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ВСТУП 
 

Проблема компенсації реактивної потужності (РП) виникла одночасно з 

практичним використанням змінного струму. Основним навантаженням у 

промислових електромережах є асинхронні електродвигуни і розподільчі 

трансформатори. Ці індуктивні навантаження в процесі роботи є джерелом 

реактивної електроенергії (реактивної потужності), яка здійснює коливальні 

рухи між навантаженням і джерелом (генератором), не пов'язана з 

виконанням корисної роботи, а витрачається на створення електромагнітних 

полів і створює додаткове навантаження на силові лінії живлення. 

  Зниження реактивної потужності, циркулюючої між джерелом струму і 

приймачем, а отже, і зниження реактивного струму в генераторах і мережах 

виконується компенсацією реактивної потужності (КРП). 

Існує два взаємодоповнюючі один одного шляхи зниження реактивних 

навантажень мережі та генераторів: установка спеціальних компенсуючих 

пристроїв або зниження реактивної потужності самих приймачів 

електроенергії. Основними технічними засобами, за допомогою яких 

здійснюється компенсація реактивній потужності на промислових 

підприємствах, є:  

- синхронні двигуни; 

- синхронні компенсатори; 

- конденсаторні батареї; 

- статичні тиристорні конденсатори;  

- компенсаційні перетворювачі та ін., а також допоміжні засоби 

компенсації, які крім компенсації реактивної потужності покращують 

показники якості електричної енергії.  

Наявність в мережі вказаних пристроїв сприяє підтримці балансу 

реактивної потужності і заданих рівнів напруги в точках їх включення. 

В сучасній електроенергетиці знайшли широке застосування пристрої 

компенсації реактивної складової потужності. В загальному випадку 
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пристрої будуються на основі реактивних елементів реакторів чи 

конденсаторів. За необхідністю та значенням компенсованої потужності 

застосовують паралельне чи послідовне з’єднання відповідної кількості 

елементів. В залежності від режиму електричної мережі компенсатори 

виконуються комбінованими та включають як індуктивний, так і ємнісний 

елементи, що дозволяє балансувати реактивну потужність як під час її 

дефіциту, так і під час надлишку. Зважаючи на нестаціонарний режим роботи 

мережі, наприклад, при зміні реактивної потужності на проміжку часу, 

розробляються пристрої з тиристорним регулюванням та автоматизованими 

системами управління. Це дозволяє постійно підтримувати рівень реактивної 

потужності у вузлі мережі в заданому діапазоні. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ  

І САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

 

 
Но-
мер 
теми 

Тема 

Денна форма 
 

Заочна форма 

К-сть 
год. 
(лб) 

К-сть 
год. 
СРС 

К-сть 
год. 
(лб) 

К-сть 
год. 
СРС 

1 Розрахунок системи компенсації 
реактивної потужності 

4 10 2 12 

2 Розрахунок експлуатаційних 
витрат системи компенсації 
неактивних складових струмів та 
миттєвих потужностей 

4 10 2 12 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Розрахунок системи компенсації реактивної потужності 

Мета роботи: набути практичних навичок розрахунку системи 

компенсації реактивної потужності, вибору обладнання для компенсації 

реактивної потужності та розрахунку економічного ефекту. 

Короткі теоретичні відомості 

Проблема компенсації реактивної потужності є дуже актуальною для 

систем електропостачання. Для пояснення цього питання розглянемо рис. 1.1, 

на якому наведена спрощена схема передачі електроенергії з двома 

ступенями трансформації.  

Рис

унок 1.1 – До пояснення питання необхідності компенсації реактивної 

потужності 

 

Як видно з рис. 1.1 кожна ділянка систем електропостачання зумовлює 

збільшення реактивної потужності і відповідне зміну коефіцієнту 
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потужності. Так, якщо реактивна потужність навантаження на шинах 0,4 кВ 

становить 48% від активної потужності (Qн= tgφн·Рн=0,48 Рн), то вже на 

шинах генераторної напруги ця цифра досягає значення 72%. Наведені 

цифрові дані збільшення реактивної складової потужності (на 24%) у даному 

випадку є лише орієнтовними. У реальних системах електропостачання, де 

електрична енергія на шляху від джерела до електроприймача має значно 

більше ніж дві ступені трансформації, а довжина ЛЕП становить сотні і 

тисячі кілометрів, збільшення реактивної потужності, якщо не застосовувати 

заходи її компенсації, може бути значно 

Наслідки від зростання реактивної складової потужності.  

Зростання реактивної складової повної потужності за умови незмінного 

значення активної (корисної) складової зумовлює відповідне збільшення  

повної потужності та струму генератора.  

Економічна недоцільність генерації та передачі реактивної енергії. 

Генерація та передача від джерела живлення до електроприймачів 

великих значень реактивної енергії є економічно недоцільними з таких 

причин: 

- зростають додаткові втрати активної потужності; 

- з’являються додаткові втрати реактивної потужності в ЛЕП. Величина 

втрат реактивної потужності в ЛЕП; 

- збільшення витрат на спорудження ЛЕП. Збільшення повної 

потужності S, що пов´язане зі збільшенням реактивної складової потужності 

Q, зумовлює збільшення сили стуму. У свою чергу збільшення сили струму в 

проводах (жилах) ЛЕП за умовами нагрівання зумовлює збільшення їх 

перерізу і призводить до перевитрат кольорового металу у всіх видах ЛЕП, а 

в повітряних та повітряно-кабельних ЛЕП – до збільшення витрат матеріалу 

на виготовлення опор. 

- неефективне використання потужності генераторів електростанцій. 

Повна потужність генератора S визначається двома складовими – активною P 

і реактивною Q. За умови нагрівання обмоток генератора повний струм 
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генератора не повинен перевищувати його номінального значення. У разі 

зростання реактивної потужності, а особливо в разі перевищення дійсних 

значень реактивної потужності номінального значення, яке визначається 

номінальним коефіцієнтом потужності генератора, активне (корисне) 

навантаження на генератор має бути знижене. Таке змушене зниження 

активного навантаження зумовлює зниження ККД генератора, тобто 

неефективне його використання. Зниження ККД зумовлює також збільшення 

питомих витрат пального; 

- неефективне використання потужності силових трансформаторів. 

Ефективність використання потужності силових трансформаторів в суттєвій 

мірі залежить від коефіцієнту потужності. В випадку, коли до 

трансформатора підключені електроприймачі лише з активним характером 

наватаження, коефіцієт потужності cosφ=1, а повна потужність, що 

передається через трансформатор, буде дорівнювати активній потужності 

(S=Pcosφ=P). В цьому випадку використання потужності трансформатора 

може бути найефективнішим. 

Зменшення коефіцієнта потужності означає збільшення реактивної і 

зменшення активної складових повної потужності, що передається через 

трансформатор, за умови, що повна потужність навантаження не перевищує 

номінального значення повної потужності трансформатора. При цьому 

ефективність використання потужності трансформатора знижується. 

- збільшуються втрати напруги на всіх елементах електропостачальної 

системи. ГОСТ 13109-97 обмежує допустимі зниження напруги в приймачів 

електричної енергії, а тому кількість реактивної енергії, що може бути 

передана по певними ділянками електропостачальної системи, є обмеженою. 

Перевищення цих граничних значень реактивної потужності може призвести 

до недопустимих спадів напруги. 

Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання 

реактивної електроенергії  
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1.Плата за надання послуг з компенсації перетікання реактивної 

електричної енергії визначається Постачальником електричної енергії 

Споживачу згідно з Методикою обчислення плати за перетікання 

реактивної електроенергії між енергопередавальною організацією та її 

споживачами, затвердженої Наказом Мінпаливенерго України від 17.01.02 

№ 19, та зареєстрованої в Мінюсті України 01.02.02 р. за № 93/6381. 

2. Розрахунковим вважається період з 00 годин першого числа до 24 

годин останнього числа поточного місяця. 

Розрахунок здійснюється окремо для кожної відокремленої площадки 

Споживача за точками обліку, що зазначені в Додатку № 6.1 “Перелік точок 

розрахункового обліку реактивної електричної енергії”.  

Розрахунки за електричну енергію проводяться Споживачем виключно 

грошовими коштами на рахунок Постачальника електричної енергії, 

вказаний в п.10 Договору. 

За дату оплати приймається дата зарахування коштів на рахунок 

Постачальника електричної енергії. 

3. Для подання підписаного уповноваженою особою Споживача та 

скріпленого його печаткою “Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з 

мереж Постачальника в мережі Споживача протягом розрахункового 

періоду” та “Акта про обсяги перетікання реактивної енергії з мереж 

Споживача в мережі Постачальника протягом розрахункового періоду”  (у 

двох примірниках кожний) . Споживач не пізніше              годин         

робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, направляє свого 

представника до Постачальника електричної енергії 

Постачальник електричної енергії підписує “Акт про обсяги 

перетікання реактивної енергії з мереж Постачальника в мережі Споживача 

протягом розрахункового періоду” та “Акт про обсяги перетікання 

реактивної енергії з мереж Споживача в мережі Постачальника протягом 
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розрахункового періоду”, та один примірник кожного акта повертає 

Споживачу. 

4. За підсумками розрахункового періоду Постачальник електричної 

енергії виписує Споживачу рахунок на оплату послуг з компенсації 

перетікання реактивної електричної енергії. Сума платежу визначається з 

обсягів фактично спожитої та генерованої Споживачем реактивної 

електричної енергії, згідно даних наданих Споживачем “Акта про обсяги 

перетікання реактивної енергії з мереж Постачальника в мережі Споживача 

протягом розрахункового періоду”, “Акта про обсяги перетікання реактивної 

енергії з мереж Споживача в мережі Постачальника протягом 

розрахункового періоду” та умов цього додатку з урахуванням сум  платежів, 

що надійшли  від Споживача . 

Рахунки направляються Постачальником Споживачу поштою 

рекомендованим листом, нарочним або віддаються уповноваженому 

представнику Споживача під розпис у пронумерованому, прошнурованому та 

скріпленому печаткою Постачальника журналі.  

При направленні рахунка Споживачу нарочним Постачальника 

Споживач зобов’язаний під розпис на супровідному листі прийняти рахунок.  

5. Споживач зобов'язаний у термін, що не перевищує 5 операційних 

днів з дня отримання рахунка (п.4 цього Додатку), здійснити оплату рахунка, 

що направляється йому Постачальником електричної енергії. 

Датою отримання рахунка вважається: 

- при направленні рекомендованим листом - дата зазначена на 

фінансовому чеку поштового відділення, що підтверджує відправлення, з 

урахуванням поштового пробігу документа (по місту – 3 дні, по області – 5 

днів, по Україні – 7 днів); 

- у випадку вручення рахунка уповноваженому представнику 

Споживача під розпис в журналі, дата зазначена у журналі; 

- при направленні нарочним - дата вручення Споживачу. 
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6. Плата за споживання і генерацію реактивної електроенергії 

визначається трьома складовими величинами: 

1 2 3П П П П    (грн.) 

де:  

П1 - основна плата; 

П2 - надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача 

засобами компенсації реактивної потужності (КРП); 

П3 - знижка плати за споживання і генерацію реактивної електричної 

енергії у разі участі Споживача в добовому регулюванні режимів електричної 

мережі Постачальника електричної енергії протягом розрахункового періоду. 

6.1 Основна плата за спожиту і генеровану реактивну електричну 

енергію визначається за формулою: 

 *
1

1

n

СП ГП WQ K WQ D T     ,   (грн.) 

при обліку по зонах за формулою: 

*
1

1 1

n v

СПі ГН
i

П WQ К WQ D T


 
     

 
  ,  (грн.) 

де: 

n - число точок розрахункового обліку реактивної електроенергії; 

v - число тарифних зон; 

WQсп - споживання реактивної електроенергії в точці обліку протягом 

розрахункового періоду, кВАр  год; 

WQcпі - споживання реактивної електроенергії в точці обліку в і-й зоні 

розрахункового періоду, кВАр  год; 

WQг - генерація реактивної електроенергії в електричну мережу 

Постачальника електричної енергії  в точці обліку протягом розрахункового 

періоду, кВАр  год; 

WQгн - генерація реактивної електроенергії в точці обліку в нічних 

провалах добових   графіків розрахункового періоду, кВАр  год; 
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К - коефіцієнт урахування збитків від генерації реактивної 

електроенергії з електричної мережі Споживача, рівний 3; 

D - економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) в точці 

обліку, кВт/кВАр; 

Т - прогнозована середня закупівельна ціна на активну електричну 

енергію, на розрахунковий місяць, грн./кВт  год ; 

У випадку встановлення розрахункових засобів обліку не на межі 

балансової належності електромереж при визначенні П1 значення WQсп 

приймається з врахуванням втрат реактивної електроенергії в 

трансформаторах згідно з Додатком № 8 „Розрахунок  втрат електричної 

енергії в мережах споживача” для точок обліку, зазначених  у Додатку № 6.1 

„Перелік точок  розрахункового обліку реактивної електричної енергії”.  

6.2 Надбавка за недостатнє оснащення електричної мережі Споживача 

засобами КРП визначається за формулою: 

 2 1 1базП П С К    , (грн.) 

де: 

Сбаз - коефіцієнт стимулювання капітальних вкладень в засоби КРП, 

рівний 1.0; 

К - коефіцієнт, що вибирається з табл.1 “Методики…” в залежності від 

фактичного або нормативного (при відсутності обліку) значення tg для 

Споживача в цілому по площадці за розрахунковий період. 

Фактичне значення tg визначається за формулою: 

/СПtg WQ WP  , (грн.) 

де: 

WP - споживання активної електричної енергії за розрахунковий 

період, кВт  год; 

WQсп - споживання реактивної електроенергії за розрахунковий період, 

кВАр  год. 
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Примітка: 

- для розрахунку tg   розрахункові значення втрат активної та 

реактивної енергії в трансформаторі не враховуються; 

- у разі отримання значення tg  2, для вибору К  береться tg  =2 

7. Сумарний економічний еквівалент реактивної потужності (ЕЕРП) D 

характеризує частку впливу перетікання реактивної електричної енергії через 

межу балансової належності електричних мереж Постачальника електричної 

енергії в розрахунковому режимі на сумарні техніко-економічні показники в 

магістральній та локальній електричних мережах. Значення D і Dср 

визначаються за допомогою „Базового комп’ютерного комплексу відлікового 

аналізу реактивів електричних мереж” (Сертифікат відповідності 

програмного засобу виданий 13.12.1999р.).  

Обчислення ЕЕРП виконується Постачальником електричної енергії та 

Магістральними електричними мережами згідно з порядком, встановленим 

“Методикою…”. 

Величини сумарного еквівалента реактивної потужності (ЕЕРП) D у 

точках розрахункового обліку вказані в Додатку № 6.1 „Перелік точок 

розрахункового обліку реактивної електроенергії”. 

При проведені перерахунку ЕЕРП, згідно з п.3.6 “Методики...”, 

Постачальник електричної енергії письмовим повідомленням доводить 

Споживачу нові значення сумарного еквівалента реактивної потужності.  

Постачальник електричної енергії зобов’язаний за запитом Споживача 

надати можливість ознайомитися з розрахунками значень ЕЕРП 

8. У випадках відсутності засобів обліку реактивної електричної енергії 

або даних про споживання або генерацію реактивної електричної енергії в 

узгоджені терміни з вини Споживача, Постачальник електричної енергії 

визначає споживання або генерацію реактивної електричної енергії 

розрахунковим шляхом відповідно до п.8 цього додатку та Додатку №6.2 

„Потужність діючих компенсувальних установок”.  
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8.1. Розрахункові значення споживання реактивної електричної енергії 

визначаються по точках обліку згідно з п. 4.1.1 “Методики…” за 

співвідношенням: 

СПр HWQ tg WP  , (кВАр·год) 

де 

tgН - нормативний коефіцієнт потужності, прийнятий згідно п.4.1.1 

“Методики…”: 

 для  тягових  ПС  залізничного транспорту змінного струму  - 1,0; 

 для тягових  ПС  залізничного транспорту  постійного струму, 

метрополітену і міського електротранспорту- 0,5; 

 для  інших споживачів- 0,8. 

8.2 Сумарні розрахункові значення генерації реактивної електричної 

енергії визначаються згідно з п. 4.1.2 “Методики…” за формулою: 

 

8.2.1 Для Споживачів з регламентованим по годинам режимом роботи 

Гр КУ НРWQ Q t  ,    (кВАр.год) 

де: QКУ - сумарна встановлена потужність КУ (рядок 1 таблиці Додатку 

№6.2) незалежно від режиму їх роботи;  

tНР - кількість годин неробочого часу, год 

 

Примітка: 

Кількість годин неробочого часу приймається: 

- для об’єктів із регламентованим режимом роботи : 

1 зміна:   tК = 730;     tР = 167;     tНР = 563; 

2 зміни:   tК = 730;     tР = 333;     tНР = 397; 

3 зміни:   tК = 730;     tР = 500;     tНР = 230; 

- для об’єктів із сезонним або змінним режимом роботи: 

Фактичне значення tНР приймається, виходячи із співвідношення tНР = tК 

-tР, 
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tК - календарне число годин в розрахунковому періоді, год; 

tР - фактична кількість годин роботи Споживача за розрахунковий 

період, згідно наданих Споживачем даних у “Акті про обсяги перетікання 

реактивної енергії з мереж Споживача в мережі Постачальника протягом 

розрахункового періоду”. 

При непредставленні Споживачем даних tР, Постачальник електричної 

енергії приймає договірне значення tНР в залежності від змінності роботи. 

- для споживачів із сезонним режимом роботи: 

tНР - кількість годин неробочого часу в розрахунковому періоді 

приймається в залежності від режиму сезонності та змінності роботи для 

окремих місяців року. 

8.2.2 Для Споживачів з безперервним циклом роботи: 

. . /( 0,3 )Гр КУ С Д В В K HWQ Q Р t tg WP      ,  (кВАр·год) 

де: 

QКУ - сумарна встановлена потужність компенсувальних установок 

(рядки 1 та 3 таблиці Додатка №6.2) незалежно від режиму їх роботи, у т.ч. 

пристрої технологічної КРП; 

РС.Д.В/В - сумарна встановлена потужність високовольтних (6, 10кВ) 

синхронних електродвигунів в електричних мережах Споживача, вказана в 

рядку 2 таблиці Додатка № 6.2. 

tК - календарне число годин в розрахунковому періоді, год; 

У випадку безперервного циклу роботи, у разі отримання  значення  

WQГр 0, воно приймається рівним 0. 

8.3. При відсутності на площадці вимірювань хоча б у одній точці 

обліку генерації реактивної електроенергії, розрахункові значення генерації 

реактивної електроенергії (WQГр)  визначаються тільки як сумарні, 

незалежно від кількості точок обліку з використанням 

середньоарифметичного по площадці значення ЕЕРП (Dср). 

В таких умовах основна плата визначається за формулою: 
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 1
1

n

СП Гp СРП WQ D KWQ D T   , (грн.) 

9. При пошкодженні розрахункових засобів обліку реактивної 

електричної енергії, спричиненому умисними діями споживача, зміні схем 

підключення засобів обліку, порушенні пломб, значення споживання 

реактивної електричної енергії приймається рівним активному, визначеному 

за розрахунковий період, а значення генерації реактивної електричної енергії 

визначається згідно п.8 цього додатка. 

10. Приєднання та/або від’єднання компенсувальних установок 

здійснюється Споживачем за умови наявності обліку перетікання та генерації 

реактивної електричної енергії на межі розділу електричних мереж 

Споживача і Постачальника електричної енергії з повідомленням про це 

Постачальника електричної енергії. 

 

11. У випадку, якщо на об’єкті відсутній облік споживання та генерації 

реактивної електричної енергії, приєднання та/або від’єднання 

компенсувальних установок здійснюється Споживачем з дозволу 

Постачальника електричної енергії . 

Приєднання та/або від’єднання компенсувальних установок 

супроводжується внесенням відповідних змін у Додаток № 6.2 „Потужність 

діючих компенсувальних установок”. 

12. У випадку, якщо на об’єкті, де відсутній облік споживання та 

генерації реактивної електричної енергії, виявлені компенсувальні установки, 

приєднані без дозволу Постачальника електричної енергії, сумарна 

розрахункова генерація реактивної електричної енергії визначається з 

урахуванням додатково приєднаної потужності компенсувальних установок 

за період від дати останнього технічного огляду об’єкта. Нарахування 

проводиться на підставі даних двостороннього акта, яким фіксується факт 

встановлення додаткової потужності компенсувальних установок. 
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Приклад розрахунку системи компенсації реактивної потужності 

Завдання 

Для навантаження з параметрами кВтPном 170 , 7,0cos  , ВU н 400 , 

необхідно розрахувати струми, реактивну потужність, вибрати потужність 

трансформатора для заданих параметрів і для випадку компенсації до 

cos 0,9  . Розрахувати і вибрати конденсатори системи компенсації. 

Визначити вартість та термін окупності системи компенсації. 

Розрахунок технічних параметрів системи компенсації реактивної 

потужності 

Розрахунок струмів до і після компенсації: 

 A
U

PI
н

н 5.355
cos3 7.0

7.0 





, 

A
U

PI
н

н 6.272
cos3 9.0

9.0 





. 

 Для живлення навантаження вибираємо кабель ВВГ прокладений 

відкрито. У сучасній практиці часто розбивається один силовий кабель на два 

іноді три, це здешевлює і робить монтаж більш зручним. Для навантаження 

без компенсації вибираємо кабель ВВГ 3х185 або два паралельно 

прокладених кабелю ВВГ 3х70. Після компенсації вибираємо кабель ВВГ 

3х150 (допустимий струм I = 305 А) або два паралельно прокладених кабелю 

ВВГ 3х50 Два паралельно прокладених кабелю зручніше для монтажу і 

дешевше (ціни на жовтень 2017р.): 

- до компенсації: 

обираємо кабель ВВГ 3х185 1237 грн/м або два кабелі ВВГ 3х70 474 

грн/м*2=948 грн/м 

- після компенсації: 

обираємо кабель ВВГ 3х150 1005 грн/м або два кабелі  ВВГ 3х50 326 

грн/м*2=652 грн/м 

При виборі трансформаторів користуються значеннями повної 

потужності: 
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кВА
P

S н 86.242
cos7.0 


, 

кВА
P

S н 89.188
cos9.0 


. 

Без компенсації необхідний трансформатор на 250 кВА, після 

компенсації на 200 кВА. 

 

Розрахунок реактивної потужності до і після компенсації: 

 кВарSQ 4.173sin7.0   , 

кВарSQ 3,82sin9.0   . 

 Реактивна потужність Qc  розраховується як різниця 

кВарQQQс 1.919.07.0   

Розрахунок ємності конденсаторів системи компенсації: 

  

 fСUQс  23 2 , 

6
2 604 10 604

3 2
сQС мкФ

U С f
   

    
. 

Вибираємо 3-х фазні конденсатори LPC компанії ETI на 400 В: 

1) LPC 50 kVar - ємність 331.6 мкФ 

2) LPC 25 kVar - ємність 165.8 мкФ 

3) LPC 10 kVar - ємність 66.3 мкФ 

Для управління конденсаторами вибираємо магнітні пускачі за 

струмом: 

LPC 50 CEM 65 CN -102 євро, LPC 25 CEM 32 CN -50 євро, 

LPC 10 CEM 65 CN - 33 євро. 

Вибираємо контролер управління PFC 60A 165 євро. 

LPC 10 = 38 євро * 2, LPC 25 = 71 євро, LPC 50 = 135 євро. 
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Розрахунок вартості обладнання системи компенсації реактивної 

потужності. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок техніко-економічних показників системи компенсації 

реактивної потужності 

Розрахунок платні за спожиту реактивну потужність. 

Плата за спожиту реактивну потужність визначається трьома 

складовими: 

П = П1 + П2 - П3. 

П1 - основна плата. 

П2 - надбавка за недостатнє оснащення пристроями компенсації. 

П3 - знижка за участі споживача в оптимальному добовому 

регулюванні режимів мережі електропостачання. 

П1 при Однозонна тарифі: 

 Назва елементу 

Вартість у 

E, з ПДВ 

Кільк., 

шт. 

Сума у E, з 

ПДВ 

Вартість у 

грн, з ПДВ 

LPC 10 38 2 76   

LPC 25 71 1 71   

LPC 50 135 1 135   

CEM 18 38 2 76   

CEM 32 50 1 50   

CEM 65 102 1 102   

PFC-6 165 1 165   

  Всього обладнання 675 21600 

 Коефіцієнт, що враховує вартість проекту, шафи, 

витратних матеріалів, монтажу і таке інше 2 

 Всього 43200 
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де: N - кількість точок обліку. 

WQпотр. - спожита реактивна потужність (квар · год). 

WQген. - згенерувала споживачем реактивна потужність (квар · год). 

K = 3 - нормативний коефіцієнт враховує збитки енегроснабжающей 

компанією через генерації реактивної потужності споживачем. 

D - сумарний економічний еквівалент реактивної потужності. 

Характеризують вплив реактивного перетікання через межу розділу 

енергопостачальної організації і споживача в розрахунковому режимі на 

сумарні техніко-економічні показники магістральної і розподіленої мережі 

(кВт / кВАр). 

D = D1 + D2 

D1 - для магістральної мережі. 

D2 - для розподіленої мережі. 

Коефіцієнт D1, D2 розраховуються на підставі середніх і максимальних 

реактивних навантажень на основі статичного аналізу баз даних споживання 

реактивної потужності (вказується в договорах на енергопостачання). 

Т - середня вартість активної електричної енергії за розрахунковий 

період (грн / кВт * год). 

П2 = П1 · Сбаз. · (Кф-1). 

Сбаз. = 1.3 - нормативний коефіцієнт стимулювання капітальних 

вкладень в пристрої компенсації в мережах споживача. 

Кф - коефіцієнт вибирається по таблиці в залежності від tgφ. 

Складова П2 не нараховуються якщо cosφ> 0.97 (tgφ ≤ 0.25) для 

промислових підприємств міського та залізничного транспорту. cosφ> 0.8 

(tgφ ≤ 0.75) для непромислових підприємств. 

ПЗ визначається договором на постановку електроенергії. 
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 Розрахуємо оплату за споживання реактивної потужності за місяць до і 

після використання системи компенсації. 

П1 = WQсп · DT 

P = 170кВт 

Q1 = 173,4 квар 

Q2 = 82.3 квар 

Однозмінний графік роботи. 

Тариф 1.675 грн / кВт. 

cosφ1 = 0.7 tg1 = 1.02 Kф1 = 1.5929 D1 = 0.086 

cosφ2 = 0.9 tg2 = 0.48 Kф2 = 1.0529 D2 = 0.048 

WQсп = Q · Kчас.смену · Kдней в місяць 

WQсп1 = 30525 (квар · год) 

WQсп2 = 14491 (квар · год) 

П1 (1) = 30525 · 0.086 · 1.675 = 4397 грн. 

П1 (2) = 14491 · 0.048 · 1.675 = 1192 грн. 

П2 = П1 · 1.3 · (Kф-1) 

П2 (1) = 3989 грн. П (1) = 7786 

П2 (2) = 80 грн. П (2) = +1245 

П1 (рік) = 7786 · 12 = 93 434 грн. 

П2 (рік) = +1245 · 12 = 14942 грн. 

Економія за рік = П1 (рік) - П2 (рік) = 78492 грн. 

При вартості обладнання 43200 грн. термін окупності склідає близько  

пів-року. 

 

Хід роботи 

1.1 За наведенною методикою розрахувати технічні параметри системи 

компенсації реактивної потужності. 

1.2 За наведенною методикою розрахувати платню за спожиту 

реактивну потужність та термін окупності системи компенсації реактивної 

потужності. 
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1.3 Зробити висновки. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета практичної роботи. 

2. Розрахунок системи компенсації реактичвної потужності. 

4. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 
1. У чому полягає суть компенсації реактивної енергії?  

2. Які негативні прояви реактивної енергії?  

3. Чи можна пояснити економічну недоцільність передачі реактивної 

енергії від джерела до електроприймача?  

4. Що таке баланс реактивної потужності?  

5. Що таке резерв реактивної потужності?  

6. Що дефіцит реактивної потужності? 

Література: [8, с. 12–45; 9, с. 10–23; 11, с. 5–22]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Розрахунок експлуатаційних витрат системи компенсації 

неактивних складових струмів та миттєвих потужностей 

Мета роботи:  набуття практичних навичок розрахунку 

експлуатаційних витрат системи компенсації неактивних складових струмів 

та миттєвих потужностей.  

Короткі теоретичні відомості 

Експлуатаційні витрати системи компенсації 

В експлуатаційних витратах ураховують поточні витрати на 

експлуатацію машин й устаткування. Експлуатаційні витрати засобів 

автоматизації представляють у вигляді суми: 

веровпев ІВТАЗЕ  ,        (2.1) 

де пЗ  – зарплата обслуговуючого персоналу, грн.; вА  – амортизаційні 

відрахування, грн.; роТ – витрати на поточний ремонт і технічне 

обслуговування, грн.; еВ  – вартість витрачуваної електроенергії, грн.; вІ – 

інші витрати (1% від сппВ ), грн. 

1) Заробітна плата: 

 
N

опзпсіч.робп ККГВЗ
i

1
,     (2.2) 

де N  – чисельність обслуговуючого персоналу, чол.; 
iч.робВ  – витрати 

робочого часу і-го працівника, год.; зпК  – коефіцієнт, що враховує 

нарахування на зарплату ( %К зп 22 ); опК  – коефіцієнт, що враховує 

додаткову оплату праці ( %Коп 10 ); сіГ  – годинна тарифна ставка, грн. 

Розроблену систему компенсації обслуговує працівник підприємства, 

що витрачає на налагодження в день 0,5 год. у середньому. Середня годинна 

оплата праці становить 20,5 грн/год. Кількість робочих днів у році  – 250. 

Тоді    934381122152025050 ,,,,,Зп   грн. (127 у.о.) 
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Заробітна плата робочого ливарного цеху, який обслуговує 

електропечі: 

1245091122121925070 ,,,,,Зп   (167 у.о.)  

 

2) Амортизаційні відрахування: 

Амортизаційні відрахування становлять 35% від вартості написання 

програмного продукту, тому 747961370350 ,,,Ав   у.о. 

Амортизаційні відрахування на основне устаткування складають 2,4% 

від вартості печей (вартість однієї печі опору на сьогодні складає в 

середньому 20000 грн., в цеху встановлено 5 печей опору):  

24001000000240  ,Ав грн, (89 у.о.)  

3) Витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування: 

Витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування системи 

компенсації становлять 2 % від вартості створення програмного продукту: 

42761370020 ,,,Т роСК   у.о. 

Витрати на утримання в робочому стані та ремонт печей приймається у 

розмірі 10-20 % від його вартості:  

1000010000010  ,Т ро грн, (370 у.о.)  

4) Вартість витраченої електроенергії: 

евеве ТNВ  ,      (2.3) 

де веN  – обсяг споживаної електроенергії, кВт·год.; еТ  – тариф на 

електроенергію, 34,2Те  грн/кВт·год.  

рсз
с

н
ве ДtkPN 


,     (2.4) 

де нP – номінальна потужність, кВт; с – ККД системи  950,с  ;  

зk  – коефіцієнт завантаження по потужності  9080 ,,kз  ;  

сt – середньодобове завантаження, год.; рД – число днів роботи в році. 
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САФ працюватиме 24 години на добу, 250 днів у році. Отже, вартість 

витраченої електроенергії системи компенсації можна розрахувати: 

376934225024850
950

3000
 ,,

,
,NвеСК  грн. (140 у.о.) 

 

В цеху встановлено три ЕПО потужністю 880 КВт та дві ЕПО 

потужністю 660 кВт. Вартість витрачуваної електроенергії однієї печі:  

1166934225024850
90

8800
880  ,,

,
,N )(ве

875234225024850
90

6600
660  ,,

,
,N )(ве

 
Вартість витрачуваної електроенергії всіх печей:  

5251128752311669  пвеN  грн. (1945 у.о.) 

Вартість електроенергії, яка витрачається для печей та системи 

компенсації: 20851945140 веN  у.о. 2085веN  

Тоді повні витрати на експлуатацію системи компенсації протягом  

року складуть:  

788706131404277479127  ,,,ЕевСК  у.о., 

витрати на експлуатацію печей опору протягом  року складуть: 

26080437194537089167  ,ЕевПО  у.о., 

повні експлуатаційні витрати протягом  року складуть:  

33862608788 евЕ  у.о.,  

 

Розрахунок економії енергії 

Відповідно до приведених вище дослідів та розрахунків, можемо 

сказати, що завдяки встановленню нової системи компенсації вдається 

досягти: 

1) зменшення втрат в лініях електропередач на 1-5% 

до компенсації кВт,Р 5918 ; після класичної компенсації кВт,Р 1515 ; 

після компенсації з БС кВт,Р 3914 . 
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2) збільшення ККД системи електропостачання на 1-2% 

до компенсації %,5669 ; після класичної компенсації %,8572 ; після 

компенсації з БС %,374 ; 

3) зменшення значення реактивної потужності на 5-8%: 

до компенсації вар, 410669Q  ; після класичної компенсації вар20Q  ; 

після компенсації з БС вар,418Q  ; 

Кількість енергії, яку буде зекономлено за рік Q  визначаємо як 

добуток втрат потужності Р  на час роботи установки t . Враховуємо, що 

установка буде працювати цілодобово. 

Різниця зменшення втрат в ЛЕП між класичною та запропонованою 

системою компенсації:  

кВт,,Р 151141515  . 

tQ  Р  

рік/годкВт, 100748760151Q  . 

Вартість електроенергії, яку буде зекономлено за рік (тариф на 

електроенергію приймаємо 2,34 грн/кВт*год):  

ЕЕ ТС  Q  

  1178662,345 00741 ЕС  грн. (4366 у.о.) 

На обслуговування конденсаторної установки УКМ, яку встановлено в 

цеху для компенсації реактивної потужності, вартістю в 10 000 грн. в рік 

витрачалось близько 2000 грн. Після заміни її на САФ ця стаття витрат 

прибирається.  

Ціни на технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та 

автоматики залежать від обсягів необхідних робіт і рівня їх складності. 

Мінімальна вартість таких робіт становить 7000 грн. Встановлення нової 

системи компенсації не буде приводити до помилкових спрацювань 

пристроїв релейного захисту та автоматики, тож ця стаття витрат також 

виключається.  
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Економічний ефект враховуємо як суму вартості електричної енергії, 

яку вдається зекономити протягом року, вартість обслуговування старої 

конденсаторної установки та пристроїв релейного захисту. Тоді економічний 

ефект складе  4700 у.о.  

Огляд методів розрахунку ставки дисконту 

Ставка дисконту – ставка доходу, використовувана для перекладу сум 

майбутніх доходів у поточну вартість. 

Ставка дисконтування використовується для оцінки ефективності 

вкладів. З економічної точки зору, ставка дисконтування – це норма 

прибутковості на вкладений капітал, що вимагається інвестором. 

Інакше кажучи, за допомогою ставки дисконтування можна визначити 

суму, яку доведеться заплатити інвесторові сьогодні за право отримати 

передбачуваний дохід у майбутньому. Тому від значення ставки 

дисконтування залежить прийняття ключових рішень, у тому числі при 

виборі інвестиційного проекту.  

Ставка дисконту чи вартість залучення капіталу повинна 

розраховуватися з урахуванням трьох чинників: 

1) наявність в багатьох підприємств різних джерел залучуваного капіталу, які 

прагнуть різних рівнів компенсації; 

2) необхідність урахувати для інвесторів вартості грошей у часі; 

3) чинник ризику або міра ймовірності отримання очікуваних у майбутньому 

доходів. 

У теорії та практиці оцінки бізнесу передбачається, що ставка 

дисконтування повинна включати мінімально гарантований рівень 

прибутковості, що не залежить від напрямків інвестиційних вкладень, 

корекцію на темпи інфляції і ступінь ризику конкретного інвестування. Всі 

перераховані вище елементи ставки дисконтування по-різному 

інтерпретуються в наступних основних підходах до її визначення: 
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1) метод експертних оцінок; 2) нормативний метод; 3) кумулятивний метод; 

4) метод вартості власного капіталу; 5) метод середньозваженої вартості 

капіталу. 

Метод експертних оцінок 

Найпростіший шлях визначення ставки дисконтування, який 

використовується на практиці, – це встановлення її експертним шляхом чи 

виходячи з вимог інвестора [31].  

Для приватного інвестора розрахунки, засновані на формулах, – не 

єдиний спосіб прийняття правильного рішення щодо ставки дисконтування 

проекту. Будь-які математичні моделі – це лише спроба наблизитися до 

реальної дійсності. Інвестор може на основі особистої оцінки ситуації на 

ринку визначити, яка прибутковість є достатньою для проекту, і 

використовувати її в розрахунках як ставки дисконтування. Але, для того 

щоб індивідуальні відчуття були адекватними, інвестор повинен бути 

досвідченим, тобто бути добре обізнаному в ринку. 

Для кожного окремого проекту експерти виділяють свої найбільш 

значущі ризики і оцінюють їх за допомогою бальних оцінок.  

Однак потрібно враховувати, що експертний метод буде давати 

найменш точні результати і може призвести до спотворення результатів 

оцінки проектів. Тому часто рекомендують при визначенні ставки 

дисконтування експертним шляхом методом обов’язково проводити аналіз 

чутливості проекту до зміни ставки дисконтування. Тоді інвестор зможе 

більш точно оцінювати ризики проекту і його ефективність. 

До найбільш поширених на практиці прийомів експертного методу 

оцінки відносяться: створення комісії (відкрите, колективне обговорення або 

навіть голосування); за допомогою суду (призначаються експерти-захисники, 

їх опоненти і судді); спосіб Дельфи (індивідуальне  опитування експертів, 

зворотний зв'язок між експертами і колективність під час обговорення). 

До переваг експертного методу розрахунку ставки дисконтування слід 

віднести професіоналізм експертів, використання і облік колективної думки, 
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відносну простоту розрахунку. До недоліків – проблематичність залучення 

незалежних і кваліфікованих експертів і суб'єктивність отриманих оцінок. 

 Метод вартості власного капіталу  

 Найбільш часто при інвестиційних розрахунках ставка дисконтування 

визначається як середньозважена вартість капіталу, яка враховує вартість 

власного (акціонерного) капіталу і вартість позикових коштів. Це найбільш 

об'єктивний метод визначення ставки дисконтування. При цьому для 

визначення вартості власного капіталу застосовується модель оцінки 

довгострокових активів [32]. 

 Ставка дисконтування (ставка прибутковості) власного капіталу (Re) 

розраховується за формулою:  

 fmfe RRbRR  , 

де fR – безризикова ставка прибутку; 

b – коефіцієнт, який визначає зміни ціни на акції компанії в порівнянні зі 

змінами цін на акції по всім компаніям даного сегменту ринку; 

 fm RR   – премія за ринковий ризик; 

mR  – середньо ринкові ставки доходності на фондовому ринку. 

 Ставка прибутковості інвестицій в безризикові активи ( fR ). 

 В якості безризикових активів (тобто активів, вкладення в які 

характеризуються нульовим ризиком) розглядаються зазвичай державні цінні 

папери.  

 Коефіцієнт b 

 Цей коефіцієнт відображає чутливість показників прибутковості цінних 

паперів конкретної компанії до зміни ринкового (систематичного) ризику. 

Якщо b = 1, то коливання цін на акції цієї компанії повністю збігаються з 

коливаннями ринку в цілому. Якщо b = 1,2, то можна очікувати, що в разі 

загального підйому на ринку вартість акцій цієї компанії буде рости на 20% 

швидше, ніж ринок в цілому. І, навпаки, в разі загального падіння вартість її 

акцій буде знижуватися на 20% швидше за ринок в цілому. У країнах з 
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розвиненим фондовим ринком коефіцієнти розраховуються спеціалізованими 

інформаційно-аналітичними агентствами, інвестиційними та 

консалтинговими компаніями і публікуються в фінансових довідниках та 

періодичних виданнях, які аналізують фондові ринки.  

 Премія за ринковий ризик  fm RR   

 Це величина, на яку середньоринкові ставки прибутковості на 

фондовому ринку перевищували ставку доходу по безризиковим цінним 

паперам протягом тривалого часу. Вона розраховується на основі 

статистичних даних про ринкові премії за тривалий період.  

 Якщо для фінансування проекту залучається не тільки власний, але і 

позиковий капітал, то прибутковість такого проекту повинна компенсувати 

не тільки ризики, пов'язані з інвестуванням власних коштів, а й витрати на 

залучення позикового капіталу. 

 Особливість методу вартості власного капіталу полягає в тому, що для 

розрахунку критеріїв ефективності інвестицій використовується не весь 

вільний грошовий потік (грошовий потік від її операційної діяльності за 

вирахуванням чистих інвестицій в основний і оборотний капітал), доступний 

інвесторам (кредиторам і власникам), а залишковий грошовий потік, 

доступний тільки власникам. 

 Розрахунок економічних показників методом дисконтування 

 Сутність методу дисконтування зводиться до розрахунку чистої 

теперішньої вартості, яку можна визначити як величину, одержану шляхом 

дисконтування різниці між річними надходженнями та відтоками грошей, 

накопичуваних протягом економічного життя проекту. 

 Метод розрахунку чистого дисконтованого доходу дозволяє отримати 

найбільший узагальнений результат інвестування, а саме його кінцевий 

ефект, виражений в абсолютній сумі. Чистий приведений дохід визначається 

як сума ефектів за весь розрахунковий період, приведена до базового 

моменту часу, або як перевищення інтегральних результатів над 

інтегральними витратами. 
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 Початкові інвестиції у проект приймаємо як суму вартості САФ (15000 

у.о.) та вартість витрат на створення програмного продукту (1370,6 у.о.) – 

16370,6 у.о. Проект генерує грошовий потік 4700 у.о. за рік. Ставку дисконту 

приймаємо r=10%.  

Дисконтований грошовий потік (PV) визначаємо за формулою: 

 t
t

t r
PV




1
CF

 

де CF – прибуток (грошовий потік) від реалізації проекту за період t; 

r – ставка дисконту; 

t – номер року реалізації проекту.  

  734272
101

4700
1 ,

,
PV 




 
 Аналогічно визначаємо дисконтований ГП для наступних років 

реалізації проекту та заносимо отримані данні до таблиці 4.1. 

 
Таблиця 2.1  – Дані для визначення дисконтованого періоду окупності 
інвестицій 
Рік 0 1 2 3 4 5 

Грошовий потік (ГП) (у.о.) –16370,3 4700 4700 4700 4700 4700 

Дисконтований ГП (у.о.) –16370,3 4272,73 3884,3 3531,2 3210,2 2918,3 

Накопичений дисконтований 

ЧДП (у.о.) 
–16370,3 -12098 -8213,6 -4682,4 -1472,2 +1446,1 

 

Простий термін окупності визначаємо як відношення капіталовкладень КВ до 

економічного ефекту Е: 53
4700

616370 ,,
Е

КВТок   роки. 

Термін окупності методом дисконтування: НП

n

t
t

t B
)r(

CFDPP 



1 1

 

де CF – чистий грошовий потік; r  – ставка дисконту; n – термін реалізації 

проекту; НПB  – витрати на створення наукового продукту. 
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За перші 4 роки чистий грошовий потік від впровадження пристрою 

складе: 3714898163210183531338847342724 ,,,,,ЧГП  у.о. 

Після 4 років впровадження пристрою непокритий залишок складе – 

1472,23 грн. Тобто до повного терміну окупності не вистачає: 

4601632103147243 ,,/,ЧГП/ЧДДТ  років. 

Таким чином дисконтований термін окупності буде дорівнювати 4,46 років.  

Чистий дисконтований грошовий потік (NPV) визначаємо за формулою: 

 
ІС

r
NPV t

t
t 


 1

CF
,  

де ІС – капіталовкладення. 
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214466163708178161 ,,,NPV   у.о. 
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 у.о. 

2261961637044137512 ,,,NPV   у.о.
 Внутрішню ставку доходності визначаємо за формулою:  

 
21

1
211I

NPVNPV
NPVrrrRR


  

%10r1  – ставка дисконту, при якій ГП додатній ; 

%21r2  – ставка дисконту, при якій ГП від’ємний. 

  %
,,

,,,,RR 14
2261921446

214461021010I 


 . 

 

Хід роботи 

2.1 Розрахувати експлуатаційні витрати системи компенсації. 

2.2 Розрахувати економію енергії. 

2.3 Розрахувати ставки дисконту за методом експертних оцінок. 
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2.4 Розрахувати ставки дисконту за методом вартості власного 

капіталу. 

2.5 Розрахувати економічні показники методом дисконтування. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета практичної роботи. 

2. Розрахунки економічних показникиів. 

3. Висновки щодо роботи. 

Контрольні питання 

1. Наведіть основні риси сучасних теорій миттєвих потужностей.  

2. Наведіть вирази розрахунків миттєвих активної та реактивної 

потужностей для p-q теорії миттєвої потужності. 

3. Наведіть вирази розрахунків миттєвих активної та реактивної 

потужностей для p-q-r теорії миттєвої потужності. 

4. Наведіть вирази розрахунків миттєвих активної та реактивної 

потужностей для крос-векторної теорії миттєвої потужності. 

5. Наведіть основні переваги та недоліки сучасних теорій миттєвих 

потужностей. 

Література: [1, с. 38–55; 2, с. 36–78; 3, 9. 138–142]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Кількість практичних занять – 8 годин (4 практичних заняття). 

Поточний контроль на практичних заняттях протягом змістових 

модулів: 

- відвідування практичних занять – 0,5 бала за заняття (максимум 2 

бала за семестр); 

- виконання практичної роботи – 1 бал за виконану практичної роботи 

(максимум 4 бала за семестр); 

- захист практичної роботи – захист на оцінку «відмінно» – 10 бали за 

практичну роботу, захист на оцінку «добре» – 7 за лабораторну 

роботу, захист на оцінку «задовільно» – 5 бали за лабораторну 

роботу (максимум 20, 14 та 10 балів за семестр); 

- своєчасність захисту всіх практичних робіт – 1 бал за практичну 

роботу (максимум 4 балів за семестр). 
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