Посібник користувача для учасників ринку України
Для подання графіків торгівлі електричною енергією на двосторонній основі і
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ВСТУП
1.1.

Зміст Роботи

У посібнику описано використання модулю "Номінація, Планування графіків".

1.2.

Взаємозв'язок з іншими документами

Посібник з "Master Data".

1.3.

Цільова Аудиторія

Цільовою аудиторією є оператори номінацій зі сторони учасників ринку.
Користувачі цього продукту добре володіють знаннями


Робота з комп'ютером (включаючи навички налаштування і використання
інтернет-браузерів).



Бізнес-процесів: Подача графіків ENTSO-E

1.4.

Написання конвенцій

Кнопки, які повинні бути натиснуті Користувачем, підкреслені і виділені курсивом в
тексті.
Назви та терміни в лапках і курсивом.
Зірочка"*", додана до опису мітки поля, вказує на обов'язкове поле.
Дві зірки "* * " означають, що поле введення також є обов'язковим. Якщо поле
введення не було заповнене Користувачем, система робить це автоматично.
"випадаючий список": при натисканні курсором миші на випадаючому списку вибору
відображається список всіх доступних варіантів. Виберіть один з елементів. Вибраний
елемент залишається видимим у призначеному полі.
Скріншоти допомагають візуалізувати словесний опис і не мають на увазі, що функції
дійсно доступні. Для повного опису зверніться до функціональної специфікації.
Будь ласка, зверніть увагу: Не використовуйте кнопку
Назад або
функцію Оновлення веб-браузера, використовуйте лише кнопку програми .
Ця кнопка знаходиться праворуч від усіх відкритих вікон.
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2. Вступ
Для подання графіків торгівлі електричною енергією на двосторонній основі і
відповідних графіків фізичного відпуску/відбору див. наступне визначення:

PRS - Графік фізичного відпуску/відбору ... сумарний графік виробничих ресурсів (генеруючих
одиниць) (надалі - номінація) на компанію.
TPS – Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній основі... сумарний графік (надалі номінація) обсягів електричної енергії для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня.
СВБ ... Сторона, відповідальна за балансування



Моніторинг

Створення xmlфайлів номінацій
на основі
підписаних
двосторонніх
договорів

Передача
номінації(TP
S та PRS ) в
MMS
 Завантаження через MMS
GUI fileupload
 Надіслати файл через вебсервіс MMS

стану

через

MMS GUI


Завантажена номінація



Кандидатури, що
відповідають аналогам



Остаточна відповідність
номінації



Остаточна
підтверджена номінація



Зіставлення
агрегованих PRS і
агрегованих TPS на СВБ

Фігура 1 : Передача процесу подання номінацій
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3. Процес подачі графіків
Процес в цілому охоплює всі номінації, якими обмінюються учасники ринку (виробник,
постачальник, трейдер, мережевий оператор, Оператор ринку на день вперед /
внутрішньо денний ринок).

Фігура 2 : Процес подання графіків
TRP - Відповідальна за торгівлю сторона (двосторонній контракт = торгівля)
MMS - Система управління ринком … BM&AS система
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3.1.

Внутрішня номінація Зони балансування

3.1.1. Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній основі
Учасник ринку, що надає електричну енергію, та учасник ринку, що отримує
електричну енергію, повинні подати повідомлення про реєстрацію TPS (надалі –
номінації) з обсягами електричної енергії для всіх розрахункових періодів кожного
торгового дня, які мають збігтись:


Кожен з двох учасників ринку, які уклали двосторонній контракт, повинен
подати свої номінації на погодинній основі до дня поставки до встановленого
часу закриття воріт.



Після завантаження через графічний інтерфейс Системи управління ринку(MMS
GUI) або вебсервіс, файли будуть перевірені за офіційними перевірками.
Результат цієї перевірки буде відображений в графічному інтерфейсі Системи
управління ринку або відправлений у файл підтвердження при використанні
веб-сервісу Системи управління ринку.



У графічному інтерфейсі Системи управління ринком будуть відображатися
відповідні пари номінацій, щоб мати можливість перевірити можливі відмінності.



У разі невідповідності номінацій необхідно надіслати виправлені xml-файли
номінацій, включаючи збільшений номер версії.



Після "закриття воріт" остаточне узгодження номінацій, висунення обох
задіяних сторін.



У разі невідповідності номінацій необхідно надіслати виправлені xml-файли
номінацій, включаючи збільшений номер версії.

Підтверджені номінації використовуються для автоматичного заповнення відповідних
рахунків небалансу відповідальних сторін, щоб вони могли обробляти розрахунок
небалансу.
3.1.2.
Графік фізичного відпуску/відбору PRS
У разі, якщо сторона, відповідальна за баланс, також відповідає за генеруючи одиниці
(ресурс), Графік фізичного відпуску/відбору (PRS) з 15-хвилинним ОРЧ повинен
відправлятися для кожного ресурсу.
Графіки фізичного відпуску/выдбору повинні включати:


Мінімальне планове виробництво



Максимальне плановане виробництво



Планове виробництво



Планове споживання



Зарезервована потужність Резерву підтримки частоти (вгору)



Зарезервовані ресурси Автоматичного резерву відновлення частоти (вгору)



Зарезервована потужність Ручного резерву відновлення частоти (вгору)



Зарезервовані ресурси Резерву заміщення (вгору)



Зарезервована потужність Резерву підтримки частоти (вниз)



Зарезервовані ресурси Автоматичного резерву відновлення частоти (вниз)
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Зарезервована потужність Ручного резерву відновлення частоти (вниз)



Зарезервовані ресурси Резерву заміщення (вниз)



Планове вимкнення

3.2.

Транскордонна Номінація

Транскордонна номінація здійснюється як двосторонній контракт від зони балансу
ринку України до зони балансу ринку, наприклад Росія. Оскільки відповідного графіка
не існує, наприклад, у Росії примусове зіставлення має виконуватися вручну
оператором.

3.3.

Хронологія для України

Номінація (двосторонній контракт) на день доставки повинна бути відправлена не
пізніше встановленого терміну (закриття воріт) за день до дня доставки (D-1).

TPS – Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній основі... сумарний графік (надалі номінація) обсягів електричної енергії для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня.
PRS - Графік фізичного відпуску/відбору ... сумарний графік виробничих ресурсів (генеруючих
одиниць) (надалі - номінація) на компанію.
DAM - оператор ринку на день вперед
Часові рамки – Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній основі TPS:

 Відкриття воріт для подання Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній
основі (Номінацій) TPS: один місяць до крайнього терміну – 09:00 Д-1
 Початок узгодження Графік торгівлі електричною енергією на двосторонній основі
(Номінацій) TPS з інтервалом 15 хвилин: 07:00 Д-1 до крайнього терміну – 09:00 Д-1
 Остаточне узгодження: 09: 00 Д-1 до закриття воріт - 10: 00 Д-1
 Закриття воріт для реєстрації обсягів електричної енергії, що відповідають
розрахунковим періодам торгового дня (обсяг торгівлі електричною енергією на
двосторонній основі): 10:00 Д-1
Часові рамки – Графік фізичного відпуску/відбору PRS:

 Подання Графік фізичного відпуску/відбору PRS: 13:00 Д-2
 Цикл корекції Графіку фізичного відпуску/відбору PRS: 13:00 D-2 до крайнього терміну 14:00 Д-2
 Остаточне підтвердження графіків фізичного відпуску/відбору PRS: 14:00 Д-2
 День, що передує торговому дню, подання уточнень графіків фізичного відпуску/відбору
PRS: 09:00 Д-1
 Повторне подання Графіків фізичного відпуску/відбору PRS - після отримання результатів
Ринку “На Добу Наперед” 14:00 Д-1 до крайнього терміну 14:15 Д-1
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 Остаточне повідомлення фізичного відпуску/відбору PRS: повинні бути подані не пізніше
ніж за 50 хвилин до початку розрахункового періоду (щогодини до крайнього терміну
D(H-50 хв)).

3.4.



3.5.

Зв’язок з Системою Управління Ринком (MMS)
Всі дані (номінації, звіти, повідомлення про відмови) будуть відображатися на сайті.
Якщо учасник ринку спілкується через вебсервіс, він все одно зможе побачити
інформацію на сайті, але він також отримає відповіді ENTSO-E на свої номінації через
вебсервіс.

Відображення агрегованої інформації щодо TPS

Меню відкриває огляд статусу номінацій сторони відповідальної за баланс. Крім
представлених перевірених номінацій ви також отримуєте номінації перерахованих в
списку контрагентів.
Щоб мати можливість перевірити, чи має номінація певний статус (наприклад.
початкова, підтверджена, незвірена, зіставлена, отримана) кожна номінація показує
цю інформацію в стовпці статус.

Фігура 3 : Огляд номінацій

Щоб ознайомитися з деталями номінацій, позначте номінації за допомогою прапорця
у кінці рядка, щоб показати їх. Для того, щоб показати відмічені номінації ви повинні
натиснути на Показати таймсерії.
Функція пошуку

Для того, щоб здійснити запит , натисніть Пошук .

День:

У цьому полі можна вибрати день поставки.

Тема:

Всі успішно призначені рахунки небалансу енергії доступні у випадаючому списку.
Таким чином, користувач може шукати номінації необхідного рахунку енергії
небалансу.

Функція кнопки
Взяти

Нову

Версію:
Скидання

Якщо встановлено прапорець у рядку відповідного графіку і ця кнопка натиснута,
то графік додається до відповідного зіставлення.

До

Поточної Версії:

Якщо встановлено прапорець у рядку відповідного графіку і ця кнопка натиснута,
то графік виключається з усього процесу номінації.
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Редагувати

Якщо встановлено прапорець у рядку відповідного графіку і ця кнопка натиснута,

Таймсерії:

то зміст графіку можна переглядати і редагувати. (див. скріншот)

3.6.

Відомості Про часові ряди графіків TPS

Коли ви позначили конкретні номінації в огляді та натиснули на «Показати часові
ряди», ви побачите детальні часові ряди. Перший стовпець описує імена властивостей
і продукти в дозволі, визначеному в системі управління ринком. Другий стовпець
підсумовує всі значення енергії в конкретних номінаціях у вигляді подробиць. Цей
загальний вигляд може дати хороший огляд всіх ваших двосторонніх часових рядів
торгівлі.

Фігура 4 : Зіставлення станів процесу - вибір версій
Кнопки
CSV Завантажити:

З відображених версій розкладів буде створений CSV-файл.

Оновити:

Оновлення перегляду

Візьміть
версії:

вибрані

Обрана версія буде використовуватися в наступному циклі зіставлення.
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Скасування

Вибрані версії буде скасовано, буде створено нову версію, яка має лише нульові

версії:

значення. Цей перегляд буде використано для наступного циклу збігу.

Прийняти версії:

Обрані версії будуть налаштовані на остаточну відповідність, нові версії не будуть
впливати на відповідність. Увага: Також змінені часові ряди нового партнера
графіку більше не впливатимуть на результат зіставлення.

3.7.

Графіки фізичного відпуску/відбору PRS

Меню Графік фізичного відпуску/відбору PRS відкриває огляд переданих графіків PRS
сторони, відповідальної за баланс.
Робота з запланованими графіками PRS подібна до графіків TPS (дивись пункт 3.63.5).
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4. Завантажити вручну номінацій
4.1.1. Процес завантаження


Відкрийте пункт меню Завантаження:

Фігура 5 : Завантаження файлу


Натисніть кнопку "Огляд" і відкрийте XML-файл, який ви хочете завантажити.

Фігура 6 : Провідник


Натисніть на кнопку Завантажити – система перевіряє завантажені файли і
відправляє підтвердження відповідності ETSO прямо на екран УР (учасника
ринку).

Фігура 7 : Файл Завантажений


Інтерпретація коду відповіді

Будь ласка, зверніть увагу: Використовуйте "ETSO Загальний список
кодів для обміну даними" для інтерпретації можливих повідомлень про
помилки!


Завантажені графіки є:
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a. збережені в системі
b. або відхиляються з кодом причини (і, таким чином, не зберігаються)
Як тільки вони збережені, їх можна показати. Шляхом використання різних
фільтрів, вони можуть бути обрані індивідуально. В цій масці буде
відображатися стан і номер версії графіків. Кожен графік може бути замінений
новим протягом певного тимчасового вікна. Як тільки новий графік буде
отримано (повинен мати більш високий номер версії, ніж старе), він буде
збережений у базі даних. Всі старі версії можуть бути відображені після
натискання кнопки історія.
Як вже згадувалося, номінації можна знайти в меню "Номінації – Торгові графіки".

