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РЕФЕРАТ 

В дипломному проекті на тему «Автоматизована система комерційного 

обліку електроенергії» наведено теоретичні відомості про методи та засоби 

створення та впровадження автоматичних систем комерційного обліку 

електроенергії. 

Бакалаврська робота містить пояснювальну записку та три плакати. 

Пояснювальна записка складається з 99 сторінок, 20 формул та 26 ілюстрації. 

Використано 11 джерела інформації. 

Об’єкт дослідження –  підстанція «Мотоциклетна» 110/10 кВ. 

Предмет дослідження – Автоматизована система комерційного обліку 

електроенергії АСКОЕ. 

Мета роботи – Дослідження та вивчення побудови автоматизованої 

системи обліку електроенергії та впровадження її на проектну підстанцію, для 

покращення умов постачання електроенергії та економії витрат на споживанні. 

Проведений розрахунок струмів короткого замикання,описано 

функціональна вузли, основні енергетичні концентратори, характеристики 

компонентів електричної мережі та функціонування системи обліку. 

Перелік ключових слів: КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ, АВТОМАТИЗОВАНА 

СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, КОНТРОЛЕР, 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ, 

ТРАНСФОРМАТОР НАПРУГИ, КОМУТАТОР, ШАФА, ЛІЧИЛЬНИК, 

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ, GSM МОДЕМ, ДОТИК, ЗАЗЕМЛЕННЯ, 

ЗАЗЕМЛЮВАЧ, ФАКТОРИ. 
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ABSTRACT 

 In the diploma project on the topic "Automated system of commercial 

electricity accounting" the theoretical data on methods and means of creation and 

introduction of automatic systems of commercial electricity accounting are given. 

Bachelor's paper contains an explanatory note and three posters. The 

explanatory note consists of 99 pages, 20 formulas26 illustrations. 11 sources of 

information have been used. 

The object of the research is the substation "Motorcycle" 110/10 kV. 

Subject of research - Automated system of commercial accounting of electric 

power ASKOE. 

The purpose of the work is to study and study the construction of an automated 

electric energy accounting system and its implementation at the project substation, to 

improve the conditions for electricity supply and cost savings for consumption. 

The calculation of short-circuit currents is carried out, functional nodes, main 

power concentrators, characteristics of the components of the electrical network and 

functioning of the accounting system are described. 

The key words: SHORT CIRCUIT, AUTOMATED SYSTEM OF 

COMMERCIAL ELECTRIC POWER ACCOUNTING, CONTROLLER, 

SOFTWARE, CURRENT TRANSFORMERS, VOLTAGE TRANSFORMERS, 

SWITCHES, CABINET, COUNTER, MEASURING INSTRUMENTS, GSM 

MODEMS, TOUCH, GROUNDING, GROUNDING FACTOR. 
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