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This article provides for a comparison of the costs of additional measures to reduce the 

problems of assessing the reliability of electricity supply to consumers at the present time. 
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Электр менен жабдуу системаларынын ишенимдүүлүгүн эсептөөдө 

жабдуулардын баштапкы мүнөздөмөлөрүнүн негизинде бир же бир нече сандык 

көрсөткүчтөрүн аныктоого чейин кыскартылат. Көйгөйдүн көрүнгөн жөнөкөйлүгүнө 
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карабастан, электр менен жабдуу системаларынын ишенимдүүлүгүн баалоо  

маселелери теориялык жана практикалык иш  менен байланышкан жагдайларын 

эсептөө үчүн зарыл: 

• жабдуулардын ишенимсиз иштеши менен байланышкан кубулуштардын    

• математикалык сүрөттөлүшүн түзүүгө; 

• ишенимдүүлүктүн өлчөмү катары кээ бир мүнөздөмөлөрдү алууга; 

• эсептөө үчүн математикалык моделди түзүүгө; 

• каралып жаткан процесстерге бул моделдин шайкештигин көрсөтүүгө. 

Белгилүү болгондой, электр менен жабдуу системалары - бул электр энергиясын 

өндүрүү, берүү жана бөлүштүрүү үчүн иштелип чыккан жана спецификалык 

өзгөчөлүктөрү бар адам-машина системалары: 

• электр энергиясын өндүрүүнүн, бөлүштүрүүнүн жана керектөөнүн үзгүлтүксүз 

жана ажырагыс биримдиги; 

• электр энергиясын максаттуу пайдалануу жана аны сактоонун мүмкүн эместиги; 

• электр энергиясынын көп сандагы булактарынын жана керектөөчүлөрдүн болушу; 

•  электр менен жабдуу системаларын тынымсыз өнуктүрүү. 

Электр  системасынын мындай өзгөчөлүктөрү эксперименталдык изилдөөлөрдү 

кеңири масштабда жүргүзүүгө жана эксплуатациялоочу материалдар боюнча баштапкы 

маалыматтарды колдонуу менен теориялык методдорду колдонууну алдын ала 

аныктоого мүмкүн эместигин тастыктайт. 

Мындай изилдөөлөрдү жүргүзүүдө  ишенимдүүлүктү арттыруу үчүн  айылдык 

электр тармактарынын өзгөчөлүгүн -  узундугун, тармакталышын жана электр 

жүгүнүнүн  тыгыздыгын эске алуу зарыл. Бөлүнбөгөн тармактардын көп сандаган 

керексиз тутумдары кандайдыр бир учурда бузулган учурда бүт линиянын 

өчүрүлүшүнө алып келет. 

Бул жагдай бузулган тармак бөлүмүн локалдаштыруу үчүн бөлүү куралдарын 

рационалдуу жайгаштыруу зарылдыгын талап кылат. 

Долбоорлоочу-эксплуатациялык уюмдарда ишенимдүүлүк жөнүндөгү долбоорлоо 

маалыматтары пайдаланылбай жаткандыгын жана жер-жерлерде тетиктерди бузулушу 

жөнүндө толук жана ишенимдүү маалыматтын жоктугун да белгилей кетүү керек. 1000 

В чейин чыңалуудагы тармактардын ишенимдүүлүгү жөнүндө маалыматтар дээрлик 

жок. 

Азыркы учурда айыл чарба керектөөчүлөрүн электр менен жабдуунун 

ишенимдүүлүгүнүн талап кылынган деңгээлин камсыз кылуучу техникалык каражаттар 

бар. Бирок, алардын кеңири таралышы жогорку чыгымдар менен коштолот. Айылдык 

тармактарда түйүндүн ашыкча болушу көбүнчө экономикалык жактан максатка 

ылайыктуу эмес жана колдонулбайт. Коңшу райондук көмөк чордондордун 

линияларынын ортосундагы шакекчелер түйүндөрдүн ашыкча болушунун көйгөйүн 

жарым-жартылай гана чечет, ал эми аларды куруу көп учурларда дайыма эле өзүн 

актабайт. 

Ишенимдүүлүктү жогорулатуу көйгөйүн техникалык-экономикалык маселе 

катары кароо керек, кошумча чараларга кеткен чыгымдарды электр энергиясын 

өчүрүүдөн келтирилген зыянды азайтуу менен салыштыруу керек. 

Электр менен жабдуу системаларынын ишенимдүүлүк көйгөйүн изилдөө эсептөө 

ыкмаларын тандоо менен байланышкан. Ошол эле учурда түзүлүш заманбап 

системалардын ишенимдүүлүгүн аныктоочу негизги факторлордун бири экендигин 

эске алуу зарыл. 

Электр менен жабдуу системасынын түзүлүшүн  изилдөө ишенимдүүлүк 

маанисинде көз карандысыз, бүтүндөй андагы айрым элементтерди бөлүштүрүүнү 

камтыйт. Ишенимдүүлүккө карата мындай мамиле энергетика тармагында гана эмес, 
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технологиянын башка тармактарында да кеңири колдонулган эсептөө жана талдоо үчүн 

элементардык ыкмаларды колдонууну камтыйт. 

Эсептөөнүн элементардык ыкмаларын колдонуу түзүлүштөрдүн иштөөсүн  

реалдуу өзгөчөлүктөрүн чагылдырып, ишенимдүүлүктүн кеңири спектрин изилдөө 

маселелерин чечүүгө мүмкүндүк бергендиги менен да байланыштуу. 

Электр менен жабдуу системаларынын иштөөсүнүн өзгөчөлүгү системанын 

элементинин иштен чыгышы - өзүнөн өзү локалдашкан эмес, бирок иштебей калган 

элементтердин жана коммутациялык түзүлүштөрдүн ажыратылышына алып келиши 

мүмкүн экендигин айгинелейт. Демек, ишенимдүүлүктүн структуралык схемасы электр 

чынжырынан айырмаланып, татаал системалардын конструкциялык схемаларын 

түзүүдө өз алдынча чечүүгө жол ачат. 

Электр менен жабдуу тутумунун ишенимдүүлүгүнүн экинчи компоненти болуп 

функционалдык ишенимдүүлүк саналат, ал электр чынжырында режимди ишке 

ашыруунун өзгөчөлүктөрүнөн, түзүлүштөр ар кандай абалда өзгөргөндө элементтердин 

режимдеринин жана кубаттуулугунун чектелиши менен шартталган. 

Структуралык жана функционалдык курамдык бөлүктөргө бөлүү алардын өз ара 

байланышы жана өз ара шарттуулугу аныктайт. 

Долбоорлоочу жана эксплуатациялоочу уюмдардын практикасында алгачкы 

бөлүштүрүү ишенимдүүлүгүн эсептөөнүн элементардык ыкмаларына  таянат. 

Электр менен жабдуу системаларынын ишенимдүүлүгүн жогорулатуунун негизги 

жолу болуп ашыкча иштөөнү киргизүү саналат. Ишенимдүүлүктү эсептөөдө бул 

факторду эске алуу керек. 

Практикада электр тармактарынын ашыкча болушу төмөнкүдөй формаларда 

пайда болот: 

• артыкчылык, б.а. структуралык (элементтердин кайталанышы), функционалдык 

(функционалдык мамилелердин кайталанышы), убактылуу (тапшырманы аткаруу үчүн 

кошумча убакыт берүү), маалыматтык ашыкчалыкты киргизүү аркылуу 

ишенимдүүлүктү жогорулатуу; 

• схемалардын конструкциялык чечимдерин жана колдонулуучу электр 

буюмдарынын сапатын жогорулатуу; 

• электр жабдууларын пландуу профилактикалык оңдоо жана техникалык тейлөө 

системасын колдонуу; 

• электр энергетикалык системалардагы процесстерге байкоо жүргүзүү жана 

башкаруу үчүн автоматташтырылган системаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 

Энергия менен камсыздоо системалары өтө ишенимдүү элементтерден 

тургандыктан, ашыкча болгон учурда алардын экөөнөн көбүнүн иштен чыгышы 

күмөндүү  учур  болуп саналат. Эгерде схема ашыкча тандоо менен тандалса, анда, 

эреже катары, ашыкча элемент (электр линиясы, трансформатор) иштен чыккан учурда 

башка элементтин функцияларын толугу менен аткарат. 

Эгерде бул шарт аткарылбаса (мисалы, жүктүн олуттуу өсүшү менен), анда 

керектөөчүлөрдүн айрымдары өчүрүлөт. Ошондуктан, көпчүлүк учурларда ашыкча 

болгон учурда электр менен жабдуу системаларында толук бузулуу, жок эле дегенде, 

эки көз карандысыз элементтин иштен чыккан учурлары катталат.  

Чыңалуусу 35 кВдан төмөн болгон электр тармактарында  бир элемент иштен 

чыкса, экинчиси адатта параметрлерде жол берилгис өзгөрүүлөрдү жаратпай тургандай 

кылып тандалып алынат жана ал эки элементтин тең функцияларынын аткарылышын 

толук камсыздайт. 

Көпчүлүк практикалык көйгөйлөр үчүн (мисалы, долбоорлоодо) кыска убакыт 

аралыгында ишенимдүүлүк көрсөткүчтөрүн эске алуунун кереги жок. Демек, 

элементтердин баштапкы абалын эске албай коюуга болот. 
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Структуралык ишенимдүүлүктү эсептөөдө жөнөкөй ыктымалдык моделдерди 

колдонуу максатка ылайыктуу, мында элементтердин бузулуулары көз карандысыз 

жана бузулуу агымы эң жөнөкөй, ал эми иштөө убактысы калыбына келтирүү 

убактысынан  көп болот. 

Структуралык ишенимдүүлүктү баалоодо "дизайн элементи" түшүнүгүн киргизүү 

максатка ылайыктуу, ал "системанын элементи" түшүнүгүнөн айырмаланышы мүмкүн. 

Эсептелген элементтин астында электр менен жабдуу системасынын объектисин же 

объекттеринин тобун түшүнөбүз, алардын бузулушу ишенимдүүлүк деңгээлин 

төмөндөтөт.  

Биринчиден, бул категорияга генераторлор, трансформаторлор, өчүргүчтөр, кыска 

туташуулар, бөлүштүргүч шиналар сыяктуу электр буюмдар кирет.   Эсептөөлөрдү 

жөнөкөйлөтүү үчүн элементтерди айкалыштырууга болот. Бул учурда электр менен 

жабдуу системаларынын курулушунун жана иштешинин бир катар өзгөчөлүктөрү эске 

алынат. 

Жыйынтык. Долбоордук эсептөөлөрдө жалпы система бөлүктөргө бөлүнүп,  аз 

өлчөмдөгү система тармактары талданып изилденет. Иштеп жатканда жүздөгөн, кээде 

миңдеген элементтерди камтыган чоң схемалардын ишенимдүүлүгүн баалоо маселеси 

көп кездешет. Электр менен жабдуу системаларынын ишенимдүүлүгүн артыруу 

максатында төмөнкүдөй  иш чараларды аткаруу зарыл: 

• Электр менен жабдуу системалары резервдик  киргизүүнү камсыз кылган 

техникалык чечимдердин кеңири спектрин колдонот: 

• автоматтык түрдө кайра жабуу (АР),  

• резервди автоматтык түрдө кошуу (АТС),  

• генерациялоочу кубаттуулуктарды кайталоо,  

• өз ара байланыштын кубаттуулугун жогорулатуу 
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