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КӨП ҚАБАТТЫ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН БАСҚАРУ МЕН
ЕСЕПКЕ АЛУДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАНЖҮЙЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

ORGANIZATION OF AN AUTOMATED CONTROL AND ACCOUNTING SYSTEM FOR
ELECTRICITY IN MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS

Аннотация
Бұл мақалада электр энергияны тұтынуды басқару, бақылау тиімділігін арттыру үшін

көп қабатты тұрғын үйлерде электр энергиясын басқару мен есепке алудың
автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру қарастырылды. Көп қабатты тұрғын үйлердің
тұрмыстық секторындағы электр энергиясы тұтынушыларының тұтынған электр энергиясын
есепке алудың нұсқалары келтірілді. Электр энергиясын басқару мен есепке алудың
автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру көп пәтерлі тұрғын үйдегі кейбір тұрмыстық
абоненттерде есептеу құралдары болмаған кездегі туындаған мәселелерді шешуге мүмкіндік
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беретіні айтылды. Көп пәтерлі тұрғын үйде электр энергиясын ұрлау тәсілдерінің бірнеше
түрілері және оны шешу жөнінде деректер келтірілді. Электр энергиясын басқару мен есепке
алудың автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру LoRaWAN жүйесі арқылы жүргізілді және
Сайман" ЖШС бір фазалы көп тарифті санауышы қолданылады. Сонымен қатар, LoRaWAN
жүйесі жұмысы жөнінде мәліметтер келтірілді. Санауыштар арқылы мәліметтерді автоматты
түрде алу және жинау мен өңдеу орталығы бар электр энергиясын басқару мен есепке алудың
автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру арқылы электр энергиясын тұтынудың шешетін
тапсырмалары жөнінде айтылды. Электр энергиясын басқару мен есепке алудың
автоматтандырылған жүйесін құру мен пайдалану көп қабатты тұрғын үйделерде тұтынылған
электр энергиясның шығынын дәл есептеуге және оларды азайту жолдарын қарастыруға,
ұрланған электр энергиясының шығындарын анықтауға мүмкіндік беретіні туралы мәліметтер
келтірілді.

ANNOTATION
In this article, the organization of an automated system for managing and accounting of

electric energy in multi-storey residential buildings was considered in order to improve the efficiency
of management and control of electric energy consumption. Options for accounting for electricity
consumed by consumers of electricity in the household sector of multi-storey residential buildings are
presented. It was noted that the organization of an automated system for controlling and accounting of
electric energy allows solving problems that arise when some household subscribers in an apartment
building do not have metering devices. Several types of methods of stealing electricity in an apartment
building and data on its solution are presented. The organization of an automated system for
controlling and accounting of electric energy was carried out through the LoRaWAN system and a
single-phase multi-tariff meter of Saiman LLP is used. In addition, information about the operation of
the LoRaWAN system was presented. They spoke about the tasks that solve the problem of electricity
consumption by organizing an automated system for accounting and management of electric energy
with a center for collecting and processing and automatically receiving data through meters. The
information was given that the creation and operation of an automated system for managing and
accounting of electricity will allow to accurately calculate the consumption of electricity consumed in
multi-storey residential buildings and consider ways to reducethem, determine the costs of stolen
electricity.

Түйін сөздер: электр энергиясы, бақылау, есепке алу, санауыш, автоматтандырылған
жүйе, тұрғын үй.

Key words: electr energetics, control, accounting, counter, automated system, housing.

Кіріспе. Нарықтық экономикаға көшуге байланысты энергияны тұтынуды басқарудың
тиімділігін арттыру қажеттілігі туындады, өйткені бұл электр энергиясын жеткізушілер мен
тұтынушылардың экономикалық мүдделеріне сәйкес келеді. Бұл мәселені шешудің ең негізгі
жолы – электр энергиясын нақты бақылау және есепке алу.

Энергияны тұтынуды басқару саласындағы жаңа экономикалық қатынастар электр
энергиясының бірыңғай нарығын қалыптастыруға негізделген.

Электр энергиясы нарығының маңызды компоненттерінің бірі – бұл энергияны тұтыну
параметрлерін басқаруға және бақылауға арналған жүйелер, аспаптар, құрылғылар, байланыс
арналары, алгоритмдер жиынтығынан тұратын құралдармен қамтамасыз ету.[1], [2]

Құралдармен қамтамасыз етуді қалыптастыру және дамыту базасы ретінде, электр
энергиясын тұтынуды бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін қарастыруға
болады.

Заманауи энергия ресурстарының саудасы мәліметтерді өлшеу, жинақтау және өңдеу
кезеңінде адамның қатысуын барынша азайтатын және энергия ресурстарын жеткізуші
тарапынан да, тұтынушы тарапынан да әртүрлі тарифтік жүйеге тез бейімделетін, нақты, дәл,
жедел есепке алуды қамтамасыз ететін автоматтандырылған аспапты пайдалануға негізделген.
Осы мақсатта электр энергиясын жеткізушілер де, тұтынушылар да өз объектілерінде энергия
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ресурстарын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған жүйелері (ЭБЕАЖ) құрады. [3]
Заманауи ЭБЕАЖ болған жағдайда кез келген мекеме өзінің энергия тұтыну процесін толық
бақылайды және энергия ресурстарын жеткізушілермен келісім бойынша өзінің энергия
шығындарын барынша азайта отырып, әртүрлі тарифтік жүйелерге ауысуына мүмкіндік
береді [4].

Энергия есептеудің негізгі мақсаттары:
1.Энергия ресурстары үшін оларды жеткізудің/тұтынудың нақты көлеміне сәйкес есеп

айырысуды қамтамасыз ету.
2.Энергия ресурстарына өндірістік және өндірістік емес шығындарды азайту.
Мақсатқа жетудің әртүрлі әдістерінің арқасында энергия шығындарын азайту ақылды

түрде жүзеге асырылуы мүмкін және энергия ресурстарын тұтыну көлемін азайту есебінен
жүзеге асырылады. Бұл мақсаттарға энергия ресурстарын есепке алу мен олардың
параметрлерін бақылаудың келесі міндеттерін шешу арқылы қол жеткізіледі.

Бақылау және есепке алу жүйелерінің міндеттері [5].
-Энергия ресурстары үшін есептеулерді қамтамасыз ету мақсатында оларды

жеткізу/тұтынудың нақты көлеміне сәйкес энергия ресурстарын жеткізу/тұтыну параметрлерін
дәл өлшеу және энергия ресурстарына өндірістік емес шығындарды азайту, атап айтқанда
неғұрлым дәл өлшеу құралдарын пайдалану немесе бастапқы мәліметерді жинау тиімділігін
арттыру есебінен пайдаланылған шығындарды кеміту.

- Энергия ресурстарын жеткізушілермен және кәсіпорынның субабоненттерімен
қаржылық есеп айырысу және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін пайдаланылатын
мәліметтердің дұрыстығын арттыру есебінен энергия ресурстары үшін төлемдерді олардың
нақты жеткізу/тұтыну көлеміне сәйкес қамтамасыз ету мақсатында мәліметтердің толықтығын
диагностикалау.

- Энергия ресурстарын кешенді автоматтандырылған коммерциялық және техникалық
есепке алу және энергия ресурстарына өндірістік және өндірістік емес шығындарды азайту
мақсатында кәсіпорын, оның қолданыстағы тарифтік жүйелер бойынша, инфрақұрылымы
бойынша олардың параметрлерін бақылау.

-Энергия ресурстарына шығындарды барынша азайту және энергия ресурстарын
пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында қуаттың, шығыстың, қысымның және
температураның режимдік және технологиялық шектеулеріне, берілген лимиттерге қатысты
берілген уақыт аралықтарында (5, 30 минут, аймақтар, ауысымдар, тәулік, онкүндіктер, айлар,
тоқсандар және жылдар) барлық энергия тасымалдаушылар, есепке алу түйіндері мен
объектілері бойынша энергия тұтынуды бақылау; энергиямен жабдықтау қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.

- Қол еңбегін үнемдеу және басқару сапасын қамтамасыз ету есебінен энергия
ресурстарына өндірістік шығындарды азайту мақсатында тұтынушы - реттегіштерді
қосу/ажыратудың басым схемалары мен берілген критерийлер негізінде энергия тұтынуды
автоматты басқару.

Тұрғын үйлерде электр энергиясын есепке алуды ұйымдастыру нұсқалары [6].
Көп пәтерлі тұрғын үйде тұтынылатын барлық электр энергиясын (W) бірнеше

құраушыларға бөлуге болады: тұрмыстық абоненттердің электр тұтынуы (Wаб), жалпы электр
энергиясы (Wжп), яғни жалпы үйлік қажеттіліктерге жұмсалатын (лифт, жалпы үйлік
жарықтандыру және т.б.), электрмен жабдықтау желілеріндегі шығындар (Wжш). Жоғарыда
айтылғандарға сүйене отырып, біз көп пәтерлі тұрғын үй үшін теңгерімдік теңдеу құрамыз:

W= Wаб +Wжп + Wжш (1)
бұл теңдеуден көріп тұрғандай көп пәтерлі тұрғын үйде электр энергиясын тұтынуды

коммерциялық есепке алуды бірнеше жолмен ұйымдастыруға болады [7].
1. Үйге кіре берісте бір есепке алу аспабын және жалпы үйлік жүктеменің электрмен

жабдықтау желілерінде бірнеше есепке алу аспаптарын орнату. Бұл жағдайда үйдегі барлық
абоненттердің электр тұтынуы ғана емес, сонымен қатар тұрмыстық тұтынушыларға электр
энергиясын беру кезінде пайда болатын шығындар да есептеледі.
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2. Әрбір абонент үшін жеке есепке алу аспабын орнату. Көп пәтерлі тұрғын үйде электр
энергиясын есепке алудың бұл нұсқасы ең көп таралған, оның құрылымдық схемасы
1.1-суретте көрсетілген.

Сурет 1 – Көп пәтерлі тұрғын үйдегі электр энергиясын есепке алудың ықшамдалған схемасы

Іс жүзінде, көп жағдайда кейбір тұрмыстық абоненттерде есептеу құралдары болмайды
(істен шығу, есептеу құралын ұрлау салдарынан) немесе абоненттердің бір бөлігі электр
санауышын алмай электр энергиясын тұтынған кезде проблемалық жағдай туындайды. [8],
[18]Санауыш болмаған кезде тұрмыстық абонент өткен кезеңдегі электр энергиясын орташа
тұтыну есебінен ақы төлейді. Бұндай жағдайларда нақты тұтыну әлдеқайда жоғары. Бұл кезде
баланстық теңдеу (1.1) тағы бірнеше белгісіздерден тұрады : Wс.ж санауышсыз электр тұтыну,
электр энергиясын ұрлау Wұ:

W= Wаб +Wжп +Wс.ж+ Wұ+Wжш (2)

Көп пәтерлі тұрғын үйде электр энергиясын ұрлау тәсілдерінің бірнеше түрі болады,
атап айтсақ, жалпы үйлік электр торабына қосылу арқылы; басқа абоненттің электр торабына
қосылу жолымен; есепке алу аспабына дейін электр торабына қосылу және есептеу аспабының
жұмысына әртүрлі тәсілдермен әсер ету арқылы.

Көп пәтерлі тұрғын үй секторындағы жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін, әрбір
абонентке орнатылған электр энергиясының бір фазалы электрондық санауышы бар, үй
кірісінде және ортақ тұтынушыларды электрмен жабдықтау тораптарында орналасқан электр
энергиясының үш фазалы электрондық санауыштары бар мәліметтерді жинау және беру
құрылғылары (МЖБҚ) және арна құраушы аппаратурасы бар ЭБЕАЖ-мен жабдықтау керек.
Көп пәтерлі тұрғын үйдің электр энергиясын басқару мен есепке алудың автоматтандырылған
жүйесін жинауды екі тәсілмен ұйымдастыруға болады: әртүрлі модемдердің (GSM, аналогты,
радио) көмегімен қашықтықтан және барлық үйлерді бақылаушыларымен тексеру арқылы
МЖБҚ-дан портативті пультке немесе портативті компьютерге ақпарат жинау арқылы.
[9],[10]Біз бұл мақалада ЭБЕАЖ ұйымдастыруды LoRaWAN жүйесі арқылы жүргіземіз.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Көп пәтерлі тұрғын үй секторындағы
тұтынушылардың электр энергиясын тұтынуын бақылау мен есепке алу аспаптарының
жұмысын талдау және практикалық қолдану жолымен алынған тәжірибені негіздеу. Зерттеу
обьектісі ретінде Орал қаласы Бірлік шағын ауданындағы көп пәтерлі тұрғын үй алынды.
ЭБЕАЖ ұйымдастыру үшін "Сайман" ЖШС бір фазалы көп тарифті санауышы қолданылады
[11],[12].
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Сурет 2 – Бір фазалы көп тарифті санауыш

Көп пәтерлі тұрғын үй секторында тұтынылғын электр энергиясын бақылау мен есепке
алудың автоматтандырылған жүйесін "Сайман" ЖШС бір фазалы көп тарифті санауышымен
ұйымдастырған кезде LoRaWAN жүйесін қолданамыз.

LoRaWAN – бұл LоRа (Long Range) модуляциясын қолдана отырып, қашықтықтан
әрекет ету радиусы бар энергиялық тиімді торабын (LPWAN-low-power Wide-area network) іске
асыру.

LoRaWAN® технологиясы мәліметтерді сымдарды пайдаланбай, радио толқындар
арқылы жіберуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе жеке үйлерді, гараждарды және басқа да жеке
нысандарды қосу үшін ыңғайлы.

Мәліметтер осы принцип бойынша беріледі: берілген жиіліктегі модуль санауыш
көрсеткіштерін оқиды және оларды қауіпсіз шифрланған радиоарна арқылы базалық станцияға
жібереді. Содан кейін IP арнасы арқылы мәліметтер серверге жеткізіледі, онда электр энергия
жеткізушісі оларды өңдеуге мүмкіндік алады. Бір базалық станция бірнеше мың соңғы
құрылғылардан ақпарат ала алады.

Санауышта LoRaWAN торабына көрсеткіштер туралы ақпаратты жинақтайтын және
беретін сандық радио модуль орнатылған. Мәліметтер есептеу аспабының жадында сақталады,
тәулігіне бір рет радио модуль оларды LoRaWAN сымсыз технологиясы бойынша базалық
станцияға береді.

Базалық станциядан мәліметтер серверге келіп түседі: импульстар саны
киловатт⋅сағаттарға ауыстырылады және алдыңғы көрсеткіштермен қосындысы шығарылады.
Ресурстарды жеткізушілер сервермен байланысады, мәліметтерді алуға рұқсат етіледі және
оларды өздеріне ыңғайлы бағдарламаларда өңдей алады[13] .

Сондай-ақ, санауыш қуатты шектеу релесімен жабдықталған, ол ішкі жағдайлар үшін
де, серверден команда бойынша да жұмыс істей алады. санауыш С класындағы LoRaWAN
құрылғысы ретінде жұмыс істейді.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Санауыштардан мәліметтерді автоматты
түрде алу және жинау мен өңдеу орталығы бар электр энергиясын басқару мен есепке алудың
автоматтандырылған жүйесін ұйымдастыру мынадай тапсырмалырды шешуге мүмкіндік
береді[14],[19]:

- жеткізу/тұтыну параметрлерін дәл өлшеу;
- кәсіпорын және инфрақұрылымдық элементтер бойынша энергия ресурстарын

кешенді автоматтандырылған коммерциялық және техникалық есепке алу;
- берілген уақытша біліктердегі (5 минут, 30 минут, аймақтар, ауысымдар, тәулік,

онкүндіктер, айлар, кварталдар және жылдар) қуаттың берілген лимиттері мен технологиялық
шектеулеріне қатысты есепке алу нүктелері мен объектілері бойынша энергия тұтынуды және
электр энергиясы сапасының параметрлерін бақылау;

- электр энергиясын есепке алу және электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін
бақылау бойынша мәліметтерді өңдеу және есептеулерді қалыптастыру;

- бақыланатын шамалардың рұқсат етілетін мәндерінің диапазонындағы ауытқулары
туралы дабыл;

- мәліметтердің толықтығын диагностикалау;
- объектілердің электрлік байланысын және олардың сипаттамаларын талдау;
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- жүйені диагностикалау[15];
- бірыңғай жүйелік уақытты сақтау.
Көп пәтерлі тұрғын үй секторында тұтынылғын электр энергиясын бақылау мен есепке

алуды автоматты түрде ұйымдастыру үшін орнатылған санауыш.

Сурет 3 –LoRaWAN жүйесімен жабдықталған көп пәтерлі тұрғын үйде оратылған көп тарифті
бір фазалы санауыш

Қорытынды. Кез келген өндірістің мақсаты өнімнің өзіндік құнын төмендету және
сол үшін әр түрлі шаралар қарастыру, энергоресурстaрды қaтaң бaқылaумен бaйлaнысты
болaды. Бұл сұрaқты шешу үшін электр энергиясын тұтынушыға жеткізуші кәсіпорынға
энергияны бaсқaрудың жaңa технологиялaрын енгізу және оны энергияны үнемдеумен
бaйлaныстыру керек. Бұл бaғыттaғы шешімді қaдaм – диспетчерлік бaсқaру жүйесі aрқылы,
электр энергиясын басқару мен есепке алудың aвтомaттaндырылғaн жүйесін енгізу мен өңдеу
болып тaбылaды[16],[17].

Электр энергиясын басқару мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру мен
пайдаланудың мәні көп пәтерлі тұрғын үйделерде тұтынылған электр энергиясның шығынын
дәл есептеуге және оларды азайту жолдарын қарастыруға, ұрланған электр энергиясының
шығындарын анықтауға мүмкіндік береді. Электр энергиясын жеткізуші кәсіпорынның
ақшалай шығындарын және энергия ресурстары үнемдеуіне әсерін тигізеді. [20]. Электр
энергиясын басқару мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесін пайдаланудың
экономикалық тиімділігі орта есеппен энергия ресурстарын жылдық тұтынудың 15-30%
құрайды, ал электр энергиясын басқару мен есепке алудың автоматтандырылған жүйесін
құруға жұмсалатын шығындардың өтелу мерзімі, әдетте, бір - екі жылды құрайды.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье рассмотрена организация автоматизированной системы управления и

учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах для повышения эффективности
управления, контроля за потреблением электроэнергии. Приведены варианты учета
потребленной электроэнергии потребителями электроэнергии бытового сектора
многоквартирных жилых домов. Отмечено, что организация автоматизированной системы
управления и учета электрической энергии позволит решить проблемы, возникшие при
отсутствии приборов учета у некоторых бытовых абонентов в многоквартирном жилом доме.
Приведены несколько видов способов хищения электроэнергии в многоквартирном жилом
доме и данные по ее разрешению. Организация автоматизированной системы управления и
учета электрической энергии проведена через систему LoRaWAN и используется однофазный
многотарифный счетчик ТОО "Сайман". Также были приведены сведения о работе системы
LoRaWAN. Речь шла о решаемых задачах потребления электрической энергии путем
организации автоматизированной системы управления и учета электрической энергии с
центром сбора и обработки данных через счетчики. Приведены сведения о том, что создание и
эксплуатация автоматизированной системы управления и учета электрической энергии
позволяет точно рассчитать потери потребленной электроэнергии в многоэтажных жилых
домах и рассмотреть пути их снижения, определить потери украденной электроэнергии.


