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1. Вступ
Обсяг документа:
Цей документ уточнює стандарт
communications. [1]

IEC TS 62325-504

“Framework for energy market

Цей документ визначає необхідний обмін інформацією (передачу даних) між оператором
системи та BM&AS.

2. Обмін агрегованими енергетичними даними
Для обміну документами між BM&AS і оператором системи використовується стандарт IEC
62325-504 "Utilization of web services for electronic data interchanges on the European energy market
for electricity"..
Якщо одна система хоче відправити документ до іншої системи, відповідний документ повинен
бути частиною PUT-запиту на сервері. Відповідь клієнту складається з технічної (синхронної)
або функціональної (асинхронної) відповіді.
Асинхронний обмін даними означає або отримання, або обробку асинхронної відповіді:


Оператор мережі перевіряє веб-сервіс BM&AS пізніше для Документу підтвердження.
Якщо документ достовірний, його також може бути завантажено через веб-службу.



У випадку якщо учасник ринку має веб-службу, доступ до якої можна отримати через
систему BM&AS, BM&AS зможе надіслати підтвердження пізніше напряму до учасника
ринку.

Ця процедура забезпечує високу результативність та ефективну обробку даних. На наступному
малюнку показано обробку веб-служби у BM&AS:

BM&AS підтверджує отримання запиту веб-служби технічно асинхронною відповіддю на основі
стандарту IEC 62325-451-1. nf

На другому етапі зміст запиту веб-служби буде перевірено. Результат перевірки буде
повідомлено в асинхронному повідомленні веб-служби на основі дійсного повідомлення
Acknowledgement_MarketDocument версії 8.0, описаній в IEC 62325-451-1 [Помилка! Джерело
посилання не знайдено.]. Наступний малюнок демонструє приклад асинхронну відповідь:

Оператор мережі повинен забезпечити синхронну та асинхронну відповідь виходячи із
вибіркового принципу як BM&AS.

Для обміну даними між BM&AS та Системою оператора мережі, подальші команди (LIST та GET)
визначені у стандарті IEC 62325-504 можуть бути використані для отримання актуальних даних у
разі запуску або відновлення.

3. Зауваження
Всі визначення в цьому Документі прийняті за концептами Європейського ринку електричної
енергії, визначеними у стандарті IEC 62325-351[4]. Опис моделі наведений у цьому стандарті.
Якщо це чітко не визначено, система BM&AS надсилає та отримує документи у ролі A04
(Системний оператор) та X за кодом 10X1001C--00001X, що підтверджений EIC УКРЕНЕРГО).
Система оператора мережі надсилає та отримує документи у ролі A09 та за псевдокодом 62XMDA???.
Для внутрішньої зони балансуючого ринку необхідно використовувати. - 10Y1001C--000182/
10YUA-WEPS-----0 (UA-IPS/UA-BEI).

4. Агреговані енергетичні дані
У цьому розділі описується обмін агрегованими енергетичними даними між оператором мережі
та системою BM&AS. Очікується, що електроні документи, отримані від BM & AS, мають бути
агрегованими даними обліку по кожному особовому енергетичному рахунку.

4.1.

Часовий графік

Передача даних здійснюється щодня, починаючи з D+1 та D+91.

4.2.

Технологічний процес та функціональні вимоги

Технологічний процес описано у IEC 62325-451-2, Сценарій 1 робочого процесу.
Оператор мережі є ініціатором, а BM&AS - отримувачем.
Оператор мережі встановлює PUTs Графік (Schedule Document). Система BM&AS отримує та
обробляє Графік (Schedule Document) та надсилає технічне підтвердження або програмне
підтвердження, що містить технічне та / або функціональне прийняття або відхилення
повідомлення.
З метою передачі сукупних енергетичних даних використовується документ обліку енергії зі
енергетичним звітом комерційного типу. Структура процесу та документа визначена в IEC
62325-451-4 [3]
Цей документ може виявити різницю між різними періодами оплати / розрахунковими
періодами. Це відбувається у документі Тип процесу, що надсилається. Для цього
використовуються два різні типи процесів: A05 для періоду D + 1 та A08 для D + 91 періоду.
A05 має узгоджуватися з першим періодом оплати (версія 1) та A08 має узгоджуватися з другим
періодом оплати (узгодження) (версія 2).
Версія часового ряду повинна сприйматись як зміна. Наприклад, часові ряди з документа з типом
процесу A05 та часовоі ряди версії 3 повинні завантажуватися з версією / змінами 1.3.

4.3.

Визначення документа

Документ та XML схема визначені у IEC 62325-451-4. [3]
Передача обмежена номінацією та підтвердженням процесу (IEC 62325-451-1).
4.3.1.

Розпис полів та атрибутів

Поле

Значення

Опис
Ідентифікатор
документа
визначається
наступним чином:

mRID

“DSO X-Code”-EA“date of metering”
“nnn”

Версія повідомлення

revisionNumber

type

A11

Тип повідомлення:
A11 –звіт про
агреговані енергетичні
дані

docStatus
Статус документа:
value

A01/A02
A01 – оціночні
A02 - фінальні

process.processType

A05/A08

A05 – Агреговані дані
комерційного обліку
A08 – Основна
реконсиляція

A01

ENTSO код

sender_MarketParticipant.mRID

62X-MDA???

Код ENTSO
агрегатора даних
комерційного обліку

receiver_MarketParticipant.mRID

10X1001C--00001X

Код ENTSO
оператора системи

codingScheme

A09
sender_MarketParticipant.marketRole.type

Агрегатор даних
комерційного обліку

A04

Оператор системи

YYYY-MMDDThh:mm:ssZ

Час створення
документа

start

YYYY-MMDDThh:00Z

Визначення початку
дійсного періоду за
UTC

end

YYYY-MMDD+1Thh:00Z“

Визначення
закінчення дійсного
періоду за UTC

receiver_MarketParticipant.marketRole.type

createdDateTime

Period.timeInterval

domain.mRID

10Y1001C--000182/
10YUA-WEPS-----0

Область
балансуючого ринку,
яка є об’єктом
передачі даних
комерційного обліку
ENTSO код

TimeSeries

mRID

TSxx

Time series id
Пропозиція: Tsxx, де
x це порядковий
номер

businessType

A14/A15

A14 – Агреговані
енергетичні дані
A15 - Втрати

area_Domain.mRID

62Y-DSO1

marketParticipant.mRID

Consumer / Producer
EIC code

measurement_Unit.name

KWH

Код Y ENTSOE зони
обліку мережі
Код ENTSOE
Споживача/Виробника

Kilowatt hour (kWh)

marketEvaluationPoint.mRID

Metering Point id Z
Code

EIC код

Період

timeInterval

start

YYYY-MMDDThh:00Z

end

YYYY-MMDD+1Thh:00Z“

resolution

Визначення початку
дійсного періоду за
UTC
Визначення
закінчення дійсного
періоду, відповідно до
за UTC

PT60M

1 година

1-24

1-24 або 1-23 або 1-25

Позиція

position

Обсяг, що надходить в
зону Domain.mRID

іn_Quantity.quantity

Обсяг, що виходить
із зони Domain.mRID

out_Quantity.quantity

4.4.

Визначення підтвердження

Підтвердження засноване на моделі, схема XML описана в IEC 62325-451-1 [2]
4.1.1

Розпис полів та атрибутів

Поле

Значення

Опис

mRID

ACK-“ack date”

Унікальний ідентифікатор
визначений як ACK-“ack
date”

createdDateTime

YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ Час створення документа

codingScheme

“A01”

ETSO код

Унікальна ідентифікація
документа Учасники ринку
підтверджується цим
повідомленням

received_MarketDocument.mRID

EIC-код оператора системи

sender_MarketParticipant.mRID
10X1001C--00001X
receiver_MarketParticipant.mRID
62X-MDA???

EIC-код агрегатора даних
комерційного обліку

sender_MarketParticipant.marketRole.type

A09

Агрегатор даних
комерційного обліку

receiver_MarketParticipant.marketRole.type

A04

Оператор системи

code

Possible Reason codes,
defined in IEC 62325-451-1

Мотивація акту у вигляді
коду.

Text

Possible Reason text:

Текстове пояснення, що
відповідає коду причини.

Причина

defined in IEC 62325-451-1

4.5.

Приклад

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EnergyAccount_MarketDocument xmlns="urn:iec62325.351:tc57wg16:4514:energyaccountdocument:4:0" xmlns:ecl="urn:entsoe.eu:wgedi:codelists"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iec62325.351:tc57wg16:451-4:energyaccountdocument:4:0 xsd/iec62325451-4-settlement_v4_0.xsd ">
<mRID>“DSO X-Code”-EA-“date of metering”</mRID>
<revisionNumber>1</revisionNumber>
<type>A11</type>
<docStatus>
<value>A01</value>
</docStatus>
<process.processType>A05</process.processType>
<process.classificationType>A01</process.classificationType>
<sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">62XMDA???</sender_MarketParticipant.mRID>
<sender_MarketParticipant.marketRole.type>A09</sender_MarketParticipant.marketRole.t
ype>
<receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X1001C-001X</receiver_MarketParticipant.mRID>
<receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A04</receiver_MarketParticipant.marketRo
le.type>
<createdDateTime>2018-09-18T10:00:00Z</createdDateTime>
<period.timeInterval>
<start>2018-09-18T21:00Z</start>
<end>2018-04-19T21:00Z</end>
</period.timeInterval>

<domain.mRID codingScheme="A01">10Y1001C--000182</domain.mRID>
<TimeSeries>
<mRID>TS1</mRID>
<businessType>A14</businessType>
<product>8716867000016</product>
<objectAggregation>A03</objectAggregation>
<area_Domain.mRID codingScheme="A01">62Y-DSO1</area_Domain.mRID>
<marketParticipant.mRID codingScheme="A01">
62X_MP1
</marketParticipant.mRID>
<measurement_Unit.name>MAW</measurement_Unit.name>
<marketEvaluationPoint.mRID codingScheme="A01">62Z-MeteringPoint1
</marketEvaluationPoint.mRID>
<Period>
<timeInterval>
<start>2018-09-18T21:00Z</start>
<end>2018-09-19T21:00Z</end>
</timeInterval>
<resolution>PT60M</resolution>
<Point>
<position>1</position>
<in_Quantity.quantity>50.0</in_Quantity.quantity>
<out_Quantity.quantity>0.0</out_Quantity.quantity>
</Point>
<Point>
<position>2</position>
<in_Quantity.quantity>50.0</in_Quantity.quantity>
<out_Quantity.quantity>0.0</out_Quantity.quantity>
</Point>
<!-Points 3 - 23
-->
<Point>
<position>24</position>
<in_Quantity.quantity>50.0</in_Quantity.quantity>
<out_Quantity.quantity>0.0</out_Quantity.quantity>
</Point>
</Period>
</TimeSeries>
</EnergyAccount_MarketDocument>

4.5.1

Acknowledgment

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Acknowledgement_MarketDocument >
<mRID>ack-”ack date”</mRID>
<createdDateTime>2001-12-31T12:00:00Z</createdDateTime>
<sender_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">10X1001C-0001X</sender_MarketParticipant.mRID>
<sender_MarketParticipant.marketRole.type>A04</sender_MarketParticipant.marketRole.t
ype>
<receiver_MarketParticipant.mRID codingScheme="A01">62XMDA???</receiver_MarketParticipant.mRID>
<receiver_MarketParticipant.marketRole.type>A09</receiver_MarketParticipant.marketRo
le.type>
<received_MarketDocument.mRID>“DSO X-Code”-EA-“date of
metering”</received_MarketDocument.mRID>
<Reason>
<code>A01</code>
<text>fully accepted</text>
</Reason>
</Acknowledgement_MarketDocument>
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