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Бұл жұмыста өлшеу комплексінің нормативті қателіктерімен алдын ала 
келісілген және бағалайтын модельдерді қолдану арқылы электр энергиясын 
өлшеудің дұрыстығын анықтайтын, электр энергиясының мүмкін 
баланссыздығын нормативті шығындарға қосу туралы сұрақтары 
қарастырылады. 

Нарық заманының шарттарында Қазақстан Республикасының электр 
желілік компанияларының тиімді жұмыс істеуі, көп дәрежеде олардың электр 
энергиясын тасымалдау тарифінің объективті деңгейімен және электр 
энергиясының нормативті шығын деңгейімен анықталады. Нормалауға 
техникалық шығындар жатады, яғни электр энергиясын тасымалдау 
процесінің физикасымен келісілген, электр энергиясын шарасыз жұмсау 
болып табылады. Ал электр энергия шығындарының қалған басқа құрамдас 
бөліктері коммерциялық шығындарға жатқызылады. 

Бұл жұмыста өлшеу комплексінің аспаптық қателігін норматив 
шығындарына енгізу сұрақтары қарастырылады. Электр энергиясының 
нормативтік, нормативтіден тыс және коммерциялық шығындарының 
арақатынасы баланстық теңдеулермен анықталады.  

Белгілі бір желі теліміне қуат пен электр энергиясының балансы келесі 
құрамдас бөліктерден жасалады: желіге қабылданған қуат немесе электр 
энергия (Pқаб , Wқаб); желіден жіберілген қуат немесе электр энергия (Pжіб , 
Wжіб); желі элементтеріндегі қуат және электр энергия шығындары (∆Pшығ , 
∆Wшығ); өлшеу комплексінің қателіктерімен келісілген қуат және электр 
энергиясының мүмкін баланссыздығы (∆PМБ , ∆WМБ).  

Қабылданған белгілерді ескере отырып желідегі балансты келесі өрнек 
арқылы анықтаймыз:  

 
 Pқаб- Pжіб-∆Pшығ-∆PМБ =0 (1) 

 
Wқаб – Wжіб- ∆Wшығ- ∆WМБ =0 (2) 

                                                                          
Бұл жерде шығынды аспаптық анықтау Pқаб ,Wқаб, Pжіб ,Wжіб фактіге 

негізделген мәндерін өлшеуде және мына түрде айырмасын алуға 
негізделген: 

 
                                  ∆Pшығ = Pқаб- Pжіб - ∆PМБ                                           (3) 
 



∆Wшығ = Wқаб – Wжіб - ∆WМБ (4) 
 
Техникалық шығыннан айырмашылығына қарағанда, электр энергиясын 

жылуға жұмсау метрологиялық шығындарға жатпайды және тек қана 
аспаптық қателіктің өлшеуіне келісілген. Осыған байланысты, 
метрологиялық шығынды электр энергиясының нормативті шығынына қосу 
үшін, электр желілер кәсіпорнындағы электр энергиясының барлық есепке 
алу нүктесінде міндетті түрде жүзеге асырмай-ақ, электр энергиясын желіге 
қабылдау мен желіден жіберу кезіндегі коммерциялық нүктелерде орындауға 
болады. 

Мүмкін баланссыздық ∆WМБ нормативті шығынға келесі түрде 
қосылады: 

 
∆Wнорм = ∆Wшығ+ ∆WМБ (5) 

                                       
мұндағы, ∆Wнорм – нормативті шығын деңгейі. 

Өлшеу комплексінің нормативті қателіктерімен келісілген электр 
энергиясының мүмкін баланссыздығының есептік шамасы анықталады:   
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мұндағы, 2 2( )Woi Wnjδ δ  – жіберілген (қабылданған) электр энергиясын есепке 

алатын өлшеу комплексінің салыстырмалы мүмкін қателігі;  ( ) – өлшеу 

комплексі арқылы жіберілген (қабылданған) электр энергиясының үлесі; n0 – 
шина арқылы жіберілген электр энергиясын өлшеп жатқан өлшеу 
комплексінің саны; nп – шина қабылдаған электр энергиясын өлшеп жатқан 
өлшеу комплексінің саны.  

Электр энергиясын есепке алудың типтік өлшеу комплексі өлшейтін ток 
(ТТ) және кернеу (КТ) трансформаторынан және счетчиктен тұрады. 

Мұндай комплекстің мүмкін қателіктерінің шектері мына формуламен 
анықталады: 
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мұндағы, δI, δU, δC.0 - ток және кернеу трансформаторы мен счетчиктің 
салыстырмалы қателіктері;   δЛ – кернеу трансформаторының екінші реттік 
тізбегіндегі кернеу шығыны; δθ – ток және кернеу трансформаторларының 
бұрыштық қателіктерімен келісілген салыстырмалы қателігі; δр∑ - әсер ететін 
факторлармен шақырылған жиынтық қосымша қателік. 



 Өлшеу комплексінің мүмкін қателігінің құрамды есептелуі электр 
энергиясының мөлшерін өлшеу кезінде орындалатын типтік әдістемесіне 
сәйкес жүзеге асады.  

  cosφ=0.85 мәні есепке алу аралығында орташаланған, ал δI, δU, δC.0 – 
қателіктердің шектік мәндерін анықтайтын, құралдардың дәлдік класын 
пайдалана отырып СИ төлқұжат деректері бойынша анықтаймыз. 

Счетчиктің дәлдік класы қалыпты деп аталатын орнатылған шарттарда 
жүзеге асатын, счетчиктің ең үлкен мүмкін салыстырмалы қателігін пайыз 
бойынша анықтайды.  

ГОСТқа сәйкес индукциондық счетчиктердің мүмкін салыстырмалы 
қателігінің шегі счетчиктің өлшеу тізбегінде ток мәндерінің диапазонында 
қалыпқа келтіріледі: cosφ=1.0 болғанда номиналды ток Imin = 5% бастап және 
индуктивті cosφ=0.5 болғанда номиналды ток Imin = 10% бастап, cosφ=0.8 
сыйымдылық сипатынан токтың максималды мәніне Imах  дейін қосып 
алғанда.  

Счетчиктің есепке алумен θI , θU қосылу сызбасының бұрыштық қателігі 
және cosφ=0.85 мәні анықталады келесі формуламен: 

 
2 2

2 2
1

1 cos 1 0.85
( ) 0.0291 2 0.0291 4450 1.3%

cos 0.85U

ϕδ θ θ θ
ϕ

− −= ∗ ∗ + ∗ = ∗ ∗ ≈  
 
(8) 

     
Сәйкес ережелер бойынша счетчиктің кернеу трансформаторының 

сызығына қосылу кезіндегі кернеу шығынынан қателік 0.5 дәлдік класы бар 
есептік счетчикті қосу үшін 0,5% аспайды.  

Счетчиктің қосымша температуралық қателігі келесі формула көмегімен 
анықталады:  

 
δct = Kt *∆t, (9) 

                                     
мұндағы, Kt – орташа температуралық коэффициент. ГОСТқа сәйкес 0.5 

дәлдік класы бар счетчикке Kt=0.1%/0C. 
 

∆t=|tж(т) – tорт|, (10) 
 
мұндағы, tорт=0,5*(tж +tт );  tж(т) – ескерілген аралықтағы температураның 
жоғары (төменгі) мәні. 
Счетчиктің қосымша қателігі жиілік өзгерген кезде анықталады:  
 

δcf =Kf*δf, (11) 
                                       
мұндағы, Kf – ГОСТ бойынша жиілік өзгерген кездегі әсер ету функциясы. 

Кернеу өзгергенде счетчиктің қосымша қателігі келесі өрнекпен 
анықталады:  

 



δcu = KU*δUmax, (12) 
 
мұндағы, δUmax – ГОСТ бойынша кернеудің орнатылған ауытқуының 
қалыпты мүмкін мәні; KU – ГОСТ бойынша кернеу өзгерген кездегі әсер ету 
функциясы.  

Өздігінен жылудың; сыртқы, тұрақты, айнымалы және жоғары жиілікті 
магниттік өрістердің; үшінші гармоникалы амплитуданың тік орналасқан 
қалпынан ауытқуының қосымша қателіктерін елемейтін аз деп есептейміз 
және счетчиктің δcu негізгі салыстырмалы қателігінде ескереміз.  

Техникалық және коммерциялық шығындардың қате есепке алуымен 
келісілген, желіден электр энергиясын қабылдау мен жіберудің үлкен 
айырмасы кезінде мүмкін баланссыздықтың есептік мөлшерінде маңызды 
қателіктер болуы мүмкін.  

Желідегі шығынның және электр энергиясының мүмкін 
баланссыздығының қабылданған мәндерінде (1) түрдегі баланстық 
арақатынастар өлшеу қателіктері, шығын мөлшерінің есептеулері мен мүмкін 
баланссыздық болғаны үшін бұзуға бейімделген. Өлшеу мәндерінің негізгі 
дұрыстығына, электр энергия жүйесінің жағдайын бағалау және минималдау 
теориясында негізделген, бағалау модельдерін пайдалану арқылы қол 
жеткізіледі. 

Осындай есептеулердің математикалық тапсырмаларының берілуі: 
өлшенген энергияны Wi 

өлш негізге ала отырып, есептік энергия ағынын        
Wi 

есеп анықтау болып табылады. Егер өлшенген ағындарда жеке түйіндерге 
де, желі үзіндісіне де баланстық арақатынастар орындалмайтын болса, онда 
энергияның есептік ағындары барлық баланстық арақатынастарды 
қанағаттандырмайды. Шарттарда, энергияны өлшеу кезінде үлкен қателіктер 
болса немесе бұзуға бейімделген болса, онда есептік модельдің дұрыстығы 
қате өлшеулердің өлшенген екі еселенген жиынтығын минимизациялауға 
негізделеді: 
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(2) түрдегі шектеулермен: Wқаб – Wжіб - ∆Wшығ - ∆WМБ =0 
мұндағы, N – электр энергиясын есепке алатын өлшеу комплексінде 
қарастырылатын жалпы саны; ai – i-ші өлшеудің сенімділік дәрежесін 
анықтайтын салмақ (весовой) коэффициенті. Желідегі электр энергия ағынын 
таратудың математикалық моделі барлық түйіндердегі баланстық 
арақатынастың орындалуын қамтамасыз етеді, ал электр энергиясын есепке 
алу электр энергия желісінің әрбір теліміндегі ұзына бойлы және көлденең 
құрам шығындарын есептеу жолымен анықтау арқылы жүзеге асырамыз. 

Электр энергиясын есепке алу құралдарының дәлдігі жоғары болған 
сайын,  ∆Wi  есепке алынған электр энергиясының есептік Wi 

есеп және 
өлшенген Wi 

өлш мөлшерінің арасындағы айырмасы соғұрлым аз болады. 



Есептік қателіктің салыстырмалы мәні δw = (∆Wi/Wi 
өлш)100% i-ші өлшеу 

комплексінің фактіге негізделген қателігін сипаттайды.  
Өлшеу комплексінің есептік салыстырмалы қателігі δw мүмкін 

қателігінен δмүм асып кеткен жағдайда, сол өлшеу комплексіне тексеру өткізу 
үшін сәйкес шаралар жасалуы қажет. Осылай, берілген электр энергия 
ағынының есепке алынғандығына көз жеткізетін дұрыстау әдісі өлшеу 
комплексіне бағалайтын метрологиялық диагностика жасауға мүмкіндік 
береді.  

Бағалау теориясынан белгілі, желі сызбасында өлшеу саны (электр 
энергиясының есепке алу нүктелері) көп болған сайын, бақылау жүйесінің 
артықшылығы жоғары болады және нақты өлшеу комплексінің қателігін 
үлкен дәрежедегі дұрыстықпен анықтауға болады. Коммерциялық есепке алу 
нүктелеріндегі өлшеу комплексі желідегі электрлік таратуын бақылауды 
(есептеу мүмкіндігін) қамтамасыз ететін өлшеу комплексінің минималды 
құрамы болып табылады. 

Техникалық есепке алудың өлшеу комплексі өлшеу жүйесіне 
артықшылық жасайды және олардың көмегімен коммерциялық өлшеулер 
көрсеткіштерінің дұрыстығын анықтауға болады. Осыған ұқсас есептеулер 
жүргізген кезде, өлшенген энергиямен салыстырғанда, есептелген энергия 
мәнінің энергетикалық балансының тұтастығы маңызды болып келеді. 
Себебі, есептеулерде электр энергиясының сол бір мөлшерін бірнеше 
нұсқаулармен көрсетеді, біріншісінде желіге қабылданатын, сосын желіге 
таратылатын және соңында тұтынушыларға жіберілетін. 

Бірнеше уақыттық кесінділерін өңдеуге негізделген өлшеу комплексінің 
есептік қателіктері бойынша санақты (статистика) жинақтау, есепке алудың 
жүйелі қателіктері (уақыт бойынша тұрақты) туралы деректер алуға 
мүмкіндік береді. Электр энергиясын тұтынушылардың коммерциялық 
есепке алуының өлшеу комплексінен жүйелі қателігін шығару ерекше 
қызықтысы болып табылады. Энергияның есептік мәні өлшенген мәнінен 
асатын жағдайда, желінің берілген нүктесінде жіберілетін электр энергия 
мөлшері көрсеткішінің төмендетілген ықтималдығы бар дегенді білдіреді. 
Оның себебі не болмаса электр энергиясын есепке алудың әдеттегі қателігі, 
не болмаса есепке алатын құрылғыларының көрсеткіштерінің төмендегенінен 
болуы мүмкін. Ал есепке алатын құрылғыларының көрсеткіштерінің 
төмендегені электр энергиясын ұрлағаннан болады.  

Электр энергиясын өлшеудің дұрыстығы мен мүмкін баланссыздығын 
бағалайтын әдістеме, нормативті шығын дәрежесінің есептеу дәлдігін едәуір 
жоғарылататын, электр желісінің сызбасын және бақылаулы өлшеу тәртібінің 
параметрлерін байлаулы түрде энергетикалық балансын есептеуді жүзеге 
асырады. 

Осы әдістеме бойынша, Қазақстан Республикасының бірнеше 
энергетикалық компаниялары үшін өлшеу комплексінің аспаптық қателігін 
есепке алу арқылы нормативті шығынның дәрежелерін анықтау жасалған.   
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