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Abstract:
In the National Dispatch Centre (NDC) is implemented a new application for tracking down the

state of the electro energetic system (EES) and building typical reports. This theme is dealing w i t h
solutions and possibilities of this new application.

АБСТРАКТ
Bo Националниот Диспечерски Центар (НДЦ) е воведена нова ашшкација за

следење на состојбата на електроенергетскиот систем и изработка на типски извештаи.
Оваа тема ги обработува решенијата и можностите на новата ашшкација.

1. ВОВЕД

Пред воведување на новата апликација во Националниот Диспечерски Центар
(НДЦ) . односно од Март 1990 па наваму функционираат неколку независни апликации за
генерирање на извештаи за работата на EEC. Овие апликации се направени под DOS
оперативен систем, во програмски јазик: CLIPPER, на персонални сметачи (ПС). При
изработка на посебните апликации не е водено сметка за функционалната меѓусебна
поврзаност, бидејќи беа предвидени да функционираат како привремени апликации за
многу краток временски ροκ.

Иако се добиваат потребните извештаи, овие апликации не беа соодветни за
продолжување на работа со истите. Основни недостатоци на предходните апликации:

редундантност на податоците, исти податоци се внесуваат на неколку места
проблемите со година 2000 (2ΥΚ) не беа целосно надминати
иако сите персонални сметачи на кои се водат извештаите се поврзани во ЛАН,
апликациите не се изработени така да подржуваат мрежно работење, податоците
или се префрлаат од ПС на ПС со помош на дискета или повторно се внесуваат
рачно. Ова е подложно на грешки кои и се манифестираа многу често
програмите не подржуваат графичка околина, работа со глувче
неможност за едноставно добивање на додатни пресметки, извештаи и статистика
апликациите и базата не се отворени за додавање на нови функции, или промена на
старите
одржувањето на апликациите е тешко, нема можност за додавање на нови објекти
(електрани, нови размени и слично)
нема можност за селективнен пристап до податоцитте

Поради сите овие причини неопходно потребно е да се заменат со нов интегриран
програмски пакет.
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2. ПОСТАВЕНИ БАРАЊА

Хардверот, системскиот софтвер и апликацијата треба да ги задоволуваат следните
минимални барања.

подршка на мрежно работење
истовремена работа на повеќе корисници
нередундантност на податоците
лесно одржување на апликацијата, во смисол на додавање на нови објекти и
промена на податоците за постоечките
графички интерфејс
логичка контрола на внес на податоците
вклучување на графички елементи во извештаите
пренос на постоечката база на податоци во новата база за период од една година
користење на податоците од архивата на SCADA системот
можност за публикација на селектирани податоци на интернет
можност за периодични и статистички извештаи
селективен пристап до податоците
оптимално користење на постоечкиот хардвер и софтвер
клиент-сервер архитектура

3. ОПИС НА НОВАТА АПЛИКАЦИЈА

3.1 Хардверско - софтверска платформа

При дефинирање на потребната хардверско софтверска платформа земена е во обзир
постоечката информатичка инраструктура.

ЗЛЛХардвер

Постоечките персонални сметачи, поврзани во ЛАН, се искористени како клиент
машини, додека на страната на серверот предвидена е набавка на нова сервер машина.

ЗЛ.2.Оперативен систем

На страната на клиентот е WINDOWS оперативен систем . Додека на страната на
серверот оперативниот систем треба да биде мултитаскинг, повеќе-кориснички и во
моментот се користи аиџ оперативен систем. Co набавка на новиот сервер ќе се премине
на Winows NT или на Linux.

ЗЛ.ЗРелациона база на податоци

За реализација на проектот ќе се користи ORACLE 8i релациона база на податоци,
бидејќи ги исполнува сите потребни барања.

3.2 Структура на апликацијата

Главна намена на апликацијата е да овозможи внес и промена на енергетски
податоци за работата на електроенергетскиот систем (EEC) на Р. Македонија и да се
генерираат типски извештаи. Апликацијата се состои од четри поголеми модули:

• планирање на работата на EEC, (Возен ред),
• внес на реални податоци (Енергетска состојба - Диспечерски извештај),
• дневен извештај и
• периодични извештаи и анализи.
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Поголем дел од податоците од нумерички тип, со различна фреквенција на внес:
часовно, дневно и месечно.

Извештаи: дневни - часовни, дневни - сумарни и периодични - сумарни

3.2.1.Дневно водење на работата на електроенергетскиот систем - Диспечерски извештај

Co овој дел од апликацијата работат оперативните водители на EEC, за внес,
промена на податоците за работата на EEC. Излез од програмот се извештаи со часовни и
сумарни дневни податоци за производство, потрошувачка и напонски прилики и размена
по интерконективните водови.

Програмот овозможува внес и обработка на следните податоци:
часовно производство на хидроелектраните
коти на акумулации
часовно производство на термоелектраните
часовна потрошувачка на директни потрошувачи кои се водат на часовна основа
дневна потрошувачка на директни потрошувачи кои се водат на дневна основа
часовни вредности на напонски состојби
часовни вредности на размена на активна и реактивна моќност по
интерконективните водови
дефинирање, внес и промена на тарифи

Во извештаите освен внесените податоци се прикажуват и сумарни податоци и
пресметани вредности (регулационен тотал, часовно оптеретување и сл.)

Влезните форми и излезните извештаи да го отсликуваат "домашниот" тарифен
систем и се целосно прилагодени према организацијата на работата на ДС.

3.2.2. Дневна информација

Основна намена на овој дел од апликацијате е генерирање на дневен извештај -
информација за состојбата на EEC од предходниот ден. Се превземаат потребните
податоци од диспечерскиот извештај и возниот ред. Сите останати податоци или се
внесуваат рачно или се пресметани.

Програмот овозможува внес и ажурирање на следните податоци:
внес на нови електрани
промена на податоците за постоечките електрани
внес/промена и дефинирање на нови директни потрошувачи
дефинирање и внес на нови размени
дефинирање и внес на нови акумулации

Излезниот извештај - информација ги содржи следните податоци
дневно производство на електрани
дневни размени увоз/извоз
дневна потрошувачка
состојба на акумулации (планирана и остварена акумулација, дотоци)
состојба на депонии
дневна температура
дневни настани
дневни графикони на часовна основа за вкупниот конзум, производство на ТЕ,
производство на ТЕ и ХЕ, производство на ТЕ Неготино

Податоците се превземаат од хронолошки предходната инфомрација, таму каде што
тоа има смисол. Како на пример состојба на расположивост на електраните, дневна
потрошувачка на дел од индустриските потрошувачи и слично.
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3.2.3 Возен ред

Апликацијата е наменета за изработка на возен ред за работа на EEC за наредниот
ден, односно за период од неколку дена.

Влез во аплиакциајта се :
часовни прогнозирани податоци за потрошувачка на електирчна енергија
часовна компензација
договорени часовни размени

На основа на овие влезни податоци програмот треба да ја пресмета часовната потреба
од електрична енергија.

Врз основа на договорени и искуствени податоци операторот понатаму го
распределува часовното производство по

1. термоелектрани
2. хидроелектрани

3.2.4. Месечна / периодична информација

Намената на оваа ашшкација е да генерира месечен/периодичен извештај, во кој се
дадени сумарни вредности за избран период.

Во базата треба да се чуваат и податоци за претходната календарска година,
бидејќи овие податоци влегуваат во тековните извештаи.

Сите податоци кои се внесени преку претходните апликации се превземаат и се
користат за сите потребни пресметувања без да има потреба од повторен внес на истите.

Влез во апликацијата се следните податоци:
податоци од.биланс за остварен и наредниот месец

за потршувачка
за извоз
за производство поединечно по електрани
за увоз
акумулации
дотоци

Излез е месечен/периодичен извештај и соодветни графикони.

3.2.5 Програм за администрирање на податоците за EEC

Овој дел од апликацијата се користи за внес и пормена на системските податоци,
како на пример промена од летна на зимска тарифа, промена на минимални и
макслимални коти, внес на нов ее објект. Co овој дел од апликацијата работи
администраторот на системот и сите корисници немаат пристап до овој дел од
апликацијата.

3.2.6 Групи на корисници

Апликацијата теба да овозможи сигурност на податоците и соодветен пристап во
зависност од доделени прИоритети.
Предвидена е следната минимална поделба на улоги (група на приоритети) кои ќе имаат
соодветни потребни привилегии и пристап до податоците.

Администратор
- пристап до сите податоци и функции, само овој корисник ќе може да ги менува

статичките податоци за системот (инсталирани моќности на електрани, додавање на нова
електрана во системот и сл.)
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Диспечер
Внес, промена на часовните влезни податоци за програмот - Диспечерски извештај
Генерирање на диспечерски извештај

План/информации
Внес/промена на влезни податоци и генреирање на извештаи за апликацијата возен ред и
дневна инофмација

Останати
Немаат право на внес/промена на податоци, ќе имаат право само на генереирање на
селектирани извештаи

4. ДОДАТНИ АКТИВНОСТИ

Како дел од овој проект предвидена е:
• изработка на соодветна корисничка и техничка документација,
• обука на корисниците
• публикација на дел од податоците на интернет
• поврзување со системот за работа во реално време (SCADA)
• проширување на апликацијата со нови извештаи и анализи

4.1 Документација

Документацијата ќе биде поделена во две групи: корисничка документација наменета
за крајните корисници на апликацијата и техничка документација наменета за комплетно
документирање на структурата на базата и ашшкацијата, како би се овозможило
понатамошно одржување на апликацијата, додавање на нови функционалности и
проширување на постоечките можности.

4.2 Обука на Корисниците

Обуката ќе биде организирана и прилагодена према дефинираните групи на
корисници, секој корисник ќе добие соодветна обука према доделените права на пристап.

4.3 Публикација на Интернет

Co воведување на ORACLE 8i базата, се овозможува публикација на податоците на
Интернет. Ова е особено важно за извештајот на дневната информација кој се проследува
и во институции надвор од ЕСМ. Пристапот до овие страници ќе биде овозможен со
употреба на корисничко име и лозинка.

4.4 Поврзување со SCADA системот

Co имплементирање на новот Технички систем за управување, ќе се овозможи
автоматизација на внесот на податоците кои се аквизираат преку системот за пратење во
реално време.

5.3АКЛУЧОК

За да се искористат сите можности на новата апликација неопходно е набавка на
сервер машина и користење на минимум ORACLE 8i база. Новата апликација овозможува
формирање на единствена база на податоци која е основа за пософистицирани анализи,
како и користење на современи методи на пристап до податоците.


