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System Falko jest nowoczesn¹ aplikacj¹, która zaprojektowana zosta³a w celu optymalizacji 

zu¿ycia energii elektrycznej poprzez wspomaganie analiz pracy operatorów kolejowych. 

 

Podstaw¹ dzia³ania programu s¹ dane pomiarowe uzyskane z liczników energii pr¹du sta³ego 

zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych. Program gromadzi je w centralnej bazie danych,               

a nastêpnie obrabia, dostarczaj¹c obs³udze informacjê niezbêdn¹ do kontroli i nadzoru                      

nad zu¿yciem energii. W ujêciu d³ugofalowym pozyskane z liczników dane s¹ doskona³ym 

materia³em badawczym umo¿liwiaj¹cym planowanie i optymalizacjê zu¿ycia energii 

elektrycznej. 

Spó³ka ELESTER-PKP jest jedynym polskim producentem kolejowych liczników energii                

pr¹du sta³ego oferuj¹cym równie¿ w³asny system analizy zgromadzonych danych 

pomiarowych. Korzystanie z us³ug jednej spó³ki u³atwia realizacjê ca³ego procesu               

inwestycji oraz pozwala na Pañstwa kompleksowe wsparcie i pomoc w czasie                  

eksploatacji ca³ego systemu pomiarowego. Dodatkow¹ zalet¹ wspó³dzia³ania licznika                      

i-LE 3000 i systemu Falko jest mo¿liwoœæ ich zaawansowanej dwukierunkowej wspó³pracy,                  

która jest kryterium niezbêdnym i wymaganym w tworzeniu rozwojowych inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych. 

Raporty  i  statystyki

Na podstawie danych pomiarowych rejestrowanych przez licznik, przewoŸnik mo¿e 

odpowiednio zarz¹dzaæ i prowadziæ politykê dotycz¹c¹ energii trakcyjnej oraz wdra¿aæ  

dzia³ania optymalizacyjne i oszczêdnoœciowe. Program Falko pozwala na gromadzenie du¿ej 

iloœci danych oraz wykonanie wielu analiz, porównañ, uszeregowañ i statystyk. Dane mo¿na 

odpowiednio filtrowaæ i przetwarzaæ zarówno pod wzglêdem iloœciowym, jakoœciowym, 

obszarowym z uwzglêdnieniem dodatkowych zadanych parametrów. Materia³y prezento-          

wane mog¹ byæ w uk³adzie tabelarycznym lub formie wykresów ogólnych i szczegó³owych. 

Warto podkreœliæ, i¿ ju¿ na etapie projektowania aplikacji, jednym z priorytetów prac by³a 

potrzeba zapewnienia wielu u¿ytkownikom mo¿liwoœci bardzo szybkiego generowania 

z³o¿onych raportów i statystyk. Dziêki temu nawet przy du¿ej iloœci danych, publikowanie 

dokumentów odbywa siê w czasie rzeczywistym.

Wa¿nym elementem programu pozwalaj¹cym odnieœæ dane pomiarowe do realiów koszto-

wych jest kalkulator taryfy energii. Funkcja ta umo¿liwia obliczanie op³at wed³ug wskazanej 

taryfy, cennika, czasu i wybranych pojazdów. Cenniki taryfowe mo¿na edytowaæ, co otwiera 

drogê u¿ytkownikowi do wykonywania ró¿nych porównañ kosztowych. Dodatkowo od strony 

oszczêdnoœciowej, aplikacja oferuje mo¿liwoœæ wykonania raportów dotycz¹cych ekonomiki 

jazdy  oraz  ekonomiki  trasy. 
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Karta ewidencyjna licznika energii

Karta powiadomieñ dla licznika energii
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Obszary 

Program wyposa¿ony zosta³ w dok³adn¹ skalowaln¹ mapê, na której u¿ytkownik zdefiniowaæ 

mo¿e dowolny obszar geograficzny. Wskazany region mo¿na przypisaæ do odpowiedniej 

warstwy oraz ustaliæ przedzia³ czasowy jej obowi¹zywania. Pozwala to na tworzenie raportów                 

i statystyk dla danych szlaków, województw, krajów czy lokomotywowni. Dane analizowaæ 

mo¿na w ujêciu pojedynczych pojazdów oraz scharakteryzowanych grup. Rysowanie na mapie 

obszaru  odbywa  siê  za  pomoc¹  prostego  edytora  graficznego.

Paszportyzacja  

Wbudowane w system funkcje paszportyzacji pozwalaj¹ pracownikom obs³ugi na skuteczne 

prowadzenie ewidencji liczników. Ka¿de urz¹dzenie posiada w systemie swoj¹ kartê ewiden-

cyjn¹, która zawiera dok³adne informacje o zastosowanych elementach (np.: bocznikach, 

przetwornikach) oraz ich charakterystykach czy okresach legalizacji. Program pozwala               

równie¿ na sklasyfikowanie i tworzenie kart pojazdów zawieraj¹cych szczegó³owe dane 

techniczne taboru oraz przypisanie do nich liczników. Falko w formie czasowych notatek 

pozwala na planowanie prac oraz przypomina o nadchodz¹cych zdefiniowanych zdarzeniach.            

Wykonane na licznikach zmiany i zabiegi serwisowe mog¹ byæ rejestrowane a pe³na historia  

tych prac oraz danych pomiarowych (np.: tras, prêdkoœæ, zdarzeñ na liczniku) bêdzie dostêpna 

dla  pracowników  obs³ugi. 

Lokalizacja

Aplikacja Falko umo¿liwia bie¿¹cy podgl¹d lokalizacji wszystkich pojazdów. Po³o¿enie 

obserwowanego taboru odzwierciedlane jest na skalowalnej mapie i aktualizowane w czasie 

jego przejazdu wraz z aktualnymi pomiarami i prêdkoœci¹ poci¹gów. Program pozwala na 

prezentowanie zakoñczonych archiwalnych przejazdów wraz z pe³n¹ ich charakterystyk¹. 

Dodatkowo mo¿liwe jest oznaczenie lokalizacji, w której wyst¹pi³o okreœlone zdarzenie                   

np.:  nast¹pi³  zanik  napiêcia  lub  wyst¹pi³o  pogorszenie  parametrów  zasilania. 

Falko nie wymaga instalowania na stacjach roboczych i dostêpny jest za pomoc¹                        

standardowej przegl¹darki internetowej. Platforma uwzglêdnia wielostanowiskow¹                     

pracê ze zró¿nicowanym poziomem uprawnieñ. Wygodnym rozwi¹zaniem programu jest 

mo¿liwoœæ tworzenia notatek o ró¿nym statusie, które widoczne s¹ wzajemnie dla praco-

wników obs³ugi. Raporty i statystyki generowane s¹ w formacie pdf, którego wygl¹d                                  

i pozycjê mo¿na dostosowaæ do standardów przewoŸnika. Do dalszej obróbki dane te mo¿na 

eksportowaæ do plików arkusza kalkulacyjnego. Program umo¿liwia dodatkowo wygodne 

konfigurowanie Ÿróde³ danych i odpowiednie administrowanie systemem w celu dopaso-          

wania do potrzeb i wygody u¿ytkowników.

System  odczytuje  i  analizuje  dane  przesy³ane  z  liczników  ró¿nych  producentów.
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Wizualizacja poborów energii przez licznik

Informacje zgromadzone w tym dokumencie stanowi¹ ogólny opis mo¿liwoœci technicznych, które nie zawsze musz¹ 
wystêpowaæ w konkretnych przypadkach. Oczekiwane parametry nale¿y okreœliæ przy sk³adaniu zamówienia.
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