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СТРІЛАСТРІЛА
Функції системи

Система керування освітленням забезпечує:

1. Керування об’єктами контрольованих пунктів по радіоканалу:

 включення/виключення 1/3 об’єктів освітлення,

 включення/виключення 2/3 об’єктів освітлення,

 включення/виключення всіх об’єктів освітлення;

2. Відображення інформації про поточний стан об’єктів:

 наявність напруг на входах і виходах пакетних перемикачів,

 наявність струму по кожній із фаз живлення,

 перевищення заданого значення струму по кожній із фаз 
живлення,

 справність запобіжників по кожній із фаз живлення,

 накопичена енергія,

 споживана потужність,

 миттєві значення напруги та струму по кожній із фаз живлення
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Обмін даними
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Достовірність переданої по 

радіоканалу інформації 

забезпечується 

використанням CRC –

циклічної надлишкової 

контрольної суми (Cyclic 

Redundancy Checksum)

Радіоканал
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Програмне забезпечення

Керування та стеження за 
станом контрольованого 
пункту здійснюється з допо-
могою спеціалізованого 
програмного забезпечення, 
встановленого на централь-
ному диспетчерському 
пункті.

Інтерфейсом програми 

передбачено відображення 

схеми міста та розміщення 

контрольованих пунктів

Управління об’єктами КП 

здійснюється з панелі керу-

вання

Програмним забезпечен-

ням передбачено два режи-

ми управління:

• групове (всіма об’єктами)  

• вибіркове (конкретним 

об’єктом)

В режимі групового управ-

ління на панелі диспетчеру 

доступні кнопки керування 

одночасно всіма контрольо-

ваними об’єктами

В режимі вибіркового 

управління на панелі відо-

бражається інформація про 

стан вибраного об’єкта та 

кнопки керування конкрет-

ним об’єктом.

В режим вибіркового 

управління програма пе-

реходить автоматично при 

натисненні на піктограму 

одного з контрольованих 

об’єктів.

Для повернення до режи-

му групового управління 

достатньо клацнути на 

будь-якому вільному місці 

схеми міста.
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Програмне забезпечення

Піктограми на схемі міста

відображають основну ін-

формацію про стан об’єктів.

Колір позначення:

синій – об’єкт вимкнено

зелений – об’єкт ввімкнено

жовтий – об’єкт несправний

червоний – аварія на об’єкті

Вигляд піктограми:

трикутник

– стан визначено

трикутник з знаком питання

– стан не визначено.
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Програмне забезпечення

По команді оператора

програма відображає вікно

з мнемосхемою контрольо-

ваного об’єкта

В програмі використано

графічне представлення

усіх контрольованих еле-

ментів підстанції.

При розробці програм-

ного забезпечення було 

максимально враховано 

значне інформативне на-

вантаження, яке несе 

мнемосхема.

Стан елементів схеми 

відображається зміною їх 

позначення та кольору, що 

робить мнемосхему зруч-

ною та інтуїтивно зрозумі-

лою.
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Програмне забезпечення

Програмним забезпеченням системи керування освітленням 

передбачено реєстрацію усіх подій, що мали місце в процесі 

роботи в файлах бази даних.

Програма підтримує два типи журналів:

• оперативний (реєструються всі команди, подані диспетчером, 

та команди, виконані програмою в автоматичному режимі, 

результати запитів телесигналізації та телевимірювання)

• аварійний (реєструються прийняті з контрольованого об’єкта 

кодограми нештатних ситуацій)

В журналах реєструються дата, час події та об’єкт, до якого 

відноситься подія.
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Програмне забезпечення

Для перегляду журналів 

розроблено утиліту, яка 

може бути запущена як з 

меню програми керування 

освітленням так і з старто-

вого меню Windows.
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Програмне забезпечення

В програмі перегляду жур-

налів передбачено можли-

вість вибору типу журналу, 

а також вибіркового відо-

браження інформації 

(встановлення фільтрів по 

назві підстанції, типу об’єк-

та та даті запису). 
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Перспективи розвитку

• На даний час нашим підприємством продовжуються роботи 

над “Системою керування освітленням”.

• В процесі розробки представленої системи закладено 

можливості нарощування кількості елементів телесигналізації, 

телекерування.

• Планується розробка утиліт для реєстрації, планування 

технічного огляду та ремонту контрольованих об’єктів.

• Існує можливість розробки програмного забезпечення для 

роботи сумісно з існуючими системами управління базами даних 

(клієнт-серверне програмування, трирівневі системи баз даних).

• Продовжуються роботи над покращенням інтерфейсу 

програмного забезпечення, підвищення функціональності та 

автоматизованості системи.
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Наші реквізити    

46023

м. Тернопіль

вул. 15 квітня, 6

тел.:                28-72-00

тел./факс:      28-75-00

Р/р 26003301683015

в ТВ БВ ЦВ ПІБ

м. Тернопіль

МФО 338426, код 14042350


