
  

ПРОГРАМНИЙ ПРОГРАМНИЙ 
КОМПЛЕКС КОМПЛЕКС 

  «КАСКАД-«КАСКАД-
ОБЛІК» ОБЛІК» 



  

       

        Програмний   комплекс   

«Каскад-Облік» призначений   для  

  побудови  автоматизованих   

систем   комерційного  (і  

технічного) обліку  

енергоресурсів  (АСКОЕ)  

підприємств   і енергопостачаючих 

  компаній. 



  

     
       Програмний     комплекс      дозволяє  

    створювати автоматизовані     робочі   
 місця   (АРМ)     для    керівника    
підприємства,       головного  енергетика, 
   енергодиспетчера   і  служить  для  
контролю,  моніторингу і прогнозування 
споживання енергоресурсів, а також для 
 створення і  розсилки  всіх  необхідних  
пакетів звітної документації.



  

 

    

           Програмний комплекс  “Каскад-
Облік”  дозволяє збирати дані від 
первинних джерел інформації,  таких  
як   електронні   і   імпульсні    
лічильники електроенергії,    води,   
газу  з   послідуючим зберіганням 
отриманої інформації  в базі даних і  
обробкою цих даних  для  
представлення  їх  у  вигляді,  
зручному   для користувачів   
комплексу.    



  

       Для збору інформації з 
лічильників можуть  
використовуватися різні канали 
зв'язку:

 провідні  лінії;
 Комутовані лінії;
 GSM / GPRS – канали;
 радіоканали.



  

Програмний комплекс забезпечує:

 Відповідність  даних на лічильниках і ПЕОМ, зберігання 
даних при відключенні живлення.

  Щодобове зняття і передачу (автоматичну або  по запиту) в 
АСКОЕ енергопостачаючої організації розрахункових 
документів по узгоджених формах (наприклад в макетах 
30818, 30917).

  Архівацію і зберігання первинних даних енергообліку 
(показань лічильників)   на протязі 3 років і більше.

  Синхронізацію функціонування по системному часу всіх 
технічних засобів системи між собою.

  Захист інформації від несанкціонованого доступу, 
обмеження доступу до системи  розмежуванням  прав 
споживачів.

 Можливість розширення і включення підтримки інших 
пристроїв по бажанню замовника.

 Повний автоматичний контроль працездатності.  



  

Основні можливості ПК «Каскад-Основні можливості ПК «Каскад-
Облік»Облік»  

Програмний комплекс дозволяє:Програмний комплекс дозволяє:

 Вести диференційований (погодинний) облік активної і Вести диференційований (погодинний) облік активної і 
реактивної   енергії з автоматичним переходом на реактивної   енергії з автоматичним переходом на 
зимній і літній час.зимній і літній час.

 Здійснювати  контроль потужності, в том числі:Здійснювати  контроль потужності, в том числі:

   відображати  миттєву потужність,відображати  миттєву потужність,

   вести контроль за дотриманням  норм доведеної вести контроль за дотриманням  норм доведеної 
потужності, потужності, 

 складати графік  навантажень.складати графік  навантажень.

 Відображати  дані про споживання електроенергії по Відображати  дані про споживання електроенергії по 
підприємству в графічному вигляді і у вигляді таблиць підприємству в графічному вигляді і у вигляді таблиць 
за будь-який день, місяць і за будь-який інтервал часу;  за будь-який день, місяць і за будь-який інтервал часу;  

 Формувати графіки навантажень активної і реактивної Формувати графіки навантажень активної і реактивної 
потужності з можливістю  встановлення періоду потужності з можливістю  встановлення періоду 
інтеграції.інтеграції.



  

 Формувати групи обліку з можливістю відображення Формувати групи обліку з можливістю відображення 
суми і різниці показань об'єктів, що входять в групу. суми і різниці показань об'єктів, що входять в групу. 

 Вести розрахунок  балансів (небалансів) надходження і Вести розрахунок  балансів (небалансів) надходження і 
розподілу електроенергії по підстанціях, РЕМ, розподілу електроенергії по підстанціях, РЕМ, 
підприємствах, підрозділах.підприємствах, підрозділах.

 Вести облік втрат в силових трансформаторах і лініях Вести облік втрат в силових трансформаторах і лініях 
електропередач.електропередач.

 Формувати автоматично і по запиту екранні і звітні Формувати автоматично і по запиту екранні і звітні 
форми із масивів даних.форми із масивів даних.

 Здійснювати  ручне введення інформації (з мітками про Здійснювати  ручне введення інформації (з мітками про 
ручне введення).ручне введення).

 Формувати звіти по «режимних» днях.Формувати звіти по «режимних» днях.

 Зберігати інформацію в SQL базі даних, що дозволяє Зберігати інформацію в SQL базі даних, що дозволяє 
повторно використовувати дані в інших додатках.повторно використовувати дані в інших додатках.

 Друкувати графіки, звіти.Друкувати графіки, звіти.

 Розсилати звіти по електронній пошті. Розсилати звіти по електронній пошті. 

      



  

ПК «КАСКАД-ОБЛІК» ПК «КАСКАД-ОБЛІК» 
має зручний інтуїтивний інтерфейс має зручний інтуїтивний інтерфейс 
і редактор, що дозволяє здійснювати і редактор, що дозволяє здійснювати 

гнучке налаштування системигнучке налаштування системи



  

    

    

  ІІнтерфейс програми складається з рядка нтерфейс програми складається з рядка 
головного меню, дерева об'єктів (зліва) і головного меню, дерева об'єктів (зліва) і 
панелі кнопок (справа). Дерево об'єктів панелі кнопок (справа). Дерево об'єктів 
може знаходитися в одному з двох режимів: може знаходитися в одному з двох режимів: 
«Розрахункові групи», «Точки обліку»«Розрахункові групи», «Точки обліку»



  

        В дереві «групи В дереві «групи 
обліку» обліку» 
відображаються групи відображаються групи 
обліку, які належать обліку, які належать 
підприємству.підприємству.

    
          Дерево підприємства  Дерево підприємства  

формується формується 
користувачем в користувачем в 
«Редакторе системи» і «Редакторе системи» і 
може мати може мати 
розгалужену розгалужену 
структуру будь-якого структуру будь-якого 
ступеню вложеності. ступеню вложеності. 
Таким чином можна Таким чином можна 
формувати будь-яку формувати будь-яку 
побудову побудову 
підприємства, підприємства, 
наприклад, рознести наприклад, рознести 
лічильниках по цехах, лічильниках по цехах, 
по шинах і так далі.по шинах і так далі.

        

          Розрахункові групи призначені Розрахункові групи призначені 
для групового обліку для групового обліку 
енергоресурсів по декількох  енергоресурсів по декількох  
точках обліку в сумі і/або різниці, точках обліку в сумі і/або різниці, 
або розкривши  групу  по кожній або розкривши  групу  по кожній 
точці окремо.точці окремо.



  

          Для кожної  Для кожної  
групи обліку   групи обліку   
можна задати можна задати 
ліміти ліміти 
потужності для потужності для 
завданого завданого 
періоду.періоду.  

        



  

Дозволяє переглянути миттєві значення Дозволяє переглянути миттєві значення 
(графік миттєвої потужності)(графік миттєвої потужності)

      

      

Режим «Миттєві значення»  Режим «Миттєві значення»  



  

          Дозволяє контролювати потужності вибраного об'єкту (або об'єктів).Дозволяє контролювати потужності вибраного об'єкту (або об'єктів).
        Відображається як у вигляді  «Графіку» так і у вигляді  «Таблиці».  Відображається як у вигляді  «Графіку» так і у вигляді  «Таблиці».  

                    На цій  формі відображається добовий графік навантаження, усереднений за 30-ти На цій  формі відображається добовий графік навантаження, усереднений за 30-ти 
хвилинні інтервали.   Червоною лінією відображається ліміт потужності в завданий час.   хвилинні інтервали.   Червоною лінією відображається ліміт потужності в завданий час.   

                Знизу форми знаходиться таблиця максимумів для вибраної доби, в якій Знизу форми знаходиться таблиця максимумів для вибраної доби, в якій 
відображаються максимуми і ліміти потужності  для кожної  тарифної зони, що відображаються максимуми і ліміти потужності  для кожної  тарифної зони, що 
контролюється. Якщо перевищується встановлений ліміт, то півгодинний показник контролюється. Якщо перевищується встановлений ліміт, то півгодинний показник 
виділяється червоним кольором.виділяється червоним кольором.

        Режим «Контроль потужності»Режим «Контроль потужності»



  

     В  вигляді «Таблиця»  режиму «Контроль потужності» на формі 
відображаються  усереднені 30-ти хвилинні потужності (активна, що 
споживається, активна що віддається, реактивна що споживається, 
реактивна що генерується).



  

          В таблиці «Максимумів»  режиму «Контроль потужності» виводяться В таблиці «Максимумів»  режиму «Контроль потужності» виводяться 
дані про найбільшу потужність за кожний день і за кожний день, дані про найбільшу потужність за кожний день і за кожний день, 
вибранного місяця, в період ранішнього і вечірнього лімітів. вибранного місяця, в період ранішнього і вечірнього лімітів. 



  

        На графіку півгодинного споживання виводиться інформація  про один з На графіку півгодинного споживання виводиться інформація  про один з 
вибраних параметрів (Актив приймання, Актив видача, Реактив 1-4 квадрант) з вибраних параметрів (Актив приймання, Актив видача, Реактив 1-4 квадрант) з 
споживанням за півгодини. В режимі  «Годинне споживання» виводиться споживанням за півгодини. В режимі  «Годинне споживання» виводиться 
інформація ідентично, але погодинно.інформація ідентично, але погодинно.

          

Режими «Півгодинне споживання» , «Годинне споживання» Режими «Півгодинне споживання» , «Годинне споживання» 



  

              В табличному вигляді  відображається інформація по 
всіх квадрантах за годину( або півгодини ) і підсумкове 
споживання за добу.  
              



  

                      Режим «Добове споживання за період»Режим «Добове споживання за період»

            Відображається інформація за минулі 30 днів, але Відображається інформація за минулі 30 днів, але 
користувач може міняти період відображення даних. На користувач може міняти період відображення даних. На 
графіку виводиться сумарне споживання за кожний день графіку виводиться сумарне споживання за кожний день 
вибраного періоду часу. В табличному вигляді вибраного періоду часу. В табличному вигляді 
відображається сумарне споживання по всіх квадрантах за відображається сумарне споживання по всіх квадрантах за 
кожну добу і підсумкове споживання за вибраний період кожну добу і підсумкове споживання за вибраний період 



  

            В табличному вигляді відображається сумарне споживання по В табличному вигляді відображається сумарне споживання по 
всіх квадрантах за кожну добу і підсумкове споживання за всіх квадрантах за кожну добу і підсумкове споживання за 
вибраний період вибраний період 



  

Режим «Перегляд показань»Режим «Перегляд показань»

Показання лічильника  виводяться по тарифах і без тарифів, по всіх квадрантахПоказання лічильника  виводяться по тарифах і без тарифів, по всіх квадрантах



  

Вікно настройки опитування  лічильниківВікно настройки опитування  лічильників



  

Можливість розрахунку втрат в трансформаторах і в Можливість розрахунку втрат в трансформаторах і в 
лініях електропередач по високій і низькій сторонілініях електропередач по високій і низькій стороні



  

          Режим  «Акт зняття показань»Режим  «Акт зняття показань»

                Акт формується окремо по активу і реактиву. Але для спрощення Акт формується окремо по активу і реактиву. Але для спрощення 
подачі даних про споживання електроенергії, можна експортувати дані в подачі даних про споживання електроенергії, можна експортувати дані в 
EXCEL. EXCEL. 

                Перегляд акту зняття показаний по группе или точке учетаПерегляд акту зняття показаний по группе или точке учета

                    



  

        В акті вказується номер лічильника, попередні та поточні В акті вказується номер лічильника, попередні та поточні 
показання і різниця показань, коефіцієнти трансформації,   показання і різниця показань, коефіцієнти трансформації,   
підсумкове споживання  по кожній точці обліку та групі обліку.підсумкове споживання  по кожній точці обліку та групі обліку.

          



  

  Надається можливість  формування звітних форм будь-якої Надається можливість  формування звітних форм будь-якої 
складності за допомогою Microsoft Excel 2003 складності за допомогою Microsoft Excel 2003 

  Деякі приклади звітних форм Деякі приклади звітних форм 



  



  



  



  

        Режим «Дата и час»Режим «Дата и час»
      У вікні виводяться дані про дату і час на точці обліку.У вікні виводяться дані про дату і час на точці обліку.



  

Відправка пошти « Поштальон »Відправка пошти « Поштальон »

«Поштальон» дозволяє користувачу контролювати і відправляти електронну «Поштальон» дозволяє користувачу контролювати і відправляти електронну 
пошту. пошту. 



  

Режим «Перевірка цілісності даних»Режим «Перевірка цілісності даних»

      «Перевірка цілісності даних» дозволяє перевірити наявність  даних по групі «Перевірка цілісності даних» дозволяє перевірити наявність  даних по групі 
обліку. Зліва  виводиться дата, а справа півгодинні  дані.обліку. Зліва  виводиться дата, а справа півгодинні  дані.
Якщо  сигнал індикатора: зелений – всі дані є в наявності;   жовтий – дані не Якщо  сигнал індикатора: зелений – всі дані є в наявності;   жовтий – дані не 
повні;повні;
червоний – нема даних.червоний – нема даних.



  

Досвід впровадження Досвід впровадження 

  АСКОЕ на базі програмного АСКОЕ на базі програмного 
комплексу «Каскад Облік»  на цей комплексу «Каскад Облік»  на цей 
час впроваджені і успішно час впроваджені і успішно 
експлуатуються на більш ніж 80-ти експлуатуються на більш ніж 80-ти 
підприємствах Житомира і області, підприємствах Житомира і області, 
Одеси Хмельницького, а також на Одеси Хмельницького, а також на 
одному з  металургійних  заводів одному з  металургійних  заводів 
Донецька.Донецька.
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