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Този документ описва основните функционални изисквания към Софтуерния модул за
диспечерско планиране на режимите по газопреносната мрежа, включително общо описание
на процесите, които трябва да бъдат обслужвани от него.
За краткост по-долу, Софтуерният модул за диспечерско планиране на режимите по
газопреносната мрежа, ще бъде наричан МДПР или „Модула“.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

МОДУЛ ЗА ДИСПЕЧЕРСКО ПЛАНИРАНЕ НА МРЕЖАТА

РАЗДЕЛ І:

Част A

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

С развитието на газовия пазар се променят изискванията и начина на управлението на
газовите потоци съобразно заявките на доставчиците, границите на лайнпека, сключени
нови договори за достъп и пренос, смяна на посоките и обемите на транспортирания
природен газ, OBA контрол, свободен капацитет и т. н. Тези обстоятелства пораждат
необходимостта от по-прецизно, ефективно и добре планирано управление на
газопреносната мрежа с неконвенционални методи и режими.
В тази връзка на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като комбиниран газов оператор, извършващ
дейности по пренос и съхранение на природен газ е необходим софтуер, с помощта на който
да се изготвя документ - предложение, прогноза с няколко възможни сценария за оптимален
режим на газопреносната мрежа, адресирани за окончателно решение към физическите
диспечери в началото на газовия ден с прогноза за края му, а също и прогноза за следващия
газов ден, базирайки се на данни от номинациите на входни и изходни пунктове, прогнозното
потребление и т.н.
Примерните режими, подготвени като варианти към физическия диспечер, предполагат
оптимална работа на компресорните станции, съответно най-малко консумация на горивен
газ и номинална работа на компресорни мощности. Подготвените режими трябва да отчитат
и границите на „linepack“ (OBA) в зависимост от постъпилите номинации и ограниченията по
газопреносната мрежа към момента, за да се гарантира сигурност на минимално
договорените налягания с потребителите. Планът на режима за конкретния ден да може да
се записва в база данни и да се генерира документ като резултат - на хартиен носител и в
SCADA системата.
Модулът трябва да има възможност за обмен на данни със SCADA системи, софтуера за
хидравлични симулации SIMONE online и платформата за търговско диспечиране (CDP).
МДПР трябва да създава и ползва библиотека-архив, която да съдържа сценариите на
газовите дни и събитията в тях, за 1 година назад. Всеки газов ден да може да се открива в
определена директория подредена по Година-Месец-Ден. Този архив трябва да предоставя
възможност за сравнение на информацията в сценария за разглеждания газов ден с
информация от запазените в архива сценарии, която включва например: дали даден
компресор е работил, кога и в какъв режим, работил ли е регулаторът на налягането, в
случай че е работил, в какъв режим (задействан от входно, изходно налягане или обема) и
кога е преустановил работа. Какви са параметрите на газа (налягане, температура, състав)
и параметрите на газовия поток. Състоянието на регулиращи кранове-шибри (gate valves) и
промяната на състоянието им във времето, както и стойностите на потреблението и
промените в тях.
Работа с МДПР:
Създава се логическа система за изчисляване в две части.
В първата част следва да се извършва симулация на потоците за деня D, за да се представи
първоначалното състояние (база данни) за втората част. В архив за изминал газов ден се
записва онлайн статуса в края на газовия ден в база данни.
Във втората част следва да се прави отново симулация, но за 24 часа напред (за ден D + 1).
МДПР трябва да бъде свързан с платформата за търговско диспечиране „CDP“, откъдето да
се изтеглят номинациите (конкретните количества газ) за входните и изходни пунктове.
Същевременно от online модела на SIMONE, свързан със SCADA системата трябва да изтегля
и записва актуалното състояние на газопреносната мрежа (лайнпек, налягания, поток и
всички елементи свързани с конфигурацията на мрежата). Като корекция към режима от
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online модела, операторът трябва да има възможност ръчно да въвежда състоянието на
газовото хранилище (добив/нагнетяване) и подготвя няколко възможни сценария, от които
да се избере оптималния режим, обикновено с най-малко консумация на горивен газ и
номинална работа на компресорни мощности, съобразен с границите на OBA в зависимост от
номинациите и ограниченията по газопреносната мрежа към момента.
Модулът трябва да използва графичен интерфейс, който да дава възможност за бързо и
лесно въвеждане данните за симулации и настройките на мрежата както и за техния обобщен
преглед.
Номинационните стойности, получени от CDP, трябва да се визуализират в предварително
обособена-дефинирана структура, логически групирани в различни раздели и групи
(транзит, вътрешно потребление, съхранение). Вътрешните изходни точки трябва да могат
допълнително да се групират по местоположение, което ще позволява да се сумира общото
и разделно потребление на районите до които се пренася природен газ. За по-ефективно
проследяване на газовия ден и промяната на акумулацията на мрежата, всеки дневен разход
да се определя на часова база.
От разработения към модула интерфейс операторът трябва да има възможност да коригира
ръчно номинациите за разход на всеки изходен пункт или сумарно за всички изходи, което
би давало възможност за повторно пресмятане след корекции в номинациите (renominations) от клиентите на мрежата. Резултатът от направените симулации за всеки
сценарий трябва да може да се записва в MS-SQL база данни и да се генерира документ на
хартиен носител и в SCADA системата.

РАЗДЕЛ ІІ: ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Специализираният МДПР трябва да притежава следните функционалности:
MDP_FR 1. Да извършва хидравлична симулация на работата на газопреносната мрежа на
основа на заявките на мрежовите ползватели по входни и изходни точки за ден напред и в
рамките на деня.
MDP_FR 2. Да извършва хидравлична симулация на работата на газопреносната система на
основа на други параметри, като:
•

Ограничения по налягане;

•

Ограничения по входен или изходен поток;

•

Ограничения по входно-изходни параметри на компресорните станции;

•

Ограничения по температура;

•

Ограничения по лайнпек.

MDP_FR 3. Хидравличните симулации при условията на MDP_FR 1 и MDP_FR 2 трябва да се
извършват на основа на данните за състоянието на газопреносната мрежа в наличния
софтуер Симоне online към момента на стартиране на симулацията.
MDP_FR 4. Хидравличните симулации при условията на MDP_FR 1 и MDP_FR 2 трябва да се
извършват на основа на данни за състоянието на газопреносната мрежа в наличния софтуер
Симоне оffline.
MDP_FR 5. Хидравличната симулация трябва да предоставя резултат минимум 2 часа напред
след извършване на симулацията.
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MDP_FR 6. Модулът трябва да притежава функционалност за ръчно въвеждане на параметър
– Сметка оперативно балансиране (ОВА) по смисъла на Регламент (ЕС) № 2015/703 за
установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на
данни.
MDP_FR 7. Параметърът ОВА трябва да бъде включен в симулацията аналогично на
ограниченията по MDP_FR 2.
MDP_FR 8. Резултатът от хидравличната симулация трябва да предоставя детайлна
информация за оптимален режим на работата въз основа на MDP_FR 1, MDP_FR 2 и MDP_FR
3 с най-малко следните параметри:
•

Време – час на промяна на параметър;

•

Поток на входните и изходните точки;

•

Състояние на компресорни станции – в режим или не;

•

Брой работещи агрегати по компресорни станции;

•

Натоварване на агрегатите;

•

Енергиен разход на агрегатите – горивен газ или електрическа енергия;

•

Входно-изходно налягане на компресорните станции;

•

Поток на компресорните станции;

•

Състояние на технологичните възли:
 Отворено/затворено положение на кран
 Отворено/затворено положение на байпас
 Поток/потоци
 Налягане

•

Ниво на лайнпек;

•

Ниво на ОВА.

MDP_FR 9. Резултатите от симулация трябва да бъдат представени в цифров вид под
формата на справки с възможност за download в минимум следните формати .txt, .docx, . xlsx,
.xml
MDP_FR 10. Резултатите от хидравличната симулация трябва да бъдат представени в
графичен, лесно достъпен интерфейс.
MDP_FR 11. Резултатите трябва да бъдат съхранявани в архив за период от минимум 12
месеца.
MDP_FR 12. Модулът трябва да притежава функционалност за импорт на заявките на
мрежовите ползватели входни и изходни точки от системата за търговско диспечиране CDP.
MDP_FR 13. Модулът трябва да притежава функционалност за ръчно въвеждане на заявките
на мрежовите ползватели.
MDP_FR 14. Модулът трябва да притежава интерфейс за преглед и потвърждаване на
началните данни за симулацията.
MDP_FR 15. Да притежава функционалност за интегриране в SCADA системи.
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РАЗДЕЛ III: ИНТЕГРИРАНЕ И ИНТЕРФЕЙСИ С ДРУГИ СИСТЕМИ
Специализираният софтуерен модул трябва да притежава интерфейси за връзка и да има
възможност да обменя информация със следните системи:
MDP_INTR 1: ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА „ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВСКО ДИСПЕЧИРАНЕ“
(CDP)
Специализираният софтуерен модул трябва да има интерфейс за връзка с платформата за
търговско диспечиране „CDP“, който да позволява да се изтеглят данни от CDP за
номинациите за входните и изходни пунктове.
MDP_ INTR 2:

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СОФТУЕР ЗА „ХС” SIMONE online

Модулът трябва да има връзка със специализирания софтуер за „ХС“ Simone online, който
служи за начални база данни за извършване на симулации, отчитайки актуалното състояние
на газопреносната мрежа (лайнпек, налягания, поток и всички елементи свързани с
конфигурацията на мрежата).
MDP_ INTR 3: SCADA СИСТЕМА
Специализираният софтуерен модул трябва да има интерфейс за връзка със SCADA
системата, което да позволява да се визуализират резултатите от извършените хидравлични
разчети.
MDP_ INTR 4:

MS OFFICE, EXCEl

Специализираният софтуерен модул трябва да позволява експорт на резултатите от
изчисленията и симулациите във файлове в XLS или XLSX формат с цел извършване на
допълнителни анализи и прогнози.
Всички дейности, свързани с реализацията на интерфейса (разработване, изграждане,
настройване и т.н., включително, в случай на необходимост - доставка на софтуерни или
хардуерни средства за реализация на интерфейса) между софтуерния модул и „CDP”;
SIMONE online; SCADA системи са задължение на Изпълнителя.
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