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Úvod

Účelem tohoto dokumentu je definovat normu pro integraci systémů integračního měření (MS), které
budou zahrnovat tradiční (jednosměrné nebo obousměrné) systémy automatického odečtu
elektroměrů (AMR), s ostatními systémy a komerčními funkcemi v rámci IEC 61968. Náplní této normy
je výměna informací mezi systémem integračního měření a ostatními systémy v rámci závodu dané
společnosti. Konkrétní podrobnosti o komunikačních protokolech těchto používaných systémů nejsou
náplní této normy. Místo toho bude tato norma zjišťovat a modelovat obecné možnosti, které lze
případně zabezpečit moderními a/nebo tradičními infrastrukturami elektroměrů, včetně možností
obousměrné komunikace, například regulace zátěže, dynamické stanovování cen, zjišťování výpadků,
řídicí signály pro decentralizované zdroje energie (DER) a odečet na vyžádání. Takto nebude tato
norma ovlivněna specifikací, vývojem a/nebo realizací infrastruktur elektroměrů nové generace, ať při
použití norem nebo vlastních prostředků.

Soubor norem IEC 61968 je určen k usnadnění integrace mezi aplikacemi, na rozdíl od integrace
uvnitř aplikací. Integrace uvnitř aplikací je zaměřena na programy v témž aplikačním systému,
komunikujícím obvykle s ostatními pomocí aplikačních programových prostředků, který je obklopen
svým vlastním fungujícím prostředím a je možno jej optimalizovat z hlediska zapínání, reálného času,
synchronních spojení a dialogových dotaz/odpověď nebo konverzačních komunikačních modelů. Tyto
normy rozhraní jsou tudíž důležité pro volně sdružené aplikace s větší rozmanitostí jazyků, operačních
systémů, protokolů a řídicích prostředků. Tento soubor norem je určen spíše pro zajištění aplikací,
které si potřebují vyměňovat data každých několik sekund, minut, nebo hodin, než pro ty, které čekají



na noční přenosy v dávkách. Tento soubor norem, určených k realizaci se službami aplikačních
programových prostředků vyměňujícími zprávy mezi aplikacemi, bude doplňovat, nikoliv však
nahrazovat místa pro ukládání dat společnosti, databázové brány a operační paměti.

Tak, jak je použit v IEC 61968, obsahuje systém řízení dodávky elektrické energie (DMS) různé složky
decentralizované aplikace dané společnosti určené pro řízení elektrických distribučních sítí. Tyto
možnosti zahrnují sledování a řízení vybavení pro dodávku elektrické energie, řídicí postupy pro
zajištění spolehlivosti soustavy, regulaci napětí, řízení na straně spotřeby, řízení vypínání, řízení prací
(na zařízení), řízení automatického mapování a automatických prostředků. Pro každou třídu aplikací
určenou v referenčním modelu rozhraní (IRM – Interface Reference Model) jsou definována standardní
rozhraní, uvedená v IEC 61968-1: Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie – Část 1:
Architektura rozhraní a obecné požadavky.

Tato Část IEC 61968 obsahuje níže uvedené kapitoly.

Přehled o dokumentu IEC 61968-9 

Kapitola/Příloha Název Náplň
1 Předmět normy Jsou uvedeny předmět normy a její náplň

2 Citované normativní
dokumenty

Dokumenty obsahující ustanovení, která na základě odkazu
v tomto textu tvoří ustanovení této mezinárodní normy

3 Termíny, definice a zkratky Uvádí termíny, definice a zkratky

4 Referenční a informační model
Uvedení obecného přístupu k systému integračního měření,
referenčnímu modelu, případům použití, referenčnímu modelu
rozhraní, funkcím a složkám odečtu a řízení elektroměrů,
termínům typu zpráv a statickému informačnímu modelu

5 Typy zpráv pro odečet a řízení
elektroměrů

Typy zpráv vážících se k výměně informací pro dokumenty
týkající se odečtu a řízení elektroměrů

Příloha A Popis sloves v typech zpráv Popis sloves, která jsou používána pro dané typy zpráv

Příloha B Doporučená struktura zpráv Rozšíření CIM pro zajištění doporučené struktury zpráv pro
odečet a řízení elektroměrů

Příloha C Doporučený postup pro
generování TypuOdečtu

Doporučená technika sestavení a předkládání vzorových
vyčíslení pro textový název IdTypuOdečtu a mRID

Příloha D Doporučená vyčíslení kódu
Kvality

Doporučená technika sestavení a předkládání vzorových
vyčíslení pro kódy kvality odečtu

Příloha E Doporučená vyčíslení kategorie
UdálostVKoncovémZařízení Doporučuje kódy výstrah pro UdálostVKoncovémZařízení

Příloha F Doporučená vyčíslení kódů
ŘízeníKoncovéhoZařízení

Popisuje doporučené techniky pro fungování kódů
UdálostVKoncovémZařízení při vytváření kódů
ŘízeníKoncovéhoZařízení

Příloha G Doporučený postup pro
udržování vazeb mezi objekty Popisuje použití identifikátoru hlavního prostředku (mRID)

Příloha H XML schéma pro užitečné
obsahy zpráv

Poskytuje xsd informace, které vývojoví pracovníci použijí
k vytvoření zpráv z IEC 61968-9

Příloha I Mapování na eblX Poskytuje mapování mezi odečtem elektroměrů z IEC 61968-9
a eblX

Příloha J Parametry požadavku Popisuje vymezení GET požadavků s použitím parametrů
požadavku

1 Rozsah platnosti

Tento dokument je Část 9 normy IEC 61968 a definuje obsah informací pro soubor typů zpráv jež lze
použít pro zajištění řady komerčních funkcí vážících se k odečtu a řízení elektroměrů. Obvyklá použití
těchto typů zpráv zahrnují odečet elektroměru, řízení elektroměru, události u elektroměru,
synchronizaci dat odběratelů a spínání u odběratelů. Ačkoliv je určena především pro elektrické
distribuční sítě, lze IEC 61968-9 použít pro další aplikace integračního měření, včetně neelektrických
měřených veličin nezbytných pro obsluhu plynových a vodovodních sítí.



Účelem tohoto dokumentu je definovat normu pro integraci systémů integračního měření (MS), které
zahrnují tradiční manuální systémy a (jednosměrné nebo obousměrné) systémy automatického
odečtu elektroměrů (AMR), s ostatními systémy a komerčními funkcemi v rámci IEC 61968.
Předmětem této mezinárodní normy je výměna informací mezi systémem integračního měření
a ostatními systémy v rámci závodu dané společnosti. Konkrétní podrobnosti o komunikačních
protokolech těchto používaných systémů nejsou náplní této normy. Místo toho bude tato norma
zjišťovat a modelovat obecné možnosti, které lze případně zabezpečit moderními a/nebo tradičními
infrastrukturami elektroměrů, včetně možností obousměrné komunikace, například regulace zátěže,
dynamické stanovování cen, zjišťování výpadků, řídicí signály pro decentralizované zdroje energie
(DER) a odečet na vyžádání. Takto nebude tato norma ovlivněna specifikací, vývojem a/nebo realizací
infrastruktur elektroměrů nové generace, ať při použití norem nebo vlastních prostředků.

Možnosti a informace zajištěné systémem odečtu elektroměrů jsou důležité pro různé účely, zahrnující
(ale neomezené na) intervalová data, data o odběru podle času, data o energii (spotřeba a výroba)
podle času, řízení vypínání, přerušení služby, obnovení služby, sledování kvality služby, analýzu
distribuční sítě, plánování dodávky elektrické energie, omezení odběru, fakturování odběratelům
a řízení prací. Tato norma rovněž rozšiřuje CIM (Obecný informační model) o zajištění výměny dat
s elektroměrem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


