберілген электр 

энергиясы квадратына тікелей байланысты болады, сондықтан (4) амалы 

келесі қосынды арқылы көрсетілуі мүмкін болады. Бұл жағдайда а2 

коэффициенті желі сұлбасы бойынша анықталуы мүмкін: 

 

𝑎2 = 𝑅экв ∗ кф
2 (1 + 𝑡𝑔2𝜑)/𝑈экв

2        (6.6) 

 

Желі топтары үшін а2 коэффициентін есептеуде олар желіде әртүрлі 

бөлінген (мысалы 6-20 кВ) немесе бір құрамдас болатын (мысалы, түрлі 



52 
 

кластағы кернеудің радиалды желілері – 6-20 кВ және35-110 кВ) келесі 

теңдеумен орындалады:  

 

   𝑎2𝛴 = ∑ 𝛴𝑚
𝑖=1 𝑎2𝑖 ∗ 𝑊0𝑖

2 /𝑊0𝛴
2      (6.7) 

 

Мұнда 𝑊0𝑖 -  і желісіне жіберілген электр энергиясы; 

 𝑊0𝛴- барлық желілерге сомалық жіберулер. 

Әртүрлі бөлінген желілер сомасы үшін және желідегі құрамдас желі 

үшін есептеулер нәтижесінің ерекшеленуі, біріншіден әрбір желіге 

жіберілген электр энергиясы сомасына тең жағдайда 𝑊0𝛴 мәнімен, ал екінші 

жағдайда бас радиалды желіге электр энергиясы жіберумен анықталады.  

 

6.2 Электр энергиясының нормативті шығындарын бекіту ережесі  

   

ЭЭШНС есептеу мақсаты нақты режімдерге сәйкес нормативті 

шығындарды анықтауға болады. Ол ЭЭШНС есептік параметрлер мәндері 

арқылы жүзеге асырады, бірақ та ЭЭШНС түрі мен коэффициенті 

анықталады.  

Нормативті сипаттамалар болжамды және заманауи болуы мүмкін. 

ЭЭШНС болжамалары бойынша бес жылдық кезеңнің соңы мен одан арғы 

болжауларға электр энергиясының жылдық нормативті шығындары 

анықталады. ЭЭШНС болжамалы параметрлері болатындар: энергожүйедегі 

желілер құрылғылары мен тұтынушылармен өтелетін қуат сомасы, желінің 

ұзындық сомасы, трансформаторлар қуатының сомасы, электр энергиясын 

тұтынушыларға жіберулері, ұқсас бөлімшелердің арасындағы электр 

энергиясын жіберулер, түрлі стансалармен электр энергиясын өңдеулері 

(ЖЭС, СЭС, АЭС) және басқалар. Аталған параметрлердің кейбіреулері 

егжей-тегдей көрсетілуі мүмкін болады. (мысалы, жеке кернеу деңгейлері 

бойынша). Болжамалы ЭЭШНС желіні жетілдіруге жұмсалған және режімдік 

жағдаяттардың өзгерістеріне қарай, нақты жабдықтар көлеміне тәуелді 

шығындармен көрсетіледі.  

Қазіргі ЭЭШНС болатын (күтілген норматив) немесе өткен (нақты 

норматив) айдың, тоқсанның, жылдың нормативті шығындары арқылы 

анықталады. Қазіргі ЭЭШНС параметрлері: өз тұтынушылары үшін желіге 

жіберілген электр энергиясы, ұқсас бөлімшелер арасымен жіберілген электр 

энергиясы мен энергожүйені дамыту сұлбасына сәйкес жасалатын 

шығындарды төмендету бойынша техникалық шаралар әсері. Шаруашылық 

әрекеттермен іске асырылған ЭЭШНС анықтағанда режімдік сипаттамадағы 

инициативті АОК мен техникалық АОК ескерілмеуі керек. Олардың болған 

әсер энергожүйедегі шығындарды төмендету үшінқажетті резерві болады, 

ЭЭШНС келісімімен нормативті энрегожүйе және желі үшін нормативті 

сомасы анықталып жылдық шығындар сомасы арасындағы теңгерімді 

қамтамасыз ету үшін бірнешеге төмен түсірілуі мүмкін. 
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Күтілетін және нақты ЭЭШНС параметрлермен ұсынылған бөлшектер 

деңгейімен ерекшеленуі мүмкін. Мысалы, жеке желілер бойынша ағындарды 

жоспарлау сатысында сальдолық түрде жоспарланбайды, одан басқа олардың 

қайталау құрамалары жоспарланбайды. Сондықтан күтілетін ЭЭШНС электр 

энергиясының жалпы айырбастау тек сальдолық мәнінің шығындарымен 

көрсетілуі мүмкін. Нақты ЭЭШНС түрлі қиықтардағы, желі топтары мен екі 

тараптағы жеке желілердің ашық айырбас мен т.б. ағыдардың 

шығындарымен байланысын көрсетеді. 

Жоғары бөлімшелердің есептеулері мен келіспеулеріне бір мезетте екі 

ЭЭШНС жатады. Олардағы келісілген мәлімдемелердің қойылымдары 

(мысалы, нақты ЭЭШНС ашық ағындар сомасы күтілген ЭЭШНС сальдолық 

айырбасына тең болуы тиіс) бірдей нәтиже бойынша жасалуы қажет. Есептік 

кезең өткеннен кейін нормативті түзету тек нақты ЭЭШНС жүзеге асырады.  

 

7 Электр желілерінде энегрия шығындарын төмендету бойынша 

шаралар 

 

Желідегі энергия шығындарын төмендету энергожүйедегі 

экономикалық жұмысты жалпы төмендету болып табылады. 

Желідегі энергия шығындарын түрлі төмендетулері жалпы 

энергожүйенің экономикалық жұмыстарын жоғарылатады деп атауға 

болмайды. Мақсатты әркеттерсіз шығындарды үнемді төмендетуге болад. 

Бұнымен қоса эногожүйеде экономикалық жұмыстардың кейбір жоғарылауы 

желідегі шығындардың төмендеуімен жүреді.  

Барлық шығындарды төмендету шараларын үш топқа бөлінеді: 

1) шығынсыз  және аз шығынды немесе қосымша қаржыны салу 

үшін қажет етпейтін режімдер. Бұған мысал ретінде, желідегі кернеудің 

жұмыс деңгейінің генераторлар мен трансформаторлардағы кернеу 

реттеуіштерін дұрыс жасау есебінен немесе жүктеме астындағы 

трансформаторлар реттелуінің тармақшаларын сәйкесінше қию арқылы 

жоғарылатуға болады. Осы топқа келесі ұйымдастыру шаралары кіреді: 

энергожүйедегі құралдар жөндеулерінің сапасын жақсарту мен мерзімдерін 

қысқарту және т.б. Бұндай ұйвмдастыру шараларын кең қолдану дұрыс 

болып табылады.  

2) Шығындарды төмендету үшін арнайы әзірленген (энергиясы 

шығындарын төмендету есебімен ақталатын қаржыландыру) техникалар 

(мәнді әсері). Осындай шараларға желі кернеуінің жоғары деңгейіне 

жіберулер, сымдарға үлкен қимылдарды әуе желілерінің сымдарына 

ауыстырулар, трансформаторларды ауыстырулар, қосымша реттелетін және 

өтелетін құрылғылар мен т.б. жатады. Бұндай шаралар арнайы техника – 

экономикалық есептемелер көмегіне негізделуі қажет.  

3) Орталықтан қаржы құю есебінен энергожүйені дамыту бойынша 

барлық электр желілік сұлбалық нысандарға техникалық өзгертулер (әсермен 

жасалған) жатады. 
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 7.1 Электр энергия шығындарын төмендету бойынша техникалық 

шаралар  
 

Шығындарды төмендету үшін арнайы әзірленген (энергия 

шығындарын төмендету есебімен ақталатын қаржыландыру) техникалар 

(әсерлі мәнді). Осындай шараларға желі кернеуінің жоғары деңгейіне 

жіберулер, сымдарға үлкен қималарды әуе желілерінің сымдарына 

ауыстырулар, трнасформаторларды ауыстырулар, қосымша реттелетін және 

өтелетін құрылғылар мен т.б. жатады. Бұндай шаралар арнайы техника – 

экономикалық есептемелер көмегіне негізделуі қажет. 

Орталықтан қаржы құю есебінен энергожүйені дамыту бойынша 

барлық электр желілік сұлбалық нысандарға техникалық өзгертулер (әсермен 

жасалған) жатады. 

Есептемелердің нәтижелері көрсеткендей шығындарды төмендету мен 

қаржы құю үшін арнайы әзірленген шаралар әсерлі болатыны анық, яғни 

әсерлі жасалған шаралар. 

Біріншіден, оларға желідегі реактивті қуат өтелімі мен жүктелген әуе 

бойынша шаралар өз тұрғысынан кеселі  топтарға бөлуге болады:  

- электр желілерін жаңартуын оңтайландыру үшін шаралар; 

- бұл топтардың пайдалану шаралары желінің дамуы мен қайта 

жөндеуімен жасалады, оның техникалық негізіне дейін жобалау кезеңінде 

режім параметрлерін жоғарылату. Желінің номиналды кернеуінің 

жоғарылауы мен ЭБЖ жүктелген сымдарды ауыстыру. 

  

 7.2 Электр энергия шығындарын төмендету бойынша 

оңтайландырылған режімдік шаралар 

 

 Шығынсыз және аз шығынды немес қосымша қаржыны салу үшін қажет 

етпейтін режімдер.  

 Бұған мысал ретінде, желідегі кернеудің жұмыс деңгейінің генераторлар 

мен трансформаторлардағы кернеу реттеуіштерін дұрыс жасау есебінен 

немесе жүктеме астындағы трнасформаторлар реттелуінің тармақшаларын 

сәйкесінше қию арқылы жоғарылатуға болады. Осы топқа келесі ұйымдастру 

шаралары кіреді: энергожүйедгі құралдар жөндеулерінің сапасын жақсарту 

мен мерзімдерін қысқарту және т. б. Бұндай ұйымдастыру шараларын кең 

қолдану дұрыс болып табылады.  

 Электр желілері мен негізгі құрылғылардың оңтайландыру жұмыс 

режімдері бойынша, яғни энергожүйе де оңтайланлыру жұмыс режімдерін 

жүргізуге болатын шаралар. Көбінесе оларға көп қаражат қажет ептейді. 

Олардың ең тиімдісі: желінің айырып-қосылған жерлерін оңтайландыру, 

жүйенің жұмыс режімін оңтайландыру, тұтынушылардың реактивті қуатты 

тұтыну режімін оңтайландыруын беру болады.  

 Желі жұмыс режімін автоматтандыру бойынша шаралар. 
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 ДБАЖ құрамына жүйе режімі мен оның жеке элементтерінің 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін енген топтық шаралар, олар өздеріне 

трансформаторлардың өзгеру коэффициенттерін автоматты реттеуін, 

реактивті қуатты автоматт реттеуін, оның барлық көздері мен т.б. қосады.  

 Бос жүрістің шығындарын төмендету мен өздері қажеттіліктері 

бойынша шаралар. Бұл жұмыс жасайтын құрылғыны бос жүрістегі аз 

шығынды құрылғысына немесе минималды жүктемеде жұмыс жасайтын 

таңдалған құрылғының тиімді құрамын ауыстырумен байланысқан топ.  

 Электр желілерінің деңгейін пайдалану деңгейіне дейін жоғарылату 

шаралары. Осындай дайын желіде жүктемені алып жүруін қатамасыз ету 

мәселесі болады, оның жоспарланған және апатты жөндеулерді жасау үшін 

өшірілген жағдайдағы элементтерінің болу уақыты және де 

профилактикалық жұмыстарын минималды болуы тиіс.  

 

 7.3 Электр энергиясының коммерциялық шығындарын төмендету 

бойынша шаралар 

 

 Коммерциялық шығындар электр есептеуіштер мен тұтынушылардың 

электр энергиясын уақытылы төлеулері бойынша нақты энергия ағындарына 

тәуелді болады. Энергожүйеде электр энергиясының шығындарын есептеу 

жүйесі нақты деңгейдегі болған есептік шығындар себептерін анықтау мен 

оны төмендетудің дұрыс амалын қабылдау қажет. Электр есептеуіштер 

бойынша энергия шығындарын есептеумен бірге желідегі энергия 

шығындарын есептеумен бірге желідегі энергия шығындарын үнемі 

аналитикалық түрде анықтау қажет, яғни, техникалық шығындарды бағалау. 

  

 7.4 Электр энергия шығындарын төмендету бойынша тиімді 

бағалау шаралары 

 

 Жоғарыда аталған желідегі АОК жіктелуі энергия шығындарын 

төмендету бойынша шаралардың түрленген тапсырмаларын таңдауға 

мүмкіндік береді. Бұл тапсырма желідегі энергия шығындары 

оңтайланғаннан жоғары болса және энергожүйеде барлық шығынсыз 

ұйымдастыру мен режімдік шаралар орындалған жағдайда шешіледі. Бұл 

жағдайда энергожүйенің режімін әзірлегенде және жүйенің дамытудағы 

оңтайланған мәселелерін  шешкенде әрбір шараларды және шығындарды 

төмендету мәндері арқылы реттеу мен шығындары бойынша оларды іске 

асыру желідегі энергия шығындарының мәндері әсер ететінін айта кеткен 

жөн. Өлшем ретінде теңге шығынына әсер ету мәнін пайдалануға болады: 

 

      К=Δ.W/3, кВт.сағ./теңге 
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 Елдің энергетикалық шаруашылығын дамыту үдерісімен қатар макро 

мәселелерді шешудегі көптеген энергетикалық мәселелер шығады, оларды 

өздігімен техника-экономикалық есептемелер негізінде шешу дұрыс болады.  

 Басқа мәндермен қатар қуат пен энергия шығындары (кернеу 

шығындары, тұрақтандыру талаптары, сенімді режімдері мен т.б.) электр 

желісіне жіберу қабілетімен анықталатын көрсеткіштеріне жатады. Осының 

өзінде энергия шығындарын төмендетуін жеке қарастыруға болмайды, оны 

желінің жалпы мәселелі жіберу мен тиімді қабілетімен біріктіре қарастыру.  

 Экономикалық тиімді шараларды есептегенде электр желілерінің 

энергия шығындарын төмендету бойынша тікелей энергия шығындарын 

төмендетудегі экономикалық тиімділікті ескермей, электр жабдықтары мен 

т.б. сенімділігін арттырудағы экономикалық әсерін ескеру қажет болады. 

Құралған экономикалық әсерге сәйкес (Э1W энергия шығындарын төмендету, 

Эс энергия сапасын жақсарту, Эжж желінің жіберу шамасын жоғарылатуға 

Э1Q рекативтің қуат шығынан төмендету, Эн электр жабдықтарының сенімін 

жоғарылату) шығындарды төмендету бойынша төмендегі кестеде ұсынылған 

шараларды бірнеше топқа бөлуге болады.  

 

 7.1 кесте – Электр энергия шығындарын төмендету бойынша 

шығындардың тиімді бағалауы 

 

Топтар  Іс-шаралар Әсер құрамдары  

1 2 3 

Техникалық  Жүктелген желідегі 

сымдарды ауыстыру. 

Қуат ағынындағы 

экономикалық таратуларды 

құрылғыларды тік-көлденең 

реттеулері арқылы бір тектес 

емес желілерде орнықтыру.  

СКБ арқылы реактивті қуатты 

өтеу.  

СӨ реактивті қуатты өтеу. 

Трансформаторларды ҚА-нан 

ТКР-ға ауыстыру. 

СКБ қуатының автоматты 

режімінің құрылғысын 

пайдалану. 

«Жеңілдету» желілерін 

жасау.  

Транфсформаторларды өзінің 

жүктемесіне қарай қайта 

жасау. 

Оқшаулауды төмендету 

Э=Э1w+Эс+Эжж 

 

 

 

 

Э2=Э1w+Эс+Эжж+Э1Q 

 

 

 

 

 

Э3=Э1w+Эr+Эжж+ЭH 

Э4=Э1w+Э1Q 

Э5=Э1w+Эс+Эжж 
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есебінен желі кернеуін 

төмендету. 

Біртектес емес жабық  

желілерде тиімді нүктелерін 

айырып-қосу жолымен қуат 

ағындарын үнемді реттеу. 

Режімдік СӨ режіміне генераторларды 

ауыстыру.  

Трансформатор желілерінде 

коэффициенттерді қуат 

ағынында үнемді таратудың 

өзгерту жолдарының 

біртектес емес жабық 

желілерде таңдау.  

ҚӨ пайдалану деңгейін 

жоғарлату. 

Желідегі шығындарды ескере 

отырып реактивті қуат 

бойынша тиімді режімдерді 

үнемі жүргізу. 

Аз жүктеме режіміндегі 

трансформаторлар жұмысын 

оңталандыру режімдері. 

Э6=Э1w+Эс+Эжж+Э1Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э7=Э1w+Э1Q 

Ұйымдастырушылық  Коммерциялық шығындар 

төмендету мен желіні 

пайдалану деңгейін 

жоғарылату шаралары. 

Э8 
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А қосымшасы 

 

«ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ҒТО 

«БОЭЭҒЗИ» ААҚ ФИЛИАЛЫ 

 

 

                                                                                      

 

 

«ЭНЕРГИЯ САРАПТАУ СЕРВИСІ» ООО 

 

 

 

0,38-220 кВ алшақ орныққан электр желілеріндегі электр 

энергиясының шығындарын нормалау мен есептеу, болжамды 

нақты теңгерімсіздік пен есептелмеген электр энергиясының 

санын есептеу үшін бағдарлама кешені 
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 1 ПЖН 3 кешені бойынша бақылау есептеу мысалдары  

 

 1.1 10 кВ желіде режімдік параметрлерді, қуат және электр 

энергиясының шығындарын есептеу 

 

 Фидердің есептеу сұлбасын енгізгеннен кейін (А.1 сурет) параметрлерін 

көрсете: желі үшін: тораптардың ұзындығы, сымдардың маркасы, 

параллельді желідердің саны, теңгерімдік қатынасы: трансформаторлар үшін: 

бекітілген қуат, дәнекерлеу орны, теңгерімдік қатынасы, есептеулерді жасау. 

 Бағдарлама есептегеннен бұрын алдыңғы тапсырма мәліметтерінің 

дұрыстығын тексереді. Қателер табылған жағдайда, мысалы, егер фидердің 

бас тарабындағы ток жүктемесі аралық стансадағы трансформатордың бос 

жүріс шығындарына кеткен токтан төмен болса арнайы хабарламалар 

беріледі. 

 
ЭС: АЭЖ тесті: Қоректену орталығы тесті: 1 секция тесті  Фидер: Uном=10,00кВ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 1 сурет 

 

 Бақылау  мысалдарының мәліметтері А.1, А.2 кестелерінде берілген. 

Барлық желілер тараптары өнеркәсіп теңгеріміне қарасты болады. 
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А.1 кесте  

Тарап Сым маркасы R0, Ом/км X0, Ом/км L, км 
Параллель желілердің 

саны 

0_1 А-120 0,27 0,31 10 1 

1_2 А-120 0,27 0,31 10 1 

2_3 А-95 0,34 0,32 10 1 

2_ТП-4 А-95 0,34 0,32 7 1 

3_ТП-1 А-70 0,46 0,33 7 1 

3_ТП-2 А-70 0,46 0,33 7 1 

3_ТП-3 А-70 0,46 0,33 10 1 

1_4 А-120 0,27 0,31 7 1 

4_5 А-95 0,34 0,32 11 1 

5_ТП-6 А-95 0,34 0,32 4,5 1 

4_ТП-5 А-95 0,34 0,32 12 1 

 

 Барлық трансформаторлар өнеркәсіп теңгеріміне жатады, дәнекерлеу 

орта жағдайында. 

 

А.2 кесте  

Торап 
Трансформатор 

түрі 

Трансформатордың паспорттық мәліметтері Жүктеу 

коэффициенті, 

% 
Sном, 

кВА 

Uк, 

% 

Ix, 

% 

dPx, 

кВт 

dPк, 

кВт 

ТП-1 ТМ-100 100 4,5 2,6 0,36 1,97 80 

ТП-2 ТМ-60 60 4,5 2,8 0,26 1,28 75 

ТП-3 ТМ-160 160 4,19 2,4 0,50 2,61 80 

ТП-4 ТМ-75 75 5,5 7,51 0,59 1,86 60 

ТП-5 ТМ-63 63 4,5 2,8 0,27 1,28 60 

ТП-6 ТМ-60 60 4,5 2,8 0,26 1,28 50 

 

 1.1.1 Қуат шығындары мен режімдік параметрлерін анықтауда орныққан 

режімді есептеу. 

 Режімдік параметрлер мен қуат шығындарын есептегенде Есептеу бас 

мәзірмен немесе [F7] Орныққан режімді есептеу тармағы арқылы жүзеге 

асырылады.  

 Есептеу үшін келесі берілген алыңғы ақпаратты беру керек: фидердің 

бас тарабын токпен өлшеу, аралық станса шиналарындағы кернеу мен қуат 

коэффициенті (А.2 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.2 сурет 
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 Есептеу үшін енгізілген алдыңғы мәліметтер таңдалған тізімнің есептеу 

кезеңдеріне сәйкес келеді. Фидердің бас тарабын токпен өлшеу, аралық 

станса шиналарындағы кернеу мен қуат коэффициентін өлшеу кестесінде 

сақтауға мүмкін болады.  

 Есептеуді аяқтаған соң Есептеу нәтижесі терезесі ашылады. (А.3 

сурет). 

 

 
 

А.3 сурет 
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 Бұл терезенің астыңғы жағында есептеу нәтижелерін жетелеп қарауға 

мүмкіндік беретін түймесі бар (  жете түймесі), фидер бойынша 

есептеу нәтижесін Excel форматында сақтау (нәтижені  файлында сақтау 

түймесі), жалпы есептеу нәтижесін басып шығару ( басып шғару түймесі), 

терезені жабу (  шығу түймесі). 

 Көрсету үшін кейбір нәтижелерді фидердің есептеу сұлбасына енгізіледі 

– тармақтардағы ток пен тораптардағы кернеу деңгейлері (А.4 сурет), жүктеу 

коэффициентіне қарай трансформаторлар мен желілер түрлі бояулармен 

боялады.  

 
ЭС: АЭЖ тесті: Қоректену орталығы тесті: 1 секция тесті  Фидер: Uном=10,00кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 4 сурет 

 

 Есептеу сұлбасы (А.3 сурет) әрбір элементтері бойынша толық есептеу 

нәтижесін «Результаты расчета» терезесінде «Детально» түймесін басып 

қарауға болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

А.3 кесте – Фидер бойынша шығындардың жете есептеу нәтижелері 

 

Трансформаторлар бойынша есептеу нәтижелері  

Торап 

нөмірі 

Трансфо

рматор 

түрі 

Теңгерімге 

қарасы 
Uв, кВ Uн, кВ 

Pн, 

кВт 

Qн, 

квар 
Iн, А 

Қуат шығындары 
ΔU, % Kз.тр., % 

Pн, кВт Qн, квар Pхх, кВт Qхх, квар P, кВт Q, квар 

ҚО 
    10,500                     0,00   

1 
    10,435                     0,65   

4 
    10,424                     0,76   

2 
    10,384                     1,16   

5 
    10,414                     0,86   

ТП-5 
ТМ–63 Теңгерімде  10,413 0,412 19,255 6,862 1,145 0,127 0,281 0,293 1,913 0,420 2,194 1,96 32,45 

ТП-6 
ТМ–60 Теңгерімде  10,410 0,412 18,338 6,535 1,091 0,127 0,268 0,282 1,821 0,409 2,089 2,02 32,45 

3 
   10,338                     1,62   

ТП-4 
ТМ–75 Теңгерімде  10,376 0,410 22,922 8,169 1,372 0,187 0,414 0,635 6,064 0,822 6,478 2,59 32,45 

ТП-2 
ТМ–60 Теңгерімде  10,330 0,409 18,338 6,535 1,100 0,129 0,272 0,277 1,793 0,407 2,065 2,83 32,45 

ТП-3 
ТМ–160 Теңгерімде  10,308 0,409 48,901 17,426 2,934 0,263 0,677 0,531 4,080 0,795 4,757 2,86 32,45 

ТП-1 
ТМ–100 Теңгерімде  10,325 0,409 30,563 10,891 1,833 0,199 0,454 0,384 2,772 0,582 3,225 2,83 32,45 
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Желілер бойынша ақпарат 
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Қуат шығыны Генерация 
Кз. 

линии 

Рн, кВт 
Риз.кл, 

кВт 
Р, кВт Q, квар 

Q
с 

н
.л

.,
 к

в
а

р
 

Q
с 

к
.л

.,
 к

в
а

р
 

% 

ЦП 1 Теңгерімде  А–120 10,000 2,700 3,100 163,679 79,273 10,000 0,810 0,000 0,810 0,930 0,000 0,000 2,67 

1 4 Теңгерімде  А–120 7,000 1,890 2,170 38,490 17,751 2,345 0,031 0,000 0,031 0,036 0,000 0,000 0,63 

4 ТП-5 Теңгерімде  А–95 12,000 4,080 3,840 19,692 9,072 1,201 0,018 0,000 0,018 0,017 0,000 0,000 0,38 

4 5 Теңгерімде  А–95 11,000 3,740 3,520 18,767 8,643 1,144 0,015 0,000 0,015 0,014 0,000 0,000 0,36 

5 ТП-6 Теңгерімде  А–95 4,500 1,530 1,440 18,753 8,629 1,144 0,006 0,000 0,006 0,006 0,000 0,000 0,36 

1 2 Теңгерімде  А–120 10,000 2,700 3,100 124,378 60,593 7,655 0,475 0,000 0,475 0,545 0,000 0,000 2,04 

2 ТП-4 Теңгерімде  А–95 7,000 2,380 2,240 23,761 14,662 1,552 0,017 0,000 0,017 0,016 0,000 0,000 0,49 

2 3 Теңгерімде  А–95 10,000 3,400 3,200 100,142 45,385 6,113 0,381 0,000 0,381 0,359 0,000 0,000 1,91 

3 ТП-1 Теңгерімде  А–70 7,000 3,220 2,310 31,181 14,142 1,912 0,035 0,000 0,035 0,025 0,000 0,000 0,72 

3 ТП-2 Теңгерімде  А–70 7,000 3,220 2,310 18,757 8,609 1,153 0,013 0,000 0,013 0,009 0,000 0,000 0,43 

3 ТП-3 Теңгерімде  А–70 10,000 4,600 3,300 49,824 22,275 3,048 0,128 0,000 0,128 0,092 0,000 0,000 1,15 
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 «ПЖН» бағдарламалау кешені. 

 

 Таратушы желілерде (ТЖ кешені) электр энергиясын есептеу мен 

талдау бойынша алгоритм әзірленіп және бағдарламалау кешені таратылған. 

Алгоритм сұлба-техникалық тәсілді пайдалану арқылы жасалады.  

 Бағдарлама блогы құрылғы мәліметтер базасымен және электр 

желілерінің параметрлерімен біріктірілген, RРОТ бағдарламасынан 

(техникалық  шығындарды есептеу) мәліметтер базасы мен «АЭжБИ – 

Энергия+» ЭЭКЕ (электр энергиясын коммерциялық есептемелерді) 

мәліметтер базасын айырбастаулары іске асырылған. Сұлбаны ыңғайлы құру 

мен мәліметтерді дайындау үшін автоматты түрде жөндейтін графикалық 

интерфейс әзірленген, сұлбаны дайындағанда және есептеу нәтижелерін 

бергенде бақылайды. 

 Шығындарды есептегенде және талдағанда бірыңғай базадағы 

мәлімттерді пайлаланып жеке ТАС мен барлық желіде теңгерімдік 

қатынастарды құрады. 

 «ПЖН» электр желілерінің шығындарын есептеу бағдарлама кешені 

алшақ тұрған 10-6-04 кВ таратушы желілерінде қуат пен электр энергияның 

техникалық шығындарын анықтау үшін жасалған. «ПЖН» кешені: 

- мәліметтер базасын дайындайды; 

- сұлбадағы электр қосылыстарын құрады және жөндейді; 

-  субъект арасындағы электр энергиясының шығындарын есептеу мен 

таратуын таратушы желілерде сұлбалық және режімдік параметрлерден 

тұратын дайындалған мәліметтер базасы көмегімен жүргізеді; 

- есептеу нәтижелерінің мұрағаты құрады; 

- электр энергия шығындарының нормативті сипаттамасының 

коэффициентін есептейді. 

Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін бағдарлама интерфейсі үш әрекет 

етуші бөліктерге бөлінген: 

- іздесту; 

- жұмыс жасау; 

- ақпараттық. 

Іздестіру терезесі – төменгі сол жақта  - жұмыс терезесінде 

иерархиялық құрылымның ішіндегі қажетті нысанды таңдауға арналған. 

Қажетті нысанды тапқаннан соң жұмыс терезесінде тінтуірдің сол жағын 

басып осы нысанға енген физикалық немесе құрылымдық бөліктері 

шақырылады. 

Жұмыс терезесі – жоғарғы – пайдаланушының жұмыс алаңы болады, 

бұдан таңдалған іздестіу терезесінде нысанның құрылымдық бөліктері 

туралы алдыңғы ақпараттарды көрсетеді (А.5 сурет). 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

А.5 сурет 

 

 Ақпараттық терезе – төменгі оң жақ – пайдаланушының қалауы 

бойынша, ағымдағы нысанның есептеу нәтижелерінің жөнделуін кестеде 

көрсетеді, алаң тізімдерін өзгертеді. Іздестіру терезесінде белгіленген 

қоректену орталығын таңдағанда ақпарат терезсінде осы аралық стансаға 

қарасты фидер тізімі ашылады, сондықтан электр желілер аумағына және 

аралық стансаға қарасты фидерді тез таба аласыз. Сурет асындағы орынды 

үлкейту үшін жинақтама (панель) экраннан жеңіл алынады. Есептеу 

сұлбасының масштабын өзгерту үшін бейнені үлкейту немесе кішірейту 

түймесін басу қажет.  

 Нысандардың иерархиялық құрылымында электр энергиясының 

шығындарын анықтайтын фидер деңгейі болады. Сондықтан  осы жұмыс 

терезесінің деңгейінде фидердің электр сұлбалық құрылымы электр энергия 

шығынын есептеу үшін оның элементтеріне қажетті параметрлерін көрсетеді. 

 Фидер элементтері: тораптар; желілер, коммутациялық аппараттар. 

Бірінші тарап – фидер – бұл қоректену орталығы, дәнекерлеу – екі немесе 

одан көп желідердің байланысу нүктесі, трансформаторлардың аралық 

стансалары.  
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 Электр энергия шығындарын есептеу іздестіру терезесінде белгіленген 

фидер бойынша жүзеге асырылады. Барлық алдыңғы ақпарат мәліметтер 

базасынан есептеу үшін алындаы. Есептеу үшін алдыңғы ақпараттар 

болатындар:  

- фидердің бас тарабындағы белсенді және реактивті жіберілген электр 

энергия сандары; 

- белсенді және рактивті жүктеменің график пішімінің коэффиценті; 

- номиналды кернеу мен кезең. 

Орнатылған режімді есептеуде келесідей анықтамалары болады: 

- тармақтар бойынша ток пен қуат ағымдары; 

- жүктеме тораптарында кернеу деңгейі; 

- желілер мен трансформаторлардағы электр энергия қуатының 

шығындары; 

- анықтамалық мәліметтер бойынша бос жүріс шығындары. 

 Күні бойынша есептемелер сақталатыны және мәліметтер базасындағы 

нәтижелерді мұрағаттау қарастырылған.  

 0,4 кВ желілерінде шығындарды есептеу фидердің басындағы және ең 

соңындағы кернеу мен ток фазалық шамаларын өлшеу тәсілі бойынша жүзеге 

асырылады. Бұл тәсіл желідегі кернеуің максималды құлдырауы бойынша 

электр энергия шығындарын қосымша анықтау болып табылады.  

 Режімді редакциялау таратушы желілердің мәліметтер базасына қажетті 

өзгерістерді енгізуге, фидерге қосуға немесе қайта редакциялауға, аудан 

орталығындағы қоректенген электр желілерінің атауларын қосуға немесе 

қайта редакциялауға мүмкіндік береді. Экрандағы кезкелген элементтердің 

орналасуларын ауыстыруға болады фидерді редакциялағанда: сызық жүргізу, 

элементті ауыстыру, сызықты жою, трансформатор, дәнекерлеу. 

 Бағдарламаның негізгі артықшылығы болатындар: сіз мәтіндік форматта 

немесе EXCEL  фоматында есептеу нәтижелерін үнемі сақтай аласың. Бұдан 

басқа электр желілерінің есептерін дайындау үшін RРОТ бағдарламасынан 

жіберілген мәліметтер еңбек шығындарын елеулі қысқартуға мүмкіндік 

береді.  
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Б қосымшасы  

 

 «RPS» шығындарды есептеу бағдарламасын пайдалану үшін 

технологиялық нұсқау. 

 

 Бағдарламаны қосу. 

 Кешенді орналастырғаннан кейін мәзірді ыңғайлы жіберу үшін 

«ПУСК»(start)→ «Программы»(Programs) → «RPS» бумасы шығады бұдан 

екі құлақша орналасқан: «Расчет потерь» мен «Unwise». Құлақшалардың 

қарапайым түрі суретте көрсетілген. «Расчет потерь» құлақшасы ақрылы 

тінтуірдің сол жағын басып кешенді қосасыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Б. 1 сурет 

 

 «Сұлба редакторы». 

 «10-0,4 кВ сұлба редакторы» бағдарламасын шақыру арқылы есептеу 

сұлбасы дайындалады. Түймені басқаннан кейін терезе пайда болады.  
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      Б.2 сурет  

 

 Төменгі сол жақ терезеде иерархиялық құрылым бойынша жоғарыдан 

төмен қарай іздестіру басталады. Қажетті нысанды тапқаннан соң тінтуірдің 

сол жағын басып осы нысанның мәліметтері экранның жоғары жағында 

пайда болады. Сұлба құрылымы осы нысанға байланысқанын көрсетеді, 

яғни, алдыңғы фидерге қосылады.  

 Экранның төменгі жағында қарастырылған фидер элементтерінің 

параметрлер кестесі шығады (көрсетіледі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3 сурет 

 

 Параметрлерді түзету жасалмайды. 
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 Нысанды қосу. 

 Тінтуірдің оң жағын басқанда ағымдық мәзір пайда болады.  

 

 
Б.4 сурет 

 

 «Создать объект» командасын таңдаймыз: орындау терезесі шығады, 

«ОК» батырмасын басып нысанның атын жазылады. 

 

 

  
Б. 5 сурет 

 

 «Удалить объект» командасы таңдалған нысанды жояды (нысан 

бағыттауыш арқылы белгіленеді). 

 «Связать с...» командасы фидерден басқа кез келген сұлба 

элементтерімен байланысуды атайды байланысты орнатқаннан кейін үлесті 

элементтер тізімі орындау терезесінде шығады, осылардың ішінен 

бағыттауышпен байланыстыратын нысандды таңдайды. 

«Связать с фидером» командасы фидермен байланысты орнатады. 

«Редактировать» командасы орындау терезесі шығып нысанның атын 

ауыстырады, онда нысанның атын жөндейді. Төменгі деңгейге өту үшін 

бағыттауышты нысанға келтіріп екі рет басып сұлбаның төменде орныққан 

деңгейін ашады (ТАС, ПС, фидер). 
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Нысан параметрлерін енгізу. 

«10-4 кВ шығындарын есептеу» модуліне нысан мәліметтері енгізіледі. 

Бұл үшін терезенің желі құрылымында көрсеткен сол жаққа шығу керек, 

төменгі деңгейді табу (ТЭЖ, ПС, ТАС, фидерлер), оның өзінде төменгі оң 

жақ жинақтамадан шығатын «Расчет потерь» арқылы батырманы 

басқарамыз. Тінтуір батырмасын басып қажетті нысанды табамыз, жоғарығы 

экранға есептеу сұлбасын шығарамыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.6 сурет  

 

 «Расчет» батырмасын басу арқылы кестесі бар үш жинақтамадан 

тұратын орындау терезесін ашамыз: 

1) Бірінші кесте – Тізімдер мен параметрлер (терезенің орта бөлігі), 

тармақтар (желілер); 

2) Екінші кесте – Нәтижелерді шығару. Шығындарды есептеу 

(терезенің оң жақ бөлігі); 

3) Үшінші кесте – Ауыспалы параметрлерді енгізу (терезенің төменгі 

бөлігі). 
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Б.7 сурет 

 

 3 кестеде сұлбаны жөндеу бойынша оталар (операция) жасалмайды, Г.У. 

электр энергияны жіберу ауыспалы бола алады. 

 Wак – белсенді энергияны жіберу; 

 Wре – реактивті энергияны жіберу; 

 Кф – график пішімінің коэффициенті; 

 Т – есептеу кезеңі; 

 V – ТАС шиналарында кернеуді есептеу. 

 Арнайы ұяшықтарға параметрлерді енгізіледі. 

 Мәлімттерді енгізгеннен кейін «Сохранить» батырмасын басып сұлбаны 

сақтау қажет. «Расчет» батырмасын басып шығындарды есептеу 

орындалады. Есептегеннен кейін бірінші кестеде есептеу нәтижелері пайда 

болады.  

 Бас тармақтардағы электр энергия жіберулерінің ауыспалы параметрлері 

берілген есептік күндер бойынша сақталады. Бұл үшін есептеу күні 

батырмасын басу қажет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 8 сурет 

 

 Осыдан кейін күнтізбе пайда болады. Қажетті күнді таңдап, сол жақ 

батырманы басып есептеу күні беріледі.  
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35 кВ желілерінде электр энергиясының шығындарын есептеу,  

мысалы, желі торабы 

 

САКСАУЛЬСК 

 

ТП                    ТП 

      1600                    2500 

                                                   АРАЛЬСК 
 1      2                                        3 

 

 

 12,2км 

35км                         АС-50 

 9,2км КОКТЕМ  

 41,1км 29км 

                                              ТП    

8,0км 100 

       ШИЖАГА                              87км      ТП                       ТП                  ТП                    ТП 

                                           АС-70             2500                     2500                 1000                6300 

ТП 1600   

 19км  

 АС-50 

                                                                             АРАЛСУЛЬФАТ                 КИРОВ         

 23,3км 24,2км 25,0км 

  

              АС- 70                                                    АС-50 АС-50 

АККУЛАК 

ТП 1600 ТП                      ТП 

                                ТП          ТП       ТП                        1000                    1000        

                             1000         250       1600 

 РАИМ                 БЕКБАУЛЫ      

 

 

 

 АМАНАТКОЛЬ 

 

 

Берілгені: 

 

W1=2870000 кВт.ч.                               АС-50=0,65 Ом 

 

W2= 974358 кВт.ч.                                АС-70=0,46 Ом 

 

W3=1978242 кВт.ч.                               АС-35=0,85 Ом 

 

Р
1 

Л1=4100;  Р
1 

Л2=1600; 

 

Р
2 

Л1=2850;  Р
2 

Л2=1600;  Р
2 

Л3=1000;   Р
2 

Л4=1000;  Р
2 

Л5=100; 

 

Р
3 

Л1=5000;   Р
3 

Л2=1000;  Р
3 

Л3=6300; 
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Р
1 

Л1=4100;  Р
1 

Л2=1600; 

Р
2 

Л1=2850;  Р
2 

Л2=1600;  Р
2 

Л3=1000;   Р
2 

Л4=1000;  Р
2 

Л5=100; 

Р
3 

Л1=5000;   Р
3 

Л2=1000;  Р
3 

Л3=6300; 

 

R
1

Л1=44,2∙0,85=37,6;   R
1

Л2=17,2∙0,85=14,6; 

R
2

Л1=87∙0,65=56,6;  R
2

Л2=23,3∙0,46=10,7; R
2

Л3=24,2∙0,65=15,7; 

R
2

Л4=25∙0,65=16,3; 2  R
2

Л5=19∙0,46=8,7; 

R
3

Л1=12,2∙0,65=7,93;   R
3

Л2=41,1∙0,65=26,715; R
3
Л3=29,0∙0,65=18,85; 

 

R
Л1

ЭК=(Р
2
∙ R

1
Л) / =Р

2
Л=4100

2
∙37,6+1600

2
∙14,6 / 5700

2
=20,6 

R
Л2

ЭК=(2850
2
∙56,6+1600

2
∙10,7+1000

2
∙15,7+10002∙16,3+100

2
∙8,7) / 

6400
2
=519512500/40960000=12,6; 

R
Л3

ЭК=(12300
2
∙7,93+7300

2
 26,715+6300

2
∙18,85)/ 12300

2
=22,2; 

 

Трансформаторлар үшін: 

2500кВА=3,9  ( анықтама бойынша).   

1600кВА=2,8 

1000кВА=2 

6300кВА=0,0014 

250кВА=0,9 

100кВА=0,42  

    

R
Т1

ЭК=(4100
2
∙0,01+1600

2
∙0,007) / 5700

2
=0,005; 

R
Т2

ЭК=(2850
2
∙0,1+1600

2
∙0,007+1000

2
∙0,014+1000

2
∙0,014+100

2
∙0,3)/6400

2
= 

861170/40960000==0,02; 

R
Т3

ЭК=(5000
2
∙0,008+1000

2
∙0,014+6300

2
∙0,63) / 12300

2
=0,16; 

R
Л

ЭК= R
Л1

ЭК+ R
Л2

ЭК+ R
Л3

ЭК=20,6+12,6+22,2=55,44; 

R
Т

ЭК= R
Т1

ЭК+ R
Т2

ЭК+ R
Т3

ЭК=0,005+0,02+0,16=0,185; 

RЭК= R
Л

ЭК+ R
Т

ЭК=55,44+0,185=55,62; 

 

W
Н

1=(1,63∙ W1
2
) / (U

2
∙T)∙RЭК=(1,63∙2870

2
)/(35

2
∙4380)∙20,6=51,5мың. 

кВт.сағ.=(51500 / 2870000)∙100=1,79% 

W
Н

2=(1,63∙974
2
)/(35

2
∙4380)∙12,6=,3,63 мың Вт.сағ.= (3630/974358) 

∙100=0,37% 

W
Н

3=(1,63∙1978,2
2
)/(35

2
∙4380)∙22,36=26,9 мың  кВт.сағ.= (26900/1978242) 

∙100=1,3% 

W
Х.Х

1=2∙(2,8∙4380)+(3,9∙4380)=24528+17082=41610 (41610/2870000)∙ 

100=1,45% 

W
Х.Х

2=(0,9∙4380)+3∙(2∙4380)+(0,42∙4380)+2∙(2,8∙4380)=56589 

(56589/974358)∙100=5,8% 

W
Х.Х

3=2∙(3,9∙4380)+(2∙4380)+(7,6∙4380)=76212 

 (76212/1978242)∙100=3,8% 
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W
Н

1+W 
Х.Х

1=1,79+1,45=3,24% 

W
Н

2+W 
Х.Х

2=0,37+5,8=6,17% 

W
Н

3+W 
Х.Х

3=1,3+3,8=5,1% 

 

К
Н

1=(W
Н

1 / W 
2

1)∙Т=(51500 / 2870
2
)∙4380=27,5; 

К
Н

2=(W
Н

2 / W 
2

2)∙Т=(3630 / 974
2
)∙4380=16,6; 

К
Н

3=(W
Н

3 / W 
2

3)∙Т=(26900 / 1978,2
2
)∙4380=30,1; 

К
Н
=(78763/5822

2
)∙4380=10,07; 

 

К
Х.Х

1=W 
Х.Х

1 / Т=41610/4380=9,5; 

К
Х.Х

2=W 
Х.Х

2 / Т=56589/4380=12,9; 

К
Х.Х

3=W 
Х.Х

3 /Т=76212/4380=17,4; 

К
Х.Х

=174411/4380=39,8 

 

Құрылымдық-теңгерімдік сұлба  
 

                                                   4380 

__________________________________________________ 110кВ 

 

 

416(9,5%) 

 

762(17,4) 

 

____________________________________________________ 35кВ 

 

787(10,7%) 

  

_____________________________________________________ 

 6/10кВ 

 174,4(4%); 

 

                                              174411 

 

W =W
Н
+W 

Х.Х
=78763+174411=253174; 

W%=(253174 / 5822600)∙100=4,3% 
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Болжамды нормативті шығындардың жиынтық кестесі 

U, 

кВ 

Болжамды 

ауыспалар, 

кВт.сағ 

Шығындар сипаттамасы Электр 

энергиясының 

шығындары 

Шығындар 

сомасы, % 

35 5822600 39,8∙4380+10,07∙(5822
2
/43

80) 

252253 4,3 

 

10/04 кВ таратушы желілерде техникалық шығындардың есептеу 

мысалдары 

 

 

 

 

1370 1210 

 

 0,9км 1,25км 1150 

 

         ТП 160            ТП160                                            ТП 160 

 2,2км 

 

 

 ТП 160 

 

   ТП 160     ТП 160  ТП 250      

ТП 160                      

 

                                                                                                                     4,62км 

                                                        890  

                                                                  2,55км   2,95км    3,65км                                     

4,55км        

 

 

                                                                                730           570 320

 160 

 

Берілгені:  ЛЭП-10кВ 

Wо.с.=451000 кВт сағ 

Т=4380 сағ. 

L=5120 м. 

Сым маркасы АС-50; Rл= 0,65 Ом на км-ге (анықтама бойынша). 

 

Шешімі: 

R
л 
 =L∙Rл;                                                   ТАС 160 =RТ=10,4 Ом үшін 

R 1=0.9∙0.65=0.58;                                      ТАС 250 =RT=5.9  Ом.        

Фидер 
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R2=1025∙0.65=0.81; 

R3 =2.2∙0.65=1.43; 

R4 =2.55∙0.65=1.65; 

R5=2.95∙0.65; 

R6 =3.65∙0.65=2.37; 

R7 =4.62∙0.65=3; 

R8=4.55∙0.65=2.9. 

 

R
л
ЭКВ=ΣР

2
∙Rл/ΣPл=1370

2
∙0,58+1210

2
∙0,81+1050

2
∙1,43+890

2
∙1,65+ 

+730
2
∙1,91+570

2
∙2,37+320

2
∙3+160

2
∙2,9 / 1370

2
 =7327355 / 1876900 =3.9 Ом; 

 

R
т
ЭКВ= ΣР

2
∙RТ /ΣPТ= 7∙(160

2
∙10,4)+250 

2
∙5,9/ 1370

2
 = 2232430 / 1876900 =       

1.18 Ом; 

RЭКВ= R
л
ЭКВ+ R

т
ЭКВ=3,9+1,18=5,08 Ом. 

 

ΔWН =(1.63∙W
2  

/ U
2
∙T)∙ RЭКВ=(1.63∙451

2
/10

2
∙4380)∙5.08= 1684241.6 / 438000 

=3.8=3800 кВт.ч.=(3800 /451000)∙100=0.84% 

 

ТАС 160 =510 Вт=0,51 кВт үшін; 

ТАС 250=740 Вт=0,74 кВт. 

 

ΔWХ.Х=7∙(0,51∙4380)+(0,74∙4380)=15636,6+3241,2=18877,8(18877,8/ 

451000)∙100=4.18%; 

ΔWН+ ΔWХ.Х=0,84+4,18=5,02%. 

 

0,4 кВ    ТАС-41. 

 

IA =45 A;   UA=   225 B;      UA=205B;       RФ=25 Ом;      Т=4380 сағ. ; 

IB =33 A;    UB= 230 B;        UB=200B;       RН=16 Ом;      ТMAX=3000. 

IC =93 A;    UC= 225 B;        UC=185B;       L=0.65км; 

 

КНЕР= 3∙( IA
2
+ IB

2
+ IC

2
) / (IA + IB + IC)

2
∙ (1+1.5∙ RН / RФ) – 1.5∙ RН / RФ 

=3∙(2025+1089+8649) / (45+33+93)
2 
(1+1.5∙16/25) – 1.5∙16/25 =1.39. 

 

Қиық 50 болғанда  КНМ=0,95 анықтама бойынша 

К=t / TMAX=0.66. 

 

U= UA- UA=225-205=20     UB- UB=230-200=30    UC- UC=225-185=40 

Ең максималдыны аламыз (40 / 225)∙100=17% 

 

ΔW=КНМ∙КНЕР∙К∙U=0,95∙1,39∙0,66∙17=14,8% 

 

 Электр энергиясының ағымдық таратылуының құрылымдық – 

теңгерімдік сұлбасы мен электр энергиясының нормативты шығындары. 
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 ЛЭП-10кВ 

 
 
 
 
 
 
 
 0,4кВ 

 
 
 
 
 

Барлығы: 

ΔW = ΔWН+ ΔWХ.Х.+ ΔW0,4 

ΔW0,4=WО.С.-( WН+ WХ.Х)∙14,8/100=428322.2∙0.148=63391.6 =( 63391.6 

/428322.2)∙100=14.8% 

ΔW0,4=( 63391.6 /428322.2)∙100=14.8%; 

ΔW =3800+18877.8+63391.6=86069.4; 

ΔW  %=(86069.4 / 451000)∙100=19.08%. 

 

НПХЭ коэффициенттерін есептеу: 

КХ.Х.= ΔWХ.Х / T=18877.8/4380=4.3; 

КН= (ΔWН / ΔW
2
)∙Т=(3800 / 451000

2
)∙4380=0,08; 

ΔW= КН∙( W
2
 / Т)=0,08∙(451000

2
 / 4380)=3715. 

 

Электр энергиясының күтілетін нормативті шығындарының 

жиынтық кестесі 

U, кВ 

Күтілетін 

ағымдар, 

кВт.сағ, 
Шығындар сипаттамасы 

Электр 

энергия 

шығындары 

Шығындар 

сомасы, % 

10 451000 4,3∙4380+0,08∙(451000
2
/4380) 22677,8 5,03 

0,4 428322,2 - 63391,6 14,8 

ВСЕГО 451000  86069,4 19,08 

 
ΔW=22677,8+63391,6=86069,4; 

ΔW %=(86069,4 / 451000)∙100=19,08%. 

 

 

451000 

3800=0,84% 

18877,8=4,18% 

428322,2 

63391,6=14,8% 

86069,4=19,8% 
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