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Проведено дослідження режиму енергоспоживання трансформаторної підстанції ТП 6/0,4 кВ у разі знижен-

ня якості електричної енергії. Виявлено, що струм, який протікає в лінії, значно менший від номінального, що 

свідчить про недовантаженість лінії. Визначено рівень збільшення додаткових втрат активної потужності для 

контрольованого (поточного) та розрахункового режимів, до яких належать: втрати в кабелі, втрати в обмотці 

вторинної напруги та втрати холостого ходу трансформатора. Розраховано економічні збитки, що обумовлені 

зниженням якості електричної енергії для контрольованого та розрахункового режимів на десять років з ураху-

ванням зростання вартості електричної енергії. Для покращення якості електричної енергії запропоновано вста-

новлення фільтрокомпенсуючих пристроїв на шинах вторинної напруги трансформаторної підстанції. За допо-

могою методів, які засновані на дисконтованих оцінках, проведено визначення економічної доцільності прове-

дення запропонованого заходу. За результатами розрахунку дисконтованого періоду окупності для контрольо-

ваного режиму встановлення фільтрокомпенсуючих пристроїв є недоцільним, а для розрахункового навпаки.  

Ключові слова: трансформаторна підстанція, якість електричної енергії, економічні збитки, фільтрокомпе-

нсуючі пристрої. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні однією з 

основних проблем електроенергетики є високий 

рівень втрат електроенергії в електричних мережах 

[1–4], які пов’язані із застарілими фондами об’єктів 

електроенергетики, недостатнім використанням 

засобів оптимізації режимів регулювання напруги, 

низьким рівнем компенсації реактивної потужності 

та якості електричної енергії. Відповідно до [1, 2, 4] 

проблема якості електроенергії визнана на світово-

му рівні та відноситься до числа найважливіших 

проблем сучасної електроенергетики, яка безпосе-

редньо впливає на рівень енергоефективності та 

енергозбереження. 

Проведений аналіз літературних джерел [1, 4, 5] 

показав, що зниження якості електроенергії призво-

дить до економічних збитків, пов’язаних з передча-

сним виходом із ладу електроустаткування, збоями 

у технологічних процесах, збільшенням втрат поту-

жності та ін.. Крім цього, постійне підвищення вар-

тості електроенергії для промислових підприємств 

обумовлює необхідність підтримання показників 

якості електроенергії у допустимих нормах. На да-

ний час для вирішення цієї проблеми енергоємні 

підприємства все більше вкладають коштів для при-

дбання фільтрокомпенсуючих пристроїв. 

Однак, слід зазначити, що значна кількість про-

мислових підприємств знаходиться у складній еко-

номічній ситуації, працює не на повну потужність та 

має нестабільне фінансове становище. Тому, обґру-

нтування економічної доцільності встановлення 

пристроїв для покращення якості електричної енер-

гії в умовах недовантаження трансформаторних 

підстанцій електропостачання промислових підпри-

ємств являється своєчасною та актуальною задачею. 

Мета роботи – визначення економічної доцільно-

сті встановлення фільтрокомпенсуючих пристроїв 

на шинах 0,4 кВ трансформаторної підстанції в умо-

вах недовантаження та сталого росту вартості енер-

гоносіїв. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Проєктування трансформаторних підстанцій у біль-

шості випадків виконується без урахування генера-

ції споживачами вищих гармонік струму, які певним 

чином впливають на спотворення напруги. За умови 

суттєвого впливу на спотворення напруги викорис-

товують пристрої фільтрації. Раціональність вико-

ристання зазначених пристроїв залежить від поточ-

ного навантаження трансформаторної підстанції та 

відповідно дольового складу вищих гармонік стру-

му відносно фундаментальної, та відносно проєкт-

ного значення струму підстанції. Розвиток виробни-

цтва інколи вимагає збільшення кількості наванта-

жень, які отримують живлення від шин вторинної 

напруги трансформаторної підстанції. Це потребує 

комплексного аналізу поточної ситуації. 

Досліджувана трансформаторна підстанція ТП 

6/0,4 кВ серед іншого має у складі силовий транс-

форматор TRIHAL 1600 кВА 6кВ/0,4 кВ та забезпе-

чує живлення цеху ремонту гірничого обладнання 

кабелем 9(4х15х70) типу YnKY номінальним стру-

мом 2090 A. У складі навантаження домінують три-

фазні та однофазні електродугові зварювальні агре-

гати інвенторного типу. 

Для вимірювання режимних параметрів викорис-

тано аналізатор якості електричної енергії  

FLUKE 434, який підключений за схемою наведе-

ною на рис. 1. Навантаження цеху умовно згрупова-

но в три категорії: трифазні вентиляторні установки 

(3ph load heating fans); трифазні зварювальні маши-

ни (3 ph load welding machine); однофазне освітлю-

вальне навантаження (1 ph load technological 

lighting). 
 

 
Рисунок 1 – Схема підключення аналізатора якості 

електричної енергії 
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У результаті проведених вимірювань зафіксова-

ний масив даних, якій відбиває добовий графік ене-

ргоспоживання за активною, реактивною та повною 

потужностями, з контролем рівня напруги та стру-

му. Особливу увагу зосереджено на різкозмінний 

характер навантаження у часі, зокрема повної поту-

жності (рис. 2), а також на гармонійний склад стру-

му, який протікає контрольованою лінією (рис. 3) та 

на момент фіксації досяг рівня загальних гармоній-

них спотворень у 58,2 %. Відзначається досить ви-

сокий показник «крест-фактору», що відповідає 

співвідношенню пікового значення параметру до 

діючого. Для струму цей показник складає в серед-

ньому 2,1 в.о. При цьому аналіз параметрів режиму 

показує, що навантаження лінії (Inav = 816 А) суттєво 

відрізняється від проєктного навантаження 

(Inom = 2090 А). Тому умовно прийнято перший ре-

жим – «контрольованим», а другий – «розрахунко-

вим». Відповідно до методики використаної у роботі 

[6] для визначення рівня збільшення втрат у лінії та 

трансформаторі проведено розрахунки для контро-

льованого та розрахункового режимів. Отримано 

наступні показники втрат активної потужності: 

– додаткові втрати потужності в кабелі (ΔPlin), 

які для контрольованого режиму становлять  

0,4295 кВт, а для розрахункового – 2,8175 кВт; 

– додаткові втрати в обмотці вторинної напруги 

(ΔPdod), які для обох режимів складають – 0,06328 кВт; 

– додаткові втрати холостого ходу трансформа-

тора (ΔPxx), які для обох режимів становлять 3,3 кВт. 

 
Рисунок 2 – Діаграма зміни повної потужності контрольованої лінії у часі 

 

 
Рисунок 3 – Часова діаграма та спектральний склад струму контрольованої лінії 

 

Для визначення збитків, що обумовлені знижен-

ням якості електричної енергії, для обох режимів 

була використана методика [1, 2], відповідно до якої 

економічні збитки поділяють на дві складові: елект-

ромагнітну (Zem) та технологічну (Zt): 

em tZ Z Z  .   (1) 

Електромагнітна складова викликана, в основ-

ному, збільшенням втрат активної потужності й 

пов’язаним з цим зниженням терміну служби обла-

днання. Технологічна складова збитку обумовлена 

впливом якості напруги на продуктивність техноло-

гічного устаткування та собівартість продукції, що 

випускається. Розмір технологічних збитків можли-

во визначити тільки на підставі зібраних на підпри-

ємстві статистичних даних про зниження ефектив-

ності роботи основного виробничого обладнання. 

Електромагнітна складова економічних збитків, 

викликана впливом несинусоїдального струму на 

обладнання визначається за виразом [1]: 

1 2 3emZ Z Z Z   ,                           (2) 
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де Z
1 

– збиток, обумовлений додатковими втра-

тами активної потужності в обладнанні; Z
2 

– збиток, 

обумовлений зниженням ефективності використан-
ня передавальних елементів електричної мережі і 

пов’язаний з недовикористанням обладнання; Z
3 

– 

збиток через зменшення терміну служби обладнан-

ня. 

Додаткові втрати активної потужності в облад-

нанні – це втрати, обумовлені наявністю вищих 

гармонік струму, тому збитки, які спричинені цими 

втратами, розраховуються за наступним виразом [2]: 

   
1

1

n

ее i i

i

Z k Р Т


  ,                           (3) 

де kее – вартість 1 кВт·год електричної енергії; 

Pi – додаткові втрати активної потужності в i-му 

елементі; Ti – кількість годин використання i-го 

обладання протягом року; n – кількість обладнання. 

Під час визначення величини економічного збит-

ку Z
1 
 керуємося інформацією про обсяги втрат через 

вищі гармоніки у кожному елементі електричної 

мережі для обох режимів, які наведено вище. 

Враховуючи те, що режим роботи підприємства 

безперервний, тому річний час використання облад-

нання беремо рівним 8760 год. Вартість електричної 

енергії приймається згідно базового діючого тарифу 

(з ПДВ) без урахування послуги на розподіл –  

2,88 грн за 1 кВт·год [7]. 

Тоді величина збитків від живлення обладнання 

неякісною електричною енергією протягом 2021 

року становитиме для контрольованого режиму  

1

kZ = 95687,29 грн, а для розрахункового –  

1

rZ = 155933,66 грн.  

Аналіз зміни величини тарифу на електроенергію 

для промислових споживачів протягом останніх 

шести років показав динаміку зростання вартості 

енергії в межах від 5,65 % до 24,4 % щороку, тобто в 

середньому на 16,11 % за рік, тому доцільно розраху-

вати збитки Z
1
 з урахуванням цього факту. У табл. 1 

наведено результати розрахунків на десять років. 
 

Таблиця 1 – Збитки, обумовлені додатковими  

втратами активної потужності в обладнанні 

Рік 

Величина збитку, грн 

Контрольований 

режим 

Розрахунковий 

режим 

2021 95687,29 155933,66 

2022 111102,51 181054,58 

2023 129001,12 210222,47 

2024 149783,21 244089,31 

2025 173913,28 283412,09 

2026 201930,71 329069,78 

2027 234461,75 382082,92 

2028 272233,53 443636,48 

2029 316090,36 515106,32 

2030 367012,51 598089,95 

2031 426138,23 694442,24 

Всього 2477354,50 4037139,81 

 

Збитки, що обумовлені зниженням ефективності 

використання передавальних елементів електричної 

мережі Z
2
, визначаються зниженням пропускної 

здатності, і, як наслідок, обмеженням на технологіч-

не підключення нових споживачів [2]. Ця складова 

збитків не розраховувалася. 

Економічний збиток від зниження терміну служ-

би обладнання Z3 визначається згідно виразу [1, 2]: 

 3

1

1
n

i

j

i i

K
Z L

T

  , (4) 

де Ki – балансова вартість i-го обладнання; Ti – 

номінальний встановлений термін експлуатації i-го 

обладнання; Lj – зниження терміну служби ізоляції в 

j-й день, при якому відмічалось перевищення темпе-

ратури вище допустимого рівня. 

Оскільки у процесі експлуатації устаткування 

зношується і, відповідно, його поточна вартість 

зменшується на величину амортизаційних витрат, то 

для розрахунків норму амортизації прийнято на 

рівні 5 %. Вартість нового трансформатора TRIHAL 

1600 кВА 6 кВ/0,4 кВ для розглянутої трансформа-

торної підстанції становить 981096,05 грн за даними 

[8]. Під час розрахунків враховано балансову вар-

тість трансформатора з урахуванням амортизацій-

них відрахувань за 3 роки фактичної експлуатації. 

Аналогічним чином визначено ступінь зносу кабе-

льної лінії з урахуванням поточної вартості кабелю 

YnКY 3х150 2293,22 грн за 1 погонний метр [9]. 

Таким чином, економічні збитки, обумовлені 

зниженням терміну служби обладнання Z3 для роз-

рахункового режиму на десять років наведено у 

табл. 2. Для контрольованого режиму розрахунок Z3 

не виконувався через недовантаження обладнання. 
 

Таблиця 2 – Збитки від зниження терміну служби 

обладнання для розрахункового режиму 

Рік 

Величина збитку, грн 

Трансформатор 
Кабельна 

лінія 

Сумарні 

збитки 

2021 56952,63 22340,98 79293,61 

2022 54104,99 21223,93 75328,92 

2023 51399,74 20162,73 71562,48 

2024 48829,76 19154,60 67984,35 

2025 46388,27 18196,87 64585,14 

2026 44068,86 17287,02 61355,88 

2027 41865,41 16422,67 58288,08 

2028 39772,14 15601,54 55373,68 

2029 37783,54 14821,46 52605,00 

2030 35894,36 14080,39 49974,75 

2031 34099,64 13376,37 47476,01 

Всього 491159,34 192668,55 683827,89 
 

Виходячи з отриманих даних, які наведено у  

табл. 1 та табл. 2, визначено сумарні економічні 

збитки, що обумовлені зниженням якості електрич-

ної енергії (табл. 3) з 2021 по 2031 рік. 
З метою покращення якості електричної енергії 

на трансформаторних підстанціях та зменшення 
економічних збитків пов’язаних з цим на сьогодні 
встановлюють фільтрокомпенсуючі пристрої. Для 
розглянутої підстанції для зменшення спотворень 
струму і проблем, які виникають через вищі гармо-
ніки струму доцільним є використання силового 
активного фільтру (САФ), зокрема компаній 
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Schneider electric та APC – AccuSine SWP серії 
PCS120Y4IP20P, який розрахований на струм 120 А 
при напрузі 400 В. Вартість такого САФ складає 
886747,65 грн [10]. 

 

Таблиця 3 – Сумарні економічні збитки  

від зниження якості електричної енергії 

Рік 

Величина збитку, грн 

Контрольований 

режим 

Розрахунковий 

режим 

2021 95687,29 235227,27 

2022 111102,51 256386,50 

2023 129001,12 281784,94 

2024 149783,21 312073,66 

2025 173913,28 347997,23 

2026 201930,71 390425,66 

2027 234461,75 440371,01 

2028 272233,53 499010,16 

2029 316090,36 567711,32 

2030 367012,51 648064,70 

2031 426138,23 741918,25 

Всього 2477354,50 4720967,70 
 

Задля визначення економічної доцільності вста-

новлення САФ на шинах трансформаторної підста-

нції проведемо аналіз ефективності інвестицій (капі-

тальних вкладень) за допомогою методів, що засно-

вані на дисконтованих оцінках [11, 12]. Такі методи 

враховують різні види інфляції, зміни процентної 

ставки, норми прибутковості і т.д. Одним з най-

більш використовуваних показників оцінки реаль-

них інвестиційних проєктів є чистий дисконтований 

доход (net present value, NPV), який визначається як 

різниця між дисконтованою вартістю очікуваних 

грошових потоків від ефективної реалізації інвести-

ційного проекту та вартістю вкладених інвестицій: 

0 0

1 1
1

100

n n
t

t t
t t

CF
NPV PV I C I C

r 

   
 
 

 

  ,          (5) 

де PVt – дисконтований грошовий потік наприкі-
нці періоду t; CFt – чистий грошовий потік (надхо-
дження грошових засобів) наприкінці періоду t 
(прибуток); r – дисконтна ставка; n – порядковий 
номер року; І0C – початкове укладення засобів (ін-
вестиції). 

Під час визначення NPV від встановлення САФ 
на шинах трансформаторної підстанції для контро-
льованого і розрахункового режимів приймемо: 

– величину чистого грошового потоку як вели-
чину заощаджень за рахунок виключення економіч-
них збитків від зниження якості електричної енергії 
(табл. 3); 

– величину інвестицій рівну вартості САФ; 
– дисконтну ставку для контрольованого режиму 

10 %, а для розрахункового – 13 %. 
У табл. 4 та табл. 5 наведено результати розра-

хунків чистого дисконтованого доходу з 2021 по 
2031 рік для контрольованого та розрахункового 
режимів. 

 

Таблиця 4 – Розрахунок чистого дисконтованого доходу для контрольованого режиму 

Рік 
Інвестиції (I0C), 

грн 

Чистий грошовий  

потік (CFk), грн 

Дисконтований  грошовий  

потік (PVk), грн 

Чистий дисконтований  

доход (NPVk), грн 

2021 886747,65 95687,29 86988,44 –799759,21 

2022 111102,51 91820,26 –707938,95 

2023 129001,12 96920,45 –611018,50 

2024 149783,21 102303,94 –508714,55 

2025 173913,28 107986,46 –400728,09 

2026 201930,71 113984,62 –286743,47 

2027 234461,75 120315,95 –166427,52 

2028 272233,53 126998,95 –39428,56 

2029 316090,36 134053,17 94624,60 

2030 367012,51 141499,21 236123,82 

2031 426138,23 149358,85 385482,66 

Всього 2477354,50 1272230,31 –2804527,75 
 

Таблиця 5 – Розрахунок чистого дисконтованого доходу для розрахункового режиму 

Рік 
Інвестиції (I0C), 

грн 

Чистий грошовий  

потік (CFr), грн 

Дисконтований  грошовий  

потік (PVr), грн 

Чистий дисконтований  

доход (NPVr), грн 

2021 886747,65 235227,27 208165,72 –678581,04 

2022 256386,50 200785,89 –477796,04 

2023 281784,94 195291,10 –282504,94 

2024 312073,66 191400,62 –91104,32 

2025 347997,23 188878,95 97774,63 

2026 390425,66 187528,68 285303,31 

2027 440371,01 187184,38 472487,70 

2028 499010,16 187707,59 660195,29 

2029 567711,32 188982,49 849177,78 

2030 648064,70 190912,31 1040090,09 

2031 741918,25 193416,35 1233506,43 

Всього 4720967,70 2120254,08 3108548,01 
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Аналіз отриманих розрахунків показав, що для 

контрольованого режиму встановлення САФ є еко-

номічно недоцільним, оскільки NPVk < 0, що свід-

чить про збитковість запропонованого заходу. Для 

розрахункового режиму застосування фільтроком-

пенсуючих пристроїв на шинах трансформаторної 

підстанції є прибутковим, так як NPVr > 0. 

Ще одним важливим показником прийняття чи 

відхилення інвестиційних проєктів є дисконтований 

період окупності (discounted payback period, DPP), 

який дозволяє урахувати зміну вартості грошей у 

часі та застосовувати різні ставки дисконтування 

для різних періодів. Цей показник визначається як: 

0

1

min

1
100

n
i

i
i

CF
DPP n I C

r

  
 
 

 

 .            (6) 

На рис. 4 зображені діаграми NPV та DPP для 

двох режимів роботи трансформаторної підстанції. З 

рис. 4 видно, що для контрольованого режиму окуп-

ність інвестицій відбувається на 9-му році роботи 

проєкту, а точніше через 8,29 роки, що також свід-

чить про недоцільність встановлення САФ. За умов 

розрахункового завантаження обладнання підстанції 

окупність заходу зі встановлення САФ відбувається 

на 5-й рік, а саме через 4,48 роки, тобто менше по-

ловини прийнятого періоду. 

 

 
Рисунок 4 – Чистий дисконтований доход  

та дисконтований період окупності  

для контрольованого та розрахункового режимів 
 

Оскільки для розрахункового режиму встанов-

лення фільтрокомпенсуючих пристроїв на шинах 

трансформаторної підстанції є економічно вигідним, 

тому визначимо також показник внутрішньої норми 

доходності (internal rate of return, IRR). Мета викори-

стання цього показника – вказати на максимально 

можливу дисконтну ставку, за якої інвестиційний 

проєкт залишається у межі прибутковості [12]. 

Показник внутрішньої норми доходності чисель-

но дорівнює дисконтній ставці, за якої чистий дис-

контований доход дорівнює інвестиціям: 

IRR = r  при NPV = 0.   (7) 

Залежність чистого дисконтованого доходу від 

дисконтної ставки для розрахункового режиму при-

ведена на рис. 5. Із рис. 5 слідує, що IRR = 21,07 %, 

тобто при дисконтній ставці вище цього значення 

інвестиційний проект буде збитковим та недоціль-

ним. 

 
Рисунок 5 – Залежність чистого дисконтованого 

доходу від дисконтної ставки 
 

ВИСНОВКИ. Дослідження режиму енергоспо-

живання трансформаторної підстанції ТП 6/0,4 кВ 

показали, що лінія працює із суттєвим недованта-

женням, тому було проведено розрахунки економіч-

них збитків обумовлених зниженням якості елект-

ричної для контрольованого (поточного) та розра-

хункового режимів. Сумарні економічні збитки з 

2021 по 2031 рік з урахуванням зростання вартості 

електричної енергії для контрольованого режиму 

склали 2477354,50 грн, а для розрахункового – 

4720967,70 грн. 

Проведений аналіз економічної доцільності 

встановлення фільтрокомпенсуючих пристроїв на 

шинах вторинної напруги трансформаторної підста-

нції за допомогою методів, які засновані на дискон-

тованих оцінках, показав, що для контрольованого 

режиму встановлення САФ є недоцільним, оскільки 

дисконтований період окупності становить 8,29 

роки. Для розрахункового режиму окупність інвес-

тицій відбудеться через 4,48 роки, тому застосуван-

ня САФ для покращення якості електричної енергії 

вважається доцільним. 
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ECONOMIC VIABILITY OF FILTER COMPENSATING DEVICES INSTALLATION  

AT TRANSFORMERS SUBSTATIONS’ BUSBARS 

V. Nozhenko, O. Bialobrzheskyi, A. Gladyr 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ORCID: 0000-0003-0126-6970; 0000-0003-1669-4580; 0000-0002-3521-9112 
Purpose. The purpose of the paper is to determine the economic viability of filter compensating devices installation 

at transformers substations' busbars 0.4 kV in conditions of underloading and sustainable growth of energy carriers. 
Methodology. Measurement of current and voltage at the transformer substation 0.4 kV and monitoring of electric 
energy parameters were carried out. Based on the discrete current spectrum on the secondary voltage side, the growth of 
power losses of the cable line and transformer windings is calculated. The economic damage for ten years caused by the 
decrease in the quality of electricity, taking into account the increase in the cost of electricity, is calculated. Using 
methods that are based on discounted estimates, the economic feasibility of filter compensating devices installation was 
determined. Results. The total economic damage for ten years, taking into account the increase in the cost of electricity 
for the studied mode amounted to 2477354.50 UAH, and for the estimated one – 4720967.70 UAH. The analysis of the 
economic viability of filter compensating devices installation at transformers substations' busbars showed that this 
measure is appropriate for the estimated mode, but not for the studied one. Originality. The approach of determining 
the economic viability of filter compensating devices installation at transformers substations' busbars takes into account 
the amount of active power losses due to higher harmonics in each element of the electrical network, line overloading 
and increasing cost of electricity. Practical value. The obtained results can be used to determine the economic viability 
of filter compensating devices installation depending on the load of the line. References 12. Figures 5. Tables 5. 

Key words: transformer substation, quality of electric energy, economic losses, filter compensating devices. 
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