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1. SYDEL Energia - Moduł ekonomiczny
1.1. Informacje ogólne

SYDEL Energia - Moduł ekonomiczny jest to program systemu SYDEL służący do bilansowania i
rozliczania mediów energetycznych, np. energii elektrycznej, ciepła, gazu i innych nośników energii
na terenie zakładu. Umożliwia on rozliczanie mediów zużywanych w obrębie zakładu, a także
redystrybuowanych odbiorcom przyłączonym do sieci zakładowej. Rozliczeń dokonuje się na
podstawie pomiarów zdalnych, odczytów liczników lub ryczałtów. Program pozwala na analizę
zużycia mediów i wyznaczanie wskaźników np. efektywności z podziałem na strefy taryfowe, dni
tygodnia, zmiany, brygady (systemy wielobrygadowe). Umożliwia agregację danych w dowolnych
przedziałach czasowych. Tworzenie raportów na podstawie przygotowanych zestawień z
wykorzystaniem istniejących szablonów lub szablonów utworzonych przez użytkownika. Importowanie
i eksportowanie surowych danych, zestawień i raportów do wielu popularnych formatów (xls, pdf, doc,
html, PTPiREE itp.). 

Funkcjonalność modułu ekonomicznego może zostać rozszerzona za pomocą dodatkowego modułu
"Harmonogramu zadań", który pozwalana na automatyzację pewnych zadań wykonywanych przez
moduł ekonomiczny np.:
 Eksport danych, zestawień i raportów w różnych formatach na udział sieciowy, serwer FTP, e-mail

(np. automatyczne wysyłanie plików PTPiREE do operatora systemu dystrybucyjnego).
 Import danych z arkuszy kalkulacyjnych, systemu TAURON eLicznik.
 Automatyzacja zarządzania wzorcami zużycia.

SYDEL Energia można skonfigurować jako moduł systemu SYDEL lub przy wykorzystaniu
dodatkowego oprogramowania klienta SYDEL OPC HDA jako niezależne oprogramowanie. 

Aby funkcje opisane w niniejszej instrukcji były dostępne dla użytkownika programu,
powinien on posiadać odpowiednią licencję i uprawnienia nadane przez administratora
systemu SYDEL.

1.1.1. Krok po kroku

Poniższa lista zawiera odnośniki, które pokazują krok po kroku jak może przebiegać praca z
programem i ułatwia zrozumienie jego podstawowych funkcji.

1. Logowanie
2. Okno główne
3. Drzewo zestawień
4. Przeprowadzanie obliczeń
5. Wyniki obliczeń
6. Okno szczegółów pomiaru
7. Raporty
8. Eksport danych

1.1.2. Logowanie

Aby zacząć korzystać z programu Sydel ENERGIA należy się najpierw zalogować. Jeżeli okno

logowania nie pojawiło się przy włączaniu programu możemy je wywołać ręcznie klikając w ikonę 
na pasku narzędziowym (odpowiednio wybierając z menu Plik > Logowanie).
Wpisujemy przydzieloną nam nazwę użytkownika i hasło.

Następnie klikamy przycisk Połącz.
Aktywne opcje w programie zależą od uprawnień przyznanych użytkownikowi systemu SYDEL.

Baza archiwalna - opcja pozwala zalogować się do bazy archiwalnej, jeżeli została ona wcześniej
odpowiednio skonfigurowana.

Aby się wylogować klikamy tą samą ikonę  jak w przypadku logowania.
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Rys. Okno logowania

1.1.3. Okno główne

Okno główne programu zawiera następujące elementy:

1. Pasek menu
2. Pasek narzędzi
3. Panel informacyjny
4. Panel drzewa zestawień
5. Panel ustawień (zakresu obliczeń itp.)
6. Panel wyników obliczeń

Rys. Okno główne programu.

Każdy z paneli okna głównego można zadokować w wybranym przez siebie miejscu lub w przypadku
braku miejsca na ekranie uruchomić automatyczne auto ukrywanie paneli.

1.1.3.1. Pasek menu

Spis pozycji w menu głównym programu:

 Menu Plik
o Kalendarz
o Drzewo
o Konfiguracja
o Przeładuj bazy PGT
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o Wyczyść pamięć podręczną
o Logowanie/Wylogowanie
o Zamknij - zamykanie programu.

 Menu Obliczenia
o Suma zakresu
o Wartość z przedziału
o Maksimum
o Minimum
o Średnia maksimów
o Średnia
o Średnia pod obciążeniem
o Czas pracy
o Czas pracy z mocą
o Koszty parametryzowane
o Wskazania liczydeł

 Menu Edytory
o Odczyt (Wskazanie licznika)
o Odczyt (Wartość zużyta)
o Odczyt (Przebieg wzorcowy)
o Przebiegi wzorcowe
o Profile zużycia
o Ryczałty
o Korekta
o Taryfy (Cenniki)
o Firmy (Umowy, przyłącza)
o Okresy rozliczeniowe

 Menu Tabele
o Eksport danych
o Szczegóły pomiaru
o Rozwiń drzewo - rozwijanie drzewa w polu wyników.
o Zwiń drzewo - zwijanie drzewa w polu wyników.

 Menu Graficznie
o Skalowanie osi czasu
o Skalowanie osi wartości
o Rysowanie - typy wykresu.
o Wygląd - wykres trójwymiarowy.
o Wykres strumieni/poziomów - przełączanie pomiędzy wykresem np. Mocy lub Energii.
o Opcje wykresu

 Menu Znaczniki
o Kategorie znaczników
o Pokaż znaczniki
o Pokaż znaczniki z datą
o Dodaj znaczniki
o Dodaj znaczniki z datą
o Znajdź znaczniki

 Menu Narzędzia

o Import z arkusza Excel-a
o Import z e-Licznika (System TAURON e-Licznika)
o Import z DGC300
o Usuwanie wartości wyliczanych
o Publikacje użytkownika
o Przeglądarka raportów
o Szablony raportów użytkownika
o Log aplikacji - informacje o działaniu aplikacji.
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 Menu Pomoc
o Pomoc - plik pomocy do programu.
o Uwagi do programu - formularz do zgłaszania uwag odnośnie programu.
o O programie - informacja o wersji programu.

Uwagi:

Przeładuj bazy PGT
W przypadku zmian w bazach modułu przygotowawczego PGT dokonanych podczas pracy programu
należy zaktualizować dane przeładowując bazy.

Wyczyść pamięć podręczną
Czyści pamięć podręczną (pamięć wykonywanych obliczeń). Program podczas wykonywania obliczeń
przechowuje lokalnie (w pamięci RAM) wyniki obliczeń, w celu przyspieszenia wykonywania
kolejnych obliczeń. Jeżeli pewne dane spłynęły do systemu po wykonaniu obliczeń na tych danych,
program może nie odnotować tych zmian. Wyczyszczenie pamięci podręcznej spowoduje wykonanie
obliczeń na aktualnych danych. Operacja taka jest niezbędna w przypadku,  gdy ręcznie inicjujemy
proces pobierania danych z buforów sterownika w module komunikacyjnym.

1.1.3.2. Pasek narzędzi

Informacje na temat funkcji dostępnych z poziomu paska narzędzi okna głównego programu:

Rys. Pasek narzędzi okna głównego

 Logowanie / wylogowywanie

 Konfiguracja

 Kreator drzewa

 Kalendarz

 Edytor taryf oraz cenników

 Korekty

 Odczyty

 Ryczałty

 Rozwija drzewo

 Zwija drzewo

 Włączenie/wyłączenie podsumowania obliczeń

 Eksport danych do formatu Excel'a

 Szczegóły pomiaru

 Skalowanie osi czasu

 Skalowani osi wartości

 Włączenie/wyłączenie legendy na wykresie

 Pokaż/ukryj okno danych wykresu 

 Konfiguracja wykresu

 Wykres procentowy

 Pokazuje znaczniki na wykresie.
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1.1.3.3. Panel informacyjny

Panel informacyjny wyświetla dane związane z aktualnie wykonanym zestawieniem takie jak gałąź
drzewa, funkcję obliczeń, zakres obliczeń itd.

Rys. Pasek stanu

1.1.3.4. Panel drzewa zestawień

Panel drzewa zestawień służy do zorganizowania struktury danych i zestawień. Użytkownik budując
odpowiednią strukturę drzewiastą według różnych kryteriów porządkuje dane źródłowe, agregaty i ich
zestawienia. Grupując dane poszczególnych zakładów, wydziałów, linii technologicznych lub
zestawienia dotyczące dostawców i odbiorców energii, rodzaju medium energetycznego, bilansów,
raportów, podzielników itd. każdy z użytkowników dopasowuje je do swoich wymagań. Pozwala to w
prosty sposób np. dotrzeć do przygotowanych wcześniej zestawień lub np. bilansować wybrany
fragment sieci technologicznej zakładu.

Rys. Drzewo zestawień

Dodawanie węzłów i gałęzi tego drzewa odbywa się za pomocą Kreatora Drzewa.

W menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dostępne są dodatkowe opcje związane z
zaznaczonym elementem drzewa. 
Jedną z nich jest funkcja "Pokaż pomiary węzła", która wyświetla informacje o pomiarach
znajdujących się w danym węźle.
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Rys. Pomiary węzła

Klikając dwukrotnie na pomiar z listy otwieramy okno Informacji o pomiarze.

1.1.3.5. Panel ustawień

Panel ustawień służy do konfiguracji informacji odnośnie wykonywanych obliczeń takich jak kwant
czasu (przedział czasu dla obliczanych wartości), okres czasu (od, do) oraz typy pomiarów
wykorzystywane do obliczeń.
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Rys. Pole zakresu obliczeń

Szczegółowy opis można znaleźć w rozdziale Przeprowadzanie obliczeń.

1.1.3.6. Panel wyników obliczeń

Panel wyników obliczeń wyświetla informacje zawarte w danym węźle drzewa zastawień. 

Zakładka "Tabelarycznie" wypełni się wynikami obliczeń za wskazany okres czasu.

Tabela ta zawiera następujące kolumny:
 ID - numer węzła dla którego dokonano obliczeń
 Typ - typ obiektu (np. L - licznikowy)
 Symbol - symbol węzła
 Nr - Nr licznika
 Opis - opis węzła
 Wartość - wynik obliczeń wg zadanej funkcji
 Jednostka - Jednostka wielkości, w której podane są dane
 Status - stan danych (OK - dane prawidłowe, BD - brak danych, DN - dane niepewne, BW -

błąd wyliczenia, ND - nie dotyczy)
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Rys. Pole wyników obliczeń, tabelarycznie

Zakładka "Raport" pozwala na sporządzenie raportu z powyższej tabeli, wydrukowanie go, zapisanie
w pliku z rozszerzeniem *.fp3, edycję lub jego eksport. Szczegółowy opis można znaleźć w rozdziale 
Raporty

Rys. Pole wyników obliczeń, raport

Zakładka Graficznie pozwala na pokazanie wybranych danych w formie graficznej. Szczegółowy opis
można znaleźć w rozdziale Wykresy 
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Rys. Pole wyników obliczeń, graficznie

Zakładka Uporządkowany pozwala na sporządzenie wykresu uporządkowanego za wskazany okres
dla wybranych pomiarów. 

Rys. Pole wyników obliczeń, uporządkowany

Powyżej wykresu uporządkowanego wyświetla się nazwa obiektu, dla którego jest generowany
wykres. Poruszając kursorem po wykresie można odczytać jego wartości dla oznaczonego punktu. W
prawym górnym rogu wyświetlają się od lewej: wartość procentowa wielkości i procent godzin, w
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jakim dana wartość występowała. W prawym górnym rogu podano liczbę godzin z daną wartością i tą
wartość.

Zakładka Szczegóły pozwala na podgląd wybranych obliczeń dla poszczególnych kwantów czasu.

Rys. Pole wyników obliczeń, szczegóły

Rys. Przełączanie między Moc/Przepływ/Strumień a Energia/Masa/Poziom w oknie szczegóły

Więcej szczegółów oraz zarządzanie nimi możliwe jest po otwarciu okna szczegółów pomiaru.
Szczegółowy opis można znaleźć w rozdziale Okno szczegółów pomiaru.

1.1.4. Okno szczegółów pomiaru

Okno szczegółów pomiaru pokazuje wartości szczegółowe kwantów dla pojedynczego pomiaru lub
sumy pomiarów.
Aby zobaczyć szczegóły  należy w zakładce Tabelarycznie pola wyników obliczeń zaznaczyć jeden

pomiar, którego części składowe nas interesują, a następnie nacisnąć ikonę  na pasku narzędzi.
Innymi sposobami wyświetlania okna są: wybór opcji menu Tabele > Szczegóły lub dwukrotne
kliknięcie na interesujący nas pomiar.
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Rys. Okno szczegółów pomiaru

Okno to zawiera następujące kolumny:
 Data odczytu 
 Czas (Z- zimowy, L-letni)
 Wartość
 Jednostka
 Status - stan danych (OK - dane prawidłowe, B.D. - brak danych, D.N. - dane niepewne)

Możliwe jest również wyświetlenie szczegółów pomiarów z podsumowania dla wyświetlania z
podziałem na strefy i bez podziału lub dla wybranej strefy.

Podobnie jak dla okna głównego widoczny jest tu pasek stanu, na którym dane umieszczono w trzech
kolumnach.
Pierwsza z nich pokazuje, która gałąź drzewa została wybrana, jaką funkcję obliczeń zastosowaliśmy,
oraz symbol i opis obiektu.
Druga zawiera informację o pomiarze tzn. wykładnik, zaokrąglenie liczb oraz typy danych.
Trzecia kolumna zawiera informacje o przedziale czasu, wybranym kwantu oraz jednostce.

Na samej górze okna znajduje się przełącznik,który przelicza dane z Moc/Przepływ/Strumień na
Energia/Masa/Poziom

Szczegóły można również eksportować do formatu arkusza Excel-a za pomocą przycisku  na
pasku narzędzi.

Zakładka Raport pozwala nam sporządzić raport ze szczegółowych danych w dwojakiej formie.
- normalny (kolumnowy)
- o rozkładzie dobowym.

Raporty te różnią się miedzy sobą sposobem przedstawienia danych. 
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Rys. Raport ze szczegółów pomiarów (kolumnowy)

Rys. Raport ze szczegółów pomiarów (rozkład dobowy)

1.1.5. Okno informacji o pomiarze

Okno informacji o pomiarze prezentuje wszystkie niezbędne informacje na temat konfiguracji
pomiaru np. typ pomiaru (analog, licznik, wyliczana itp.), unikatowy identyfikator w systemie SYDEL,
symbol, opis, jednostka itd.
Informację o pomiarze można wywołać z wielu miejsc aplikacji np. z listy pomiarów węzła, kreatora
drzewa, panelu wyników obliczeń itd. 
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W przypadku agregatów wyliczanych można dodatkowo przeanalizować zależności pomiędzy
formułą wyliczaną a jej składnikami.
Zakładka "Formuła oryginalna" prezentuje źródłową treść formuły zapisaną w konfiguracji.

Zakładka "Formuła rozłożona" prezentuje treść formuły po rozwinięciu wszystkich jej składników
(rozkład wyliczanej). 
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Podwójne klikniecie na pomiar składowy umożliwia odnalezienie elementu w formule wyliczanej.
Informacja taka sygnalizowana jest poprzez podświetlenie wskazanego elementu w treści formuły
(jeżeli  składnik występuje w formule wielokrotnie, każdy kolejny dwu klik podświetla kolejne
wystąpienie w/w składnika).
Jeżeli składnikiem formuły jest inna wyliczana możemy rozwinąć informacje na jej temat uzyskując
tym samym dostęp do pomiarów i wyliczanych składowych, na każdym poziomie rozkładu wyliczanej.
Zaznaczając składnik formuły, a następnie z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) wybierając
opcję "Informacja o pomiarze" otwieramy kolejne okno z informacjami na wybranego składnika.
Wszystkie kaskadowo otwarte okna informacji o pomiarze zostaną automatycznie zamknięte podczas
zamykania okna nadrzędnego.

1.2. Kreator drzewa

Kreator służy do budowy drzewa modułu ekonomicznego. Można w nim dodawać i usuwać gałęzie i
węzły tego drzewa.

W kreatorze można także przydzielić obiekty poszczególnym węzłom drzewa.

Kreator uruchamia się za pomocą  na pasku narzędzi lub poprzez menu Plik > Drzewo
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Rys. Okno kreatora drzewa

1. W lewej górnej części znajduje się Drzewo. Drzewo jest sposobem podziału obiektów na  grupy
technologiczne, bilansowe lub lokalizacyjne (węzły drzewa).
2. W prawej górnej części znajdują się wszystkie obiekty (analogowe, licznikowe, odczyty, ryczałty,
wyliczane), które zostały utworzone w systemie.
3. Po zaznaczeniu węzła w prawym dolnym rogu pojawia się lista przydzielonych mu obiektów z
podziałem na kategorie.

Dodatkowo możliwa jest Edycja ustawień węzła, dostępna poprzez kliknięcie prawym przyciskiem
myszki na węźle, który chcemy skonfigurować.

1.2.1. Edycja drzewa

1. Dodawanie węzła/gałęzi

Dodawanie następuje przez zaznaczenie grupy nadrzędnej, do której będzie należeć węzeł/gałąź i

kliknięcie przycisku .Następnie wprowadzamy nazwę węzła i zatwierdzamy przyciskiem
OK.

2. Usuwanie węzła

Po zaznaczeniu węzła na drzewie klikamy przycisk . 
UWAGA!
Po usunięciu grupy wszystkie podgrupy zostaną usunięte.

3. Zmiana nazwy węzła/gałęzi

Aby zmienić nazwę węzła/gałęzi należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem na nazwę węzła w
kreatorze drzewa.

4. Zmiana kolejności węzłów w drzewie

Zmian kolejności węzłów można wykonać za pomocą przycisków góra/dół 
po zaznaczeniu elementu w drzewie lub za pomocą skrótów klawiaturowych (CTRL + strzałka w górę
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lub w dół).
Możliwe jest również przeniesienie węzła do innego węzła za pomocą metody przeciągnij i upuść
(Drag&Drop).

 rys. Przenoszenie węzła "Woda DEMI" do węzła "Ścieki"

5. Dodawanie obiektów do węzła

Aby dodać obiekt do węzła należy:
a) zaznaczyć węzeł, do którego chcemy dodać obiekt
b) wybrać odpowiedni obiekt/y z prawego górnego okna kreatora drzewa ( do wyboru mamy
Analogowe, Licznikowe, Odczyty, Ryczałty, Wyliczane).
c) przeciągnąć je do dolnego okna za pomocą myszki lub kliknąć przycisk 

6. Usuwanie obiektów z węzła

Aby usunąć obiekt z węzła należy:

a) zaznaczyć węzeł, z którego chcemy usunąć obiekt
b) wybrać obiekty do usunięcia z prawego dolnego okna kreatora drzewa
c) przeciągnąć je do górnego okna za pomocą myszki lub kliknąć przycisk 

7.Sortowanie obiektów w węźle

Domyślnie wszystkie obiekty w węźle są posortowane według kolejności ich dodawania do węzła.

Kolejność sortowania można jednak zmienić na pomocą przycisku ,
który umożliwia automatyczne posortowanie obiektów według

 Id
 Typu
 Symbolu
 Opisu
 Jednostki
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W tym celu należy kliknąć odpowiedni nagłówek kolumny ustawiając kierunek sortowania.

rys. Sortowanie według wybranej kolumny

Możliwe jest również ręczne posortowanie obiektów wykorzystując mechanizm przeciągnij i upuść
(Drag&Drop).

rys. Sortowanie ręczne metodą Drag&Drop

Wszystkie zmiany należy zatwierdzić przyciskiem 

8. Raport

Opcja ta pozwala na wygenerowanie raportu poszczególnych obiektów w systemie (analogów,
liczników,odczytów, ryczałtów, wyliczanych) oraz raportu obiektów przypisanych do węzła.
Aby utworzyć raport klikamy przycisk Raport oraz interesującą nas opcję.
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Dla Raportu Zestawienia węzła należy przed wybraniem tej opcji zaznaczyć odpowiedni węzeł dla
generacji raportu.

9. Czyszczenie zawartości drzewa

Aby wyczyścić zawartość całego drzewa wybieramy opcję wyczyść . Opcja jest
dostępna tylko dla Administratora systemu. 

UWAGA!
Nie ma możliwości przywrócenia drzewa zestawień!

1.2.2. Edycja ustawień węzła

Edycja ustawień węzła służy do konfiguracji sposobu prezentacji danych, powiązań pomiędzy danymi
przypisanymi do węzła a innymi strukturami danych (taryfy, cenniki, harmonogramy itp.) oraz
definiowania typu akcji do wykonania (dokonywanie obliczeń przypisanej funkcji, tworzenie
zestawień, eksportów itp.). 
W ustawienia wchodzimy klikając prawym przyciskiem myszy w interesujący nas węzeł, w głównym
oknie programu i wybraniu Edycji ustawień węzła.

Włączanie Edycji ustawień węzła

Ustawienia podstawowe pozwalają na przypisanie węzłowi wcześniej zdefiniowanych taryf, cenników,
firmy, umowy (wymaganych podczas obliczeń kosztów parametryzowanych) oraz wprowadzenie
opisu węzła.
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Rys. Ustawienia podstawowe węzła

Opis węzła może zawierać wyrażenia, które zostaną przetworzone podczas wykonywania obliczeń.
Pozwala to dynamiczne zmieniać opis w zależności od np. wybranego zakresu.
Lista dostępnych wyrażeń znajduje się w rozdziale Obliczanie wyrażeń.

Ustawienia specjalne dostępne po zaznaczeniu opcji Włącz ustawienia specjalne dla węzła pozwalają
na określenie akcji, jaka ma być wykonana po dwukrotnym kliknięciu na daną gałąź drzewa. 
Większość ustawień w tej zakładce ma swoje odpowiedniki w opcjach przeprowadzania obliczeń lub
w konfiguracji obliczeń.
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Rys. Ustawienia specialne węzła

1. Funkcja - funkcje zostały opisane w rozdziale Rodzaje obliczeń. Dodatkową funkcją jest Funkcja
złożona (z funkcji podwęzłów), która wykonuje funkcje zdefiniowane w podwęzłach. Pozwala to na
połączenie wybranych funkcji  w jedno zestawienie hierarchiczne (Uwaga! funkcja złożona nie
obsługuje złożenia funkcji kosztów parametryzowanych).

2. Wyświetlanie danych:
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Tabelarycznie - wyświetla dane w formie tabelarycznej
 Raport - wyświetla dane w formie raportu
 Wykres - wyświetla wykres z pomiarów (tylko dla funkcji "Suma Zakresu")
 Wykres uporządkowany- wyświetla wykres uporządkowany z pomiarów (tylko dla funkcji "Suma

Zakresu")
 Szczegóły - wyświetla szczegóły dla pomiarów (tylko dla funkcji "Suma Zakresu")
 Raport z wykresu - wyświetla raport z wykresu pomiarów (tylko dla funkcji "Suma Zakresu")
 Raport z wykresu uporządkowanego - wyświetla raport z wykresu pomiarów (tylko dla funkcji

"Suma Zakresu")
 Raport ze szczegółów - wyświetla raport ze szczegółów pomiarów (tylko dla funkcji "Suma

Zakresu")

3. Kwant pomiaru
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Kwadransowy
 Godzinowy
 Dobowy
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4. Ilość/Koszt
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Ilość
 Koszt
 Ilość + Koszt

5. Normalnie/Strefy
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Normalnie (bez stref)
 Strefy

6. Typy pomiarów
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Wszystkie pomiary
 Tylko analogowa
 Tylko licznikowe
 Tylko wyliczane
 Tylko odczyty
 Tylko ryczałty

7. Zakres czasu
 [Aktualne ustawienie programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w programie
 Przedział aktualnie wybrany w Eko - aktualnie wybrany przedział czasu
 Bieżący dzień (dzisiaj)
 Bieżący tydzień
 Bieżąca dekada (10 dni)
 Bieżące pół miesiąca (15 dni)
 Bieżący miesiąc
 Bieżący rok
 Poprzedni dzień (wczoraj)
 Poprzedni tydzień
 Poprzednia dekada (10 dni)
 Poprzednie pół miesiąca (15 dni)
 Poprzedni miesiąc
 Poprzedni rok

8. Wykładnik domyślny
 [Jak w konfiguracji programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w konfiguracji programu
 -6 mikro [µ]
 -3 mili [m]
 0
 3 - kilo [k]
 6 - mega [M]
 9 - giga [G]
 12 - tera [T]

9. Precyzja (liczba miejsc po przecinku)
 [Jak w konfiguracji programu] - opcja nie jest ustawiona i będzie zależeć od aktualnie

wybranych ustawień w konfiguracji programu
 0 ... 6

10. Zakres minimalny - wartość minimum dla funkcji "Wartości z przedziału ...".
11. Zakres maksymalny - wartość maksymalna dla funkcji "Wartości z przedziału ...".
12. Ilość ekstremów - ilość wyszukiwanych ekstremów dla funkcji Maksimum, Minimum, Średnia
maksimów.
13. Wyszukaj ekstrema z różnych dni (tylko jeden wynik dla jednej doby) lub z różnych godzin.
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14. Raport - nazwa raportu (w zależności od wybranej funkcji).
15. Wyświetlaj stan liczydła (dopisuje stany liczydeł do zestawienia).
16. Wyświetlaj podsumowanie (dopisuje podsumowanie zestawienia).
17. Wyświetlaj szczegóły pomiarów jako strumień/poziom (domyślnie wartości wyświetlane są
zgodnie z ustawieniami systemu).

Po przypisaniu węzłowi taryfy pod oknem drzewa zestawień pojawi się pasek z informacją o
przypisanej taryfie (1).

 

1 - pasek taryfy
2 - przycisk ustawień specjalnych węzła

Przycisk (2) służy do szybkiego włączania i wyłączania ustawień specjalnych węzła.

1.3. Obliczenia

1.3.1. Rodzaje obliczeń

Za pomocą menu Obliczenia lub przycisku  na pasku narzędzi możemy
wybrać rodzaj wykonywanych obliczeń.

Możliwe do wykonania są następujące obliczenia:

 Suma zakresu 
Funkcja ta służy do sumowania wskazań wszystkich odczytów w danym pomiarze za cały
określony zakres czasowy.

 Wartość z przedziału 
Jest to swego rodzaju filtr. Funkcja pozostawia bez zmian wartości wielkości rozliczanych, jeżeli
wartości te nie są mniejsze od wartości próg dolny i nie większe niż próg górny. Wartości progów
dolnego i górnego wpisuje się w zakładce Konfiguracja Obliczeń okna Konfiguracja. Wartości
leżące poza zakresem tych skrajnych wielkości są wypisywane jako liczby 0.

 Maksimum
Funkcja mająca na celu wyszczególnienie jednej lub n maksymalnych wartości próbek w
zadanym okresie czasu przy próbkowaniu ustawionym w programie

 Minimum
Funkcja mająca na celu wyszczególnienie jednej lub n minimalnych wartości próbek w zadanym
okresie czasu przy próbkowaniu ustawionym w programie

Maksima i Minima mogą być wyliczane bezwzględnie (wszystkie n ekstremów w skrajnym
wypadku może być zarejestrowanych w tej samej dobie) lub z różnych dni (w jednej dobie tylko
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jedno ekstremum). Aby wyliczyć np. maksimum dla każdego dnia w tygodniu należy ustawić
okres czasu obejmujący tydzień, wybrać Obliczenia > Maksimum > n, ustawić ilość maksimów na
7 oraz włączyć w Konfiguracji obliczeń opcję Maksima z różnych dni.

 Średnia maksimów 
Funkcja obliczająca średnią z zadeklarowanej ilości wartości maksymalnych pomiarów
należących do rozpatrywanego zakresu czasowego.

 Średnia
Funkcja obliczająca średnią wartość wielkości rozliczanej w rozpatrywanym przedziale
czasowym. Średnia ta, w przypadku rozliczeń energetycznych pozwala łatwo określić moc
średnią za dany okres czasu. Średnią z energii jest moc. Na potrzeby energetyki można w ten
sposób obliczyć średnią z pomiarów 15-minutowych.

 Średnia pod obciążeniem (średnia z wartości niezerowych)
Funkcja obliczająca średnią z wartości niezerowych. Wartości te podaje się w zakładce 
Konfiguracja Obliczeń okna Konfiguracja.

 Czas pracy
Funkcja obliczająca łączny czas pracy danego urządzenia w rozpatrywanym okresie czasu.

Zasada wyliczania czasu pracy:
Jeżeli wartość pomiaru przy próbkowaniu 15-minutowym jest większa od zera, to do łącznego
czasu pracy dodawane jest 15 minut.

 Czas pracy z mocą 
Funkcja ta oblicza czas pracy węzła z wartościami mocy należącymi do zdefiniowanego zakresu
wartości. Granice przedziału wartości definiuje się (w wartościach bezwzględnych lub
procentowo) w zakładce. Wartości te podaje się w zakładce  Konfiguracja Obliczeń okna
Konfiguracja.

 Koszt parametryzowany
Funkcja obliczająca koszt parametryzowany np. energii na podstawie taryfikatora. Aby policzyć
koszt parametryzowany, gałąź drzewa musi mieć przypisaną taryfę, cennik, firmę i umowę.

 Wskazania liczydeł
Funkcja obliczająca wskazania liczydeł oraz zużycie (na podstawie tych wskazań) dla pomiarów
licznikowych i odczytów (wprowadzanych wskazaniem licznika).

1.3.2. Przeprowadzanie obliczeń

W celu przeprowadzenia obliczeń wykonujemy następujące czynności:

1. Zaznaczamy wybrany węzeł, którego pomiary nas interesują

2. Z rozwijanej listy  wybieramy rodzaj obliczeń

3. Wybieramy kwant czasu, dla którego mają być obliczane wartości. Do wyboru są okresy:
15-minutowy, godzinny i dobowy.

4. Wpisujemy okres czasu (datę i godzinę), dla których dane będą przetwarzane
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5. Można skorzystać również z wbudowanego zestawu zakresów  (ikona kalendarza) lub
zdefiniowanych okresów rozliczeniowych.

6. Ustalamy czy w obliczeniach i na wykresach pokazywana ma być ilość danej wielkości, jej koszt
czy jedno i drugie. Można też wybrać czy interesuje nas podział na strefy (pole dostępne tylko dla
niektórych obliczeń). 

 Aby opcja "Oblicz bez stref/Oblicz w strefach" była aktywna należy przypisać węzłowi taryfę. 
 Aby opcja "Oblicz ilość/Oblicz koszt/Oblicz ilość + koszt" była aktywna należy przypisać węzłowi

taryfę oraz cennik.

Możemy również ustawić metodę agregacji danych szczegółowych np. agregacja "Miesiąc" z krokiem
3 wyświetli szczegóły zagregowane co kwartał (należy w tym wypadku ustawić odpowiednio duży
przedział czasu).
Zaznaczając opcję Wyświetlaj stany liczydeł w oknie obliczenia wyświetli się początkowy i końcowy
stan liczydła (jeżeli informacje te są dostępne w systemie). Opcja ta działa tylko dla funkcji "Suma
zakresu".

7. U dołu ekranu wybieramy, jakiego rodzaju dane mają być uwzględnione w obliczeniach:
 analogowe,
 licznikowe,
 wyliczane,
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 odczyty,
 ryczałty,
 wszystkie powyższe.

8. Naciskamy przycisk oblicz lub skrót [Ctrl]+[E]

Uwaga!
Aby w Polu wyników obliczeń uwzględnione były dane z korektami należy zaznaczyć w oknie 
Konfiguracji obliczeń Dane do obliczeń na Źródłowe i korekty przed wykonaniem obliczeń.

1.3.3. Wyniki obliczeń

Wynik obliczeń dostępny jest w formie tabelarycznej lub raportu (widoki graficzny, uporządkowany i
szczegóły dostępne są tyko dla wybranych rodzajów funkcji obliczeniowych).

W dolnej części ekranu widoczna jest aktualna pozycja X,Y komórki tabeli oraz wartości sumy i
średnich z zaznaczonych elementów.
Naciśnięcie na prostokąt w lewym górnym roku powoduje wywołanie menu z listą widocznych
kolumn. W tym miejscu możemy ukryć lub odsłonić niewidoczne kolumny.
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Kolumny, które zostały ukryte nie będą widoczne podczas eksportu do arkusza kalkulacyjnego.
Ukrywanie kolumn w wyniku tabelarycznym nie wpływa na zawartość poszczególnych raportów
(kolumny zawarte w raportach zależą wyłącznie do wybranego szablonu raportu). 

Dla funkcji "Suma zakresu" program umożliwia automatyczne wygenerowanie podsumowania
uwzględniając charakter danych tzn. zgodność jednostek danych oraz stref. Funkcję tą wywołujemy

poprzez załączenie przycisku .

W przypadku uaktywnienia funkcji podsumowania na raporcie również zostanie utworzone
podsumowanie. 
Poprzez dwukrotne kliknięcie w wartość podsumowania wywołujemy okno szczegółów, w którym
widoczne są wartości sumy dla poszczególnych kwantów zestawienia.

1.4. Wykresy

Wykresy służą do graficznej wizualizacji danych obliczonych i wyświetlonych w zakładce
Tabelarycznie pola wyników pomiarów.
Mamy dwa rodzaje wykresów do wyboru zwykły i uporządkowany.
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Rys. Przykładowy zwykły wykres

Rys. Przykładowy wykres uporządkowany

1.4.1. Tworzenie wykresu

Aby stworzyć wykres należy w zakładce Tabelarycznie Pola wyników obliczeń wybrać dane, które
chcemy zobrazować. Po zaznaczeniu tych danych należy bezpośrednio przejść do zakładki 
Graficznie. Jeżeli nie zaznaczymy odpowiednich danych otrzymamy poniższy komunikat
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Należy wtedy ponownie wybrać dane do wykonania wykresu oraz przejść do zakładki Graficznie

Rys. Wykres z jednego pomiaru z podziałem na strefy
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Rys. Wykres z trzech pomiarów

1.4.2. Operacje na wykresie

Po wybraniu danych i kliknięciu zakładki Graficznie zostanie utworzony wykres. Okno wykresu
przedstawia poniższy rysunek.

Rys. Wykres

1 - Suwak skalowania - służy do zmiany zakresu osi czasu wykresu (ZOOM)
2 - Pasek przewijania - służy do przemieszczania się po wykresie (przesuwanie okna wykresu na
osi czasu)
3 - Przedział czasu prezentowanego wykresu
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4 - Stempel (znacznik) czasu danej wskazanej kursorem (w miejscu wskazania)
5 - Wartość danej wskazanej kursorem (w miejscu wskazania)
6 - Kursor (aktualnej pozycji nad którą znajduje się kursor myszy)
7 - Legenda
8 - Kursor lewy (zamykający zakres z lewej strony)
9 - Kursor prawy (zamykający zakres z prawej strony)

Gdy aktywna będzie zakładka Graficznie pasek narzędzi wykresu stanie się dostępny. 

 
Do wyboru mamy:

 Skalowanie osi czasu 
 Od kursora (Godzina, Doba, Tydzień) - skaluje oś czasu od kursora (L) do wybranej

wartości.
 Do kursora (Godzina, Doba, Tydzień) - skaluje oś czasu od wybranej wartości do kursora

(L).
 Między kursorami - skaluje oś czasu od kursora (L) do kursora (P). Ustawianie kursorów

odbywa się za pomocą lewego i prawego przycisku myszki.
 Początkowe - przywraca skalowanie początkowe.

 Skalowane osi wartości
 0 - Max - skaluje oś wartości od wartości 0 do wartości maksymalnej wykresu.
 Min - Max - skaluje oś wartości od wartości minimalnej do wartości maksymalnej wykresu.
 Skala Min - Max - skaluje oś wartości od wartości minimalnej do wartości maksymalnej

według ustawień pomiaru (Moduł przygotowawczy PGT).
 Ręcznie - ręczne powiększenie bądź pomniejszenie wykresu względem osi wartości o

zadany procent.
 Początkowe - przywraca skalowanie początkowe.

 Wyświetlanie/ukrywanie legendy wykresu.

 Wyświetlanie/ukrywanie danych wykresu (wartości danej w miejscu ustawienia kursorów).
Opcja pokazuje wartość danych w miejscu ustawienia kursorów (lewy, prawy) oraz
informacje o przedziale zawartym między tymi kursorami.

 Opcje wykresu
 Rysowanie

- Liniowo
  Liniowy
  Schodkowy

- Punktowo 
- Liniowo-punktowo

  Liniowy
  Schodkowy

- Słupkowy
 Wygląd

- Płaski
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- Trójwymiarowy
 Wykres poziomów (energii) / strumieni (mocy)

Rys. Wykres słupkowy, strefowy

Rys. Wykres trójwymiarowy, schodkowy, strefowy

 Wykres procentowy
Przeskalowuje oś wartości wykresu na wartości procentowe

 Znaczniki
Pokazuje wcześniej ustawione znaczniki wraz z opisem (Zobacz rozdział dodawanie znacznika).
Pozwala na dodawanie znacznika według pozycji jednego z kursorów.
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Aby zmienić kolor wykresu i tła klikamy na legendę i ustawiamy odpowiednie kolory. Możemy też
użyć funkcji "Opcje wykresu" z menu głównego aplikacji

Rys. Ustawianie wyglądu wykresu

1.4.3. Wykres uporządkowany

Dla procesów energetycznych zmiennych w czasie metodą oceny obciążenia energetycznego lub
zapotrzebowania na moc jest wykonanie wykresu uporządkowanego. Wykresy uporządkowane
stosowane są typowo dla dużych okresów czasu np. roku.
Wykres uporządkowany powstaje poprzez sortowanie wartości chwilowych i prezentuje zmienność
obciążenia w formie krzywej malejącej od obciążeń największych do najmniejszych. Pole pod krzywą
wykresu reprezentuje zapotrzebowanie energii w okresie, za który sporządzono wykres.

Wykres uporządkowany tworzy się tak samo jak zwykły wykres tzn. w zakładce Tabelarycznie
zaznaczamy interesujące nas dane oraz przechodzimy do zakładki Uporządkowany

Powyżej wykresu uporządkowanego wyświetla się nazwa obiektu, dla którego jest generowany
wykres. Poruszając kursorem po wykresie można odczytać jego wartości dla oznaczonego punktu. W
prawym górnym rogu wyświetlają się od lewej: wartość procentowa wielkości i procent godzin, w
jakim dana wartość występowała. W prawym górnym rogu podano liczbę godzin z daną wartością
oraz daną wartość.
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1.5. Raporty

Generowanie raportu wykonywane jest podczas przejścia do zakładki Raporty z pola wyników
pomiarów bądź z okna szczegółów pomiaru.
Poniższe dwa raporty przedstawiają prezentację danych z wykorzystaniem różnych predefiniowanych
szablonów. Każdy raport może zostać zmodyfikowany i zapisany przez użytkownika.

Rys. Raport podsumowania pomiarów
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Rys. Raport podsumowania pomiarów prezentowany jako wykres słupkowy

Raport tworzony jest w formie zależnej od wcześniejszego kontekstu, tj. w takiej, w jakiej dane były
zaprezentowane bezpośrednio przed przejściem do zakładki „Raport”. 
Jeżeli więc chcemy wygenerować raport w formie tabeli gotowej do wydruku, przechodzimy do niego
bezpośrednio z zakładki "Tabelarycznie".Jeżeli chcemy wygenerować raport w formie wykresu,
wybieramy odpowiednie dane w zakładce „Tabelarycznie” , przechodzimy do zakładki „Graficznie” ,
gdzie ustawiamy wygląd i zakres wykresu (tworzenie wykresu), a następnie przechodzimy do zakładki
"Raport".
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Rys. Ustawianie wykresu do raportu

Rys. Raport w formie wykresu

Podobnie postępujemy w przypadku tworzenia raportu w formie wykresu uporządkowanego lub
szczegółów wybranych pomiarów.
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Rys. Szczegóły wybranych pomiarów

Rys. Raport szczegółów wybranych pomiarów

Jeżeli dla danego typu raportu przygotowano inne szablony możemy przełączyć się pomiędzy nimi za
pomocą menu w górnej części ekrany:
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Poza predefiniowanymi szablonami raportów dostarczanymi wraz z aplikacją, na liście szablonów
pojawią się również szablony raportów samodzielnie utworzone przez użytkownika i zapisane przez
niego.

1.5.1. Zarządzanie raportem

Zarządzanie raportami (tworzenie, przeglądanie, edycja, eksport itp.) wykonujemy za pomocą opcji
zamieszczonych w pasku narzędziowym raportów.

Rys. Pasek narzędzi raportu

Używając powyższych opcji możemy:

 powiększyć raport  .

 pomniejszyć raport  .

 nawigować po stronach raportu

 Pierwsza strona

 Poprzednia strona

 Następna strona

 Ostatnia strona

 zapisać do pliku w formacie *.FP3 za pomocą przycisku .Aby otworzyć wcześniej zapisany

raport należy przejść do zakładki raporty a następnie otworzyć raport za pomocą przycisku ,

 wydrukować za pomocą przycisku  . Widok dokumentu w oknie jest podglądem raportu.

 przeszukiwać zawartość raportu .

 eksportować do pliku za pomocą przycisku  jako:

- E-mail
- dokument PDF
- dokument HTML
- Excel skoroszyt (OLE) - wymaga zainstalowanego programu Excel
- Excel skoroszyt 97/2000/XP (BIFF)
- Excel skoroszyt (XML)
- Open Document Spreadsheet (ODS)
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- Open Document Text (ODT)
- dokument RTF
- obraz BMP
- obraz JPEG
- obraz TIFF
- obraz Gif
- plik tekstowy
- plik CSV
- dBase (DBF)

 edytować raport za pomocą osadzonego w programie edytora FastReport, uruchamianego

przyciskiem  .

Rys. Edycja raportu

 wstawić pustą stronę przed aktualnie wybraną przyciskiem ,
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Rys. Wstawianie strony do raportu

 usunąć stronę za pomocą przycisku ,

 edytować szablon raportu przyciskiem ,
 przełączać się pomiędzy dostępnymi szablonami raportów (wybierając je z listy).

1.5.1.1. Edycja szablonu raportu

Program pozwala na tworzenie i edycję własnych szablonów raportu za pomocą edytora szablonów 
FastReport.

Naciśnięcie przycisku  uruchamia okno edytora.
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Rys. Edycja szablonu raportu

Moduł edycji FastReport jest opisany w oddzielnym pliku pomocy.

W programie ekonomicznym wyróżniamy dwa rodzaje szablonów raportów
1. Szablony wbudowane - gotowe szablony dostarczane wraz z programem Sydel Energia. Szablony

te zapisywane są w plikach lokalnych i podlegają automatycznym aktualizacjom wraz z
programem.

2. Szablony użytkownika - tworzone są przez użytkownika i zapisywane w bazie danych "DRZEWO"
(nie podlegają automatycznym aktualizacjom). Szablony te są dostępne dla wszystkich
użytkowników korzystających z tej samej bazy "DRZEWO".

W przypadku  tworzenia nowego lub edycji istniejącego szablonu możemy zapisać zmodyfikowany

szablon naciskając przycisk . Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego.

Rys. Okno zapisu szablonu raportu w bazie systemu

Znaczenie poszczególnych elementów okna zapisu szablonu raportu do bazy danych:

 Identyfikator szablonu raportu - każdy szablon tworzony (modyfikowany) przez użytkownika musi
posiadać unikatowy identyfikator "GUID", który jednoznacznie identyfikuje raport w systemie.
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 Opis raportu - opisowa nazwa szablonu raportu wyświetlana w menu wyboru raportu.
 Stały tytuł raportu - tekst, który zostaje umieszczony w zmiennej [Tytuł Raportu]. Wartość ta często

pozostaje pusta ponieważ aplikacja dynamicznie proponuje tytuł raportu na podstawie nazwy
realizowanej funkcji np.: "Suma za okres".
 Domyślny szablon raportu - ustawia dany szablon jako domyślny dla wszystkich funkcji, które

korzystają z raportu tego samego typu.

Uwaga!
Jeżeli chcemy zmodyfikować szablon wbudowany , musimy zapisać go w systemie jako nowy
szablon użytkownika, Uchroni to nowo utworzony szablon przed przywróceniem do formy pierwotnej
(nadpisaniem) przy automatycznej aktualizacji oprogramowania.
Jeżeli modyfikujemy szablon użytkownika zapisujemy go w systemie pod tym samym identyfikatorem
"GUID".
Jeżeli szablon użytkownika chcemy zapisać jako nowy szablon (np. jako punk wyjściowy do dalszej
edycji), generujemy nowy identyfikator za pomocą przycisku "Nowy GUID".
 

1.5.1.2. Szablony raportów użytkownika

Edycja zapisanych szablonów użytkownika dostępna jest z menu głównego "Narzędzia>Szablony
raportów użytkownika".

Funkcje edytora:
 Edycja tytułu szablonu raportu.
 Edycja opisu szablonu raportu.
 Usuwanie istniejących szablonów z systemu.
 Załadowanie szablonu z pliku typu fr3.
 Zapis szablonu do pliku typu fr3.

Plik z rozszerzeniem fr3 jest wewnętrznym formatem modułu raportującego FastReport.

1.5.2. Przeglądarka raportów

Przeglądarka raportów pozwala na otwieranie i edycję raportów zapisanych w plikach o rozszerzeniu
*.fp3 (format źródłowy raportów FastReports). Przeglądarka jest dostępna w menu "
Narzędzia->Przeglądarka raportów" lub z menu "Start" systemu operacyjnego jako zewnętrzna
aplikacja. Użytkownik posiadający dostęp do modułu „Przeglądarka raportów” może przetwarzać
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raporty wygenerowane w module Sydel Energia bez konieczności uruchamiania modułu głównego.
Każdy raport zapisany w tym formacie fp3 można edytować, wydrukować lub wyeksportować do
innego formatu obsługiwanego przez program np. pdf, xls, doc itd.

1.5.3. Publikacje raportów

Zestawienia danych przygotowanych w danym węźle drzewa można opublikować w formie raportów
(tylko do odczytu) innym użytkownikom systemu przy wykorzystaniu dodatkowego modułu
przeglądarki publikowanych raportów (moduł wymaga dodatkowej licencji na klienta publikacji oraz
serwera aplikacji).

Odpowiednio przygotowany węzeł możemy udostępnić za pomocą opcji "Publikuj raport węzła". Aby
raport można było poprawnie opublikować w oknie edycji ustawień węzła należy zdefiniować zakres
czasu za jaki raport generować raport.

Następnie należy wybrać nazwę pod jaką dany raport zostanie opublikowany.

Z menu "Narzędzia->Publikacje użytkownika" można wywołać okno z listą aktualnie publikowanych
raportów. W tym miejscu możemy poszczególne publikacje usunąć.
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Opublikowany raport dostępny jest w dodatkowym module publikacje.

Rys. Moduł przeglądarki publikowanych raportów.

Modułu przeglądarki publikowanych raportów pozwala na odświeżanie aktywnego raportu w zadanym
okresie czasu.
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1.6. Edytory

1.6.1. Kalendarz

Edytor kalendarza służy do wprowadzania różnych grup dni specjalnych np. dni świątecznych, które
mogą wpływać na koszty mediów poprzez taryfy (jeżeli odpowiednie grupy zostały w niej
uwzględnione).

Rys. Okno kalendarza

Z lewej strony okna znajduje się pasek ułatwiający dostęp do poszczególnych miesięcy oraz przyciski
do zmiany aktywnego roku. Z prawej strony okna znajduje się lista dostępnych grup dni specjalnych
oraz przyciski do zarządzania kalendarzem.

1.6.1.1. Edycja kalendarza

W celu dodania dni do np. grupy "Święta" należy zaznaczyć odpowiednią grupę do edycji z prawej
strony okna i kliknąć na wybrany dzień w środkowym miesiącu kalendarza. Dodatkowe miesiące
kalendarza (u góry i na dole) służą jedynie do podglądu miesięcy poprzedniego i następnego. Jeżeli
zaznaczymy opcję "Pytaj o dodatkowy opis dnia" podczas wskazywania kolejnych dni, pojawi się
okno dialogowe umożliwiające opisanie dodawanego dnia. Opis ten będzie wyświetlany podczas
najechania kursorem myszy na odpowiedni dzień w kalendarzu.
 
Jeżeli chcemy przepisać święta np. z 2009 roku na rok 2010 wystarczy przejść do roku 2010
(obojętnie który miesiąc), a następnie wybrać przycisk Przepisz grupę z roku oraz wskazać rok, z
którego chcemy przepisać święta (należy pamiętać, że nie wszystkie święta w kalendarzu są stałe np.
święta wielkanocne).

W podobny sposób możemy przepisać grupy dni z innego miesiąca.

1.6.1.2. Grupy dni specjalnych

Użytkownik może dodawać własne grupy dni o specjalnym znaczeniu i uwzględniać je w
odpowiednich taryfach.
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Grupa "Święta" jest grupą wbudowaną i nie można jej usunąć z systemu.

1.6.2. Odczyty

Odczyty służą do wprowadzania wartości odczytywanych „ręcznie” wskazań liczników lub wartości
zużycia za wskazany okres.
W zależności od metody wprowadzania odczytu skonfigurowanej w module PGT odczyty pojawiają
się w odpowiednim edytorze:
1. Odczyt (Wskazanie licznika)
2. Odczyt (Wartość zużyta)
3. Odczyt (Wykres wzorcowy)

1.6.2.1. Odczyt (Wskazanie licznika)

Okno Odczyt (Wskazanie licznika) służy do przeglądania i wprowadzania nowych odczytów w postaci
wskazań licznika (liczydła).

Aby wyświetlić odczyty należy kliknąć ikonę  na pasku narzędzi, wybrać menu Edytory > Odczyt
(Wskazanie licznika) bądź nacisnąć [Ctrl]+[O].



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

46

Rys. Okno odczytów (Wskazanie licznika)
1 - Lista obiektów

2 - Lista wartości odczytów

Aby dodać nowy odczyt, w pierwszej kolejności musimy ustawić wartość początkową licznika. Aby to
zrobić klikamy na odpowiedni obiekt na Liście obiektów (1), a następnie przycisk Ustawienie wartości

bieżącej .

Wpisujemy odpowiednią wartość, datę i czas kiedy odczyt miał miejsce, wybieramy profil
(opcjonalne) oraz klikamy przycisk Zatwierdź.
Po ustawieniu wartości początkowej licznika dodajemy nowy odczyt za pomocą przycisku „Dodanie

nowego odczytu”  . 
Przy wymianie istniejącego i wprowadzonego do systemu licznika powinniśmy ustawić nową wartość
początkową (w taki sam sposób jak za pierwszym razem). Kolejne nowo dodawane odczyty
pomiarowe dla tego licznika będą przetwarzane z uwzględnieniem właściwej (tj. ostatniej) wartości
początkowej.
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1.6.2.2. Odczyt (Wartość zużyta)

Okno Odczyt (Wartość zużyta) służy do przeglądania i dodawania nowych odczytów pomiarowych w
postaci wartości zużytego medium we wskazanym przedziale czasu (moc, energia, przepływ itp.).
Aby wyświetlić odczyty wybieramy menu Edytory > Odczyty (Wartość zużyta).

Aby dodać nowe dane w formie zużycia medium wybieramy z górnego okna odpowiedni obiekt, a

następnie klikamy dodaj .

Następnie, w dolnej części okna, wypełniamy pola Początek i Koniec (patrz na uwagi odnośnie daty
zakończenia) definiując przedział czasu używania medium oraz wartość zużycia.

Po rozwinięciu pola wartość (1) mamy możliwość wprowadzenia wartości wyliczonych przy pomocy
prostego kalkulatora.
Wartość możemy wprowadzać na dwa sposoby:
1. Jako wartość zużytej np. energii (pole Wartość (Poziom) ).
2. Jako wartość surową tzn. (różnicę wskazań liczydła) - wartość ta zostaje automatycznie

przeliczona z uwzględnieniem stałej liczydła oraz wykładnika jednostki.
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Po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy dane klikając przycisk .

Uwaga! 
Data zakończenia uzależniona jest od ustawienia opcji przesunięcia kwantu wyświetlania danych.

 Jeżeli opcja jest nieaktywna data końca nie uwzględnia ostatniego dnia (opis kolumny "Koniec").
Przykładowy zakres czasu od 2012-10-29 do 2012-10-30 rozprowadza wartość odczytu 55 kWh na 
jeden dzień 29-ego. 

 Jeżeli opcja jest aktywna data końca nie uwzględnia ostatniego dnia (opis kolumny "Koniec
(włącznie)"). 

Przykładowy zakres czasu od 2012-10-29 do 2012-10-30 rozprowadza wartość odczytu 55 kWh na
dwa dni 29-ego oraz 30-ego. 

1.6.2.2.1.  Import odczytów

Odczyty podawane jako wartość zużyta można zaimportować z pliku *.csv o wskazanym formacie.

Wymagania dla formatu CSV:
 separatorem kolumn jest znak średnika ";"
 separatorem wartości dziesiętnych jest znak przecinka ","
 separatorem kolejnych rekordów jest znak nowej linii.
 kodowanie pliku - ANSI (lub UTF8 bez BOM).

Przykładowa zawartość importowanego pliku:

162;2013-01-01 00:00:00;2013-01-31 00:00:00;2500;20
162;2013-02-01 00:00:00;2013-02-28 00:00:00;2600,22;20
162;2013-03-01 00:00:00;2013-03-31 00:00:00;2751,13;21

Opis kolumn:
1. Identyfikator odczytu
2. Data początkowa
3. Data końcowa
4. Wartość odczytu
5. Identyfikator profilu zużycia (opcjonalne)

Po wybraniu pliku do zaimportowania w tabeli pojawi się lista rekordów do importu.
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Za pomocą przycisku  importujemy dane do systemu. Jeżeli wszystko przebiegło
pomyślnie zatwierdzamy zmiany.

1.6.2.3. Odczyt (Przebieg wzorcowy)

Okno Odczyt (Przebieg wzorcowy) służy do przeglądania i wprowadzania nowych odczytów 
pomiarowych wprowadzanych za pomocą przebiegów wzorcowych.
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W celu dodania nowego odczytu należy ustawić odpowiedni wykres wzorcowy a następnie nacisnąć
przycisk „Dodaj”. Po pojawieniu się okna dialogowego należy wybrać datę początkową, od której
dodajemy dane (próbki) przebiegu wzorcowego. Data zakończenia zależy od długości samego
przebiegu wzorcowego (jeżeli chcemy dodać odczyt od początku doby ustawiamy czas na godzinę
00:00, wtedy pierwsza próbka wzorca zostanie wprowadzona ze stemplem 00:15 dla kwantu
kwadransowego, czyli zgodnie z godziną rejestracji próbki).

Dodawanie przebiegów wzorcowych można zautomatyzować za pomocą dodatkowego modułu "
Harmonogramu Zadań".

1.6.2.4. Odczyty w danych wyliczanych (agregatach)

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu odczytów, przy próbie zamknięcia okna odczytów program
sprawdza czy zmodyfikowane odczyty występują w formułach danych wyliczanych. Jeżeli któryś z
odczytów występuje w jakiejś danej wyliczanej, wartości tej danej wyliczanej mogą zostać usunięte z
bazy danych w zakresie czasu takim jak wprowadzony właśnie odczyt pomiarowy, a następnie
przeliczone ponownie (w zależności od decyzji użytkownika).

W tym przypadku można zastosować jedną z dwóch strategii postępowania:
 Przeliczanie próbek danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje przeliczenie danych

wyliczanych zależnych (zagnieżdżonych w formułach), tj. usunięcie a następnie obliczenie nowych
wartości formuł, uwzględniając modyfikacje danych źródłowych. 
 Usuwanie próbek danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie próbek danych

wyliczanych zależnych. Odsuwa to proces obliczania wyliczanych do czasu, w którym wystąpi
konieczność ponownego użycia usuniętych danych. Uwaga! Niektóre aplikacje systemu SYDEL nie
odnajdą wartości usuniętych danych wyliczanych jeżeli nie zostaną one ponownie przeliczone.

Jeżeli w innych programach systemu SYDEL używamy korekt danych (patrz Korekty), możemy
wymusić za pomocą opcji "Uwzględniaj również wyliczane z korektą" automatyczne obliczanie
danych wyliczanych z uwzględnieniem korekt.

1.6.3. Ryczałty

Okno Ryczałty służy do wprowadzania, edycji i przeglądania ryczałtów kwotowych wyrażonych w
pieniądzu (PLN) zdefiniowanych w systemie.
Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzania zryczałtowanych wartości zużycia mediów należy skorzystać
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z opcji odczytów wartości zużycia.

Aby uruchomić edytor ryczałtów klikamy ikonę  na pasku narzędzi, wybieramy menu Edytory >
Ryczałty lub naciskając skrót klawiaturowy [Ctrl]+[R].

1.6.3.1. Dodawanie i edycja ryczałtu

W górnej części okna wyświetlona jest lista obiektów, dla których możemy wprowadzić dane
zryczałtowane. W dolnej części wyświetlają się ryczały wprowadzone dla zaznaczonego obiektu. 

Rys. Okno Ryczałty

Aby dodać nowy ryczałt należy w górnej części okna zaznaczyć obiekt, którego ryczałt dotyczy.
Następnie klikamy przycisk Wstaw nowy.

W dolnej części okna pojawi się nowy wiersz. W wierszu tym wpisujemy:
- początkową i końcową datę obowiązywania ryczałtu,
- kwotę ryczałtu,
- rodzaj okresu obowiązywania ryczałtu.

Ryczałt może obowiązywać:
 za wybrany okres.
 za miesiąc kalendarzowy (wtedy czas początku ryczałtu jest ustawiony na pierwszy dzień

wybranego miesiąca, a koniec na ostatni dzień wybranego miesiąca). 

Pole Operator wypełnia się automatycznie.

1.6.3.2. Ryczałty w danych wyliczanych (agregatach)

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu ryczałtów, przy próbie zamknięcia okna ryczałtów program
sprawdza czy zmodyfikowane ryczałty występują w formułach danych wyliczanych. Jeżeli któryś z
ryczałtów występuje w formule danej wyliczanej, wartości tej danej wyliczanej mogą zostać usunięte z
bazy danych w przedziale czasu w jakim obowiązuje ryczałt, a następnie przeliczone ponownie (w
zależności od decyzji użytkownika).

W tym przypadku można zastosować jedną z dwóch strategii postępowania:
 Przeliczanie próbek danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie a następnie

obliczenie nowych wartości próbek danych wyliczanych zależnych, uwzględniając modyfikacje
danych źródłowych w przedziale czasu (wstecz) obowiązywania ryczałtu. 
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 Usuwanie próbek danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie próbek danych
wyliczanych zależnych. Odsuwa to proces obliczania obliczenia próbek danych wyliczanych do
czasu, w którym wystąpi konieczność, ponownego ich użycia. Uwaga! Niektóre aplikacje systemu
SYDEL nie odnajdą wartości danych wyliczanych jeżeli nie zostaną one ponownie przeliczone.

Jeżeli w innych programach systemu SYDEL używamy korekt danych (patrz Korekty), możemy
wymusić za pomocą opcji "Uwzględniaj również wyliczane z korektą" automatyczne wyliczanie
próbek danych wyliczanych z korektą.

1.6.4. Korekty

Okno edytora korekt służy do wprowadzania korekt do surowych danych pomiarowych analogowych i
licznikowych znajdujących się już w bazie danych (automatycznie odczytanych). 
Dane surowe po skorygowaniu nie zmieniają swojej wartości, tak że zawsze można wrócić do danych
i wyników źródłowych. Każda z korekt zapamiętywana jest w osobnej komórce oznaczonej datą jej
wprowadzenia do systemu i identyfikatorem osoby wprowadzającej korektę. Każdą z funkcji
programu można wykonać z uwzględnieniem wprowadzonych korekt bądź też na danych surowych
(zależnie od ustawień konfiguracji programu).

Edytor korekt uruchamia się poprzez kliknięcie ikony  na pasku narzędzi, poprzez menu Edytory
> Korekta lub skrótem klawiaturowym [Ctrl]+[K].

Uwaga! 
Aby korekty były uwzględnione w wyliczaniu próbek danych należy ustawić w Konfiguracji obliczeń
programu opcję Dane do obliczeń na Źródłowe i korekty.

Okno korekty składa się z dwóch części. W górnej połowie są umieszczone obiekty podlegające
korekcie podzielone na pomiary analogowe i licznikowe. W dolnej połowie są  wyświetlane wszystkie
wprowadzone korekty dla zaznaczonego obiektu.
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Rys. Edytor korekt

1.6.4.1. Dodawanie i edycja korekty

Aby dodać korektę należy:
- W górnej części okna zaznaczamy obiekt, którego dane surowe chcemy skorygować. Naciskamy

przycisk Dodaj korektę  . W dolnej części pojawi się nowa pusta korekta.
- Wprowadzamy daty przedziału czasu od kiedy i do kiedy ma obowiązywać korekta, wartość korekty
(w jednostkach danego obiektu) oraz sposób rozłożenia wartości korekty we wskazanym przedziale
czasu.

Przedział czasu przykładowo podany w formie od 2008-12-20 do 2008-12-22 koryguje próbki danych
od kwantu 2008-12-20 00:15 - 2008-12-22 00:00 czyli dla dwu pełnych dni.

Wartość korekty możemy wprowadzić na kilka sposobów
 Równomiernie, tzn. dla każdego kwantu w okresie obowiązywania korekty do każdej próbki jest

dodawana taka sama wartość cząstkowa korekty, tak aby ich suma dała wartość oczekiwaną po
korekcie.
 Proporcjonalnie, tzn. wartość korekty jest rozdzielana proporcjonalnie do wielkości wszystkich

pojedyńczych próbek w czasie obowiązywania korekty, tak aby ich suma dała wartość oczekiwaną
po korekcie.
 Szczegółowo tzn. wartość korekty dla każdego kwantu (dla każdej wybranej próbki) wprowadzana

jest ręcznie przez użytkownika.

Korektę równomierną i proporcjonalną możemy wprowadzać z dokładnością do pełnego dnia. Jeżeli
chcemy skorygować dane dla mniejszego zakresu czasu należy użyć korekty szczegółowej dla całej
doby i poprawić tylko zakres wybranej próbki.

Po wypełnieniu pól akceptujemy zmiany klikając przycisk  .

Aby edytować korektę zaznaczamy ją a następnie klikamy przycisk  i wprowadzamy

zmiany, bądź usuwamy korektę za pomocą przycisku  i dodajemy nową. Po wprowadzeniu

zmian zatwierdzamy je przyciskiem  .
Po zatwierdzeniu korekty, program sprawdza czy korygowany element występuje w formułach danych
wyliczanych. Jeżeli korygowany element występuje w formule danej wyliczanej można wybrać jedną
z dwóch strategii postępowania:
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 Przeliczanie danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie próbek danych wyliczanych
(jeżeli dane wchodzące w skład formuły zostały skorygowane), a następnie obliczenie nowych
wartości z uwzględnieniem źródłowych wprowadzonych korekt.
 Usuwanie danych wyliczanych. Wybór tej opcji spowoduje usunięcie próbek danych wyliczanych w

kwantach, w których dane wchodzące w skład formuły zostały skorygowane. Odsuwa to proces
obliczania wyliczanych do czasu, w którym wystąpi konieczność, ponownego użycia usuniętych
danych wyliczanych. Uwaga! Niektóre aplikacje systemu SYDEL nie odnajdą wartości wyliczanych
jeżeli nie zostaną one ponownie przeliczone.

Rys. Wybór strategii przeliczania wyliczanych zależnych

1.6.4.2. Korekta szczegółowa

Korekta szczegółowych pozwala na korygowanie wartości z dokładnością do kwantu
kwadransowego. 

W celu wprowadzenia korekty szczegółowej należy ustawić zakres czasu, wybrać rodzaj korekty jako
"Szczegółowo", a następnie w polu wartość po korekcie należy wywołać edytor korekty szczegółowej 

. 

Rys. Lista korekt wprowadzonych do pomiaru

W oknie korekty szczegółowej wyświetlone są szczegóły pomiaru w korygowanym zakresie czasu.
Korektę możemy wprowadzić poprzez modyfikację pola "Wartość korekty" lub "Wartość po korekcie".
Do wprowadzania danych można wykorzystać schowek systemowy i wkleić wartości skopiowane np. z
arkusza kalkulacyjnego.
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Rys. Okno korekty szczegółowej

W dolnej części okna wyświetlane są odpowiednio:
 Suma wartości źródłowych
 Suma wartości korekt
 Suma wartość po korekcie

Opcja "Zapisz wartości zerowe korekty w przypadku statusu braku danych" pozwala na automatyczne
zerowanie korekty dla kwantów, w których nie nastąpił automatyczny odczyt danych (status BD – brak
danych). Pozwala to uniknąć zafałszowywania danych w momentach wystąpienia braku danych (np.
awaria źródła pomiarowego lub toru transmisji danych).

Pod dokonaniu korekty zatwierdzamy przyciskiem Ok.

1.6.5. Przebiegi wzorcowe

Przebiegi wzorcowe umożliwiają zapamiętanie ciągu wartości np. zużycia energii w określonym
przedziale czasowym w celu ich późniejszego wykorzystania w charakterze wzorca.

Zapamiętane przebiegi wzorcowe mogą posłużyć do 
 zamodelowania wykresu optymalnego zużycia wskazanego medium za pomocą odczytów

wprowadzanych na bazie wzorca (funkcja dostępna tylko dla wzorca z kwantem kwadransowym).
 zamodelowania warstwy prognozy w module Prognoza.

Podczas dodawania nowego wzorca należy określić jego jednostkę, wykładnik oraz kwant danych
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1.6.5.1. Edycja przebiegu wzorcowego

Przebieg wzorcowy można edytować na dwa sposoby, za pomocą 
 edytora graficznego
 edytora tabelarycznego

Edytor graficzny pozwala na zmianę wartości wskazanej próbki poprzez przesunięcie wierzchołka
słupka w górę lub w dół po uchwyceniu go myszą.  

Po zaznaczeniu grupy elementów na wykresie możliwa jest korekcja lub wyrównanie wybranych
wartości (prawy przycisk myszy).
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Korekcja krzywej - umożliwia dopasowanie sumarycznego zużycia dla zaznaczonych elementów
wzorca

W polu "wartość sumaryczna" należy podać oczekiwane zużycie. Pola "wartość maksymalna" i
"wartość minimalną" określającą górną i dolną granicę zakresu, w którym próbki będą korygowane.
Możliwe jest również ustawienie numeru próbki, od której nastąpi korekta (domyślnie od pierwszej
zaznaczonej próbki).

Korekcja do wartości - umożliwia ustawienie wybranej wartości dla wszystkich zaznaczonych próbek. 

Korekcja o wartość - umożliwia zmianę wartości dla wszystkich zaznaczonych próbek o wskazaną
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wartość względną lub bezwzględną. 

Wyrównanie do maksimum - umożliwia wyrównanie wszystkich zaznaczonych próbek do próbki o
wartości maksymalnej.
Wyrównanie do minimum - umożliwia wyrównanie wszystkich zaznaczonych próbek do próbki o
wartości minimalnej.
Wyrównanie do średniej - umożliwia wyrównanie wszystkich zaznaczonych próbek do wartości
średniej wyliczonej z tych próbek.

Edytor tabelaryczny pozwala na dodawania usuwanie i ręczne modyfikowanie wartości
poszczególnych próbek.
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 Możliwe jest również ustalenie daty początkowej, która pozwala na odpowiednie ostemplowanie
próbek zgodnie z kwantem wzorca.

Za pomocą przycisków  można przełączyć edytor w tryb wyświetlający "Krzywą wzrostu". W
trybie tym wprowadzone dane interpretowane są jako strumień (np. moc, w punkcie początkowym)
oraz wartości, które należy osiągnąć w poszczególnych kolejnych punktach. Na podstawie tych
informacji program wylicza wartości poziomów (np. energii) w każdym kwancie.
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Rys. Wartości wprowadzane w trybie "Krzywa wzrostu"

Wartości wprowadzone w trybie "Krzywa wzrostu" można przedstawić również w formie
odpowiedniego wykresu.

Rys. Wykres w trybie "Krzywa wzrostu"

Za pomocą przycisku  można wczytać do wzorca wartości poszczególnych próbek z istniejącego,
wskazanego pomiaru licznikowego. Pozwala to zastosować jako bazę wzorca zarejestrowaną w
systemie sytuację ruchową, którą następnie możemy poddać korektom.
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Rys. Okno wyboru pomiaru oraz zakresu danych do wczytania.

W tym celu należy wskazać pomiar oraz ustawić przedział czasu jaki wskazując dane (próbki), które
chcemy wczytać do wzorca.

1.6.6. Profile zużycia

Okno profili zużycia służy do wprowadzania rozkładu wartości w poszczególnych godzinach doby.
Rozkład taki definiowany jest dla każdego sezonu.
Za pomocą profili (np. profili energii) możemy zdecydować jaka część zużycia w danej dobie zostanie
rozdysponowana na poszczególne godziny tej doby (strefy).

1.6.6.1. Edycja profili zużycia

Z lewej strony okna możemy dodać, bądź usunąć profil za pomocą przycisków 

.
Wprowadzamy nazwę profilu a następnie klikając na pole w kolumnie "Opis" mamy możliwość
wprowadzenia opisu profilu.
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Rys. Okno profili zużycia

Dane można wprowadzać bezpośrednio do tabeli programu lub wkleić z arkusza kalkulacyjnego (np.
Excel) metodą kopiuj-wklej.
Suma wartości z całej kolumny, za 24 godziny powinna wynosić 1 (cała wartość dobowa zostaje
rozdysponowana). Jeżeli tak nie jest program sygnalizuje taką sytuacje poprzez podświetlanie
wartości sumy na czerwono.
Odpowiednio skonfigurowany profil można wykorzystać podczas wprowadzania odczytów.

1.6.7. Taryfy

Pojęcie taryfy w systemie Sydel oznacza strukturę danych umożliwiającą zamodelowanie taryf
elektroenergetycznych (np. A23, B23) i innych taryf umownych, będących szablonem do
dokonywania rozliczeń kwotowych (w złotych) zużycia wszelakich mediów energetycznych. Struktura
danych taryfy umożliwia uwzględnienie wszelkich wymaganych przepisami prawa energetycznego
składników kosztów (np. akcyza, opłata z podziałem na część stałą i zmienną, przekroczenia itp.).
Połączenie taryfy i cennika (patrz dalej) umożliwia dokonywanie rozliczania dowolnego medium
energetycznego według przyjętych zasad. 
Ponadto odpowiednio skonfigurowane taryfy mogą służyć również do tworzenia własnych zestawień
zużycia mediów i wynikających z tego kosztów z podziałem na wydziały (oddziały firmy), zmiany,
brygady, dni tygodnia itp.

Kreator taryf jest narzędziem służącym do tworzenia nowych taryf, edycji istniejących oraz
przyporządkowania im czasu i kosztów jednostkowych.

Dostęp do kreatora uzyskujemy poprzez menu Edytory > Taryfy (Cenniki), ikonę  na pasku
narzędzi lub skrótem [Ctrl]+[T].
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Rys. Edytor taryf

1 - pole wyboru taryfy,
2 - pole wyboru sezonu,
3 - pole wyboru strefy,
4 - pole przyporządkowania godzin do strefy,
5 - pole przyporządkowania godzin do strefy dni specjalnych (np. sobót, niedziel),
6 - pasek informacyjny wybranej taryfy.

1.6.7.1. Dodawanie nowej taryfy

W celu dodania nowej taryfy naciskamy przycisk Dodaj taryfę w górnej części okna Kreatora taryf. W
oknie Taryfa wprowadzamy Nazwę taryfy oraz Opis taryfy i przyciskamy Zatwierdź.

Rys. Okno dodawnia nowej taryfy

Dodatkowe opcje taryfy:
 Grupa taryfowa - pozwala na przyporządkowanie danej taryfy do odpowiednich grup taryfowych

(tylko informacyjnie).
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 System wielobrygadowy - zaznaczenie tej opcji umożliwia tworzenie taryfy, w której przynależność
przedziałów czasowych do odpowiednich stref reguluje odrębny harmonogram. Taka taryfa
pozwala np. na obliczenia wskaźników efektywności (np. zużycia mediów na jednostkę produkcji,
kosztów jednostkowych itp.) z podziałem na poszczególne brygady.
 Przesunięcie godziny rozpoczęcia doby (w godzinach) - umożliwia dostosowanie godziny w dobie,

w której ma rozpoczynać się nowy dzień dla danej gospodarki energetycznej (elektryczna, gazowa
itp.). Pozwala do np. na obliczanie wskaźników zmianowych, gdzie doba rozpoczyna się o 6 rano i
kończy o 6 rano dnia następnego. Przesunięcie to jest przede wszystkim wymagane do poprawnej
interpretacji tzw. dni specjalnych tak aby np. weekend zaczynał się dopiero w sobotę o 6 rano,
kiedy pracę kończy ostatnia zmiana.

1.6.7.1.1.  Taryfa standardowa

Taryfa standardowa może być wykorzystywana do definicji np. taryf energetycznych (energii
elektrycznej, ciepła, gaz itd.), taryf zmianowych, w których dane zagregowane są pod kątem godzin
pracy poszczególnych zmian (każda strefa reprezentuje jedną zmianę). Możemy ją również
wykorzystać do obliczania wskaźników jednostkowego zużycia, jednostkowego kosztu i kosztów z
podziałem np. na dni tygodnia, kwartały itp.

Po utworzeniu nowej taryfy zaznaczamy ją w oknie kreatora taryf i naciskamy przycisk Nowy sezon.
Sezony służą do rozróżnienia np. taryfy letniej i zimowej. W wywołanym oknie wpisujemy nazwę
sezonu, pod którą będzie on widoczny w systemie, wprowadzamy opis i wybieramy rodzaj Definicji
stref:

- Wszystkie dni tygodnia (bez dni specjalnych)
- Osobna definicja dla dni specjalnych (np. świąt)
- Osobna definicja dla sobót, niedziel i dni specjalnych (np. świąt)
- Osobna definicja dla każdego dnia tygodnia (bez dni specjalnych)
- Osobna definicja dla każdego dnia tygodnia i dni specjalnych (np. świąt)

Rys. Okno Dodawania sezonu

W przypadku kiedy tworzymy strefę z osobną definicją dni specjalnych należy zaznaczyć, które grupy
dni mają być traktowane jako dni specjalne. Możliwe jest również połączenie wielu grup poprzez ich
zaznaczenie. Negacja pozwala na wyłączenie pewnej grupy dni z dni specjalnych. 
Przykład. 
W sytuacji kiedy mamy wybraną opcję "Osobna definicja dla sobót, niedziel i dni specjalnych (np.
świąt)" i chcemy aby wybrana sobota nie należała do dni specjalnych taryfy należy ją dodać w
kalendarzu do grupy "Weekendy pracujące" zaznaczyć ja w oknie dni specjalnych oraz wybrać opcję
"Negacja". Wtedy każdy dzień z grupy "Weekendy pracujące" zostanie wyłączony z dni specjalnych.
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Logikę uwzględniania lub wykluczania pewnych grup z dni specjalnych można regulować poprzez zmianę kolejności ich
występowania na liści za pomocą metody Przeciągnij i Upuść (Drag&Drop).

Gdy mamy utworzoną nazwę sezonu zaznaczamy ją a następnie klikamy Dodaj zakres sezonu i
wybieramy kiedy dany Sezon ma występować. 

Rys. Dodawanie zakresu dla sezonu

Aby dodać zakres sezonu taki jak 1 październik - 31 marzec dodajemy dwa zakresy (pierwszy od 1
stycznia do 31 marca, drugi od 1 października do 31 grudnia).

Rys. Utworzone sezony w taryfie

Po utworzeniu Nowego sezonu tworzymy pierwszą strefę w tym Sezonie . Jednym z rodzajów taryf
elektroenergetycznych jest taryfa czasowa (dwu- lub trój- czasowa), polegająca na uzależnieniu ceny
energii elektrycznej od pory dnia lub nocy. W taryfie dwu-strefowej rozróżnia się strefę dzienną i
nocną, a w taryfie trój-strefowej - strefę szczytową, dzienną i nocną. Okresy trwania poszczególnych
stref czasowych, a zwłaszcza strefy szczytowej i dziennej, mogą się zmieniać w ciągu roku. Strefą
nazywa się typ okresu, w którym występuje dana cena jednostkowa dla rozliczanej gospodarki (np.
"Szczyt poranny" w gospodarce energią elektryczną).
W tym celu zaznaczamy odpowiednią taryfę i naciskamy przycisk Dodaj strefę. W oknie Strefy
wprowadzamy Nazwę strefy, opis strefy oraz wybieramy jej kolor.
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Rys. Okno Dodaj strefę

Po dodaniu stref ustawiamy plan doby. Każdej godzinie doby (w każdym sezonie osobno) można
indywidualnie przyporządkować osobną strefę. Aby tego dokonać wybieramy interesujący nas sezon
w taryfie oraz zaznaczamy, która godzina należy do której strefy w dolnym oknie Kreatora taryf. Dla

wybranych godzin pojawi się przy odpowiedniej strefie znaczek . Jeżeli chcemy zaznaczyć cały
zakres godzin możemy zaznaczyć pierwszą godzinę przedziału, a następnie trzymając klawisz CTRL
zaznaczyć ostatnią godzinę przedziału. W ten sposób program automatycznie zmieni stan wszystkich
elementów na lewo od końca zakresu aż do napotkanego elementu o tym samym stanie.

Symbol  oznacza, że godzina nie została jeszcze zdefiniowana.

Rys. Kreator taryf, plan doby

Gdy poprawnie zdefiniujemy taryfę na pasku informacyjnym okna kreatora taryf (dla nowo utworzonej
taryfy) Stan taryfy, Stan sezonów oraz Stan stref pojawią się napisy Zdefiniowane.

Rys. Pasek informacyjny stanu taryfy

Następnym krokiem jest wprowadzenie cennika.

1.6.7.1.2.  Taryfa systemu wielobrygadowego

Taryfa dla systemu wielobrygadowego to specjalny typ taryfy, w której przynależność przedziałów
czasowych do odpowiednich stref reguluje oddzielny harmonogram. Taka taryfa pozwala np. na
obliczenia wskaźników efektywności i kosztów z podziałem na poszczególne brygady, które pracują
cyklicznie na różnych zmianach. Rozwiązanie to jest na tyle elastyczne, ze pozwala zamodelować
wszystkie znane systemy pracy ciągłej (n-zmianowy dla m-zespołów).
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Do taryfy systemu wielobrygadowego należy dodać poszczególne zmiany wraz z zakresami godzin
pracy. W tym celu za pomocą przycisku "Dodaj zmianę" wprowadzamy kolejne zmiany (nazwę oraz
jej opis).

Dla każdej zmiany dodajemy zakres godzin, w których dana zmiana obowiązuje.

Dla każdej zmiany można zdefiniować klika zakresów godzin.

W następnej kolejności należy dodać strefy, w przypadku taryf systemu wielobrygadowego
reprezentują poszczególne brygady.



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

68

Na tym etapie mamy zdefiniowane wszystkie brygady oraz zmiany na których te brygady mogą
pracować. W kolejnym etapie należy zdefiniować harmonogram, który jednoznacznie przyporządkuje
poszczególne brygady do zmian w wybranym przedziale czasu. W tym celu ustawiamy za pomocą
kalendarza prezentowany zakres harmonogramu (program na bieżąco sprawdza czy w wybranym
zakresie cały harmonogram został zdefiniowany tzn. czy dla każdego dnia harmonogramu zostały
przypisane wszystkie zmiany do poszczególnych brygad).

W oknie edycji harmonogramu dla wybranej brygady podajemy liczbę porządkową zmiany, na której
dana brygada będzie pracować.

Jeżeli dla danego dnia nie mamy pełnej obsady brygad na zmianach wiersz zostaje podświetlony na
czerwono. Jeżeli mamy wypełniony np. cały cykl pracy brygad możemy go zaznaczyć, skopiować do
schowka (CTRL+C) i wkleić na kolejny okres (CTRL+V) . Można również taki harmonogram
przygotowywać np. w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie wkleić do okna harmonogramu.
Należy pamiętać o systematycznym uzupełnianiu harmonogramu tak aby wybrany okres czasu był
odpowiedni zdefiniowany przed przystąpieniem do wykonywania obliczeń. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku, gdy na podstawie takiej taryfy generowane są raporty za pomocą
dodatkowych modułów jak "Harmonogram Zadań" czy serwera aplikacji udostępniającego publikacje
raportów.

1.6.7.2. Przyporządkowanie taryfy węzłowi/gałęzi

Aby przyporządkować stworzoną taryfę do danego węzła (czyli określić według jakich zasad
rozliczane będą koszty składników zawartych w węźle) należy w oknie głównym aplikacji kliknąć
prawym przyciskiem myszy na wybranym węźle i wybrać z menu kontekstowego Przypisz taryfę
węzłowi.

Aby przyporządkować stworzoną taryfę do danej gałęzi należy w oknie głównym aplikacji kliknąć
prawym przyciskiem myszy na wybranej gałęzi i wybrać z menu kontekstowego Przypisz taryfę gałęzi.

Aby sprawdzić, jaka taryfa jest przyporządkowana danemu węzłowi lub gałęzi należy w oknie
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głównym aplikacji zaznaczyć wybrany węzeł lub gałąź, a nazwa taryfy pojawi się w polu poniżej
drzewa.

Przypisywanie taryfy węzłowi

Lista taryf
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Przypisana taryfa węzłowi
 

1.6.7.3. Cenniki

Cennik jest zestawem cen jednostkowych (np. zużywanego medium), który powiązany z taryfą
pozwala na rozliczanie kwotowe np. zużycia energii elektrycznej.
Program obsługuje dwa typy cenników
Cenniki standardowe - wykorzystywane do prostych wyliczeń kosztów w postaci iloczynu (ilość) *
(cena jednostkowa).
Cenniki parametryzowane - wykorzystywane do wyliczeń kosztów wieloskładnikowych, jak np.:  koszt
sprzedaży i dystrybucji energii elektryczne, ciepła, gazu itp.

1.6.7.3.1.  Cenniki standardowe

Cennik standardowy służy do obliczania kosztów w uproszczonej formie: koszt = (ilość) * (cena
jednostkowa)  

Rys. Przykładowe rozliczenie wykorzystujące możliwości cennika standardowego

1.6.7.3.1.1.  Dodawanie i edycja cennika standardowego

W celu dodania nowego cennika zaznaczamy taryfę dla której chcemy utworzyć cennik, a następnie
klikamy przycisk Otwórz cenniki standardowe
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Rys. Okno cenników

Następnie klikamy Dodaj cennik i podajemy jego nazwę, opis oraz ustawiamy wykładnik jednostki, dla
której obliczane są koszty.

Rys. Okno dodawania cennika

Opcja "Wykładnik" wymusza sprowadzenie wartości źródłowych pomiarów do wskazanego wykładnika
tzn. jeżeli w cenniku ustalimy wykładnik na M (Mega) to np. dla energii elektrycznej wartość energii
zostanie  sprowadzona do MWh, a następnie wymnożona przez cenę jednostkową (należy pamiętać
że ceny również należy podać w zł/MWh).

Po dodaniu Cennika klikamy Dodaj okres i ustawiamy datę od kiedy ma zacząć obowiązywać Cennik

Rys. Okres obowiązywania cennika

Następnie klikamy w Cenę jednostkową odpowiedniej strefy i wprowadzamy ją.
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Rys. Dodawanie ceny w strefie

Po wprowadzeniu cen dla wszystkich stref cennik jest gotowy do użycia.

1.6.7.3.2.  Cenniki parametryzowane

Cennik parametryzowany pozwala na złożone obliczanie kosztów na podstawie własnych algorytmów
obliczeniowych.
Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie w wyliczanym koszcie składników, które nie zależą wprost
proporcjonalnie od ilości zużytego medium energetycznego (na przykład akcyzy, składniki stałe
kosztu, dodatkowe składniki zmienne itp.). 
Tworzenie cenników parametryzowanych możliwe jest również przy wykorzystaniu wcześniej
zdefiniowanych szablonów, co znacznie upraszcza proces konfiguracji cennika.

Rys. Przykładowe rozliczenie wykorzystujące możliwości cennika parametryzowanego
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1.6.7.3.2.1.  Konfiguracja cennika parametryzowanego

W celu dodania cennika parametryzowanego zaznaczamy wybraną taryfę, a następnie klikamy na

przycisk .

 

rys. Okno edytora taryf.

W oknie edycji cennika parametryzowanego możemy dodać nowy cennik.

Rys. Okno dodawania cennika

Opcja "Wykładnik" wymusza sprowadzenie wartości źródłowych pomiarów do wskazanego
wykładnika. W przypadku cenników parametryzowanych o wykładniku każdego ze składników
cennika, decyduje odpowiedni algorytm obliczeniowy tego składnika (tzn. skrypt), który powinien
sprowadzić wartości przygotowane przez program do wykładnika z jakim dany algorytm pracuje.
Wykładnik ten należy tak dobrać aby nie stracić odpowiedniej precyzji, dla żadnego ze składników
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cennika. Dodanie okresu obowiązywania cennika blokuje możliwość zmiany w/w wykładnika.

Przykład dla energii elektrycznej:
Załóżmy, że zużycie energii elektrycznej w rozpatrywanym okresie czasu wynosiło 1 275,345 [kWh].
Jeżeli wykładnik cennika ustawimy np. na M (Mega), ustawiając jednocześnie precyzję na zero miejsc
po przecinku, program przygotuje nam wartości zużycia w mega watogodzinach tj. 1 275 [MWh].
Składnik cennika, dla którego algorytm obliczeniowy wymusza obliczenia na [kWh] sprowadzi w/w
wartość do kilo watogodzin uzyskując wartość 1 275 000 [kWh] tracąc tym samym właściwą precyzję
obliczeń.

Wykładnik cennika należy tak dobrać, aby nie był on większy od wykładnika z jakim działają
algorytmy obliczeniowe poszczególnych składników. W skrajnych przypadkach źle dobrany
wykładnik może prowadzić do wyzerowania wartości składnika. 

W kolejnym kroku  dodajemy okres jego obowiązywania. Można także korzystać z istniejącego
cennika, dodawać nowe okresy, edytować je, a następnie dodawać i edytować jego elementy.

Po kliknięciu na "Dodaj okres", lub "Edytuj okres" otwiera się okno z wyborem daty.

rys. Okno wyboru daty początku okresu.

Za pomocą "początkowego okresu obowiązywania cennika", możemy zachować pełną historię zmian
w cenniku. Dodawanie kolejnych okresów pozwala na uwzględnienie zmian parametrów cennika (cen
itp.), a nawet elementów składowych cennika wraz z algorytmami obliczeniowymi. W przypadku
zmian zaistniałych w trakcie okresu rozliczeniowego, pozwala  to na podział rozliczenia na okresy, w
których obowiązywały np. różne ceny, ich składowe, algorytmy obliczeniowe i poprawne wyliczenie
kosztów dla całego rozliczenia.

W oknie edycji cennika parametryzowanego, po wybraniu okresu dostępne są następujące zakładki:

- Parametry cennika (parametry, które wchodzą do algorytmów obliczeniowych np: ceny, stawka VAT
itp.)
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rys. Okno cenników parametryzowanych. Parametry cennika.

- Składniki cennika (elementy wchodzące w skład zestawienia np.: opłaty za dystrybucję, abonament,
wskazania itp.)

rys. Okno cenników parametryzowanych. Składniki cennika.

W celu skonfigurowania okresu obowiązywania cennika, możemy skorzystać z przygotowanych 
szablonów, które upraszczają proces konfiguracji. Możliwa jest również całkowicie ręczna
konfiguracja wszystkich elementów cennika, wymaga to jednak biegłej znajomości mechanizmu
działania rozliczeń na bazie cenników parametryzowanych oraz podstawowych zasad programowania
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algorytmów w dostępnych językach skryptowych. Kolejna metoda to kopiowanie zawartości okresu z
istniejącego już okresu.

Zaznaczamy okres obowiązywania cennika, a następnie klikamy przycisk .

Wybieramy szablon z listy dostępnych szablonów bazowych.

Rys. Lista dostępnych szablonów bazowych

W kolejnym kroku wybieramy listę parametrów związanych z cennikiem.

W kolejnym kroku wybieramy algorytmy obliczeniowe związane z cennikiem. Ponieważ asystent
sugeruje tylko te algorytmy, które są wykorzystywane przez składniki szablonu pozostawiamy
wszystkie znaczone i przechodzimy do następnego kroku.
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Rys. Lista algorytmów związanych z szablonem cennika

W kolejnym kroku wybieramy elementy składowe cennika.

Rys. Lista składowych związanych z szablonem cennika

Po wybraniu przycisku  rozpoczyna się proces automatycznego wprowadzania
wybranych elementów do okresu cennika.
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Rys. Informacja o wprowadzonych zmianach.

W przypadku jeżeli któryś z parametrów istnieje już w wybranym okresie, program poinformuje o
możliwości zastąpienia istniejącego parametru. Wiąże się to jednak z nadpisaniem wartości
wprowadzonych dla tego parametru.

Jeżeli któryś z algorytmów istnieje już w systemie, ale jego kod źródłowy różni się od kodu
dostarczonego z szablonem, program poinformuje o możliwości aktualizacji tego algorytmu w bazie
danych. Różnica może wystąpić w przypadku kiedy algorytm został zmodyfikowany ręcznie w
systemie lub algorytm został zaktualizowany w szablonie (poprawki błędów itp.).

Po zakończeniu w wybranym okresie pojawiają się wskazane w kreatorze elementy.

W zakładce "Parametry cennika" mamy dostępne dwa typy parametrów:

1. Parametry proste (jedna wartość, niezależnie od strefy)
2. Parametry taryfowe (dla każdej strefy w taryfie parametr może przyjmować inną wartość)
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rys. Okno cenników parametryzowanych. Parametry cennika.

po kliknięciu na przycisk "Dodaj zmienną" lub "Edytuj zmienną" otworzy się okno, w którym możemy
edytować następujące cechy parametru:

 Nazwa zmiennej
 Typ 
 Opis
 Wartość
 Wykładnik
 Jednostka
 Waluta/wartość - określa czy jednostką ma być sama wartość (np. Wh), czy też waluta/wartość (np.

zł/Wh).

rys. Okno edycji parametru.

W dolnej części okna znajdują się parametry taryfowe zmieniające wartość zależnie od strefy. W celu
ustawienia wartości takiego parametru należy zaznaczyć jeden z parametrów i kliknąć na "Edytuj
wartość".
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rys. Okno edycji wartości.

Pod zakładką "Składniki cennika" możemy konfigurować składnikami cennika dodając nowe, edytując
czy usuwając istniejące elementy.

rys. Okno cenników parametryzowanych. Składniki cennika.

Składniki cennika posiadają następujące cechy:

 Aktywność  (Pozwala na włączenie lub wyłączenie składnika w zestawieniach wykorzystujących
edytowany cennik)
 Symbol (unikatowy w obrębie okresu obowiązywania cennika)
 Nazwa (Opis) (wykorzystywana przez algorytm do opisania elementu na zestawieniu)
 Grupa (logiczne uporządkowanie składników)
 Przypisany algorytm (dostępny po dwukrotnym kliknięciu w składnik)

Symbol składnika służy do jednoznacznej identyfikacji składnika co umożliwia stosowanie różnych
opisów tego samego składnika w zależności od okresu lub innych potrzeb użytkownika. 

Edycja składnika wraz ze zmianą przypisanego algorytmu obliczeniowego, a także edycję samego
algorytmu, możliwa jest po dwukrotnym kliknięciu w składnik cennika.
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Rys. Edycja źródła algorytmu obliczeniowego.

Z listy można wybrać algorytm według którego obliczany jest składnik cennika:

Przycisk  służy do edytowania nazwy algorytmu.

Przycisk  służy do usuwania wybranego algorytmu z systemu.
(UWAGA! Program nie pozwala usuwać algorytmu jeżeli jest on wykorzystywany przez inne
składniki).
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Przycisk  służy do tworzenia nowego algorytmu (w tym momencie generowana jest unikatowa
sygnatura algorytmu).

Przycisk  służy do załadowania kodu źródłowego algorytmu z pliku.

Przycisk  służy do zapisania kodu źródłowego algorytmu do pliku. Sugerowania nazwa pliku
zbudowana jest z kilku członów np.:

"EE_OPLATA_ZMIENNA_PRZESYL.{ADD2D3E8-D455-45F1-877F-30681361A67F}.cpp"

 EE_OPLATA_ZMIENNA_PRZESYL - symbol składnika.
 {ADD2D3E8-D455-45F1-877F-30681361A67F} - unikatowa sygnatura algorytmu (GUID).
 cpp - rozszerzenie nazwy pliku zależy od wybranego języka skryptowego.

Za pomocą grupy przycisków  możemy przywrócić lub cofnąć przywrócone zmiany w
kodzie źródłowym algorytmu.

Algorytm może zostać napisany w jednym z dostępnych języków skryptowych:

 C++Script
 JScript
 PascalScript
 BasicScript

Za pomocą menu  można ustawić język skryptowy w jakim napisany jest
algorytm.

 
Składniki można podzielić na grupy, które edytujemy klikając na przycisk "Grupy składników".

rys. Okno edycji grup.

W przypadku dodawania kolejnych okresów obowiązywania cennika, związanych np. ze zmianą cen,
możemy skorzystać z mechanizmu kopiowania parametrów i składników metodą "przeciągnij i
upuść". 
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Po przeciągnięciu i upuszczeniu z okresu źródłowego na docelowy pojawia się okno z możliwością
wyboru typu elementów do skopiowania, jak na rysunku poniżej.

rys. Okno kopiowania

Po zatwierdzeniu przyciskiem "Ok" elementy zostaną skopiowane do wskazanego okresu.

1.6.8. Firmy

Ponieważ program umożliwia rozliczanie i fakturowanie kosztów dla wielu kontrahentów (np.
oddziałów, firm zewnętrznych będących odbiorcami mediów) zawiera również bazę danych
kontrahentów. Dane w niej zawarte pozwalają na spersonalizowanie zestawień dedykowanych dla
konkretnego kontrahenta. 
Każdy z nich może być zasilany z jednego lub wielu punktów poboru medium (przyłączy). Program
umożliwia rozliczanie zbiorcze każdego z kontrahentów, nawet jeżeli dla każdego z przyłączy
obowiązują inne zasady umowne. Patrz dalej Lista umów.

W zakładce menu Edytory > Firmy możemy dodać kontrahenta do listy, usunąć, bądź zmienić dane
firmy, które znajdują się po prawej stronie okna.
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rys. Okno firmy

W celu edycji parametrów zawartych umów zaznaczamy interesującą nas firmę i klikamy na przycisk 

 Lista umów.
Po zakończeniu edycji należy zatwierdzić, bądź anulować wprowadzone zmiany przyciskami 

. Jeżeli tego nie zrobimy i będziemy chcieli zamknąć okno, program zapyta
nas czy zapisać zmiany.

1.6.8.1. Lista umów

W celu edycji parametrów zawartych umów zaznaczamy interesującą nas firmę i klikamy na zakładkę
 Lista umów.

rys. Menu główne
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rys. Okno główne

W oknie po lewej stronie mamy strukturę drzewa zawierająca kolejno:
1. listę umów,
2. początek okresu obowiązywania umowy,
3. przyłącza, z których pobierane będą dane dotyczące poboru danego medium energetycznego do
obliczeń.

W oknie po prawej stronie możemy zmieniać parametry umowy, okresu, bądź też przyłączy, w
zależności od zaznaczonej pozycji.

1.6.8.1.1.  Umowy

Chcąc dodać umowę, wchodzimy w zakładkę Dodaj umowę i pojawia nam się okno z wyborem taryfy.
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rys. Lista taryf

Taryfy możemy tworzyć w kreatorze taryf.

Po wybraniu interesującej nas taryfy pojawia się nowy wpis na liście umów.

rys. Lista umów

Z prawej strony okna Listy umów, kiedy zaznaczona jest pozycja wybranej umowy możemy zmienić
jej nazwę, nadać opis, nadać za pomocą wzorców nagłówek, tytuł i stopkę zestawienia, a także
wzorzec opisu okresu rozliczeniowego.
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rys. Konfiguracja umowy

Poniższe zestawienie prezentuje umiejscowienie poszczególnych pozycji:

1 - nagłówek
2 - tytuł
3 - opis okresu rozliczeniowego
4 - stopka  
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rys. Przykładowe zestawienie pokazujące umiejscowienie poszczególnych pozycji z konfiguracji umowy.

Każda z pozycji wzorców może mieć kilka predefiniowanych wyrażeń. Wzorce można także
konfigurować samodzielnie za pomocą własnego tekstu oraz dostępnych wyrażeń i funkcji.

Przykładowe wzorce dostępne dla nagłówka i tytułu zestawienia:

rys. Wzorce wyrażeń

Formuła nr1:

Sprzedaż za [FormatDateTime("mmmm yyyy",EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,))]

powoduje pojawienie się w zestawieniu nagłówka w stylu:
Sprzedaż od dd1-dd2.mm.rrrr. (np. Sprzedaż od 01-31.01.2012 r.).
Fraza 
EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,) 

odpowiada za datę końcową, od której odjęte jest 15minut, ponieważ dane odbierane są przez
system w 15 minutowych odstępach (pierwsza dana w dniu dostępna jest o 00:15, ostatnia o 24:00,
co już kolidowało by z kolejnym dniem).
W efekcie otrzymujemy w zestawieniu nagłówek "Sprzedaż za 01-31.01.2012", a nie "Sprzedaż za
01-01.02.2012".

Formuła nr2:

Sprzedaż od [FormatDateTime("dd",BeginDate)] do [FormatDateTime("dd.mm.yyyy",EndDate)] r.

powoduje pojawienie się w zestawieniu nagłówka w stylu:
Sprzedaż od dd1 do dd2.mm.rrrr r.(np. "Sprzedaż od 01 do 5.01.2012 r" ).

Formuła nr3:

Sprzedaż od [FormatDateTime("dd",BeginDate)] do [FormatDateTime("dd.mm.yyyy",EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,))] r.

powoduje pojawienie się w zestawieniu nagłówka w stylu:
Sprzedaż od dd1 do dd2.mm.rrrr r.(np.Sprzedaż od 01 do 4.01.2012 r )
Z uwzględnieniem 15 minutowego przesunięcia.

Koncesja na handel energią - jest to informacja dla wybranych algorytmów obliczeniowych, aby nie
doliczać podatku akcyzowego (interpretacja tego parametru zależy od implementacji danego
algorytmu i jest uwzględniana w predefiniowanych algorytmach EE_CZYNNA i EE_AKCYZA).
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Rozliczenie tworzone z wyprzedzeniem -  jest to informacja dla wybranych algorytmów obliczeniowych
o tym, że zakres czasowy wybrany jest np. od 25-tego stycznia 2012r. do 25-tego lutego 2012r.
jednak obliczanie tego składnika ma nastąpić dla miesiąca lutego, czyli od 1-go lutego 2012r. do 1-go
marca 2012r. (interpretacja tego parametru zależy od implementacji danego algorytmu i jest
uwzględniana w predefiniowanych algorytmach EE_SKLADNIK_STALY_STAWKI_SIECIOWEJ,
EE_STAWKA_OPLATY_KDT). W związku z przyjętymi założeniami rozliczenie z wyprzedzeniem
ogranicza możliwości rozliczenia zakresu do jednego miesiąca.

Termin płatności w dniach - informacja wykorzystywana np. podczas eksportu zestawień do systemu
SAP.

1.6.8.1.2.  Okresy

Chcąc dodać nowy okres do umowy zaznaczamy umowę i wybieramy z górnego menu opcję "Dodaj

okres", następnie wybieramy datę i operację kończymy za pomocą przycisku .

rys. Okno listy umów. Wybór okresu.

Zaznaczając któryś z istniejących już okresów możemy go usunąć, bądź też edytować jego datę, a
także zmienić elementy, które mają być zawarte w zestawieniach.

Zawartość okresu można wypełniać ręcznie lub skopiować elementy przyłącza dla wybranego okresu
metodą "przeciągnij i upuść" z innego okresu. W tym celu należy zaznaczyć okres, z którego chcemy
skopiować dane a następnie przeciągnąć go na okres, do którego chcemy kopiować. 

Po wykonaniu operacji pojawia się okno, w którym wybieramy rodzaje elementów do skopiowania.
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W przypadku ręcznego wypełniania okresu można skorzystać z przygotowanych szablonów

rys. Okno dodawania elementów cennika na bazie szablonu. Cz.1

Po wybraniu bazowego szablonu, przechodząc do kolejnych opcji przyciskiem , z listy
wybieramy Parametry umowy
Uwaga! Parametry umowy są dodawane do każdego zdefiniowanego przyłącza. Jeżeli okres
obowiązywania umowy nie zawiera jeszcze przyłączy można ten krok powtórzyć po dodaniu
przyłączy (na poziomie całego okresu lub pojedynczego przyłącza).
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rys. Okno dodawania parametrów przyłącza na bazie szablonu. Cz.2

Po wybraniu parametrów umowy, przechodząc do kolejnych opcji przyciskiem , z listy
wybieramy Elementy składowe.

rys. Okno dodawania elementów cennika na bazie szablonu. Cz.3

Po pomyślnym zakończeniu pracy kreatora nowy okres obowiązywania umowy zostanie wypełniony
wybranymi elementami.
W okresie obowiązywania umowy możemy również skonfigurować listę składników cennika, które
należy obliczać. W przypadku kiedy filtrowanie jest nieaktywne obliczane będą wszystkie składniki
aktywne w cenniku. W przypadku kiedy filtrowanie jest aktywne należy zaznaczyć te składniki, które
mają zostać obliczone. Należy pamiętać, że wszystkie składniki muszą być zdefiniowane i aktywne
również na poziomie cennika.
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Element cennika można dodać również ręcznie za pomocą funkcji "Dodaj element". Wprowadź
symbol i opis elementu. Podczas filtrowania składników istotne znaczenie ma symbol, opis ma
charakter tylko informacyjny i nie musi odpowiadać opisowi pozycji w cenniku.

1.6.8.1.3.  Przyłącza

Okno definicji przyłączy dzieli się na 2 zakładki - Pomiary przyłącza oraz Parametry przyłącza.

rys. Okno przyłącza. Pomiary przyłącza.

W zakładce "Pomiary przyłącza" za pomocą przycisków  oraz  możemy
dodawać oraz usuwać pomiary należące do wybranego przyłącza.

Każdy dodany pomiar musi mieć zdefiniowany:
1. Współczynnik, który definiuje jaka cześć pomiaru zostanie użyta do rozliczenia (domyślnie 1 tzn.

100% wartości pomiaru).
2. Interpretacja, która definiuje jak pomiar jest interpretowany w rozliczeniu:
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 Energia Czynna (+P) [Import]
 Energia Bierna (+Q) [Indukcyjna]
 Energia Bierna (-Q) [Pojemnościowa]
 Energia Czynna (-P) [Eksport]
 Ciepło (Q) [Energia cieplna]
 Media (V) [Nośnik ciepła]

W przypadku kiedy do jednego przyłącza dodany zostanie więcej niż jeden pomiar o tej samej
interpretacji fizycznej, wartość brana do rozliczenia będzie sumą wartości poszczególnych pomiarów
składowych. Pozwala to na rozliczenie kilku fizycznych przyłączy (liczników) jako jedno przyłącze
logiczne. W przypadku szablonu energii elektrycznej możliwe jest określenie ilości przyłączy
fizycznych w parametrze "Waga Przyłącza" w celu poprawnego naliczenia abonamentu.

rys. Okno przyłącza. Parametry przyłącza.

W zakładce "Parametry przyłącza" okno podzielone jest na dwa typy parametrów:
1. Parametry proste (jedna wartość, niezależnie od strefy np. Moc zamówiona)
2. Parametry taryfowe (dla każdej strefy w taryfie parametr może przyjmować inną wartość np:

maksymalny dopuszczalny Tg fi)
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rys. Okno edycji parametru.

Okno edycji parametrów pozwala nam zmieniać cechy parametrów w zakresie:
 Nazwy, 
 Opisu,
 Typu:  

a) Moc/Przepływ/Strumień,
b) Energia/Masa/Poziom,

 Wartości
 Wykładnika 
 Jednostki

W celu dodania predefiniowanych parametrów przyłącza umowy możemy także skorzystać z

przygotowanych szablonów .

1. Wybieramy szablon, z którego chcemy skorzystać.

rys. Okno dodawania elementów cennika na bazie szablonu. Cz.1

2. Wybieramy z listy parametry umowy (przyłączy), które chcemy dodać
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rys. Okno dodawania elementów cennika na bazie szablonu. Cz.2

1.6.9. Okresy rozliczeniowe

Funkcja okresów rozliczeniowych upraszcza mechanizm wybierania zakresów dat w programie
szczególnie jeżeli okresy są różnej długości. Wyręcza to użytkownika z konieczności zapamiętywania
w jakich okresach rozliczane były wybrane media.
Za pomocą edytora okresów rozliczeniowych możemy sobie skonfigurować różne grupy rozliczeń
(np. energii elektrycznej, gazu itp.) w obrębie których definiujemy zakresy czasu na jaki dzieli się
wybrana grupa (patrz Edycja okresów rozliczeniowych).

Okresy rozliczeniowe wybieramy klikając na przycisk z ikoną kalendarza:

Następnie wybieramy pozycję Okresy rozliczeniowe:
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Wybieramy dostępną grupę np:

A następnie odpowiedni zakres:

Po wybraniu zapamiętanego zakresu zostanie on ustawiony w programie:
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1.6.9.1. Edycja okresów rozliczeniowych

W celu dodania okresów rozliczeniowych musimy najpierw dodać, grupę dla której będziemy
definiować zakresy (np. energia elektryczna).

Po dodaniu odpowiedniej grupy wybieramy ją z górnej listy, a następnie dodajemy odpowiedni okres
rozliczeniowy
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Ponieważ lista okresów rozliczeniowych rośnie wraz z czasem użytkowania programu, możliwe jest
ograniczenie ilość wyświetlanych pozycji. 

1.7. Zestawienia

Tworzenie zestawień za pomocą funkcji kosztów parametryzowanych pozwala na zapis w/w
zestawień w systemie (bazie danych). Zapisane zestawienia pozwalają na tworzenie zestawień
zbiorczych według wybranych kryteriów. 

1.7.1. Zapis zestawienia

Zestawienie utworzone za pomocą funkcji kosztów parametryzowanych zapisujemy w systemie
wybierając opcję menu "Zestawienia>Zapis zestawienia".
Po wybraniu w/w opcji uruchamiany jest asystent, którego zadaniem jest przeprowadzenie procesu
zapisu.

Rys. Edycja elementów zestawienia

Przed zapisem zestawienia istnieje możliwość częściowej edycji wybranych elementów zestawienia. 
Elementy do podsumowania oznaczone znakiem (+), są automatycznie przeliczane na podstawie
zmieniającej się pozycji "Ilość" lub "Cena", ich suma uwzględniana jest w pozycji oznaczonej jako
"Podsumowanie kosztów". Pozostałe elementy tekstowe mogą zostać dowolnie zmodyfikowane. W
tym miejscu możliwy jest również eksport zestawienia do arkusza Excel-a. 
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Przyciski  pozwalają na proste wycofanie bądź przywrócenie wycofanych
zmian. 
Tryb "Drag&Drop" wykorzystywany podczas konfiguracji eksportów  np. SAP został opisany w innym
rozdziale.

Rys. Konfiguracja zapisu

 
W kolejnym etapie możemy konfigurować następujące elementy:

 Nazwa zestawienia domyślnie pobierana jest z opisu węzła, w którym to zestawienie zostało
skonfigurowane. Pozwala to na automatyczne generowanie nazwy zestawienia na podstawie
wyrażenia zawartego w wyżej wymienionym opisie. 
 Grupy kosztów pozwalają na kategoryzację różnych zestawień zgodnie z potrzebami użytkownika. 
 Raport pozwala na wybranie szablonu raportu, który jest dołączany do zestawienia.
 Miejsce wystawienia - w zależności od wybranego szablonu raportu element ten może pojawić się

na raporcie (wartość domyślna ustawiana jest w konfiguracji raportów).
 Data wystawienia (figuruje na raporcie)
 Opcja zapisu pozwala na dostosowanie zachowania programu w przypadku stwierdzenia

podobnego zestawienia w bazie danych. Przez zestawienia podobne rozumiane są takie
zestawienia, które dotyczą tej samej umowy, a ich okresy rozliczeniowe zachodzą na siebie. Do
wyboru mamy następujące opcje:
 Zapis elementu jako nowe zestawienie
 Zapis elementu jako korekta istniejącego zestawienia (opcja ta pozwala na zapis zestawienia

wraz z oryginalnym zestawieniem, dodając odpowiednią informację w systemie)
 Nadpisanie istniejącego elementu

 Oznacz zapisywany element jako element uwzględniany w zestawieniach zbiorczych (flaga ta
pozwala na proste odfiltrowanie zestawień, które powinny trafić do zestawienia).
 Zapisz wyliczone stany liczydeł. (Algorytm EE_WSKAZANIA służący do wyliczenia stanów liczydeł

na początek i koniec okresu rozliczeniowego pozwala na zapis w/w stanów w systemie. Operacja
taka pozwala na przyspieszenie obliczania tych wartości na kolejne cykle rozliczeniowy.)

Zapis zestawienia jako korekta innego zestawienia oznacza zestawienie dodatkową flagą "Korekta"
oraz usuwa flagę "Uwzględnij w podsumowaniu" tak aby do podsumowań trafiało zestawienie
skorygowane.
Zaznaczając element listy, a następnie klikając prawy przycisk myszy możemy podejrzeć zawartość
wybranego zestawienia lub zestawienia skorygowanego wybranym zestawieniem.
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Rys. menu kontekstowe

Wybierając jedną z pozycji w menu, wyświetlamy podgląd interesującego nas zestawienia (wraz z
raportem).

rys. Podgląd zestawienia

W kolejnym etapie tworzony jest raport dla zestawienia na podstawie wybranego wcześniej szablonu. 
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Wybierając przycisk  ostatecznie zapisujemy zawartość zestawienia wraz z
wygenerowanym raportem w bazie danych.

1.7.2. Asystent tworzenia zestawień

Asystent tworzenia zestawień pozwala na zautomatyzowane procesu obliczania kosztów
parametryzowanych dla wielu klientów jednocześnie.
Podstawą działania asystenta jest poprawnie skonfigurowana gałąź drzewa, w której wybrane pod
węzły posiadają poprawną konfigurację dla kosztów parametryzowanych (taryfa, cennik, firma i
umowa) oraz w ustawieniach specjalnych ustawiona została funkcja "Koszty parametryzowane". 

Rys. Wstępna konfiguracja obliczeń

1. Zapisz w grupie kosztów - przyporządkowuje tworzone zestawienia do wskazanej grupy.
2. Raport domyślny - ustawia raport domyślny w przypadku kiedy raport nie jest skonfigurowany w

drzewie (jeżeli raport jest już skonfigurowany w drzewie istnieje możliwość nadpisania tego
ustawienia, za pomocą odpowiedniej opcji).

3. Wystawienie - miejsce i data wystawienia zestawienia (wyświetlana w raporcie).
4. Kwant - kwant danych źródłowych, na podstawie których wykonywane jest zestawienie (UWAGA!

obliczanie kosztów dla energii elektrycznej wymaga kwantu kwadransowego ze względu na
algorytm obliczania przekroczeń mocy).

5. Okres rozliczeniowy - przedział czasu za jaki wykonywane jest rozliczenie - może być wybierany
również z wcześniej skonfigurowanych okresów rozliczeniowych.

6. Węzeł startowy - gałąź nadrzędna w obrębie której znajdują się odpowiednio skonfigurowane
węzły.

7. Opcje - dodatkowe parametry
 Ilość miejsc po przecinku (precyzja).
 Uwzględnianie korekt w zestawieniach.
 Zapis wyliczonych stanów liczydeł przy zapisie zestawienia.

W kolejnym kroku program przeskanuje wszystkie węzły podrzędne, dopisując je do listy elementów
do przetworzenia.
W tym miejscu możemy jeszcze zdecydować, które ze znalezionych elementów mają zostać
obliczone (kolumna "Aktywny"), poprawić nazwę zestawienia, miejsce i datę wystawienia oraz
zmienić przypisany szablon raportu.
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Rys. Lista znalezionych węzłów

Przechodząc dalej, rozpoczynamy proces przetwarzania wszystkich aktywnych elementów. Szybkość
obliczania zależy od ilości przetwarzanych elementów i złożoności algorytmów zawartych w
poszczególnych składnikach cenników.

Rys. Lista przetworzonych elementów

Po zakończeniu przetwarzania otrzymujemy tabelę z wynikami obliczeń dla poszczególnych
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elementów. W polu liczby porządkowej Lp. wyświetlane są dodatkowo ikony informujące o statusie
każdego elementu:

 Poprawne zakończenie wykonywania obliczeń.

 Ostrzeżenie - obliczenie wykonane należy jednak zwrócić na nie uwagę (jednym z powodów może
być fakt istnienia już w systemie podobnego zestawienia).

 Błąd - przerwanie obliczeń na życzenie użytkownika lub z powodu kardynalnych błędów (np.
Niezdefiniowana umowa).

 Błąd oraz ostrzeżenia - przerwanie obliczeń z powodu błędów (np. niepełna konfiguracja węzła).

 Nieprzetwarzany (nieaktywny).

Szczegółowa informacja odnośnie statusu obliczenia dostępna jest w polu "Informacja".

Pole "Suma brutto" podawane jest kontrolnie w celu wstępnej weryfikacji wyników obliczenia przez
użytkownika. Za pomocą dwukrotnego kliknięcia w wybraną pozycję listy wyświetlane są szczegóły
zestawienia z możliwością jego edycji tak samo jak przypadku ręcznego zapisu zestawienia. 

Po sprawdzeniu poprawności zestawień, w kolejnym etapie tworzone są odpowiednie raporty.

Rys. Raporty zestawień

Wszystkie wygenerowane raporty możemy hurtowo wydrukować lub wyeksportować.

Za pomocą przycisku  możemy zapisać wszystkie zestawienia, co zostaje potwierdzone
odpowiednim komunikatem.
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1.7.3. Grupy kosztów

Grupy kosztów pozwalają na kategoryzację różnych zestawień zgodnie z potrzebami użytkownika.
Modyfikacja grup kosztów dostępna jest w menu "Zestawienia>Tworzenie zestawień>Edycja grup
kosztów"

Użytkownik może dowolnie manipulować listą dostępnych grup, jeżeli jednak do danej grupy zostanie
przypisane zestawienie, nie można jej już usunąć (chyba że usuniemy wszystkie powiązane
zestawienia).

1.7.4. Wyszukiwanie i podgląd zestawień

Wyszukiwanie i podgląd zestawień dostępne jest w menu "Zestawienia>Wyszukiwanie i podgląd
zapisanych zestawień".
Okno wyszukiwania podzielone jest na dwie części. W górnej części znajdują się elementy
umożliwiające filtrowanie zestawień. W dolnej części dostępna jest lista zestawień spełniających
kryteria filtrowania wybrane powyżej.
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Rys. Wyszukiwanie i podgląd zestawień

W celu wyszukania interesującego nas zestawienia należy ustawić odpowiednie opcje filtrowania, a

następnie nacisnąć przycisk 

Po zaznaczeniu opcji  możliwe jest automatyczne wyszukiwanie
aktywne po każdej zmianie opcji filtrowania (Uwaga! w przypadku dużej ilości zestawień w systemie
automatyczne wyszukiwanie może wprowadzić utrudnienia w płynności filtrowania elementów, ze
względu na czas potrzebny do wyszukiwania. Należy wtedy wyłączyć tą opcję i korzystać z przycisku
wyszukiwania na żądanie). 

Dostępne kryteria filtrowania (każde aktywne kryterium coraz bardziej zawęża zakres poszukiwań):

Filtrowanie według grupy kosztów.

Opcja <Wszystkie grupy> pozwala na wyszukiwanie dowolnej grupy.

Filtrowanie według atrybutów.

Filtrowanie według daty początku zestawienia.
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Opcja pozwala na wyszukiwanie zestawień, których data początkowa spełnia wybrane kryteria.

Filtrowanie według daty końca zestawienia.

Opcja pozwala na wyszukiwanie zestawień, których data końcowa spełnia wybrane kryteria.

Filtrowanie według taryfy.

Opcja pozwala na wyszukiwanie zestawień, w których występują umowy bazujące na zaznaczonych
taryfach.

Filtrowanie według firmy.

Opcja pozwala na wyszukiwanie zestawień dla zaznaczonych firm.

Na liście odfiltrowanych zestawień możemy odnaleźć następujące informacje:
 Id - unikatowy identyfikator zestawienia w systemie
 Nazwa (domyślna nazwa generowana jest zgodnie z wzorcem opisu węzła i może zostać

zmieniona przed zapisaniem zestawienia).
 Tytuł (domyślny tytuł generowany jest zgodnie z wzorcem tytułu zestawienia w umowie i może

zostać zmieniony podczas edycji zestawienia).
 Data początkowa
 Data końcowa
 Grupa kosztów
 Podsumowanie - informacja, czy zestawienie powinno być uwzględniane w podsumowania
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 Korekta (Id) - identyfikator zestawienia, które zostało skorygowane
 Umowa
 Nazwa taryfy
 Grupa taryfowa
 Nazwa cennika
 Symbol firmy
 Nazwa firmy
 Modyfikacja - data ostatniej modyfikacji (zapisu)
 Operator - nazwa operatora 

Zaznaczając jedną z wybranych kolumn i wciskając kombinację klawiszy (CTRL+F) możemy szukać
elementu poprzez wpisanie kolejnych znaków szukanej frazy

Rys. Wyszukiwanie tekstu w polu
(CTRL+F)

Po wyszukaniu odpowiednich zestawień możemy obejrzeć ich zawartość, zaznaczając odpowiedni

element, a następnie klikając przycisk  (można także dwukrotnie kliknąć w wybrany
element).
Zaznaczając jeden lub kilka elementów naraz możemy dodatkowo:

Wyświetlić i wydrukować wszystkie raporty z zaznaczonych zestawień .

Rys. Drukowanie wszystkich wybranych raportów jednocześnie.

Usunąć zaznaczone zestawienia z systemu . W przypadku usuwania zestawień należy
potwierdzić chęć usuwania zestawień, a następnie zatwierdzić (ewentualnie anulować) zmiany.
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1.7.5. Zestawienia zbiorcze

Zestawienia zbiorcze (podsumowania) można tworzyć na bazie zapisanych już w systemie innych
zestawień.
Tworzenie zestawień zbiorczych dostępne jest w menu "Zestawienia>Zestawienia zbiorcze
(Podsumowanie)".

Metoda tworzenia zestawień zbiorczych polega na odfiltrowaniu interesujących zestawień, a
następnie dodaniu wybranych elementów do podsumowania (zestawienia zbiorczego).
Podejście takie pozwala na elastyczną konfigurację elementów składowych zestawienia (np.:
podsumowanie wszystkich zestawień w danej taryfie, albo wszystkich zestawień dla danej firmy w
wybranym okresie czasu). 

Rys. Filtrowanie elementów do zestawienia

Po odfiltrowaniu interesujących nas zestawień możemy dodać zaznaczone 

 lub wszystkie odfiltrowane elementy

 do podsumowania.
Możemy powtarzać filtrowanie i dodawać kolejne elementy do podsumowania. Każdy element, który
znajduje się już w podsumowaniu zostaje wyróżniony za pomocą podkreślenia i czerwonego tła pod
identyfikatorem zestawienia. Dwukrotnym kliknięciem na element listy możemy wywołać podgląd
zawartości danego zestawienia.

W kolejnym kroku ustawiamy tytuł, opis zestawienia oraz grupowanie i sumowanie elementów.
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Rys. Konfiguracja zestawienia

Opis elementów konfiguracji zestawienia:
 Tytuł raportu zestawienia - jest wyświetlany w tytule drukowanego raportu.
 Opis zestawienia - nazwa elementu nadrzędnego w drzewku.
 Wyświetlaj składniki według przynależności do grupy - rozbija składniki według grupy (np.:

Dystrybucja, Sprzedaż).
 Wyświetlaj podsumowanie elementów w grupach - w przypadku rozbicia składników według grupy,

wyświetla sumaryczny koszt, dla każdej grupy.
 Wyświetlaj składniki z rozbiciem na taryfy/strefy - rozbija składniki według taryfy i strefy.
 Wyświetlaj podsumowanie elementów w taryfach - w przypadku rozbicia składników według taryf,

wyświetla sumaryczny koszt, dla każdej taryfy.

Na liście elementów wybranych do zestawienia zbiorczego możemy podejrzeć zawartość zestawienia
poprzez podwójne kliknięcie na wybranym elemencie. Na tym etapie możliwe jest również odrzucenie
wybranych elementów z podsumowania, poprzez zaznaczenie elementu(-ów) i wciśniecie klawisza
usuwania DELETE.
W kolejnym kroku otrzymujemy tabelaryczne zestawienie zbiorcze (podsumowanie), które możemy

wyeksportować do arkusza Excel-a za pomocą przycisku .
Zaznaczając elementu w zestawieniu, możemy za pomocą menu kontekstowego usunąć wybrane
pozycje z zestawienia (podsumowanie zostanie przeliczone na podstawie pozostałych elementów).
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Rys. Zestawienie zbiorcze (widok tabelaryczny)

W kolejnym kroku otrzymujemy raport (z możliwością edycji) gotowy do wydruku lub eksportu.
Uwaga! Jeżeli na zestawieniu zbiorczym brakuje opisu pozycji (tzn. zamiast opisu pojawia się symbol
np.: EE_CZYNNA_STREFA) oznacza to że algorytm obliczeniowy wskazuje jako składniki do
podsumowania element, którego symbol nie odpowiada symbolowi składnika cennika.  W tym
wypadku program nie może odnaleźć poprawnego opisu dla tego symbolu. Jako składnik do
podsumowania  rozumiana jest pozycja zestawienia która oznaczona jest znakiem (+).

Rys. Zestawienie zbiorcze (Raport)
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1.7.6. Eksport zestawień (SAP)

Eksport zestawień jak nazwa wskazuje pozwala na wyeksportowanie zapisanych w systemie
zestawień do innych systemów np. SAP.
Jako format pośredniczący przyjęto odpowiednio sformatowany arkusz kalkulacyjny Excel-a.
Funkcje tą wywołujemy z głównego menu "Zestawienia>Eksport zestawień>Eksport zapisanych
zestawień (SAP)".

Metoda eksportu zestawień zbiorczych polega na odfiltrowaniu interesujących zestawień, a następnie
dodaniu wybranych elementów do eksportu.
Podejście takie pozwala na elastyczną konfigurację elementów eksportowanych (np.: zestawień w
danej taryfie, albo wszystkich zestawień dla danej firmy w wybranym okresie czasu itp.).

Rys. Okno filtrowania elementów do eksportu

Po odfiltrowaniu interesujących nas zestawień możemy dodać zaznaczone 

lub wszystkie odfiltrowane elementy  do listy eksportu.
Możemy powtarzać filtrowanie i dodawać kolejne elementy do podsumowania. Każdy element, który
znajduje się już w podsumowaniu zostaje wyróżniony za pomocą podkreślenia i czerwonego tła pod
identyfikatorem zestawienia. Dwukrotnym kliknięciem na element listy możemy wywołać podgląd
zawartości danego zestawienia.

W kolejnym etapie przechodzimy do opcji konfiguracyjnych.
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Rys. Lista elementów do eksportu wraz z ustawieniami

Wybieramy typ eksportu z listy dostępnych konfiguracji. Wybraną konfigurację możemy obejrzeć i

zmodyfikować za pomocą przycisku .
Podajemy datę fakturowania, która może występować w eksportowanych danych (w zależności od
konfiguracji).
Opcje dodatkowe:
 Przenieś każdą taryfę na osobną zakładkę - przenosi elementy związane z różnymi taryfami na

osobne zakładki.
 Przenieś umowy dla tej samej firmy na różne zakładki - umożliwia rozdzielenie elementów różnych

umów tej samej firmy na osobnych zakładkach (opcja niezbędna do wymuszenia rozbicia pozycji
na osobne faktury dla ZAK S.A.) 

Na liście elementów wybranych do eksportu możemy podejrzeć zawartość zestawienia poprzez
podwójne kliknięcie na wybranym elemencie. 
Na tym etapie możliwe jest również odrzucenie wybranych elementów z listy eksportów, poprzez
zaznaczenie elementu(-ów) i wciśniecie klawisza usuwania DELETE. 

Za pomocą menu kontekstowego  można również usunąć zaznaczone
elementy z listy lub wyczyścić całą listę.

W kolejnym etapie następuje przetworzenie wszystkich pozycji wymaganych przez konfigurację
eksportu. Wynik przetworzenia widoczny jest w tabelkach poniżej. 
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Rys. Tabele zawierające dane do eksportu

W przypadku wykorzystania opcji dodatkowych elementy mogą zostać rozbite na zakładki zgodnie z
ustawieniami użytkownika.
Po zweryfikowaniu danych możemy wyeksportować zawartość do arkusza Excel-a 

.

Eksport może dotyczyć wybranej zakładki lub wszystkich zakładek, w zależności od wybranej opcji 

.
UWAGA! Każda zakładka eksportowana jest do osobnego pliku, którego domyślna nazwa tworzona
jest na podstawie nazwy zakładki (czyli nazwy taryfy + ewentualna numeracja, w przepadku rozbicia
na różne zakładki).
Eksportowanie wybranej zakładki wymusza wskazanie nazwy i lokalizacji pliku, do którego zapisać
eksportowane dane.
Eksportowanie wszystkich zakładek jednocześnie wymusza wskazanie lokalizacji (katalogu) gdzie
mają zostać zapisane pliki eksportu.
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Rys. Zawartość arkusza Excel-a po eksporcie

1.7.6.1. Konfiguracja eksportów

Konfiguracja eksportów pozwala na elastyczne dostosowanie formatu eksportowanych danych do
potrzeb użytkownika. Możliwe jest przygotowanie kilku konfiguracji dla różnych systemów i
dostosowanie ich indywidualnie do wymagań narzucanych przez system.
Funkcje konfiguracji wywołujemy z głównego menu "Zestawienia>Eksport zestawień>Konfiguracja
eksportów".

Rys. Okno główne konfiguracji eksportów

W celu dodania nowej konfiguracji wciskamy przycisk , a  następnie z lewej strony okna
wpisujemy nazwę konfiguracji (nazwa ta dostępna jest w menu wyboru typu eksportu).
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W kolejnym kroku dodajemy kolumny, które będziemy chcieli wypełniać
 Pozycja kolumny (UWAGA! Kolumny numerowane są od zera)
 Opis kolumny (Opis wyświetlany jest w pierwszym wierszu)

Po wypełnieniu listy kolumn, należy należy wskazać, które elementy mają trafić do odpowiednich
kolumn na arkuszu.
Program dopuszcza dwie metody konfiguracji:
1. Ręczna konfiguracja elementów.
2. Konfiguracja z wykorzystaniem istniejącego zestawienia jako wzorca.

Ad. 1 W celu ręcznej konfiguracji elementów po zaznaczeniu nazwy eksportu wciskamy przycisk

, który uruchamia nam okno konfiguracji eksportowanych pozycji.

Rys. Konfiguracja eksportowanych pozycji

W kolumnie "nazwa elementu" na poszczególnych poziomach znajduje się następujące elementy:

1. Nazwa taryfy (taryfa dla której dotyczy dana gałąź konfiguracji) np.: Taryfa B23
2. Symbol (symbol eksportowanej pozycji zgodny z symbolami na zestawieniu) np.: EE_CZYNNA
3. Nazwa strefy jeżeli pozycja jest rozbita na strefy lub <bez stref> w innym przypadku.

Lista pozostałych kolumn tworzona jest na podstawie ustawień z poprzedniego etapu konfiguracji.
Komórki na przecięciu wybranej kolumny oraz odpowiedniej strefy odwzorowują pojedyncze komórki
arkusza Excel-a.
Każda taka komórka możemy wypełnić dowolnym tekstem lub wyrażeniem, które zostanie
przetworzone na odpowiednią wartość podczas eksportu.
Lista dostępnych zmiennych dla wyrażeń znajduje się w rozdziale "Zmienne dla funkcji eksportu do
SAP".

Przykładowo dodajemy do nowego eksportu 4 kolumny:
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Rys. Lista eksportowanych kolumn

Przechodzimy do konfiguracji przyciskiem .

Aby dodać pojedynczy element (symbol) do konfiguracji należy użyć przycisku .
W oknie dialogowym wybieramy z listy taryfę, dla której wprowadzamy konfigurację.

Rys. Wprowadzanie nowego symbolu

W kolejnym kroku wpisujemy symbol (zgodny z symbolami na zestawieniu). Jeżeli mamy już w
systemie zapisane zestawienia dla wybranej taryfy, możemy wybrać symbol z listy dostępnych
pozycji.

Rys. Lista dostępnych symboli

Ponieważ każdy algorytm obliczeniowy może tworzyć własne symbole (tj. pozycje w zestawieniu)
powyższa lista budowana jest na podstawie zapamiętanych zestawień.

W kolejnym kroku zaznaczamy dodany symbol i za pomocą przycisku   wybieramy z
lity strefy, które chcemy eksportować (lub bez stref jeżeli składnik nie obsługuje stref).

Rys. Dodawanie stref

Po dodaniu stref otrzymujemy odpowiednie wiersze jak na poniższym zrzucie.
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Dwukrotnie klikając w wybraną komórkę możemy wprowadzić jej zawartość. Do wypełnienia komórki
arkusza możemy wykorzystać wyrażenia na bazie dostępnych zmiennych oraz funkcji (z lewej strony
ekranu).

Rys. Wprowadzanie zawartości komórki

W komórkach "Materiał" wpisujemy identyfikator materiału, który pozwala na identyfikacje elementu
w innych systemach (np. SAP).
W komórkach "Klient" wpisujemy wyrażenie [CompanySapID], które zostaje zamienione podczas
eksportu na numer identyfikacyjny klienta.
W komórkach "Ilość" wpisujemy wyrażenie [Quantity], które zostaje zamienione na ilość (czyli
zużycie energii w rozpatrywanym przypadku).
W komórkach "Cena" wpisujemy wyrażenie [Price], które zostaje zamienione na cenę.

W wyniku tak skonfigurowanego eksportu otrzymujemy arkusz w następującym formacie:
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Rys. Arkusz po wyeksportowaniu danych z godnie z przykładem.

Ad. 2 W przypadku konfiguracji z wykorzystaniem istniejącego zestawienia jako wzorca, należy w "
Konfiguracja eksportów" skonfigurować jedynie listę kolumn.

Rys. Lista eksportowanych kolumn

Zamykamy "Konfiguracja eksportów" zatwierdzając zmiany.
Następnie wywołujemy z głównego menu "Zestawienia>Eksport zestawień>Eksport zapisanych
zestawień (SAP)".
Wyszukujemy zestawienie, które posłuży nam jako wzorzec (patrz Eksport zestawień), a następnie
przechodzimy dalej.

Rys. Lista elementów do eksportu wraz z ustawieniami

1. Wybieramy z listy interesujący nas typ eksportu.
2. Dwukrotnym kliknięciem otwieramy szczegóły zestawienia, które posłuży na za wzorzec. Po
otwarciu okna szczegóły przełączamy się z powrotem na okno z listą elementów do eksportu

3. Przyciskiem  uruchamiamy okno konfiguracji eksportowanych pozycji.
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Po wykonaniu tych operacji mamy otwarte (dostępne) dwa okna:

Rys. Okno szczegółów zestawienia

Rys. Okno konfiguracji eksportowanych pozycji

W oknie szczegółów zestawienia przełączamy się w tryb "Przeciągnij i upuść" wciskając przycisk 

.
Zaznaczamy elementy (Symbole), które chcemy eksportować i przeciągamy je na okno konfiguracji
eksportowanych pozycji.
Po zwolnieniu przycisku program automatycznie doda wybrane symbole.
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Rys. Konfiguracja eksportowanych pozycji po operacji "Drag&Drop"

Ostatnim etapem jest konfiguracja poszczególnych komórek i zatwierdzenie zmian przy zamykaniu
okna konfiguracji.

1.8. Eksport danych

Program ekonomiczny pozwala na eksport prezentowanych danych do wybranych formatów w
zależności od kontekstu.
Możliwości eksportu można podzielić na kilka kategorii:

1. Eksport danych tabelarycznych do nowego arkusza Excel-a.
2. Wypełnianie istniejącego arkusza lub szablonu arkusza Excel-a.
3. Eksport raportów do wybranego formatu.
4. Eksport wybranych danych do formatu PTPiREE (ograniczenie jest narzucone przez sam format,

który akceptuje wyłącznie dane ok kwancie godzinowym).
5. Eksport zapisanych zestawień (np. do SAP-a).

1.8.1. Eksport danych do arkusza Excel-a

Dane możemy eksportować do formatu xls programu Excel z zakładki Tabelarycznie  Pola wyników
pomiarów bądź Okna szczegółów pomiaru. 

Eksport danych odbywa się za pomocą przycisku  na pasku narzędzi.
W oknie dialogowym wybieramy nazwę pliku i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Po zakończeniu eksportu program może zapytać "Czy chcemy otworzyć wyeksportowany plik?".

Rys. Wyeksportowane zestawienie pomiarów
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Rys. Wyeksportowane szczegłówy pomiarów

1.8.2. Eksport PTPiREE

Dane z kwantem godzinowym mogą zostać wyeksportowane do formatu PTPiREE.
Plik formatu PTPiREE obsługuje wyłącznie dane godzinowe za jedną dobę, z uwzględnieniem różnej
ilości próbek w przypadku zmiany czasu (letni/zimowy).
Każdy eksportowany pomiar musi zostać dodatkowo skonfigurowany w module przygotowawczym
(PGT), tak aby dane niezbędne do eksportu (skrót nazwy stacji, skrót nazwy linii, kod OSD)
znajdowały się w konfiguracji systemu SYDEL.
Jeżeli zakres danych jest różny od jednej doby program automatycznie rozbije go na poszczególne
pliki, tak aby wyeksportować wszystkie pełne doby mieszczące się w wybranym zakresie.

W celu wyeksportowania grupy pomiarów należy zaznaczyć je w oknie wyników tabelarycznych, a
następnie wybrać z menu "Tabela->Eksport danych->PTPiREE (*.dat)".

Następnie należy wybrać katalog docelowy.
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Po wybraniu katalogu docelowego następuje eksport wybranych pomiarów. Nazwy eksportowanych
plików tworzone są zgodnie z dokumentacją formatu PTPiREE.

Jeżeli podczas eksportu wystąpią jakieś problemy związane z brakiem konfiguracji pomiaru, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat w oknie informacyjnym eksportu.
W systemie SYDEL dostępny jest również dodatkowy moduł "Harmonogramu Zadań" umożliwiający
automatyczną realizację eksportu o wskazanym czasie (według przygotowanego harmonogramu
zadań), z możliwością zapisywania plików PTPiREE na wskazany serwer FTP, lub wysyłanie go jako
załącznika email na wskazany adres.

1.8.3. Wypełnianie arkusza Excel-a

Export danych do wcześniej przygotowanego arkusza MS Excel odbywa się za pomocą funkcji 
Wypełnianie arkusza.
Funkcja Wypełnianie arkusza wymaga wcześniejszego stworzenia pliku konfiguracyjnego z
rozszerzeniem *.XML (Zobacz > Tworzenie pliku konfiguracyjnego) oraz zainstalowanego na
komputerze programu MS Excel.
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Rys. Dostęp do funkcji wypełnianie arkusza

Funkcja dostępna jest poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na wybranym węźle.

Do wyboru mamy:
 Załadowanie konfiguracji z pliku,
 Zapisanie konfiguracji do pliku,
 Wyczyszczenie konfiguracji.

Po załadowaniu konfiguracji z pliku opcja Lista eksportów (OLE) staje się dostępna i zawiera nazwy
eksportów ustawione w pliku konfiguracyjnym.

Rys. Lista eksportów (OLE)

Następnie wykonujemy obliczenia dla wybranego zestawienia oraz klikamy Wypełnianie arkusza >
lista eksportów (OLE) > [nazwa eksportu] (np. Raport dzienny dla Serii)

1.8.3.1. Tworzenie pliku konfiguracyjnego

Przed stworzeniem pliku konfiguracyjnego, należy stworzyć arkusz kalkulacyjny Excel-a, który będzie
odpowiadał naszym wymogom. Wymaga to posiadania podstawowej wiedzy z zakresu
programowania.



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

124

Rys. Przykładowy arkusz kalkulacyjny MS Excel

W naszym przypadku będziemy wypełniać dane w kolumnach Data, Napięcie, Prąd oraz Czas pracy.

Prostszą metodą tworzenia pliku konfiguracyjnego jest jego edycja. Przed edycją pliku należy zrobić
jego kopię, by zachować możliwość powrotu do pliku źródłowego w przypadku niepoprawnej edycji.
Przykładowy plik znajduje się w katalogu programu
SydelEkoProg\bin\Exports\zachem\ZACHEM.XML

Plik konfiguracyjny ma następującą budowę:

<Exports>
<Export 

UniqueId="1" 
Name="Raport dzienny dla Serii" 
XlsFilePath="Exports\ZACHEM\" 
XlsFilePathExpression=

"varAppsFileDir+varXlsFilePath+varNodeName+' - Rok
'+IntToStr(varBeginYear)+'.xls'"

XltTemplateFilePathExpression=
"varAppsFileDir+varXlsFilePath+'ZACHEM.xlt'"  >

...
<Item>

           <Operation 
WorkSheetName="" 
WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
StartPos="A1" 
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="varNodeName" />

</Item>
...

</Export>
</Exports>

<Exports> - Lista skonfigurowanych eksportów do istniejącego arkusza excel-owego "xls" 

<Export> - Sekcja główna pojedynczego eksportu
Atrybuty:
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UniqueId - unikalny identyfikator eksportu (wartość liczbowa konieczna do
poprawnego odnalezienia elementu w menu)

Name - nazwa eksportu (występuje w menu programu Eko)
XlsFilePath - pełna ścieżka dostępu do arkusza (dla nie poprawnej ścieżki lub jej

braku aplikacja zapyta o nią)
XlsFilePathExpression - wyrażenie tworzące ścieżkę i nazwę pliku arkusza  

varAppsFileDir - zmienna zawierająca ścieżkę plików programu 
varXlsFilePath - zmienna zdefiniowana wyżej, zawierająca ścieżkę dostępu

do arkusza
varNodeName - zmienna zawierająca nazwę węzła
IntToStr(varBeginYear) - skonwertowana zmienna zawierająca datę

XltTemplateFilePathExpression  - wyrażenie tworzące ścieżkę i nazwę pliku
szablonu, z którego można wygenerować plik arkusza

<Item> - Sekcja identyfikuje wartość eksportowaną  (pozycja elementu w
zestawieniu)

Atrybuty:
PositionX - Pozycja X
PositionY - Pozycja Y

    
<Operation> - Sekcja identyfikuje operację wykonywaną na

pomiarze
Atrybuty:
WorkSheetName - nazwa arkusza
WorkSheetNameExpression  - wyrażenie tworzące nazwę arkusza
TransformExpression - wyrażenie przekształcające wartość

źródła przed wstawieniem do celu
StartPos - pozycja startowa od której wstawiane/pobierane są dane
HOffsetExpression - wyrażenie wyliczające przesunięcie w

poziomie
VOffsetExpression - wyrażenie wyliczające przesunięcie w pionie
SourceHOffsetExpression  - wyrażenie wyliczające przesunięcie

w poziomie dla wartości źródłowej operacji GETANDSET
SourceVOffsetExpression  - wyrażenie wyliczające przesunięcie

w pionie dla wartości źródłowej operacji GETANDSET
OperationType - typ wykonywanej operacji 

SET - wstawienie wartości do
wyliczonej komórki

GETANDSET - pobiera wartość z
komórki wyliczonej, wykonuje wyrażenie TransformExpression

a następnie wstawia
wyliczoną wartość do komórki zgodnie z wyrażeniem wstawiającym
     
przykład:

<Item>
<Operation 

WorkSheetName="" 
WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)" - wpisanie do

arkusza o nazwie bieżącego miesiąca
StartPos="A4" - wpisywanie od komórki A4 Excel-a
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" - przesunięcie w pionie o

zadane wyrażenie
OperationType="SET" - ustawienie operacji na wstawianie

wartości do wybranej wyżej komórki
TransformExpression="varBeginDate" /> - wpisanie daty 

</Item>

<Item PositionX="8" PositionY="7"> - wpisanie pozycji X=8, Y=7 z programu
do komórki G4 arkusza o nazwie bieżącego miesiąca
           <Operation 

   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
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   TransformExpression="" 
   StartPos="G4" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

</Item>

1.8.3.1.1.  Zmienne w wyrażeniach

Lista zmiennych dostępnych w wyrażeniach przetwarzanych podczas eksportu.

XlsFilePath -  ścieżka dostępu do arkusza wynikowego
varAppsFileDir - ścieżka do katalogu aplikacji.
varNodeName - nazwa węzła, z którego wykonywany jest eksport

varBeginYear - rok dla daty początkowej rozliczenia
varBeginMonth - miesiąc dla daty początkowej rozliczenia
varBeginDay - dzień dla daty początkowej rozliczenia
varBeginHour - godzina dla daty początkowej rozliczenia
varBeginMin - Minuta dla daty początkowej rozliczenia
varBeginDate - data początkowa rozliczenia

varEndYear - rok dla daty końcowej rozliczenia
varEndMonth - miesiąc dla daty końcowej rozliczenia
varEndDay - dzień dla daty końcowej rozliczenia
varEndHour - godzina dla daty końcowej rozliczenia
varEndMin - Minuta dla daty końcowej rozliczenia
varEndDate - data końcowa rozliczenia

WorkSheetName - nazwa zakładki arkusza (dostępna tylko w wyrażeniu TransformExpression
operacji typu SET i GETANDSET)
ItemValue - wartość wysyłana do excel-a (dostępna tylko w wyrażeniu TransformExpression
operacji typu SET i GETANDSET)
ExcelValue - wartość pobierana z excel-a (dostępna tylko w wyrażeniu TransformExpression
operacji typu GETANDSET)

1.8.3.1.2.  Przykładowa konfiguracja eksportu

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<Exports xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..\Exports.xsd">
   <Export 

UniqueId="1" 
Name="Raport dzienny dla Serii" 
XlsFilePath="Exports\ZACHEM\" 
XlsFilePathExpression=

"varAppsFileDir+varXlsFilePath+varNodeName+' - Rok
'+IntToStr(varBeginMonth)+'.xls'"

XltTemplateFilePathExpression=
"varAppsFileDir+varXlsFilePath+'ZACHEM.xlt'"  >

<Item>
           <Operation 

WorkSheetName="Podsumowanie" 
WorkSheetNameExpression=""  
StartPos="A17" 
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="EncodeDate(varBeginYear,1,1)" />

</Item>
<Item>

           <Operation 
WorkSheetName="Podsumowanie" 
WorkSheetNameExpression=""  
StartPos="A1" 
HOffsetExpression="" 
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VOffsetExpression="" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="varNodeName" />

</Item>
<Item>

           <Operation 
WorkSheetName="" 
WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
StartPos="A4" 
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="varBeginDate" />

  </Item>
      <Item>
           <Operation 

WorkSheetName="" 
WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
StartPos="A1" 
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="varNodeName" />

  </Item>
      <Item>
           <Operation 

WorkSheetName="" 
WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
StartPos="A99" 
HOffsetExpression="" 
VOffsetExpression="" 
OperationType="SET" 
TransformExpression="EncodeDate(varBeginYear,1,1)" />

  </Item>
  <Item PositionX="8" PositionY="2">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="F4" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="8" PositionY="3">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="F5" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="8" PositionY="4">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="F6" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />
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      </Item>
    <Item PositionX="8" PositionY="7">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="G4" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="8" PositionY="8">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="G5" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="8" PositionY="9">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="G6" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
    <Item PositionX="6" PositionY="12">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="H4" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="6" PositionY="13">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="H5" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
  <Item PositionX="6" PositionY="14">

           <Operation 
   WorkSheetName="" 
   WorkSheetNameExpression="IntToStr(varBeginMonth)"  
   TransformExpression="" 
   StartPos="H6" 
   HOffsetExpression="" 
   VOffsetExpression="3*(varBeginDay-1)" 
   OperationType="SET" />

      </Item>
   </Export>
</Exports>
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1.9. Import danych

Program udostępnia klika różnych form importowania danych z różnych formatów i systemów.

1.9.1. Import z arkusza Excel

Import danych z arkusza kalkulacyjnego pozwala na łatwe wprowadzenie danych do systemu w
miejsce wskazanego pomiaru analogowego lub licznikowego.

Arkusz kalkulacyjny musi spełniać poniższe kryteria:
 Obsługiwany jest tylko format arkusza zgodny MS Excel 2003 (plik xls).
 Stempel kwantu (pole Data) oraz Dane muszą znajdować się w kolumnach (bez dodatkowych

przerw pomiędzy wierszami).
 Stempel kwantu (pole Data) oraz Dane dla tego stempla muszą znajdować się w tym samy wierszu

oraz zakładce arkusza.
 Pole "Data" zawiera poprawnie sformatowaną datę.
 Pole danych zawiera poprawnie sformatowaną liczbę.
 Pole "L/Z" określające czy wartość pochodzi z czasu letniego czy zimowego nie jest konieczna pod

warunkiem że odpowiednią informację będzie można wydedukować na podstawie kolejności
poszczególnych stempli kwantów.

Rys. Okno importu danych z excel-a

1. Import danych rozpoczynamy od wybrania odpowiedniego arkusza kalkulacyjnego z pomocą

przycisku .

2. Wskazujemy odpowiedni arkusz kalkulacyjny i naciskamy przycisk Otwórz. Podgląd arkusza
dostępny jest w oknie po lewej stronie. W przypadku gdy automatyczne formatowanie arkusza
źródłowego nie daje pożądanych rezultatów należy tę opcję wyłączyć przed otwarciem arkusza.

3. Wybieramy w arkuszu interesującą nas zakładkę (jeżeli arkusz posiada tylko jedną zakładkę opcja
wyboru nie jest dostępna).

4. Zaznaczamy w arkuszu pierwszy wiersz kolumny, w której zapisany jest stempel czasu (data), a

następnie wciśnij przycisk .

5. Opcjonalne zaznaczamy w arkuszu pierwszy wiersz kolumny, w której zapisany jest informacja o
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czasie letnim lub zimowym (L/Z), a następnie wciśnij przycisk .

6. Zaznaczamy w arkuszu pierwszy wiersz kolumny, w której zapisana jest wartość, a następnie

wciśnij przycisk .

7. Wybieramy pomiar do którego będziemy importować wskazaną kolumnę. Następnie określamy
wykładnik z jakim wprowadzona jest dana źródłowa w excel-u oraz typ danych źródłowych (np.
Poziom - dla energii, Strumień dla mocy).

8. Opcjonalne możemy dodać kolejne kolumny z wartościami wskazując pomiar pod który dana
wartość ma zostać zaimportowana.

9. Wybieramy kwant danych źródłowych. Program obsługuje wyłącznie kwanty kwadransowe,
godzinowe i dobowe.

10.Ustawiamy dodatkowe opcje importu:
· Przelicz kwanty wyższego rzędu - jeżeli dane źródłowe reprezentują wartość np. kwadransowe

program automatycznie obliczy kwanty godzinowe i dobowe.
· Przelicz kwanty niższego rzędu - jeżeli dane źródłowe reprezentują wartość np. dobowe program

automatycznie obliczy kwanty kwadransowe i godzinowe.
· Nie nadpisuj istniejących rekordów - zabezpiecza przed omyłkowym nadpisaniem danych w

przypadku gdy istnieją już wartości dla wskazanego pomiaru w bazie danych.
11. Weryfikujemy poprawność konfiguracji mapowania poszczególnych kolumn w zakładce "

Mapowanie".  W zakładce tej znajdują się informacje na temat numeru wiersza startowego,
ustawień kolumny Data, L/Z, oraz kolumn z danymi jak również wymaganą podczas importu
konwersją danych. 

12. Za pomocą przycisku  pobieramy i przetwarzamy dane z arkusza.
13. Po zakończonym ładowaniu danych w oknie po prawej stronie można zobaczyć dane, które

zostaną zaimportowane.
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14. W kolejnym etapie rozpoczynamy import danych za pomocą przycisku .

15. W oknie "Log" znajdują się informacje o wszystkich operacjach jakie zostały wykonane podczas
importu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na komunikaty typu "Pomiar L(172) z kwantem
"2013-01-16 12:45:00 Z" już istnieje w bazie!!!" oznacza to że dana wartość dla danego stempla
czasu nie została zaimportowana ponieważ istnieje już taki rekord w bazie danych. Jeżeli chcemy
mimo wszystko zaimportować nasze dane i nadpisać wartości znajdujące się już w systemie
należy usunąć zaznaczenie opcji "Nie nadpisuj istniejących rekordów".

16.Jeżeli jesteśmy pewni że zaimportowane dane są poprawne zatwierdzamy zamiany przyciskiem 

 lub możemy je anulować przyciskiem .

Ustawienia importu danych z arkusza Excel-a można zapisać do pliku konfiguracyjnego, w celu ich
późniejszego wykorzystania.

UWAGA! Po zatwierdzeniu nie istnieje możliwość odzyskania nadpisanych danych jeżeli nie
wykonaliśmy kopii zapasowej.
W systemie SYDEL dostępny jest również dodatkowy moduł "Harmonogramu Zadań"
umożliwiający automatyzację importu danych z arkuszy Excel-a w określonych przedziałach czasu, z
wykorzystaniem przygotowanego pliku konfiguracyjnego.

1.9.2. Import z pików PTPiREE

Import danych z plików PTPiREE pozwala na wprowadzenie danych z w/w plików do systemu, w
miejsce wskazanego pomiaru analogowego lub licznikowego. Ze względu na specyfikę plików 
PTPiREE, które zawierają wyłącznie dane godzinowe dla jednej doby, wyrażone w [kWh] lub [kVArh],
import został ograniczony tylko do pomiarów reprezentujących energię elektryczną czynną lub bierną.
Zawartość plików PTPiREE pozwala na automatyczne powiązanie importowanego pliku z pomiarem
w Sydel-u, na podstawie konfiguracji PTPiREE ustawianej w module przygotowawczym PGT. Jeżeli
taka konfiguracja nie została wcześniej wypełniona, program umożliwia samodzielne wskazanie
powiązań.



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

132

Rys. Okno importu danych z plików PTPiREE

1. Import danych rozpoczynamy od wybrania plików PTPiREE za pomocą przycisku

.
2. Lista importowanych plików zostanie załadowana, a program automatycznie powiąże importowane

pliki z pomiarami na podstawie informacji zawartej w konfiguracji PGT. Jeżeli zawartość pliku
została poprawnie odczytana i pomiar został powiązany, aktywuje się odpowiedni wskaźnik z lewej

strony nazwy importowanego pliku . Jeżeli plik PTPiREE ma błędnie obliczoną sumę kontrolną
można zaimportować taki plik  odznaczając opcję "Weryfikuj sumy kontrolne plików" przed
wyborem listy plików.

3. Pliki PTPiREE, które nie mają ustawionej poprawnej konfiguracji PGT, można powiązać z
odpowiednim pomiarem w Sydel-u poprzez zaznaczenie pliku(ów), a następnie wybranie opcji "
Ustaw pomiar docelowy" z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy). W oknie wyboru pomiaru
wskazujemy odpowiedni pomiar z sytemu Sydel.
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Rys. Wybór pomiaru do powiązania z plikiem PTPiREE

W ten sam sposób można zmodyfikować powiązania utworzone automatycznie.
4. Ustawiamy dodatkowe opcje importu, których znaczenie opisane jest poniżej:

 Importuj dane niepewne (*) - wymusza zaimportowanie wartości oznaczonych statusem danych
niepewnych
 Importuj brak danych (-) - wymusza zaimportowanie wartości oznaczonych statusem brak danych
 Przelicz kwanty wyższego rzędu (kwanty dobowe).
 Przelicz kwanty niższego rzędu (kwanty kwadransowe).
 Nie nadpisuj istniejących rekordów - zabezpiecza przed omyłkowym nadpisaniem danych w

przypadku gdy istnieją już wartości dla wskazanego pomiaru w bazie danych.

5. Weryfikujemy poprawność konfiguracji mapowania poszczególnych plików w zakładce
"Mapowanie". W zakładce tej znajdują się informacje na temat nazwy pliku PTPiREE, powiązania
z pomiarem jak również wymaganej podczas importu konwersji danych.

6. Za pomocą przycisku  pobieramy i przetwarzamy dane z plików.
7. Po zakończonym ładowaniu danych w oknie po prawej stronie można zobaczyć dane, które

zostaną zaimportowane.

8. W kolejnym etapie rozpoczynamy import danych za pomocą przycisku .

9. W oknie "Log" znajdują się informacje o wszystkich operacjach jakie zostały wykonane podczas
importu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na komunikaty typu "Pomiar L(172) z kwantem
"2013-01-16 12:45:00 Z" już istnieje w bazie!!!" oznacza to że dana wartość dla danego stempla
czasu nie została zaimportowana ponieważ istnieje już taki rekord w bazie danych. Jeżeli chcemy
mimo wszystko zaimportować nasze dane i nadpisać wartości znajdujące się już w systemie
należy usunąć zaznaczenie opcji "Nie nadpisuj istniejących rekordów".
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10.Jeżeli jesteśmy pewni że zaimportowane dane są poprawne zatwierdzamy zamiany przyciskiem 

 lub możemy je anulować przyciskiem .

UWAGA! Po zatwierdzeniu nie istnieje możliwość odzyskania nadpisanych danych jeżeli nie
wykonaliśmy kopii zapasowej.
W systemie SYDEL dostępny jest również dodatkowy moduł "Harmonogramu Zadań"
umożliwiający automatyzację importu danych z pików PTPiREE, z wykorzystaniem konfiguracji PGT.

1.9.3. Import z systemu TAURON eLicznik

Import danych z systemu TAURON eLicznik umożliwia wczytanie danych licznikowych
udostępnianych przez w/w system pod wskazane pomiary systemu SYDEL.

1. Import danych rozpoczynamy od wprowadzenia informacji niezbędnych do zalogowania się do
systemu eLicznik.

2. Po ustawieniu login-u i hasła możemy za pomocą przycisku pobrać listę liczników udostępnionych
w danym profilu (grupie).

3. Po poprawnym zalogowaniu w oknie po lewej stronie wyświetlona jest lista dostępnych liczników
(Nazwa i numer).

4. Wybieramy zakres czasu za jaki chcemy pobrać dane (Uwaga! Dane w systemie eLicznik czasami
dostępne są z kilkudniowym opóźnieniem).

5. Wybieramy licznik z listy, a następnie za pomocą przycisku  wskazujemy
pomiar, do którego będziemy importować wartości zużycia licznika, a następnie ustawiamy
wykładnik, z jakim wprowadzona jest dana źródłowa w systemie e-Licznik oraz typ danych
źródłowych (np. Poziom - dla energii, Strumień dla mocy).
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6. Opcjonalne możemy dodać kolejne liczniki wskazując pomiar, do którego dana wartość ma zostać
zaimportowana.

7. Ustawiamy dodatkowe opcje importu:
 Przelicz kwanty wyższego rzędu - jeżeli dane źródłowe reprezentują wartość np. kwadransowe

program automatycznie obliczy kwanty godzinowe i dobowe.
 Przelicz kwanty niższego rzędu - jeżeli dane źródłowe reprezentują wartość np. dobowe program

automatycznie obliczy kwanty kwadransowe i godzinowe.
 Nie nadpisuj istniejących rekordów - zabezpiecza przed omyłkowym nadpisaniem danych w

przypadku gdy istnieją już wartości dla wskazanego pomiaru w bazie danych.
8. Weryfikujemy poprawność konfiguracji mapowania poszczególnych elementów w zakładce "

Mapowanie".  W zakładce tej znajdują się informacje na temat numeru licznika w systemie
eLicznik, nazwie i opisie pomiaru w systemie SYDEL,  jak również wymaganą podczas importu
konwersją danych.

9. Za pomocą przycisku  pobieramy i przetwarzamy dane z systemu eLicznik (ta
operacja może trwać kilkanaście minut w zależności od ilości danych do pobrania).

10. Po zakończonym ładowaniu danych w oknie po prawej stronie można zobaczyć dane jakie
zostaną zaimportowane.

11. W kolejnym etapie rozpoczynamy import danych za pomocą przycisku .
12. W oknie "Log" znajdują się informacje o wszystkich operacjach jakie zostały wykonane podczas

importu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na komunikaty typu "Pomiar L(172) z kwantem
"2013-01-16 12:45:00 Z" już istnieje w bazie!!!" oznacza to że dana wartość nie została
zaimportowana ponieważ istnieje już taki rekord w bazie danych. Jeżeli chcemy mimo wszystko
zaimportować nasze dane i nadpisać wartości znajdujące się już w systemie należy usunąć
zaznaczenie opcji "Nie nadpisuj istniejących rekordów".
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13. Jeżeli jesteśmy pewni że zaimportowane dane są poprawne zatwierdzamy zamiany przyciskiem 

 lub możemy je anulować przyciskiem .

UWAGA! Po zatwierdzeniu nie ma możliwości odzyskania nadpisanych danych jeżeli nie
wykonaliśmy kopii zapasowej.

W celu umożliwienia odczytu wielu liczników z profili różnych użytkowników do konfiguracji importu
wprowadzono pojęcie grup. Każda grupa reprezentuje pomiary dostępne w profilu jednego
użytkownika. Jeżeli plik konfiguracyjny ma pozwalać na czytanie danych z różnych profili należy, dla
każdego użytkownika dodać nową grupę i ustawić dla niej odpowiednie parametry (login, hasło).
Domyślnie w programie mamy utworzoną już pierwszą grupę. Za pomocą opcji "Dodaj grupę" z menu
programu możemy utworzyć kolejne grupy, wprowadzając odpowiednie nazwy grup.

Za pomocą polecenia "Przełącz aktywną grupę" możemy przełączać się pomiędzy dostępnymi
grupami.

Aktualnie wybrana grupa widoczna jest na pasku statusu.

Ustawienia importu danych z systemu eLicznik można zapisać do pliku konfiguracyjnego, w celu ich
późniejszego wykorzystania.

W systemie SYDEL dostępny jest również dodatkowy moduł "Harmonogramu Zadań" umożliwiający
automatyzacje importu danych z systemu TAURON eLicznik w określonych przedziałach czasu, z
wykorzystaniem przygotowanego pliku konfiguracyjnego.

1.9.4. Import z Landis & Gyr DGC300

Import danych z plików tekstowych eksportowanych z programy Landis & Gyr DGC300.
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Pliki te zawierają dane kwadransowe w następującym formacie:

05-05-01 00:15 18,79
05-05-01 00:30 18,77
05-05-01 00:45 18,64
05-05-01 01:00 18,84
05-05-01 01:15 18,93
05-05-01 01:30 19,05
05-05-01 01:45 19,03
05-05-01 02:00 18,73
05-05-01 02:15 18,74
05-05-01 02:30 18,80
05-05-01 02:45 18,86
05-05-01 03:00 18,85
05-05-01 03:15 18,90
05-05-01 03:30 18,90

1. Za pomocą przycisku  należy wskazać właściwy plik do zaimportowania.

2. Z listy należy wybrać licznik, dla którego chcemy zaimportować dane (ID licznika).
3. Ustalamy maksymalne odchylenie pomiędzy wartością źródłową a wartością zapisaną w bazie

danych (Przekroczenie tego odchylania wymusza oznakowanie danego rekordu do aktualizacji,
patrz pole Aktualizuj rekord)

4. Wykonujemy porównanie pomiędzy wartościami zapisanymi i źródłowymi za pomocą przycisku 

.
5. Opcjonalnie można ręcznie ustawić, które rekordy należy zaktualizować.

6. Rozpocznij synchronizację oznaczonych rekordów za pomocą przycisku .
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7. Zatwierdź zaimportowane rekordy do bazy danych lub anuluj zmiany.

1.10. Konfiguracja

Przy pomocy polecenia menu Plik > Konfiguracja (odpowiednio przycisk  na pasku narzędzi)
możliwa jest zmiana ustawień modułu ekonomicznego.

Konfiguracja ta podzielona jest na cztery kategorie:
 Konfiguracja ustawień baz
 Konfiguracja ustawień drzewa
 Konfiguracja wyświetlania
 Konfiguracja raportów
 Konfiguracja eksportów
 Konfiguracja obliczeń

1.10.1. Konfiguracja ustawień baz

Zakładka Konfiguracja ustawień baz w oknie Konfiguracja umożliwia ustawienie dostępu do baz
danych.
Możemy wybierać wśród następujących baz:

 Ekonomiczne
 Wyliczane
 Licznikowe
 Analogowe
 Urządzenia
 Uprawnienia
 Drzewo 
 Systemowa
 Archiwum licznikowe
 Archiwum analogowe
 Archiwum wyliczane
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 Monitor
 PGT

Rys. Konfiguracja ustawień baz danych.

Po zaznaczeniu wybranej bazy można dla niej ustawić:
 Protokół, za pomocą którego łączymy się z komputerem na którym jest dana baza (TCP/IP,

Novell SPX, NetBEUI, lokalnie),
 Host, czyli komputer, na którym wybrana baza się znajduje,
 Plik bazy, czyli ścieżkę do pliku lub alias, pod którym zapisana jest baza danych.

1.10.2. Konfiguracja ustawień drzewa

Konfiguracja bazy drzewa prywatnego pozwala na ustawienie innego niż domyślne drzewa dla
aktualnie zalogowanego użytkownika. Oznacza to, że każdy z użytkowników programu może mieć
dostęp do innego (zgodnego z uprawnieniami i kompetencjami) zestawu danych, lub dane te mogą
być dla użytkownika w różny sposób uporządkowane.
Dzięki temu można tworzyć np. aplikacje kontrolne dla firm-odbiorców medium, w których mają oni
dostęp wyłącznie do tych danych, które dotyczą ich firmy. Również w sytuacji, gdy różni specjaliści
wykorzystują różne funkcjonalności programu, często wymagane jest dostosowanie zestawów danych
do danej specyfiki. Na przykład inaczej skonfigurowane będzie drzewo danych dla analityka
badającego możliwości optymalizacji zużycia mediów niż drzewo przygotowane dla działu
finansowego dla bilingowania i fakturowania odbiorców mediów.
Baza danych drzewa musi być utworzona i skonfigurowana na serwerze baz danych.
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Rys. Konfiguracja drzewa prywatnego

1.10.3. Konfiguracja wyświetlania

Zakładka Konfiguracja wyświetlania w oknie Konfiguracja służy do określania sposobu wyświetlania
wartości oraz wyglądu niektórych elementów programu.

W części Wyświetlanie mamy do wyboru następujące opcje:

 Jednostki:
1. Najmniejszy w zestawieniu - po wybraniu tej opcji wartości będą wyświetlane według

najmniejszej jednostki w wybranym zakresie danych (opcja ta nadpisuje ustawienia węzła)
2. Największy w zestawieniu - po wybraniu tej opcji wartości będą wyświetlane według

największej jednostki w wybranym zakresie danych (opcja ta nadpisuje ustawienia węzła)
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rys. Konfiguracja wyświetlania

3. Użytkownika - przy wyborze użytkownika określamy przedrostek wielkości. Do wyboru mamy:

tera (T) = 10^12
giga (G) = 10^9
mega (M) = 10^6
kilo (k) = 10^3
0 - bez przedrostka
mili (m) = 10^-3
mikro () = 10^-6

 Zaokrąglanie 
W polu zaokrąglanie określamy do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane obliczane

wartości. Wartości te są wyświetlane w jednostkach wybranych powyżej.
Sposób symbolicznie określany jest przez liczbę Y-ków we wzorze. Np. X.YY oznacza

zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna precyzja dla liczydeł - pozwala na wyświetlanie wskazań liczydeł z maksymalną

dopuszczalną precyzją dla liczb typu double.
 Przesuń kwant wyświetlania danych 
 Przesuń automatyczny wybór daty na godzinę

Opcja ta pozwala określić, o której godzinie zaczyna się nowa doba. Pole dotyczy
automatycznego wyboru daty w Polu zakresu obliczeń.

W części Wygląd możemy ustawić:
 Font drzewa zestawień - ustawia czcionkę drzewa zestawień
 Kolor tła drzewa zestawień - pozwala ustawić tło drzewa zestawień
 Font drzewa wyników - ustawia czcionkę Pola wyników obliczeń
 Wyróżnij status kolorem - ustawia dodatkowo kolor wiersza (Cały wiersz) lub pola statusu (Pole

statusu) w zależności od wartości statusu
 Automatyczne rozwijanie drzewa wyników - automatycznie rozwija całe drzewo wyników w  Pole

wyników obliczeń
 Automatycznie przywróć poprzednią funkcję - jeżeli węzeł ma skonfigurowaną funkcję na

sztywno, to po wywołaniu obliczeń w tym węźle program automatycznie ustawia ostatnią funkcję
 Automatyczne wyczyść pamięć podręczną - czyści pamięć podręczną przed każdym nowym
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obliczeniem
 Uruchamianie skryptów bez nadzoru - przyspiesza wykonywanie skryptów, ale nie pozwala na

wykrywanie źródła błędów w kodzie skryptu
 Tryb działania skryptów (Normalnie - możliwość podglądu kodu źródłowego tylko w momencie

wystąpienia błędów, Debugowanie - możliwość korzystania z funkcji debugowania, Krokowo -
program automatycznie wchodzi w tryb debugowania zatrzymując się na początku każdego
skryptu)

1.10.3.1. Przesunięcie kwantu wyświetlania danych

Konfiguracja modułu ekonomicznego systemu SYDEL umożliwia dwojakie podejście do wyboru i
prezentacji zakresu analizowanych danych. Poniżej zostaną omówione szczegóły tego zagadnienia.

1. Konfiguracja podstawowa (normalna) jest używana wtedy, gdy opcja "przesuń kwant
wyświetlanych danych" jest niezaznaczona.

W wyżej wymienionej sytuacji, każda wartość pomiaru zostaje opatrzona stemplem czasu z jakim
dana wartość została zapamiętana (zmierzona) w systemie tzn.:

a) Dla kwantu kwadransowego:

Data odczytu Wartość

01-08-2006 00:15 3242,65

01-08-2006 00:30 3100,67

01-08-2006 00:45 2400,71

01-08-2006 01:00 2567,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data odczytu" oznacza, że wartość np. "3242.65" została
zarejestrowana o "01-08-2006 00:15" i jest to zużycie za ostatni kwadrans czyli w okresie piętnastu
minut od "01-08-2006 00:00" do "01-08-2006 00:15".

b) Data kwantu godzinowego
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Data odczytu Wartość

01-08-2006 01:00 12421,65

01-08-2006 02:00 31255,67

01-08-2006 03:00 24300,71

01-08-2006 04:00 52567,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data odczytu" oznacza, że wartość np. "31255.67" została
zarejestrowana o "01-08-2006 02:00" i jest to zużycie za ostatnią godzinę, czyli w okresie godziny od
"01-08-2006 01:00" do "01-08-2006 02:00".

c) Dla kwantu dobowego

Data odczytu Wartość

02-08-2006 00:00 34777,65

03-08-2006 00:00 22222,27

04-08-2006 00:00 63543,71

05-08-2006 00:00 22737,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data odczytu" oznacza, że wartość np. "34777.65" została
zarejestrowana o "02-08-2006 00:00" i jest to zużycie za ostatnią dobę czyli w okresie doby od "01-
08-2006 00:00" do "02-08-2006 00:00".

We wszystkich wymienionych podpunktach bez względu na wybrany kwant, bez zmiany zakresu
czasowego w podsumowaniu zawsze otrzymujemy ten sam zakres danych, a suma może się różnić
jedynie błędem zaokrągleń dla danego kwantu..
W tej sytuacji aby wybrać pełny miesiąc jako zakres czasu, dla każdego kwantu należy wybrać ten
sam zakres np.
Aby otrzymać sumaryczne zużycie dla miesiąca Sierpnia należy ustawić zakres jak poniżej.

Reasumując konfiguracja podstawowa bez opcji przesunięcia kwantu zapewnia nam niezmienność
interpretacji przedziału czasowego w odniesieniu do wybranego kwantu pomiaru.

2. Konfiguracja z aktywną opcją "przesuń kwant wyświetlanych danych".
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W wyżej wymienionej sytuacji, każda wartość pomiaru zostaje opatrzona stemplem czasu
rozpoczęcia przedziału pomiarowego. oznacza to, że w stosunku do ustawienia z punktu 1. data ta
jest przesunięta odpowiednio o 15 minut dla kwantu kwadransowego, o godzinę dla kwantu
godzinowego i o dobę dla kwantu dobowego.

a) Dla kwantu kwadransowego

Data Wartość

01-08-2006 00:00 3242,65

01-08-2006 00:15 3100,67

01-08-2006 00:30 2400,71

01-08-2006 00:45 2567,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data" oznacza, że wartość np. "3242.65" jest to zużycie za
kwadrans w okresie od "01-08-2006 00:00" do "01-08-2006 00:15".

b) Dla kwantu godzinowego

Data Wartość

01-08-2006 00:00 12421,65

01-08-2006 01:00 31255,67

01-08-2006 02:00 24300,71

01-08-2006 03:00 52567,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data" oznacza, że wartość np. "31255.67" jest to zużycie za
godzinę w okresie od "01-08-2006 01:00" do "01-08-2006 02:00".

c) Dla kwantu dobowego
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Data Wartość

01-08-2006 34777,65

02-08-2006 22222,27

03-08-2006 63543,71

04-08-2006 22737,35

Stempel umieszczony w kolumnie "Data" oznacza, że wartość np. "34777,65" jest to zużycie za dobę
w okresie od "01-08-2006 00:00" do "02-08-2006 00:00".

Jedną z konsekwencji wykorzystania przesunięcia kwantu jest inna metoda wyboru zakresu
czasowego, która zależy od wybranego kwantu.
W tej sytuacji aby wybrać jako zakres czasu pełny miesiąc należy odpowiednio ustawić datę i czas
końca zakresu.
Aby otrzymać sumaryczne zużycie dla miesiąca Sierpnia należy ustawić zakres jak poniżej:

a) Dla kwantu kwadransowego

1 - należy uwzględnić początek ostatniej piętnastki w miesiącu

b) Dla kwantu godzinowego

2 - należy uwzględnić początek ostatniej godziny w miesiącu

c) Dla kwantu dobowego

3 - opcja czasu jest nieaktywna (wyszarzana) i nie ma w tym przypadku
znaczenia

Jak widać na powyższych ilustracjach każda zmiana kwantu wymaga odpowiedniego dostosowania
zakresu czasowego wybieranych danych.

Przesunięcie kwantu wyświetlania danych ma również bezpośredni wpływ na zakresy dat
podawanych podczas wprowadzania odczytów za zużycie mediów.

1.10.3.2. Wpływ przesunięcia kwantu na raport szczegółowy

Raport szczegółowy pomiaru został opatrzony dodatkowymi cechami, które umożliwiają intuicyjne
rozpoznanie czy opcja przesunięcia kwantu jest aktywna czy nieaktywna. Pozwala on również
poprzez dynamiczną zmianę nagłówka, jakim jest opatrzony stempel czasu, przekazać informacje na
temat interpretacji fizycznej zawartości tego stempla.

1. Dla nieaktywnej opcji przesunięcia kwantu wyświetlania danych nagłówek stempla otrzymuje
nazwę "Data odczytu" oraz zapis godziny zostaje uzupełniony o dodatkowe zero w przypadku
godziny jednocyfrowej tzn. "1:00" zostaje zapisana jako "01:00". Dla kwantu dobowego jest
wyświetlana godzina "00:00" (czyli godzina odczytu wartości).

2. Dla aktywnej opcji przesunięcia kwantu wyświetlania danych nagłówek stempla otrzymuje nazwę
"Data" oraz zapis godziny pozostaje bez uzupełnienia o dodatkowe zero w przypadku godziny
jednocyfrowej tzn. "1:00" pozostaje zapisana bez zmian. Dla kwantu dobowego godzina nie jest
wyświetlana.

Poniżej zostały zilustrowane obie sytuacje wraz z widocznymi różnicami.

Na poniższym rysunku został umieszczony raport szczegółowy dla kwantu kwadransowego z
nieaktywną opcją przesunięcia kwantu
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Na poniższym rysunku został umieszczony raport szczegółowy dla kwantu kwadransowego z
aktywną opcją przesunięcia kwantu

Na poniższym rysunku został umieszczony raport szczegółowy dla kwantu dobowego z nieaktywną
opcją przesunięcia kwantu
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Na poniższym rysunku został umieszczony raport szczegółowy dla kwantu dobowego z aktywną
opcją przesunięcia kwantu

1.10.4. Konfiguracja raportów

Okno konfiguracji raportów służy do ustawiania lub podglądu informacji widocznych na raportach. 
Informacje o firmie wraz z logo konfigurowane są w kontekstach użytkownika modułu
przygotowawczego PGT.
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rys. Konfiguracja raportów

Wyróżnienie rekordów - powodują wyszarzenie (w zależności od ustawionego koloru) co drugiej linijki
danych dla łatwiejszego ich odczytania.
Wyświetlaj informacje TCN - powodują umieszczenie informacji producenta w stopce raportów.
Miejsce wystawienia - umieszczane na wybranych zestawieniach kosztów.

1.10.5. Konfiguracja eksportów

Konfiguracja pozwala na dostosowanie zachowania programu podczas eksportu danych np. do excel-
a lub formatu PTPiREE
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rys. Konfiguracja eksportów

1.10.6. Konfiguracja obliczeń

W zakładce Konfiguracja/Obliczenia możemy określić przedział wartości danych Wartości z przedziału
, które będą przetwarzane w niektórych obliczeniach (czyli zawierają się w zdefiniowanym przedziale
zmienności). Umożliwia to np. kontrolowanie zużycia mediów przez odbiory pracujące w pewnych
specyficznych stanach technologicznych (bieg jałowy, przeciążenie itp.)

rys. Konfiguracja obliczeń

Definiowanie przedziału zmienności danych może być zrealizowane w  Wartościach względnych i
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bezwzględnych .
Wartości względne są określone w procentach odniesionych do całkowitego przedziału zmienności
danej. Aby zmienić ich wartość dolną lub górną przedziału możemy przesunąć suwak bądź wpisać
wartość liczbowo.
Wartości bezwzględne liczb umożliwiają ustalenie dopuszczalnego (branego pod uwagę w
obliczeniach) przedziału zmienności danej w sposób bezwzględny, aby ustawić granice przedziału
wpisujemy wartości liczbowo.

W polu Obliczenia  wskazujemy czy dane biorące udział w obliczeniach mają uwzględniać
wprowadzone korekty czy wyłącznie dane źródłowe.

Konfiguracja wyszukiwania ekstremów to opcja służąca do określenia czy szukane ekstrema
(maksima lub minima) mają pochodzić z różnych kwantów, tzn.:

 Zgodnie z kwantem danych - do zestawienia wybierane są wszystkie znalezione ekstrema.
 Ekstrema z różnych godzin - do zestawienia wybierane jest tylko jedno ekstremum z tego samego

kwantu godzinowego (każde kolejne ekstremum musi pochodzić z innej godziny).
 Ekstrema z różnych dni - do zestawienia wybierane jest tylko jedno ekstremum z tego samego

kwantu dobowego (każde kolejne ekstremum musi pochodzić z innego dnia).

Ekstrema z różnych godzin pozwalają np. na znalezienie 10 przekroczeń mocy kwadransowych w
okresie miesiąca, gdzie każde przekroczenie pochodzi z innej godziny.
Ekstrema z różnych dni pozwalają np. na znalezienie maksimów godzinowych lub kwadransowych z
okresu tygodnia, gdzie szukamy maksimum z każdego dnia. Wybieramy wtedy siedem maksimów,
które wystąpiły w okresie tygodnia.

1.10.7. Zmiana hasła

Zmianę hasła możemy wykonać po wybraniu odpowiedniej opcji w menu "Plik".

W tym celu podajemy stare hasło, a następnie wprowadzamy dwukrotnie nowe hasło. Po
zatwierdzeniu hasło do systemu zostanie zmienione.

1.11. Znaczniki

Znaczniki służą do oznaczania i zapamiętywania zdarzeń zarejestrowanych w systemie np. takich jak
awaria i wiele innych. System znaczników pozwala oznaczać zdarzenia według wiedzy i pomysłu
użytkownika programu, zapamiętywać datę i czas ich wystąpienia i w ten sposób tworzyć bazę wiedzy
o pewnych wydarzeniach pomiarowych, ruchowych i technologicznych. Bez zaznaczenia takiej
sytuacji, możliwość powrotu do niej po upływie dłuższego czasu byłaby bardzo utrudniona. Dzięki
systemowi znaczników możemy w prosty sposób wyszukać wszystkie zarejestrowane zdarzenia
danego typu i porównywać je z sobą.

Znacznik można mieć charakter globalny lub lokalny związany z konkretnym pomiarem w systemie.

Przykład. Podczas analizy pomiarów wyświetlanych w formie graficznej, jeżeli zauważymy jakieś
niepokojące anomalie na wykresie, możemy zaznaczyć ten punkt wykresu oznaczając go
odpowiednim znacznikiem.
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Rys. Informacja na wykresie o wystąpieniu awari tranformatora.

Włączenie wyświetlania znaczników pozwala sprawdzić, jakie zdarzenia zostały zarejestrowane w
systemie dla wybranego zakresu czasowego. Na wykresie wyświetlane są tylko znaczniki lokalne
związane z wybranymi pomiarami (na wykresie) oraz znaczniki o charakterze globalnym tzn. nie
związane z żadnym konkretnym pomiarem.

Rys. Wizualizacja znaczników na wykresie

1.11.1. Dodawanie znacznika i kategorii

Aby dodać znacznik musimy najpierw stworzyć dla niego kategorię, czyli typ zdarzenia. W tym celu
wybieramy menu Znaczniki > Kategorie znaczników.
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Rys. Kategorie znaczników

Kategoria znaczników podział pozwala na pogrupowanie znaczników w grupy umożliwiając ich
późniejsze zbiorcze wyszukiwanie.

Aby dodać kategorię klikamy ikonkę Nowa kategoria.

Rys. Dodawanie kategorii

Wypełniamy pola Symbol (krótki opis znacznika) oraz Nazwa (kategoria). Pozostałe pola nie są
obowiązkowe. Znaczenie parametrów definiuje nam nazwy dodatkowych parametrów, które można
wpisać ustawiając znacznik.

Aby dodać znacznik wybieramy menu Znaczniki > Dodaj znaczniki lub Dodaj znaczniki z datą.
Znaczniki z datą poprzedzone są wyborem daty, którą ustawiamy w okienku poprzedzającym dodanie
znacznika.



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

153

Wybór daty Znacznika z datą

Następnie przechodzimy do okna dodawania znacznika:

Dodawanie znacznika

1.11.2. Przeglądanie znaczników

W celu wyświetlenia znaczniki wybieramy menu Znaczniki > Pokaż znaczniki (wyświetla wszystkie
znaczniki). W nowo otwartym oknie możliwe jest dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie istniejących
znaczników.

 Możemy również wyświetlić znaczniki zapamiętane z wybraną datą za pomocą menu Znaczniki >
Pokaż znaczniki z dnia 
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Rys. Okno z listą znaczników.

Po wybraniu interesującej nas daty zatwierdzamy wybór. Jeżeli nie istnieją znaczniki zapamiętane ze
wskazaną datą okno znaczników pozostaje puste.

1.11.3. Szukanie znaczników

Szukanie znaczników odbywa się za pomocą menu > Znajdź znaczniki. Możemy tu ustawić
zaawansowane kryteria wyszukiwania takie jak data, wartości parametrów (z odpowiednią tolerancją)
kategorią, pomiar związany lub tekst opisu itp.
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Szukanie znaczników

Po naciśnięciu przycisku "Szukaj" otwiera się lista ze znacznikami spełniającymi podane kryteria
wyszukiwania.

1.12. Dodatki

1.12.1. Agregaty danych (typ wyliczany 'W')

Wyliczane (typ wyliczany "W") są to pomiary, których wartości nie są bezpośrednio
rejestrowane przez koncentratory danych czy sterowniki, ale obliczane na
podstawie wartości innych pomiarów i stanów wejść urządzeń. Do obliczenia
wartości formuły wyliczanej poza prostymi operatorami matematycznymi można
wykorzystywać szereg funkcji trygonometrycznych, termodynamicznych,
psychrometrycznych itp. Konfiguracja formuł wyliczanych dostępna jest z poziomu
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modułu przygotowawczego PGT.

1.12.1.1. Składnia formuł wyliczanych (agregatów)

Lista dopuszczalnych operatorów funkcji standardowych i specjalnych dla analizatora formuł
wyliczanych systemu SYDEL.

1. Operatory i wyrażenia

Operatory Opis
+ operator dodawania
- operator odejmowania
* operator mnożenia
/ operator dzielenia
> znak większości
< znak mniejszości
= porównanie wartości
I operator logiczny "koniunkcja" (AND)
LUB operator logiczny "alternatywa" (OR)
NEG operator logiczny "negacja" (NOT)
XLUB operator logiczny "alternatywa wykluczająca" (XOR)
(warunek) ? (wyrażenie, gdy warunek
jest prawdziwy) : (wyrażenie, gdy
warunek jest fałszywy)

operator trójargumentowy (Wynikiem działania tego
operatora jest wartość drugiego lub trzeciego wyrażenia
uzależniona od wyniku wyrażenia pierwszego (warunek).
Umożliwia on osadzanie warunków wewnątrz wyrażeń.)

( nawias otwierający wyrażenie
) nawias zamykający wyrażenie

2. Funkcje specjalne (udostępniające pomiary i urządzenia skonfigurowane w systemie)

Nazwa i argumenty
funkcji

Opis

A(ID) pobranie wartości danej analogowa, ID - identyfikator danej analogowej w
systemie

L(ID) pobranie wartości danej licznikowej, ID - identyfikator danej licznikowej w
systemie

O(ID) pobranie wartości odczytu, ID - identyfikator danego odczytu w systemie
R(ID) pobranie wartości ryczałtu, ID - identyfikator danego ryczałtu w systemie
W(ID) odwołanie do innej formuły wyliczanej, ID - identyfikator danej wyliczanej w

systemie
Z(ID) pobranie wartości zmiennej systemowej, ID - identyfikator danej zmiennej w

systemie
U(ID) wyznaczenie stanu pracy urządzenia, ID - identyfikator urządzenia w systemie
E(ID) skompresowany stan urządzenia, funkcja stara się sprowadzić stan

urządzenia do wartości 0 lub 1, ID - identyfikator urządzenia w systemie

3. Funkcje standardowe

Nazwa funkcji Opis
SIN funkcja trygonometryczna sinus (argument podawany w stopniach)
COS funkcja trygonometryczna cosinus (argument podawany w stopniach)
TAN funkcja trygonometryczna tangens (argument podawany w stopniach)
CTAN funkcja trygonometryczna cotangens (argument podawany w stopniach)
ARCSIN funkcja trygonometryczna arcus sinus
ARCCOS funkcja trygonometryczna arcus cosinus
ARCTAN funkcja trygonometryczna arcus tangens
ARCCTAN funkcja trygonometryczna arcus cotangens
LN logarytm naturalny
L10 logarytm dziesiętny
POT potęga POT(x,y) – x do potęgi y
BIT funkcja dwuparametrowa BIT(x,n), wyłuskująca stan n-tego bitu liczby x
ABS wartość bezwzględna
AZERO wartość powyżej zera (above zero) tzn. AZERO(x)=x dla x > 0 i AZERO

(x) = 0 dla x <=0 
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4. Funkcje termodynamiczne związane z zagadnieniami pary wodnej (XSteam) [IAPWS IF-97]

Nazwa i argumenty
funkcji

Opis

SteamHfPT(p,T) Entalpia h[kJ/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i temperatury T[°C]
SteamHfPS(p,s) Entalpia h[kJ/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamHfPX(p,x) Entalpia h[kJ/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i stopnia suchości pary mokrej

x[]
SteamHfTX(T,x) Entalpia h[kJ/kg] w funkcji temperatury T[°C] i stopnia suchości pary

mokrej x[]
SteamHVfP(p) Entalpia h[kJ/kg] pary nasyconej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamHLfP(p) Entalpia h[kJ/kg]  skroplonej pary nasyconej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamHVfT(T) Entalpia h[kJ/kg] pary nasyconej w funkcji temperatury T[°C]
SteamHLfT(T) Entalpia h[kJ/kg] skroplonej pary nasyconej w funkcji temperatury T[°C]
SteamTSATfP(P) Temperatura T[°C] nasycenia w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamTfPH(p,h) Temperatura T[°C] w funkcji ciśnienia p[bar] i entalpii h[kJ/kg]
SteamTfPS(p,s) Temperatura T[°C]  w funkcji ciśnienia p[bar] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamTfHS(h,s) Temperatura T[°C]  w funkcji entalpii h[kJ/kg] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamPSATfT(T) Ciśnienie nasycenia p[bar] w funkcji temperatury T[°C]
SteamPfHS(h,s) Ciśnienie p[bar] w funkcji entalpii h[kJ/kg] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamPfHRHO(h,rho) Ciśnienie p[bar] w funkcji entalpii h[kJ/kg]  i gęstości rho[kg/m3]
SteamVVfP(p) Objętość V [m3/kg] pary nasyconej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamVLfP(p) Objętość V [m3/kg] pary skroplonej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamVVfT(T) Objętość V [m3/kg] pary nasyconej w funkcji temperatury T[°C]
SteamVLfT(T) Objętość V [m3/kg] pary skroplonej w funkcji temperatury T[°C]
SteamVfPT(p,T) Objętość V [m3/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i temperatury T[°C]
SteamVfPH(p,h) Objętość V [m3/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i entalpii h[kJ/kg]
SteamVfPS(p,s) Objętość V [m3/kg] w funkcji ciśnienia p[bar] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamRHOVfP(p) Gęstość rho [kg/m3] pary nasyconej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamRHOLfP(p) Gęstość rho [kg/m3] pary skroplonej w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamRHOVfT(T) Gęstość rho [kg/m3] pary nasyconej w funkcji temperatury T[°C]
SteamRHOLfT(T) Gęstość rho [kg/m3] pary skroplonej w funkcji temperatury T[°C]
SteamRHOfPT(p,T) Gęstość rho [kg/m3] w funkcji ciśnienia p[bar] i temperatury T[°C]
SteamRHOfPH (p,h) Gęstość rho [kg/m3] w funkcji ciśnienia p[bar] i entalpii h[kJ/kg]
SteamRHOfPS(p,s) Gęstość rho [kg/m3] w funkcji ciśnienia p[bar] i entropii s[kJ/(kg K)]
SteamSVfP(p) Entropia pary nasyconej s [kJ/(kg K)] w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamSLfP(p) Entropia pary skroplonej s [kJ/(kg K)] w funkcji ciśnienia p[bar]
SteamSVfT(T) Entropia pary nasyconej s [kJ/(kg K)] w funkcji temperatury T[°C]
SteamSLfT(T) Entropia pary skroplonej s [kJ/(kg K)] w funkcji temperatury T[°C]
SteamSfPT(p,T) Entropia s [kJ/(kg K)] w funkcji ciśnienia p[bar] i temperatury T[°C]
SteamSfPH(p,h) Entropia s [kJ/(kg K)] w funkcji ciśnienia p[bar] i entalpii h[kJ/kg]

5. Funkcje psychrometryczne związane z zagadnieniami powietrza (XAir)  [ASHRAE Handbook of
Fundamentals 2009]

Nazwa i argumenty
funkcji

Opis

AirTwbfTdbTdpP(Tdb, Tdp,
p)

Temperatura mokrego termometru Twb[°C] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], punktu rosy Tdp[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirTwbfTdbRelHumP(Tdb,
RelHum, p)

Temperatura mokrego termometru Twb[°C] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], wilgotności względnej RelHum[0,1] i
ciśnienia p[Pa]

AirRelHumfTdbTdp(Tdb,
Tdp)

Wilgotność względna RelHum[0,1] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i punktu rosy Tdp[°C]

AirRelHumfTdbTwbP(Tdb,
Twb, p)

Wilgotność względna RelHum[0,1] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], temperatury mokrego termometru Twb[°C] i
ciśnienia p[Pa]

AirTdpfTdbRelHum(Tdb ,
RelHum)

Temperatura punktu rosy Tdp[°C] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i wilgotności względnej RelHum[0,1]

AirTdpfTdbTwbP(Tdb, Twb,
p)

Temperatura punktu rosy Tdp[°C] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], temperatury mokrego termometru Twb[°C] i
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Nazwa i argumenty
funkcji

Opis

ciśnienia p[Pa]
AirVPfTdbRelHum(Tdb,
RelHum)

Ciśnienie cząstkowe pary wodnej VP[Pa] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C] i wilgotności względnej RelHum[0,1]

AirRelHumfTdbVP(Tdb,
VP)

Wilgotność względna RelHum[0,1] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i ciśnienia cząstkowego pary wodnej VP[Pa]

AirTdpfTdbVP(Tdb, VP) Temperatura punktu rosy Tdp[°C] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i ciśnienia cząstkowego pary wodnej VP[Pa]

AirVPfTdp(Tdp) Ciśnienie cząstkowe pary wodnej VP[Pa] na podstawie temperatury
punktu rosy Tdp[°C]

AirTwbfTdbHRP(Tdb, HR,
p)

Temperatura mokrego termometru Twb[°C] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], wskaźnik wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i
ciśnienia p[Pa]

AirHRfTdbTwbP(Tdb, Twb,
p)

Wskaźnik wilgotności HR[kgH2O/kgAir] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], temperatury mokrego termometru Twb[°
C] i ciśnienia p[Pa]

AirHRfTdbRelHumP(Tdb,
RelHum, p)

Wskaźnik wilgotności HR[kgH2O/kgAir] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], wilgotności względnej RelHum[0,1] i
ciśnienia p[Pa]

AirRelHumfTdbHRP(Tdb,
HR, p)

Wilgotność względna RelHum[0,1] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i ciśnienia
p[Pa]

AirHRfTdpP(Tdp, p) Wskaźnik wilgotności HR[kgH2O/kgAir] na podstawie temperatury
punktu rosy Tdp[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirTdpfTdbHRP(Tdb, HR,
p)

Temperatura punktu rosy Tdp[°C] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i ciśnienia
p[Pa]

AirHRfVPp(VP, p) Wskaźnik wilgotności HR[kgH2O/kgAir] na podstawie ciśnienia
cząstkowego pary wodnej VP[Pa] i ciśnienia p[Pa]

AirVPfHRP(HR, p) Ciśnienie cząstkowe pary wodnej VP[Pa] na podstawie wskaźnika
wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i ciśnienia p[Pa]

AirHfTdb(Tdb) Entalpia suchego powietrza h[J/kg] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C]

AirRHOfTdbP(Tdb, p) Gęstość suchego powietrza [kg/m3] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirVfTdbP(Tdb, p) Objętość suchego powietrza [m3/kg] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirVPfTdb(Tdb) Ciśnienie cząstkowe nasyconej pary wodnej VP[Pa] na podstawie
temperatury suchego termometru Tdb[°C]

AirHRfTdbP(Tdb, P) Wskaźnik wilgotności nasyconej pary wodnej HR[kgH2O/kgAir] na
podstawie temperatury suchego termometru Tdb[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirHfTdbP(Tdb, P) Entalpia nasyconej pary wodnej h[J/kg] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C] i ciśnienia p[Pa]

AirVPDfTdbHRP(Tdb, HR,
p)

Deficyt ciśnienia pary VPD[Pa] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i ciśnienia
p[Pa]

AirMICROfTdbHRP(Tdb,
HR, p)

Stopień nasycenia MICRO[-] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i ciśnienia
p[Pa]

AirHfTdbHR(Tdb, HR)
Entalpia wilgotnego powietrza h[J/kg] na podstawie temperatury suchego
termometru Tdb[°C] i wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir]

AirVfTdbHRP(Tdb, HR, p)
Objętość wilgotnego powietrza [m3/kg] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i
ciśnienia p[Pa]

AirRHOfTdbHRP(Tdb, HR,
p)

Gęstość wilgotnego powietrza [kg/m3] na podstawie temperatury
suchego termometru Tdb[°C], wskaźnika wilgotności HR[kgH2O/kgAir] i
ciśnienia p[Pa]

AirPfZ(Z)
Standardowe ciśnienie barometryczne atmosfery p[Pa] na podstawie
wysokości nad poziomem morza Z[m]

AirTfZ(Z)
Standardowa temperatura atmosfery T[°C] na podstawie wysokości nad
poziomem morza Z[m]
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1.12.1.2. Usuwanie wartości wyliczanych (agregatów)

Jeżeli program nie znajdzie w systemie wartości danych wyliczanych dla wymaganego przedziału
czasu, dokonuje automatycznej agregacji danych (obliczenia wartości danych wyliczanych) i zapisuje
je do bazy danych systemu. Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba skorzystania z tych danych 
program odczyta ich wartości za bazy danych. W przypadkach kiedy zachodzi konieczność
ponownego obliczenia wartości danych wyliczanych (np. z powodu zmiany formuły, z powodu
pojawienia się w systemie danych, które nie były dostępne wcześniej /import danych, przywrócenie
transmisji z buforowanym źródłem pomiarowym/ itp.) należy wcześniej usunąć te wartości, tak, aby w
kolejnym etapie dane wyliczane mogły zostać zagregowane na nowo.

Operacje usuwania i przeliczenia wartości agregatów wykonujemy w kilku krokach:
 Wywołaj zestawienie, które zawiera dane wyliczane do przeliczenia z określonym w wywołaniu

odpowiednim zakresem czasowym, takim, dla którego przeliczenie ma zostać wykonane.
 Wywołaj funkcje "Usuwanie wartości wyliczanych"
 Program zapyta czy chcesz usunąć wartości danych wyliczanych (podając listę wszystkich danych

typu ‘W’ występujących w zestawieniu).

 Po potwierdzeniu nastąpi proces usuwania wartości (Uwaga. Program usuwa wartości danych
wyliczanych dla wszystkich kwantów).
 Po ponownym wywołaniu zestawienia program wykryje brak niezbędnych wartości dla danych

wyliczanych i przeliczy je na nowo według aktualnie obowiązującej formuły.

1.12.2. Obliczanie wyrażeń

Obliczanie wyrażeń podawanych w nawiasach kwadratowych [] wykorzystywany jest w różnych
miejscach aplikacji, gdzie istnieje potrzeba dynamicznej zmiany zawartości elementu w zależności od
aktualnie przetwarzanego elementu i jego parametrów.

Przykładowo wyrażenie opisu węzła zapisane w postaci:

Rozliczenie [NodeName+" za "+ FormatDateTime("yyyy-MM-dd hh:mm",BeginDate)]

gdzie wartości parametrów wynoszą odpowiednio

NodeName - jest napisem "TR1"
BeginDate - jest liczbą reprezentującą datę "2009-01-01 00:15"

zostanie przetworzone na następujący napis:

"Rozliczenie TR1 za 2009-01-01 00:15"

Jak widać została tutaj wykorzystana również funkcja konwertującą datę w postaci liczby na jej
reprezentację tekstową.
Lista dostępnych funkcji znajduje się w rozdziale Funkcje skryptów.

Poniżej przedstawiono przykładowe wyrażenia dla okresu rozliczeniowego od "2009-01-01 00:00" do
"2009-02-01 00:00" (pełny miesiąc).
 
Przykład 1.

Wyrażenie:
Sprzedaż za [FormatDateTime("mmmm yyyy",EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,))]

Wynik:
"Sprzedaż za styczeń 2009"
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Przykład 2.

Wyrażenie:
Sprzedaż od [FormatDateTime("dd",BeginDate)] do [FormatDateTime("dd.mm.yyyy",EndDate)] r.

Wynik:
"Sprzedaż od 01 do 01.02.2009 r."

Przykład 3.

Wyrażenie:
Sprzedaż od [FormatDateTime("dd",BeginDate)] do [FormatDateTime("dd.mm.yyyy",EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,))] r.

Wynik:
"Sprzedaż od 01 do 31.01.2009 r."

Przykład 4.

Wyrażenie:
Okres: [DateTimeToStr(BeginDate)+" - "+ DateTimeToStr(EndDate)]

Wynik:
"Okres: 2009-01-01 00:15:00 - 2009-02-01"

Przykład 5.

Wyrażenie:
Okres: [IntToStr(PeriodIndex+1)+"/"+ IntToStr(PeriodCount)]

Wynik:
"Okres: 1/1"

Przykład 6.

Wyrażenie:
Okres: [DateTimeToStr(BeginDate-EncodeTime(0,15,0,0,))+" - "+ DateTimeToStr(EndDate-EncodeTime(0,15,0,0,))]

Wynik:
"Okres: 2009-01-01 - 2009-01-31 23:45:00"

1.12.2.1. Zmienne dla opisu węzła

Lista dostępnych zmiennych dla opisu węzła:

NodeName - nazwa węzła.
BeginDate - data i czas początkowy zakresu obliczeń.
EndDate - data i czas końcowy zakresu obliczeń.

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

1.12.2.2. Zmienne dla wzorca naglowka zlecenia

Lista dostępnych zmiennych dla wzorca nagłówka zlecenia:

Description - opis węzła, w którym wykonywane jest rozliczenie.
BeginDate - data i czas początkowy zakresu obliczeń.
EndDate - data i czas końcowy zakresu obliczeń.

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

1.12.2.3. Zmienne dla wzorca nazwy zlecenia

Lista dostępnych zmiennych dla wzorca nazwy zlecenia:

Description - opis węzła, w którym wykonywane jest rozliczenie.
BeginDate - data i czas początkowy zakresu obliczeń.
EndDate - data i czas końcowy zakresu obliczeń.

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

1.12.2.4. Zmienne dla wzorca opisu okresu rozliczeniowego

Lista dostępnych zmiennych dla wzorca opisu okresu rozliczeniowego:

PeriodIndex - indeks rozpatrywanego okresu rozliczeniowego (indeksowany od 0).
PeriodCount - ilość wszystkich okresów rozliczeniowych. 
BeginDate - data i czas początkowy okresu rozliczeniowego.



System SYDEL4ASIX Energia - Moduł ekonomiczny

161

EndDate - data i czas końcowy okresu rozliczeniowego.

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

1.12.2.5. Zmienne dla wzorca stopki zlecenia

Lista dostępnych zmiennych dla wzorca stopki zlecenia:

Description - opis węzła, w którym wykonywane jest rozliczenie.
BeginDate - data i czas początkowy zakresu obliczeń.
EndDate - data i czas końcowy zakresu obliczeń.

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

1.12.2.6. Zmienne dla funkcji eksportu do SAP

 Lista dostępnych zmiennych dla funkcji eksportu do SAP:

CompanySapID - identyfikator SAP firmy.
CompanySymbol - symbol firmy.
CompanyName - nazwa firmy.
InvoiceDate - data fakturowania (TDateTime).
PaymantDays - długość terminu płatności w dniach (Integer).
ContractName - nazwa umowy.
ContractDesc - opis umowy.
CostName - nazwa zestawienia kosztów.
CostTitle - tytuł zestawienia kosztów.
CostHeader - nagłówek zestawienia kosztów.
CostFooter - stopka zestawienia kosztów.
CostPlaceOfIssue - miejsce zestawienia kosztów.
CostDateOfIssue - data zestawienia kosztów.
BeginDate - data i czas początkowy zakresu obliczeń (TDateTime).
EndDate - data i czas końcowy zakresu obliczeń (TDateTime).
Symbol - symbol składnika cennika.
Description - opis składnika cennika.
Quantity - ilość dla danej pozycji (Currency).
Price - cena dla danej pozycji (Currency).
CostNetto - koszt netto dla danej pozycji (Currency).
Vat - stawka VAT [%] dla danej pozycji (Currency).
VatIn - koszt podatku VAT dla danej pozycji (Currency).
CostBrutto - koszt brutto dla danej pozycji (Currency).

Możliwości wykorzystania wyrażeń prezentują odpowiednie przykłady.

Podczas generowania zestawienia wykonywany algorytm może dopisywać własne zmienne
do tworzonej pozycji kosztu. Dostęp do wartości tych zmiennych, można uzyskać w ten sam sposób
jak do zmiennych predefiniowanych. Przykładowo algorytm obliczania energii czynnej EE_CZYNNA
wykorzystuje dodatkowe parametry, w których zapisuje np. cenę energii dla SAP-a pomniejszoną o
podatek akcyzowy. Ponieważ cena w cenniku zawiera już akcyzę na zestawieniu również figuruje
cena z akcyzą (parametr [Price]). Jeżeli SAP jest tak skonfigurowany, że sam nalicza akcyzę, do
wyeksportowania musimy posłużyć się ceną bez akcyzy, która została obliczona i przekazana jako
dodatkowy parametr [SAP_CENA_BEZ_AKCYZY].

1.12.2.7. Funkcje skryptów

Lista funkcji dostępnych w skryptach oraz wyrażeniach (FastScript).
Deklaracje podane są dla języka Pascal Script.

Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

IntToStr Zamiana wartości całkowitej
na tekst

function IntToStr(i: Integer): String

FloatToStr Zamiana liczby na tekst function FloatToStr(e: Extended): String

DateToStr Zamiana daty na tekst function DateToStr(e: Extended): String

TimeToStr Zamiana czasu na tekst function TimeToStr(e: Extended): String
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Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

DateTimeToStr Zamiana daty i czasu na tekst function DateTimeToStr(e: Extended): String

VarToStr Zamiana zmiennej na tekst function VarToStr(v: Variant): String

StrToInt Zamiana tekstu na wartość
całkowitą

function StrToInt(s: String): Integer

StrToInt64 Konwertuj string do wartości
Int64

function StrToInt64(s: String): Int64

StrToFloat Zamiana tekstu na liczbę
zmiennoprzecinkową

function StrToFloat(s: String): Extended

StrToDate Zamiana tekstu na datę function StrToDate(s: String): Extended

StrToTime Zamiana tekstu na czas function StrToTime(s: String): Extended

StrToDateTime Zamiana tekstu na datę i czasfunction StrToDateTime(s: String): Extended

Format Zwraca sformatowany tekst
złożony z serii elementów
tablicy

function Format(Fmt: String; Args: array): String

FormatFloat Formatuje wartość
zmiennoprzecinkową

function FormatFloat(Fmt: String; Value: Extended):
String

FormatDateTime Formatuje wartość daty i
czasu

function FormatDateTime(Fmt: String; DateTime:
TDateTime): String

FormatMaskText Zwraca tekst sformatowany
przy użyciu maski

function FormatMaskText(EditMask: string; Value:
string): string

EncodeDate Zwraca wartość Daty i czasu
(TDateTime) na podstawie
roku, miesiąca i dnia

function EncodeDate(Year, Month, Day: Word):
TDateTime

DecodeDate Zwraca rok, miesiąc i dzień z
podanej daty

procedure DecodeDate(Date: TDateTime; var Year,
Month, Day: Word)

EncodeTime Zwraca czas (TDateTime) na
podstawie godzin, minut,
sekund i milisekund

function EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word):
TDateTime

DecodeTime Zwraca godziny, minuty,
sekundy i milisekundy z
podanego czasu

procedure DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour,
Min, Sec, MSec: Word)

Date Zwraca bieżąca datę function Date: TDateTime

Time Zwraca bieżący czas function Time: TDateTime

Now Zwraca bieżącą datę i czas function Now: TDateTime

DayOfWeek Zwraca dzień tygodnia z
podanej daty

function DayOfWeek(aDate: DateTime): Integer

IsLeapYear Wskazuje czy podany rok jest
rokiem przestępnym

function IsLeapYear(Year: Word): Boolean

DaysInMonth Zwraca ilość dni w podanym
miesiącu

function DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer):
Integer

Length Zwraca długość tekstu function Length(s: String): Integer

Copy Zwraca podciąg z ciągu znak
ów

function Copy(s: String; from, count: Integer): String

Pos Zwraca pozycję wystąpienia
podciągu w ciągu znaków

function Pos(substr, s: String): Integer

Delete Usuwa podciąg z ciągu znakó
w

procedure Delete(var s: String; from, count: Integer):
String

Insert Wstawia podciąg do ciągu
znaków

procedure Insert(s: String; var s2: String; pos:
Integer): String
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Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

Uppercase Zamienia wszystkie litery w
tekście na duże

function Uppercase(s: String): String

Lowercase Zamienia wszystkie litery w
tekście na małe

function Lowercase(s: String): String

Trim Usuwa wszystkie spacje
wiodące i końcowe z tekstu

function Trim(s: String): String

NameCase Zamienia pierwszy znak w
słowie na dużą literę

function NameCase(s: String): String

CompareText Porównuje dwa teksty function CompareText(s, s1: String): Integer

Chr Zamienia wartość całkowitą
na znak

function Chr(i: Integer): Char

Ord Zamienia znak na wartość
całkowitą

function Ord(ch: Char): Integer

SetLength Ustawia długość ciągu znakó
w

procedure SetLength(var S: String; L: Integer)

Round Zaokrągla liczbę
zmiennoprzecinkową do
najbliższej wartości całkowitej

function Round(e: Extended): Integer

Trunc Zamienia liczbę
zmiennoprzecinkową na
całkowitą odrzucając część
ułamkową

function Trunc(e: Extended): Integer

Int Zwraca część całkowitą liczby
rzeczywistej

function Int(e: Extended): Integer

Frac Zwraca część ułamkową
liczby rzeczywistej

function Frac(X: Extended): Extended

Sqrt Zwraca pierwiastek
kwadratowy z podanej liczby

function Sqrt(e: Extended): Extended

Abs Zwraca wartość bezwzględną
z podanej liczby

function Abs(e: Extended): Extended

Sin Zwraca sinus kąta (w
radianach)

function Sin(e: Extended): Extended

Cos Zwraca cosinus kąta (w
radianach)

function Cos(e: Extended): Extended

ArcTan Zwraca arc tangens function ArcTan(X: Extended): Extended

Tan Zwraca tangens function Tan(X: Extended): Extended

Exp Funkcja wykładniczej function Exp(X: Extended): Extended

Ln Zwraca logarytm naturalny z
wyrażenia rzeczywistego

function Ln(X: Extended): Extended

Pi Zwraca liczbę 3.1415926... function Pi: Extended

Inc Zwiększa wartość procedure Inc(var i: Integer; incr: Integer = 1)

Dec Zmniejsza wartość procedure Dec(var i: Integer; decr: Integer = 1)

RaiseException Generuje wyjątek procedure RaiseException(Param: String)

ShowMessage Wyświetla okno komunikatu procedure ShowMessage(Msg: Variant)

Randomize Startuje generator liczb
pseudolosowych

procedure Randomize

Random Zwraca liczbę pseudolosową function Random: Extended
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Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

ValidInt Zwraca prawdę jeżeli podany
tekst zawiera prawidłową
liczbę całkowitą

function ValidInt(cInt: String): Boolean

ValidFloat Zwraca prawdę jeżeli podany
tekst zawiera prawidłową
liczbę

function ValidFloat(cFlt: String): Boolean

ValidDate Zwraca prawdę jeżeli podany
tekst zawiera prawidłową datę

function ValidDate(cDate: String): Boolean

CreateOleObjectTworzy obiekt OLE function CreateOleObject(ClassName: String): Variant

VarArrayCreate Tworzy tablicę zmiennych function VarArrayCreate(Bounds: Array; Typ: Integer):
Variant

VarType Zwraca typ zmiennej function VarType(V: Variant): Integer

Lista funkcji dodatkowych dostępnych w skryptach oraz wyrażeniach (Sydel).
Deklaracje podane są dla języka Pascal Script.

Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

DateUtils_DaysInAMonth Zwraca ilość dni we
wskazanym miesiącu
wskazanego roku

function DateUtils_DaysInAMonth(const
AYear: Integer, const AMonth: Integer ):
Integer

DateUtils_DaysInMonth Zwraca ilość dni we
wskazanym miesiącu dla
wskazanej daty

function DateUtils_DaysInMonth(const
AValue: TDateTime): Integer

DateUtils_DayOfTheMonthZwraca dzień miesiąca dla
wskazanej daty

function DateUtils_DayOfTheMonth(const
AValue: TDateTime): Integer

DateUtils_OneHour Zwraca wartość jednej
godziny

function DateUtils_OneHour(): Extended

DateUtils_OneMinute Zwraca wartość jednej minuty function DateUtils_OneMinute(): Extended

DateUtils_Second Zwraca wartość jednej
sekundy

function DateUtils_Second(): Extended

DateUtils_Today Zwraca wartość daty dzisiaj,
część czasu jest równa 0

function DateUtils_Today(): Extended

DateUtils_Yesterday Zwraca wartość daty wczoraj,
część czasu jest równa 0

function DateUtils_Yesterday(): Extended

Pow Potęgowanie: x do potęgi y function Pow(x: Extended; y: Extended):
Extended

SydelDoubleRound Zaokrąglenie liczby d (double)
do n miejsc po przecinku

function SydelDoubleRound(d: Double; n:
Integer): Double

SydelCurrencyRound Zaokrąglenie liczby c
(Currency) do n miejsc po
przecinku

function SydelCurrencyRound(c: Currency; n:
Integer): Currency

Ceil Zaokrąglenie liczby ku
nieskończoności dodatniej
(Delphi)

function Ceil(const X: Extended): Integer

Floor Zaokrąglenie liczby ku
nieskończoności ujemnej
(Delphi)

function Floor(const X: Extended): Integer

FreeAndNil Usuwanie obiektu procedure FreeAndNil(var v: Variant)

RemoveSpaces Usuwanie spacji function RemoveSpaces(var s: String): String

RemoveThousandSeparatorUsuwanie separatora tysiąca function RemoveThousandSeparator(var s:
String): String

GetEnv Pobieranie zmiennej
środowiskowej

function GetEnv(var s: String): String
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Nazwa Opis Składnia (PascalScript)

ToLog Zapis w logu procedure ToLog(var s: String)

VarArrayLowBound Zwraca zakres dolny wymiaru
tablicy wariantów "variant
array"

function VarArrayLowBound(const A: Variant;
Dim: Integer): Integer

VarArrayHighBound Zwraca zakres górny wymiaru
tablicy wariantów "variant
array"

function VarArrayHighBound(const A:
Variant; Dim: Integer): Integer

VarArrayDimCount Zwraca ilość wymiarów
tablicy wariantów "variant
array"

function VarArrayDimCount(const A:
Variant): Integer

ArrayOfIntegersToStr Konwersja tablicy Integer-ów
na String

function ArrayOfIntegersToStr(const A: array
of Integer): String

SydelScriptAbort Przerwanie działania skryptu function SydelScriptAbort(var s: String):
String

1.12.3. Format PTPiREE

Format plików wymiany danych pomiędzy spółkami dystrybucyjnymi

Nazwy plików

Pliki  wymiany  danych  są  umieszczane  w  katalogach  z  podziałem  na  poszczególne  spółki

dystrybucyjne. 

W katalogu dla danej spółki znajdują się wszystkie pliki z danymi wymiany dla danej spółki
dystrybucyjnej. 
Każdy plik danych zawiera dane dla jednego punktu pomiarowego (jedna linia wymiany to cztery
punkty), za jedną dobę. 

Pliki posiadają następującą konwencję nazw:

<skrót_nazwy stacji>_<skrót_nazwy_linii>_EK_RRRRMMDD.DAT

gdzie

 skrót_nazwy_stacji oznacza pełny, 6-znakowy skrót nazwy stacji;

 skrót_nazwy_linii oznacza skrót nazwy linii, której dotyczy dany plik – długość skrótu nazwy
dowolna, zależnie od spółki dystrybucyjnej;

 E – rodzaj energii: C – czynna, Q – bierna;
 K – kierunek przepływu energii: P – pobór, O – oddanie;
 DD - dzień
 MM – miesiąc
 RRRR – rok
 DAT – rozszerzenie nazwy pliku

np. 
OPI115_P022_CO_20000403.DAT

tzn.
 OPI115: stacja, na której dokonywany jest pomiar OPI115 (stacja Opalino, 110 kV,  sekcja szyn

nr 1, ODM Bydgoszcz);

 P022: linia: Opalino-Wicko : Północ nr 022 (konwencja stosowana przez ENERGA – ZE Gdańsk)

 E=C – energia czynna;

 K=O – oddawanie (z punku widzenia spółki wykonującej pomiar);

 20000403

Zawartość plików

Plik posiada nagłówek, w którym zawarte są następujące informacje:
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 Kod Spółki Dystrybucyjnej
 Skrót stacji
 Skrót linii
 Rodzaj i kierunek przepływu energii
 Data w formacie dd-mm-rrrr
 Ilość danych (23, 24 lub 25 – 23 i 25 dla dób zmiany czasu lato-zima i zima-lato)

Każda informacja jest zapisana w oddzielnej linii pliku.
Dane w plikach będą umieszczane z rozdzielczością godzinną i skalowane w kWh lub kVArh. Każda
dane będzie zawierała status (źródło pochodzenia, informacje 
o awariach). Dostępne są następujące kody statusowe:
 – dane pewne
 - – brak danych
 * – dane niepewne (błędy transmisji, brak 15’ i inne)

Każda dana jest zapisana w oddzielnej linii pliku.
Plik jest zabezpieczony dwubajtową sumą kontrolną w standardzie CCiTT zapisaną w formacie
heksadecymalnym na czterech znakach. Suma kontrolna obejmuje wszystkie znaki w pliku (razem ze
znakami nowego wiersza i powrotu karetki). 
Omówiona struktura jest przedstawiona w poniższej tabeli:

Pole Format Przykład

Kod Spółki Dystrybucyjnej czteroznakowy ogólnopolski
standard wykorzystywany w
taryfie PSE

SD01

Skrót stacji 6-znakowy skrót stacji OPI115

Skrót linii Skrót nazwy linii, której dotyczy
dany plik – długość skrótu nazwy
dowolna, zależnie od spółki
dystrybucyjnej

PO22

Rodzaj i kierunek przepływu
energii

CP – czynna pobór
CO – czynna oddawanie
QP – bierna pobór
QO – bierna oddawanie

CP

Data dd-mm-rrrr 10-02-2000

Ilość danych Liczba dziesiętna 24

Dana 1 Wartość, Status 2370.000,+

Dana 2 Wartość, Status 0.000,-

...... ..... .....

Dane 23 Wartość, Status 680.000,*

Dana 24 Wartość, Status 2350.000,+

Dana 25 Wartość, Status 2410.000,+

Suma kontrolna CciTT (hex) 4AB8

1.12.4. Debugowanie skryptów

Mechanizm debugowania skryptów ułatwia proces pisania, testowania i szukania błędów w
algorytmach skryptów obsługiwanych przez program.
Aby uaktywnić debugowanie należy ustawić odpowiednie opcje w konfiguracji programu, odznaczając
opcję Uruchamianie skryptów bez nadzoru i wybierając jedną z dostępnych funkcji:
 Debugowanie - umożliwia wejście w tryb debugowania trzymając przycisk CTRL podczas

wykonywania obliczeń. Jeżeli program uruchamia skrypt i wykryje, że klawisz CTRL jest wciśnięty
zatrzyma się na początku wykonywania tego skryptu. Jeżeli w skrypcie były już ustawione jakieś
breakpoint-y program również się na nich zatrzyma (bez konieczności trzymania klawisza CTRL).
 Krokowo - program automatycznie wchodzi w tryb debugowania zatrzymując się na początku

każdego skryptu.

Wejście w tryb debugowania otwiera okno edytora skryptów, który podzielony jest na kilka części:
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Rys. Edytor skryptów

1. Okno wyświetlające kod źródłowy skryptu
2. Belka wyświetlająca aktualnie wykonywaną linię skryptu oraz breakpoint-y (punkty na których

program powinien się zatrzymać).
3. Drzewo klas i funkcji - wyświetla listę dostępnych (wbudowanych) klas i funkcji w skrypcie. Na liście

tej nie znajdują się klasy oraz funkcje specyficzne dla systemu Sydel.
4. Podgląd zmiennych - pozwala na podgląd wartości zmiennych dodanych do listy czujek (Watches).
5. Podgląd składników - na żądanie użytkownika generuje listę wszystkich składników dostępnych w

skrypcie wdanym momencie wykonywania skryptu (zmienne, klasy, funkcje, typy wyliczeniowe
itp.).

6. Log kompilacji - wyświetla informacje na temat kompilacji i debugowania skryptu
7. Log aplikacji - wyświetla informacje wygenerowane przez skrypt za pomocą funkcji "ToLog".

Funkcje edytora skryptów:

  - Nowy skrypt

 - załaduj kod skryptu z pliku

 - zapisz skrypt (w systemie)

 - cofnij zmiany w skrypcie

 - przywróć cofnięte zmiany w skrypcie

 - kompilacja skryptu

 - uruchom skrypt bez debugowania

 - uruchom debugowanie skryptu (kontynuuj działanie)
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 - uruchom krokowo (do kolejnej linii skryptu)

 - uruchom do kursora

 - zatrzymaj działanie skryptu

 - przełącznik punktów kontrolnych (breakpoint-ów)

 - ustalanie wartości (oblicza wartość wyrażenia w kontekście działającego skryptu)

Rys. Oliczanie wartości wyrażeń

 - Dodaj czujkę do listy (podgląd zmiennych)

 - Edytuj czujkę na liście (podgląd zmiennych)

 - Usuń czujkę z listy (podgląd zmiennych)

 - wyświetlaj drzewo klas i funkcji
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Rys. Drzewo klas i funkcji

 - wyświetlaj podgląd składników (Odśwież)
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Rys. Podgląd składników

 - wyświetlaj listę czujek (Watches)
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Rys. Podgląd zmiennych
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1.13. Przykłady

1.13.1. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dla wybranego klienta wymaga konfiguracji kilku elementów
składowych:
1. Zdefiniowanie nowej taryfy lub wykorzystanie już istniejącej.
2. Zdefiniowanie nowego cennika parametryzowanego lub wykorzystanie już istniejącego.
3. Zdefiniowanie firmy, którą chcemy rozliczyć.
4. Zdefiniowanie umowy na bazie taryfy według której rozliczany jest klient (firma) wraz z

konfiguracją przyłączy.
5. Skonfigurowanie węzła, w którym dokonywane będzie rozliczenie (węzeł łączy wybraną umowę

firmy z odpowiednim cennikiem taryfy).
6. Wykonanie rozliczenia za pomocą funkcji "Koszty parametryzowane".
7. Zapis zestawienia w systemie.
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