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  مقدمه 
 سامانهاندازي اين قابل دسترس است. هدف از راه https://meteringamr.igmc.irسنجش و پايش انرژي، از طريق آدرس  سامانه

 سامانهشود. اين ها استفاده ميافزارهايي است كه در حال حاضر براي انجام امور مختلف اين دفتر، از آنپارچه كردن كليه نرمكي
رفتار بار، گزارشات هاي فايلهاي مختلف همچون مديريت اطالعات تجهيزات موجود در شبكه برق ايران، گزارشات شامل بخش

 شود.ادامه شرح داده ميانرژي، تلفات و غيره است كه در 

 

  در صفحه ورود به سامانه، كاربر پس از ورود نام كاربري و كليه عبور صحيح وارد سامانه خواهد شد. 

در هنگام ورود به سامانه در  )،هستند "كشور خارجي"نقش داراي قصد دارند از گزارشات التين استفاده كنند (ي كه كاربران
را كليك كنند تا صفحه به زبان انگليسي نمايش داده  ENكليد  ،كردن نام كاربري و رمز عبوربايد قبل از وارد  Loginصفحه 

 ن نام كاربري و رمز عبور نمايند.شود و سپس اقدام به وارد كرد

 منوها هيكل در مشترك يها نديفرآ و مشخصات

وضعيت كاربري موجود است. اين نوار ابزار شامل اطالعات كاربر، امكان تغيير  در باالي سايت بصورت پيش فرض نوار ابزار - 1
 :باشدمي. اطالعات كاربري شامل موارد زير باشدميرمز عبور و خروج از سامانه 
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 شناسه كاربر 

 نام كاربر 

 نام شركت 

 تاريخ ورود 

 است. ايين صفحه سامانه، فوتر قرار دارد كه شكل ظاهري آن در شكل زير آمدهپ در - 2

  
  .باشدميدر سه قسمت به شرح زير اطالعات موجود در فوتر 

  دهدميدرباره ما :  اين قسمت متن شامل آدرس و مشخصات پستي و ايميل مديريت شبكه برق ايران را نمايش 
 .باشدميكه از بخش تنظيمات سايت قابل ويرايش 

  پيوند ها و سايت هاي مرتبط : در اين بخش دسترسي به پيوند هاي مرتبط با سامانه مقدور گشته است. در پايين
 .باشدميموجود  يزن "يمقد يتبه سا لينك"پيوند ها 

  :يش انرژي اشماره تماس هاي پشتيباني موارد مربوط به سامانه سنجش و پاين قسمت حاوي تلفن هاي پشتيباني
 .باشدميكاربران اين سامانه،  ي به سواالتجهت پاسخگوي

 پايين فوتر آخرين بروز رساني سيستم نيز نمايش داده شده است.در  همچنين

 به معني اجباري بودن پر كردن فيلد مربوطه است.(مانند شكل زير) عالمت *   - 3

 

نظر زده شود و سپس دكمه ويرايش زده شوند، بايد تيك كنار آيتم مورد براي ويرايش مواردي كه در گريد نمايش داده مي - 4
 شود.

در زمان ويرايش اگر بيش از يك آيتم در كل گريد و يا حتي در صفحات ديگر انتخاب شده باشد، پيغام خطايي مبني بر اين  - 5
 شود. كه بيش از يك مورد انتخاب شده است، نمايش داده مي

 ك كنار آيتم مورد نظر زده شود و سپس دكمه حذف زده شود.شوند، بايد تيبراي حذف مواردي كه در گريد نمايش داده مي - 6

 بيش از يك آيتم در كل گريد و يا حتي در صفحات ديگر انتخاب كرد. توان ميدر زمان حذف  - 7
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هاي موجود در در شكل زير، كليه رديف 1تنها يك رديف را انتخاب كرده، يا با استفاده از ابزار شماره توان ميبراي انتخاب  - 8
 هاي صفحه جاري را انتخاب نمود.همه رديف 2ات را انتخاب كرد و يا با استفاده از ابزار كل صفح

 

شود هرگاه عمليات ذخيره يا حذف به درستي انجام شود، پيغامي مبني بر موفق بودن عمليات با رنگ سبز نمايش داده مي - 9
 شود.ودن عمليات نشان داده ميو اگر عمليات موفقيت آميز نباشد، پيغام قرمز رنگي مبني بر ناموفق ب

وجود دارد كه در صورت وجود اين امكان نام  سازي صعودي و نزولي بر اساس فيلدهاي گريدها امكان مرتبدر بيشتر گريد - 10
سازي به صورت سازي به صورت صعودي و با كليك دوم مرتبستون مربوطه فراپيوند است، به طوري كه با كليك اول مرتب

 شود.ينزولي انجام م

هايي، گريد ديگري در زير گريد ممكن است به صورت فراپيوند باشند. با كليك روي چنين ستون هاي گريدبرخي از ستون - 11
شود و گريدي كه با كليك روي يكي از سطرهاي گريد پدر پر مي ”پدر“شود كه در اين صورت گريد اصلي اصلي پر مي

  شود و حاوي اطالعاتي در رابطه با سطر انتخاب شده است.خوانده مي ”فرزند“
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چه در گريد وجود دارد، به حالتي ديگر وجود دارد كه در آن با كليك روي يك فيلد فراپيوند، اطالعات ديگري عالوه بر آن - 12
 شود.  كاربر نمايش داده مي

 

 شوند.باشند، با زدن دكمه پاك كردن، اين فيلترها خالي ميدر صورتي كه در فرآيند جستجو فيلترهايي انتخاب شده  - 13

 

دهد. نام فايل اكسل توسط كاربر قابل ذخيره در اكسل: اين قابليت سايت، محتواي گريد را در قالب يك فايل اكسل ارائه مي - 14
 تغيير است.
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 .كندمي چاپ صفحه جاري: اين قابليت سايت، امكان چاپ ركوردهاي صفحه جاري گريد را فراهم - 15

 

 .كندميچاپ: اين قابليت سايت، امكان چاپ كليه محتواي گريد را فراهم  - 16

 

شود. اگر تعداد سطر نمايش داده مي 20مديريت تعداد ركوردها در هر صفحه: به صورت پيش فرض در هر صفحه گريد  - 17
خواهد يافت. تعداد سطرهاي قابل ركورد باشد، تعداد صفحات گريد افزايش  20تر از سطرهاي بازگشتي يك جستجو بيش

 نمايش در هر صفحه از كادر زير گريد قابل انتخاب است.
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 گريد راهنماي رنگ ن، در پاييشوندميهاي مختلف متمايز براي صفحاتي كه در آنها رديف هاي نتايج با رنگ در گريد نتايج  - 18
، متفاوت شودمي پرها و معاني آنها نسبت به گريدي كه توسط كاربر رنگ متناسب با نتايج موجود در گريد موجود است.

 كندمي تبعيت رنگي كد يك از جا همه "قرمز". اين بدان معناست كه براي مثال رنگ استها ثابت اما كد رنگ خواهند بود
 اما معني آن نسبت به گريد و صفحه متفاوت خواهد بود.

  

  نمايش در گوشي
  نحوه كاربري در ذيل شرح داده شده است. ، باشدميهاي موبايل طريقه نمايش سايت متفاوت كه در گوشياز آنجا 

  صفحه الگين
  .شوندميدر اين صفحه كاربران با ورود نام كاربري و كلمه عبور وارد سامانه 
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  صفحات داخلي
  سايت منوي

از قسمت مشخص شده در شكل (از منوي سايت تواند مي ،جهت دسترسي به صفحه مورد نظر خود كاربر پس از ورود به سامانه
  ) استفاده كند.باشدميدر دسترس 

              
  

  با لمس منوي مورد نظر خود، زير منوهاي مربوطه را مشاهده و انتخاب نمايد.تواند ميكاربر 
  جستجو اطالعات ورود

براي صفحاتي كه داراي  ،باشدميبايست گزارشات را فيلتر نمايد، در قسمتي كه مربوط به فيلترها هايي كه كاربر ميدر قسمت
tab  و  با لمس و كشيدن آن قسمت به راست و چپ بخش هاي مختلفتواند مي، و براي گريد نتايج باشدميهاي متعددtab هاي

  را مشاهده و ورود اطالعات نمايد. قابل دسترسي
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  راهنماي ورود كاربران به سامانه
  ايمرحلهورود تك  

. كندو سپس كليد ورود را كليك  شود، ابتدا شناسه كاربر و رمز عبور را در صفحه ورود به سيستم وارد ايمرحلهبراي ورود تك  
عبور جديدي كه خود در سامانه ثبت چنانچه كاربر براي اولين بار وارد سامانه شود، بايد كلمه عبور را تغيير دهد و سپس با كلمه 

  .كرده است، وارد سامانه شود

عكس امنيتي ، شود)(اين تعداد توسط راهبر سامانه تعيين مي ش ناموفق داشته باشدالت مرتبه 7در صورتيكه كاربر به تعداد 
ا هم وارد كند. براي ورود به سايت زم است تا كاربر پس از ورود شناسه كاربري و كلمه عبور، كد امنيتي رالشود. مينمايش داده 

در صورتي كه باز هم  .شودميه بر بررسي صحت شناسه كاربري و كلمه عبور، صحت عكس امنيتي هم توسط سامانه بررسي الوع
خواهد شد لذا امكان الگين كردن ساير  سيستم وي نيز قفل IPتالش ناموفقي داشته باشد، عالوه بر غيرفعال شدن كاربر، 

يكسان با وي هستند نيز وجود نخواهد داشت. در صورت غيرفعال يا قفل شدن، جهت رفع مشكل با راهبر  IPي كه داراي كاربران
  سامانه (كه مشخصات تماس آن در بخش پايين سامانه يا فوتر آمده) تماس حاصل فرماييد.
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ه بر حسب دقيقه، امكان ورود به سامانه از كاربر چنانچه روند ورود ناموفق ادامه داشته باشد، به مدت زمان مشخص شده در سامان

   .شودميگرفته 

  
در صورتيكه شناسه كاربري در سامانه تعريف ( شودمياگر روند ورود ناموفق به سامانه همچنان ادامه پيدا كند، كاربر غيرفعال 

وارد سامانه شود. براي تواند ميري نو ديگر از سيستم خود با هيچ شناسه كارب شودميو سيستم كاربر هم مسدود  )شده باشد
ود فعال شوند و امكان ور مربوطهديد، كاربر و سيستم الحتماس گرفته شود تا در صورت ص "مدير سيستم"ورود به سامانه بايد با 

  ند.مجدد به سامانه را داشته باش

  
. در صورتيكه به شودبه صورت همزمان از صفحه ورود به سيستم وارد سامانه  ندتوانمي كاربر 2تنها  ،به ازاي هر شناسه كاربري

تعداد مشخص شده در سامانه، كاربر با شناسه كاربري يكسان در سامانه باشد و كاربر ديگري بخواهد با همان شناسه كاربري وارد 
  .سامانه شود، با توجه به تنظيمات سامانه دو اتفاق ممكن است رخ دهد

 سامانه به مجدد ورود براي و( شودمي گرفته او از سامانه به دسترسي باشد، داشته كمتري كار سامانه با كه كاربري - 
 .شود سامانه واردتواند مي جديد كاربر و) كند اقدام سيستم به ورود صفحه از بايد

  .داشت نخواهد را سامانه به ورود امكان جديد كاربر  - 



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   15   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

   ايمرحلهورود دو  
اي باشد، بعد از كليك بر . در صورتيكه تنظيمات سايت بر روي ورود دو مرحلهباشدميجزء تنظيمات سايت  ايمرحلهورود دو 

، يك كد امنيتي توسط سامانه به ايميل )ورود شناسه كاربري و كلمه عبور صحيح(روي كليد ورود در صفحه ورود به سيستم 
گردد. كاربر پس از دريافت ايميل كد موجود در آن را در پنجره كد امنيتي ارسال مي )در سامانه ثبت شده است قبالكه ( كاربر
  .تواند وارد سامانه شودصورت صحيح بودن كد فعال سازي، ميو در  كندميوارد 

  
به  )سامانه از طريق(. اين زمان از لحظه ارسال كد باشدميدقيقه  30مدت زمان اعتبار كدفعال سازي ارسالي به ايميل كاربر،  

  .گرددميكد از ديد سامانه نامعتبر  ،. پس از پايان اين مدتشودميايميل كاربر شروع 

  راموشي كلمه عبور ف
با كليك بر روي  د. ي لينك فراموشي رمز عبور كليك كندر صورتيكه كاربر كلمه عبور خود را فراموش كرده باشد، بايد بر رو

  كاربر نشان داده مي شود كه در آن بايد نام كاربري خود در سامانه سنجش را وارد نمايد. يك صفحه بهلينك فراموشي رمز عبور، 
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، در صفحه جديد بسته به اطالعات موجود در سيستم از كاربر، "بررسي نام كاربر"پس از وارد نمودن نام كاربري و زدن دكمه 
  ي رمز عبور انتخاب نمايد.شخص مي تواند يكي از روشهاي ايميل و شماره تلفن را جهت بازياب

  
العات الزم از كاربر در سيستم موجود باشد، قسمتي از ايميل يا شماره همراه او در فيلد هاي مربوطه نمايش صورتي كه اطدر 

دقيقه براي او ارسال  30رمز موقت با اعتبار  "ارسال گذرواژه جديد"داده خواهد شد كه كاربر با تكميل آنها و زدن دكمه 
 در داشت خواهند را عبور رمز فراموشي امكان باشد شده اعالم سنجش دفتر به آنها ايميل و موبايل شمارهكاربراني كه  گردد.مي
  ).021-88878093(شماره فكس :  شود اعالم ايميل و شماره رسمي نامه ارسال طريق از بايد اينصورت غير

وارد  ،. با كليك بر روي كليد ورودكندميپنجره فراموشي رمز عبور وارد  كاربر پس از دريافت ايميل، كلمه عبور ارسالي را در
خود در سامانه بايد سامانه خواهد شد. در اولين ورود به سامانه حتما بايد كلمه عبور را تغيير دهد و با كلمه عبور جديدي كه 

  .، وارد سامانه شودكندثبت 

  منوي اطالعيه
  دستورالعمل /كيكش/هياطالع

  

اين صفحه به صورت پيش فرض براي كليه كاربران در ورود شود. ها انجام مياين منو مديريت اطالعيه، كشيك و دستورالعملدر 
چنانچه اطالعيه، كشيك يا دستورالعملي در ديتابيس ذخيره شده باشد، در گريد نمايش داده  .شودميبه سايت نمايش داده 

همچنين تعداد شود. نمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“ام غنباشد، پيشود، در صورتي كه موردي موجود مي
  شود.اند، نمايش داده ميهايي كه تاكنون توسط كاربر مطالعه نشدهاطالعيه
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را با همچنين هر كدام از اطالعيه ها  اطالعات نمايش داده شده در گريد را فيلتر كرد.توان ميهاي جستجو با استفاده از آيتم
 .نمود مشاهده توان مي "دانلود"استفاده از دكمه 

  شود.هاي خوانده شده توسط هر كاربر با رنگ قرمز در هدر سامانه نيز نمايش داده ميهمچنين تعداد اطالعيه

 

  

  مستندات وب سرويس
نمايند. همچنين كاربر ادمين مي تواند در اين صفحه كاربران مي توانند مستندات مربوط به وب سرويس ها را از سامانه دريافت 

  فايل هاي مربوطه را از همين منو ويرايش نمايد.

  

  اطالعات پايه
  ها، تجهيزات و كنتورهاي موجود در شبكه برق است. اين منو شامل نمايش، ايجاد، ويرايش و حذف شركت

  عبارت معادل در سامانه عبارت موجود در  اين سند
  خط، كنتور نيروگاه، پست، تجهيز

  واحد نيروگاهي، فيدر، ترانس، خط زير تجهيز
  برداريتاريخ آغاز بهره  تاريخ مانت

  برداريتاريخ پايان بهره تاريخ ديسمانت
برداري به تجهيز، زيرتجهيز يا فرمولي اشاره دارد كه تاريخ پايان بهره فعال

  آن تعيين نشده يا بزرگتر از تاريخ جاري است.
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با نگه داشتن موس روي نام و اطالعات هر يك از ايستگاه ها و تجهيزات شناسه آن ايستگاه يا تجهيز در پايگاه داده  نكته :
  شوند.شناسه ايستگاه يا تجهيز در وب سرويس سپاك نيز نمايش داده ميشود. نمايش داده مي

     

  

    
شناسه نوع فرمول آن در پايگاه داده نمايش داده  ،روي نام فرمولنيز با نگه داشتن موس ها آنهمچنين براي فرموالسيون 

  شود. مي
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  شركت

  

  
. است قابل مشاهده، ايجاد و يا حذف براساس سطح دسترسي كاربر خارجيي داخلي و هادر اين منو ليست كليه شركت 

  شود.انجام مي ”شركت مستر“و  ”نوع شركت“، ”نام شركت“ها بر اساس سه فيلتر جستجوي شركت

شوند. ها وجود دارد، نمايش داده ميهايي كه اين عبارت در نام فارسي آنعبارتي وارد شود، تمام شركت ”نام شركت“زماني كه در  
شركت خصوصي “، ”شركت برق مستقل“، ”كشور خارجي“، ”ايبرق منطقه“  ،"ايآب منطقه" نوع 6نوع شركت شامل 

شوند.  همچنين هايي از آن نوع نمايش داده مياست. با انتخاب نوع مورد نظر تنها شركت ”هاي توزيعشركت“و   ”گذار)(سرمايه
هايي كه زيرمجموعه شركت انتخاب شده هستند، نمايش داده تنها شركت ”شركت مستر“ comboboxبا انتخاب يك شركت از 

  شوند.مي
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، نام فولدر در يين گريد جزئيات شركت شامل نام انگليسي، آدرسزماني كه روي نام شركت در گريد كليك شود، در  قسمت پا
  قابل مشاهده است.و همچنين ركوردهاي مرجع توضيحاتي درباره شركت  و FTPسرويس 

 مثال براي. است فراهمدر همين قسمت  شركت هر براي اي بازه صورت به مرجع ركوردهاي كردن حذف/ويرايش/ايجاد امكان
 ، ويرايش و يا حذف كرد. داد اختصاص روز 10 براي شركت يك به را مرجع مقدار يك مي توان

 

 

  مرجع در سامانه ديده شده است.پس از كليك برروي اين دكمه پنجره ي زير باز ميشود.دكمه اي جهت ورود فايل مقادير 

 كرد.در اكسل و آپلود آن در سامانه مشاهده كه ميتوان فايل خام مرجع را جهت ورود اطالعات 
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  روگاهين
  كشور در اين بخش قابل مشاهده، ايجاد و حذف هستند. هر نيروگاه داراي حداقل يك واحد نيروگاهي است.ي هانيروگاهليست  

 ،”نوع شركت“ "كد يكتاي صنعت برق"، كد ديسپاچينگي ،”شركتنام “، ”كد“، ”نام“بر اساس فيلدهاي  هانيروگاهجستجوي  
پذير است. براي انتخاب امكان )نوع نيروگاهتكنولوژي توليد ( و نيز )بودن Conventionalيا  DGبندي ظرفيتي (دسته ،"شركت"

  نوع نيروگاه بر اساس آن پر شود. comboboxبودن آن را تعيين كرد تا  Conventionalيا  DGنوع نيروگاه بايد ابتدا 

  
  :باشدمياطالعاتي كه در جدول نتيجه جستجو قابل مشاهده است شامل موارد زير 

 شركت - 1

 نام فارسي - 2

 نام انگليسي - 3

 كد ديسپاچينگي - 4

 كد يكتاي صنعت برق - 5

 بندي ظرفيتيدسته - 6

 تكنولوژي توليد - 7

 درصد مجاز اختالف ورودي و خروجي - 8

 مغايرت با ديسپاچينگدرصد مجاز  - 9

 بستر مخابراتي نيروگاه - 10

 APN 

 Analog 

 Fiber 
 برداريبهرهتاريخ آغاز  - 11

  برداريبهرهتاريخ پايان  - 12
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  يروگاهين واحد
موجود در گريد نيروگاه، ي هانيروگاههر نيروگاه داراي يك يا چند واحد نيروگاهي است كه در صورت كليك روي نام يكي از 

و مالك  قراردادطرفبردار، داراي بهره هانيروگاهشود. واحدهاي نيروگاهي آن در يك گريد فرزند زير گريد نيروگاه نمايش داده مي
جستجوي واحدهاي نيروگاهي يك نيروگاه بر اساس بخشي  شوند.هاي موجود انتخاب ميهستند كه در زمان ايجاد از بين شركت

  پذير است.از نام واحد نيروگاهي امكان

  ندارد.امكان وجود دو واحد نيروگاهي با نام يكسان در يك نيروگاه وجود  - 

  

  يروگاهيحذف واحد ن
آن واحدها را حذف كرد. همانند ديسمانت واحد نيروگاهي، واحد توان ميبا انتخاب يك يا چند واحد نيروگاهي از يك نيروگاه 

  نيروگاهي نبايد در زمان حذف داراي فرمول فعال باشد.
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  نيروگاهي واحد يهافرمول مشاهده
هاي خالص در يك گروه فرمول مصرف از شبكهو  جذب راكتيو، توليد راكتيو، توليد خالص اكتيوهاي واحد نيروگاهي شامل فرمول

شوند. بندي ميدسته برداريبهرهتوجه به شركت و تاريخ ابتدا و انتهاي  هاي ناخالص بادر گروه فرمول توليد ناخالص اكتيوو 
  .پذيردها صورت ميعمليات درج، ويرايش و حذف روي گروه فرمول

  
كه در صورتي كه در بازه هاي زماني  باشدميجديد موجود  tabبا كليك روي واحد نيروگاهي در كنار گريد فرموالسيون، يك 

  مختلف از فرمول پشتيبان استفاده شده باشد، جزئيات آن در اين گريد نمايش داده خواهد شد.

 

  فيدر و ترانس
توانند متعلق به يك پست هاي توليد گوييم و هم ميها ترانستوانند متعلق به يك نيروگاه باشند كه به آنترانس و فيدر هم مي

 اكتيو( ارسالي و دريافتي  گروه مصرفي 4هاي ترانس و فيدر شامل شوند. فرمولباشند كه در اين صورت ترانس مصرف ناميده مي
) هستند. تلفات اكتيوو تلفات ((اوليه و ثانويه و ثالثيه) ) اكتيوو ر اكتيوعبوري ( )، اكتيوو ر اكتيو( مصرف داخلي پست )،اكتيوو ر

شوند. عمليات درج، ويرايش و حذف روي گروه برداري دسته بندي ميهاي هر گروه باتوجه به تاريخ ابتدا و انتهاي بهرهفرمول
  پذيرد.ها صورت ميفرمول
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كه در صورتي كه در بازه هاي زماني  باشدميجديد موجود  tabبا كليك روي واحد نيروگاهي در كنار گريد فرموالسيون، يك 

  مختلف از فرمول پشتيبان استفاده شده باشد، جزئيات آن در اين گريد نمايش داده خواهد شد.
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  مستندات
  مربوط به نيروگاه را آپلود كرد. و مستندات هافايلتوان ميدر اين قسمت 

  پست
. در اين صفحه امكانات زير قرار داده شده شودمينمايش داده  گيرندهايي كه در شبكه برق كشور قرار ميستين صفحه پدر ا

  است: 

  ايجاد -1

  ويرايش -2

  حذف  -3

  
پست در  فارسينام هستند. هنگامي كه روي ت و خط و مستنداو فيدر  هايي از نوع ترانسها داراي زيرمجموعههر يك از  پست 

  مجزا قابل مشاهده است. هايTabآن در زير گريد در ، خطوط و مستندات فيدرها ،هاگريد كليك شود، ترانس

 با پيش فرض حوزه جغرافيايي نوع شركتنوع پست،  سطح ولتاژ، ،كد يكتاي صنعت برق ،ديسپاچينگي كد، فارسينام پارامترهاي 
  .باشدمييك پست قابل جستجو و نام شركت 
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  :باشدمياطالعاتي كه در جدول نتيجه جستجو قابل مشاهده است شامل موارد زير  

 شركت - 13

 نام فارسي - 14

 نام انگليسي - 15

 كد ديسپاچينگي - 16

 كد يكتاي صنعت برق - 17

 سطح ولتاژ - 18

 نوع پست - 19

 درصد مجاز اختالف ورودي و خروجي - 20

 درصد مجاز تلفات شينه - 21

 پست بستر مخابراتي - 22

 APN 

 Analog 

 Fiber 
 برداريبهرهتاريخ آغاز  - 23

  برداريبهرهتاريخ پايان  - 24

  

  بارگذاري مستندات
در صفحه مستندات  .دهدميدر اين صفحه امكان بارگذاري مستندات يك پست بر روي سامانه را در اختيار كاربر قرار 

  امكانات زير وجود دارد:
 ايجاد - 1

 ويرايش - 2

 حذف - 3

 مشاهده و جستجو - 4
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  به تفصيل توضيح داده خواهد شد.در ادامه 

  ترانس
  هاي آن در يك گريد فرزند در زير گريد پدر قابل مشاهده است. روي نام پست در گريد پست كليك شود، ترانس كهزماني 

  

  فرموالسيون ترانس
ويرايش و حذف هاي مربوط به آن را مشاهده كرد. همچنين امكان ايجاد، فرمولتوان ميبا كليك كردن روي نام هر ترانس 

  هاي هر گروه وجود داردفرمول

  
جهت مشاهده تاريخ هاي استفاده از فرمول هاي پشتيبان موجود  tabمربوط به فرموالسيون ترانس، يك  tabهمچنين در كنار 

  .باشدمي

  فيدر
نام پست در گريد پست كليك شود، فيدرهاي آن در يك گريد فرزند در زير گريد پدر قابل مشاهده است.  رويزماني كه 

  (همچنين براي نيروگاه ها به همين صورت در صورت وجود فيدر نمايش داده مي شود.)
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ازه هاي زماني مختلف از كه در صورتي كه در ب باشدميجديد موجود  tabبا كليك روي فيدر در كنار گريد فرموالسيون، يك 
  فرمول پشتيبان استفاده شده باشد، جزئيات آن در اين گريد نمايش داده خواهد شد.

  

 فرموالسيون فيدر

هاي مربوط به آن را مشاهده كرد. همچنين امكان ايجاد، ويرايش و حذف فرمولتوان ميبا كليك كردن روي نام هر فيدر 
  هاي هر گروه وجود دارد. فرمول
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 فرموالسيون مي توان تاريخ هاي استفاده از فرمول پشتيبان در صورت وجود را نيز مشاهده كرد. tabدر كنار 

 خط
 T-off  ). خطوطT-offليست كليه خطوط در اين بخش قابل مشاهده است.خطوط يا اصلي (مستر) هستند يا انشعابي (

شود. در ابتدا يا انتهاي هر خط اصلي يك خط به عنوان خط مستر آن تعريف مي يكشوند و از يك خط اصلي منشعب مي
بردار پست يا نيروگاه ابتدا گيرد. هر پست يا نيروگاه متعلق به يك شركت است كه بدين ترتيب بهرهپست يا نيروگاه قرار مي

وي خط براساس بخشي از نام خط، كد بردار ابتدا يا انتهاي خط درج خواهد شد. جستجو انتهاي خطوط به عنوان بهره
  پذير است. امكان، سطح ولتاژ و وضعيت خط برداربهرهنام  ،نوع خط خط، كد يكتاي صنعت برق خط،ديسپاچينگي 

   
 

  
كه در صورتي كه در بازه هاي زماني مختلف  باشدميجديد موجود  tabبا كليك روي خط در كنار گريد فرموالسيون، يك 

  پشتيبان استفاده شده باشد، جزئيات آن در اين گريد نمايش داده خواهد شد.از فرمول 
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  خط هايفرمول مشاهده
همچنين  شود.نمايان ميدر گريد پايين  هاي مربوط به آن خط خاصفرمول ،با كليك بر ستون نام خط و كد ديسپاچينگي خط

  .باشدميتاريخ استفاده از فرمول پشتيبان قابل مشاهده  tabدر كنار اين 

  
شوند. اين وابستگي به ها به هم وابسته هستند به نحوي كه با هم تعريف، ويرايش يا حذف ميدر فرموالسيون خط، برخي فرمول

 شرح زير است:

 ابتدا دريافت راكتيو ابتدا، دريافت اكتيو ابتدا، ارسال راكتيو ابتدا، ارسال اكتيو 

  اكتيو دريافت انتها، راكتيو دريافت انتها، ارسال انتها، راكتيو ارسال انتهااكتيو 

  اكتيو ارسال ابتدا در نقطه تحويل، راكتيو ارسال ابتدا در نقطه تحويل، اكتيو دريافت ابتدا در نقطه تحويل، راكتيو
 دريافت ابتدا در نقطه تحويل

  راكتيو تحويلنتها در نقطه ، اكتيو دريافت اتحويل، راكتيو ارسال انتها در نقطه تحويلاكتيو ارسال انتها در نقطه ،
  تحويلدريافت انتها در نقطه 

  خط فرموالسيون ايجاد
بندي كه در باال توضيح داده شد شامل ابتدا در محل نصب، انتها در محل نصب، ابتدا در نقطه نوع فرموالسيون باتوجه به گروه

ط تبادلي فعال هستند و خطوط انشعابي فقط اجازه هاي نقطه تحويل فقط براي خطوتحويل، و انتها در نقطه تحويل است. فرمول
هاي ابتدا در محل نصب و انتها در براي خطوط داخلي نيز امكان تعريف فرمول .تعريف فرمول انتها در محل نصب را دارا هستند

طبق نوع فرمول  الزم به ذكر است با تغيير نوع فرمول در ديالوگ باز شده، عناوين مربوط به فرمول ها د.وجود دارمحل نصب 
  انتخاب شده تغيير خواهد كرد.
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  خط فرموالسيون ويرايش
  برداري فرمول را در آن ثبت كرد.تاريخ پايان بهرهتوان ميفرم ويرايش خط همانند فرم ايجاد است با اين تفاوت كه 
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  خط فرموالسيون حذف
فعال بودن حذف فرمول خط مانند فعال يا غير اي برايهيچ مالحظه از طريق اين منو امكان حذف فرموالسيون خط وجود دارد.

  مي توان يك فرمول را حذف نمود. "حذف"با انتخاب فرمول مورد نظر و كليك بر روي دكمه وجود ندارد.  

 تجهيزات
  .باشدمياين صفحه از طريق منوي اطالعات پايه در دسترس 

  
كه در هر كدام از اين صفحات، كاربر مي تواند بر اساس فيلتر  واحد نيروگاهي، ترانس و فيدر است tabاين صفحه داراي سه 

  هاي موجود، تجهيز مورد نظر خود را بيايد.

  
S
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  .باشدمينمونه جستجوي انجام شده در شكل زير براي ترانسفورماتور قابل مشاهده 

  

  كنتور
گيرند، در اين بخش قابل مشاهده، ويرايش و حذف هستند. امكان ايجاد استفاده قرار ميهاي انرژي مورد كنتورهايي كه در فرمول

به اين معني كه در زمان تعريف  كنتور در اين بخش وجود ندارد و براي ايجاد كنتور بايد به بخش فرموالسيون مراجعه شود.
 بايست محل نصب ان مشخص باشد.كنتور، مي

و حوزه جغرافيايي محل نصب و ايستگاه محل  جستجو را بر اساس وضعيت و شماره سريالان توميدر زمان جستجوي كنتورها 
انجام داد. كنتورها داراي دو وضعيت فعال و غيرفعال هستند. كنتورهاي فعال كنتورهايي هستند كه تاريخ ديسمانت ندارند  نصب

ها گذشته تر است. كنتورهاي غيرفعال كنتورهايي هستند كه تاريخ ديسمانت آنها از تاريخ جاري بزرگيا تاريخ ديسمانت آن
شوند كه داراي وضعيت شماره سريال نشان داده مي comboboxتنها كنتورهايي در است. با انتخاب هر يك از دو وضعيت 

همچنين در صورتي شوند. انتخاب شده باشند. در صورتي كه وضعيت يا شماره سريال انتخاب نشود، تمام كنتورها نمايش داده مي
موجود مي باشند را مشاهده  IPور هايي كه با اين مي توان تمامي كنت IPكنتور مورد نظر را بدانيم، از طريق فيلتر  IPكه تنها 

  نمود.

برداري تاريخ آغاز و پايان بهره حوزه جغرافيايي محل نصب و ايستگاه محل نصب،در گريد كنتور شماره سريال، مدل كنتور، 
ه همين ترتيب بودن هر كنتور نيز ب APNبودن يا  Fiberبودن،  GSMبودن،  PSTNبودن،  PLCشود. وضعيت نمايش داده مي

  شود. مشخص مي
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  شود.نمايش داده مي DetailBoxدر با كليك روي هر شماره سريال در گريد، ساير جزئيات آن كنتور زير گريد 

  

  هاي معتبرفرمول
ها طراحي شده است. در اين منو امكان فيلتر كردن جستجو بر اساس نام هاي شركتي تمامي فرمولاين منو براي مشاهده

برداري هايي كه وضعيت آنها اتمام بهرهبرداري هستند يا فرمولهايي كه در حال بهرهفرمول (فرمول شركت، نوع فرمول، اعتبار
  و تاريخ فرمول وجود دارد.   است)
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 شود:فيلدهاي زير در گريد گزارش نمايش داده مي

 شركت - 1

 شود)داده مي نوع ايستگاه (كه براي فرمول هاي خطوط و توليد خالي نمايش - 2

 ايستگاه - 3

 كد يكتاي صنعت برق ايستگاه - 4

 تجهيز - 5

 كد يكتاي صنعت برق تجهيز - 6

 نوع - 7

 نوع فرمول - 8

 فرمول - 9

 كنتور - 10

 )ActiveStatus( فعال بودن يا نبودن - 11

 فرمول از نوع محاسبه شده است يا غير - 12

 فرمول پشتيبان بودن - 13

 وضعيت برون مرزي - 14

 DGوضعيت تزريق  - 15

 بيشترين مقدار انرژي - 16

 انرژيكمترين مقدار  - 17

 برداريبهرهتاريخ آغاز  - 18

 برداريبهرهتاريخ پايان  - 19

 توضيحات - 20

  كنتورهاي فعال كنتورهايي هستند كه تاريخ ديسمانت ندارند و كنتورهاي غيرفعال كنتورهايي هستند كه تاريخ
 ديسمانت دارند. 

 فقط  ن صورت،انتخاب تاريخ الزامي است. در آ هاي فعال انتخاب شده باشد،در صورتي كه اعتبار فرمول، فرمول
 باشند).شوند كه در تاريخ وارد شده فعال هستند (ديسمانت نمينمايش داده ميهايي فرمول

 شود.در صورتي كه در فرمول از چند كنتور استفاده شده باشد، به ازاي هر كنتور يك سطر نمايش داده مي 
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  گزارشات ورود اطالعات
ها استفاده كرد. در اين منو، از آنتوان ميسازي جستجو ها قرار گرفته است كه براي بهينهمختلفي در اين صفحهفيلترهاي 

، مقدار انرژي كنتور، انرژي LS3هاي مربوط به وضعيت كنتور، كنتورهاي ثبت نشده در سامانه، انرژي خام فايل هاي گزارش
  و موارد نامعتبر قرار دارد.، سابقه فايل رفتار بار LP1و LS3 هاي فايل

  .است دسترس در ها گزارش اين در فرمول داراي كنتورهاي اطالعات فقط نكته :

  وضعيت كنتور
 كنتور تيوضع

با انتخاب توان ميهاي مختلف باشند. در اين بخش هاي رفتار بار ممكن است حاوي اطالعاتي درباره وضعيت كنتور در ساعتفايل
هاي مختلف آن بازه مشاهده كرد. اگر براي كنتور بازه زماني، وضعيت كنتور و مقدار انرژي آن را در ساعتشماره سريال كنتور و 

  .شودوضعيتي ثبت شده باشد، در ستون وضعيت در گريد نمايش داده مي
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ت كنتور، متن سازي اين گزارش، فيلترهاي وضعيت (فعال يا غيرفعال بودن كنتور)، شماره سريال كنتور، وضعيبراي بهينه
  انگليسي و بازه تاريخ وجود دارد. وارد كردن شماره سريال و بازه تاريخ اجباري است.

 شود. فعال بودن كنتور به معني آن است كه براي كنتور جا مشخص ميوضعيت: فعال يا غيرفعال بودن كنتور در اين
تر باشد. كنتور غيرفعال كنتوري است كه لي بزرگتاريخ ديسمانت وجود نداشته باشد يا تاريخ ديسمانت آن از تاريخ فع

  . تر  باشدتاريخ ديسمانت آن از تاريخ فعلي كوچك
 جا  بايد حداقل سه حرف از شماره سريال وارد شود و سپس شماره شماره سريال: براي وارد كردن شماره سريال در اين

شود. در صورتي كه وضعيت فعال يا غيرفعال بودن  شوند، انتخابهايي كه نمايش داده ميسريال از بين شماره سريال
شود. در كنتور مشخص شده باشد، شماره سريال كنتور از ميان كنتورهايي كه وضعيت مربوطه را داشته باشند، پر مي

 شود.ها انجام ميغير اين صورت، انتخاب شماره سريال از ميان تمام شماره سريال

  
 هاي ديگر سامانه نيز به همين ترتيب هستند.شايان ذكر است كه وضعيت و شماره سريال در بخش 

 هاي تعريف شده در منوي ايجاد، وجود دارد. وضعيت كنتور: امكان انتخاب يك وضعيت كنتور از ميان، انواع وضعيت
هاي كنتور ب يك وضعيت، تمام وضعيتشود. درصورت عدم انتخادر اينجا معادل فارسي وضعيت كنتور نمايش داده مي

  شود.مربوطه در بازه زماني وارد شده، نمايش داده مي
  متن انگليسي: در صورتي كه وضعيت مورد نظر درcombobox  وضعيت كنتور وجود نداشته باشد، با انتخاب گزينه

ظر را در اين قسمت تايپ كرد معادل انگليسي وضعيت مورد نتوان ميشود و ساير موارد، اين قسمت نمايش داده مي
  تا جستجو براساس آن صورت گيرد.
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  نيمه شب  12بازه تاريخ: امكان انتخاب تاريخ روز و ساعت در جستجو وجود دارد. در صورت عدم تعيين ساعت، ساعت
 شود.براي تاريخ شروع يا پايان در نظر گرفته مي

  آالرم هاي كنتور
همچنين ) باشند. profile statusتوانند داراي اطالعات مربوط به وضعيت پروفايل (رفتار بار در ستون آخر خود مي هايفايل

) مانند باتري، جريان معكوس، نبود درب كنتور، تنظيم ساعت و غيره eventتمامي رويداد ها (كنتورها در قسمتي از حافظه 
اب هاي قرائت از سيستم پاول و قرائت از فايل هاي رفتار بار در سيستم ذخيره و ها از طريق جاين رويداد درج سوابق مي شوند.
  طبقه بندي مي شوند.

. دهدميو جو در رويداد ها بر اساس سريال كنتور و يا محل نصب آن در اختيار كاربر قرار اين گزارش ابزار مناسب جهت جست 
نمايد، تنها فيلتر هاي مربوط به اين نوع فعال گيري گزارش "ك كنتوربه تفكي"الزم به ذكر است در صورتي كه كاربر بر اساس 

  ."محل نصب"خواهند بود و به همچنين براي 

  فيلتر هاي اين گزارش عبارتند از :

 :به تفكيك كنتور - 
o مي توان نوع آالرم هاي خروجي  "انتخاب همه"و  "آالرم"و  "وضعيت پروفايل"از بين سه حالت  :نوع آالرم

 را فيلتر كرد.

o در اين كمبو باكس نسبت به نوع آالرم انتخاب شده كاربر مي تواند آالرم مورد نظر خود را فيلتر  :آالرم
نمايد. در صورتي كه در اين كمبو باكس چيزي توسط كاربر وارد نشود، تمامي آالرم ها لود خواهند شد. 

از نوع آالرم، ميتواند آالرم ورد نظر خود را يافته و نتايج را نسبت به آن فيلتر كاربر با وارد كردن بخشي 
 نمايد.

o در اين كمبو باكس كاربر شماره سريال كنتور مورد نظر خود را وارد مي نمايد. :شماره سريال كنتور 

o فيلتر بازه زماني براي آالرم ها. :از تاريخ / تا تاريخ 

 :محل نصب - 
o مي توان نوع آالرم هاي خروجي  "انتخاب همه"و  "آالرم"و  "وضعيت پروفايل"سه حالت از بين  : نوع آالرم

 را فيلتر كرد.

o در اين كمبو باكس نسبت به نوع آالرم انتخاب شده كاربر مي تواند آالرم مورد نظر خود را فيلتر  : آالرم
آالرم ها لود خواهند شد.  نمايد. در صورتي كه در اين كمبو باكس چيزي توسط كاربر وارد نشود، تمامي

كاربر با وارد كردن بخشي از نوع آالرم، ميتواند آالرم ورد نظر خود را يافته و نتايج را نسبت به آن فيلتر 
 نمايد.

o فيلتر بازه زماني براي آالرم ها. : از تاريخ / تا تاريخ 

o كاربر يك يا چند شركت مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. : شركت 

o كاربر يك يا چند پست مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. : پست 
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o مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. نيروگاهكاربر يك يا چند  : نيروگاه 

o مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. واحد نيروگاهيكاربر يك يا چند  : واحد نيروگاهي 

o مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. خطكاربر يك يا چند  : خط 

o مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. ترانسفورماتوركاربر يك يا چند  : ترانسفورماتور 

o مورد نظر خود را انتخاب مي نمايد. فيدركاربر يك يا چند  : فيدر 

o در اين چك ليست باكس كاربر مي تواند يك يا چند كنتور مورد نظر خود را كه بر اساس فيلتر هاي  : كنتور
 ا انتخاب نمايد.قبلي لود شده اند، ر

  باشد:گزارش داراي ستون هاي زير ميخروجي اين 

 خيتار - 
 نوع آالرم - 

 آالرم - 

 نام شركت - 

 نام ايستگاه - 

 نوع تجهيز - 

 نام تجهيز - 

 زمان درج - 
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  ثبت نشده در سامانه يكنتورها
پايش انرژي ثبت نشده در صورتي كه فايل رفتار بار براي كنتوري قرار داده شود كه كنتور مربوطه در ديتابيس دفتر سنجش و 

  دهد. وارد كردن بازه تاريخ در جستجو الزامي است.باشد، در گزارش زير نمايش مي

  

  كنتور خام ريمقاد
هاي نسبت داده شده به ) بدون اعمال فرمول2و لود پروفايل  1دسترسي به اطالعات خام قرائت شده از كنتورها (لود پروفايل 

  امكان پذير است: تجهيزها از طريق دو گزارش ذيل

 مقادير خام كنتور >گزارشات ورود اطالعات  - 1

 سابقه فايل رفتار بار >گزارشات ورود اطالعات  - 2

است. بدين معني كه گزارش سابق  )profile statusو وضعيت كنتور( تفاوت اصلي اين دو گزارش در نمايش سوابق اطالعات
دهد اما در گزارش مقادير خام كنتور همواره آخرين فايل رفتار بار كليه سوابق ديتاي وارد شده براي هر كنتور را نمايش مي

   .ندكمياي و كلي و مديريتي و ... است) را گزارش نسخه از اطالعات (كه معيار محاسبات در گزارشات اصلي مانند گزارشات لحظه

  شود، در صورتي كه ضرايب نمايش داده مي 1شايان ذكر است در گزارشاتي كه اطالعات لودپروفايلCT/PT  در سامانه
شود. نمايش داده مي CT/PTسنجش وارد شده باشد، اطالعات ولتاژ و جريان كنتورهاي اكتاريس پس از اعمال ضرايب 

باشد، صرفا اطالعات قرائت شده (بدون اعمال ضرايب) نشان داده  در صورتي كه اين ضرايب در سامانه سنجش وارد نشده
  خواهد شد.

قابل مشاهده است. وارد كردن شماره  ،فرمول فاقد كنتورهاي حتي كنتورها كليه هاي رفتار باردر اين نوع گزارش مقادير خام فايل
نيمه شب براي تاريخ شروع يا پايان در نظر  12در صورت عدم تعيين ساعت، ساعت  سريال و بازه تاريخ گزارش الزامي است.

اين گزارش مشابه گزارش سابقه فايل رفتار بار است كه در ادامه توضيح داده شده، با اين تفاوت كه در اين گزارش  .شودميگرفته 
  شود.ها هستند) نمايش داده ميفقط مقادير معتبر (كه مبناي محاسبات در كليه گزارش
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  كنتور انرژيمقدار 
منظور از مقدار انرژي كنتور، مقادير اكتيو اكسپورت، اكتيو ايمپورت، راكتيو اكسپورت، راكتيو اكسپورت، راكتيو ايمپورت، اكتيو 

و منظور از پارامتر هاي شبكه كنتور مقاديري چون ولتاژ،  باشدمياكسپورت تجمعي و اكتيو ايمپورت تجمعي بر حسب مگاوات 
. اين مقادير بسته به تنظيمات كنتور در يكي از حافظه هاي لود پروفايل اول يا باشدمي) MaxS( جريان، فركانس و توان ظاهري

  دوم در كنتور قرار ميگيرند.

  خروجي گزارش مقدار انرژي كنتور:

 تاريخ - 1

 زمان - 2

 اكتيو اكسپورت  - 3

 اكتيو ايمپورت - 4

 راكتيو اكسپورت - 5

 راكتيو ايمپورت - 6

 اكتيو اكسپورت تجمعي - 7

 اكتيو ايمپورت تجمعي - 8

  كاربر وارد كننده - 9
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  پارامترهاي شبكه كنتور
  دهد.اين گزارش، مقادير تنظيم شده براي لود پروفايل اول كنتور را نمايش مي

  خروجي گزارش پارامترهاي شبكه كنتور:

 تاريخ - 1

 زمان - 2

 A ولتاژ - 3

  B ولتاژ - 4
  Cولتاژ - 5
 A جريان - 6

  B جريان - 7
  C جريان - 8
  فركانس مينيمم - 9

 فركانس ماكزيمم - 10

 توان ماكزيمم - 11

  واردكننده كاربر - 12
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  در صورتي كه ضرايبCT/PT  در سامانه سنجش وارد شده باشد، اطالعات ولتاژ و جريان كنتورهاي اكتاريس پس از
شود. در صورتي كه اين ضرايب در سامانه سنجش وارد نشده باشد، در اين گزارش نمايش داده مي CT/PTاعمال ضرايب 

  نشان داده خواهد شد.صرفا اطالعات قرائت شده (بدون اعمال ضرايب) 

  پارامترهاي شبكه كنتور-مقدار انرژي
 فيدر ترانس، خط، نيروگاه، پست، ،)ذينفع( شركت انتها،، ابتدا تاريخاين گزارش به نوعي تجميع دو گزارش قبلي است. با توجه به 

  دهد. فيلتر شده و گزارش را نمايش مي) اي لحظه گزارشات مانند( كنتور و

  

ها ناقص باشد، از لودپروفايل كدام هردر صورتي كه اطالعات . شودمي داده نمايش ركورد يك در شبكه پارامتر مقادير و ها انرژي
   ).سطر همه نه و(شود مي داده نمايش قرمز آن به مربوط سطر از بخشي

  شده است.  گرفته نظر در روز 14 زماني حداكثر محدوديتبراي دريافت گزارش 
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  در صورتي كه ضرايبCT/PT  در سامانه سنجش وارد شده باشد، اطالعات ولتاژ و جريان كنتورهاي اكتاريس پس از
شود. در صورتي كه اين ضرايب در سامانه سنجش وارد نشده باشد، در اين گزارش نمايش داده مي CT/PTاعمال ضرايب 

  اهد شد.صرفا اطالعات قرائت شده (بدون اعمال ضرايب) نشان داده خو

  سابقه فايل رفتار بار
هاي نسبت ) بدون اعمال فرمول2و لود پروفايل  1به اطالعات خام قرائت شده از كنتورها (لود پروفايل از اين منو كاربر مي تواند 

  .باشدمي Tabاين صفحه شامل چهار  يابد. تجهيزات دسترسيداده شده به 

منظور از سوابق با اين تفاوت كه  باشدميساختار گزارش سابقه پارامترهاي شبكه كنتور مشابه گزارش سابقه مقدار انرژي كنتور 
و منظور  باشدميمقادير انرژي كنتور، مقاديري چون اكتيو اكسپورت، اكتيو ايمپورت، راكتيو اكسپورت و غيره بر حسب مگاوات 

. اين مقادير بسته به تنظيمات كنتور در يكي از باشدمينتور مقاديري چون ولتاژ، جريان، فركانس از سوابق پارامترهاي شبكه ك
  گيرند.حافظه هاي لود پروفايل اول يا دوم در كنتور قرار مي

  سابقه مقدار انرژي كنتور
است. بدين  )profile statusو وضعيت كنتور( در نمايش سوابق اطالعات با گزارش مقادير خام كنتور، تفاوت اصلي اين گزارش

دهد اما در گزارش مقادير خام معني كه گزارش سابق فايل رفتار بار كليه سوابق ديتاي وارد شده براي هر كنتور را نمايش مي
اي و كلي و مديريتي و ... كنتور همواره آخرين نسخه از اطالعات (كه معيار محاسبات در گزارشات اصلي مانند گزارشات لحظه

  .كندمي) را گزارش است

تواند با تعيين وضعيت نحوه عملكرد گزارش بدين صورت است كه كاربر با تعيين شماره سريال كنتور و همچنين بازه گزارش مي
گردد نسبت به فيلتر كردن خروجي گزارش اقدام نمايد. فعال يا عدم فعال بودن پارامترهاي شبكه كه توسط گزارش منعكس مي

  .خروجي مشاهده كنددر نواقص را  تواند، ميه نواقصب گزينه مشاهدهمچنين با انتخا
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  .باشدميستون هاي موجود در خروجي اين گزارش به شكل زير 

 تاريخ - 

 زمان - 

 )MWh( اكسپورت وياكت - 
 )MWh( مپورتيا وياكت - 
 )MWh( اكسپورت ويراكت - 
 )MWh( مپورتيا ويراكت - 
 )MWh( يتجمع اكسپورت وياكت - 
 )MWh( يتجمع مپورتيا وياكت - 
 تيوضع - 
 اطالعات ثبت خيتار - 

 كننده جاديا - 

 اطالعات شيرايو خيتار - 

 كننده شيرايو - 

  
همچنين در اين گزارش وضعيت كنتور در ربع مربوطه در قالب نماد نشان داده مي شود. در صورتي كه كاربر مايل به مشاهده 

، مي تواند با نگه داشتن نشانگر موس روي سطر مربوطه، توضيحات را در قالب يك باشدميتوضيحات مربوط به وضعيت كنتور 
tooltip .مشاهده نمايد  
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  :باشدميوضعيت در اين صفحه مطابق با دستورالعمل زير 

 هاي معتبر.داده: فعال - 1

 هاي جديد كه هنوز اعتبارسنجي نشده است.: تاريخچه و دادهغيرفعال - 2

) InsertedDate) و تاريخ درج (Statusها به صورت پيش فرض بر اساس تاريخ، ساعت، وضعيت (دادهدر اين گزارش مرتب سازي 
  . باشدميدر سامانه 

  :در اين گزارش

 رنگ طوسيبا  (ويرايش شده) ركوردهاي سابقه  - 1

 كرد. تغيير ضريب/ جابجايي ستون مي توان ركوردها را ويرايش –تغيير اطالعات كنتور  –از طريق مسير عمليات 

  قرمزرنگ ركوردهاي حذف شده با  - 2

اعمال مي توان  –مديريت مغايرت  –حذف اطالعات و يا عمليات  –تغيير اطالعات كنتور  –از طريق مسير عمليات 
 ركوردي را حذف كرد.

  صورتيرنگ ركوردهاي ناقص با  - 3

 . شودمينمايش داده ركوردهاي معتبر با  - 4

ها اعمال هنوز اعتبارسنجي بر روي آن اند ودر روز جاري ايمپورت شده كه شودميبراي مواردي استفاده  گندمي رنگ - 5
 تغيير خواهد كرد. پس از اعتبارسنجي، در صورتي كه اطالعات تاييد شود، رنگ آنها به نشده است.

اشد، تاريخ ويرايش اطالعات و فرد تاريخ و زمان ثبت و فرد ايجادكننده اطالعات در هر ركورد معتبر و چنانچه ركورد سابقه ب
 كننده نيز در گريد قابل مشاهده است. وارد كردن شماره سريال و بازه تاريخ اجباري است.ويرايش
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  مقايسه انرژي كنتور اصلي و پشتيبان
فيلترهاي شركت،  پارامترهاي شبكه كنتور اصلي و پشتيبانو مقايسه   مقايسه انرژي كنتور اصلي و پشتيباندر گزارش 

  نوع ايستگاه، ايستگاه، نوع تجهيز، تجهيز، نوع فرمول و دو فيلتر تاريخ نيز مشابه گزارشات ديگر وجود دارد. 

شود. وقتي نوع ايستگاه، نيروگاه انتخاب شود نوع با توجه به تكميل كمبوها، چك ليست كنتور اصلي و كنتور پشتيبان پر مي
شود. همچنين اگر نوع تجهيز خط يز خواهد بود در صورتي كه در نوع ايستگاه پست حذف ميتجهيز شامل واحد نيروگاهي ن

شود. تجهيز بر اساس ايستگاه و نوع تجهيز شود. نوع فرمول با توجه به تجهيز تكميل ميانتخاب شود ايستگاه غير قابل انتخاب مي
شود. كه همه موارد با توجه به بازه انتخاب شده تكميل مي شود و ايستگاه نيز براساس نوع ايستگاه و شركت تكميلتكميل مي

  شوند. مي

  اي و توزيع قرار دارند.هاي برق منطقهها، شركتدر كمبوي شركت

  

  :باشدميهاي زير خروجي گزارش شامل ستون

  خيتار - 1
  زمان - 2
    كنتور اليسر شماره - 3
  بانيپشت/ياصل كنتور - 4
  كننده جاديا - 5
  اطالعات ثبت خيتار - 6
  كننده شيرايو - 7
  اطالعات شيرايو خيتار - 8
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  كانال انرژي): 6(  مقايسه انرژي كنتور اصلي و پشتيبانبراي گزارش 

1 - )MWh (اكسپورت وياكت  
2 - )MWh (مپورتيا وياكت  
3 - )MWh (اكسپورت ويراكت  
4 - )MWh (مپورتيا ويراكت  
5 - )MWh (يتجمع اكسپورت وياكت  
6 - )MWh (يتجمع مپورتيا وياكت  

  

  كانال پارامتر شبكه): 9( كنتور اصلي و پشتيبانپارامترهاي شبكه و براي گزارش  

  )ولت( A ولتاژ - 1
  )ولت( B ولتاژ - 2
  )ولت( C ولتاژ - 3
  )آمپر( A انيجر - 4
  )آمپر( B انيجر - 5
  )آمپر( C انيجر - 6
  )Hz( فركانس ممينيم - 7
  )Hz( فركانس مميماكز - 8
  )MVA( توان مميماكز - 9
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  گيرد. مرتب سازي براساس تاريخ، زمان و شماره سريال صورت مي

شود و نمايش داده مي رنگ طوسيشود. اگر جز سوابق باشد با نمايش داده مي رنگ سفيددر خروجي ركوردهاي معتبر  به 
شود كه يك فرمول پشتيبان يا اصلي داراي شود. نواقص تنها به شرطي نمايش داده ميداده مي نمايش رنگ قرمزنواقص به 

  انرژي باشد و تيك چك ليست آن در پنل جستجو زده شده باشد. 

  شود. كنتورهاي اصلي و پشتيبان اگر با هم به صورت اختياري توسط كاربر انتخاب شوند با رنگي متمايز نشان داده مي

 كه ضرايب  در صورتيCT/PT  در سامانه سنجش وارد شده باشد، اطالعات ولتاژ و جريان كنتورهاي اكتاريس پس از
شود. در صورتي كه اين ضرايب نمايش داده مي  بانيپشت و ياصل كنتور يانرژ سهيمقا در گزارش CT/PTاعمال ضرايب 

  اعمال ضرايب) نشان داده خواهد شد.در سامانه سنجش وارد نشده باشد، صرفا اطالعات قرائت شده (بدون 

  FTPوضعيت ثبت فايل هاي 
  . شودمياز اين گزارش استفاده  IGMCبراي مشاهده وضعيت ثبت فايل هاي كنتور از طريق سرويس هاي 

يت وضع"و   "نام بهره بردار"بايد اعمال گردد و  اجباريبراي دريافت گزارش به صورت  "بازه تاريخي خاص"در  "شماره سريال"
  . شودميبراي فيلتر كردن گزارش استفاده  اختيارينيز در صورت تمايل به صورت  "فايل
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  موارد نامعتبر
 شينما رتياند، با ذكر نوع مغاشده يو پس از آن بررس LP2و  LP1ي هاليفا ورود زمان در كه را ينامعتبر موارد گزارش نيا
 انيشا. است ياجبار گزارش نيا در خيتار بازه كردن وارد. كرد انتخاب را رتيمغا نوعتوان مي گزارش يسازنهيبه يبرا. دهديم

 محاسبه يبرا يانرژ شيپا و سنجش دفتر كارشناسان دييشوند تا زمان تايم داده شينما گزارش نيكه در ا ييركوردها است ذكر
كه  رديپذيصورت مها مديريت مغايرت يمنو ريز ات،يعمل ياز منو كارشناسان دييشوند. تاينم استفاده زاتيتجه يانرژ ريمقاد

  آورده شده است. 9-4شرح آن در بخش 

  اند از:شده عبارت يبررس يهارتيانواع مغا

 :هاي انرژي كنتور (در هاي كنتور در محدوده مقادير تعريف شده براي كانالچنانچه مقادير كانال خارج از محدوده
 شود.زمان تعريف فرموالسيون) نباشد به عنوان مغايرت ثبت مي

 چنانچه براي يك كنتور مقاديري براي يك تاريخ از قبل در ديتابيس موجود باشد كه با مقادير فعلي  :ياداده يرتمغا
 شود.كه در فايل است متفاوت باشد، مقادير جديد به عنوان مغايرت ثبت مي

 چنانچه تعداد ركوردهاي موجود در فايل  تعداد ركورد: صنقTXT  رديف باشد، مقادير فايل در جدول  24كمتر از
 است) LS2-LP2(اين نوع فقط براي  شود.شود و به عنوان مغايرت ثبت مياصلي درج نمي

 مغايرت زمان ركوردهايي كه فرمت زماني آنها طبق استاندارد تعريف شده در سامانه نباشد، به عنوان  :نادرست زمان
 اي ثبت شده باشد.دقيقه 1هاي زماني براي مثال اطالعات در فايل در بازه شود.نادرست نمايش داده مي

 را آن باشد شده وارد سريالي شماره چنانچه كنتورها ليست شدن پر. ستين يوجود اجبارم يلترهايف از كي چيه گزارش نيدر ا
 كنتورها، ليست از اگر كه شودمي چك ابتدا نيز جو و جست زمان در .كندمي پر كنتورها باكس ليست در و كرده جو و جست

 شاملرا  كنتورها تمامي جو و جست اينصورت غير در و كندمي استفاده كنتور كد عنوان به همين از ،باشد شده انتخاب كنتوري
لذا در صورتي كه شماره سريال كنتوري توسط كاربر وارد شده باشد، پس از بررسي صحت شماره وارد شده، كاربر  .شودمي
بايست بر روي شماره سريال جستجو شده كليك كند و آن را انتخاب نمايد. در غير اين صورت كليه كنتورها بر اساس مي
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 خيو تار يجار روز از قبلروز  10فرض شيابتدا به صورت پ خيتار لتريف شايان ذكر است هاي انتخاب شده لود خواهد شد.شركت
 شده است.  ميتنظ يروز جار خيانتها، به تار

 

  

شيپ صورت به .رديپذيم صورت ايقهمنط برق يهاشركت براساس و كاربر يدسترس به باتوجه مربوطه لتريف در هاشركت ستيل
  . هستند انتخاب حالت در هاشركت همه فرض

  .است ليذ شكل صورت به يخروج اول ديگر در. جود داردو ديگر دو نامعتبر موارد يخروج شينما يبرا

 

در  يالهر شماره سر با كليك بر روي. دهديم يشرا نما يانتخاب يلترهايبه ف باتوجه يرتمغا وجود بازه انتها، تاريخ و ابتدا تاريخ
  .شودميظاهر  يربه صورت زدر جدولي مجزا  نامعتبر موارد جزئيات يدگر ،گريد ابتدايي
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(مقادير سفيد رنگ مبناي استفاده در تمام گزارشات  رنگ هستند يگندم يرتو مقدار مغا يدخام كنتور به رنگ سف يانرژ مقدار

   :شودميموارد زير نمايش داده  دومگريد  در .هستند)

، اكسپورت اكتيو توان، ايمپورت راكتيو، اكسپورت راكتيو، ايمپورت اكتيو، اكسپورت اكتيو، زمان، تاريخ، مغايرت نوع، سريال شماره
 كاربرو  درج زمان، كنتور، وضعيت، C ولتاژ، B ولتاژ، A ولتاژ، ايمپورت راكتيو توان، اكسپورت راكتيو توان، ايمپورت اكتيو توان
  كننده ثبت

  تا مقدار يزن ls2و  ls1 يلساعت فا يكاختالف  مجموع .شودنمي گرفته نظر در mW0.0001 اختالف تا مغايرت مقدار :نكته
mW 0.0001 شوديمحسوب نم يرتمغا. 

  گزارشات
  .شودميگيري از اين قسمت استفاده گزارش وبراي مشاهده اطالعات  توجه:

 اي گزارش لحظه
شود، اين امكان وجود دارد كه از لحظه قرار دادن فايل، انرژي تجهيزات استفاده كننده زماني كه براي كنتوري فايلي قرار داده مي

اي ميزان اين انرژي را براي هر تجهيز بر اساس فيلترهاي انتخابي محاسبه و از آن كنتور را محاسبه كرد. بخش گزارشات لحظه
دهند. نمايش مي H24تا  H1هاي ساعت به صورت ستون 24نمايش ركوردهاي گزارش انرژي را براي دهد. گريدهاي نمايش مي

همچنين وضعيت استفاده از فرمول پشتيبان در محاسبه  شود.نمايش داده مي ”مجموع“ساعت يك رديف نيز در ستون  24جمع 
شود. گريدهاي ر گريد براي هر ركورد نمايش داده مينوع انرژي د .شودمينمايش داده  "فرمول پشتيبان"انرژي نيز در ستون 

اند. تاريخ گزارش و نام شركت انتخاب شده در باالي گزارش سازي هستند و برحسب تاريخ مرتب شدهگزارش فاقد امكان مرتب
اده شده براي شوند. در صورتي كه اطالعات كنتور يك زيرتجهيز در يك روز كامل نبوده باشد، ركورد انرژي نمايش دظاهر مي

با توجه به  دهنده نقص اطالعات كنتور براي محاسبه انرژي در آن روز است.آن زيرتجهيز به رنگ صورتي خواهد بود كه نشان
داشته باشد.؛ در صورتي  )4ساعت *  24ركورد ( 96رود هر كنتور در هر روز اي فعلي كليه كنتورها، انتظار ميدقيقه 15كانفيگ 
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همچنين اگر مقدار انرژي شود. ) گزارش ميقرمزعات براي كنتور ثبت نشده باشد به عنوان نواقص (با رنگ ركورد اطال 96كه 
كنتوري خاج از محدوده مجاز انرژي تعيين شده براي فرمول باشد نيز به عنوان نواقص در نظر گرفته شده و قرمز رنگ نمايش 

، به اين معني كه در يك روز مشخص براي آن زيرتجهيز فرمول تعريف در صورتي كه زيرتجهيزي فاقد فرمول باشدداده مي شود. 
نشده باشد يا فرمول آن پيش از آن تاريخ ديسمانت شده باشد، ركورد آن زيرتجهيز در آن روز به رنگ خاكستري نشان داده 

  ه ترتيب زير است:بخش ب هفتاي داراي خواهد شد. امكان حذف يا تغيير اطالعات گزارش وجود ندارد. گزارشات لحظه

 )مرزيخطوط برون ،تبادلي، داخلي(وط خط - 1

 عبوري ترانسفورماتور (ترانس) - 2

 )فعال و فيدر مصرف (ترانس - 3

 ترانسفورماتور (ترانس) مصرفي - 4

 فيدر - 5

 )واحد نيروگاهيتوليد ( - 6

شايان ذكر است با توجه به ساختار دهد و در جاي خود توضيح داده خواهند شد. كه هر كدام انرژي تجهيز مربوطه را نمايش مي
گيري رشكلي و مديريتي هستند لذا گزا هايگزارشها كندتر از اين گزارش، محاسبه اطالعات در همان لحظهاي و گزارشات لحظه

 پذير است. به همين منظور، مناسب است جهت استخراج انرژي تجهيزاتروز) امكان 1(در حال حاضر  براي تعداد روزهاي محدود
  و بررسي نواقص، از گزارشات كلي و مديريتي استفاده گردد.

  يالحظه گزارش يلترهايف
. در بين فيلترها بعضي موارد كندميسازي گزارش كمك هاي تجهيزات داراي فيلترهايي است كه به بهينههر كدام از بخش

 زير است:مشترك است و بعضي به تجهيز مربوطه اختصاص دارد. فيلترهاي مشترك به ترتيب 

 نوع انرژي (اجباري) - 1

 نوع گزارش (اجباري) - 2

 وضعيت فرمول (اجباري) - 3

 (در گزارش لحظه اي فيدر)نوع فيدر(اجباري) - 4

 گيري (اجباري)تاريخ شروع و پايان بازه گزارش - 5

 شركت (اجباري) - 6

 زات شركتيتجه - 7

 زيرتجهيزات  - 8

 كنتورها - 9

 ن مشاهده خروجي گزارش در سامانه) وجود دارد.(بدواي گزارشات لحظهكليه امكان دانلود به اكسل مستقيم  نكته:

  گيري در صورت خالي رها كردن فيلدهاي اجباري در زمان انجام جستجو پيغام خطا نمايش داده خواهد شد و گزارش
  شود. انجام نمي
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   .مقادير نوع انرژي، محتواي تجهيزات و زيرتجهيزات بسته به نوع تجهيز متفاوت هستند  
   كندميپذير امكان ”كلي“و  ”روزانه“گيري را در دو حالت است كه گزارش ”كلي“و  ”روزانه“نوع گزارش شامل دو مقدار .

در هر دو حالت نياز به وارد كردن تاريخ شروع و پايان بازه است. در حالت روزانه گزارش براي هر تجهيز يا زيرتجهيز 
شود. آخرين ركورد گزارش شامل روز جمع انرژي آن روز نمايش داده ميشود و در پايان هر به تفكيك روز داده مي

جمع كلي انرژي در كل بازه تاريخي انتخاب شده است. ركوردهاي جمع روزانه و جمع كلي با رنگ آبي نشان داده 
 شوند.  مي

   بر اساس يكي از اين سه كاربر مي تواند . باشدمي "غير فعال"و  "فعال"، "همه موارد"شامل سه حالت وضعيت فرمول
حالت گزارش را فيلتر نمايد. گزارش هايي كه داراي اين فيلتر هستند با در نظر گرفتن وضعيت فعال بودن تجهيز 

  مربوطه نتايج را محاسبه و نمايش مي دهند.
  تواند به تفكيك روز يا به تفكيك تجهيز داده شود كه در بخش حالت كلي، بسته به نوع تجهيز متفاوت است و معموال مي

اي مربوط به هر تجهيز توضيح داده خواهد شد. در صورتي كه گزارش كلي به تفكيك روز باشد، مانند گزارش لحظه
صورتي كه گزارش كلي به تفكيك روز نباشد، تنها تاريخ شروع  شود. درتاريخ هر روز در باالي گزارش نمايش داده مي

  گيري در باالي گزارش نمايش داده خواهد شد. و پايان بازه گزارش
  ها را دارند.گيري از كنتورهاي استفاده شده در فرمولمرزي ساير تجهيزات امكان گزارشبه جز خطوط برون 

كه وضعيت استفاده از فرمول پشتيبان  باشدميموجود  "فرمول پشتيبان" در خروجي گزارش هاي لحظه اي يك ستون به نام
اين سه حالت در اشكال باكس موجود  .دهدميز را در سه حالت زير نشان تجهيز مربوطه در بازه مورد نظر در فرموالسيون تجهي

  در اين ستون براي هر رديف طبقه بندي مي شوند.

تا  1در اين حالت، گزارش با استفاده از فرمول پشتيبان براي حداقل يك بازه زماني در طي روز از ساعت  : سبز كيت با - 
 محاسبه شده است. 24

 تيبان محاسبه و نمايش داده شده است.گزارش بدون استفاده از فرمول پشدر اين حالت،  : سبز كيت بدون - 

 .باشدميبه جمع هاي روزانه، شركتي و كل  اين حالت براي سطر هاي مربوط : يخاكستر مربع با - 

 همه" نهيگز انضمام به ولتاژهاهاي گزينه  باكس كمبو در قسمت نيا يها گزارش اكثر يبرا : شبكه به اتصال ولتاژ سطح
  است دهيگرد هيتعب "موارد

  . باشدمي انتخاب قابل گزارش يكل يخروج حالت در تنها باتن ويراد

  .گرددمي نييتع قابل و فعال "ولتاژ سطح" به مربوط "باكس كمبو" ولتاژ سطح كيتفك به باتن ويراد انتخاب با 

  .گرددمي  لتريف يانتخاب ولتاژ سطح براساس زين يروگاهين واحد و روگاهين ستيل چك ولتاژ سطح لتريف انجام با

  .شود اعمال يبند گروه يخروج يرو بر آن براساس و دارد وجود ولتاژ سطح ستون زين گزارش يخروج در

 را يخروج و كرده عمل يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس لتريف نيا حالت نيا در :ولتاژ سطح كيتفك به
  .دينما يم لتريف نيهمچن و يبند دسته يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس
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 انجام يريگگزارش و شد خواهد داده شينما خطا غاميپ جستجو انجام زمان در ياجبار يلدهايف كردن رها يخال صورت در
  .شودينم

  خطوط
موجود مي باشند. كاربر جهت اخذ گزارش براي خطوط  "خطوط"به نام  tabتمامي حالت هاي گزارش مربوط به خطوط در يك 

انواع گزارش خط به سه نوع  مي تواند گزارش مورد نظر خود را انتخاب نمايد. "نوع خط"داخلي و تبادلي با استفاده از دراپ دان 
  زير تقسيم مي شوند:

 خط داخلي - 

 خط تبادلي - 

  خط برون مرزي - 

 يداخل خطوط
خطوط در اين بخش قرار دارند. گريد گزارش  -ها يكي استشركت ابتدا و انتهاي آن –ركت قرار دارند خطوطي كه در يك ش

  : شامل موارد زير است داخلي

  نام شركت - 1
  خط (نام خط) - 2
 كد خط - 3

 تاريخ -4
  انرژي (نوع انرژي محاسبه شده) - 5
  (مقدار انرژي در هر ساعت) H24تا  H1هاي ستون - 6
  يك ركورد)ساعت  24مجموع (جمع مقادير انرژي  - 7
 تاريخ ديسمانت خط  - 8

  فرمول پشتيبان - 9

تجهيز اين بخش خود خط است و زيرتجهيز وجود ندارد. با انتخاب شركت اين امكان هست كه گزارش تمام خطوط يك شركت 
به  ”تاريخ ديسمانت“شود، ستون ي كه نام خط آورده ميهاي گزارشبرگردانده شود و يا يك خط خاص انتخاب شود. در تمام 

دهد كه اگر خط تاريخ ديسمانت نداشته باشد، مقدار اين ستون خالي خواهد عنوان ستون آخر، تاريخ ديسمانت خط را نشان مي
  بود.

  خط ياگزارش لحظه يلترهايف   6.1.2.1.1

 روي هيچ كدام از ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 
 فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 
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 بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع - 1
 تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس
 .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطهفرمول  بودن فعال

براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه  "فعال"صورتي كه فرمول  در
انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول  "غير فعال"و همچنين اگر حالت فرمول فعال داشته باشند

  غير فعال داشته باشند.
از انتخاب دكمه  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا :يانرژنوع  - 2

  است.  يرپذجستجو امكان
گيري چهار نوع انرژي زير براي در گزارش ”اكتيو“است. با انتخاب نوع  ”راكتيو“و  ”اكتيو“جا  شامل نوع انرژي در اين

  شود:هر خط موجود در شركت انتخاب شده محاسبه مي
 انرژي اكتيو ارسالي ابتدا  
 انرژي اكتيو ارسالي انتها  
 انرژي اكتيو دريافتي ابتدا  
 انرژي اكتيو دريافتي انتها 

 نيا از كدام هر يبرا فرمول فاقد يخط اگر. شونديم داده شينما يانرژ نوع چهار نيا زين يدر محاسبه جمع روزانه و جمع كل
 كي در خط آن فرمول در شده استفاده يكنتورها اگر و بود خواهد يخاكستر رنگ به يانرژ نوع آن يركوردها باشد، يانرژ انواع
    .بود خواهد رنگ يصورت ركورد باشند، داشته داده نقص خاص خيتار

به “ ينهنوع گزارش دو گز combobox راست. در سمت كندمي يينبودن گزارش را تع يكل ياروزانه و  نوع گزارش: - 3
 ينهدو گز ينروزانه انتخاب شود، ا ياوجود دارد. اگر نوع گزارش انتخاب نشده باشد و  ”خط يكبه تفك“و  ”روز يكتفك
قابل انتخاب  ينهدو گز ينا انتخاب شود، ”يكل“كه نوع گزارش  ي. زمانيستندخواهند بود و قابل انتخاب ن يرفعالغ

 يحخط وجود خواهد داشت كه در شكل توض يكبه تفك ياروز  يكبه تفك يخواهند بود و امكان مشاهده گزارش كل
وجود دارند كه بر اساس  نواقص ي،همه، معمول هايينهنوع گزارش، گز combobox يردر ز ينداده خواهد شد. همچن

خام كنتور  يو انرژ يزمحاسبه شده تجه يبراساس انرژ يريگامكان گزارش ينكرد. همچن يلترجستجو را فتوان ميآن 
 وجود دارد. 

محل انرژي نيز به فيلتر اضافه ميشود. و اگر خط برون مرزي انتخاب شود  comboboxاگر خط تبادلي انتخاب شود  - 4
  ه مي شود. راديو باتن هاي به تفيك كشور يا به تفكيك برق منطقه اي نيز نمايش داد

باشد. اگر  يدبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :خيو تا تار خياز تار - 5
بازه  ياند از پاتواني. مقدار شروع بازه نمشوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا يانشروع و پا يختار

بازه  يانشروع و پا يخاز آن تار يشپ يدبا يرد،بگ يخط خاص يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يتر باشد. در صورتبزرگ
  . شوديداده نم يشصورت خطوط شركت نما ينا يررا انتخاب كرده باشد، در غ
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 يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يبر اساس دسترس check box list ينا يمحتوا شركت: - 6
  انتخاب كند.  يريگگزارش يها را برااز آن يكيو  يندرا كه اجازه دارد بب ييهاد شركتتوانيخود م

 يسمانتد يخخواهد داد كه تار يشرا نما ييو خط ها شوديشروع بازه پر م يخبر اساس تار check box list ينا خط: - 7
 check box list يندر ا يگرشد. به عبارت دباتر بزرگشروع بازه  يخها از تارآن يسمانتد يختار يانداشته باشند 

 يها شامل خطوط انشعابخط ين. اشونديانتخاب شده فعال محسوب م يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان يخطوط
ها آن يو سر انتها شوندي، منشعب مشوديآن شركت منتخب محسوب م يكه داخل يكه از خط شونديم يزآف) ن-ي(ت
  در همان شركت منتخب قرار دارد.  يزن

 يبراساس موارد انتخاب شده در كومبوها check box list ينانتخاب شود، ا "كنتور خام انرژي"كه  يصورت در كنتور: - 8
  :شوديپر م يرز

 نوع انرژي  
 تاريخ شروع و پايان بازه  
 خط  

كنتور شامل كنتورهايي خواهد شد كه در تاريخ انتخاب شده در فرمول نوع انرژي انتخاب شده  check box listبه اين ترتيب 
براي خط انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. با تغيير نوع انرژي و يا تاريخ پايان بازه و يا تغيير خط انتخاب شده، 

check box list ور ويا تمام كنتورها را انتخاب كرد.يك كنتتوان ميكه  شودكنتور دوباره پر مي   

  گيرينحوه گزارش   6.1.2.1.2
اند يا تنها يك خط انتخاب شده است، متفاوت و اين كه همه خطوط انتخاب شده ”نوع گزارش“گيري از خط بسته به گزارش 

  است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهد شد.

  روزانه   6.1.2.1.3
زانه تمام خطوط موجود در شركت انتخاب شده در بازه زماني انتخاب زماني كه گزارش در اين وضعيت انجام شود، گزارش رو

شده براي نوع انرژي مورد نظر نمايش داده خواهد شد و در پايان هر روز نيز جمع انرژي تمام خط ها در آن روز نمايش داده 
  شود. آخرين ركورد نمايش داده شده حاوي جمع كلي انرژي تمام خط ها در آن بازه است.مي

گريد  هاي آخرين ستون .روز نمايش داده شده است ششبراي  آذربايجاناي زير يك گزارش روزانه از كليه خطوط برق منطقه در
  است كه در شكل نيامده است. "فرمول پشتيبان"و   خط ”تاريخ ديسمانت“
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شود. پس از آن گزارش روز بعد نمايش داده با تمام شدن گزارش آن روز، جمع روزانه كل خطوط آن شركت نمايش داده مي
  شود. در پايان تمام روزها، جمع كلي گزارش قرار گرفته است. مي

اي جا  انتخاب شده است كه بدين ترتيب، تمام خطوط شركت برق منطقهدر اين ”انتخاب همه“شود، گزينه همچنان كه ديده مي
گرفته شده  ”اكتيو“براي انرژي  1398 شهريور 29تا  1398 شهريور 24شوند. گزارش از روز ، در گزارش ظاهر ميآذربايجان

 ”سراب غربي-سراب“  AC602خط ي ابتدا چهار انرژي كه زيرمجموعه نوع اكتيو هستند، برا 1398 شهريور 24است. در روز 
محاسبه و نمايش داده  “سردرود-زيتبر روگاهين“ AD828 شود. پس از آن همين چهار انرژي براي خطمحاسبه و نمايش داده مي

  شود. گزارش ابتدا براساس تاريخ و سپس بر اساس نام خط ها مرتب شده است.مي

شود. در صورتي كه خطي در صورتي كه خطي در تاريخ موردنظر فاقد فرمول باشد، ركورد آن به رنگ خاكستري نشان داده مي
  شود. اشد ركورد آن به رنگ صورتي نشان داده ميبدر تاريخ موردنظر داراي فرمول باشد اما فرمول آن دچار نقص اطالعات كنتور 

روز  هر ها در ژي براي تمام خطوط شركت مربوطه، جمع هر نوع انرژي براي تمام خطپس از نمايش اطالعات چهار نوع انر
  شود. محاسبه و به رنگ آبي در پايان گزارش روز نمايش داده مي

  شود.آورده شده است كه به همان ترتيب گفته شده براي گزارش روز اول انجام مي گزارش هر روز، گزارش روز بعدپس 

شود. در اين ديده مي ”كل بازه“تمام روزها، گزارش جمع كل آمده است كه براي مقدار تاريخ آن عبارت پس از نمايش گزارش 
  .شودبخش مقدار هر نوع انرژي براي تمام روزهاي گزارش با هم جمع زده مي

گيري بايد يك رشاز حالت انتخاب خارج شود، براي گزابراي خط  ”انتخاب همه“در صورتي كه در بين فيلترهاي جستجو، گزينه 
 ،در صورت انتخاب يك خط .”كنيد انتخاب را خط يك“شود: خط را انتخاب كرد، در غير اين صورت پيغام خطاي مقابل داده مي
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ها در اين است و تنها تفاوت آن ”روزانه كليه خطوط“شود، كامال مشابه وضعيت گزارش مي محاسبه و نمايش دادهگزارشي كه 
   .شودتنها همان يك خط انتخاب شده نمايش داده مياست كه در گزارش 

   يگزارش كل   6.1.2.1.4
  روز كيبه تفك –الف 

گزارش را انتخاب كرد تا در خروجي چهار نوع انرژي كه از نوع  ”راكتيو“يا  ”اكتيو“در اين گزارش همانند گزارش روزانه بايد نوع 
شود و در هر روز كل جمع انرژي هاي تمام انتخاب شده هستند، نمايش داده شود. در اين نوع گزارش نام خطوط آورده نمي

در گزارش  ”جمع روزانه“ شود، برابر مقدارشود. مقداري كه در هر روز در اين گزارش داده ميخطوط در آن روز نشان داده مي
شود شود. در پايان گزارش نيز جمع كلي بازه آورده ميروزانه همان روز است و تنها گزارش تفكيكي خطوط در آن روز داده نمي

  است. ”روزانه“بازه در گزارش  ”جمع كل“كه مقدار آن برابر 

  
انرژي براي نوع خاصي از انرژي باشند (نمايش با رنگ  اگر تعدادي از خطوط شركت انتخاب شده در يك روز فاقد فرمول محاسبه

ها دچار نقص داده باشند (نمايش با خاكستري) و تعدادي ديگر از خطوط فرمول داشته اما كنتورهاي به كار رفته در آن فرمول
د)، رنگ ركورد آن ي كنتورهايشان كامل باشد (نمايش با رنگ سفيهادادهرنگ صورتي) و تعدادي ديگر هم فرمول داشته و هم 

  است.  ”نقص داده“نوع انرژي در آن روز صورتي خواهد بود. يعني اولويت نمايش با خطوط داراي 

ي تمام كنتورهايشان كامل باشد، رنگ ركورد خاكستري هادادهاگر خطوط در يك روز يا فاقد فرمول باشند، يا فرمول داشته و 
  با عدم وجود فرمول است.خواهد بود، يعني در اين حالت اولويت نمايش 

هاي تمام كنتورهايشان نيز كامل باشد، ركورد آن نوع انرژي در آن روز سفيد خواهد اگر تمام خطوط داراي فرمول باشند و داده
  بود.

شوند، رنگ هر نوع انرژي در هر روز به ها به تفكيك نشان داده نمي، از آنجا خط”كلي به تفكيك روز“بدين ترتيب در گزارش 
  است.  فاقد فرمول و سپس با خطوط نقص دادهداراي  ابتدا با خطوط اولويتترتيبي خواهد بود كه 
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  خط كيتفك به -ب

ي هر خط و براي هريك تفاوت اين گزارش با حالت الف در محتواي نمايش داده شده در گريد است. به طوري كه در اين گريد برا
   دهد كه مقادير آن مجموع مقادير در بازه زماني انتخاب شده است.از انواع فرمول يك رديف نمايش مي

  
  سطح ولتاژبه تفكيك  -ج 

نوع سطح در محتواي نمايش داده شده در گريد است. به طوري كه در اين گريد براي هر  و ب تفاوت اين گزارش با حالت الف
  .دهد كه مقادير آن مجموع مقادير در بازه زماني انتخاب شده استو براي هريك از انواع فرمول يك رديف نمايش مي ولتاژ
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 يخطوط تبادل

هايي كه شركت ابتدا و شركت انتها با يكديگر متفاوت باشند، در اين بخش قرار دارند. گريد گزارش خطوط تبادلي شامل خط
   : موارد زير است

  برداربهره - 1
 خط (نام خط) - 2

 كد خط - 3

  تاريخ - 4
  محاسبه شده) ي(نوع انرژ يانرژ - 5
  در هر ساعت) ي(مقدار انرژ H24تا  H1 يهاستون - 6
  ركورد) يكساعت  24 يانرژ يرمجموع (جمع مقاد - 7
 خط  يسمانتد يختار - 8

  فرمول پشتيبان - 9

كه اين  طوطيرش تمام ختجهيز اين بخش خود خط است و زيرتجهيز وجود ندارد. با انتخاب شركت اين امكان هست كه گزا
هاي گزارشها شركت ابتدا است و يا شركت انتها است برگردانده شود و يا يك خط خاص انتخاب شود. در تمام شركت براي آن

دهد كه اگر خط تاريخ ديسمانت نداشته ، تاريخ ديسمانت خط را نشان مي”تاريخ ديسمانت“شود، ستون ي كه نام خط آورده مي
به عنوان ستون آخر در وضعيت استفاده از فرمول  "فرمول پشتيبان"همچنين ستون  اين ستون خالي خواهد بود.باشد، مقدار 

 .دهدميپشتيبان در انجام محاسبات را نشان 
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  يخطوط تبادل ياگزارش لحظه يلترهايف   6.1.2.2.1
روي هيچ كدام از  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

  فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 

 بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع : وضعيت فرمول - 1
 تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس
 .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطهفرمول  بودن فعال

براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه  "فعال"صورتي كه فرمول  در
انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول  "غير فعال"فرمول فعال داشته باشندو همچنين اگر حالت 

 غير فعال داشته باشند.

  .است نصب محل در يا و تحويل نقطه در كه كندمي مشخص را انرژي محل فيلد اين : يانرژ محل - 1
از زدن دكمه  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا : ينوع انرژ - 2

  است.  يرپذجستجو امكان
است. مقادير انرژي اين  ”دريافت راكتيو“، ”ارسال راكتيو “، ”دريافت اكتيو“،  ”ارسال اكتيو“جا  شامل نوع انرژي در اين

هاي اكتيو ارسال ابتدا، اكتيو انواع بسته به اينكه شركت مورد نظر در سر ابتدا قرار دارد و يا در سر انتها از يكي از فرمول
ريافت تدا، دبارسال انتها، دريافت اكتيو ابتدا، دريافت اكتيو انتها، راكتيو ارسال ابتدا، راكتيو ارسال انتها، دريافت راكتيو ا

 شود.در نقطه نصب و در نقطه تحويل محاسبه مي راكتيو انتها

اگر خطي فاقد فرمول براي هر كدام از اين انواع انرژي باشد، ركوردهاي آن نوع انرژي به رنگ خاكستري خواهد بود و 
ي رنگ خواهد اگر كنتورهاي استفاده شده در فرمول آن خط در يك تاريخ خاص نقص داده داشته باشند، ركورد صورت

  بود.  
به “ ينهنوع گزارش دو گز combobox راست. در سمت كندمي يينبودن گزارش را تع يكل ياروزانه و  نوع گزارش: - 3

 ينهدو گز ينروزانه انتخاب شود، ا ياوجود دارد. اگر نوع گزارش انتخاب نشده باشد و  ”خط يكبه تفك“و  ”روز يكتفك
قابل انتخاب  ينهدو گز ينانتخاب شود، ا ”يكل“كه نوع گزارش  ي. زمانيستندخواهند بود و قابل انتخاب ن يرفعالغ

 يحخط وجود خواهد داشت كه در شكل توض يكبه تفك ياروز  يكبه تفك يخواهند بود و امكان مشاهده گزارش كل
وجود دارند كه بر اساس  نواقص ي،معمولهمه،  هايينهنوع گزارش، گز combobox يردر ز ينداده خواهد شد. همچن

خام كنتور  يو انرژ يزمحاسبه شده تجه يبراساس انرژ يريگامكان گزارش ينكرد. همچن يلترجستجو را فتوان ميآن 
  وجود دارد. 

 شودمي داده نمايش گزارش انواع تمامي گزينه اين انتخاب با: همه. 
 شودمي داده نمايش دارند سفيد رنگ و ندارد مشكلي كه خطوطي انرژي مقادير گزينه اين انتخاب با: معمولي. 
 شودمي داده نمايش دارند صورتي رنگ و هستند نواقص جزء كه خطوطي انرژي مقادير گزينه اين انتخاب با: نواقص. 
 شودمي داده نمايش دارند خاكستري رنگ و هستند فرمول فاقد كه خطوطي گزينه اين انتخاب با: فرمول فاقد. 
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باشد. اگر  ديبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :خيو تا تار خياز تار - 4
بازه  انيد از پاتواني. مقدار شروع بازه نمشوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا انيشروع و پا خيتار

بازه  انيشروع و پا خياز آن تار شيپ ديبا رد،يبگ يخط خاص يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يباشد. در صورتتر بزرگ
 . شوديداده نم شيصورت خطوط شركت نما نيا ريرا انتخاب كرده باشد، در غ

د توانيخود م يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يكومبو بر اساس دسترس نيا يمحتوا شركت: - 5
كه شركت انتخاب  يانتخاب كند. در صورت يريگگزارش يها را برااز آن يكيو  نديرا كه اجازه دارد بب ييهاشركت
بعد از آن از حالت انتخاب هاي گزينه هيو كل ديآيبه حالت انتخاب شده در م ”خطوط هيكل“ نهيكند، گز رييشده تغ

  .شونديم رفعاليخارج و غ
 ين. اشوديانتها است پر م يابردار ابتدا و ها بهرهآن يشركت برا ينكه ا يبا تمام خطوط check box list ينا خط: - 6

check box list نداشته  يسمانتد يخخواهد داد كه تار يشرا نما ييهاو خط شوديشروع بازه پر م يخبر اساس تار
 يخطوط check box list يندر ا يگرت دتر باشد. به عبارشروع بازه بزرگ يخها از تارآن يسمانتد يختار ياباشند 

  . شونديانتخاب شده فعال محسوب م يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان
  :شوديپر م يرز هايcheck box listبراساس موارد انتخاب شده در  check box list ينا كنتور: - 7
 نوع انرژي  
 تاريخ شروع و پايان بازه  
 خط  

كنتور شامل كنتورهايي خواهد شد كه در تاريخ انتخاب شده در فرمول نوع انرژي انتخاب شده  check box listبه اين ترتيب 
پايان بازه و يا تغيير خط انتخاب شروع و براي خط انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. با تغيير نوع انرژي و يا تاريخ 

  شود. كنتور دوباره پر مي check box listشده، 

  گيريگزارشنحوه    6.1.2.2.2
اند يا تنها يك خط انتخاب شده است، و اين كه همه خطوط انتخاب شده ”نوع گزارش“گيري از خطوط تبادلي بسته به گزارش 

  متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهد شد.

  روزانه   6.1.2.2.3
  است. 7.1.1.1.3اين بخش مشابه بخش 
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  يگزارش كل   6.1.2.2.4

  است. 7.1.1.1.4اين بخش مشابه بخش 
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  مرزيخطوط برون
  را در اصطالح خطوط برون مرزي مي نامند. باشدميخطوطي كه يك سر آنها داخل كشور و سر ديگر آنها در كشور هاي مجاور 

  برون مرزي خط ايلحظه گزارش فيلترهاي   6.1.2.3.1
  فيلترهاي اين گزارش عبارتند از:

 اساس بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع : فرمول تيوضع - 1
 بودن فعال تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي

  .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطه فرمول
 كه شد خواهند شينما خطوط ستيل در يزاتيتجه تنها شود، انتخاب گزارش اخذ يبرا "فعال" فرمول كه يصورت در

 ريغ فرمول كه شد خواهد لود ستيل در يخطوط شود، انتخاب "فعال ريغ" حالت اگر نيهمچن باشندو داشته فعال فرمول
 .باشند داشته فعال

 : يانرژ نوع - 2

 شودمي فيلتر اكتيو واردات اساس بر را انرژي مقادير: واردات اكتيو. 
 شودمي فيلتر اكتيو صادرات اساس بر را انرژي مقادير: صادرات اكتيو. 
 شودمي فيلتر راكتيو واردات اساس بر را انرژي مقادير: واردات راكتيو. 
 شودمي فيلتر راكتيو صادرات اساس بر را انرژي مقادير: صادرات راكتيو. 
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 گزارش نوع - 3

 شودمي بندي گروه خط نام و روز براساس انرژي مقادير: روزانه. 

  
 يكل: 

 .شودميبندي مقادير انرژي براساس روز گروه: به تفكيك روز  
 .شودميبندي مقادير انرژي براساس نام خط گروه: به تفكيك خط  

  
 .كنيممي انتخاب را موردنظر زماني بازه :خيتار تا خيتار از - 4

  
 .شودمي پر كشور براساس برداربهره فيلتر گزينه اين انتخاب با :كشور كيه تفكب - 5
 .ميشود پر ايبرق منطقه براساس بردار بهره فيلتر گزينه اين انتخاب با :يامنطقه برق كيتفك به - 6

  
 .كرد انتخاب را خود نظر موردهاي شركت يا كشورتوان مي بردار بهره ليست چك از :بردار بهره - 7
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 .شودمي داده نمايش و شده محاسبه نظر مورد خط براساس انرژي مقادير گزينه اين انتخاب با :زيتجه شده محاسبه يانرژ - 8
 .شودمي داده نمايش نظر مورد كنتور خام انرژي براساس انرژي مقادير گزينه اين انتخاب با :كنتور خام يانرژ - 9

  
 .كرد انتخاب را خود نظر مورد هاي خطتوان مي خط نام ليست چك از :خط نام -10

  
 .كرد انتخاب را خود نظر مورد كنتورتوان مي كنتور ليست چك از :كنتور -11
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  گيريگزارشنحوه    6.1.2.3.2
اند يا تنها يك خط انتخاب شده و اين كه همه خطوط انتخاب شده ”نوع گزارش“بسته به  برون مرزيگيري از خطوط گزارش 

  است، متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهد شد.

  روزانه   6.1.2.3.3
  است. 7.1.1.1.3اين بخش مشابه بخش 

 

  
  يكل گزارش   6.1.2.3.4

  است. 7.1.1.1.4اين بخش مشابه بخش 

 

  



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   69   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

 

  

  عبوري ترانسفورماتور
  را مشاهده كرد. گريد گزارش فيدر شامل موارد زير است: كليه ترانس هاي عبوريگزارشات مربوط به توان ميدر اين بخش 

 بردارنام بهره - 1

 نوع ايستگاه - 2

 ايستگاهنام  - 3

 نوع پست - 4

  تاريخ - 5
  (مقدار انرژي در هر ساعت) H24تا  H1هاي ستون - 6
  ساعت يك ركورد) 24مجموع (جمع مقادير انرژي  - 7
 تاريخ ديسمانت فيدر  - 8

  فرمول پشتيبان - 9

. با انتخاب شركت اين امكان هست كه گزارش تمام باشدمي كنتورو  ترانس ،است و زيرتجهيز و نيروگاه تجهيز اين بخش پست
  را مشاهده كرد. شركت آني هانيروگاهو  هاپست

  عبوري ترانس ياگزارش لحظه يلترهايف
روي هيچ كدام از  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

  فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 
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از زدن دكمه جستجو  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا :ينوع انرژ . 1
 است. “ يوراكت عبوري“، ”يواكت عبوري“شامل   جايندر ا ياست.  نوع انرژ يرپذامكان

فاقد فرمول براي هر كدام از اين انواع انرژي باشد، ركوردهاي آن نوع انرژي به رنگ خاكستري خواهد بود و اگر  ترانسياگر 
  اده شده در فرمول آن فيدر در يك تاريخ خاص نقص داده داشته باشند، ركورد صورتي رنگ خواهد بود.  كنتورهاي استف

نوع گزارش دو  combobox راست. در حالت روزانه در سمت كندمي يينبودن گزارش را تع يكل ياروزانه و  نوع گزارش: . 2
نوع  combobox راستدر سمت  يوجود دارد و در حالت كل ”يستگاها يكبه تفك“و  ”ترانسفورماتور يكبه تفك“ ينهگز

وجود  "ولتاژ سطح تفكيك به " و ”ايستگاه يكبه تفك“و  ”ترانسفورماتور يكبه تفك”،”روز يكبه تفك“  ينهگز چهارگزارش 
گزارشتوان مي همچنين كرد، فيلتر "فرمولفاقد "، "نواقص"، "يمعمول"، "همه" اساس بر را گزارشتوان مي همچنيندارد. 
   .دادانجام  "كنتور خام انرژي " يا و "يزمحاسبه شده تجه يانرژ"اساس بر را گيري

 يخباشد. اگر تار يدبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :خيو تا تار خياز تار . 3
تر بزرگبازه  ياند از پاتواني. مقدار شروع بازه نمشوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا يانشروع و پا

شروع  يخاز آن تار يشپ يدبا يرد،بگ يخاص ترانس/يروگاهن ياو  ترانسپست/ يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يباشد. در صورت
 . شوديداده نم يششركت نماي هانيروگاه ياها و صورت پست ينا يربازه را انتخاب كرده باشد، در غ يانو پا

اين دراپ دان نوع پست را تعيين مي كند. به نحوي كه هر كدام از گزينه ها توسط كاربر انتخاب شود، محتواي  : پست نوع . 4
checklist box  مجازي"، "فوق توزيع"، "انتقال"پست در اين گزارش تحت تاثير قرار خواهد گرفت. موارد قابل انتخاب" 

 باشند. مي "توزيع"و 

خود  يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يبر اساس دسترس check box list ينا يمحتوا شركت: . 5
  انتخاب كند.  يريگگزارش يها را برااز آن يكيو  يندرا كه اجازه دارد بب ييهاد شركتتوانيم

داده  يشدر گزارش نما يشركت انتخاب يهاجستجو زده شود، تمام پست ينهها اگر گزپست يهانتخاب كل صورتدر  پست: . 6
 يشنما يپست هيچبازه انتخاب نشده باشد،  يانشروع و پا يخاگر تار شود،ياز انتخاب خارج م ينهگز ينكه ا ي. زمانشونديم

در بازه انتخاب شده فعال  كه يشركت انتخاب يهاپست با تمام پست check box listت رصو ينا يرخواهد شد، در غنداده 
 يخخواهد داد كه تار يشرا نما ييهاو پست شوديشروع بازه پر م يخبر اساس تار check box list ين. اشوديهستند، پر م

 check box list يندر ا يگرباشد. به عبارت دتر بزرگشروع بازه  يخها از تارآن يسمانتد يختار يانداشته باشند  يسمانتد
  .شونديانتخاب شده فعال محسوب م يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان يپست

توان مي كه شوندمي داده نمايش نيروگاه check box list در شركت آني هانيروگاه تمامي شركت هر انتخاب با :روگاهين . 7
 نيروگاه هايفيدر از يكي يا و همه يا و هانيروگاه هايفيدر يهمه ايلحظه گزارش و كرد انتخاب را هاآن از يكي يا و همه

  .كرد مشاهده را انتخابي
در  يانتخاب يروگاهن ياپست و  ترانس هايجستجو زده شود، تمام  ينهاگر گز هايدرف يهانتخاب كل حالتدر  :ترانسفورماتور . 8

بازه انتخاب نشده باشد،  يانشروع و پا يخاگر تار شود،ياز انتخاب خارج م ينهگز ينكه ا ي. زمانشونديداده م يشگزارش نما
 يها ترانسفورماتوربا تمام  ترانسفورماتور check box listت رصو ينا ير، در غشد نخواهد داده نمايش ترانسفورماتوري

شروع  يخبر اساس تار check box list   ين. اشوديكه در بازه انتخاب شده فعال هستند، پر م يانتخاب يروگاهن ياپست و 
شروع  يخها از تارآن يسمانتد يختار يانداشته باشند  يسمانتد يخخواهد داد كه تار يشرا نما ييهافيدرو  شوديبازه پر م
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انتخاب  يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان هايي ترانسفورماتور check box list يندر ا يگرباشد. به عبارت دتر بزرگبازه 
  . شونديشده فعال محسوب م

 نتيجه شود، زده جستجو گزينه اگر "همهانتخاب " حالت، در "خام كنتور يانرژ" اساس بر گيريگزارش حالت در :كنتور . 9
 از گزينه اين اگر. شد خواهد داده نمايش شده تعيين زماني بازه در كنتورها تمامي براي شده انتخاب انرژي محاسبه فرمول
 انرژي نوع محاسبه فرمول در شده وارد زماني بازه در كه كنتورهايي تمام با كنتور check box list شود، خارج انتخاب
 از ”كنتورها كليه“ و شودمي برداشته گزينه اين تيك كه زماني. شودمي پر دارند، قرار شده انتخاب فيدر براي شده تعيين
 كه كنتوري هر براي روزانه حالت در تنها گزارش و شودمي غيرفعال ”گزارش نوع“ combobox شود،مي خارج انتخاب
  .شودمي گرفته شود، انتخاب
  شود:براساس موارد انتخاب شده در كومبوهاي زير پر مي كنتور check box listاين 

 نوع انرژي  
 تاريخ شروع و پايان بازه 

 ترانسفورماتور 

 شده انتخاب يانرژ نوع فرمول در شده انتخاب خيتار در كه شد خواهد ييكنتورها شامل كنتور check box list بيترت نيا به
 انتخاب ترانس رييتغ اي و بازه انيپا خيتار اي و يانرژ نوع رييتغ با. بودند گرفته قرار استفاده مورد شده انتخاب ترانسفورماتور يبرا

  . شوديم پر دوباره كنتور check box list شده،

  گيريگزارشنحوه 
همه ، يك نيروگاه، هانيروگاههمه ها، يك پست، و اين كه همه پست ”نوع گزارش“ها بسته به  ترانسفورماتورگيري از گزارش 

  .اند متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهد شدانتخاب شده ترانسفورماتور ها، يكترانس

  روزانه گزارش
روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف جمع و هر  ترانسفورماتوردر اين حالت به ازاي هر  : ترانسفورماتور كيتفك به

  روز در انتهاي هر روز، يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.
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و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف  ايستگاه (پست و يا نيروگاه)در اين حالت به ازاي هر  : ستگاهيا كيتفك به
  ع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.ف جمجمع روز در انتهاي هر روز و يك ردي

 

  گزارش كلي
و يا يك  ترانسفورماتوردر اين حالت به ازاي هر روز يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه روز :  كيتفك به

  بازه در انتهاي گزارش وجود دارد.دهد. يك رديف جمع در آن تاريخ را نشان مي خاص ترانس

  
هاي يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه انرژي و يا نيروگاه در اين حالت به ازاي هر پست:  ستگاهيا كيتفك به

دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود در بازه انتخاب شده، را نشان ميو يا نيروگاه آن پست  (هاي) انتخابيترانس
  دارد.
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 ترانسيك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي آن  ترانس حالت به ازاي هردر اين ترانسفورماتور :  كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.در بازه انتخاب شده، را نشان مي

  
 ترانسيك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي آن  سطح ولتاژ در اين حالت به ازاي هر:  سطح ولتاژبه تفكيك 

 دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.در بازه انتخاب شده، را نشان مي
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  مصرف
 گزارشات مربوط بهتوان ميدر اين بخش است با اين تفاوت كه اي عبوري ترانسفورماتور شات لحظهاين منو همانند منوي گزار

شايان ذكر است اين گزارش  .مشاهده كرد با احتساب تنها فرمول هاي فعالرا ) و فيدرهاي مستقل هاترانسنرژي مصرفي (ا
  هاي بازار برق است.حسابمبناي محاسبه انرژي مصرفي جهت ثبت در صورت

مصرف ارسالي و مصرف  –مصرف دريافتي  –تفريق انرژي دريافتي و ارسالي  –همچنين دراپ داون نوع مصرف شامل همه موارد 
همانطور كه از نام ش بر مي ايد تفاضل مصرف ارسالي از مصرف  "تفريق انرژي دريافتي و ارسالي  "داخلي است كه درواقع مقدار 

جي سه سطر را از دراب داون انتخاب شود در خرو "تفريق انرژي دريافتي و ارسالي "است. اگر گزينه (اكتيو / راكتيو ) دريافتي 
و مقاديرشان نمايش  "مصرف ارسالي –مصرف دريافتي  –مصرف ماحصل تفريق انرژي دريافتي و ارسالي  "با نام هر سه مصرف 

  .داده  مي شود و در صورتي كه يكي از آنها مقدار نداشته باشد نمايش داده نمي شود

  

  
ي هانيروگاهي لود شده در چك ليست باكس را با در نظر گرفتن و نگرفتن هانيروگاههمچنين در اين گزارش مي توان ليست 

 توليد پراكنده فيلتر نمود.

  ي ترانسفورماتورمصرف
انرژي  مربوط به تنها گزارشاتتوان ميدر اين بخش است با اين تفاوت كه اي مصرف شات لحظهاين منو همانند منوي گزار

  .مشاهده كرد رمول هاي فعال و غير فعالبا احتساب فرا  مصرفي ترانسفورماتورها
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را بر اساس وضعيت فرمول آنها فيلتر مي نمايد. موارد داخل اين  هانيروگاهپست ها و  "وضعيت فرمول"در اين گزارش فيلتر 

  مي باشند. "غير فعال"و  "فعال"، "همه موارد"دراپ دان 

داريم كه نتيجه ي تفريق  ماحصل تفريق انرژي دريافتي و ارساليمصرف اكتيو همچنين در خروجي گزارش رديفي تحت عنوان  
  مصرف ارسالي از دريافتي (اكتيو / راكتيو ) است.

 

  فيدر 
  فيدرها را مشاهده كرد. گريد گزارش فيدر شامل موارد زير است:كليه گزارشات مربوط به توان ميدر اين بخش 

 بردارنام بهره - 1

 نوع ايستگاه - 2

 ايستگاهنام  - 3

 تاريخ - 4

  وع انرژين - 5
  (مقدار انرژي در هر ساعت) H24تا  H1هاي ستون - 6
  ساعت يك ركورد) 24مجموع (جمع مقادير انرژي  - 7
 تاريخ ديسمانت فيدر  - 8

  فرمول پشتيبان - 9

است. با انتخاب شركت اين امكان هست كه  و نيروگاه فيدرهاي آن پست ،است و زيرتجهيز و نيروگاه تجهيز اين بخش پست
  را مشاهده كرد. شركت آني هانيروگاهو  هاگزارش تمام پست
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  دريف ياگزارش لحظه يلترهايف
روي هيچ كدام از  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

  فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 

از زدن دكمه  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا :ينوع انرژ . 1
 است. “ يوراكت يمصرف يانرژ“، ”يواكت يمصرف يانرژ“شامل   جايندر ا ياست.  نوع انرژ يرپذجستجو امكان

خواهد بود  يبه رنگ خاكستر يآن نوع انرژ يباشد، ركوردها يانواع انرژ نيهر كدام از ا يفاقد فرمول برا يدرياگر ف
رنگ  يخاص نقص داده داشته باشند، ركورد صورت خيتار كيدر  درياستفاده شده در فرمول آن ف يو اگر كنتورها

  .خواهد بود
  

نوع گزارش  combobox راست. در حالت روزانه در سمت كندمي نييبودن گزارش را تع يكل ايروزانه و  نوع گزارش: . 2
نوع  combobox راستدر سمت  يوجود دارد و در حالت كل ”ستگاهيا كيبه تفك“و  ”دريف كيبه تفك“ نهيدو گز

 "ولتاژ سطح كيتفك به " و ”ستگاهيا كيبه تفك“و  ”ترانسفورماتور كيبه تفك”،”روز كيبه تفك“  نهيگز چهارگزارش 

گزارشتوان مي نيهمچن كرد، لتريف "نواقص"، "يمعمول"، "همه" اساس بر را گزارشتوان مي نيهمچنوجود دارد. 
  .دادانجام "كنتور خام يانرژ " اي و "زيمحاسبه شده تجه يانرژ"اساس بر را يريگ

  "تفريق انرژي دريافتي و ارسالي "و "دريافتي مصرف"و "ارسالي مصرف"و  "همه موارد"رد اشامل مو نوع مصرف : . 3
 .دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس بر تواند يم كاربر است. "مصرف داخلي"

(اكتيو / همانطور كه از نام ش بر مي ايد تفاضل مصرف ارسالي از مصرف دريافتي    "تفريق انرژي دريافتي و ارسالي "
داون انتخاب شود در خروجي سه سطر با نام  پرا از درا "تفريق انرژي دريافتي و ارسالي "است. اگر گزينه راكتيو ) 

و مقاديرشان نمايش داده  مي  "مصرف ارسالي –مصرف دريافتي  –تفريق انرژي دريافتي و ارسالي  "هر سه مصرف 
  شود و در صورتي كه يكي از آنها مقدار نداشته باشد نمايش داده نمي شود

باشد. اگر  ديبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :خيو تا تار خياز تار . 4
بازه  انيد از پاتواني. مقدار شروع بازه نمشوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا انيشروع و پا خيتار
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از آن  شيپ ديبا رد،يبگ يخاص دريف/روگاهين ايو  دريپست/ف يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يباشد. در صورتتر بزرگ
 . شوديداده نم شيشركت نماي هانيروگاه ايها و صورت پست نيا ريبازه را انتخاب كرده باشد، در غ انيشروع و پا خيتار

 يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يبر اساس دسترس check box list نيا يمحتوا شركت: . 5
  انتخاب كند.  يريگگزارش يها را برااز آن يكيو  نديرا كه اجازه دارد بب ييهاد شركتتوانيخود م

 شيدر گزارش نما يشركت انتخاب يهاجستجو زده شود، تمام پست نهيها اگر گزپست هيانتخاب كل صورتدر  پست: . 6
 يپست چيهبازه انتخاب نشده باشد،  انيشروع و پا خياگر تار شود،ياز انتخاب خارج م نهيگز نيكه ا ي. زمانشونديداده م

كه در بازه  يشركت انتخاب يهاپست با تمام پست check box listت رصو نيا ريخواهد شد، در غنداده  شينما
را  ييهاو پست شوديشروع بازه پر م خيبر اساس تار check box list ني. اشوديانتخاب شده فعال هستند، پر م

باشد. به عبارت تر بزرگشروع بازه  خيها از تارآن سمانتيد خيتار اينداشته باشند  سمانتيد خيداد كه تارخواهد  شينما
  .شونديانتخاب شده فعال محسوب م يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان يپست check box list نيدر ا گريد

 كه شونديم داده شينما روگاهين check box list در شركت آني هانيروگاه يتمام شركت هر انتخاب با :روگاهين . 7
 از يكي اي و همه اي و هانيروگاه يهادريف يهمه يالحظه گزارش و كرد انتخاب را هاآن از يكي اي و همهتوان مي
 .كرد مشاهده را يانتخاب روگاهين يهادريف

در گزارش  يانتخاب روگاهين ايپست و  يهادريفجستجو زده شود، تمام  نهياگر گز هادريف هيانتخاب كل حالت: در دريف . 8
بازه انتخاب نشده باشد،  انيشروع و پا خياگر تار شود،ياز انتخاب خارج م نهيگز نيكه ا ي. زمانشونديداده م شينما
 يانتخاب روگاهين ايپست و  يهادريفبا تمام  دريف check box listت رصو نيا ري، در غشد نخواهد داده شينما يدريف

و  شوديشروع بازه پر م خيبر اساس تار check box list   ني. اشوديكه در بازه انتخاب شده فعال هستند، پر م
تر بزرگشروع بازه  خيها از تارآن سمانتيد خيتار اينداشته باشند  سمانتيد خيخواهد داد كه تار شيرا نما ييهادريف

انتخاب شده فعال  يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان ييهادريف check box list نيدر ا گريباشد. به عبارت د
  . شونديمحسوب م

 شود، زده جستجو نهيگز اگر "همهانتخاب " حالت، در "خام كنتور يانرژ" اساس بر يريگگزارش حالت در :كنتور . 9
 اگر. شد خواهد داده شينما شده نييتع يزمان بازه در كنتورها يتمام يبرا شده انتخاب يانرژ محاسبه فرمول جهينت
 فرمول در شده وارد يزمان بازه در كه ييكنتورها تمام با كنتور check box list شود، خارج انتخاب از نهيگز نيا

 شوديم برداشته نهيگز نيا كيت كه يزمان. شوديم پر دارند، قرار شده انتخاب دريف يبرا شده نييتع يانرژ نوع محاسبه
 روزانه حالت در تنها گزارش و شوديم رفعاليغ ”گزارش نوع“ combobox شود،يم خارج انتخاب از ”كنتورها هيكل“ و
  .شوديم گرفته شود، انتخاب كه يكنتور هر يبرا
  :شوديپر م ريز يبراساس موارد انتخاب شده در كومبوها كنتور check box list نيا

a . نوع انرژي  
b . تاريخ شروع و پايان بازه  
c . فيدر  
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كنتور شامل كنتورهايي خواهد شد كه در تاريخ انتخاب شده در فرمول نوع انرژي  check box listبه اين ترتيب 
انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. با تغيير نوع انرژي و يا تاريخ پايان بازه و يا تغيير  فيدرانتخاب شده براي 

  د. شوكنتور دوباره پر مي check box listترانس انتخاب شده، 

فيدر "و  "فعال ريغ يها دريف" ،")مستقل(فعال يها دريف" ،"ها دريف همه" حالت چهار شامل دريف نوع : دريف نوع . 10
 يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس بر تواند يم كاربر. باشدمي "هاي برون مرزي

همچنين  .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطه فرمول بودن فعال تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا
گيري گزارش توزيعهاي شركتميزان تبادالت برون مرزي  از اگر از فيلتر برون مرزي استفاده شود، كاربر مي تواند

  در اين حالت تنها فيدر هايي در چك ليست ها لود مي گردند كه در تبادالت برون مرزي دخيل هستند. نمايد.

 كه شد خواهند شينما فيدر ستيل در يزاتيتجه تنها شود، انتخاب گزارش اخذ يبرا "فعال" فرمول كه يصورت در
 كه شد خواهد لود ستيل در فيدر هايي شود، انتخاب "فعال ريغ" حالت اگر نيهمچن و باشند داشته فعال فرمول
 .باشند داشته فعال ريغ فرمول

  گيريگزارشنحوه 
همه فيدرها، يك ، يك نيروگاه، هانيروگاههمه ها، يك پست، و اين كه همه پست ”نوع گزارش“گيري از فيدرها بسته به گزارش 

  .شد اند متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهدفيدر انتخاب شده

  روزانهگزارش 
و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف جمع روز در انتهاي هر  فيدردر اين حالت به ازاي هر :  دريف كيتفك به

  روز، يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.
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و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف  ايستگاه (پست و يا نيروگاه)در اين حالت به ازاي هر :  ستگاهيا كيتفك به
  ع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.جمع روز در انتهاي هر روز و يك رديف جم

  

   يكل گزارش
 ها و يا يك فيدر خاصفيدردر اين حالت به ازاي هر روز يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه :  روز كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع بازه در انتهاي گزارش وجود دارد.در آن تاريخ را نشان مي

  
يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه  و يا نيروگاه در اين حالت به ازاي هر پست : ستگاهيا كيتفك به

دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش مي در بازه انتخاب شده، را نشانو يا نيروگاه آن پست  هاي فيدر(هاي) انتخابيانرژي
  وجود دارد.
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در بازه انتخاب  فيدريك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي آن  فيدر در اين حالت به ازاي هر : دريف كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.شده، را نشان مي

 

  
 فيدريك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي آن  سطح ولتاژ در اين حالت به ازاي هر : سطح ولتاژ يكبه تفك

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.در بازه انتخاب شده، را نشان مي
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  توليد
  شامل موارد زير است: توليدگزارشات مربوط به واحدهاي نيروگاهي را مشاهده كرد. گريد گزارش توان ميدر اين بخش 

 بردارنام بهره - 1

 نام نيروگاه - 2

  نام واحد نيروگاهي - 3
  تاريخ - 4
  (مقدار انرژي در هر ساعت) H24تا  H1هاي ستون - 5
  ساعت يك ركورد) 24مجموع (جمع مقادير انرژي  - 6
 تاريخ ديسمانت واحد نيروگاهي - 7

  فرمول پشتيبان - 8

. با انتخاب شركت اين امكان هست كه گزارش تمام آن نيروگاه استيز واحد نيروگاهي تجهيز اين بخش نيروگاه است و زيرتجه
ي لود شده در چك ليست باكس را با در نظر هانيروگاههمچنين در اين گزارش مي توان ليست  آن را مشاهده كرد.ي هانيروگاه

  ي توليد پراكنده فيلتر نمود.هانيروگاهگرفتن و نگرفتن 

  توليد ياگزارش لحظه يلترهايف
روي هيچ كدام از  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

هاي موارد زير دارد بدون اينكه فيلترهمچنين نمايش انواع فيلدها در خروجي بستگي به انتخاب يكي فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 
  ديگر را تغيير دهد.
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 يكي اساس بر تواند يم كاربر. باشدمي "رفعاليغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع . 1
 فرمول بودن فعال تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از

  .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطه
 كه شد خواهند شينما هانيروگاه ستيل در يزاتيتجه تنها شود، انتخاب گزارش اخذ يبرا "فعال" فرمول كه يصورت در

 ريغ فرمول كه شد خواهد لود ستيل در يخطوط شود، انتخاب "فعال ريغ" حالت اگر نيهمچن و باشند داشته فعال فرمول
  .باشند داشته فعال

از زدن دكمه جستجو  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا :ينوع انرژ . 2
، ”يوجذب راكت“، “ يوراكت يدتول“،  “ يوناخالص اكت يدتول“، ”يوخالص اكت يدتول“شامل   جايندر ا ياست.  نوع انرژ يرپذامكان

 است. “از شبكهمصرف “

كدام از اين انواع انرژي باشد، ركوردهاي آن نوع انرژي به رنگ خاكستري خواهد  اگر واحد نيروگاهي فاقد فرمول براي هر نكته :
ند، ركورد صورتي رنگ بود و اگر كنتورهاي استفاده شده در فرمول آن واحد نيروگاهي در يك تاريخ خاص نقص داده داشته باش

  خواهد بود.

 چهارنوع گزارش  combobox راستدر سمت  يحالت كل. در كندمي يينبودن گزارش را تع يكل ياروزانه و  نوع گزارش: . 3
 همچنينوجود دارد.  "نيروگاهي واحد تفكيك به" و ”نيروگاه نوع يكبه تفك“و  ”نيروگاه يكبه تفك” ،”روز يكبه تفك“ ينهگز
 بر را گيريگزارشتوان مي همچنين كرد، فيلتر "فرمولفاقد "، "نواقص"، "يمعمول"، "همه" اساس بر را گزارشتوان مي

   .دادانجام "كنتور خام انرژي " يا و "يزمحاسبه شده تجه يانرژ"اساس

 يخباشد. اگر تار يدبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :خيتا تار - خياز تار . 4
تر بزرگبازه  ياند از پاتوانيمقدار شروع بازه نم. شوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا يانشروع و پا

 يانشروع و پا يخاز آن تار يشپ يدبا يرد،بگ يخاص يروگاهي/ واحد ن يروگاهن يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يباشد. در صورت
/  يروگاهشروع اگر ن يختار يير. با تغشوديداده نم يششركت نماي هانيروگاهصورت  ينا يربازه را انتخاب كرده باشد، در غ

به حالت انتخاب  ”ها يروگاهن يهكل“ ينهو گز شوديانتخاب شده بوده است، از حالت انتخاب خارج م يكنتور يا يروگاهيواحد ن
 يهكل“ ينهو گز شوديانتخاب شده بوده است، از حالت انتخاب خارج م يبازه اگر كنتور يانپا يختار يير. با تغآيديشده در م
 .آيديبه حالت انتخاب شده در م ”كنتورها

  
خود  يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يبر اساس دسترس check box list ينا يمحتوا :شركت . 5

  انتخاب كند.  يريگگزارش يها را برااز آن يك يا  چندتاو  يندرا كه اجازه دارد بب ييهاد شركتتوانيم
 نمايش گزارش در انتخابي شركتي هانيروگاه تمام شود، زده جستجو گزينه اگر هانيروگاه كليه انتخاب صورت در :روگاهين . 6

 نيروگاهي هيچ باشد، نشده انتخاب بازه پايان و شروع تاريخ اگر شود،مي خارج انتخاب از گزينه اين كه زماني. شوندمي داده
 انتخاب بازه در كه انتخابي شركتي هانيروگاه تمام با نيروگاه check box list صورت اين غير در شد، نخواهد داده نمايش
 خواهد نمايش را ييهانيروگاه و شودمي پر بازه شروع تاريخ اساس بر check box list اين. شودمي پر هستند، فعال شده
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 check اين در ديگر عبارت به. باشدتر بزرگ بازه شروع تاريخ از هاآن ديسمانت تاريخ يا باشند نداشته ديسمانت تاريخ كه داد

box list شوندمي محسوب فعال شده انتخاب زماني بازه در كه گرفت خواهند قرار نيروگاهي. 

 نيروگاهي هانيروگاه واحدهاي تمام شود، زده جستجو گزينه اگر نيروگاهي واحدهاي كليه انتخاب صورت در :يروگاهيواحد ن . 7
 بازه پايان و شروع تاريخ اگر شود،مي خارج انتخاب از گزينه اين كه زماني. شوندمي داده نمايش گزارش در انتخابي شركت
 با نيروگاهي واحد check box list صورت اين غير در شد، نخواهد داده نمايش نيروگاهي واحد هيچ باشد، نشده انتخاب

 اساس بر check box list اين. شودمي پر هستند، فعال شده انتخاب بازه در كه انتخابي شركت نيروگاهي واحدهاي تمام
 ديسمانت تاريخ يا باشند نداشته ديسمانت تاريخ كه داد خواهد نمايش را نيروگاهي واحدهاي و شودمي پر بازه شروع تاريخ

 كه گرفت خواهند قرار نيروگاهي يواحدها check box list اين در ديگر عبارت به. باشدتر بزرگ بازه شروع تاريخ از هاآن
  .شوندمي محسوب فعال شده انتخاب زماني بازه در

 نتيجه شود، زده جستجو گزينه اگر "همهانتخاب " حالت، در "خام كنتور يانرژ" اساس بر گيريگزارش حالت در :كنتور . 8
 از گزينه اين اگر. شد خواهد داده نمايش شده تعيين زماني بازه در كنتورها تمامي براي شده انتخاب انرژي محاسبه فرمول
 انرژي نوع محاسبه فرمول در شده وارد زماني بازه در كه كنتورهايي تمام با كنتور check box list شود، خارج انتخاب
 از ”كنتورها كليه“ و شودمي برداشته گزينه اين تيك كه زماني. شودمي پر دارند، قرار شده انتخاب فيدر براي شده تعيين
 كه كنتوري هر براي روزانه حالت در تنها گزارش و شودمي غيرفعال ”گزارش نوع“ combobox شود،مي خارج انتخاب
  :شوديپر م يرز يبراساس موارد انتخاب شده در كومبوها كنتور check box list ين.اشودمي گرفته شود، انتخاب

 نوع انرژي  
 تاريخ شروع و پايان بازه  
 فيدر  

كنتور شامل كنتورهايي خواهد شد كه در تاريخ انتخاب شده در فرمول نوع انرژي   check list boxبه اين ترتيب 
انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. با تغيير نوع انرژي و يا تاريخ پايان بازه و يا تغيير  فيدرانتخاب شده براي 

  شود. كنتور دوباره پر مي check list boxترانس انتخاب شده، 
  

  .يده استگرد هيتعب "موارد همه" نهيگز انضمام به ولتاژهاهاي گزينه  باكس كمبو دراتصال به شبكه : سطح ولتاژ  . 9
  .باشدمي انتخاب قابل گزارش يكل يخروج حالت در تنها باتن ويراد - 
  .گرددمي نييتع قابل و فعال "ولتاژ سطح" به مربوط "باكس كمبو" ولتاژ سطح كيتفك به باتن ويراد انتخاب با  - 
  .گرددمي  لتريف يانتخاب ولتاژ سطح براساس زين يروگاهين واحد و روگاهين ستيل چك ولتاژ سطح لتريف انجام با - 
  .شود اعمال گروه بندي يخروج يرو بر آن براساس و دارد وجود ولتاژ سطح ستون زين گزارش يخروج در - 

 : توليد پراكنده و غير توليد پراكندهي هانيروگاه . 10

 "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي  - 
  باشد.

 يبنددسته لديف همان dg از منظور. دهدميانجام  "C"و  "DG"وظيفه فيلتر كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه  - 
  .است روگاهين هيپا اطالعات در يتيظرف
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بدون فيلتري در خروجي منعكس  هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه  - 
  ميگردد.

اين فيلتر صرفا در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير ميگذارد و در خروجي در قالب ستوني منعكس  - 
  .گرددمين

 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشبراي  "رفمص" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3

  )است نيروگاه پايه اطالعات در ظرفيتي بنديدسته فيلد همان dg از منظور(نكته : 

  گيريگزارشنحوه 
، يك نيروگاه، همه واحدهاي نيروگاهي، يك هانيروگاهو اين كه همه  ”نوع گزارش“گيري از واحدهاي نيروگاهي بسته به گزارش 

  .داده خواهد شداند متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح واحد نيروگاهي انتخاب شده

  روزانه  گزارش
، يك ك رديف جمع روز در انتهاي هر روزدر اين حالت به ازاي هر واحد نيروگاهي و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و ي

  رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.
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   يكل گزارش
در آن هي نيروگاواحدهاي در اين حالت به ازاي هر روز يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه :  روز كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع بازه در انتهاي گزارش وجود دارد.تاريخ را نشان مي

 

  
آن  هاير كليه انرژيدر اين حالت به ازاي هر نيروگاه يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادي:  روگاهين كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.نيروگاه در بازه انتخاب شده، را نشان مي

 

  
در اين حالت به ازاي هر نوع نيروگاه يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي (در بازه :  روگاهين نوع كيتفك به

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.آن نوع هستند را نشان مي يي كه ازهانيروگاهانتخابي) كليه 
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يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه  ينيروگاه واحد در اين حالت به ازاي هر:  يروگاهين واحد كيتفك به
  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.در بازه انتخاب شده، را نشان مي ينيروگاهواحد آن  هايانرژي

 

  
  

 را يخروج و كرده عمل يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس لتريف نيادر اين حالت : سطح ولتاژ كيتفك به
  .دينمامي  لتريف نيهمچن و يبند دسته يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس

  

  
  

    گزارشات بازار برق
افزار مستقر در معاونت بازار برق با استفاده از جهت ارسال اطالعات به بازار برق متدهاي ديتابيسي طراحي شده است كه نرم

. بازار در زمان برداشت به اطالعاتي دسترسي  كندميهاي مشخصي برداشت دسترسي مستقيم به ديتابيس اين اطالعات را در بازه
دهد كه بازار دارد كه پيش از اين توسط كارشناسان دفتر سنجش و پايش انرژي تثبيت شده باشد. گزارشات بازار برق نشان مي

ر به اينكه بازار اما نظ ،ها از پايگاه داده دفتر سنجش و پايش انرژي برداشته استبرق چه اطالعاتي را براي محاسبه صورت حساب
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 دهد.در اين گزارش تنها آخرين اطالعات برداشت شده را نمايش مي ،دهدهاي مختلف برداشت اطالعات را انجام ميبرق در زمان
تشكيل شده ميع مصرف و تلفات و تجتلفات فيدر،  ،توليد (نيروگاه)، مصرف، خط، عبوري ترانسفورماتور هاياين منو از بخش

  است.

  

 ديتول
  :شود. در اين صفحه فيلترهاي زير قرار داردكل كشور نشان داده ميي هانيروگاهدر اين بخش گزارشات مربوط به 

  نوع انرژي - 1
  بازه زماني - 2
  شركت - 3
  نيروگاه - 4
 واحد نيروگاهي - 5

نيروگاهي  شود لذا در اين صفحه فيلتر مربوط به واحداز آنجايي كه اطالعات در بخش توليد در سطح واحد توسط بازار برداشت مي
  نيز وجود دارد. 

تا   H1واحد، تاريخ تهيه اطالعات، مقادير مشود در گريد خروجي نام شركت، نام نيروگاه، ناهمانطور كه در شكل مشاهده مي
H24   مقدار وTotal شود.نمايش داده مي 

 توليد پراكنده نيز فراهم است.توليد پراكنده و غير ي هانيروگاههمچنين امكان فيلتر كردن نتيجه گزارش بر اساس 

  باشد. "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي 

 يتيظرف يبنددسته لديف همان dg از منظور.  دهدميانجام  "C"و  "DG"وظيفه فيلتر كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه 
  است روگاهين هيپا اطالعات در

  بدون فيلتري در خروجي منعكس ميگردد. هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه 

  .گرددمياين فيلتر صرفا در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير ميگذارد و در خروجي در قالب ستوني منعكس ن

 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشبراي  "مصرف" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3
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  )است نيروگاه پايه اطالعات در ظرفيتي بنديدسته فيلد همان dg از منظور(نكته : 

  

  

  مصرف 
  شود. در اين صفحه فيلترهاي زير قرار دارد.كل كشور نشان داده ميي هانيروگاهو  هادر اين بخش گزارشات مربوط به پست

  نوع انرژي - 6
  بازه زماني - 7
  شركت - 8
 پست - 9

  نيروگاه - 10
 

شود لذا در اين صفحه فيلتر مربوط به توسط بازار برداشت ميو نيروگاه از آنجايي كه اطالعات در بخش مصرف در سطح پست 
  ترانس وجود ندارد. 

تا   H1تاريخ تهيه اطالعات، مقادير نام ايستگاه، ،نوع ايستگاهشود در گريد خروجي نام شركت، همانطور كه در شكل مشاهده مي
H24   مقدارTotal شود.نمايش داده مي  

 توليد پراكنده و غير توليد پراكنده نيز فراهم است.ي هانيروگاههمچنين امكان فيلتر كردن نتيجه گزارش بر اساس 

  باشد. "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي 

   دهدميانجام  "C"و  "DG"كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه  وظيفه فيلتر
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  بدون فيلتري در خروجي منعكس ميگردد. هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه 

  .گرددميخروجي در قالب ستوني منعكس ناين فيلتر صرفا در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير ميگذارد و در 

 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشبراي  "مصرف" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3

  )است نيروگاه پايه اطالعات در ظرفيتي بنديدسته فيلد همان dg از منظور(نكته : 

  
  

  خط
  :شود. در اين صفحه فيلترهاي زير قرار داردنشان داده مي هاتمامي خطدر اين بخش گزارشات مربوط به 

  نوع انرژي - 1
 نوع خط - 2

 بازه زماني - 3

 شركت - 4

  خط - 5

تاريخ، تاريخ تهيه اطالعات، نوع فرمول،  كد خط، ،نوع خطشود در گريد خروجي نام شركت، همانطور كه در شكل مشاهده مي
  شود.نمايش داده مي Totalمقدار   H24تا  H1مقادير
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  عبوري ترانسفورماتور
را مشاهده كرد. گريد گزارش ترانس شامل ) هاترانس( انرژي عبوري ترانسفورماتورها گزارشات مربوط بهتوان ميدر اين بخش 

  موارد زير است:

 بردارنام بهره - 1

 نوع ايستگاه - 2

 ايستگاهنام  - 3

  نام ترانس - 4
  تاريخ - 5
  (مقدار انرژي در هر ساعت) H24تا  H1هاي ستون - 6
  ساعت يك ركورد) 24مجموع (جمع مقادير انرژي  - 7
  تاريخ ديسمانت ترانس  - 8

هاي هاي آن پست است. با انتخاب شركت اين امكان هست كه گزارش تمام پستترانستجهيز اين بخش پست است و زيرتجهيز 
  آن را مشاهده كرد.

  ترانسفورماتور عبوري گزارش فيلترهاي
روي هيچ كدام از  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

  فيلترهاي ديگر اثري ندارد. 
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از زدن دكمه  يشندارد، انتخاب آن در هر زمان پ ياثر يگرد يلترهايف يرو يكه نوع انرژ يياز آن جا :ينوع انرژ - 1
 است. ”يوراكت يعبور يانرژ ”،”يواكت يعبور يانرژ“شامل   جايندر ا ياست.  نوع انرژ يرپذجستجو امكان

اگر ترانسي فاقد فرمول براي هر كدام از اين انواع انرژي باشد، ركوردهاي آن نوع انرژي به رنگ خاكستري خواهد بود و 
اگر كنتورهاي استفاده شده در فرمول آن ترانس در يك تاريخ خاص نقص داده داشته باشند، ركورد صورتي رنگ خواهد 

  بود.  
نوع گزارش  combobox راست. در حالت روزانه در سمت كندمي يينرا تع بودن گزارش يكل ياروزانه و  نوع گزارش: - 2

 combobox راستدر سمت  يوجود دارد و در حالت كل ”ايستگاه يكبه تفك“و  ”ترانسفورماتور يكبه تفك“ ينهدو گز
 "ولتاژ سطح تفكيك به " و ”ايستگاه يكبه تفك“و  ”ترانسفورماتور يكبه تفك”،”روز يكبه تفك“  ينهگز چهارنوع گزارش 

گزارشتوان مي همچنين كرد، فيلتر " نواقص"، "يمعمول"، "همه" اساس بر را گزارشتوان مي همچنينوجود دارد. 
   .دادانجام "كنتور خام انرژي " يا و "يزمحاسبه شده تجه يانرژ"اساس بر را گيري

باشد. اگر  يدبا يخيتا چه تار يخياز چه تار يريگگزارش يكه بازه مورد نظر برا دهدينشان م :يخو تا تار يخاز تار - 3
بازه  ياند از پاتواني. مقدار شروع بازه نمشوديهمان روز گرفته م يبازه برابر باشد، گزارش تنها برا يانشروع و پا يختار

شروع و  يخاز آن تار يشپ يدبا يرد،بگ يپست/ترانس خاص يكه كاربر بخواهد گزارش را برا يباشد. در صورتتر بزرگ
  .شوديداده نم يششركت نما يهاصورت پست ينا يربازه را انتخاب كرده باشد، در غ يانپا

 يبر اساس سطح دسترس يو هر كاربر شوديكاربر پر م يبر اساس دسترس check box list ينا ي: محتواشركت - 4
  انتخاب كند.  يريگگزارش يها را برااز آن يكيو  يندرا كه اجازه دارد بب ييهاد شركتتوانيخود م

 يشدر گزارش نما يشركت انتخاب يهاجستجو زده شود، تمام پست ينهها اگر گزپست يهانتخاب كل صورتپست: در 
 يپست هيچبازه انتخاب نشده باشد،  يانشروع و پا يخاگر تار شود،ياز انتخاب خارج م ينهگز ينكه ا ي. زمانشونديداده م

كه در بازه  يشركت انتخاب يهاپست با تمام پست check box listت رصو ينا يرر غداده خواهد شد، د يشنما
را  ييهاو پست شوديشروع بازه پر م يخبر اساس تار check box list ين. اشوديانتخاب شده فعال هستند، پر م

باشد. به عبارت تر بزرگع بازه شرو يخها از تارآن يسمانتد يختار يانداشته باشند  يسمانتد يخخواهد داد كه تار يشنما
  .شونديانتخاب شده فعال محسوب م يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان يپست check box list يندر ا يگرد

كه  شونديداده م يشنما يروگاهن check box listآن شركت در ي هانيروگاه تماميانتخاب هر شركت  با نيروگاه: - 5
از  يكي ياهمه و  ياو  هانيروگاه يهاترانس يهمه ياها را انتخاب كرد و گزارش لحظهاز آن يكي ياهمه و توان مي

  را مشاهده كرد. يانتخاب يروگاهن يهاترانس
در  يانتخاب يروگاهن ياپست و  يهاجستجو زده شود، تمام ترانس ينهها اگر گزترانس يهانتخاب كل حالتدر  ترانس: - 6

بازه انتخاب نشده  يانشروع و پا يخاگر تار شود،ياز انتخاب خارج م ينهگز ينكه ا ي. زمانشونديداده م يشگزارش نما
 يروگاهن يا وپست  يهاترانس با تمام ترانس check box listت رصو ينا يرداده نخواهد شد، در غ يشنما ترانسيباشد، 
 شوديشروع بازه پر م يخبر اساس تار check box list   ين. اشوديكه در بازه انتخاب شده فعال هستند، پر م يانتخاب

تر بزرگشروع بازه  يخها از تارآن يسمانتد يختار يانداشته باشند  يسمانتد يخخواهد داد كه تار يشرا نما ييهاو ترانس
انتخاب شده فعال  يقرار خواهند گرفت كه در بازه زمان هاييترانس check box list يندر ا يگرباشد. به عبارت د

  . شونديمحسوب م
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 شود، زده جستجو گزينه اگر "انتخاب همه" حالت در، "خام كنتور يانرژ"بر اساس  يريگحالت گزارش در :كنتور - 7
 اگر. شد خواهد داده نمايش شده تعيين زماني بازه در كنتورها تمامي براي شده انتخاب انرژي محاسبه فرمول نتيجه

 فرمول در شده وارد زماني بازه در كه كنتورهايي تمام با كنتور check box list شود، خارج انتخاب از گزينه اين
 برداشته گزينه اين تيك كه زماني. شودمي پر دارند، قرار شده انتخاب ترانس براي شده تعيين انرژي نوع محاسبه

 در تنها گزارش و شودمي غيرفعال ”گزارش نوع“ combobox شود،مي خارج انتخاب از ”كنتورها كليه“ و شودمي
  .شودمي گرفته شود، انتخاب كه كنتوري هر براي روزانه حالت
  شود:براساس موارد انتخاب شده در كومبوهاي زير پر مي كنتور check box listاين 

 نوع انرژي  
 تاريخ شروع و پايان بازه  
 ترانس  

كنتور شامل كنتورهايي خواهد شد كه در تاريخ انتخاب شده در فرمول نوع انرژي  check box listبه اين ترتيب 
انتخاب شده براي ترانس انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. با تغيير نوع انرژي و يا تاريخ پايان بازه و يا تغيير 

  شود. كنتور دوباره پر مي check box listترانس انتخاب شده، 

  گيريشگزارنحوه 
ها، همه ترانس ، يك نيروگاه،هانيروگاههمه  ها، يك پست،و اين كه همه پست ”نوع گزارش“ها بسته به گيري از ترانسگزارش 

  اند متفاوت است. در زير به تفكيك توضيح داده خواهد شد.يك ترانس انتخاب شده

  فورماتورترانس كيتفك به روزانه ترانس
ترانس و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف جمع روز در انتهاي هر روز ، يك رديف در اين حالت به ازاي هر 

  جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.
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  ايستگاهترانس روزانه به تفكيك 
ر انتهاي و هر روز يك رديف در گريد وجود دارد و يك رديف جمع روز د ايستگاه (پست و يا نيروگاه)در اين حالت به ازاي هر 

  هر روز و يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.
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  ترانس كلي به تفكيك روز
در آن تاريخ  ها و يا يك ترانس خاصترانسدر اين حالت به ازاي هر روز يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه 

  دهد. يك رديف جمع بازه در انتهاي گزارش وجود دارد.را نشان مي
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  ايستگاهترانس كلي به تفكيك 
 هاي ترانس(هاي) انتخابييك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير كليه انرژي و يا نيروگاه در اين حالت به ازاي هر پست

  دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود دارد.، را نشان ميدر بازه انتخاب شدهو يا نيروگاه آن پست 
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  ترانسفورماتورترانس كلي به تفكيك 
در اين حالت به ازاي هر ترانس يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع مقادير انرژي آن ترانس در بازه انتخاب شده، را نشان 

  دارد.دهد. يك رديف جمع كل در انتهاي گزارش وجود مي
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  سطح ولتاژترانس كلي به تفكيك 
ها را به تفكيك سطح براي هر تجهيز و يا تجهيزهاي انتخاب شده يك رديف در گريد وجود دارد كه مجموع انرژيدر اين حالت 
  دهد.ولتاژ نشان مي

  ترانس در سطح كنتور
  دهد. نتور را براي هر ساعت نمايش ميدر اين حالت براي كنتور انتخابي به ازاي هر روز مقادير كانال هاي انرژي ك
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  ترانس يتيريمد گزارش يلترهايف
  به صورت كلي فيلترهاي زير در گزارش مديريتي ترانس موجود است:

 نوع انرژي - 1

 نوع گزارش - 2

 فيلترهاي تاريخ شامل: - 3

 از تاريخ  
 تا تاريخ  
 از سال 

 تا سال 

 از فصل 

 تا فصل 

 از ماه 

 تا ماه 

  از هفته 

 تا هفته 

 شركت - 4

Commented [mh1]  : توضحيات گزارش مديريتی در بخش لحظه
شدهای آورده 

Commented [mh2R1]  : 
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 پست - 5

 نيروگاه - 6

  ترانس - 7
روي  ”ترانس“و  ”نوع انرژي“ comboboxتغيير مقادير بعضي از فيلترها روي بعضي فيلترهاي ديگر اثر دارد و تنها تغيير 

كامالً مشابه فيلترهاي  ”شركت“و  ”هاكليه شركت“، ”تاريخ“، ”نوع گزارش“هيچ كدام از فيلترهاي ديگر اثري ندارد. فيلترهاي 
گزارش را به تفكيك روز، به تفكيك ايستگاه، به توان ميهمچنين  شود.جا توضيح داده ميخط است. ساير فيلترها در اين

  تفكيك تجهيز و به تفكيك سطح ولتاژ انجام داد.
  

  ينوع انرژ
پذير زمان پيش از انتخاب دكمه جستجو امكان از آن جايي كه نوع انرژي روي فيلترهاي ديگر اثري ندارد، انتخاب آن در هر

  است. 
  جا  شامل چهار نوع زير است:نوع انرژي در اين

  انرژي عبوري اكتيو - 1
  يوراكت يعبور يانرژ - 2

  شود.با انتخاب هر كدام از اين انواع انرژي، گزارش براي نوع انرژي مورد نظر برگردانده مي

  نوع گزارش
  مشابه فيلتر مربوطه در خط

  يختار
  مشابه فيلترهاي مربوطه در خط

  شركت
ها را مشاهده كرد. اگر در اين حالت جستجو انجام در گزارش مديريتي اين امكان هست كه بتوان گزارش كليه شركت

شركت و يا توان ميهمچنين شود. ها انجام ميتمام شركتو يا ترانس انتخابي  هاترانسشود، گزارش براي تمام 
  هاي يك شركت مشاهده كرد.خاب كرد و گزارش را بر اساس كليه و يا تعدادي از ترانسهاي خاصي را انتشركت

  پست
گزارش تنها  comboboxاين  هايپستتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از  ”هاپستكليه “در صورتي كه گزينه 

تخاب دكمه جستجو پيغام خطايي انتخاب نشده باشند، با ان هاپستكدام از  اگرهيچگردد. انتخاب شده برمي پستبراي 
  را انتخاب كنيد.  پستنمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك 
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  نيروگاه
گزارش تنها  comboboxاين  هايپستتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از  ”هانيروگاهكليه “در صورتي كه گزينه 

انتخاب نشده باشند، با انتخاب دكمه جستجو پيغام  هانيروگاهكدام از  اگرهيچگردد. انتخاب شده برمي نيروگاهبراي 
  را انتخاب كنيد. نيروگاهخطايي نمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك 

  ترانس
گزارش تنها  comboboxاين  هايترانستيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از  ”هاترانسكليه “در صورتي كه گزينه 

انتخاب نشده باشند، با انتخاب دكمه جستجو پيغام  هاترانسكدام از  اگرهيچگردد. شده برميانتخاب ترانس براي 
  را انتخاب كنيد. ترانسخطايي نمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك 

  يگزارش كل
گرداند. در انتخابي را بر ميشود و جمع انرژي در اين بازه گزارش كلي از يك تاريخ مشخص تا تاريخ مشخص ديگري گرفته مي

  شود.اين گزارش بازه تاريخ گزارش در باالي گريد نمايش داده مي

  هاشركت يهكل – يگزارش كل
يك شركت در آن بازه براي آن شركت نمايش داده ي هانيروگاهو يا  هاجا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام پستدر اين

  رش هر شركت تنها يك رديف داده براي هر نوع انرژي دارد.شود. بدين ترتيب در اين نوع گزامي

  هاي زير است:ها شامل ستونگريد گزارش كلي كليه شركت

 بردارنام بهره - 1

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 2

شود. در صورتي كه نيز نشان داده نمي ”تاريخ ديسمانت“شود،  ستون جا نمايش داده نميجا كه نام پست و ترانس ايناز آن
ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژي انتخابي فرمول نداشته هاي هر كدام از شركتهاي موجود در پستهيچ يك از ترانس

تمام شود. در پايان گزارش جمع كل مقادير هر نوع انرژي براي نمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“باشند، پيغام 
  شود.ها در بازه مورد نظر با رنگ آبي نمايش داده ميشركت
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گرفته شده است. در  9/12/95تا  30/11/95ها در يك بازه كلي از دهد كه براي كليه شركتشكل باال گزارشي را نشان مي

ها در بازه انتخاب هاي آنهاي يكي از پستشود كه حداقل يكي از ترانسهايي نشان داده ميمديريتي تنها نام شركت هاي گزارش
  هايي از نوع انتخاب شده هستند. شده داراي فرمول

  هاپست يهكل-شركت يك – يگزارش كل
ها از نوع انرژي مورد نظر هاي آناز ترانسهاي آن كه حداقل يكي شود و تمام پستدر اين نوع گزارش يك شركت انتخاب مي

هاي شركت انتخاب هاي هيچ يك از پستشود. اگر براي هيچ كدام از ترانسدر بازه انتخابي فرمول داشته باشند، نمايش داده مي
ت شده باشند، پيغام ها در آن بازه ديسمانهاي آنشده در بازه انتخابي از نوع انرژي مورد نظر فرمول تعريف نشده باشد يا فرمول

  . ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“شود كه داده مي

  گريد اين گزارش شامل موارد زير است:

 بردارنام بهره - 1

 نوع انرژي - 2

 نوع ايستگاه - 3

 نام دستگاه - 4

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 5

  )و يا نيروگاه تاريخ ديسمانت (تاريخ ديسمانت پست - 6
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 9/12/95تا  30/11/95هاي اين شركت در بازه زماني از تمام پست ”اي آذربايجانبرق منطقهتوزيع “در شكل باال براي شركت 

  گزارش كلي گرفته شده است. 

  هاترانس يهكل –پست  يك – يگزارش كل
ي انتخاب شده و در حالي گيرشود و سپس يك پست از آن شركت براي گزارشدر اين نوع گزارش ابتدا يك شركت انتخاب مي

  شود. در حالت انتخاب شده است، گزارش گرفته مي ”هاكليه ترانس“كه گزينه 

  هاي زير است:گريد اين گزارش شامل ستون

 نوع ايستگاه - 1

 نام ايستگاه - 2

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 3

  تاريخ ديسمانت (تاريخ ديسمانت ترانس) - 4
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ها گرفته شده است. اين پست گزارشي براي تمام ترانس ”اي آذربايجانبرق منطقه“از شركت  ”آجيرلو“در شكل باال براي پست 
است كه در گزارش آمده اند. جمع كلي نمايش داده شده با مقدار جمع ركوردهاي دو  ”T2 “و  ”T1 “داراي دو ترانس به نام 

  ترانس گزارش برابر است.

  ترانس يك –پست  يك – يگزارش كل
گيري انتخاب شده و در نهايت شود و سپس يك پست از آن شركت براي گزارشدر اين نوع گزارش ابتدا يك شركت تعيين مي

  شود. گيري انتخاب مييك ترانس از آن پست براي گزارش

  هاي زير است:گريد اين گزارش شامل ستون

 نوع ايستگاه - 1

 نام ايستگاه - 2

 ساعت 24ژي در هر ساعت و مجموع هاي مقدار انرستون - 3

  تاريخ ديسمانت (تاريخ ديسمانت ترانس) - 4
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جا كه تنها يك ركورد در گزارش وجود دارد و گزارش گرفته شده است و از آنآجيرلواز پست  ”T1“در شكل باال براي ترانس 

  شود.شود، جمع كل نمايش داده نميجمع كل برابر با مقدار همين ركورد مي

  

  يهفتگگزارش 
شود و به يك هفته مشخص ديگر در سال معين ديگري ختم اين گزارش از يك هفته مشخص در يك سال مشخص شروع مي

  شود.شود. در اين گزارش دو ستون سال و هفته وجود دارد. در پايان هر هفته جمع كلي هفته نمايش داده ميمي

  هاشركت يهكل – يگزارش هفتگ
   .براي خط است هاكتمشابه گزارش هفتگي كليه شر

  هاپست يهكل –شركت  يك – يگزارش هفتگ
  هاي زير است:ها شامل ستونگريد گزارش هفتگي يك شركت با كليه پست

 بردارنام بهره - 1

 نام ايستگاه - 2

 نوع ايستگاه - 3

 سال - 4

 هفته - 5

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 6

 تاريخ ديسمانت (پست) - 7
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ها در پايان هر هفته جمع كل آن انرژي شود و مانند گزارش كلي كليه شركتيك شركت گرفته ميجا تنها گزارش در اين
  آيد.در آن هفته براي آن شركت و در پايان گزارش جمع كل آن انرژي در كل بازه براي آن شركت مي

  هاترانس يهكل –پست  يك – يگزارش هفتگ
  هاي زير است:ستون ها شاملگريد گزارش هفتگي يك پست با كليه ترانس

 نوع ايستگاه - 1

 نام ايستگاه - 2

 سال - 3

 هفته - 4

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 5

 تاريخ ديسمانت (ترانس) - 6

شود و در پايان هاي آن پست نمايش داده ميآيد. در پايان هر هفته جمع كل انرژي ترانسبردار در باالي گزارش مينام بهره
 شود.پست آورده مي گزارش جمع كل براي آن

  ترانس يك –پست  يك – يگزارش هفتگ
  هاي زير است:گريد گزارش هفتگي يك پست با يك ترانس شامل ستون

 نوع ايستگاه - 1

 ايستگاهنام  - 2

 سال - 3

 هفته - 4

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 5

 تاريخ ديسمانت (ترانس) - 6

  شود.شود. جمع كل بازه محاسبه و با رنگ آبي نمايش داده ميگرفته ميجا  گزارش براي يك ترانس از يك پست در اين

  گزارش ماهانه
گيرد و نام ماه قرار مي ”ماه“ستون  ”هفته“همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 

جا  نيز زماني كه . در اينكندميماه را محاسبه انرژي، جمع هر  هفتهشود و گزارش به جاي جمع هر در آن ستون آورده مي
شود و در گزارش يك ترانس جمع ماهانه ترانس آورده باشد، ستون ديسمانت ديده نمي ”هاكليه شركت“گزارش در وضعيت 

  شود.مي

  يفصلگزارش 
گيرد و نام قرار مي ”فصل“ستون  ”هفته“همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 

جا  نيز زماني . در اينكندميشود و گزارش به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر فصل را محاسبه فصل در آن ستون آورده مي
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شود و در گزارش يك ترانس جمع سه ماهه ديده نمي ”تاريخ ديسمانت“باشد، ستون  ”هاكليه شركت“كه گزارش در وضعيت 
  شود.ترانس آورده مي

  گزارش ساالنه
وجود ندارد و به جاي جمع هر هفته  ”هفته“همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه ستون 

 تاريخ“، ستون باشد ”هاكليه شركت“جا نيز زماني كه گزارش در وضعيت . در اينكندميانرژي، جمع هر سال را محاسبه 
  شود.گزارش يك ترانس جمع ساالنه ترانس آورده نميشود و در ديده نمي ”ديسمانت

 دريف
شود. نشان داده ميها) بر اساس پست و يا نيروگاه انتخابي شركت (شركتكل كشور  فيدرهايدر اين بخش گزارشات مربوط به 

  :در اين صفحه فيلترهاي زير قرار دارد

  نوع انرژي - 1
 بازه زماني - 2

 شركت - 3

 پست - 4

 نيروگاه - 5

  فيدر - 6

اريخ تهيه اطالعات، ترانس، ت نام ايستگاه، ،نوع ايستگاهشود در گريد خروجي نام شركت، همانطور كه در شكل مشاهده مي
  شود.نمايش داده مي Totalمقدار   H24تا  H1مقادير

  

  تلفات
  .باشدميجهت صدور صورتحساب  برق بازار  شده برداشت هايانرژيآخرين  مبناي بر)  مقدار( تلفات گزارشات بخش اين در

  

Commented [mh3]  : توضيحات گزارش بازار در بخش لحظه
ای آمده
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  :باشدميدر اين بخش پارامترهاي زير قابل تنظيم براي جستجوي اطالعات مورد نياز 

اي به صورت چك ليست همراه شركت برق منطقه 16(اجباري ، حداقل يك شركت بايد انتخاب شود) شامل شركت:  - 1
ها را دارد  ايبرق منطقههده همه در اين بخش چنانچه كاربر، كاربر مديتي باشد امكان مشا . "انتخاب همه"با گزينه 

 شركت كاربر وجود دارد.در غير اينصورت فقط امكان مشاهده 

 .باشدميماه قبل  اولين روز (اجباري) تاريخ پيش فرضاز تاريخ:  - 2

 .باشدميماه قبل  آخرين روز(اجباري) تاريخ پيش فرض تا تاريخ:  - 3

 

  :باشدمي. اين ستون ها شامل موارد زير شودميزير در جدولي نمايش داده  هايستونپس از كليك بر روي كليد جستجو 

 نام بهره بردار - 1

 .: منظور تاريخ روز تلفات استتاريخ - 2

 تاريخ تهيه گزارش - 3

4 - H1 ..H24 
 مجموع - 5

و  ايبرق منطقهتلفات به تفكيك هر متناسب با آن و توسط بازار برق به ازاي هر روز آخرين داده برداشت شده در اين گزارش 
  .شودمينمايش داده هاي انتخاب شده در بازه تاريخي وارد شده  ايبرق منطقهتاريخ و جمع كل تلفات 

)به نحوي كه آخرين مقدار Master , Detail( تجهيزات تلفاتمربوط به  Bazarي ذخيره شده در جداول هادادهاين گزارش از 
  .شودمينمايش داده شود، ساخته 

  .باشدمي "’تاريخ‘تا -’تاريخ‘از -تلفات منطقه-بازار برق" Excelسازي با فرمت فرض فايل هنگام ذخيرهنام پيش

 مجموعH1  H2 … H24  تاريخ تهيه اطالعات  تاريخ نام بهره بردار

               1روز   1شركت 

              1روز 2شركت

               1روز  جمع روزانه

               2روز  1شركت 

               2روز  2شركت 
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               2روز  جمع روزانه

               1جمع شركت 

               2جمع شركت

                جمع كلي

  

  تلفاتو مصرف تجميع 
  .باشدميجهت صدور صورتحساب  برق بازار  شده برداشت هايانرژيآخرين  مبناي بر)  مقدار( تلفات گزارشاتنيز  بخش اين در

دقيقا مانند تب تلفات است. ظاهر خروجي گزارش نيز مانند تب تلفات در اين بخش رامترهاي جستجوي اطالعات مورد نياز پا
  . باشدمي تلفاتمصرف و است، تنها با اين تفاوت كه مقادير نمايش داده شده، مجموع مقدار 

  

  كلي و مديريتي
خرين باري كه آها به كار مي روند. اين گزارشات انرژي تجهيزات را تا گزارشات مديريتي براي گزارش انرژي تجهيزات شركت

  .  مربوط به ربع ساعت پيش باشدتواند ميدهد كه قرائت شده باشد نمايش ميها آني هاداده
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در  ،دهد كه براي نوع انرژي خواسته شده در زمان تعيين شده داراي فرمول باشندتجهيزاتي را نمايش ميگزارش مديريتي تنها 
و در صورتي كه تجهيزي از نوع انرژي مورد نظر  كندمياي براي تمام تجهيزات مقدار انرژي را محاسبه حالي كه گزارش لحظه

  شود. فرمول نداشته باشد، ركورد آن خاكستري ديده مي

سازي جستجو است. گريدهاي نمايش ركوردهاي گزارش مديريتي انرژي بخش گزارشات مديريتي داراي فيلترهايي براي بهينه
نمايش  ”مجموع“ساعت يك رديف نيز در ستون  24نمايش مي دهند. جمع  H24تا  H1هاي ساعت به صورت ستون 24را براي 
سازي هستند و برحسب شود. گريدهاي گزارش فاقد امكان مرتبمايش داده ميشود. نوع انرژي در گريد براي هر ركورد نداده مي

شوند. گزارش فاقد رنگ است. امكان حذف اند. تاريخ گزارش و نام شركت انتخاب شده در باالي گزارش ظاهر ميتاريخ مرتب شده
  ترتيب زير است: بخش بهدوازده يا تغيير اطالعات گزارش وجود ندارد. در كل گزارشات مديريتي داراي 

 )خطوط تبادليو  داخلي(وط خط . 1

 خطوط برون مرزي . 2

 فورماتورترانسعبوري  . 3

 (ترانس و فيدر) مصرف . 4

 فورماتورترانسمصرفي  . 5

 فيدر . 6

 توليد . 7

 تبادالت . 8

 انرژي / توليد پراكنده . 9

 حداقل و حداكثر انرژي . 10

 انرژي ورودي و خروجي پست . 11

 نصب كنتور . 12

براي  ، مگر اين كهاي نمايش مي دهندگزارش تجهيزات مربوطه را تا روز قبل از روز جاري مشابه گزارش لحظه ،مورد اول 9
در روزهاي قبل از روز جاري فايل جديدي براي كنتوري وارد شود كه در اين صورت مقدار گزارش مديريتي متفاوت خواهد بود. 

ين كه در ا باشدمييك تاريخ . نواقص شامل عدم وجود داده در باشدميقص مورد اين گزارشات نكته قابل توجه ديگر نمايش نوا
  .شودميبا رنگ قرمز و با مقدار انرژي صفر نمايش داده  صورت در اين هفت گزارش ركوردها
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  فيلترهاي گزارش مديريتي
. در بين فيلترها بعضي كندميسازي گزارش كمك هاي گزارش مديريتي داراي فيلترهايي است كه به بهينههر كدام از بخش

  موارد مشترك است و بعضي به تجهيز مربوطه اختصاص دارد. فيلترهاي مشترك به ترتيب زير است:

 نوع خط(براي گزارش خطوط) - 1

 نوع انرژي (اجباري) - 2

 وضعيت فرمول(براي گزارشات خطوط، مصرفي ترانسفورماتور، فيدر، توليد، انرژي/توليد پراكنده) - 3

 گزارشات مصرف، مصرفي ترانسفورماتور، فيدر) نوع مصرف (براي - 4

 محل انرژي - 5

 نوع گزارش (اجباري) - 6

 گيري (اجباري)تاريخ شروع و پايان بازه گزارش - 7

 شركت - 8

 زات شركتيتجه - 9

 زيرتجهيزات  - 10

 همه" نهيگز انضمام به ولتاژهاهاي گزينه  باكس كمبو دربراي اكثر گزارش هاي اين قسمت  :شبكه به اتصال ولتاژ سطح
  .است دهيگرد هيتعب "موارد

  .باشدمي انتخاب قابل گزارش يكل يخروج حالت در تنها باتن ويراد - 
  .گرددمي نييتع قابل و فعال "ولتاژ سطح" به مربوط "باكس كمبو" ولتاژ سطح كيتفك به باتن ويراد انتخاب با  - 
  .گرددمي  لتريف يانتخاب ولتاژ سطح براساس زين يروگاهين واحد و روگاهين ستيل چك ولتاژ سطح لتريف انجام با - 
  .شود اعمال يبند گروه يخروج يرو بر آن براساس و دارد وجود ولتاژ سطح ستون زين گزارش يخروج در - 

 را يخروج و كرده عمل يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس لتريف نيا حالت نيا در :ولتاژ سطح كيتفك به
  .دينمايم لتريف نيهمچن و يبند دسته يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس

گيري در صورت خالي رها كردن فيلدهاي اجباري در زمان انجام جستجو پيغام خطا نمايش داده خواهد شد و گزارش - 
  شود.انجام نمي
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  خطوط
باشند. كاربر جهت اخذ گزارش براي خطوط موجود مي "خطوط"به نام  tabهاي گزارش مربوط به خطوط در يك حالت تمامي

مي تواند گزارش مورد نظر خود را انتخاب نمايد. انواع گزارش  "نوع خط" كمبويبا استفاده از و برون مرزي داخلي و تبادلي 
  خط به سه نوع زير تقسيم مي شوند:

 خط داخلي - 

 خط تبادلي - 

  خط برون مرزي - 

 داخلي وطخط
بخش  نيدر ا -است ايبرق منطقه شركت كي به متعلقها آن يشركت ابتدا و انتها –شركت قرار دارند  كيكه در  يخطوط

  :است ريز يهاستون شامل خط گزارش ديگر يهستند. به صورت كل

 بردارنام بهره - 1

 خط (نام خط) - 2

 كد خط - 1

 خيتار - 2

 محاسبه شده) ي(نوع انرژ يانرژ - 3

 در هر ساعت) ي(مقدار انرژ H24تا  H1 يهاستون - 4

 )ركورد كي ساعت 24 يانرژ ريمقادمجموع (جمع  - 5

 خط  سمانتيد خيتار - 6

  فرمول پشتيبان - 7

  .شود داده شينما يگريد يهاستون و نشوند دهيد هاستون نياز ا يبسته به نوع گزارش ممكن است بعض

شركت  كيامكان هست كه گزارش تمام خطوط  نيوجود ندارد. با انتخاب شركت ا زيرتجهيبخش خود خط است و ز نيا زيتجه
  .خط خاص انتخاب شود كي ايبرگردانده شود و 

  وط داخليخط مديريتي گزارش يلترهايف   6.3.2.1.1
انتخاب اين مورد براي دسترسي به گزارش خطوط داخلي مورد نياز است. از اين دراپ دان مي توان به نوع خط:  . 1

  نيز دسترسي داشت. و برون مرزي گزارش خطوط تبادلي
 بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع . 2

 تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس
 .دهنديم شينما و محاسبه را جينتا مربوطهفرمول  بودن فعال
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براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه  "فعال"صورتي كه فرمول  در
انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول  "غير فعال"و همچنين اگر حالت  فرمول فعال داشته باشند

  غير فعال داشته باشند.
از آن جايي كه نوع انرژي روي فيلترهاي ديگر اثري ندارد، انتخاب آن در هر زمان پيش از انتخاب دكمه : يانرژ نوع . 3

گيري در گزارش ”اكتيو“است. با انتخاب نوع  ”راكتيو“و  ”اكتيو“جا  شامل پذير است. نوع انرژي در اينجستجو امكان
  شود:محاسبه مي چهار نوع انرژي زير براي هر خط موجود در شركت انتخاب شده

  انرژي اكتيو ارسالي ابتدا - 
  انرژي اكتيو ارسالي انتها - 
  انرژي اكتيو دريافتي ابتدا - 
  انرژي اكتيو دريافتي انتها - 
، ”فصلي“، ”ماهانه“، ”هفتگي“، ”كلي“ ،"روزانه"تواند كه مي كندمينوع بازه مورد نظر گزارش را تعيين : گزارش نوع . 4

اين فيلتر باعث فعال شدن فيلترهاي تاريخ مربوط به  comboboxباشد. انتخاب هر كدام از موارد موجود در  ”ساالنه“
  شود. نوع انتخاب شده و غيرفعال شدن ساير فيلترهاي تاريخ مي

a . تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”روزانه“كه نوع گزارش  يزمان :روزانه 
  .شد خواهند غيرفعال

b . غيرفعال تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”يكل“كه نوع گزارش  يزمان :يكل 
  .شودميدر اين حالت فيلتر به تفكيك شركت و به تفكيك خط فعال  .شد خواهند

c . يرفعال و سا  ”تا هفته“و  ”از هفته“، ”سال تا“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”يهفتگ“كه نوع گزارش  يزمان :يهفتگ 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

d . :يرفعال و سا  ”تا ماه“و  ”از ماه“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ماهانه“كه نوع گزارش  يزمان ماهانه 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

e . يرفعال و سا  ”تا فصل“و  ”از فصل“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”سه ماهه“كه نوع گزارش  يزمان :يفصل 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

f . :يرفعالغ يختار يلترهايف يرفعال و سا ”تا سال“و  ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ساالنه“كه نوع گزارش  يزمان ساالنه 
  خواهند شد. 

ارش انتخابي قابل مشاهده و انتخاب خواهند بود. در ذيل به بررسي آنها گز نوع به بسته ها لتريف نيا :خيتار يلترهايف . 5
  .گرددميپرداخته 

a . بازه مشخص  يك يانپا يقدق يختار ”يختا تار“بازه و با  يكشروع  يقدق يختار ”يخاز تار“ يلتربا ف :خيتا تار خياز تار
  .است اجباري فيلترها اين دوي هر انتخاب ”يكل“ و "روزانه". در حالت شوديم

b . :يريگبازه گزارش يانسال پا ”تا سال“و با  يريگبازه گزارش يكسال شروع  ”از سال“ يلتربا ف از سال و تا سال 
 سال و آغاز سال تعيين ”هفتگي“ و ”ماهانه“ ،”ماهه سه“ ،”ساالنه“ گزارش هايحالت تمام در. شوديمشخص م

  .است اجباري گزارش پايان



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   113   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

c .  يريگبازه گزارش يانفصل پا ”تا فصل“و با  يريگبازه گزارش يكفصل شروع  ”از فصل“ يلتربا ف فصل:از فصل و تا 
  است. ياجبار يلتردو ف ينانتخاب ا ”فصلي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م

d . :مشخص  يريگبازه گزارش يانماه پا ”تا ماه“و با  يريگبازه گزارش يكماه شروع  ”از ماه“ يلتربا ف از ماه و تا ماه
  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”ماهانه“ گزارش حالت در. شوديم

e . :يريگبازه گزارش يانهفته پا ”تا هفته“و با  يريگبازه گزارش يكهفته شروع  ”از هفته“ يلتربا ف از هفته و تا هفته 
  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”هفتگي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م

ها را مشاهده كرد. گزارش كليه شركتبا انتخاب همه در گزارش مديريتي اين امكان هست كه بتوان : شركتلتريف . 6
شود. ها انجام ميتمام شركتو يا خطوط انتخابي اگر در اين حالت جستجو انجام شود، گزارش براي تمام خطوط 

و يا تعدادي (انتخاب همه) هاي خاصي را انتخاب كرد و گزارش را بر اساس كليه شركت و يا شركتتوان ميهمچنين 
  از خطوط يك شركت مشاهده كرد.

گزارش  comboboxتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از خطوط اين  ”انتخاب همه“در صورتي كه گزينه : خطلتريف . 7
دام از خطوط انتخاب نشده باشند، با انتخاب دكمه جستجو پيغام ك اگرهيچگردد. تنها براي خط انتخاب شده برمي

  خطايي نمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك خط را انتخاب كنيد. 

  روزانهگزارش    6.3.2.1.2
 روز كيتفك بهرا  يبازه انتخاب نيدر ا يو انرژ شوديگرفته م يگريمشخص د خيمشخص تا تار خيتار كياز  روزانهگزارش 

  انتخاب نمايد.گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .گردانديبرم
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  يگزارش كل   6.3.2.1.3
 در. گردانديبرم  را يانتخاب بازه نيا در يانرژ جمع و شوديم گرفته يگريد مشخص خيتار تا مشخص خيتار كياز  يگزارش كل

گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .شوديم داده شينما ديگر يباال در گزارش خيتار بازه گزارش نيا
  انتخاب نمايد.

هاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  جا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام خطوطدر اين: به تفكيك شركت
رديف داده براي هر نوع  چهارشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر شركت در آن بازه براي آن شركت نمايش داده مي انتخابي
  دارد. در دو سر خط انرژي

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك شركت گريد گزارش كلي

 بردارنام بهره - 1

 بازه تاريخ - 2

 (نوع) انرژي - 3

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 4

 ساعت 24ع مجمو - 5

شود. در صورتي كه هيچ يك از نيز نشان داده نمي ”تاريخ ديسمانت“شود،  ستون جا  نمايش داده نميجا كه نام خط ايناز آن
اطالعات مورد نظر “هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، پيغام ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيخطوط هيچ كدام از شركت

ها در بازه مورد نظر با رنگ شود. در پايان گزارش جمع كل مقادير هر نوع انرژي براي تمام شركتداده مي نمايش ”يافت نشد
  اند.صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در اين بازه مقدار صفر را نشان داده شود.آبي نمايش داده مي
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 انتخابيهاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  نوع انرژي براي تمام خطوطجا جمع مقدار يك در اين :به تفكيك خط
در دو  رديف داده براي هر نوع انرژي چهار خطشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر نمايش داده مي خطدر آن بازه براي آن 

  دارد. سر خط

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك خطگريد گزارش كلي 

 بردارهرهنام ب - 1

 خط - 2

 كد يكتاي صنعت برق - 3

 كد خط - 4

 بازه تاريخ - 5

 (نوع) انرژي - 6

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 7

 ساعت 24مجموع  - 8

هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيدر صورتي كه هيچ يك از خطوط هيچ كدام از شركت
 "اكتيو دريافتي"دو رديف جمع براي خطوط انتخاب شده از هر شركت شود. نمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“پيغام 

صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در . شودميدر خروجي گزارش نمايش داده  "اكتيو ارسالي"و 
  اند.اين بازه مقدار صفر را نشان داده
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هاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  جا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام خطوطدر اين :به تفكيك سطح ولتاژ
رديف داده  چهار سطح ولتاژيشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر نمايش داده مي به تفكيك سطوح ولتاژدر آن بازه  انتخابي

  دارد. در دو سر خط براي هر نوع انرژي

  هاي زير است:شامل ستون سطح ولتاژبه تفكيك گريد گزارش كلي 

 بردارنام بهره - 1

 سطح ولتاژ - 2

 بازه تاريخ - 3

 (نوع) انرژي - 4

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 5

 ساعت 24مجموع  - 6

هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيدر صورتي كه هيچ يك از خطوط هيچ كدام از شركت
 "اكتيو دريافتي" جمع دو رديفبراي خطوط انتخاب شده از هر شركت شود. نمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“پيغام 

صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در . شودميدر خروجي گزارش نمايش داده  "اكتيو ارسالي"و 
  اند.اين بازه مقدار صفر را نشان داده

  
  يهفتگ گزارش   6.3.2.1.4

شود و به يك هفته مشخص ديگر در سال معين ديگري ختم اين گزارش از يك هفته مشخص در يك سال مشخص شروع مي
 گزارش  در اين شود.ن گزارش دو ستون سال و هفته وجود دارد. در پايان هر هفته جمع كلي هفته نمايش داده ميشود. در ايمي
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شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط ديده نمي ”تاريخ ديسمانت“، ستون را براي همه شركت ها بگيريمزماني كه گزارش 
  شود.آورده نمي

  هاي زير است:شامل ستون اين گزارشگريد : شركت كيتفك به

 بردارنام بهره - 1

 سال - 2

 هفته - 3

 (نوع) انرژي - 4

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 5

  ساعت 24مجموع  - 6

 

  
  هاي زير است:گزارش شامل ستوناين گريد : خطبه تفكيك 

 بردارنام بهره - 1

 خط - 2

 كد يكتاي صنعت برق - 3
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 كد خط - 4

 سال - 5

 هفته - 6

 (نوع) انرژي - 7

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 8

 ساعت 24مجموع  - 9

 تاريخ ديسمانت - 10

  
  هاي زير است:گزارش شامل ستوناين گريد : سطح ولتاژبه تفكيك 

 بردارنام بهره - 1

 سطح ولتاژ - 2

 سال - 3

 هفته - 4

 (نوع) انرژي - 5

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 6
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 ساعت 24مجموع  - 7

 

  گزارش ماهانه   6.3.2.1.5
شود، گزارش گرفته در گزارش ماهانه از ابتداي ماه مشخصي در سال معيني تا انتهاي ماه مشخصي در سالي كه تعيين مي

شود. همه چيز انجام مي ”به تفكيك سطح ولتاژ“و  ”به تفكيك خط“، ”به تفكيك شركت“شود. اين گزارش نيز در سه حالت مي
گيرد و نام ماه در آن قرار مي ”ماه“ستون  ”هفته“ن تفاوت كه به جاي ستون در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اي

زماني كه گزارش  گزارش  در اين. كندميانرژي، جمع هر ماه را محاسبه  هفتهشود و گزارش به جاي جمع هر ستون آورده مي
  شود.شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“، ستون را براي همه شركت ها بگيريم

  فصليگزارش    6.3.2.1.6
شود، گزارش گرفته از ابتداي فصل مشخصي در سال معيني تا انتهاي فصل مشخصي در سالي كه تعيين مي فصليدر گزارش 

شود. همه چيز انجام مي ”ولتاژبه تفكيك سطح “و  ”به تفكيك خط“، ”به تفكيك شركت“شود. اين گزارش نيز در سه حالت مي
گيرد و نام فصل در قرار  مي ”فصل“ستون  ”هفته“در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 

جا نيز زماني كه گزارش . در اينكندميشود و گزارش به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر فصل را محاسبه آن ستون آورده مي
شود و در گزارش يك خط جمع سه ماهه خط آورده ديده نمي ”تاريخ ديسمانت“باشد، ستون  ”هاكليه شركت“عيت در وض
  شود.نمي



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   120   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

  گزارش ساالنه   6.3.2.1.7
به “شود. اين گزارش نيز در سه از ابتداي سال مشخصي تا انتهاي همان سال يا سال ديگري، گزارش گرفته مي ساالنهدر گزارش 

شود. همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، انجام مي ”به تفكيك سطح ولتاژ“و  ”خطبه تفكيك “، ”تفكيك شركت
جا  نيز زماني . در اينكندميوجود ندارد و به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر سال را محاسبه  ”هفته“با اين تفاوت كه ستون 
شود و در گزارش يك خط جمع ساالنه خط ديده نمي ”مانتتاريخ ديس“باشد، ستون  ”هاكليه شركت“كه گزارش در وضعيت 

  شود.آورده نمي

  تبادلي خطوط
  فيلترهاي اين گزارش عبارتند از:هايي كه شركت ابتدا و شركت انتها با يكديگر متفاوت باشند، در اين بخش قرار دارند. خط

مورد نياز است. از اين دراپ دان مي توان به  تبادليانتخاب اين مورد براي دسترسي به گزارش خطوط نوع خط:  . 1
  نيز دسترسي داشت. داخلي و برون مرزيگزارش خطوط 

 بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع . 2
 تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس
 .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطهفرمول  بودن فعال

براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه  "فعال"صورتي كه فرمول  در
انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول  "غير فعال"فرمول فعال داشته باشند و همچنين اگر حالت 

  غير فعال داشته باشند.
هاي طرفين خط كنتور نصب شده در ايستگاه توان گزارشي از هر دومي "خط سمت دو هر يانرژ"با انتخاب گزينه  . 3

  مورد نظر تهيه نمود.
. كاربر با انتخاب يكي از آنها باشدمي "و محل نصب كنتور "نقطه تحويل"حاوي دو مورد اين دراپ دان : يانرژ محل . 4

  مي تواند گزارش را نسبت به محل انرژي فيلتر نمايد.
هاي ديگر اثري ندارد، انتخاب آن در هر زمان پيش از انتخاب دكمه از آن جايي كه نوع انرژي روي فيلتري: نوع انرژ . 5

گيري در گزارش ”اكتيو“است. با انتخاب نوع  ”راكتيو“و  ”اكتيو“جا شامل پذير است. نوع انرژي در اينجستجو امكان
  شود:چهار نوع انرژي زير براي هر خط موجود در شركت انتخاب شده محاسبه مي

  ابتدا انرژي اكتيو ارسالي - 
  انرژي اكتيو ارسالي انتها - 
  انرژي اكتيو دريافتي ابتدا - 
  انرژي اكتيو دريافتي انتها - 
، ”فصلي“، ”ماهانه“، ”هفتگي“، ”كلي“ ،"روزانه"تواند كه مي كندمينوع بازه مورد نظر گزارش را تعيين : نوع گزارش . 6

اين فيلتر باعث فعال شدن فيلترهاي تاريخ مربوط به  comboboxباشد. انتخاب هر كدام از موارد موجود در  ”ساالنه“
  شود. نوع انتخاب شده و غيرفعال شدن ساير فيلترهاي تاريخ مي
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g . تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”روزانه“كه نوع گزارش  يزمان :روزانه 
  .شد خواهند غيرفعال

h . غيرفعال تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”يكل“كه نوع گزارش  يزمان :يكل 
  شود.در اين حالت فيلتر به تفكيك شركت و به تفكيك خط فعال مي .شد خواهند

i . يرفعال و سا  ”تا هفته“و  ”از هفته“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”يهفتگ“كه نوع گزارش  يزمان :يهفتگ 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

j . :يرفعال و سا  ”تا ماه“و  ”از ماه“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ماهانه“كه نوع گزارش  يزمان ماهانه 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

k . يرفعال و سا  ”تا فصل“و  ”از فصل“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”سه ماهه“كه نوع گزارش  يزمان :فصلي 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

l . :يرفعالغ يختار يلترهايف يرفعال و سا ”تا سال“و  ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ساالنه“كه نوع گزارش  يزمان ساالنه 
  خواهند شد. 

ارش انتخابي قابل مشاهده و انتخاب خواهند بود. در ذيل به بررسي آنها اين فيلتر ها بسته به نوع گز يخ:تار يلترهايف . 7
  .گرددميپرداخته 

f . بازه مشخص  يك يانپا يقدق يختار ”يختا تار“بازه و با  يكشروع  يقدق يختار ”يخاز تار“ يلتربا ف :يختا تار يخاز تار
  .است اجباري فيلترها اين دوي هر انتخاب ”يكل“ و "روزانه". در حالت شوديم

g . :يريگبازه گزارش يانسال پا ”تا سال“و با  يريگبازه گزارش يكسال شروع  ”از سال“ يلتربا ف از سال و تا سال 
 سال و آغاز سال تعيين ”هفتگي“ و ”ماهانه“ ،”ماهه سه“ ،”ساالنه“ گزارش هايحالت تمام در. شوديمشخص م

  .است اجباري گزارش پايان
h . :يريگبازه گزارش يانفصل پا ”تا فصل“و با  يريگبازه گزارش يكفصل شروع  ”از فصل“ يلتربا ف از فصل و تا فصل 

  است. ياجبار يلتردو ف ينانتخاب ا ”فصلي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م
i . :مشخص  يريگبازه گزارش يانماه پا ”تا ماه“و با  يريگبازه گزارش يكماه شروع  ”از ماه“ يلتربا ف از ماه و تا ماه

  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”ماهانه“ گزارش حالت در. شوديم
j . :يريگبازه گزارش يانهفته پا ”تا هفته“و با  يريگبازه گزارش يكهفته شروع  ”از هفته“ يلتربا ف از هفته و تا هفته 

  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”هفتگي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م
ها را مشاهده كرد. گزارش كليه شركتبا انتخاب همه در گزارش مديريتي اين امكان هست كه بتوان شركت:  فيلتر . 8

شود. ها انجام ميتمام شركتو يا خطوط انتخابي اگر در اين حالت جستجو انجام شود، گزارش براي تمام خطوط 
و يا تعدادي (انتخاب همه) بر اساس كليه  هاي خاصي را انتخاب كرد و گزارش راشركت و يا شركتتوان ميهمچنين 

  از خطوط يك شركت مشاهده كرد.
گزارش  comboboxتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از خطوط اين  ”انتخاب همه“در صورتي كه گزينه خط:  فيلتر . 9

ستجو پيغام كدام از خطوط انتخاب نشده باشند، با انتخاب دكمه ج اگرهيچگردد. تنها براي خط انتخاب شده برمي
  خطايي نمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك خط را انتخاب كنيد. 
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  روزانهگزارش    6.3.2.2.1
 روز كيتفك بهرا  يبازه انتخاب نيدر ا يو انرژ شوديگرفته م يگريمشخص د خيمشخص تا تار خيتار كياز  روزانهگزارش 

  انتخاب نمايد.گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .گردانديبرم

  
  يگزارش كل   6.3.2.2.2

 در. گردانديبرم  را يانتخاب بازه نيا در يانرژ جمع و شوديم گرفته يگريد مشخص خيتار تا مشخص خيتار كياز  يگزارش كل
گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .شوديم داده شينما ديگر يباال در گزارش خيتار بازه گزارش نيا

  انتخاب نمايد.
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هاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  جا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام خطوطدر اين :به تفكيك شركت
رديف داده براي هر نوع  چهارشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر شركت در آن بازه براي آن شركت نمايش داده مي انتخابي
  دارد. در دو سر خط انرژي

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك شركت گريد گزارش كلي

 بردارنام بهره - 6

 بازه تاريخ - 7

 (نوع) انرژي - 8

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 9

 ساعت 24مجموع  - 10

شود. در صورتي كه هيچ يك از نيز نشان داده نمي ”تاريخ ديسمانت“شود،  ستون جا  نمايش داده نميجا كه نام خط ايناز آن
اطالعات مورد نظر “هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، پيغام ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيخطوط هيچ كدام از شركت

ها در بازه مورد نظر با رنگ شود. در پايان گزارش جمع كل مقادير هر نوع انرژي براي تمام شركتنمايش داده مي ”يافت نشد
  اند.صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در اين بازه مقدار صفر را نشان داده شود.آبي نمايش داده مي
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 انتخابيهاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  ر يك نوع انرژي براي تمام خطوطجا جمع مقدادر اين :به تفكيك خط
در دو  رديف داده براي هر نوع انرژي چهار خطشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر نمايش داده مي خطدر آن بازه براي آن 

  دارد. سر خط

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك خطگريد گزارش كلي 

 بردارنام بهره - 9

 خط - 10

 كد يكتاي صنعت برق - 11

 كد خط - 12

 بازه تاريخ - 13

 (نوع) انرژي - 14

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 15

 ساعت 24مجموع  - 16

هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيدر صورتي كه هيچ يك از خطوط هيچ كدام از شركت
 "اكتيو دريافتي"براي خطوط انتخاب شده از هر شركت دو رديف جمع شود. نمايش داده مي ”نشداطالعات مورد نظر يافت “پيغام 

صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در . شودميدر خروجي گزارش نمايش داده  "اكتيو ارسالي"و 
  اند.اين بازه مقدار صفر را نشان داده
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  هفتگي گزارش   6.3.2.2.3
شود و به يك هفته مشخص ديگر در سال معين ديگري ختم ز يك هفته مشخص در يك سال مشخص شروع مياين گزارش ا

 گزارش  در اين شود.شود. در اين گزارش دو ستون سال و هفته وجود دارد. در پايان هر هفته جمع كلي هفته نمايش داده ميمي
شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط ديده نمي ”ديسمانتتاريخ “، ستون را براي همه شركت ها بگيريمزماني كه گزارش 

  شود.آورده نمي

  هاي زير است:شامل ستون اين گزارشگريد : به تفكيك شركت

 بردارنام بهره - 7

 سال - 8

 هفته - 9

 (نوع) انرژي - 10

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 11

  ساعت 24مجموع  - 12
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  است:هاي زير گزارش شامل ستوناين گريد : خطبه تفكيك 

 بردارنام بهره - 11

 خط - 12

 كد يكتاي صنعت برق - 13

 كد خط - 14

 سال - 15

 هفته - 16

 (نوع) انرژي - 17

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 18

 ساعت 24مجموع  - 19

 تاريخ ديسمانت - 20
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  گزارش ماهانه   6.3.2.2.4

شود، گزارش گرفته در گزارش ماهانه از ابتداي ماه مشخصي در سال معيني تا انتهاي ماه مشخصي در سالي كه تعيين مي
شود. همه چيز در اين گزارش مشابه انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”به تفكيك شركت“شود. اين گزارش نيز در سه حالت مي

شود و گيرد و نام ماه در آن ستون آورده ميقرار مي ”ماه“ستون  ”هفته“گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 
شركت ها را براي همه زماني كه گزارش  گزارش  . در اينكندميانرژي، جمع هر ماه را محاسبه  هفتهگزارش به جاي جمع هر 

  شود.شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“، ستون بگيريم

  فصليگزارش    6.3.2.2.5
شود، گزارش گرفته از ابتداي فصل مشخصي در سال معيني تا انتهاي فصل مشخصي در سالي كه تعيين مي فصليدر گزارش 

شود. همه چيز در اين گزارش مشابه انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”كتبه تفكيك شر“شود. اين گزارش نيز در سه حالت مي
شود گيرد و نام فصل در آن ستون آورده ميقرار  مي ”فصل“ستون  ”هفته“گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 

كليه “ه گزارش در وضعيت جا نيز زماني ك. در اينكندميو گزارش به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر فصل را محاسبه 
  شود.شود و در گزارش يك خط جمع سه ماهه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“باشد، ستون  ”هاشركت
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  گزارش ساالنه   6.3.2.2.6
به “شود. اين گزارش نيز در سه از ابتداي سال مشخصي تا انتهاي همان سال يا سال ديگري، گزارش گرفته مي ساالنهدر گزارش 

شود. همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه ستون انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”تفكيك شركت
جا  نيز زماني كه گزارش در وضعيت . در اينكندميوجود ندارد و به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر سال را محاسبه  ”هفته“
	شود.شود و در گزارش يك خط جمع ساالنه خط آورده نمينمي ديده ”تاريخ ديسمانت“باشد، ستون  ”هاكليه شركت“ 	

  مرزيخطوط برون
  فيلترهاي اين گزارش عبارتند از: .باشدميخطوط  –كلي و مديريتي  –گزارش مديريتي خطوط برون مرزي در مسير گزارشات 

مورد نياز است. از اين دراپ دان مي توان به  برون مرزيانتخاب اين مورد براي دسترسي به گزارش خطوط نوع خط:  . 1
  نيز دسترسي داشت. تبادليگزارش خطوط داخلي و 

 بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع . 2
 تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا از يكي اساس
 .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا مربوطهفرمول  بودن فعال

براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه  "فعال"صورتي كه فرمول  در
انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول  "غير فعال"فرمول فعال داشته باشند و همچنين اگر حالت 

  غير فعال داشته باشند.
ارد، انتخاب آن در هر زمان پيش از انتخاب دكمه از آن جايي كه نوع انرژي روي فيلترهاي ديگر اثري ندي: نوع انرژ . 3

گيري در گزارش ”اكتيو“است. با انتخاب نوع  ”راكتيو“و  ”اكتيو“جا شامل پذير است. نوع انرژي در اينجستجو امكان
  شود:چهار نوع انرژي زير براي هر خط موجود در شركت انتخاب شده محاسبه مي

  انرژي اكتيو ارسالي ابتدا - 
  اكتيو ارسالي انتهاانرژي  - 
  انرژي اكتيو دريافتي ابتدا - 
  انرژي اكتيو دريافتي انتها - 
، ”فصلي“، ”ماهانه“، ”هفتگي“، ”كلي“ ،"روزانه"تواند كه مي كندمينوع بازه مورد نظر گزارش را تعيين : نوع گزارش . 4

اين فيلتر باعث فعال شدن فيلترهاي تاريخ مربوط به  comboboxباشد. انتخاب هر كدام از موارد موجود در  ”ساالنه“
  شود. نوع انتخاب شده و غيرفعال شدن ساير فيلترهاي تاريخ مي

m . تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”روزانه“كه نوع گزارش  يزمان :روزانه 
  .شد خواهند غيرفعال

n . غيرفعال تاريخ فيلترهاي ساير و فعال ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلترهاي باشد، ”يكل“كه نوع گزارش  يزمان :يكل 
  شود.در اين حالت فيلتر به تفكيك شركت و به تفكيك خط فعال مي .شد خواهند

o . يرفعال و سا  ”تا هفته“و  ”از هفته“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”يهفتگ“كه نوع گزارش  يزمان :يهفتگ 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف
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p . :يرفعال و سا  ”تا ماه“و  ”از ماه“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ماهانه“كه نوع گزارش  يزمان ماهانه 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

q . يرفعال و سا  ”تا فصل“و  ”از فصل“، ”تا سال“، ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”سه ماهه“كه نوع گزارش  يزمان :فصلي 
  خواهند شد.  يرفعالغ يختار يلترهايف

r . :يرفعالغ يختار يلترهايف يرفعال و سا ”تا سال“و  ”از سال“ يلترهايباشد، ف ”ساالنه“كه نوع گزارش  يزمان ساالنه 
  خواهند شد. 

ارش انتخابي قابل مشاهده و انتخاب خواهند بود. در ذيل به بررسي آنها اين فيلتر ها بسته به نوع گز يخ:تار يلترهايف . 5
  .گرددميپرداخته 

k . بازه مشخص  يك يانپا يقدق يختار ”يختا تار“بازه و با  يكشروع  يقدق يختار ”يخاز تار“ يلتربا ف :يختا تار يخاز تار
  .است اجباري فيلترها اين دوي هر انتخاب ”يكل“ و "روزانه". در حالت شوديم

l . :يريگبازه گزارش يانسال پا ”تا سال“و با  يريگبازه گزارش يكسال شروع  ”از سال“ يلتربا ف از سال و تا سال 
 سال و آغاز سال تعيين ”هفتگي“ و ”ماهانه“ ،”ماهه سه“ ،”ساالنه“ گزارش هايحالت تمام در. شوديمشخص م

  .است اجباري گزارش پايان
m . :يريگبازه گزارش يانفصل پا ”تا فصل“و با  يريگبازه گزارش يكفصل شروع  ”از فصل“ يلتربا ف از فصل و تا فصل 

  است. ياجبار يلتردو ف ينانتخاب ا ”فصلي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م
n . :مشخص  يريگبازه گزارش يانماه پا ”تا ماه“و با  يريگبازه گزارش يكماه شروع  ”از ماه“ يلتربا ف از ماه و تا ماه

  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”ماهانه“ گزارش حالت در. شوديم
o . :يريگبازه گزارش يانهفته پا ”تا هفته“و با  يريگبازه گزارش يكهفته شروع  ”از هفته“ يلتربا ف از هفته و تا هفته 

  .است اجباري فيلتر دو اين انتخاب ”هفتگي“ گزارش حالت در. شوديمشخص م
ها را مشاهده كرد. گزارش كليه شركتبا انتخاب همه در گزارش مديريتي اين امكان هست كه بتوان فيلترشركت:  . 6

شود. ها انجام ميتمام شركتو يا خطوط انتخابي اگر در اين حالت جستجو انجام شود، گزارش براي تمام خطوط 
و يا تعدادي (انتخاب همه) اس كليه هاي خاصي را انتخاب كرد و گزارش را بر اسشركت و يا شركتتوان ميهمچنين 

  از خطوط يك شركت مشاهده كرد.
گزارش  comboboxتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از خطوط اين  ”انتخاب همه“در صورتي كه گزينه فيلترخط:  . 7

كدام از خطوط انتخاب نشده باشند، با انتخاب دكمه جستجو پيغام  اگرهيچگردد. تنها براي خط انتخاب شده برمي
 خطايي نمايش داده خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك خط را انتخاب كنيد. 

با توجه به كشور مربوطه خطوط را اين امكان هست كه بتوان  خطوط برون مرزي در گزارش مديريتي فيلتر كشور: . 8
يا چند كشور، خطوط مشترك با اين كشور ها در چك ليست خط نمايش داده خواهد فيلتر كرد. در صورت انتخاب يك 

 شد.

با توجه به شركت مربوطه اين امكان هست كه بتوان  خطوط برون مرزي در گزارش مديريتي :ايبرق منطقهفيلتر  . 9
مجاور آنها در  خطوط را فيلتر كرد. در صورت انتخاب يك يا چند شركت، خطوط مشترك اين شركت ها با كشور هاي

 چك ليست خط نمايش داده خواهد شد.
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  روزانهگزارش    6.3.2.3.1
 روز كيتفك بهرا  يبازه انتخاب نيدر ا يو انرژ شوديگرفته م يگريمشخص د خيمشخص تا تار خيتار كياز  روزانهگزارش 

  انتخاب نمايد.گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .گردانديبرم

  
  يكل گزارش   6.3.2.3.2

 در. گردانديبرم  را يانتخاب بازه نيا در يانرژ جمع و شوديم گرفته يگريد مشخص خيتار تا مشخص خيتار كياز  يگزارش كل
گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .شوديم داده شينما ديگر يباال در گزارش خيتار بازه گزارش نيا

  انتخاب نمايد.

هاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  جا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام خطوطدر اين :شركتبه تفكيك 
رديف داده براي هر نوع  چهارشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر شركت در آن بازه براي آن شركت نمايش داده مي انتخابي
  دارد. در دو سر خط انرژي

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك شركت گريد گزارش كلي

 ابتدا برداربهره - 1

 بهره بردار انتها - 2

 خط - 3

 كد يكتاي صنعت برق - 4

 كد خط - 5

 بازه تاريخ - 6

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 7
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 مجموع - 8

هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيدر صورتي كه هيچ يك از خطوط هيچ كدام از شركت
ها شود. در پايان گزارش جمع كل مقادير هر نوع انرژي براي تمام شركتنمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“پيغام 

صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در اين بازه  شود.نمايش داده ميدر بازه مورد نظر با رنگ آبي 
  اند.مقدار صفر را نشان داده

  
 انتخابيهاي شركتيا  هاشركتو يا خطوط انتخابي كليه  جا جمع مقدار يك نوع انرژي براي تمام خطوطدر اين :به تفكيك خط

در دو  رديف داده براي هر نوع انرژي چهار خطشود. بدين ترتيب دراين نوع گزارش هر نمايش داده مي خطدر آن بازه براي آن 
  دارد. سر خط

  هاي زير است:شامل ستون به تفكيك خطگريد گزارش كلي 

 ابتدا برداربهره - 1

 بهره بردار انتها - 2

 خط - 3

 كد يكتاي صنعت برق - 4

 كد خط - 5

 بازه تاريخ - 6

 ساعتهاي مقدار انرژي در هر ستون - 7

 مجموع - 8

هاي انتخابي فرمول نداشته باشند، ها در بازه زماني مورد نظر از نوع انرژيدر صورتي كه هيچ يك از خطوط هيچ كدام از شركت
 "اكتيو دريافتي"براي خطوط انتخاب شده از هر شركت دو رديف جمع شود. نمايش داده مي ”اطالعات مورد نظر يافت نشد“پيغام 
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صفر بودن مقادير در اين گزارش به معني اين است كه كنتورها در . شودميدر خروجي گزارش نمايش داده  "اكتيو ارسالي"و 
  اند.اين بازه مقدار صفر را نشان داده

  
  هفتگي گزارش   6.3.2.3.3

شود و به يك هفته مشخص ديگر در سال معين ديگري ختم اين گزارش از يك هفته مشخص در يك سال مشخص شروع مي
 گزارش  در اين شود.گزارش دو ستون سال و هفته وجود دارد. در پايان هر هفته جمع كلي هفته نمايش داده مي شود. در اينمي

شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط ديده نمي ”تاريخ ديسمانت“، ستون را براي همه شركت ها بگيريمزماني كه گزارش 
  شود.آورده نمي

  هاي زير است:شامل ستون اين گزارشگريد : به تفكيك شركت

 ابتدا برداربهره - 1

 بهره بردار انتها - 2

 خط - 3

 كد يكتاي صنعت برق - 4

 كد خط - 5

 سال - 6

 هفته - 7

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 8

  مجموع - 9
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  هاي زير است:گزارش شامل ستوناين گريد : خطبه تفكيك 

 ابتدا برداربهره - 1

 بهره بردار انتها - 2

 خط - 3

 كد يكتاي صنعت برق - 4

 كد خط - 5

 سال - 6

 هفته - 7

 هاي مقدار انرژي در هر ساعتستون - 8

  مجموع - 9
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  گزارش ماهانه   6.3.2.3.4

شود، گزارش گرفته در گزارش ماهانه از ابتداي ماه مشخصي در سال معيني تا انتهاي ماه مشخصي در سالي كه تعيين مي
شود. همه چيز در اين گزارش مشابه انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”به تفكيك شركت“حالت  دوشود. اين گزارش نيز در مي

شود و گيرد و نام ماه در آن ستون آورده ميقرار مي ”ماه“ستون  ”هفته“گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 
شركت ها را براي همه زماني كه گزارش  گزارش  . در اينكندميانرژي، جمع هر ماه را محاسبه  هفتهگزارش به جاي جمع هر 

  شود.شود و در گزارش يك خط جمع ماهانه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“، ستون بگيريم

  فصليگزارش    6.3.2.3.5
شود، گزارش گرفته از ابتداي فصل مشخصي در سال معيني تا انتهاي فصل مشخصي در سالي كه تعيين مي فصليدر گزارش 

شود. همه چيز در اين گزارش مشابه انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”كتبه تفكيك شر“حالت  دوشود. اين گزارش نيز در مي
شود گيرد و نام فصل در آن ستون آورده ميقرار  مي ”فصل“ستون  ”هفته“گزارش هفتگي است، با اين تفاوت كه به جاي ستون 

كليه “جا نيز زماني كه گزارش در وضعيت . در اينكندميو گزارش به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر فصل را محاسبه 
  شود.شود و در گزارش يك خط جمع سه ماهه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“باشد، ستون  ”هاشركت

  گزارش ساالنه   6.3.2.3.6
دو ز در شود. اين گزارش نياز ابتداي سال مشخصي تا انتهاي همان سال يا سال ديگري، گزارش گرفته مي ساالنهدر گزارش 

شود. همه چيز در اين گزارش مشابه گزارش هفتگي است، با اين تفاوت انجام مي ”به تفكيك خط“ و ”به تفكيك شركت“ حالت
جا  نيز زماني كه گزارش . در اينكندميوجود ندارد و به جاي جمع هر هفته انرژي، جمع هر سال را محاسبه  ”هفته“كه ستون 

  شود.شود و در گزارش يك خط جمع ساالنه خط آورده نميديده نمي ”تاريخ ديسمانت“د، ستون باش ”هاكليه شركت“در وضعيت 
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  خطوط به تفكيك ايستگاه
نمايد. اين گزارش تقريبا گيري گزارشدر اين گزارش كاربر مي تواند از تمامي خطوط داخلي، تبادلي و برون مرزي بصورت روزانه 

در رسيدن كاربر به خط مورد نظر به او  "نيروگاه"و  "پست"كه در اين گزارش چك ليست هاي  باشدميمشابه گزارش خطوط 
  كمك ميكنند.

  :است ريز يهاستون شامل خط گزارش ديگر يكل صورت به

 بردار بهره نام . 1

 ستگاهيا نوع . 2

 ستگاهيا . 3

 برق صنعت يكتاي كد . 4

 خط . 5

 برق صنعت يكتاي كد . 6

 خط كد . 7

 خط نوع . 8

 خيتار . 9
 يانرژ . 10
 ساعت 24انرژي در هر ساعت و مجموع  ستون هاي مقدار . 11

 تاريخ ديسمانت . 12

 فرمول پشتيبان . 13

  به تفكيك ايستگاهوط خط مديريتي گزارش يلترهايف
همه "با انتخاب مورد نياز است. از اين دراپ دان مي توان  انواع خطوطانتخاب اين مورد براي دسترسي به گزارش نوع خط: 

  تبادلي و برون مرزي گزارش گرفت.از تمامي خطوط اعم از داخلي،  "موارد

 از يكي اساس بر تواند يم كاربر. باشدمي "فعال ريغ" و "فعال" ،"موارد همه" حالت سه شامل فرمول تيوضع :فرمول تيوضع
 مربوطهفرمول  بودن فعال تيوضع گرفتن نظر در با هستند لتريف نيا يدارا كه ييها گزارش. دينما لتريف را گزارش حالت سه نيا

 .دهند يم شينما و محاسبه را جينتا

براي اخذ گزارش انتخاب شود، تنها تجهيزاتي در ليست خطوط نمايش خواهند شد كه فرمول فعال  "فعال"صورتي كه فرمول  در
  انتخاب شود، خطوطي در ليست لود خواهد شد كه فرمول غير فعال داشته باشند. "غير فعال"داشته باشند و همچنين اگر حالت 

از آن جايي كه نوع انرژي روي فيلترهاي ديگر اثري ندارد، انتخاب آن در هر زمان پيش از انتخاب دكمه جستجو : يانرژ نوع
بر  گيري چهار نوع انرژيدر گزارش ”اكتيو“است. با انتخاب نوع  ”راكتيو“و  ”اكتيو“جا  شامل پذير است. نوع انرژي در اينامكان

  شود:زير براي هر خط موجود در شركت انتخاب شده محاسبه مي اساس محل قرارگيري پست
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  انرژي اكتيو ارسالي ابتدا - 
  انرژي اكتيو ارسالي انتها - 
  انرژي اكتيو دريافتي ابتدا - 
 انرژي اكتيو دريافتي انتها - 

به و نمايش در صورتي يك ايستگاه ابتداي خط تبادلي، داخلي و يا برون مرزي باشد تنها بخش ابتدا در خروجي گزارش محاس
  داده مي شود و در صورتي كه انتهاي خط باشد، انتها نمايش داده مي شود.

از اين دراپ دان كاربر مي تواند تجهيزات لود شده در چك ليست باكس ها را بر اساس سطح  سطح ولتاژ اتصال به شبكه:
  ولتاژ اتصال به شبكه آنها فيلتر كرد.

  باشد. " روزانه"تواند كه مي كندميا تعيين نوع بازه مورد نظر گزارش ر: گزارش نوع

ها را مشاهده كرد. اگر در اين گزارش كليه شركتبا انتخاب همه در گزارش مديريتي اين امكان هست كه بتوان : لترشركتيف
شركت توان ميهمچنين شود. ها انجام ميتمام شركتو يا خطوط انتخابي حالت جستجو انجام شود، گزارش براي تمام خطوط 

 و يا تعدادي از خطوط يك شركت مشاهده كرد.(انتخاب همه) هاي خاصي را انتخاب كرد و گزارش را بر اساس كليه و يا شركت

در اين گزارش مي تواند بر اساس پستي كه خط در آن نصب شده است، تجهيزات لود شده در چك ليست خط  فيلتر پست :
 را فيلتر نمود.

ارش مي تواند بر اساس نيروگاهي كه خط در آن نصب شده است، تجهيزات لود شده در چك ليست در اين گز :فيلتر نيروگاه
 خط را فيلتر نمود.

گزارش تنها براي  comboboxتيك نخورده باشد، با انتخاب يكي از خطوط اين  ”انتخاب همه“در صورتي كه گزينه : لترخطيف
خاب نشده باشند، با انتخاب دكمه جستجو پيغام خطايي نمايش داده كدام از خطوط انت اگرهيچگردد. خط انتخاب شده برمي

  خواهد شد مبني بر اين كه بايد يك خط را انتخاب كنيد. 

  روزانهگزارش 
 روز كيتفك بهرا  يبازه انتخاب نيدر ا يو انرژ شوديگرفته م يگريمشخص د خيمشخص تا تار خيتار كياز  روزانهگزارش 

  انتخاب نمايد.گيري گزارشكاربر مي تواند يك يا چند شركت يا خط را براي  .گردانديبرم
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  ترانسفورماتور عبوري
 خط“ و ”خط“ مشابه تقريباً شود،مي استفاده بخش اين در كه فيلترهايي. شودمي آورده ترانس مديريتي گزارش بخش اين در

 ”ترانس“توان مي آن، انتخاب از پس و گيردمي قرار "نيروگاه" يا و ”پست“ فيلتر ”خط“ فيلتر جاي به جااين در اما است، ”تبادلي
  .كرد انتخاب را

  :است زير موارد شامل ترانس كلي طورب

 بردارنام بهره - 1

 نوع انرژي - 2

 نوع ايستگاه - 3

 ايستگاه - 4

 تاريخ - 5

 ساعت 24هاي مقدار انرژي در هر ساعت و مجموع ستون - 6

  تاريخ ديسمانت - 7

هاي ديگري نمايش داده شود. تجهيز اين بخش ها ديده نشوند و ستونبسته به نوع گزارش ممكن است بعضي از اين ستون
  است، انتخاب كرد. ”ترانس“را كه شامل  يا نيروگاه است و با انتخاب آن مي توان زيرتجهيزهاي آن پست "نيروگاه"ويا  ”پست“

  مصرف
ايستگاه مورد نظر (نيروگاه و پست) انتخاب مي شود و بر اساس ايستگاه انتخابي تجهيزات  ،شركت انتخابيبر اساس مصرف گزارش 

   فيلتر شده و خروجي ميدهد.  با احتساب تنها فرمول هاي فعالرا ) و فيدرهاي مستقل هاترانس( كه فرمول مصرف دارند 

 نده و غير توليد پراكنده نيز فراهم است.توليد پراكي هانيروگاههمچنين امكان فيلتر كردن نتيجه گزارش بر اساس 
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  باشد. "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي 

شامل همه  مصرفهمچنين دراپ داون نوع  دهدميانجام  "C"و  "DG"وظيفه فيلتر كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه 
تفريق  "است كه درواقع مقدار مصرف ارسالي و مصرف داخلي  –مصرف دريافتي  –تفريق انرژي دريافتي و ارسالي  –موارد 

است. اگر (اكتيو / راكتيو ) همانطور كه از نام ش بر مي ايد تفاضل مصرف ارسالي از مصرف دريافتي  "انرژي دريافتي و ارسالي 
تفريق انرژي  "داون انتخاب شود در خروجي سه سطر با نام هر سه مصرف  پرا از درا "دريافتي و ارساليتفريق انرژي  "گزينه 

و مقاديرشان نمايش داده  مي شود و در صورتي كه يكي از آنها مقدار  "مصرف ارسالي –مصرف دريافتي  –دريافتي و ارسالي 
  نداشته باشد نمايش داده نمي شود. 

  بدون فيلتري در خروجي منعكس ميگردد. هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه 

  .گرددمياين فيلتر صرفا در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير ميگذارد و در خروجي در قالب ستوني منعكس ن

 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشراي ب "مصرف" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3

  )است نيروگاه پايه اطالعات در ظرفيتي بنديدسته فيلد همان dg از منظور(نكته : 

  دارد. كل-ه تفكيك روزهمچنين اين گزارش راديو باتني تحت عنوان ب

ميتوان كل انرژي محاسبه شده براي شركت يا شركت هاي انتخابي را فارغ از نام آنها و نوع تجهيز   ,در صورت انتخاب اين گزينه
  مشاهده نمود.و ايستگاه براي يك روز 

همانند راديو باتن به تفكيك روز عمل ميكند.و ميتوان مجموع شركت مانند ساير گزارشات -راديو باتن با عنوان به تفكيك روز
  انرژي هر يك از شركت ها را در بازه ي تعيين شده به تفكيك مشاهده نمود.
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  فيدر
در صورتي كه  .شوداستفاده مي ”فيدر“از  ”ترانس“است و تنها در آن به جاي  ”ترانس“همه چيز در آن مشابه گزارش مديريتي 

هاي شركتاستفاده شود، كاربر مي تواند از ميزان تبادالت برون مرزي  “فيدر هاي برون مرزي“از فيلتر  “نوع فيدر“از دراپ دان 
مي گردند كه در تبادالت برون مرزي دخيل  نمايد. در اين حالت تنها فيدر هايي در چك ليست ها لودگيري گزارشتوزيع 

 هستند.

   توليد
مابقي گزارشات  مشابه تقريباً شود،مي استفاده بخش اين در كه فيلترهايي. شودمي آورده توليد مديريتي گزارش بخش اين در

واحد “توان مي ،مورد نظرشركت و نيروگاه (هاي)  انتخاب از پسكه  گيردمي قرار فيلترهاي مخصوص توليد جااين در اما ،است
  .كرد انتخاب را ”نيروگاهي

  :است زير موارد شامل خروجي گزارش توليد كلي طورب

  وع انرژي : كه شامل توليد خالص اكتيو ، توليد ناخالص اكتيو ، توليد راكتيو ، جذب راكتيو  و مصرف از شبكه است. ن - 1

  ماهانه ، فصلي و ساالنه است.نوع گزارش : كه شامل روزانه ، كلي ، هفتگي ،  -2

  از تاريخ و تا تاريخ  – 3

  وضعيت فرمول : كه شامل فعال و غير فعال است  -4

  .  باشدميسطح ولتاژ اتصال به شبكه : كه شامل تمام سطح ولتاژ هاي موجود  – 5

  گزارش به تفكيك روز ، نيروگاه ، شركت ، واحد نيروگاهي ، نوع واحد نيروگاهي و سطح ولتاژ – 6

  پراكنده ديتولي هانيروگاه فقط و گزارش پراكنده ديتولي هانيروگاه بدونگزارش  – 7
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  يده استگرد هيتعب "موارد همه" نهيگز انضمام به ولتاژهاهاي گزينه  باكس كمبو درسطح ولتاژ اتصال به شبكه: 

   باشدمي انتخاب قابل گزارش يكل يخروج حالت در تنها باتن ويراد

  گرددمي نييتع قابل و فعال "ولتاژ سطح" به مربوط "باكس كمبو" ولتاژ سطح كيتفك به باتن ويراد انتخاب با 

  گرددمي  لتريف يانتخاب ولتاژ سطح براساس زين يروگاهين واحد و روگاهين ستيل چك ولتاژ سطح لتريف انجام با

  شود اعمال گروه بندي يخروج يرو بر آن براساس و دارد وجود ولتاژ سطح ستون زين گزارش يخروج در

  

 را يخروج و كرده عمل يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس لتريف نيادر اين حالت : سطح ولتاژ كيتفك به
  .دينمامي  لتريف نيهمچن و يبند دسته يروگاهين واحد شبكه به اتصال ولتاژ سطح براساس

  

  
  
 

توليد پراكنده و غير ي هانيروگاهامكان فيلتر كردن نتيجه گزارش بر اساس  :توليد پراكنده و غير توليد پراكندهي هانيروگاه
 مصرف فراهم است توليد پراكنده نيز مانند

  باشد. "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي 

  .دهدميانجام  "C"و  "DG"وظيفه فيلتر كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه 

  بدون فيلتري در خروجي منعكس ميگردد. هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه 

  .گرددمياين فيلتر صرفا در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير ميگذارد و در خروجي در قالب ستوني منعكس ن
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 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشبراي  "مصرف" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3

  )است نيروگاه پايه اطالعات در ظرفيتي بنديدسته فيلد همان dg از منظور(نكته : 

  

 ديتول يتكنولوژ و روگاهين ديتول يتكنولوژ يلترهايف :نيروگاهي واحد ديتول يتكنولوژ و روگاهين ديتول يتكنولوژ يلترهايف
 . دارند قرار "همه انتخاب" تيوضع كه در است و باكس ستيل چك دوبه صورت  نيروگاهي واحد

را تحت تاثير قرار دهد. (مانند  "واحد نيروگاهي"و   "نيروگاه"با تغيير هر يك از فيلتر هاي گزارش كه چك ليست باكس هاي 
تكنولوژي توليد ") چك ليست باكس هاي  "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "فيلترهاي 

  دوباره لود شده و در وضعيت انتخاب همه قرار مي گيرد. "تكنولوژي توليد واحد نيروگاهي"و  "نيروگاه

مي  "يروگاهين واحد ديتول يتكنولوژ" نيز باعث لود شدن مجدد چك ليست باكس "نيروگاه"ت باكس ايجاد تغيير در چك ليس
 شود.   

  
  :است زير موارد شامل خروجي گزارش توليد كلي طورب

 بردارنام بهره - 1

 تاريخ - 2

 بازه تاريخ - 3

 نوع انرژي - 4

 نيروگاه  - 5

 كد يكتاي صنعت برق نيروگاه - 6

 واحد نيروگاهي - 7

 نيروگاهيكد يكتاي صنعت برق واحد  - 8

 نيروگاهنوع  - 9

 نوع واحد نيروگاهي - 10

 سطح ولتاژ اتصال به شبكه - 11

 هاي مقدار انرژي در هر ساعت ونست - 12

 ساعت 24مجموع  - 13

 تاريخ ديسمانت - 14
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اين بخش  ايستگاههاي ديگري نمايش داده شود. ها ديده نشوند و ستونبسته به نوع گزارش ممكن است بعضي از اين ستون
  است، انتخاب كرد. ”واحد نيروگاهي“را كه شامل  نيروگاهاست و با انتخاب آن مي توان زيرتجهيزهاي آن  "نيروگاه"

  

  
  

  مانند ساير گزارشات امكان دريافت نتيجه گزارش به صورت فايل اكسل نيز وجود دارد.

  تبادالت
هاي تبادلي العات مربوط به پستگزارش تنها اطاين گزارش مشابه گزارش كلي و مديريتي ترانس است، با اين تفاوت كه در اين 

 شود.) نمايش داده ميكنندهاي توزيع را ثبت مياطالعات تبادل بين شركتكه  مجازي هاي(پست

  پراكنده يدتول/انرژي
توليد ي اهنيروگاهاست، با اين تفاوت كه در اين گزارش تنها اطالعات مربوط به  توليداين گزارش مشابه گزارش كلي و مديريتي 

) است روگاهين هيپا اطالعات در يتيظرف يبنددسته لديف همان dg از منظورو  است  DGها آننوع  پراكنده (نيروگاه هايي كه
  شود.نمايش داده مي
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  كنتور نصب
را در اين بخش گزارش مي توان براي يك شركت اطالعات مربوط به محل نصب، تاريخ نصب و تاريخ انفصال كنتورهاي آن 

  مشاهده كرد. فيلترهاي موجود در اين گزارش عبارت است از:
  شركت - 1
  تاريخ نصب از - 2
  تاريخ نصب تا  - 3
  تاريخ انفصال از - 4
  تاريخ انفصال تا - 5

  

  آماري
دهد. اين گزارش شامل بخش هاي ها را نشان مياين بخش وضعيت كنتورهاي نصب شده در شبكه برق كشور و محل نصب آن

  زير است:

 كنتورمحل نصب  - 1

 آماري نيروگاه - 2

 آماري پست - 3

 آماري خط - 4

 آماري منطقه - 5

 آماري كل كشور - 6

  كنتورهاي ديسمانت شده - 7
 ياختصاص نيمشترك يآمار - 8

Commented [mh4]  : وقتی اين گزارش به بخش اماری منتقل شد
می بايست اينجا هم اپديت شود
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 آماري تجهيزات - 9

 آماري نصب فيزيكي كنتور - 10

 هانيروگاهآماري ايستگاه باالدست  - 11

  كنتورمحل نصب 
 : شماره سريال كنتور،وجود داردفيلتر  سهدهد. در باالي اين گزارش ها را نشان مياين گزارش محل نصب كنتورها و وضعيت آن

در صورتي كه در  .IPو  شودميكه كمبو آن با انتخاب حوزه جغرافيايي تكميل  ايستگاه محل نصب ،حوزه جغرافيايي محل نصب
در غير اين صورت، شماره سريال تمام  ؛گرددبراي شماره سريال كنتور وارد شده برمي اي وارد شود، گزارشاين بخش شماره

  هاي زير است:دهد، شامل ستونگردد. گريدي كه گزارش را نمايش ميكنتورهاي شبكه برمي

 شماره سريال - 1

 مدل - 2

 نصب محل جغرافيايي حوزه - 3

 نصب محل ايستگاه - 4

 برداريتاريخ آغاز بهره - 5

 برداريبهرهتاريخ پايان  - 6

7 - DCU )DCU  (بودن يا نبودن 

 مرزي بودن يا نبودن)مرزي (برونبرون - 8

9 - PLC PLC) (بودن يا نبودن 

10 - PSTN PSTN) (بودن يا نبودن 

11 - GSM) GSM (بودن يا نبودن 

12 - Fiber )Fiber (بودن يا نبودن 

13 - APN )APN (بودن يا نبودن 

  قرائت اتوماتيك (اتوماتيك بودن يا نبودن قرائت كنتور) - 14
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از تاريخ روز باشد، كنتور فعال به حساب تر بزرگبرداري آن برداري نداشته باشد يا تاريخ پايان بهرهاگر كنتوري تاريخ پايان بهره
  آيد.مي

تيك خوردن چك باكس به معني بودن كنتور در آن وضعيت و خالي بودن چك باكس به معني  11تا  5هاي در ستون نكته:
وضعيت است. در صورتي كه چك باكس با رنگ خاكستري پر شده باشد، به معني نامشخص بودن وضعيت نبودن كنتور در آن 

  آن ستون براي كنتور است.

  ور شامل موارد زير است:نتجزئيات ك

 حوزه زماني - 1

 كالس دقت - 2

 ضريب كالس دقت - 3

 نسبت جريان - 4

 نسبت ولتاژ - 5

 بودن كنتور PLCدر صورت  PLCشماره تماس  - 6

 بودن كنتور PSTNورت در ص PSTNشماره تماس  - 7

 بودن كنتور GSMدر صورت  GSMشماره تماس  - 8

 افزارنرم - 9

10 - Fiber IP 
11 - APN IP 

 يينفرزند در پا جدول يكشود، محل نصب آن در  يككل در جدول كنتور يالشماره سر يكه رو يزمان: نصب محل - 
  :است ستون سه شامل گريد اين. شوديداده م يشصفحه نما

  برداربهره - 1

 نصبمحل ايستگاه  - 2

 محل نصب - 3

 برداري فرمولتاريخ آغاز بهره - 4

 برداري فرمولتاريخ پايان بهره - 5

  شود.در باالي اين گريد نوع تجهيز نمايش داده مي :نكته

   شود.پر مي ”محل نصب“براساس  “نصبايستگاه محل “و فيلتر  ”برداربهره“بر اساس  ”محل نصب“ 
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انتخاب شده است. با كليك روي شماره سريال جزئيات آن در بخش زير  37003700براي مثال در عكس باال شماره سريال 

دهد كه اين كنتور روي آمده است و نشان مي ”محل نصبايستگاه “گريد نمايش داده شده و همچنين محل نصب آن در گريد 
  قرار دارد. ”EH731“ خط روي  ”اماميه“است و در پست  ”برق منطقه اي آذربايجان“نصب است. اين كنتور مربوط به  خط يك

  هاي موجود كنتور مربوطه را نيز مشاهده نمود.فرمولتوان كليه مي "فرموالسيون"در تب 

  نيروگاه آماري
نصب شده است. اين بخش داراي يك گريد پدر و يك گريد دهد كه روي هر واحد نيروگاهي چه كنتورهايي اين گزارش نشان مي

دهد. گريد فرزند جزئيات كنتورهاي يك فرزند است. گريد پدر نام واحدهاي نيروگاهي و تعداد كنتورهاي هر كدام را نشان مي
  هاي زير است:دهد. گريد اصلي داراي ستونواحد نيروگاهي انتخاب شده در باال را نشان مي

 ي (قابل كليك)واحد نيروگاه - 1

 نيروگاه - 2

 برداربهره - 3

 تعداد كنتور - 4

 برداري واحد نيروگاهيتاريخ آغاز بهره - 5

 برداري واحد نيروگاهيتاريخ پايان بهره - 6

واحد “و  ”نيروگاه“، ”برداربهره“سازي جستجو وجود دارد و مي توان گزارش را بر اساس در باالي اين گريد سه فيلتر براي بهينه
بر اساس  ”واحد نيروگاهي“ comboboxانتخاب شده و  ”برداربهره“بر اساس  ”نيروگاه“ comboboxد. بهينه كر ”نيروگاهي

  شوند.شود و تنها نيروگاه ها و واحدهاي نيروگاهي فعال نشان داده ميانتخاب شده پر مي ”نيروگاه“

 اين. شوديپر م ”يروگاهيواحد ن يكنتورها“ يروگاهي،ن ياز واحدها يكي يرو يكبا كل :يروگاهيواحد ن يكنتورها - 
  :است زير هايستون شامل گريد
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 واحد نيروگاهي - 1

 شماره سريال كنتور - 2

 مدل كنتور - 3

 PLCشماره  - 4

 PSTNشماره  - 5

 GSMشماره  - 6

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 7

 كنتور برداريبهره پايان تاريخ - 8

  

 

 واحد فرموالسيون انرژي، نوعتوان مي نيروگاهي واحد كنتورهاي گريد زير در: يروگاهيواحد ن فرموالسيون - 
 يا بودن دارا وضعيت نبودن، يا بودن شده محاسبه وضعيت نبودن، يا بودن فعال وضعيت ذينفغ، شركت نيروگاهي،

  . نمود مشاهده برداريبهره پايان و آغاز تاريخ انرژي، مقدار كمترين و نيبيشتر پشتيبان، فرمول نبودن
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  پست آماري
دهد كه روي هر پست چه كنتورهايي نصب شده است. اين بخش داراي يك گريد پدر و چهار گريد فرزند مياين گزارش نشان 

دهد. ها و تعداد كنتورهاي هر كدام را نشان مياست كه به صورت چهار بخش در كنار يكديگر قرار گرفته اند. گريد پدر نام پست
شوند. تعداد ا هستند كه بر اساس پست انتخاب شده در باال پر ميچهار بخش شامل ترانس، فيدر، خطوط ابتدا و خطوط انته

شود، با جمع تعداد كنتورهاي ترانس و فيدر برابر است و جمع تعداد كنتورهاي كنتورهايي كه براي هر پست نمايش داده مي
  ي زير است:هاشود.گريد اصلي داراي ستونخطوط ابتدا و خطوط انتها در جمع تعداد كنتورهاي پست وارد نمي

 پست (قابل كليك) - 1

 برداربهره - 2

 تعداد كنتور - 3

 برداري پستتاريخ آغاز بهره - 4

 برداري پستتاريخ پايان بهره - 5

بهينه كرد.  ”پست“و ”برداربهره“سازي جستجو وجود دارد و مي توان گزارش را بر اساس در باالي اين گريد دو فيلتر براي بهينه
combobox “شود.انتخاب شده پر مي ”برداربهره“بر اساس  ”پست  

توان مي همچنين ،كنتور باشند يكه دارا شونديداده م يشنما يرتجهيزاتيفرزند تنها ز يدهايدر گر :فرزند يدهايگر - 
 مشاهده فرزند گريد زير در زيرتجهيز هر نام روي بر كليك با  آن كنتورهاي اساس بر را زيرتجهيز هر فرموالسيون

  .كرد

  ترانس
هاي پست انتخاب شده در باال چه دهد كه روي ترانسشود و نشان ميها پر ميبا كليك روي يكي از پست ”ترانس“گريد 

  هاي زير است:كنتورهايي وجود دارد. اين گريد شامل ستون

 ترانس - 1

 شماره سريال كنتور - 2

 مدل كنتور - 3

 PLCشماره  - 4

 PSTNشماره  - 5

 GSMشماره  - 6

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 7
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  برداري كنتوربهرهتاريخ پايان  - 8

  

اند و هايي كه براي اين پست تعريف شدهانتخاب شده است و در زير ترانس ”فارساي برق منطقه“از  ”آباده“در شكل باال پست 
همچنين در گريد پايين تر فرموالسيون مربوط به هريك از اين ترانس ها قابل مشاهده اند.داراي كنتور هستند، نمايش داده شده

  است.

  رديف
دهد كه روي فيدرهاي پست انتخاب شده در باال چه كنتورهايي شود و نشان ميها پر ميبا كليك روي يكي از پست ”فيدر“گريد 

  هاي زير است:وجود دارد. اين گريد شامل ستون

 فيدر - 1

 شماره سريال كنتور - 2

 مدل كنتور - 3

 PLCشماره  - 4

 PSTNشماره  - 5

 GSMشماره  - 6

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 7
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 برداري كنتورتاريخ پايان بهره - 8

 

  خطوط ابتدا
هايي كه پست انتخاب شده در باال دهد كه روي خطشود و نشان ميها پر ميبا كليك روي يكي از پست ”خطوط ابتدا“گريد 

  هاي زير است:ها قرار مي گيرد، چه كنتورهايي وجود دارد. اين گريد شامل ستونابتداي آن

 خط - 1

 كد خط - 2

 تهابردار انبهره - 3

 شماره سريال كنتور - 4

 مدل كنتور - 5

 PLCشماره  - 6

 PSTNشماره  - 7

 GSMشماره  - 8

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 9

  برداري كنتورتاريخ پايان بهره - 10

  خطوط انتها
هايي كه پست انتخاب شده در باال دهد كه روي خطشود و نشان ميها پر ميبا كليك روي يكي از پست ”انتهاخطوط “گريد 

  هاي زير است:قرار مي گيرد، چه كنتورهايي وجود دارد. اين گريد شامل ستونها انتهاي آن

 خط - 1
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 كد خط - 2

 بردار ابتدابهره - 3

 شماره سريال كنتور - 4

 مدل كنتور - 5

 PLCشماره  - 6

 PSTNشماره  - 7

 GSMشماره  - 8

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 9

 برداري كنتورتاريخ پايان بهره - 10

  آماري خط
خط چه كنتورهايي نصب شده است. اين بخش داراي يك گريد پدر و يك گريد فرزند دهد كه روي هر اين گزارش نشان مي

دهد. گريد فرزند مشخصات است كه در زير گريد پدر قرار مي گيرد. گريد پدر نام خط ها و تعداد كنتورهاي هر كدام را نشان مي
شود، با جمع تعداد كنتورهاي گريد فرزند ه ميدهد. تعداد كنتورهايي كه براي هر خط نمايش دادكنتورهاي هر خط را نشان مي

  ، همچنين اين امكان وجود دارد كه فرموالسيون هر خط را بر اساس خط انتخاب شده مشاهده كرد.برابر است

  هاي زير است:گريد اصلي داراي ستون

 خط (قابل كليك) - 1

 كد خط - 2

 بردار ابتدابهره - 3

 بردار انتهابهره - 4

 تعداد كنتور - 5

 رداري خطبتاريخ آغاز بهره - 6

 برداري خطتاريخ پايان بهره - 7

بردار بهره“و  ”بردار ابتدابهره“سازي جستجو وجود دارد و مي توان گزارش را بر اساس در باالي اين گريد سه فيلتر براي بهينه
  شود.پر مي ”بردار انتهابهره“و  ”بردار ابتدابهره“بر اساس  ”خط“ comboboxبهينه كرد.  ”خط“و  ”انتها

خط انتخاب  يكه رو دهديو نشان م شوديها پر ماز خط يكي يرو يكبا كل ”خط يكنتورها“ يدگر: خط كنتورهاي - 
  است: يرز يهاشامل ستون يدگر ينوجود دارد. ا ييكنتورها شده در باال چه

 خط - 1

 كد خط - 2

 شماره سريال كنتور - 9

 مدل كنتور - 3
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 PLCشماره  - 4

 PSTNشماره  - 5

 GSMشماره  - 6

 كنتور برداريتاريخ آغاز بهره - 7

  برداري كنتورتاريخ پايان بهره - 8

  
هايي نمايش داده انتخاب شده است و در گريد پدر خط ”اي آذربايجانبرق منطقه“شركت  ”بردار ابتدابهره“در شكل باال در فيلتر 

ها برداري آنبرداري و پايان بهرهگيرد و تعداد كنتورهاي هر كدام و تاريخ آغاز بهرهها قرار مياند كه اين شركت ابتداي آنشده
مشخصات توان ميكليك شده است و در گريد فرزند  ”آگارات - سونگون“نمايش داده شده است. در گريد پدر روي خط 

  اند، مشاهده كرد.وي اين خط نصب شدهكنتورهايي را كه ر

  آماري منطقه
اي چه تجهيزاتي نصب شده است. اين بخش داراي يك دهد كه به طور خالصه در هر شركت برق منطقهاين گزارش نشان مي

  گريد پدر و يك گريد فرزند است كه در زير گريد پدر قرار مي گيرد. گريد پدر شامل سه ركورد زير است:

 اه هاتعداد نيروگ - 1

 هاتعداد پست - 2
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 تعداد خط ها - 3

جا به طور كلي شامل تمام اند، نشان مي دهند. تعداد نيروگاه ها در اينهر كدام از ركوردها تعداد كنتورهايي را كه شامل شده
ز شامل گيرد. تعداد كنتورها نيهاي توزيع زيرمجموعه آن قرار مياي و شركتشود كه در اين شركت برق منطقهيي ميهانيروگاه

  هاي توزيع زيرمجموعه آن قرار دارد. اي و شركتتمام كنتورهايي است كه روي واحدهاي نيروگاهي اين شركت برق منطقه

هاي توزيع اي و شركتهايي است كه در آن شركت برق منطقهاي شامل تعداد پستها در هر شركت برق منطقهتعداد پست
ها و فيدرهاي اين شركت برق كنتورها نيز شامل تمام كنتورهايي است كه روي ترانسزيرمجموعه آن قرار مي گيرد. تعداد 

  هاي زير است:هاي توزيع زيرمجموعه آن قرار دارد.گريد اصلي داراي ستوناي و شركتمنطقه

 نوع تجهيز - 1

 تعداد تجهيز در منطقه - 2

 تعداد كنتور - 3

  شود.اي انتخاب شده نوشته ميدر باالي گريد نام شركت برق منطقه

 يهارا به همراه شركت ياهر شركت برق منطقه يزاتتعداد تجه ”آمار منطقه ياتجزئ “ يدگر: منطقه آمار جزئيات - 
 كه 3تا 1 هاي شماره از يكي روي كليك با گريد اين. دهدينشان م شوند،يآن محسوب م يرمجموعهكه ز يعتوز

 يك تنها هميشه باال ركورد سه از كدام هر روي كردن كليك و شودمي پر دارد، قرار ركوردها كنار در پدر درگريد
 با كه دارد وجود ”برداربهره“ فيلتر يك گريد اين باالي در. دهدمي نشان ”منطقه آمار جزئيات“ گريد در را نتيجه
  .شودمي داده نمايش ايمنطقه برق آن خود يا و ايمنطقه برق مجموعه زير هايشركت از يكي آمار تنها آن انتخاب

  هاي زير است:اين گريد شامل ستون 
 نام شركت - 1

 نوع تجهيز - 2

 تعداد تجهيز در منطقه - 3

 تعداد كنتور - 4

هاي گريد فرزند ممكن است با جمع تعداد كنتورهاي تجهيز پست در گريد باال برابر جمع تعداد كنتورها در پست
  هاي توزيع آن مشترك باشند.تاي و شركنباشد، چرا كه بعضي كنتورها ممكن است بين شركت برق منطقه
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در گريد پدر انتخاب شده است و سه ركورد در گريد نمايش داده شده است. اين  ”اي آذربايجانبرق منطقه“در شكل  باال شركت 

هاي توزيع زيرمجموعه هاي آن هستند، نشان ها و خط هايي را كه روي اين شركت و شركتسه ركورد تعداد نيروگاه ها، پست
  دهد.ند، نشان ميدهد. همچنين تعداد كنتورهايي را كه روي هر كدام از اين تجهيزات قرار گرفته امي

هاي توزيع كليك شده است. تعداد نيروگاه ها در گريد پايين با گريد باال برابر است، چرا كه شركت 2در گريد باال روي شماره 
هاي گريد باال نيز با جمع تعداد هاي توزيع خط نيز تعريف نشده است. تعداد پستفاقد نيروگاه هستند. همچنين براي اين شركت

ها در گريد پايين به دليل اشتراكي بودن بعضي كنتورها بين ر گريد پايين برابر است، اما جمع تعداد كنتورهاي پستها دپست
  هاي گريد باال بيشتر است.اي از تعداد كنتورهاي پستهاي توزيع و برق منطقههاي شركتپست

  آماري كل كشور
هاي زير ه تعداد تجيهز و يا كنتور است. اين گريد داراي ستوناي داراي چدهد كه هر شركت برق منطقهاين بخش نشان مي

  است:

 بردارنام بهره - 1

 )ايبرق منطقهيك شركت ي هانيروگاهواحد توليد (جمع تعداد  - 2

 )ايبرق منطقهكنتور در واحد توليد (جمع تعداد كنتورهاي نصب شده روي واحدهاي نيروگاهي يك شركت  - 3

 )ايبرق منطقهيك شركت  واحد انتقال (جمع تعداد خطوط - 4

 )ايبرق منطقهيك شركت  كنتور در واحد انتقال (جمع تعداد كنتورهاي نصب شده روي خطوط - 5

 )ايبرق منطقههاي توزيع زيرمجموعه هاي شركتواحد توزيع (تعداد پست - 6

برق عه هاي توزيع زيرمجموها و فيدرهاي شركتكنتور در واحد توزيع (تعداد كنتورهاي نصب شده روي ترانس - 7
 )ايمنطقه

 )ايبرق منطقههاي شركت واحد مصارف سنگين (تعداد پست - 8

 )ايبرق منطقهها و فيدرهاي شركت كنتور در واحد مصارف سنگين (تعداد كنتورهاي نصب شده روي ترانس - 9
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 هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتهاي شركت برق منطقهواحد پست (جمع تعداد پست - 10

هاي اي و شركتها و فيدرهاي شركت برق منطقه(جمع تعداد كنتورهاي نصب شده روي ترانسكنتور در واحد پست   - 11
 توزيع زيرمجموعه آن)

 )ايبرق منطقهشركت  KV 20(جمع تعداد فيدرهاي بيش از  KV 20واحد مصرف   - 12

برق شركت  KV 20(جمع تعداد كنتورهاي نصب شده روي فيدرهاي بيش از  KV 20كنتور در واحد مصرف   - 13
  )ايمنطقه

14 -  PLC  تعداد كنتورهاي)PLC هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتشركت برق منطقه 

15 - PSTN   تعداد كنتورهاي)PSTN  هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتشركت برق منطقه 

16 - GSM   تعداد كنتورهاي)GSM  هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتشركت برق منطقه 

 هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتي فيبري شركت برق منطقه(تعداد كنتورها  فيبر - 17

 هاي توزيع زيرمجموعه آن)اي و شركتماهواره (تعداد كنتورهاي ماهواره اي شركت برق منطقه  - 18

  

  كنتورهاي ديسمانت شده
 ”نوع زيرتجهيز“و  ”ردارببهره“اين گزارش مربوط به كنتورهاي ديسمانت شده در هر شركت است. در باالي اين گزارش دو فيلتر 

اند، بردار تمام كنتورهايي كه در آن شركت ديسمانت شدهاجباري است. با انتخاب بهره ”برداربهره“وجود دارد كه انتخاب فيلتر 
ز شوند كه روي آن نوع زيرتجهيشوند. اگر نوع زيرتجهيز انتخاب شود، تنها كنتورهايي از آن شركت نمايش داده مينمايش داده مي

  نصب شده بودند. 

  هاي زير است:اين گريد شامل ستون
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 شماره سريال - 1

 برداربهره - 2

 تجهيز  - 3

 زيرتجهيز - 4

 نوع زيرتجهيز - 5

 برداري كنتورتاريخ پايان بهره - 6

 برداري كنتورتاريخ آغاز بهره - 7

 

  آماري مشتركين اختصاصي
فيلتر ت مربوط به تجهيزات پست ها و كنتور هاي نصب شده روي آنها را مشاهده نمايد. در اين گزارش كاربر مي تواند اطالعا

  هاي موجود در اين گزارش در ذيل شرح داده شده اند.

 كاربر مي تواند شركت ذينفع مورد نظر خود را انتخاب نمايد. : شركت - 

زماني  .باشدمي "اي در حال بهره برداريفرمول ه"و  "همه فرمول ها"دراپ دان داراي دو حالت  ناي اعتبار فرمول : - 
اينكه فرمول آنها فعال يا غير فعال باشند را در خروجي از  دهد همه تجهيزات خارجميكه كاربر درحالت اول قرار 

كاربر مي بايست روز مد نظر خود را انتخاب شود،  "فرمول هاي در حال بهره برداري"گزارش مي آورد اما اگر حالت 
بدين شكل كه تجهيزاتي در چك ليست باكس ها نمايش داده خواهند شد كه در تاريخ مورد نظر داراي وارد نمايد. 

 فرمول فعال باشند.

. در حالت كلي تعداد تجهيزات و كنتور هاي باشدميقابل انتخاب  "كلي"و  "جزئيات"در دو حالت  : گزارش نوع - 
تك تك تجهيزات به همراه كنتور  "جزئيات"ا در حالت نصب شده در كنار آنها در هر پست نمايش داده مي شود ام

 هاي مربوطه آنها در گريد خروجي نمايش داده مي شوند.

در اين چك ليست باكس، كاربر مي تواند ستون هاي خروجي گزارش خود را بر اساس نياز خود اضافه  : شينما حالت - 
يباشند. ستون هاي پيش فرض موجود در خروجي م "كنتور IP"و  "كنتور"، "تجهيز"اين ستون ها  و يا كم نمايد.

ميباشند كه تون هاي انتخاب شده به ترتيب پس  "تپس برق صنعت يكتاي كد"و  "نام پست"،  "تشرك نام"گزارش 
 از آنها لود خواهند شد.

 پست مورد نظر خود را كاربر انتخاب مي نمايد.پست :  - 

 ترانس مورد نظر خود را كاربر انتخاب مينمايد. ترانسفورماتور : - 
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 فيدر هاي نصب شده در پست كه مورد نظر كاربر مي باشند قابل انتخاب مي باشند. فيدر : - 

كنتور هاي مربوط به تجهيزات انتخاب شده در هر چك ليست باكس، در اين قسمت لود مي شوند. انتخاب  كنتور : - 
 كنتور جهت خروجي گزارش الزامي است.

 

  آماري تجهيزات
، خطوط و كنتور هاي نصب شده روي آنها را هانيروگاهدر اين گزارش كاربر مي تواند اطالعات مربوط به تجهيزات پست ها، 

  مشاهده نمايد. فيلتر هاي موجود در اين گزارش در ذيل شرح داده شده اند.

  يا برق منطقه اي فيلتر نمايد.ذينفع را بر اساس توزيع و هاي شركتكاربر مي تواند  : شركت نوع - 
 كاربر مي تواند شركت ذينفع مورد نظر خود را انتخاب نمايد. : شركت - 

. زماني باشدمي "فرمول هاي در حال بهره برداري"و  "همه فرمول ها"اين دراپ دان داراي دو حالت  اعتبار فرمول : - 
مول آنها فعال يا غير فعال باشند را در خروجي كه كاربر درحالت اول قرار ميدهد همه تجهيزات خارج از اينكه فر

انتخاب شود، كاربر مي بايست روز مد نظر خود را  "فرمول هاي در حال بهره برداري"گزارش مي آورد اما اگر حالت 
وارد نمايد. بدين شكل كه تجهيزاتي در چك ليست باكس ها نمايش داده خواهند شد كه در تاريخ مورد نظر داراي 

 ل باشند.فرمول فعا

. در حالت كلي تعداد تجهيزات و كنتور هاي باشدميقابل انتخاب  "كلي"و  "جزئيات"در دو حالت  نوع گزارش : - 
تك تك تجهيزات به همراه كنتور  "جزئيات"نصب شده در كنار آنها در هر پست نمايش داده مي شود اما در حالت 

 هاي مربوطه آنها در گريد خروجي نمايش داده مي شوند.

در اين چك ليست باكس، كاربر مي تواند ستون هاي خروجي گزارش خود را بر اساس نياز خود اضافه  حالت نمايش : - 
براي گزارش كلي  و براي ميباشند "كنتور IP"و  "كنتور"، "تجهيز" براي گزارش جزئيات و يا كم نمايد. اين ستون ها
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 نام"ستون هاي پيش فرض موجود در خروجي گزارش  .ميباشند "كنتور تعداد شينما"و  "زيتجه تعداد شينما"
ميباشند كه تون هاي انتخاب شده به ترتيب پس از آنها لود  "تپس برق صنعت يكتاي كد"و  "نام پست"،  "تشرك

 خواهند شد.

 پست مورد نظر خود را كاربر انتخاب مي نمايد.پست :  - 

 نمايد.نيروگاه مورد نظر خود را كاربر انتخاب مي نيروگاه :  - 

 ترانس مورد نظر خود را كاربر انتخاب مينمايد. ترانسفورماتور : - 

 خط مورد نظر خود را كاربر انتخاب مي نمايد.خط :  - 

 واحد نيروگاهي مورد نظر خود را كاربر پس از انتخاب نيروگاه مرد نظر خود، انتخاب مي نمايد.واحد نيروگاهي :  - 

 نظر كاربر مي باشند قابل انتخاب مي باشند.فيدر هاي نصب شده در پست كه مورد  فيدر : - 

كنتور هاي مربوط به تجهيزات انتخاب شده در هر چك ليست باكس، در اين قسمت لود مي شوند. انتخاب  كنتور : - 
 كنتور جهت خروجي گزارش الزامي است.
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  آماري نصب فيزيكي كنتور
  انتخاب شده را مشاده نمايد.ي هانيروگاهدر اين گزارش كاربر مي توان اطالعات مربوط به كنتور هاي نصب شده در پست ها و 

  

  هانيروگاهآماري ايستگاه باالدست 
ك يي كه زير مجموعه اين پست ها هستند را به تفكيهانيروگاهدر اين گزارش كاربر مي تواند با فيلتر كردن شركت و پست، 

  ايستگاه مشاهده نمايد.
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  تلفات
  تجهيزات

  :دارد قرار زير فيلترهاي صفحه اين در

  .است و ترانس كه در حال حاضر فقط براي خطوط :تجهيز

   دسترسي دارد.ها آنليست بهره بردارهايي كه كاربر به :  شركت

  .ندارد وجود آن از بزرگتر و جاري تاريخ انتخاب امكان: زماني بازه

 .دهدمي نظر مورد ولتاژ سطح با خط انتخاب وامكان باشدمي خطوط براي فيلتر اين :ولتاژ سطح

  شود.مي داده نمايش گزارش در خطوط همان تلفات تنها نظر، مورد خطوط انتخاب با :خط نام

 انتخاب كرد.توان ميترانس هاي مورد نظر را از اين چك ليست  :ترانس نام

  براي رسيدن به ترانس مربوطهانتخاب ايستگاه  :ستگاهيا نام

  انتخاب نيروگاه براي رسيدن به ترانس مربوطه :روگاهين نام

  .باشدميماهانه، فصلي و ساالنه  ،هفتگي كلي، ،روزانه اساس بر  كه گزارش بنديگروه نوع و نمايش جهت نوع گزارش:

  
هفتگي، مثل جمع  و يك جمع كل وجود دارد. "گزارشنوع "يك ركورد جمع  شودميكه در هر گزارش بسته به نوعي كه انتخاب 

  جمع روزانه ...

  و مشاهده است. گيريگزارشدر دو حالت مقدار و درصد و يا هر دو باهم در يك گريد قابل  نوع خروجي تلفات:

  خروجي گزارش 

نتخاب شود. گزينه درصد به تنهايي يا مقدار به تنهايي ا نوع خروجيو  به تفكيك تجهيزو  روزانهگزارش  نوعاگر  - 
كه با انتخاب آن امكان در نظر گرفتن حداقل و حداكثر مقدار/درصد (بسته به  "تلفات حداكثر و حداقل تعيين"

ولي مقادير داخل  شوندمي داده نمايش انتخابي بازه از خارج مقاديرفقط  كه اي گونه به وجود داردنوع انتخابي كاربر) 
 . گرددمين منعكس گزارش براي جمعي همچنين و شودنمي داده نمايش مقادير انتخابي بازه و مساوي
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درخروجي گزارش داده ها با رنگ مشخص شده اند كه هركدام داراي معني هستند. راهنماي اين رنگ ها در پايين گريد خروجي 
  گزارش نمايش داده شده اند.

 جمع روزانه: يآب - 

 جمع كل:  ينارنج - 

  خط 
 

  .باشدمي ولتاژ سطح تجهيز و شركت، اساس بر  كه گزارش بنديگروه نوع و نمايش جهت :تفكيك به

  در خروجي براي نوع گزارش روزانه 

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتار، شركت به تفكيك شركت: 

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتار، زيتجه كد، سطح ولتاژ، زيتجه نام، شركت به تفكيك تجهيز:

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتارسطح ولتاژ،  :ولتاژسطح به تفكيك 

  . كندميبراي مابقي انواع گزارش (كلي و هفتگي و .. ) فقط ستون مربوط به تاريخ تغيير 

 

  
  

  :شودمي محاسبه زير رابطه از خط تلفات

  در محل نصب( ابتدا ارسال+ در محل نصب  انتها + ارسال t-offارسال انتها در محل نصب ... + ( -
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 )در محل نصب ابتدا دريافت+ در محل نصب  انتها + دريافت t-offدريافت انتها در محل نصب ... + (

  :شودمي محاسبه زير رابطه از تلفات نوع اينيا به عبارتي 

  .انشعابي خطوط تمام گرفتن نظر در با) دريافت( ورودي هاي انرژي تمامي از) ارسال( خروجي هاي انرژي تمام تفاضل

   نكته :

 )محاسبات در نه آيند ومي ليست چك در نه( شوندنمي لحاظ خط-تجهيز-تلفات گزارش در مرزي برون خطوط - 
داده  براي تجهيز خطوط، وقتي فيلتر بر اساس سطح ولتاژ باشد؛ تمام خطوط با آن سطح ولتاژ در گزارش نمايش - 

جود و صرف نظر از مقدار سطح ولتاژ تياف در گزارش نمايش شود به عالوه تمام تياف هاي اين خطوط در صورت ومي
 شوند. داده مي

   .خط امكان مشاهده ليست سطح ولتاژها وجود دارد از منوي اطالعات پايه  و زير منوي پست و - 

  

  ترانس 
وجود ندارد و فقط  "نوع خروجي تلفات"و  "سطح ولتاژ"با اين تفاوت كه در فيلتر ترانس موارد  است خط گزارش تلفاتمانند 

به جاي ، گزارش تفكيك انتخاب بخشدر  .)شودبر حسب درصد نمايش داده نمي( خروجي به صورت مقدار نمايش داده مي شود
  وجود دارد.  "به تفكيك ايستگاه"گزينه  "به تفكيك سطح ولتاژ"

  .است تجهيز و ايستگاه شركت اساس بر كه گزارش بنديگروه نوع و نمايش جهت :تفكيك به

  
  آيد.بدست مي "تلفات"ترانسفورماتور براي نوع فرمول -فرمول نوشته شده در اطالعات پايه از ترانس تلفات
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  براي نوع گزارش روزانه  در خروجي

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتار(مقدار)، تلفات، شركت به تفكيك شركت: 

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتار(مقدار)، تلفات نوع، زيتجه كد، زيتجه نام، ستگاهيا نام، شركت به تفكيك تجهيز:

  ، انرژي به تفكيك ساعت و مجموعخيتار(مقدار)،  تلفات نوع، ستگاهيا نام، شركت به تفكيك ايستگاه:

  . كندميبراي مابقي انواع گزارش (كلي و هفتگي و .. ) فقط ستون مربوط به تاريخ تغيير 

  منطقه
  :كه به شرح زير است گرددميگروه تعريف  دواين نوع از تلفات نيز در 

مصرف از +  + ارسال (تبادل انرژي) مصرف دريافتي) –ارسالي  مصرف(( -(توليد+ دريافت (تبادل انرژي))  مقدار كلي تلفات: 
 )شبكه 

مصرف  –ارسالي  مصرفقدر مطلق جمع ( + + توليد (دريافت (تبادل انرژي) تقسيم برمقدار تلفات ( :درصد كلي تلفات
 100) ضربدر  )منفي هاي)دريافتي

  در اين صفحه فيلترهاي زير قرار دارد:

  انتخاب كرد. رافوق توزيع  يا، انتقال شبكه انتقال و فوق توزيعيكي از موارد توان ميكه  :شبكه انتخاب - 1
  را انتخاب كرد. مقدار به همراه جزئياتيا درصد و درصد  ،يكي از موارد مقدارتوان ميكه  نوع تلفات: - 2
 بهره بردار شركت - 3

 امكان انتخاب تاريخ جاري و بزرگتر از آن وجود ندارد. بازه زماني: - 4

 . باشدميشامل روزانه، كلي، هفتگي، ماهانه، فصلي و ساالنه  نوع گزارش: - 5
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 قابل. (است فعال غير "جزئيات همراه به مقدار و درصد" حالت براي ساالنه گزارش انتخاب منطقه گزارش تلفات تب در نكته :
 بزرگتر خطاي) شود انتخاب روز 90( ماه 3 از بيشتر جزئيات با نمايش براي انتخابي بازه اگر ها حالت مابقي براي )نيست انتخاب

 .شودميداده  نمايش كاربر به گيريگزارش بازه از

 و مشاهده است. گيريگزارشدر يك گريد قابل  اتيجزئ بهمراه مقدار و درصد و درصد حالت مقدار، سهدر  نوع خروجي تلفات:

كه  "تلفات حداكثر و حداقل تعيين"اگر نوع گزارش روزانه و به تفكيك خط و نوع خروجي درصد يا مقدار انتخاب شود. گزينه 
 مقادير كه اي گونه به باشدميبا انتخاب آن امكان در نظر گرفتن حداقل و حداكثر مقدار/درصد (بسته به نوع انتخابي كاربر) 

 همچنين و شودنمي داده نمايش مقادير انتخابي ولي مقادير داخل بازه و مساوي شوندمي داده نمايش فقط انتخابي بازه از خارج
  . گرددمين منعكس گزارش براي جمعي

  
  نكات:

 . شودينم گرفته نظر در 33 از كمتر ولتاژ سطح با خطوط  - 
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 نظر در 33 از كمتر ولتاژ سطح با يدرهايف و شوديم گرفته نظر در 33 از باالتر ولتاژ سطح با فعال يدرهايف فقط - 
 .شودينم گرفته

 . شودينم گرفته نظر در 33 از كمتر ولتاژ سطح با يروگاهين يواحدها - 

 . شونديم لحاظ تلفات در ترانس رفعاليغ و فعال يهافرمول همه - 

 در و شوديم اضافه تلفات كسر مخرج به آن مطلق قدر شد، يمنف ترانس يانرژ زيتجه هر يازا به ساعت هر در اگر - 
   كسر در: شود يم داده شركت گونه نيا به محاسبات

𝑨 𝑩

𝑨
 . شود يم حذف B از و شود اضافه A به آن مطلق قدر ،

 به يارسال تلفات زانيم جمله از سنجش سامانه تمام در تلفات به مربوط گزارشات تمام محاسبه يبرا مالحظات نيا - 
 . شود يم استفاده هاصورتحساب صدور جهت برق بازار

اين رنگ ها در  الزم به ذكر است درخروجي گزارش داده ها با رنگ مشخص شده اند كه هركدام داراي معني هستند. راهنماي
  پايين گريد خروجي گزارش نمايش داده شده اند.

 جمع ورودي:   سبز - 

 جمع خروجي:  قرمز - 

  زرد : تلفات - 
 جمع شركتآبي :  - 

 جمع كلنارنجي :   - 

  كشور كل
  :كه به شرح زير است گرددميگروه تعريف  دواين نوع از تلفات نيز در 

  مصرف از شبكه+ مصرف دريافتي ) –ارسالي  مصرف(  مرزي +صادرات برون( - (توليد+ واردات برون مرزي)  مقدار كلي تلفات:

 منفي هاي)مصرف دريافتي –ارسالي  مصرفجمع ( قدر مطلق+  مرزي +توليد(واردات برون تقسيم برمقدار تلفات  :درصد تلفات
(  

 در اين صفحه فيلترهاي زير قرار دارد:

  انتخاب كرد.توان مييكي از موارد فعلي، انتقال و فوق توزيع را توان ميكه  انتخاب شبكه: - 
 را انتخاب كرد.و يا هردو  كه مي توان يكي از مقدار ، درصد  تلفات:خروجي نوع  - 

 امكان انتخاب تاريخ جاري و بزرگتر از آن وجود ندارد.: بازه زماني - 

 .باشدميشامل روزانه، كلي، هفتگي، ماهانه، فصلي و ساالنه : نوع گزارش - 
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 ها يخروج در گروه هر يباال در  اكسل، و ديگر يخروج در مقدار و درصد حالت در تلفات گزارشات يتمام در - 

 )يانرژ اتيجزئ بهمراه/   درصد و ساعت مگاوات برحسب ريمقاد:  عنوان.  (شوديم نوشته حاتيتوض

اگر نوع گزارش روزانه  و مشاهده است. گيريگزارشنوع خروجي تلفات : در دو حالت مقدار و درصد در يك گريد قابل  - 
كه با انتخاب آن  "تلفات حداكثر و حداقل تعيين"و به تفكيك خط و نوع خروجي درصد يا مقدار انتخاب شود. گزينه 

 خارج مقادير كه اي گونه به باشدميامكان در نظر گرفتن حداقل و حداكثر مقدار/درصد (بسته به نوع انتخابي كاربر) 
 و شودنمي داده نمايش مقادير انتخابي ولي مقادير داخل بازه و مساوي شوندمي داده نمايش فقط انتخابي بازه از

 . گرددمين منعكس گزارش براي جمعي همچنين

الزم به ذكر است درخروجي گزارش داده ها با رنگ مشخص شده اند كه هركدام داراي معني هستند. راهنماي اين رنگ ها در 
  پايين گريد خروجي گزارش نمايش داده شده اند.

 جمع شركتآبي :  - 

 جمع كلنارنجي :   - 

  

  .محاسبه تلفات در قسمت منطقه و كشور به صورت زير انجام مي شود  

  

   محاسبات فرمول

  100*(C /(A-B)):  درصد  .1

  A-B:  مقدار  .2
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   انتقال تلفات محاسبات و يساز ادهيپ

  فرمول A بخش يها يانرژ

  لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا يروگاهين يها واحد ديتول  •

  لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا خطوط تبادالت و واردات و يافتيدر  •

 است لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا آنها سر كي فقط و فقط كه ييها ترانس يافتيدر يعبور يها فرمول  •
  .گردد لحاظ آنها يعبور يولتاژ سطوح يمابق يانرژ

  فرمول B بخش يها يانرژ

  لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا يدرهايف و ها ترانس مصارف يانرژ  •

  لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا خطوط صادرات و يارسال يانرژ  •

  لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا يروگاهين يواحدها شبكه از مصرف يانرژ  •

 است لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا آنها سر كي فقط و فقط كه ييها ترانس يارسال يعبور يها فرمول  •
  .گردد لحاظ آنها يعبور يولتاژ سطوح يمابق يانرژ

  فرمول :  Cانرژي بخش 

  انرژي بخشA    +) لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا منفي هايمصرف دريافتي) –ارسالي  مصرفجمع  

  : محاسبات اعمال

I.  بخش در ترانس اگر A و B محاسبه در ترانس آن يعبور يها يانرژ بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ فاقد 
  نكنند شركت

II.  230 از كمتر يولتاژ سطوح در يانرژ فاقد كنيول بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ كي يدارا ترانس اگر 
  . شود گرفته بكار محاسبه در 400 اي 230 سطح يانرژ همان نصورتيا در بود

III.  بخش در ترانس اگر A و B آن يعبور يها يانرژ بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ كي از شيب يدارا 
  .نكنند شركت محاسبه در ترانس

  

   عيتوز فوق و عيتوز تلفات محاسبات و يساز ادهيپ

  فرمول A بخش يها يانرژ

  لوولتيك 230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا يروگاهين يها واحد ديتول  •
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  لوولتيك230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا خطوط تبادالت و واردات و يافتيدر  •

 لوولتيك230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا آنها سر كي فقط و فقط كه ييها ترانس يافتيدر يعبور يها فرمول  •
  .گردد لحاظ آنها يعبور يولتاژ سطوح يمابق يانرژ است

  فرمول B بخش يها يانرژ

  لوولتيك230 از كمتر ولتاژ سطح يدارا يدرهايف و ها ترانس مصارف يانرژ  •

  لوولتيك230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا خطوط صادرات و يارسال يانرژ  •

  لوولتيك230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا يروگاهين يواحدها شبكه از مصرف يانرژ  •

 است لوولتيك 400 اي 230 ولتاژ سطح يدارا آنها سر كي فقط و فقط كه ييها ترانس يارسال يعبور يها فرمول  •
  .گردد لحاظ آنها يعبور يولتاژ سطوح يمابق يانرژ

  فرمول :  Cانرژي بخش 

  انرژي بخشA    +) لوولتيك230 و 33 نيماب ولتاژ سطح يدارا منفي هايمصرف دريافتي) –ارسالي  مصرفجمع  

  : محاسبات اعمال

I.  بخش در ترانس اگر A و B محاسبه در ترانس آن يعبور يها يانرژ بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ فاقد 
  نكنند شركت

II.  230 از كمتر يولتاژ سطوح در يانرژ فاقد كنيول بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ كي يدارا ترانس اگر 
  . شود گرفته بكار محاسبه در 400 اي 230 سطح يانرژ همان نصورتيا در بود

III.  بخش در ترانس اگر A و B آن يعبور يها يانرژ بود 400 اي 230 ولتاژ سطح يعبور يانرژ كي از شيب يدارا 
  .نكنند شركت محاسبه در ترانس

 

 اعتبارسنجي
قابل مشاهده است. در اين سامانه دو نوع اعتبارسنجي  ،شده وارد هايها روي دادهدر اين منو نتايج حاصل از اعمال اعتبارسنجي

شود. نوع هاي رفتار بار استفاده ميهاي موجود در فايلاي از اعتبارسنجي است كه براي ارزيابي دادهگونه ،نوع اول .وجود دارد
  رح زير است:اعتبارسنجي مربوط به ارزيابي مقادير انرژي تجهيزات شبكه است. ليست اعتبارسنجي ها به ش ،دوم

  :بار رفتار فايل مقادير اعتبارسنجي - 1
 ها كانال محدوده اعتبارسنجي - 1

 اعتبارسنجي اطالعات تكراري ( مقايسه با روز جاري) - 2

 اعتبارسنجي اطالعات تكراري ( مقايسه با روز قبل) - 3
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 LS3و  LS2اعتبارسنجي مقايسه  - 4

  اعتبارسنجي انرژي تجهيزات: - 2
 هااعتبارسنجي بر مبناي محدوده فرمول - 1

  هاگزارش موازنه ايستگاه - 2

 اعتبارسنجي بر مبناي مقايسه با مقادير ديسپاچينگ - 3

 مقايسه با ساعت قبل - 4

  ها كانال محدوده
همانطور كه در بخش فرموالسيون شرح داده شد، در زمان تعريف فرمول براي يك تجهيز، براي كليه كنتورهاي موجود در فرمول 

كانال ايمپورت اكتيو،  4هاي كنتور اجباري است. اين مقادير حداقل و حداكثر براي نالتعريف مقادير حداقل و حداكثر براي كا
  شود.اكسپورت اكتيو، ايمپورت راكيتو، اكسپورت راكتيو تعريف مي

هاي ان در محدوده تعريف شده شده است و مقادير كانال واردنظر  بازه موردها در در اين گزارش كليه كنتورهايي كه اطالعات آن
دهد. در اين گزارش در صورتي كه مقادير يك ستون از مقدار حداقل آن كمتر را نمايش مي باشدمين ”محدوده كانال ها“بخش 

دهد، در صورتي كه مقادير يك ستون از مقدار حداكثر آن بيشتر باشد، مقادير آن باشد، آن ستون را به رنگ آبي نمايش مي
  دهد.با رنگ طوسي نمايش ميستون را 

  
  خروجي اين گزارش شامل موارد زير است:

 تاريخ - 1

 اكتيو ورودي - 2

 ورودي اكتيو شترينبي - 3

 ورودي اكتيو كمترين - 4

 خروجي اكتيو - 5

 خروجي اكتيو ترين بيش - 6

 ورودي راكتيو  خروجي اكتيو كمترين - 7
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 ورودي راكتيو ترين بيش - 8

 خروجي راكتيو  ورودي راكتيو كمترين - 9

 خروجي راكتيو ترين بيش - 10

   خروجي راكتيو كمترين - 11

 كنتور وضعيت - 12

 شركت - 13

 نصب محل - 14

 تجهيز - 15

 زيرتجهيز - 16

  درج تاريخ - 17

  محدوده فرمول
همانطور كه در بخش فرموالسيون شرح داده شد، در زمان تعريف فرمول براي يك تجهيز، مقادير بيشترين و كمترين مقادير 

شوند. ندارد نمايش داده مي در بازه تعريف شده قرارها آنشود. در اين گزارش ليست تجهيزاتي كه مقادير انرژي انرژي تعريف مي
دار، نام تجهيز، محل نصب، نوع كاربرد، تاريخ، مقدار مجاز بيشينه انرژي و مقدار مجاز كمينه بردر خروجي اين گزارش نام بهره

  شود.انرژي نمايش داده مي

  
از گزارش كلي خارج از محدوده مجاز ثبت شده باشد، انرژي روز مذكور ها آنكه به ازاي حتي يك ساعت انرژي تجهيزاتي 

  . باشدميگزارش قابل مشاهده مديريتي حذف شده و تنها از طريق اين 
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  يسپاچينگد مغايرت با
ها با مقادير انرژي ثبت شده در ديتابيس ديسپاچينگ تفاوت دارد (خارج يي كه مقادير انرژي آنهانيروگاهدر اين گزارش ليست 

 دهد.از محدوده تعريف شده است) نمايش مي

 اگر مثال براي. شودمي انجام "نگيسپاچيد با رتيمغا مجاز درصد"فيلد  مطلق قدر با مقايسه ديسپاچينگ، با مغايرت گزارش در
 و ميترينگ انرژي اختالف درصد كه صورتي در بود، شده ست 5 نيروگاه برابر با يك ديسپاچينگ با مغايرت مجاز درصد فيلد

شايان ذكر است مقادير ست شده  .شودمي داده نشان گزارش اين در ،بود 5 از كوچكتر يا 5 از بزرگتر تجهيز اين ديسپاچينگ
  نيروگاه قابل مشاهده است.-از طريق منوي اطالعات پايه "نگيسپاچيد با رتيمغا مجاز درصد"براي فيلد 

  



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   172   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

  
ثبت شده ميترينگ هايي با مقادير ناچيز، در صورتي كه اختالف انرژي همچنين به منظور كاربردي شدن گزارش و حذف انرژي

  شود.ات كمتر باشد، در اين گزارش لحاظ نميمگاو 5و ديسپاچينگ از 

مغايرت،    مشاهدهتاريخ شركت، نيروگاه، تاريخ، در خروجي اين شود و اين گزارش بر اساس شركت، نيروگاه و تاريخ فيلتر مي
  شود.ميزان تفاوت به درصد نمايش داده مي و گيري،  مقدار موجود در ديسپاچينگدر دفتر اندازهثبت شده مقدار 

  
 يصورت سامانه برا نيادر  .شوديم كيكل شد يبررس نهيگز و انتخاب نظر مورد ركورد ها،رتيمغا نيا دييتا و يبررس منظور به

  كند. رييآن مجدد تغ يثبت شده برا يانرژ مگر ددهينم شينما راروز) -روگاهي(ننظر  موردركورد  يگزارشات بعد

  

  قبل ساعتبا  يسهمقا
  دهد. اين گزارش مغايرت انرژي هر زيرتجهيز از شركت انتخابي را در تاريخ موردنظر در هر ساعت نسبت به ساعت قبل نمايش مي
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 نواقص آمار
  دهد.اين منو آمار نواقص شركت انتخابي را بر اساس نوع گزارش (نوع تجهيز) انتخابي در بازه موردنظر نمايش مي

  

 نواقص جزئيات
  .دهدمي نمايش موردنظر بازه در انتخابي) تجهيز نوع( گزارش نوع اساس بر را انتخابي شركت نواقص جزئيات منو اين
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 يلفا يرادا-روزانه
هاي كنتورهاي زير تجهيز موردنظر از شركت انتخابي را در بازه موردنظر به تفكيك اين منو گزارش تعداد ركوردهاي ناقص فايل

  دهد.روز نمايش مي

  

 نواقص-ماهانه
  دهد.بردار انتخابي را در سال و ماه انتخابي نمايش مياين منو گزارش نواقص هر زيرتجهيز (زيرتجهيزات) بهره

 

 

  تكراري اطالعات
  اين منو شامل دو بخش مقايسه با روز جاري و مقايسه با روز قبل است كه در زيرمنوي نوع گزارش قابل انتخاب است.

رفتار بار آن  يلروز در فا يككه در  دهديم يشرا نما ييگزارش كنتورها ينا: يبا روز جار يسهمقا  -د
  مختلف درج شده باشد.  يساعت ها يبرا يارقام تكرار
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رفتار  يلروز در فا يككه در اطالعات  دهديم يشرا نما ييگزارش كنتورها ينا: قبل روز با مقايسه  -ذ
  بار با اطالعات روز گذشته همان ساعت برابر باشد.

 

  كليه تجهيزات
را ات به تفكيك شركت يا كشور(براي خطوط برون مرزي) تمامي تجهيزاين گزارش انرژي كليه تجهيزات در بازه انتخاب شده از 

محاسبه و نمايش  مي دهد. اين گزارش در حال حاضر صرفا براي  با احتساب و مقايسه آن با انرژي دريافتي از ديسپاچينگ
  .باشدميخطوط برون مرزي قابل گزارشگيري 
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  .باشدميخروجي اين گزارش داراي ستون هاي زير 

 شركت - 

 نوع تجهيز - 

 نام تجهيز - 

 كد ديسپاچينگي تجهيز - 

 خيتار - 

 كنتور اليسر شماره - 
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 : مشخص كننده اينكه كنتور مورد نظر پشتيبان است يا خير بانيپشت - 

 اكسپورت وياكت - 

 مپورتيا وياكت - 

 اكسپورت ويراكت - 

 مپورتيا ويراكت - 

 دقيقه براي انرژي ها 15: تعداد ركورد هاي الزم  براي هر كنتور طبق تقسيم بندي زماني هر  الزم تعداد - 

 ور ها: تعداد ركورد موجود قرائت شده از كنت موجود تعداد - 

 سنجش شده محاسبه يانرژ - 

 نگيسپاچيد يانرژ - 

 اختالف مقدار - 

 اختالف درصد - 

 )اكسپورت وياكت( ياصل كنتور با اختالف مقدار - 

 )اكسپورت وياكت( ياصل كنتور با اختالف درصد - 

 )مپورتيا وياكت( ياصل كنتور با اختالف مقدار - 

 )مپورتيا وياكت( ياصل كنتور با اختالف درصد - 

 ها آالرم - 

  .باشدميخروجي اين گزارش داراي رنگ هاي نشانه بوده كه در پايين خروجي گزارش راهنماي آن موجود 

 آالرم اي تعداد اختالف يداراقرمز :  - 

  زيتجه يكل جمعسبز :  - 

  پيك
هاي انتخابي در بر اساس شركت يا ايستگاه مقاديرگيري براي نمايش بيشترين و كمترين مجموع در اين قسمت امكان گزارش

 ،")مصرف( غيرهمزمان" ،")مصرف( همزمان"هاي با نام  گزارش چهار  كه در قالب وجود داردبازه ساعتي و تاريخ مشخص شده، 
  با توجه به دسترسي كاربر قابل استفاده است.  ")توليد( غيرهمزمان" و ")توليد( همزمان"
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مصرف گزارشات توليد پراكنده و غير توليد پراكنده نيز مانند ي هانيروگاههمچنين امكان فيلتر كردن نتيجه گزارش بر اساس 

 .فراهم است

وظيفه باشد،  "توليد پراكندهي هانيروگاهفقط "، "توليد پراكندهي هانيروگاهبدون "، "همه موارد"هاي گزينهراديو باتني كه داراي 

 در يتيظرف يبنددسته لديف همان DG از منظور.  دهدميانجام  "C"و  "DG"فيلتر كردن نوع نيروگاه را براساس نوع نيروگاه 

  .است روگاهين هيپا اطالعات

  بدون فيلتري در خروجي منعكس ميگردد. هانيروگاهپيش فرض انتخاب شده كه با انتخاب اين گزينه تمامي  "همه موارد"گزينه 

گذارد و در خروجي در قالب ستوني منعكس در انتخاب نيروگاه و واحد نيروگاهي در چك ليست تاثير مي اين فيلتر صرفاً
  .گرددمين

 درگيري گزارش امكان "پيك گزارش" و "بازار"و  "مديريتي"و  "ايلحظه" هاي گزارشبراي  "مصرف" و "توليد" گزارشات در
  :شود اضافه زير حالت سه

  dgهاي نيروگاه انرژي از غير تجهيزها كليه گزارش -1

  dgهاي نيروگاه تجهيزهاي كليه گزارش -2

  )dg غير چه dg چه تجهيزها كليه شامل( دو هر -3

  گزارش همزمان/غيرهمزمان مصرف 
 پيك تاريخ و ساعت در انتخابيهاي شركت مصرف مقادير مجموع بيشترين و كمترين دهنده ارائه )مصرف( همزمان گزارش
  .باشدمي كلي مصرف

 شودميانتخاب شده واكشي هاي شركتكه انرژي تمام تجهيزات  شودميبراي محاسبه خروجي اين گزارش به اين صورت عمل 
. بيشترين شودميبندي براساس تاريخ و سپس ساعت، سطر به سطر مقادير مصرفي و مصرفي داخلي پست تجميع و با گروه

 براساس همزمان . گروه دوم كه پيكشودميبا نام جمع كل در گروه اول گريد نمايش داده مقدار و كمترين مقدار مشخص شده 
  .دهدميانرژي مصرفي به ازاي هر شركت يا ايستگاه در همان ساعت پيك كل را نمايش  فيلتر انتخاب شده است، سهم مجموع

 پيك تاريخ و ساعت در انتخابيهاي تشرك مصرف مقادير بيشترين و كمترين دهنده ارائه )مصرف( غيرهمزمان گزارش 
  .باشدمي خودشان
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انتخاب شده واكشي ميشود هاي شركتكه انرژي تمام تجهيزات  شودميبراي محاسبه خروجي اين گزارش به اين صورت عمل 
بندي براساس تاريخ و سپس ساعت بر اساس فيلتر انتخابي كاربر به ازاي هر شركت يا ايستگاه به صورت جداگانه و با گروه

  هاي يكساني نيست.مانند گزارش پيك همزمان در ساعت كه لزوما شودميبيشترين مقدار انرژي مصرفي بررسي و نمايش داده 

مصرفي اكتيو و مصرف داخلي ، انرژي هاي فرمول مصرفزمان انرژي مورد استفاده در گزارش پيك همزمان و غير هم - 
  .باشدمي اكتيو

  همزماني به شرح زير است: پيك ورودي پارامترهاي

 كندميرا مشخص زماني كه بازه   تاريخ تا - تاريخ از.  
 فقط به  روزهر  برايانتخاب شده باشد، گزارش  18لغايت  13كه از ساعت براي مثال در صورتي :ساعت تا - ساعت از

   شود.تهيه مي 18لغايت  13ساعات  ازاي
 باشدميفرض  پيش توزيعهاي شركت( هستندبه صورت جداگانه قابل انتخاب  )ايمنطقه برق و توزيع( هاشركت(.  
  چك دو دوش انتخاب ايستگاه اساس بر وقتي :"ايستگاه به تفكيك" يا "شركت به تفكيك"انتخاب نحوه نمايش گزارش 

در اين حالت امكان تهيه گزارش حداكثر يا حداقل  پر شود. شده انتخاب شركت اساس بر نيروگاه و پست باكس ليست
امكان تهيه گزارش حداكثر يا حداقل به ازاي  "به تفكيك شركت"به ازاي هر ايستگاه فراهم است. در صورت انتخاب 

  هر شركت فراهم است.
 يا هردو مقادير كمترين يا مقادير بيشترين گزارش در كندمي تعيين :هر دويا  حداقل يا حداكثر انتخاب نمايش گزارش 

 .داده شود نمايش بازه در

  
 محاسبه كشور كل مصرف حداقل/حداكثر اول گروه در كه است صورت اين به همزماني پيك گزارش خروجي شكل 

 . دهد نمايش تاريخ و ساعت آن در را ايستگاه يا شركت هر مصرفي انرژي مقدار دوم گروه در و شود
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  غير همزمان،  خروجي در فقط است همزمان پيك مانند غيرهمزمان پيك گزارشپارامترهاي ورودي و شكل خروجي

 .شودمين داده نمايش ،شودميمشاهده  در همزمان كه در گروه اول كشور كل مصرف

  

  گزارش همزمان/غيرهمزمان توليد 
هايي كه در زير با تفاوت باشدميمصرف پيك همزمان و غير همزمان نيز با كاركردي مشابه  پيك همزمان و غيرهمزمان توليد

 آمده است. 
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  .باشدميهاي فرمول توليد خالص اكتيو همزمان توليد، انرژيتفاده در گزارش پيك همزمان و غيرانرژي مورد اس - 
 .باشدمياي برق منطقههاي شركتقابل انتخاب توسط كاربر فقط هاي شركتنوع  - 
كاربر اختيار دارد كه خروجي گزارش را به انتخاب خود به تفكيك شركت برق  :نيروگاهفيلتر به تفكيك شركت يا  - 

 .اي يا به تفكيك نيروگاه تعيين نمايدمنطقه

ا حداكثر ي . در نتيجه به فيلترشودميخروجي گزارش پيك همزمان و غيرهمزمان توليد صرفا بر اساس حداكثر ارائه   - 
  وجود ندارد.  حداقلبا عنوان ي نوجي گزارش نيز ستوردر خو  احتياجي نيست حداقل

  

  موازنه
  هاگزارش موازنه ايستگاه

، توزيع) هاي(شركت يا ايمنطقه برق) هاي(شركت نوع خروجي گزارش(كلي يا به همراه جزئيات)، انتخاب با گزارش اين در
 مجموع خطوط، انرژي مجموع مقادير گزارش، براي زماني بازهبا اعمال  كاربر دسترسي سطح براساس پست(ها) و نيروگاه(ها)
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 تعيين هايفرمول اساس بر و شودمي محاسبهو مجموع توليد ) مستقل فيدرهاي و هاترانس( مصارف مجموع و فيدرها انرژي
و همچنين درصد  فيدرها ومصرفانرژي  و همچنين درصد اختالف مصرف و خطوط براي شده ثبت انرژي درصد اختالف شده،

 بايد شده محاسبه اختالف مقادير. گردندمي مقايسه كاربر توسط شده وارد درصد با و شده انرژي توليد و خطوط محاسبه اختالف
اگر  .شودمي آورده گزارش نتيجه در اينصورت غير در و باشد گزارش قسمت در شده مشخص انحراف حداكثر و حداقل بازه در

هاي آن شركت و توزيع هاي زير مجموعه آن در چك ليست باكس و نيروگاه  هاانتخاب شوند، ايستگاه اي برق منطقههاي شركت
ها و  توزيع انتخاب شوند فقط ايستگاههاي شركتشود و اگر شوند كه فرمول آن در محاسبه شركت داده ميها نمايش داده مي

شود. درصورتي كه فرمول آن در محاسبه شركت داده مي شودميهاي همان توزيع در چك ليست باكس ها نمايش داده  نيروگاه
، مي تواند از تيك موجود براي تعيين يا عدم تعيين حدود انحراف كه كاربر نخواهد حداقل و حداكثر انحراف مجاز را تعيين نمايد

  در نظر گرفتن حداقل و حداكثر انرژي مجاز لود خواهند شد.در اين حالت نتايج بدون  استفاده نمايد.

 

  است: زير صورت به صفحه اين جستجو فرم هايكنترل از يك هر براي شده گرفته نظر در فرض پيش مقدار 

  1 مجاز = انرژي ، حداقل2 = مجاز انحراف ، حداكثر -1مجاز =  انحراف حداقل

  .است گرفته قرار ها يا گزارش موازنه توليد)ايستگاه موازنه (گزارش >موازنه > گزارشات منوي در شده تهيه گزارشات

  

  
 

  باشد:زير مي مواردقوانين اعمال شده براي اين محاسبات شامل 

توان از شود. جهت بررسي بيشتر مينيروگاه يا نوع پست تكميل مينوع  يرمقاد با توجه به ايستگاه معادل :پست نوع . 1
 (پست يا نيروگاه) استفاده نمود. صفحه اطالعات پايه

 ظرفيت جمع معادل كاربر، فراخواني بازه در ايستگاه نامي ظرفيت مجموع :هافورماتورمجموع ظرفيت نامي ترانس . 2
 معادل ايمنطقه برق نامي ظرفيت مجموع همچنين و باشدمي روز يك براي) پست( ايستگاه هايفورماتورترانس نامي

 .باشدمي روز يك براي ايمنطقه برق آن هايايستگاه كليه انتقال هايفورماتورترانس نامي ظرفيت مجموع
انرژي كليه خطوط شركت انتخابي در بازه گزارش كه ابتدا يا انتهاي يك ايستگاه (پست يا نيروگاه)  مجموع خطوط: . 3

گزارش "افتي انتها). اين مقدار معادل باشند (اكتيو ارسالي ابتدا، اكتيو دريافتي ابتدا، اكتيو ارسالي انتها، اكتيو دريمي
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هاي خطوط مرتبط با يك ايستگاه، بر اساس اينكه سامانه سنجش است. در محاسبه انرژي "خطوط –كلي و مديريتي 
هاي (اكتيو ارسالي ابتدا، اكتيو ايستگاه مورد نظر، سمت ابتدا يا انتهاي آن خط است، دو انرژي از مجموعه انرژي

شود. شايان ذكر است لحاظ مي ايستگاهكتيو ارسالي انتها، اكتيو دريافتي انتها) در محاسبه موازنه اين دريافتي ابتدا، ا
 شود.انرژي خطوط انشعابي (تياف) هم در اين بخش در نظر گرفته مي

كليه ترانسفورماتورهاي تعريف  شاملانرژي مصرفي اكتيو كليه ترانسفورماتورهاي مصرفي ( مجموع مصرفي ترانس: . 4
) شركت انتخابي ستگاهيا يداخل و مصارف و غيرفعال فعال فرمولشده در بخش اطالعات پايه سامانه سنجش اعم از 

 سامانه سنجش است. "مصرفي ترانسفورماتور –گزارش كلي و مديريتي "در بازه گزارش است. اين مقدار معادل 
كليه ترانسفورماتورهاي تعريف  شاملاكتيو كليه ترانسفورماتورهاي عبوري (انرژي عبوري  : مجموع عبوري ترانس . 5

و غيرفعال ايستگاه هاي انتقال) شركت انتخابي در بازه  فعال فرمولشده در بخش اطالعات پايه سامانه سنجش اعم از 
سنجش است و در صورتي  سامانه "عبوري ترانسفورماتور –گزارش كلي و مديريتي "گزارش است. اين مقدار معادل 

در محاسبات شركت داده مي شود كه ترانس مورد نظر فرمول مصرفي نداشته باشد. اما داشتن فرمول مصرف داخلي 
 پست مشكلي ندارد. 

كليه فيدرهاي تعريف شده در بخش اطالعات پايه سامانه  شاملانرژي مصرفي اكتيو كليه فيدرها ( مجموع فيدر: . 6
)  شركت انتخابي در بازه است. اين مقدار معادل ستگاهيا يداخل و مصارف و غيرفعال لفعا فرمولسنجش اعم از 

 سامانه سنجش است. "فيدر –گزارش كلي و مديريتي "
. است گزارش بازه در انتخابي هاي نيروگاه كليه شبكه از مصرف انرژي منهاي اكتيو خالص توليد انرژي مجموع توليد: . 7

توليد مصرف از  –توليد خالص اكتيو+ گزارش كلي و مديريتي  –توليد  –گزارش كلي و مديريتي "اين مقدار معادل 
 سامانه سنجش است. "شبكه

 

بر اساس سه مورد محاسبه شده فوق، دو پارامتر برحسب درصد و بيانگر درصد اختالف انرژي خطوط و مصرف فيدرها به شكل 
 شود:زير محاسبه مي

) 4ها (بند ) از مقدار مجموع ترانس3درصد انحراف انرژي خطوط (بند  خطوط: و ترانس اختالف مصرفي درصد –الف
 شود.محاسبه مي

 فرمول اين محاسبه به شكل زير است:

يافتيدر خطوط مجموع   يارسال خطوط مجموع  مجموع مصرف ترانسفورماتورها
يافتيدر خطوط مجموع 

∗ 𝟏𝟎𝟎 

  

) 4(بند  ) از مقدار مجموع مصرف ترانس6ميزان انحراف مصرف فيدرها (بند  فيدرها: و ترانس اختالف درصد -ب
  شود. فرمول اين محاسبه به شكل زير است.محاسبه مي
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– مجموع مصارف ترانسفورماتورها مصرف فيدرها  مجموع مصارف ترانسفورماتورها/ ∗ 𝟏𝟎𝟎 

  

اند، به شكل (با مقدار منفي) به فيدر آنها تزريق انرژي داشته DGهاي هايي كه نيروگاهفرمول اين محاسبه براي ايستگاه
  .شود يم استفاده باال فرمول از باشد مثبت DG يقيتزر يانرژ مقدار كه يصورت در وزير است 

مجموع مصارف ترانسفورماتورها 𝑨𝑩𝑺 اندداشته فيدرهايي كه نيروگاههاي 𝑫𝑮  به آن تزريق   مصارف ساير فيدرها

مجموع مصارف ترانسفورماتورها 𝑨𝑩𝑺 فيدرهايي كه نيروگاههاي 𝑫𝑮  به آن تزريق داشتهاند
∗ 𝟏𝟎𝟎 

  

) 3) از مقدار انرژي خطوط آن نيروگاه (بند 7ها (بند ميزان انحراف توليد نيروگاه خطوط: و توليد اختالف درصد -ج
  شود. فرمول اين محاسبه به شكل زير است:محاسبه مي

مجموع دريافتي خطوط مجموع توليد خالص مجموع ارسالي خطوط مجموع مصارف مجموع مصرف از شبكه
مجموع دريافتي خطوط مجموع توليد خالص

∗ 𝟏𝟎𝟎 

  

ها (بند ) از مقدار مجموع عبوري ترانس3درصد انحراف انرژي خطوط (بند  خطوط: و ترانس اختالف عبوري درصدد) 
 شود.) محاسبه مي5

 به شكل زير است:فرمول اين محاسبه 

مجموع خطوط دريافتی مجموع ترانسفورماتورهای مصرف مجموع خطوط ارسالی 

𝒎𝒂𝒙 مجموع خطوط دريافتی  , مجموع خطوط ارسالی 
 

  نكات:

  توسط كاربر انتخاب نشده باشد، در خروجي گزارش كليه  "تعيين حداقل و حداكثر انحراف مجاز"كه گزينه در صورتي
 هاي داراي موازنه مورد قبول).ها اعم از ايستگاهشوند (كليه ايستگاهايش داده ميتجهيزات انتخاب شده نم

 

 ب" يا "الف" موارد از توسط كاربر انتخاب شده باشد و يكي "تعيين حداقل و حداكثر انحراف مجاز"گزينه  كهصورت  در" 
 خروجي در باشد، انحراف حداكثر و حداقل بازه از خارج مقادير و باشد داشته مقدار دو هر يا باشد نداشته مقدار "ج" يا

شود. همچنين در صورتي كه ميزان مصارف(مصرف ترانس و مصرف داخلي شبكه) يا مصرف فيدرها از مي آورده گزارش
 مقدار وارد شده توسط كاربر (در فيلد حداقل انرژي مجاز) بيشتر باشد انرژي مربوطه در محاسبات لحاظ خواهد شد.

  
 انتخاب كرده باشد، خروجي گزارش به تفكيك تجهيز نمايش داده  "همراه جزئياتبه"كاربر نوع خروجي را  در صورتي كه

 شود.مي
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  شود.انتخاب كرده باشد، خروجي گزارش به تفكيك ايستگاه نمايش داده مي "كلي"در صورتي كه كاربر نوع خروجي را 

  

  
  

 شود.مي گرفته نظر در مربوطه پست در تياف خطوط انرژي موازنه، گزارش در 

  
  شوندينم داده شينما گزارش در 63 از كمتر ولتاژ سطح با خطوط, موازنه محاسبات در. 
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  توليدگزارش موازنه 
 براساس اي و نيروگاه (ها)منطقه برق) هاي(شركت  انتخاب نوع خروجي گزارش (كلي يا به همراه جزئيات)، با گزارش اين در

 ناخالص ديتول مجموع ي،روگاهين يواحدها ينام تيظرف مجموع مقادير گزارش، براي زماني با اعمال بازه كاربر دسترسي سطح
 شده محاسبه خالص و ناخالص ديتول اختالف درصدشده،  تعيين هايفرمول اساس بر و شودمي محاسبه خالص ديتول مجموع و
 مشخص انحراف حداكثر و حداقل بازه در بايد شده محاسبه اختالف مقادير. گردندمي مقايسه كاربر توسط شده وارد درصد با و

  .شودمي آورده گزارش نتيجه در اينصورت غير در و باشد گزارش قسمت در شده

درصورتي كه كاربر نخواهد حداقل و حداكثر انحراف مجاز را تعيين نمايد، مي تواند از تيك موجود براي تعيين يا عدم تعيين 
  اده نمايد. در اين حالت نتايج بدون در نظر گرفتن حداقل و حداكثر انرژي مجاز لود خواهند شد.حدود انحراف استف

  است: زير صورت به صفحه اين جستجو فرم هايكنترل از يك هر براي شده گرفته نظر در فرض پيش مقدار

  1 مجاز = انرژي ، حداقل2 = مجاز انحراف ، حداكثر -1مجاز =  انحراف حداقل

 ديتول مجموع ي،روگاهين يواحدها ينام تيظرف مجموع مقادير گزارش، براي زماني بازه و ايمنطقه برق) هاي(شركت  انتخاب با
 محاسبه خالص و ناخالص ديتول اختالف درصدشده،  تعيين هايفرمول اساس بر و شودمي محاسبه خالص ديتول مجموع و ناخالص

 وارد كاربر توسط درصد به بايد هاانحراف مقادير كه است ذكر به الزم .گردندمي مقايسه كاربر توسط شده وارد درصد با و شده
   .تواند عددي منفي / مثبت يا اعشاري باشدشود و حداقل و حداكثر انحراف مي

  
  خواهند بود.در صورتي كه كاربر تيك تعيين حداقل و حداكثر انحراف مجاز را انتخاب نكند فيلتر هاي گزارش بصورت زير 
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  شود:هاي زير نمايش داده مينتيجه گزارش با ستون

  :مثال براي. وجود دارد ايستگاه و شركت تفكيك به جمع سطر

  )گيري گزارش روزهاي جمع( 1 پست: 1 شركت

  
  باشد:قوانين اعمال شده بر روي اين گزارش شامل موارد زير مي

 شود.نيروگاه يا نوع پست تكميل مينوع  يرمقاد با توجه به ايستگاه معادل :پست نوع - 1

 معادل كاربر، فراخواني بازه در واحد هاي نيروگاهي نامي ظرفيت مجموع :نامي واحدهاي نيروگاهي ظرفيت مجموع - 2
 باشد.مي نامي واحد هاي نيروگاهي جمع ظرفيت

 توليد خالص نيروگاه مجموع انرژي - 3

 توليد ناخالص نيروگاه مجموع انرژي - 4

 شود:موارد محاسبه شده فوق، پارامترهاي زير كه بيانگر درصد اختالف و بر اساس درصد است به شكل زير محاسبه ميبر اساس 

) 4) از مقدار مجموع توليد ناخالص (بند 3درصد انحراف  مجموع توليد خالص (بند  توليد ناخالص و خالص: اختالف درصد
 شود.محاسبه مي

  ها به شكل زير است:نيروگاهفرمول اين محاسبه براي 

– مجموع توليد ناخالص مجموع توليد خالص 

 مجموع توليد ناخالص
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

  :باشدميمفهوم رنگ در گزارش به صورت زير 

 زاتيتجه يانرژ جمع: خاكستري رنگ - 1

 "به همراه جزئيات": موارد محاسبه شده در حالت  نارنجيرنگ  - 2

  يزمان ي بازه جمع:  سبزرنگ  - 3
  شركت  براساس تجميع: آبي رنگ - 4
   عادي ركوردهاي: سفيد رنگ - 5
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  گزارشات سوابق
در اين منو سابقه ايجاد و ويرايش تجهيزات شبكه قابل مشاهده و پيگيري است. تجهيزات شبكه برق همان مواردي هستند كه 

شوند كه شامل نيروگاه، واحد نيروگاهي، پست، ترانس، فيدر، خط و كنتور هستند. اين منو از در منوي اطالعات پايه تعريف مي
  زيرتجهيزها، به بخش اطالعات پايه شباهت زيادي دارد.تجهيز و  هايبخشلحاظ شكل ظاهري و 

شود. در كليه گيرد كه در بخش اطالعات پايه براي بازيابي اطالعات استفاده ميجستجو به كمك همان فيلترهايي صورت مي 
سابقه تغييرات شود و شود، آخرين اطالعات تجهيز مورد نظر با رنگ سفيد نمايش داده ميموارد زماني كه جستجو انجام مي

  شود.شود. تجهيزي كه حذف شده باشد، با رنگ سبز نشان داده ميقبلي آن با رنگ خاكستري نشان داده مي

هاي در گريد سابقه هر تجهيز يا زيرتجهيز چهارستون ايجاد كننده، تاريخ ايجاد، ويرايش كننده و تاريخ ويرايش وجود دارد. رديف
يابد، شود و تغيير ميد كننده و تاريخ ايجاد داراي مقدار هستند. زماني كه تجهيزي ويرايش ميهاي ايجاسفيد رنگ تنها در ستون

اي ايجادكننده و هشود .ركوردهايي كه اين وضعيت را دارند، عالوه بر ستوناطالعات قبلي آن به رنگ خاكستري نشان داده مي
دهد در چه تاريخي و توسط چه ز داراي مقدار هستند كه نشان ميهاي ويرايش كننده و تاريخ ويرايش  نيتاريخ ايجاد در ستون

  كسي تغييرات صورت گرفته است.

سوابق بازار را براي انرژي پست، انرژي نيروگاه توان ميدر گزارشات سوابق بازار/انرژي پست، بازار/انرژي نيروگاه و  بازار/انرژي خط 
  و انرژي خط را مشاهده نمود. 

شود. اگر اين تجهيز بعدا ويرايش شود، شود، تاريخ ايجاد براي آن ثبت مير بخش اطالعات پايه ايجاد ميزماني كه تجهيز د 
گيرد، اما سابقه تجهيز كه با رنگ خاكستري و برابر تاريخي كه ويرايش صورت گرفته است، قرار مي كندميتاريخ ايجاد آن تغيير 

شود. تاريخ ويرايش چنين ركوردي برابر تاريخي است كه ويرايش نگهداري ميشود، با همان تاريخ ايجاد قبلي نشان داده مي
. در اين حالت تاريخ ايجاد وضعيت كندميصورت گرفته است. اگر تجهيز دوباره ويرايش شود، بار ديگر تاريخ ايجاد آن تغيير 

گيرد. بدين ترتيب، ركوردي كه سابقه قرار مي ، اما تاريخ ويرايش آن برابر تاريخ ايجاد جديد تجهيزكندميقبلي تجهيز تغييري ن
دهد، همواره داراي تاريخ ويرايشي برابر تاريخ ايجاد ركورد باالتر از خودش براي همان تجهيز است. در يك تجهيز را نشان مي

  ادامه تصاوير مربوط به گزارش سوابق در  منوهاي مختلف آورده شده است.

   نيروگاه
  و تجهيزات زير مجموعه آنرا مشاهده نمود. هانيروگاهگزارش سوابق اطالعات توان ميدر اين منو 
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 در پايين هر گريد راهنماي رنگ هاي استفاده شده به همراه معني آنها قيد شده است.

  پست
  ها و فيدرهاي هر پست را نيز مشاهده نمود.گزارش سوابق ترانستوان ميدر اين منو 
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 رنگ هاي استفاده شده به همراه معني آنها قيد شده است. در پايين هر گريد راهنماي

  خط
  را مشاهده نمود. خطوطگزارش سوابق توان ميدر اين منو 

  

 كنتور
  .باشدميگزارش سوابق كنتور به همراه اطالعات كنتور در اين گزارش قابل مشاهده 
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  پست يانرژ/بازار
قابل مشاهده و پيگيري پست ها  "مديريت ارسال اطالعات –عمليات "در اين گزارش نتيجه حاصل از تثبيت انرژي در قسمت

  است 

  

  يروگاهن يانرژ/بازار
قابل مشاهده و پيگيري  هانيروگاه "مديريت ارسال اطالعات –عمليات "در اين گزارش نتيجه حاصل از تثبيت انرژي در قسمت

  است
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  خط يانرژ/بازار
كه زير منو مقادير تثبيت خط، مقادير تثبيت شده  باشدمياين منو شامل دو زيرمنو سوابق تثبيت خط و مقادير تثبيت خط 

  دهد.انرژي را جهت ارائه به بازار براي خط (خطوط) انتخابي در بازه موردنظر نمايش مي
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  بازار/تلفات
اي) بايد . براي كاربران شركتي (برق منطقهباشدمياي و كاربران مديريتي قابل دسترسي هاي برق منطقهاين گزارش براي شركت

 : باشدمي اي كه فقط شركت مجاز را ببينند. اين صفحه داراي دو تبسطح دسترسي اعمال شود به گونه

 سوابق تلفات برداشت شده - 1

   تثبيت شدهمحاسبه تلفات از آخرين داده  - 2

  

  
  

  شدهسوابق تلفات برداشت
حد نيروگاهي، ترانس، فيدر و خطوط نمايش سوابق اطالعات تثبيت شده به همراه نمايش جزئيات به تفكيك وادر اين گزارش 

  .شودميداده 
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اي به صورت چك ليست با شركت برق منطقه 16شركت : (اجباري ، حداقل يك شركت بايد انتخاب شود) شامل  - 1

  . "انتخاب همه"
  از تاريخ : (اجباري) تاريخ پيش فرض ابتدا ماه قبل. - 2
 تا تاريخ : (اجباري) تاريخ پيش فرض انتهاي ماه قبل. - 3

 شودميدر گريد بااليي سوابق تلفات برداشت شده بازار نمايش داده  اين گزارش فقط به صورت روزانه و بر حسب شركت است.

 و به صورت زير است:

تاريخ   تاريخ نام بهره بردار
  تثبيت

H1 H2 … H24 مجموع 

            1روز 1روز  1شركت 

            2روز 1روز 1شركت 

            3روز 1روز 1شركت 

            1روز 2روز 1شركت 

            2روز 2روز 1شركت 

            3روز 2روز 1شركت 

            1روز 1روز 2شركت 

            2روز 1روز 2شركت 
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            3روز 1روز 2شركت 

            1روز 2روز 2شركت 

            2روز 2روز 2شركت

            3روز 2روز 2شركت 

   

 با كليك بر روي هر يك از اين رديف ها، درگريد پايين جزئيات تجهيزاتي كه در ساخت اين تلفات دخيل بوده اند نمايش داده
 .در هريك از اين تب ها بايد امكان انتخاب نوع انرژي نيز باشد شود .

  در تب واحد نيروگاهي :  - 1
 )17توليد خالص(  
 ) 13مصرف از شبكه(  

  در تب فيدر : - 2
 ) (مستقل ها) بايد فيلد  –) 1مصرفي اكتيوActive Status   باشد. 1برابر با  

  در تب ترانس : - 3
 )بايد فيلد  –)  1مصرفي اكتيوActive Status   باشد. 1برابر با  

  در تب خط : - 4
 )23و 22برون مرزي محل نصب( 
 )9و 5تبادلي داخلي در نقطه تحويل( 
 )10و 6اكتيو نقطه تحويل(  

در هر يك از اين تب ها بايد انرژي تثبيت شده تجهيزات كه در ساخت تلفات انتخاب شده دخيل بوده اند به ريز و با ذكر تاريخ 
  شود.  ساعت به ساعت نمايش داده
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  محاسبه تلفات از آخرين داده تثبيت شده
اي را كه در صورتي كه داده تثبيت شده باشد (مستقل از اينكه داده توسط بازار برق قرائت شده باشد يا خير)، اين گزارش داده

دهد. لذا اين گزارش همواره آخرين بازار برق در صورت قرائت اطالعات مشاهده خواهد كرد، در لحظه محاسبه كرده و نمايش مي
بايد دقت شود در اين گزارش تلفات از روي داده تثبيت شده انرژي مجدد  دهد.را نمايش ميتلفات مقدار داده تثبيت شده 

  . شودميمحاسبه 
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  فيلترهاي مورد نياز گريد اول شامل: 

  ."انتخاب همه"اي به صورت چك ليست با شركت برق منطقه 16شركت : (اجباري) شامل  - 1
  قبل.از تاريخ : (اجباري) تاريخ پيش فرض: ابتدا ماه  - 2
 تا تاريخ : (اجباري) تاريخ پيش فرض: انتهاي ماه قبل. - 3

 روزانه. –نوع گزارش : كلي  - 4

 ايبرق منطقهبه تفكيك  –به تفكيك كشور  - 5

. در شودمي، چك ليست باكس شركت ها غير فعال  "به تفكيك كشور"بايد در نظر داشت كه در حالت انتخاب  - 6
 انتخاب شركت ها وجود دارد.امكان  "ايبرق منطقهبه تفكيك "حالت انتخاب 

در حالت گزارش بر حسب كشور فقط گزارش روزانه مدنظر است و در پايين و قسمت چپ گزارش جمع داده  - 7
 .اين فقط براي كاربران مديريتي قابل دسترسي باشد.شودمي

  تلفات منطقه اي ، نوع گزارش : روزانه

 مجموع H1H2 … H24  تاريخ  نام بهره بردار

          1روز  1شركت 
          1روز 2شركت 

          1روز جمع روزانه
          2روز 1شركت 
          2روز 2شركت

          2روز جمع روزانه
جمع شركت 

1 
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جمع شركت 
2 

           

           جمع كلي
  

  تلفات منطقه اي ، نوع گزارش : كلي

 مجموع H1 H2 … H24 تاريخ  نام بهره بردار

              1جمع شركت 
             2جمع شركت 
             جمع كلي

 

  تلفات كشور، نوع گزارش: روزانه 
 مجموع H1 H2  … H24 تاريخ

             1روز 

            2روز 

            جمع كل

 

  

  بازار / مصرف و تلفات 
  

  

  

  

   راتييتغ هيكل سوابق
  .باشدمي "گزارشات سوابق"مكان قرار گيري اين گزارشات در منوي 
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كه امكان مشاهده سوابق كليه تغييراتي كه كاربر بر روي اطالعات بانك اين صورت ايجاد شده است  به اتگزارشمجموعه اين 

  انجام داده است فراهم شود. مشخص يزمان بازه در كجاي صورت به ، منطقه و خيتار اساس براطالعاتي 

واحد  –فيدر  –خط  –نيروگاه)، تجهيزات (ترانسفورماتور  –اين اطالعات شامل تغييرات اطالعات شركتها، ايستگاهها ( پست 
نيروگاهي)، كنتورها، فرموالسيون، كليه انواع انرژي مديريتي، كليه انواع انرژي بازار، محدوده كانالها در تعريف فرمولها، مقادير 

 .باشدمي LP2و  LP1شامل مقادير  خام كنتور

، محدوده كانال و  ]مديريتي و بازار[در اين گزارش، تب هاي (شركت ، ايستگاه ، تجهيزات ، كنتورها ، فرموالسيون ، انرژي ها 
و هر گزارش به صورت مجزا در  رفته) قرار گ ] LP1و پارامترهاي شبكه كنتور  LP2مقدار انرژي كنتور [مقادير خام كنتورها 

  .شودمي ه خودش نمايش دادهتب مربوط ب

  
كه منظور از اين تغييرات اعمال فيلتر برروي تاريخ درج و ويرايش  باشدميدر كليه گزارشات حتما امكان انتخاب تاريخ تغييرات 

  د. ندر نظر گرفته مي شو  Alternative و ActiveStatus از اعم زاتيتجه يتمامدر خروجي اين گزارشات  .باشدميركورد 

به نحوي كه ركود معتبر ابتدا و تغييرات (الگ ها)  دگيرمي و زير آن ركوردهاي الگ قرار  شودمينمايش داده ابتدا ركورد فعال 
  گيرد.مي به صورت نزولي كه آخرين تغييرات در ابتدا و اولين تغيير آن در انتها قرار 
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  سوابق كليه تغييرات
. در اين گزارش سوابق تغييرات باشدمياين گزارش تجميع تمامي ديگر گزارشات سوابق تغييرات به ازاي بازه زماني ارارئه شده 

شركت ها، ايستگاه، پست باالدست ايستگاه، تجهيزات، كنتور ها، فرموالسيون، انرژي مديريتي، انرژي بازار، محدوده كانال، پارامتر 
  نمايش داده خواهند شد. LP2مقدار انرژي كنتور و  LP1هاي شبكه كنتور 

 

 شركت
  كاربر بر اساس فيلتر هاي موجود مي تواند سوابق تغييرات شركت مورد نظر را مشاهده نمايد.در اين گزارش 

 

  

  ايستگاه 
. در صورتي كه براي ايستگاه مورد نظر يك باشدميقابل جستجو و مشاهده  هانيروگاهسابقه تغييرات ايستگاهها و در اين گزارش 

  .باشدمييا چند پست باالدست تعريف شده باشد، در گريد دوم بعد از گريد اول جزئيات سوابق آن قابل مشاهده 
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  مثال مربوط به موجوديت پست باالدست براي يك پست يا نيروگاه در شكل زير آمده است.

  

  تجهيزات
اين تجهيزات شامل  .باشدميقابل جستجو و مشاهده  هانيروگاهدر اين گزارش سوابق تغييرات تجهيزات موجود در پست ها و 

  .باشدميموارد زير 

 ترانسفورماتور - 

 خط - 

 واحد نيروگاهي - 
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 فيدر - 

  فيلتر هاي گزارش به نوع تجهيز وابسته نيستند.

  

  كنتورها
جستجو و نمايش داده مي شوند. فيلتر هاي اين گزارش شامل وضعيت كنتورها در اين گزارش سابقه اصالح و تغيير اطالعات 

  . باشدميو تاريخ بروز رساني  نصب محل ستگاهيا، نصب محل ييايجغراف حوزهكنتور، مدل كنتور، شماره سريال، 

  

  فرموالسيون
. كاربر مي تواند با استفاده از فيلتر هاي تاريخ بروز باشدميدر اين گزراش تمامي سوابق تغييرات فرموالسيون تجهيزات موجود 

رساني و يا تاريخ بهره برداري فرمول، نتايج را فيلتر نمايد. الزم به ذكر است كه كاربر نمي تواند براي تمامي تجهيزات بدوندر نظر 
  نمايد.گيري گزارش گرفتن بازه تاريخ
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كاربر مي تواند براي مشاهده سابقه فرموالسيون تجهيز مورد نظر خود از چك ليست باكس هاي شركت، پست، نيروگاه و تجهيز 

  استفاده نمايد. همچنين كاربر مي تواند نتايج را بر اساس نوع فرمول نيز فيلتر نمايد. 

  انرژي ها
ورود اطالعات مربوط به انرژي تجهيزات اعم از ترانس، خط، واحد نيروگاهي و فيدر را با در اين گزارش كاربر مي تواند سوابق 

احتساب انرژي هاي بازار يا مديريتي بر اساس وضعيت فرمول، كامل بود اطالعات و نوع فرمول، مشاهده و جستجو نمايد. همچنين 
  مشاهده نمايد. "تاريخ انرژي"و  "تاريخ بروز رساني"ني كاربر مي تواند اطالعات را بر اساس يكي يا هر دو فيلتر بازه زما

  

  محدوده كانال 
  .باشدميقايبل مشاهده كنتورها در اين گزارش سابقه تغييرات مربوط به محدوده كانال 



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   204   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

  

  مقادير خام كنتورها
  .ه استروزه براي آن درنظر گرفته شد 31محدوديت  دارد وكه كارايي بااليي  هبه گونه اي طراحي شد اين گزارش

  قرار دارد. وضعيت هاي حذف شده، معتبر، جديد درج شده ، تاريخ مقدار انرژي  ،در نمايش مقادير خام كنتور فيلتر نوع تجهيز 
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  ارجاعات
 در اين دهند،مي ارجاع كشور برق شبكه مديريت شركت جمله از و ديگر هايشركت به هاشركت كه هاييدرخواست و هاپيام

  :است درخواست نوع چهار شامل شوند. ارجاعاتمي ناميده ”ارجاعات“ كلي طور به و شودمي انجام بخش
 جديد كنتور نصب و تغيير . 1

 انرژي تبادل . 2

 انرژي مقادير تغيير و اصالح . 3

 هاپنل ارتباطي شركت . 4

 مديريت”شركت براي مستقيما ايجاد، از پس ”انرژي مقادير تغيير و اصالح “ و ”جديد كنتور نصب و تغيير“ هايدرخواست - 

 طرف از ارجاع زمان در. باشند گردش در كارشناس چند يا يك بين است ممكن آنجا در و شوندمي داده ارجاع ”شبكه
 . است فراهم زيرمجموعه هايتوزيع و ايمنطقه برق هايشركت انتخاب امكان "مديريت" كاربران

 برق اگر. دارد را ايمنطقه برق آن هايمجموعه زير كننده و درخواست ايمنطقه برق به ارجاع امكان فقط ارجاع اين - 
 شركت اگر. باشدمي ارجاع امكان آن زيرمجموعه هايشركت و ايمنطقه برق به آنگاه بود، درخواست كننده ايمنطقه
 .)دو هر يا( باشدمي ارجاع امكان توزيع شركت آن ايمنطقه برق به آنگاه بود، كننده درخواست توزيع

اي  يا زيرمجموعه، با تاييد درخواست توسط هر برق منطقه هايشركت و ايمنطقه در صورت ارجاع درخواست به برق - 
در صورت تاييد درخواست  يعني و منتظر تاييد باقي مي ماند. شودميتوزيع، درخواست از كارتابل ديگري خارج ن

اي اي، درخواست از كارتابل كاربران توزيع و يا كاربران برق منطقهتوسط يك كاربر توزيع و يا يك كاربر برق منطقه
 .شودميخارج 

توانند مينبايد توانايي ارجاع مجدد داشته باشند و فقط  شوندميتوجه شود ارجاعاتي كه به شركت ها(اپراتورها) فرستاده  - 
 ييد شوند.تا

 در برگشت درخواست به شركت ايجاد كننده، آن شركت فقط دسترسي تاييد آن را داشته باشد نه ارجاع دادن آن را. - 

 هر وقت ارجاعي تاييد مي خورد بايد در همان جا پايان پذيرد و هيچ تغيير ديگري نبايد انجام شود. - 

براي شركت كاربر ارسال  صورت اين در مشخص بود،با شركت  "خاص" نقش داراي درخواست كننده ثبت كاربر اگر - 
   .شودمي

 صورت كاربر اين خود به ارجاع صورت اين در بدون شركت باشد، "خاص" نقش داراي درخواست كننده ثبت كاربر اگر - 
  . گرفت خواهد

  .شودمي فرستاده دريافت كننده تبادل شركت بهتوسط ارسال كننده تبادل  ايجاد از پس ”انرژي تبادل“ درخواست 
 .شودمي فرستاده “ شبكه مديريت“ بهدرخواست تبادل  ،تبادل توسط دريافت كننده تبادل تأييددر صورت   - 

 . خوردمي بازگشت ارسال كننده تبادل شركت به انرژي مقادير تغيير و تأييد عدم صورت در  - 

اين تبادل به صورت خودكار توسط سامانه ثبت درخواست،  تاريخ روز از 10پس از  تبادل ارجاع به پاسخ عدم صورت در - 
 .شد واهدسامانه اعمال خ در انرژي قاديرو م شودميتاييد 

 و شوندمي ناميده  ”روال“ ايران برق شبكه مديريت شركت و گيرنده ارجاع شركت و دهنده ارجاع شركت بين درخواست گردش
روال و هااست. وضعيت وضعيت و روال چند داراي درخواست نوع رود. هرمي ديگري وضعيت به وضعيتي از درخواست آن طي
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و تغيير دسترسي ها براي ثبت ارجاعات  است مشاهده قابل  ”زيرسيستم“ زيرمنوي  ”تنظيمات“ منوي از درخواست نوع هر هاي
 . شودمي انجامبه نقش كاربر  "سطح دسترسي دكمه ها"دكمه  "نقش ها"و زير منوي  "امنيت"از منوي 

 ارجاع شركت به را هادرخواست اين از يكي دهنده ارجاع شركت كاربر وقتي كه است صورت اين به درخواست يك كلي فرآيند

 از ارجاع مربوطه، (هاي)كاربر به ارجاع از پس. كندمي ارسال باشد نيز ايران برق شبكه مديريت شركت تواندمي كه گيرنده

 بخش وارد كه زماني گيرنده ارجاع گيرد. كاربرمي قرار گيرنده ارجاع كاربر اختيار در و شودمي خارج دهنده ارجاع كاربر دسترس

نمايش "انتخاب درخواست و كليك بر روي كليد  با و كندمي مشاهده اند،شده ارسال او براي كه را ارجاعاتي شود، ارجاعات
 پايان را درخواست يا دهد ارجاع ديگري گروه به لزوم صورت در و ببيند را درخواست كامل مشخصات تواندمي "جزئيات و اقدام

  .دهد
 .شده باشد تعريف ”كاربران“ بخش دربايد كاربر  و دارد كاربر گروه به بستگي درخواستها مورد در كاربر اختيارات

 درخواست شناسه شماره اينشود. مي ثبت آن براي ”درخواست شماره“ عنوان به ايشماره درخواست، يك ايجاد ابتداي در

 را درخواست فعلي وضعيتتوان مي شماره اين با  ها،شركت بين ارجاع بعدي برگشتهاي و رفت طول در همواره و است مربوطه

 بخش درتوان مي را دارد، قرار شركتي چه از كاربر كدام اختيار در اكنون هم كه اين و درخواست هر فعلي وضعيت. كرد بررسي

  .كرد مشاهده درخواست نوع به مربوط تب در  ”سوابق ارجاعات“و زيرمنوي  "ارجاعات"
شركت“و  ”شبكه يريتمد“ يدر بخش ارجاعات را به دو دسته كل يكاربر يهاگروهتوان مي ي: به طور كليكاربر يهاگروه - 

 گروه كاربران. يرندگيدر دسته دوم قرار م يعتوز يهاو شركت يابرق منطقه يهاكرد. كاربران شركت يبنديمتقس ”ها
كنند و انجام دهند  يبررس شود،يرا كه به آنها داده م يارجاعات تواننديدرخواست ندارند و تنها م يجادامكان ا شبكه مديريت

دسترسي داده (مگر اينكه با توجه به شرح كار به آنها نيز ارجاع دهند. هاشركتانواع از  يگريد گروهو در صورت لزوم به 
در مورد  ليدارند و ”شبكه يريتمد“و ارجاع آن را به كاربران  يددرخواست جد يجادها امكان اكاربران گروه شركت شود. )

  آن را دارند. گزارش  و بررسيمشاهده امكان  فقط ”شبكه يريتمد“كاربران  ”يتبادل انرژ“ يهادرخواست

  دكمه با عناوين زير وجود دارد: چهارشوند، در صفحه ارجاعات ارجاعات ميها وارد بخش زماني كه كاربران گروه شركت

  تغيير و نصب كنتور جديد . 1
  تبادل انرژي . 2
  اصالح و تغيير مقادير انرژي . 3

 هاپنل ارتباطي شركت . 4

  
 ”ارجاع“ وارد بخش ايجاد درخواست مربوطه شد. پس از ايجاد درخواست، با زدن دكمهتوان ميها با زدن هر كدام از اين دكمه

  مورد نظر ارجاع داد. گروهدرخواست را به توان مي

 شود.مي بررسيثبت كنتور/ ترانس/ ..... فقط در زمان ثبت درخواست  صحت سنجي - 

 صحت - لذا ؛ هست ويرايش قابل غير بعدي مراحل در شد، ثبت ارجاعات به مربوط هاي فرم در ديتايي وقتي اينكه به توجه با - 
  .باشدمي ثبت حالت در كه شودمي اجرا زماني ها فرم در سنجي

  .شودمي انجام حتما است "اقدام شرح" بودن پر براي كه اعتبارسنجي همچنين  - 
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به آن كه اعتبارسنجي مربوط  باشدميقابل تغيير توسط گيرنده درخواست  در فرم تبادل انرژي مقدار مشخص شده تبادل، - 
 . شودميانجام نيز 

 . شوديداده م يحتوض ينجااست كه در ا ييهامراحل و روال يدرخواست داراهر : هادرخواست - 

  

  كارتابل جاري
اين بخش شامل ايجاد، ويرايش، حذف، نمايش و پيگيري چرخه ارجاعات و مستندات و پيام هاست. با توجه به نقش كاربر 

داده شده است كه به صورت اجمالي در دسترسي به دكمه هاي اين صفحه متفاوت است كه در زير هر بخش به تفصيل شرح 
در سايت به صورت يكپارچه قابل مشاهده  "زير سيستم >ظيمات نت"و اين دسترسي ها از لينك  باشدميتصاوير قابل مشاهده 

كه هر كدام در بخش مربوط به خود شرح داده شده  شودميدسترسي ها به صورت جزئي اعمال  "نقش ها >امنيت " و از لينك 
  است. 

  
  كاربر مديريت شبكه 

  امكان ارجاع درخواست را ندارند اما انجام اقدام روي ارجاعات وظيفه اين گروه است.  

  
  ايبرق منطقهكاربر 

شود. كال امكان انجام مي ايبرق منطقهفقط توسط كاربران  "درخواست تغيير و نصب كنتور جديد"ارجاعات مربوط به 
  تغيير ارجاعات را ندارند و تنها ميتوانند تاييد نمايند. 
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  كاربر توزيع برق
  شود. فقط توسط كاربران توزيع انجام مي "تبادل انرژي"ارجاعات مربوط به 

 

  يدنصب كنتور جد و ييرتغ
شبكه ارسال  يريتمد يبرارا درخواست  ،بخش ينكند، از ا يكنتور قبل يگزينرا جا يبخواهد كنتور يكه شركت يزمان
  . دهديو اطالع م كندمي

برق  يهاشركت يارامكان تنها در اخت ينرا ندارند و ا يدرخواست ينچن يجادامكان ا يعتوز يهاشركت نكته مهم:
 است. يامنطقه

  مراحل
 ”شد انجام“ و ”يدر حال بررس“، ”ثبت شد“ ،"اعالم اصالح و تغيير مقادير انرژي"هاي يتوضع يدرخواست دارا ينا

  .شودمي انجام ”شبكه مديريت“ كاربران دست به فقط ”شد انجام“ و ”يدر حال بررس“ يهاوضعيت. است



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   209   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

 و تغيير اعالم“ مرحله از شود،مي ثبت ”يدو نصب كنتور جد ييرتغ“درخواست  يككه  يزمان :”ثبت شد“ يتوضع . 1
به محض  ”جديد كنتور نصب و تغيير“ درخواست ترتيب بدين. روديم ”ثبت شد“به مرحله  ”جديد كنتور نصب
  .يردگيقرار م ”شد ثبت“ وضعيت در ارجاع

 به را درخواست او اگر رسد،يم ”شبكه يريتمد“ كاربر دست به درخواست كه يزمان :”يدر حال بررس“ يتوضع . 2

  .روديم ”يبررس حال در“ يتوضع به دهد، درخواست ارجاع يگريد كاربر

 انجام“ يتوضع به درخواست كند، حذف و ييدتأ را درخواست ”شبكه يريتمد“ كاربر اگر :”شد انجام“ يتوضع . 3

  .روديم ”شد

  درخواست ايجاد
 كنتور و قبلي كنتور مشخصات و شماره كه شودمي باز فرمي ”ارجاعات“ زيرمنوي در ”جديد كنتور نصب و تغيير“ دكمه زدن با

  :است زير فيلدهاي شامل فرم اين. كرد وارد آن درتوان مي را جديد

 )اجباري( شركت . 1

 )اجباري(ذينفع   شركت . 2

 )اجباري( موضوع . 3

 قديم كنتور . 4

 )اجباري( تجهيز نوع 4.1

 )اجباري( تجهيز 4.2

 )اجباري( رتجهيززي 4.3

 )اجباري( كنتور 4.4

 CTنسبت  4.5

 PTنسبت  4.6

 ئتابستر مخابراتي قرنوع  4.7

 شماره تماس ايستگاه 4.8

 )اجباري( سطح ولتاژ 4.9

 ولتاژ اوليه 4.10

 ولتاژ ثانويه 4.11

   برداريتاريخ پايان بهره 4.12
 قديم عدم انتخاب كنتور 4.13

 جديد كنتور . 5

 )اجباري( تجهيز نوع 5.1

 )اجباري(نام ايستگاه  5.2

 )اجباري( تجهيزنام  5.3

 )اجباري( سريال كنتور 5.4

 )اجباري( CTنسبت  5.5
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 )اجباري( PT نسبت 5.6

 )اجباري( بسترمخابراتي قرائتمشخصات  5.7

 )اجباري( شماره تماس ايستگاه 5.8

 )اجباري( تجهيزظرفيت نامي  5.9

 تجهيز كد يكتاي صنعت برق 5.10

 (اجباري) كد ديسپاچينگي 5.11

 )اجباري (سطح ولتاژ 5.12

 )اجباري( ولتاژ اوليه 5.13

 )اجباري( ولتاژ ثانويه 5.14

 )اجباري(ولتاژ ثالثيه 5.15

 )اجباري( برداريتاريخ آغاز بهره 5.16

 (اجباري) ايستگاه ابتدا 5.17

 نتها (اجباري)ايستگاه ا 5.18

 (اجباري) ايستگاه محل نصب 5.19

 عدم انتخاب كنتور جديد 5.20

 )اجباريشرح درخواست (  . 6

 جديد و قديم كنتور دو بين است. از آن زيرمجموعه هايشركت و جاري كاربر شركت شامل ”ذينفع شركت“ و ”شركت“ ليست

 كردن پر نشود، آن جايگزين ديگري كنتور و شود ديسمانت قديم كنتور شود. اگر پر كامل بايد هاآن از يكي مشخصات حداقل

 اما. نيست الزم قديم كنتور كردنرپ است، نبوده كنتوري آن از پيش و باشد جديد كنتور است. اگر كافي قديم كنتور مشخصات

 قديم كنتور برداريبهره پايان تاريخ حالت اين است. در الزم دو هر كردن پر شود،مي قبلي كنتور جايگزين جديدي كنتور اگر

 جاري تاريخ از توانندنمي تاريخ دو اين از يك هيچ باشد. همچنين بزرگتر جديد كنتور برداريبهره آغاز تاريخ از تواندنمي

 .باشند بزرگتر

 انرژي مصرف محل شركت كه است. زماني غيرفعال جديد كنتور و قديم كنتور بخش شود،مي باز درخواست اين صفحه كه زماني

 را تجهيزها انواع از يكي تواندمي فرد و شوندمي فعال تجهيز نوع هايگزينه جديد كنتور و قديم كنتور بخش در شود، انتخاب

 .كند انتخاب

  يمقد كنتور مشخصات   9.1.1.2.1
  :است يرز موارد شامل يمقد كنتور يبرا يزتجه نوع

   قديم كنتور انتخاب عدم -5 خط -4 فيدر -3 ترانس -2 نيروگاهي واحد - 1
 اين از يكي انتخاب است. با اجباري قديم كنتور فيلدهاي تمام كردن پر باشد، شده انتخاب اول گزينه چهار از يكي كه صورتي در

 .شودمي فعال تجهيز كومبوي گزينه، هارچ

 شماره“ و ”نيروگاهي واحد“ به ”زيرتجهيز“ كومبوي و ”نيروگاه“ به ”تجهيز“ كومبوي باشد، شده انتخاب  ”نيروگاهي واحد“ اگر 

 .دهندمي نام تغيير ”نيروگاه تلفن شماره“ به ”تجهيز تلفن

 تلفن شماره“ و ”فيدر“ يا ”ترانس“ به ”زيرتجهيز“ كومبوي و ”پست“ به ”تجهيز“ كومبوي ”فيدر“ يا ”ترانس“ انتخاب صورت در

 .دهدمي نام تغيير ”پست تلفن شماره“ به ”تجهيز

 تلفن شماره“ و شودمي حذف ”زيرتجهيز“ دهد. كومبويمي نام تغيير ”خط“ به ”تجهيز“ كومبوي ”خط“ گزينه انتخاب صورت در

 .ماندمي باقي نام همين با ”تجهيز
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شوند. مي غيرفعال قديم كنتور بخش ديگر فيلدهاي تمام و ”تجهيز“ كومبوي ”قديم كنتور انتخاب عدم“ گزينه انتخاب صورت در
 .كندمي انتخاب را گزينه اين كند، وارد را قديم كنتور مشخصات نخواهد فرد كه صورتي در

 پر تجهيز آن زيرتجهيزهاي با و شودمي فعال مربوطه زيرتجهيز كومبوي كند، انتخاب را نظرش مورد تجهيز فرد كه صورتي در

 كنتورهايي شماره با كنتور كومبوي و شوندمي فعال هستند، غيرفعال كه بعدي فيلدهاي تمام زيرتجهيز، يك انتخاب شود. بامي

  .شودمي پر اند،شده تعريف زيرتجهيز آن هايفرمول در كه

  

 
  

  را انتخاب نماييد. تمام فيلدهاي مشابه كه در قسمت  "عدم انتخاب كنتور قديم"نكته : درصورتي كه گزينه اي غير از
 كنتور قديم تكميل مي شود .فيلدهاي مشابه آن در قسمت كنتور جديد نيز پر مي شود. 

  عبارات ليست به  "افزودن به عبارت متداول"متني كه در قسمت شرح درخواست نوشته مي شود را ميتوان با گزينه
   استفاده كرد. درقسمت عبارات متداول مي مشاهده و راآنها مي توان ي ارجاعات بعد كه ازمتداول افزود 
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 يدجد كنتور مشخصات   9.1.1.2.2

  است: يرز موارد شامل يدجد كنتور يبرا يزتجه نوع 
 جديد كنتور انتخاب عدم -5 خط -4 فيدر -3 ترانس -2 نيروگاهي واحد - 1

 از يكي انتخاب با. است اجباري جديد كنتور فيلدهاي تمام كردن پر باشد، شده انتخاب اول گزينه چهار از يكي كه صورتي در

 .شودمي فعال تجهيز كومبوي گزينه، هارچ اين

 و ”نيروگاهي واحد نام“ به ”زيرتجهيز نام“ فيلد و ”نيروگاه نام“ به ”تجهيز نام“ فيلد باشد، شده انتخاب ”نيروگاهي واحد“ اگر
 .دهدمي نام تغيير ”نيروگاه تلفن شماره“ به ”تجهيز تلفن شماره“

 و ”فيدر نام“ يا ”ترانس نام“ به ”زيرتجهيز نام“ فيلد و ”پست نام“ به ”تجهيز نام“ فيلد ”فيدر“ يا ”ترانس“ انتخاب صورت در
 .دهدمي نام تغيير ”پست تلفن شماره“ به ”تجهيز تلفن شماره“

 شماره“ و شودمي حذف ”زيرتجهيز“ دهد. كومبويمي نام تغيير ”خط نام“ به ”تجهيز نام“ فيلد ”خط“ گزينه انتخاب صورت در

 .ميماند باقي نام همين با ”تجهيز تلفن

 فرد كه صورتي شوند. درمي غيرفعال جديد كنتور بخش فيلدهاي تمام ”جديد كنتور انتخاب عدم“ گزينه انتخاب صورت در

 .كندمي انتخاب را گزينه اين كند، وارد را جديد كنتور مشخصات نخواهد

 را زيرتجهيز و تجهيز نام بايد جديد كنتور براي باشد، نداشته وجود اين از پيش جديد كنتور تجهيز است ممكن كه آنجا از
  .شود وارد دستي بايد است، نداشته وجود سامانه در و است جديد كال كه آنجا از هم كنتور سريال شماره كرد.  وارد دستي

  

  
راي كنتور بتواند يك فايل هاي ذخيره فايل، ارجاع و انصراف قرار دارند. با زدن دكمه ذخيره فايل، كاربر ميدر اين صفحه، دكمه
 به ”جديد كنتور نصب و تغيير اعالم“ حالت از درخواست درخواست، ايجاد زمان در ”ارجاع“ دكمه زدن بامورد نظر آپلود كند. 

  در مديريت شبكه ارسال خواهد شد. "جديد كنتور نصب و تغيير "د و براي گروه رومي ”شد ثبت“ وضعيت
 كنتور نصب و تغيير“ نوع از جديدي درخواست شود، ارجاعات صفحه وارد شبكه مديريت از گيرنده ارجاع شخص كه زماني
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  .دارد قرار ارجاعات گريد در درخواست است. اين شده ارسال او براي ”شد ثبت“ وضعيت با كه بيندمي ”جديد

  
 دو ستون با گريدي شكل به را خود كارتابل شود،مي ارجاعات صفحه وارد باال شكل مانند ”شبكه مديريت“ گروه كاربر كه زماني 

 شده ارجاعي فرستاده حاضر كاربر براي است. اگر ”مانده باقي كارهاي تعداد“ و ”زيرسيستم شرح“ شامل ستونها . اين بيند مي

 هاييدرخواست تعداد ”مانده باقي كارهاي تعداد“ ستون زير در و است آمده درخواست نوع ”زيرسيستم شرح“ ستون زير در باشد،

 گريد اين در رديف چهار حداكثر شبكه مديريت شود. كاربرمي داده نمايش اند،شده فرستاده حاضر كاربر براي نوع آن از كه

با توجه  ايبرق منطقهكاربران شركت  هستند.  و پنل ارتباطي شركت ها ارجاعات بخش درخواست نوع سه هر شامل كه بيندمي
 ”پنل ارتباطي شركت ها“و  ”اصالح و تغيير مقادير انرژي“و  ”تغيير و نصب كنتور جديد“به دسترسي شان سه رديف درخواست 

اصالح و تغيير مقادير “و  "تبادل انرژي"ف توزيع نيز با توجه به دسترسي شان شان سه رديهاي شركترا مي بينند و كاربران 
 .را مي بينند ”پنل ارتباطي شركت ها“و  ”انرژي

 درخواست نوع آن نام به فرزند گريد يك است، آمده ”زيرسيستم شرح“ ستون زير كه درخواست انواع از كدام هر روي كليك با

 است، آمده ”باقيمانده كارهاي تعداد“ ستون زير و پدر گريد در مربوطه رديف در كه عددي با آن هايرديف تعداد كه شودمي باز

 در ارجاع آخرين همواره ترتيب اين اند. بهشده مرتب نزولي صورت به ارجاع تاريخ اساس بر فرزند گريد اين هاياست. رديف برابر

 .دارد قرار فرزند گريد رديف باالترين

 است، شده ارسال او براي جديد كنتور نصب و تغيير درخواست كه شبكه مديريت كاربر شود،مي ديده باال عكس در كه همچنان

 نصب و تغيير“ فرزند گريد در ”جديد كنتور نصب و تغيير“ رديف روي كليك با و بيندمي را درخواست اين ارجاعات بخش در

 در درخواست بيند. شمارهمي را اخير شده ايجاد درخواست مشخصات شود،مي داده نمايش اصلي گريد زير كه ”جديد كنتور

 شده ايجاد كسي چه دست به و زماني چه در درخواست اين كه است مشخص همچنين و است آمده جديد درخواست مشخصات

  .است برابر جاري كاربر با گيرنده ارجاع همواره جا اين است. در شده ارسال كسي چه براي و است
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جزئيات درخواست را مشاهده كرده و بر روي تواند مي"نمايش جزئيات و اقدام"كليك بر روي كليد و با انتخاب درخواست كاربر

  .ندارد آن وجود اطالعات تغيير امكان و است غيرفعال كامالً فرم اين آن اقدام ثبت كند.
 افزودن به عبارات متداول. -4 تأييد -3 ارجاع -2 انصراف -1 : دارد وجود دكمه چهار فرم ايندر

 كاربر كارتابل در درخواست حالت اين گردد. درمي بر قبل صفحه به و شودمي بسته فرم بزند، را" انصراف "دكمه كاربر اگر
  .دارد قرار او مانده باقي كارهاي فهرست در همچنان و ماندمي باقي يرندهگعارجا

از افزودن شرح ارجاع وارد شده به عبارات متداول "كه  شودمياز كاربر سوال را بزند  "افزودن به عبارات متداول"اگر كاربر دكمه 
  .شودميعبارت متداول ذخيره  "بلي"و در صورت دكمه  "اطمينان داريد؟

  



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   215   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

   
 از يكي انتخاب با حالت اين . درشودمي داده توضيحادامه  در كه شودمي ارجاع صفحه وارد بزند، را ارجاع دكمه كاربر اگر

  .شودمي خارج جاري كاربر كارتابل از درخواست و دهدمي ارجاع او به را درخواست ”شبكه مديريت”كاربران
  

 
  

  .رسدمي پايان به درخواست بزند، را ”تاييد“ دكمه كاربر اگر

 از “ جديد كنتور نصب و تغيير گروه“ انتخاب با و است شده ”ارجاع“ صفحه وارد ”ارجاع“ دكمه زدن اب  جاري كاربر جا اين در
 .شودمي خارج كاربر كارتابل از درخواست ترتيب اين . بهكندمي ارسال را درخواست “ گيرنده ارجاع گروه“ كاربران فهرست
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 را ارجاعاتي شود، ”جديد كنتور نصب و تغيير“ زيرمنوي ”گزارشات“ منوي وارد شبكه مديريت كاربران از يكي اگر حالت اين در
 .بيندمي است، گرفته صورت ”كنتور نصب و تغيير“ هايدرخواست براي كه

 
 واحد نيروگاهي ،ترانس(تجهيزات كليه و براي  "جديد كنتور نصب تغيير و" نوع ازدرخواست ارجاعات  ايجاد فرم در: نكته ،

  .جود داردو تاريخ پايان بهره برداريو ) PGDS(كد  كد يكتاي صنعت برقاجباري  ، فيلد)و فيدر خط

 توجه با و  PGDS سرويس وب درخواست ارجاعات از طريق اتصال به ايجاد زمان درPGDS كد مربوط به هايسنجيصحت 
 را تاييديه فرم بود، شده اعالم صحيحي كد كه صورتي در و  شودميمقايسه  PGDS  داده پايگاه با شركت كد و تجهيز نوع به

  .ميدهد نمايش

  
  " ‘" . مانند شودمياين پيام مربوط به زماني است كه كاراكترهاي نامعتبر وارد 
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شايان ذكر است در صورتي كه درخواست همخواني ندارد.  PGDSبا پايگاه داده كه كد وارد شده  شودميپيام زماني مشاهده اين 
اي ايجاد شده باشد اما جهت تاييد به مديريت شبكه ارسال نشده باشد، به توسط برق منطقه PGDSافزار تعريف تجهيز در نرم

كه در ارجاعات  آن نهايي نشده است، امكان ارسال تغيير و نصب براي آن تجهيز براي آن وجود ندارد PGDSدليل اينكه كد 
. لذا تنها زماني امكان ارسال تغيير شودمشخص مي "تاييد نشده است PGDSتجهيز در پايگاه داده "سامانه سنجش با عنوان 

اي ايجاد و به مديريت توسط برق منطقه PGDSافزار و نصب براي هر تجهيز وجود دارد كه درخواست مربوط به آن تجهيز در نرم
  شبكه ارسال شده باشد.
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و سپس  شودميد شكل باال نمايش داده موجود و صحيح بود فرم تاييديه مانن PGDSدر صورتي كه اطالعات در پايگاه داده  
  .كرد ايجادتوان ميرا  سنجش سامانه در درخواست

   .باشدميقديم قسمت مربوط به كنتور جديد در فرم نيز مانند قسمت كنتور 

  مستندات   9.1.1.2.3
 تواندمي كاربر نياز، صورت در كه شودمي داده نمايش پائين گريد در مربوطه مستندات درخواست شماره برروي كليك با كاربر 

 تا و نمائيد حذف يا ويرايش است كرده ايجاد كاري گردش همين در كاربر خود كه مستندي كه صورتي در يا ايجاد مستندي
 كيكل با همچنين .شودنمي ذخيره مستندات روي شده انجام هايويرايش از سوابقي هيچ نشده داده ارجاع درخواست وقتي
  براي تعداد دفعات دانلود نيست. كه محدوديتي كند دانلود را مستندتواند مي "دانلود" دكمه برروي
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  بدون انتخاب شماره درخواست مي توان متوجه شد كه درخواست مستند دارد و يا خير. "فايل پيوست"از طريق ستون 

 گزارش   9.1.1.2.4

 بخش يك و فيلتر چهار و گريد يك داراياز زير منوي سوابق ارجاعات قابل دسترس و  جديد كنتور نصب و رتغي گزارشات بخش

هستند.  "توضيحات"و  "موضوع"،  ”شركت“،  "شماره درخواست"  شامل بخش اين فيلترهاي .است گريد زير در توضيحات
 ايمنطقه برق هايشركت كاربران ترتيب اين . بهدارد را آنها ديدن اجازه كاربر اين كه است هاييشركت شامل شركت فيلتر

 در را خودشان شركت تنها توزيع هايشركت كابران اما ،ببينند كومبو اين در نيز را خود زيرمجموعه توزيع هايشركت توانندمي

 .كنند مشاهده كومبو اين در هاشركت تمام توانندمي نيز شبكه مديريت بينند. كاربرانمي كومبو اين

 :است زير ستونهاي داراي گريد

 درخواست شماره - 1

 فايل پيوست  - 2

  ارجاع تاريخ - 2
 دهنده ارجاعگروه  - 3

 نقش ارجاع دهنده - 4

 ارجاع دهنده  - 5

 گروه ارجاع گيرنده  - 6

 نقش ارجاع گيرنده - 7

 گيرنده ارجاع - 8

 موضوع - 9

 شركت - 10

 انرژي مصرف محل شركت - 11

 توضيحات - 12

 وضعيت - 13
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 اين . بهشودمي چيده نزولي صورت بهست اهر درخووضعيت و سپس بر اساس  درخواست شماره ابتدا براساس هادرخواست

 نزوليبه صورت   تاريخ ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب

  .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در

  
  

گروه  براي و شده ايجاد ”مازندران ايمنطقه برق“ كاربر توسط كه  “ 20789 “ شماره درخواست كه شودمي ديده جا اين در
 ”مليحه طيري“ سپس و است داشته قرار ”شد ثبت“ وضعيت در ابتدا در است، شده ارسال ”تغيير و نصب كنتور جديد“ كاربري

است.  ”بررسي حال در“ درخواست اين وضعيت است. آخرين كرده ارسال ”مليحه طيري“ گروه كاربري براي را درخواست اين
 فعال و است نرسيده پايان به هنوز درخواست كه فهميدتوان مي درخواست وضعيت آخرين است. از مشخص نيز ارجاعات تاريخ

و با تاييد يكي از اعضاي گروه كاربري دريافت كننده، چرخه اين ارجاع  دارد قرار  ”تغيير و نصب كنتور جديد“گروه  كارتابل در
 .كندميبه پايان مي رسد و وضعيت به انجام شد تغيير 

 گريد زير در شود، كليك درخواستها شماره از يكي روي اگر ترتيب اين است. به انتخاب قابل گريد در ”درخواست شماره“ ستون

 مشاهده ،و مستندات مربوط به شماره درخواست  بود شده وارد ”جديد كنتور نصب و تغيير“ فرم در كه درخواست جزئيات

  .شودمي
  وجود دارد. تمامي مستندات اضافه شده به درخواست در گريد دوم مشاهده و دانلود نين امكان همچ

  

 انرژي تبادل
 ارسال هاشركت از يكي تبادل اين پذيرد. درمي صورت طريق اين از شود،مي انجام شركت دو ميان كه انرژي تبادل هايدرخواست

 توانندمي انرژي كننده دريافت شركت هم و كننده ارسال شركت است. هم انرژي كننده دريافت ديگر شركت و است انرژي كننده

 كننده دريافت يا كننده ارسالتوانند مي توزيع هايدهند. شركت ارجاع مقابل شركت به را آن و باشند درخواست كننده شروع

 هر تأييد به بايد و شودمي انجامبازه زماني قابل انتخاب   يك براي تبادل درخواست كنند. هر ايجاد را درخواست و باشند انرژي

 مبادله راكتيو و اكتيو انرژي مقدار شود، تاييد درخواست كه صورتي برسد. در انرژي كننده دريافت يا و كننده ارسال شركت دو

در صورتي كه شود. مي ثبتدر ديتابيس  انرژي كننده دريافت و كننده ارسال شركت دو ميان مشترك مجازي كنتور براي شده
شركت دريافت كننده درخواست مقادير انرژي ارسال شده از شركت ديگر را تاييد نكند و آن را تغيير دهد و آن را براي شركت 
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 صورتي در همچنينشود. عمال ميسامانه اارسال كننده بفرستد، اگر شركت ارسال كننده آن را تاييد كند، اطالعات مستقيما در 

اعمال  سامانه، اطالعات آن درخواست به صورت خودكار در بماند شركت دو از يكي كارتابل در روز ده از بيش درخواستي كه
  . ندارد وجود مجدد تبادل درخواست ايجاد امكان باشد، تبادل  داراي شده تعيين بازه در كنتور كه صورتي در شود.مي

  .شودميدر واقع موارد زير به عنوان اعتبار ستجي اطالعات وارد شده بررسي 
  .كننده دريافت همان براي و زماني بازه همان در ديگري درخواست وجود عدم 

  .انتها از ابتدا تاريخ كوچكتري بررسي
  اينكه تاريخ انتها با روز جاري يكسان نباشد.بررسي 
  .جاري كاربر با انرژي كننده دريافت/كننده ارسال يكي از تطابق بررسي
  .ها شركت اين براي تبادل مجازي كنتور وجود  بررسي
 .تبادل درخواست بازه در كنتور بودن مانت بررسي

 دو بين مجازي كنتور باشد. تخصيص شده تعريف مجازي كنتور بايد دهند،مي انجام انرژي تبادل كه شركتي دو مياننكته : 

 ميان مجازي كنتور بخش اين گيرد. در مي صورت ”انرژي تبادالت“ زيرمنوي و ”تنظيمات“ منوي طريق از از اين مسير شركت

 شركت عنوان به شركت كدام و ابتدا شركت عنوان به شركت كدام كه شودمي تعيين همچنين و شودمي انتخاب شركت دو

 شده مبادله انرژي  ،گيردمي صورت تبادلي درخواست شركت دو آن ميان كه زماني ترتيب اين به است انرژي تبادل يك انتهاي

 ورودي هايستون در انرژي                      انرژي كننده ارسال شركت = ابتدا شركت -1:گيردمي قرار زير هايستون در كنتور

 .گيردمي قرار كنتور

  .گيردمي قرار كنتور خروجي هايستون در انرژي               انرژي      كننده دريافت شركت = نتهاا شركت -2

  مراحل
 داده نشان ”شده رد“ و ”شده تأييد“ و ”بررسي حال در“ صورت به ”انرژي تبادل گزارشات“ بخش در درخواست فعلي وضعيت

 .شودمي

 ”بررسي حال در“ وضعيت - 1

دوم  شركت رد يا و تأييد به كه زماني تا و رودمي ”بررسي حال در“ وضعيت به شودمي ايجاد درخواست كه زماني
  .ماندمي وضعيت اين در باشد، نرسيده

 ”شده تأييد“ وضعيت - 2

 كه دهدمي نشان رود. اينمي ”شده تأييد“ وضعيت به درخواست كند، ”تاييد“ را درخواست ”شركت دوم“ كاربر اگر

  .است رسيده پايان به درخواست و است شده ثبت تبادل كنتور براي تبادل هايداده
 و ”انرژي كننده دريافت شركت“ ،”انرژي كننده ارسال شركت“ وضعيت سه داراي ”زيرسيستم“ زيرمنوي در تنظيمات منوي در
 كجا از خود هايروال طي درخواست كه دهندمي نشان وضعيت سه اين از كدام است. هر ”شبكه مديريت شركت“

  رود. مي كجا به
 

 يانرژ تبادل درخواست يجادا
 فرم كند، كليك ”ارجاعات“ بخش در ”انرژي تبادل“ دكمه روي ”توزيع“ شركت كاربر كه زماني

  .شودمي باز ”انرژي تبادل“
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  :است زير فيلدهاي داراي انرژي تبادل فرم

 انرژي كننده ارسال - 1

 انرژي كننده دريافت - 2

 ابتدا خيتار - 3

 انتها خيتار - 4

 (KWh)  اكتيو انرژي مقدار - 5

 (KWh)  راكتيو انرژي مقدار - 6

  .است اجباري فيلدها اين تمام كردن پر
 انتخاب نظر مورد شركت ”انرژيكنندهارسال“ كومبوي از كه هستند. زماني خالي تمام فيلدها به غير از تاريخ شدن باز زمان در

 به و گيرندمي قرار به غير شركت ارسال كننده انرژي در نظر گرفته شده،”انرژي كننده دريافت“ كومبوي در هاشركت بقيه شود،

كوچكتر  "انتها يختار"از  يدبا "ابتدا تاريخ" بود. خواهند متفاوت ركتش دو انرژي كننده دريافت و كننده ارسال همواره ترتيب اين
  وجود ندارد . يندهها در آ يخباشد و امكان انتخاب تار

 ايجاد امكان صورت اين غير در باشند، يكي جاري كاربر شركت با بايد انرژي كننده دريافت يا كننده ارسال شركت دو از يكي
   .شد خواهد داده نمايش ”ندارد مطابقت جاري كاربر با انرژي كننده دريافت/كننده ارسال“ پيغام و ندارد وجود درخواست
 اين تبادل، اعمال زمان است. در ماه يك براي شود،مي وارد ”راكتيو انرژي مقدار “ يا و ”اكتيو انرژي مقدار“ عنوان به كه مقداري

  :شودمي تقسيم زير عدد بر و شودمي ضرب 1000 در مقدار
  96 × تبادل ماه روزهاي تعداد

يا  4 × 24  روز يك طول در )،بار يك دقيقه 15 هر( شودمي ثبت كنتور هر براي ركورد چهار تعداد ساعت هر در كه جا آن از
 باال عدد بر شده وارد مقدار كنتور، براي شده تبادل انرژي مقدار درج زمان در و است ثبت قابل كنتور هر براي ركورد 96 همان

  .شودمي گرفته نظر در تبادل مقادير اعمال زمان در نيز تابستاني ساعت پايان و آغاز شد. زمان خواهد تقسيم
مورد هاي شركتانجام شده باشد تا در قسمت ارسال كننده و دريافت كننده  قبالبايد مراحل زير  براي ثبت يك تبادل انرژي

 نظر قابل رويت و انتخاب باشند:

پست انجام  –ابتدا بايد پست مجازي بين دو مركز متقاضي تبادل تعريف شود. اين امكان در قسمت اطالعات پايه  - 
 شود. نكاتي كه بايد مد نظر قرار گيرد: مي
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تبادل انرژي ايجاد شود (البته در  –شروع شود.بايد اين امكان در قسمت تنظيمات  Tنام التين پست بايد با حرف   - 
قبل وجود نداشته باشد.) در اين بخش امكان مشاهده تمامي تبادالت تعريف شده بين مراكز قابل صورتي كه از 
 .مشاهده است

كننده مراكز تبادل حال در قسمت ارجاعات و كليك بر روي كليد تبادل انرژي، در قسمت ارسال كننده و يا دريافت - 
  . باشدميقابل مشاهده و انتخاب 

  يرندهگ ارجاع شركت توسط يانرژ تبادل درخواست يبررس   9.1.2.2.1
 ورود با است، كرده دريافت را ارجاع كه مقابل شركت كاربر شود،مي داده ارجاع مقابل شركت به انرژي تبادل درخواست كه زماني

 ارسال او براي ”انرژي تبادل“ نوع از درخواستي كه كندمي مشاهده خود ارجاعات گريد درو كارتابل جاري  ارجاعات بخش به

  .هستند ”انرژي تبادل“ نوع از هايدرخواست شود،مي داده ارجاع شبكه مديريت غير كاربران به كه درخواستي تنها .است شده

  
 بخش به ورود با بود، شده ارسال او براي “ 15092“ شماره درخواست كه ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز“ كاربر جا اين در

 ”انرژي تبادل“ عبارت روي كليك دارد. با قرار ارجاعات گريد در كه كندمي مشاهده ”انرژي تبادل“ نوع از درخواست يك ارجاعات
 اين كه صورتي دهد. درمي نمايش را كاربر اين به شده ارسال ارجاع مشخصات كه شودمي باز فرزند گريد يك اصلي، گريد زير در

جزئيات (”انرژي تبادل“ فرم كند، كليك" و اقدام ياتجزئ يشنما"چك باكس را انتخاب نموده و با كليك برروي دكمه  كاربر
   .است شده ايجاد درخواست مشخصاتوي حا كه شودمي داده نمايش ارجاع)
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 تواند، در صورت كليك برروي دكمه ويرايش مي شوندمي داده نمايش كاربر به صرفاً و هستند غيرفعال فيلدها تمام فرم اين در

 ارجاع صفحه به درخواست ”ارجاع“ دكمه زدن با كند. سپس عوض را ”راكتيو انرژي مقدار“ و ”اكتيو انرژي مقدار“ فيلد دو مقدار

 شود.بازدن دكمه ارجاع، اطالعات كنتور مستقيما در ديتابيس ثبت مي ندهد، تغيير را مقدار دو اين كاربر كه صورتي رود. درمي
 ارسال بود، كرده ايجاد را ارجاع كه شركتي براي درخواستبا زدن دكمه ارجاع  دهد، تغيير را مقدار دو اين از يكي كاربر اگر اما

  بايد در نظر داشت كه براي هر تبادل فقط يكبار امكان ويرايش وجود دارد. .شودمي
 ”ارجاع“ دكمه زدن با ترتيب است. بدين داده تغيير را راكتيو انرژي مقدار ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز  “ كاربر باال شكل در

  .شودمي مشاهده زير صفحه ارجاع درصفحه
  

  
 كارتابل به و شودمي خارج ”يجانغربيآذربا استان برق عيتوز“ كاربر كارتابل از “ 15092“ شماره درخواست ارجاع، اين انجام از پس
 .گرددبرمي ”زيتبر شهرستان برق عيتوز“ كاربر

 درخواست برگشت از پس يانرژ تبادل   9.1.2.2.2

 قبلي وضعيت از باالتر سفيد رنگ با و است فعال وضعيت يكي كه دارد وجود رديف دو 15092شماره درخواست براي زمان اين در

  .شودمي داده نشان خاكستري رنگ با كه دارد قرار

  
 نشان و بود خورده تيك ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستون زير و بود آمده وجود به درخواست ايجاد زمان در خاكستري رديف

  .اندبوده انرژي كننده ارسال شركت تأييد مورد رديف اين در شده مشخص ”راكتيو“ و ”اكتيو“ مقدارهاي كه دادمي
 تأييد“ ستون تنها دليل همين به و است خاكستري رديف با متفاوت ”راكتيو“ و ”اكتيو“ مقادير داراي جا اين در سفيد رديف
 اين نيستند، انرژي ”كننده ارسال“ شركت تأييد مورد هنوز مقادير اين كه جا آن از و است خورده تيك ”كننده دريافت شركت

  . باشدمياست درحال بررسي  ”ارسال كننده“و وضعيت آن چون منتظر تاييد مجدد شركت  است نخورده تيك ستون
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 دهنده ارجاع شركت توسط يانرژ تبادل   9.1.2.2.3

  شود. بررسي دهنده ارجاع شركت توسط بايد ديگر بار برگردد، آن كننده ايجاد شركت به درخواست باال مطابق اگر
 تواندمي تنها و دهد تغيير را انرژي مقادير بار اينتواند مين دهنده ارجاع شركت كه است اين دارد وجود جا اين در كه اينكته 

 باقي آن كارتابل در روز ده درخواست و ندهد انجام را كار اين كه صورتي كند. در ارسال ”انرژي پايش و سنجش دفتر“ براي را آن
اين تبادل را در  ”انرژي پايش و سنجش دفتر“. كاربران كندميدر پايگاه داده ثبت  را درخواست به صورت خودكار سامانه بماند،

 برق عيتوز“ كه درخواست كننده ايجاد شركت كاربر كه شودمي ديده تصوير زيردرمشاهده كنند. توانند ميسوابق ارجاعات 
  باز را درخواست است، بوده ”زيتبر شهرستان

 كهندارد. درصورتي را آنها تغيير امكان كاربر و هستند غيرفعال ”راكتيو انرژي مقدار“ و ”اكتيو انرژي مقدار“ فيلد است. دو كرده

  .شودمي در ديتابيس ثبت درخواستاطالعات  بزند، را ”اعمال“ دكمه كاربر

  
  

و تاييد  ”دريافت كننده انرژي“نمونه چرخه يك درخواست تبادل انرژي برگشت خورده از شركت  16552شماره درخواست 
  مشاهده كرد. توان ميدر تصوير زير  ”انرژي پايش و سنجش دفتر“ در سوابق ارجاعات يك كاربر ”ارسال كننده انرژي“شركت 

  

 
  روال را بررسي كرد. كه با توجه به تيك مربوط به تاييد مي توان

دفتر بازار برق شركت  "يعني ارجاع دهنده اول  3در رديف  "كننده ارسالتائيد شركت "مربوط به  CheckBoxتك بودن تيك 
  بوده كه ارجاع آن به منظور تاييد آن نيز بوده است. "توزيع نيروي برق استان گلستان

 "آزادي فرد"ارجاع دهنده اول نيز يعني  2در رديف  كننده دريافتمربوط به تائيد شركت  CheckBox تك بودن تيك همچنين
دفتر  "ويرايش و مجدد ارجاع شده است و در نهايت توسط  "آزادي فرد"بوده كه به اين معني است كه همان درخواست توسط 

  شده است. ارسال ”انرژي پايش و سنجش دفتر“اعمال و براي  "بازار برق شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
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 سامانه در يانرژ تبادل درخواست خودكار اعمال   9.1.2.2.4

 تاريخ از پس روز ده تاريخ شود. اينمي تعريف آن براي انقضاء تاريخ يك شود،مي ايجاد ”انرژي تبادل“ درخواست يك كه زماني

به صورت  را درخواست اين سامانه نشود، "اعمال" توسط هيچ كاربري درخواست اين انقضاء تاريخ تا است. اگر درخواست ايجاد
  . كندمي در ديتابيس اعمال مكانيزه

مربوط به تائيد شركت ارسال كننده خالي است. اين به اين معني است كه  CheckBox، شودميهمانطور كه در تصوير مشاهده 
شده  در ديتابيس اعمال به صورت مكانيزه سامانهتوسط  درخواست اين شركت ارسال كننده ارجاع مربوطه را اعمال نكرده و 

  . است

 يانرژ تبادلگزارشات 
  .است فيلتر پنج و گريد يك داراي ”انرژي تبادل“ گزارشات بخش

 خيتار“و  ”تبادل شروع خيتار“ ، ”انرژي كننده دريافت“ ، ”انرژي كننده ارسال“ ، ”درخواست شماره“ شامل بخش اين فيلترهاي
 آنها ديدن اجازه كاربر اين كه است هاييشركت شامل ”انرژي كننده دريافت“ و ”انرژي كننده ارسال“ هستند.. فيلتر ”تبادل انيپا

 هايشركت كاربران ترتيب اين بهتبادل هايي كه در اين بازه قرار دارند .  ”تبادل انيپا خيتار“و  ”تبادل شروع خيتار“فيلتر دارد.  را

 شركت تنها توزيع هايشركت كابران ببينند. اما كومبوها اين در نيز را خود زيرمجموعه توزيع هايشركت توانندمي ايمنطقه برق

 گريد.كنند مشاهده كومبوها اين در هاشركت تمام توانندمي نيز شبكه مديريت بينند. كاربرانمي كومبوها اين در را خودشان

 :است زير هايستون داراي

 درخواست شماره - 1

 ارجاع تاريخ - 2

 دهنده ارجاع - 3

 گيرنده ارجاع - 4

 )انرژي( كننده ارسال - 5

 )انرژي( كننده دريافت - 6

 تبادل شروع خيتار - 7

 تاريخ پايان تبادل - 8

 اكتيو - 9

 راكتيو - 10

 كننده ارسال شركت تأييد - 11

 كننده دريافت شركت تأييد - 12

 پايش و سنجش دفتر تأييد - 13

 ارجاع شرح - 14

 انقضاء تاريخ - 15

  وضعيت - 16
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 وضعيتش در كه تغييراتي ترتيب به نيز درخواست هر و شوندمي چيده نزولي صورت به درخواست شماره اساس بر هادرخواست

 و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب اين شود. بهمي چيده نزولي صورت به است، شده ايجاد
   .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در تاريخ نزولي ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت
 ستون يرز در يانرژ تبادالت گزارشات بخش در باشد، يانرژ كننده ارسال ،درخواست كننده يجادا شركت كه يصورت در - 

 خود ارسال كه درخواست كننده يجادا شركت كه است آن يمعنا به و است خورده يكت ”كننده ارسال شركت ييدتأ“

  .است موافق تبادل ينا با است، بوده يانرژ كننده
 زير در انرژي تبادالت گزارشات بخش در باشد، انرژي كننده دريافت ،درخواست كننده ايجاد شركت كه صورتي در - 

 كه درخواست كننده ايجاد شركت كه است آن معناي به و است خورده تيك ”كننده دريافت شركت تأييد“ ستون
 .است موافق تبادل اين با است، بوده انرژي كنندهدريافت

 است، انرژي ”كننده ارسال“ يا و ”كننده دريافت“ كه ديگر ستون باشد، نرسيده ديگر شركت تأييد به هنوز تبادل اگر - 

 .ماندمي تيك نخورده باقي

 خورندمي تيك ”كننده ارسال“ و ”كننده دريافت“ ستون دو هر كند، تأييد را درخواست هم مقابل شركت كه صورتي در - 

 .ماندمي خالي كند، تأييد را درخواست دفتر اين كه زماني تا ”پايش و سنجش دفتر تأييد “ ستون ولي

 درخواست سامانه خود نشود، ارسال ”شبكه مديريت“ شركت به تاريخ آن تا درخواست اگر كه است تاريخي انقضاء تاريخ - 

 .كندمي ثبت در ديتابيس را

 
  .است كرده يداپ يتيوضع چه نظر مورد ارجاع انجام از پس درخواست كه دهديم نشان درخواست يك يتوضع - 
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 شركت كه جا آن شد. از ساخته انرژي تبادل درخواست جادايمرحله در كه است “ 15007“ شماره درخواست به مربوط شكل اين

است.  خورده تيك ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستون زير است، بوده ”النيگ استان برق عيتوز“ جا اين در انرژي كننده ارسال
 ستون است، نكرده تأييد را تبادل اين هنوز شركت اين كه جا آن از و است شده ارسال ”زنجان استان برق عيتوز“ به ارجاع اين

  .است نخورده تيك ”كننده دريافت شركت تأييد“
 حال در“ وضعيت در درخواست باشد، نكرده گيري تصميم درخواست درباره هنوز ”اي زنجانبرق منطقه“ شركت كه زماني تا

  .ماندمي ”بررسي
 هم ارجاع كه فهميدتوان مي ”كننده دريافت شركت تأييد“ و ”كننده ارسال شركت تأييد“ ستونهاي تيك بررسي با تنها  نكته:

  دارد.  قرار شركت كدام نزد اكنون

 انرژي مقادير تغيير و اصالح
 طريق از را آن درخواست ،يا اعتراض خود را ثبت كند كند اصالح و دهد تغيير را كنتوري انرژي مقادير بخواهد شركتي كه زماني

و هم كاربران نيروگاهي  توزيع هايشركت هم و ايبرق منطقه هايشركت . همكندمي ارسال ”شبكه مديريت“ براي ارجاع اين
 است. تنها ”شد انجام“ و ”بررسي حال در“ ،”شد ثبت“ وضعيت سه داراي درخواست كنند. اين ايجاد را درخواست اين توانندمي

  .ببرد ”شد انجام“ و ”بررسي حال در“ وضعيتهاي به را درخواست تواندمي ”شبكه مديريت“ كاربر

 يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح درخواست يجادا
 داراي فرم شود. اينمي باز ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ درخواست ايجاد فرم ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ دكمه زدن با

 :است زير فيلدهاي

 )اجباري( )خط – فيدر – ترانس  -نيروگاهي واحد( زيرتجهيز نوع - 1

 )ي(اجبار پيگيري جهت نماينده اعالم - 2

 )ي(اجبار نماينده تماس شماره - 3

 )ي(اجبار شركت نام - 4

 )يپست) (اجبار-يروگاه(ن ايستگاه - 5

 ) ي(اجبار يرتجهيزز نام - 6
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 )اجباري( كنتور - 7

 )اجباري( تاريخ از - 8

 )اجباري(  تاريخ تا - 9

 درخواست شرح - 10

  .هستند كومبو نوع از "نام زيرتجهيز“و  "نام ايستگاه“  ،”نام شركت“ فيلدهاي
 ،”نيروگاهيواحد“ شامل گزينه چهار . اينكندمي مشخص را نظر مورد زيرتجهيز نوع كه است گزينه چهار با فيلدي زيرتجهيز نوع

 نام ”خط“ انتخاب صورت درها را پر نمود. آنتوان ميو بازه زماني   "نام شركت" انتخاب با كه است ”خط“ و ”فيدر“ ،”ترانس“

  .شودميو كومبوي ايستگاه نيز حذف  كندمي تغيير ”خط“ به ”تجهيز“ كومبوي
 آن خود به متعلق كه بيندمي را تجهيزاتي نام ”تجهيز“ كومبوي در شود،مي صفحه اين وارد ايبرق منطقه شركت يك كه زماني

 نام تجهيز كومبوي در شود،مي صفحه اين وارد كه زماني توزيع شركت هستند. يك آن زيرمجموعه هايشركت يا و شركت
 در ، يك شركت نيروگاهي نيز به همين صورت است وهستند توزيع شركت آن خود به متعلق تنها كه بيندمي را تجهيزاتي

 داخل كه تجهيزاتي نام زيرتجهيز، نوع تغيير . باهستند شركت آن خود به متعلق تنها كه بيندمي را تجهيزاتي نام تجهيز كومبوي
   .شودمي عوض است، تجهيز كومبوي
 را كنتور يهاداده تغيير درخواست كه كندمي وارد را زماني مدت ”تاريخ تا“ و ”تاريخ از“ فيلدهاي در كننده درخواست شركت

 تربزرگ جاري تاريخ از توانندنمي كدام هيچ و باشد ”تاريخ از“ فيلد مساوي يا تربزرگ بايد ”تاريخ تا“ دارد. فيلد بازه آن در

 پر باشند، شده انتخاب تجهيز آن زيرمجموعه كه زيرتجهيزاتي زيرتجهيزبا كومبوي هاو انتخاب تاريخ تجهيز انتخاب از پس.باشند

 پر اند، رفته كار به زيرتجهيز آن انرژي ساخت فرمولهاي در كه كنتورهايي با ”كنتور“ كومبوي هم زيرتجهيز انتخاب شوند. بامي

  .كرد انتخاب شوند، اصالح آن انرژي يهاداده است قرار و است نظر مد كه كنتوريتوان مي التين حا شوند. درمي
  .است ”شبكه مديريت“ شركت به نظر مورد درخواست اعالم براي درخواست شرح

 

  
  .رودمي ”ارجاع“ صفحه به درخواست ارجاع دكمه زدن با
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 درخواست يجادا از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارشات

 شماره“ شامل بخش اين است. فيلترهاي )مستنداتو  يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالح( گريد دو و فيلتر چهار داراي گزارش اين
 اجازه كاربر اين كه است هاييشركت شامل شركت فيلترهستند.  ”درخواست شرح“و  ”كاربرد محل“،  ”شركت“،   ”درخواست

 اين در نيز را خود زيرمجموعه توزيع شركتهاي توانندمي ايمنطقه برق هايشركت كاربران ترتيب اين دارد. به را هاآن ديدن
 توانندمي نيز شبكه مديريت بينند. كاربرانمي كومبو اين در را خودشان شركت تنها توزيع هايشركت كابران ببينند. اما كومبو

  .كنند مشاهده كومبو اين در هاشركت تمام

  
 :است زير هايستون داراي گريد

 درخواست شماره - 1

 ارجاع تاريخ - 2

 شركت - 3

 دهنده ارجاع - 4

 گيرنده ارجاع - 5

 سريال شماره - 6

 تاريخ از - 7

 تاريخ تا - 8

 كاربرد محل - 9

 نصب محل - 10

 نوع زيرتجهيز - 11

 درخواست شرح - 12

 ارجاع شرح - 13

 وضعيت - 14

 وضعيتش در كه تغييراتي ترتيب به نيز درخواست هر و شوندمي چيده نزولي صورت به درخواست شماره اساس بر هادرخواست

 و گيردمي قرار باال در درخواست هر وضعيت آخرين همواره ترتيب اين شود. بهمي چيده نزولي صورت به است، شده ايجاد
   .شوندمي ديده خاكستري رنگ با و گيرندمي قرار آن زير در تاريخ نزولي ترتيب به درخواست قبلي هايوضعيت
 .است كرده را كنتور مقادير تغيير و اصالح تقاضاي آن كاربر كه است شركتي ،”شركت“ از منظور - 

 .است كرده ايجاد را درخواست كه است نظر مورد شركت از كاربري ”دهنده ارجاع“ - 
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 .است شده ارسال او براي درخواست كه است شبكه مديريت از كاربري ”گيرنده ارجاع“ - 

 .شدند داده توضيح درخواست ايجاد در كه هستند همانهايي تاريخ ستونهاي و ،”سريال شماره“ - 

 .دارد قرار آن در كنتور كه است خطي يا پست يا نيروگاه ”كاربرد محل“ - 

 .است نصب آن روي كنتور كه است زيرتجهيزي ”نصب محل“ - 

 .است نوشته درخواست روي ”دهنده ارجاع“ كاربر كه است شرحي همان ”درخواست شرح“ - 

 .است نوشته درخواست ارجاع زمان كاربر كه است شرحي ”ارجاع شرح“ - 

 كومبوي در كه است حالتي سه از يكي در وضعيت . ايندهدمي نشان را جاري درخواست وضعيت ستون اين ”وضعيت“ - 

 .است آمده ”وضعيت“

 يريتمد“ كاربر توسط ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ درخواست يبررس

 ”شبكه
 شده ارسال برايش  ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“نوع  از ارجاعي اگر شود، ارجاعات بخش وارد ”شبكه مديريت“ كاربر كه زماني

 مربوطه كاربر به نوع اين از ارجاعي دارد. اگر وجود ستون دو با رديف يك گريد اين ديد. در خواهد ”ارجاعات“ گريد در را آن باشد،

 است آمده ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ عبارت آن ”زيرسيستم شرح“ ستون زير كه بود خواهد گريد اين در رديفي باشد، رسيده

 روي مربوطه كاربر شوند. اگرمي داده نمايش اند، رسيده دست اين از كه ارجاعاتي تعداد ”مانده باقي كارهاي تعداد“ ستون زير و
 خواهد باز ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گريد اصلي گريد زير در كند، كليك گريد اين در ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ عبارت

 كارتابل به ورود آخرين ترتيب به داد. ارجاعات خواهد نمايش را ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ نوع از رسيده ارجاعات كه شد

  .شد خواهند داده نمايش كاربر

  
  :است موجود زير فيلدهاي ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گريد در

 درخواست شماره - 1

 فايل پيوست : اگر فايل داشته باشد اين كادر تيك خواهد داشت.  - 2

 شركت  - 3

 دهنده ارجاعشركت  - 4

 دهنده ارجاعگروه  - 5

 نقش ارجاع دهنده - 6
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 ارجاع دهنده - 7

 گيرنده ارجاع - 8

 ارجاع تاريخ - 9

 ارجاع زمان - 10

 ارجاع شرح - 11

  

  
 

 مقادير تغيير و اصالح“ فرم ، كند كليك" ات و اقداميجزئ يشنما"چك باكس مربوط به ارجاع را انتخاب و برروي دكمه  كاربر اگر

  .شد خواهد داده نمايش درخواست مشخصات و شودمي باز غيرفعال حالت در ”انرژي
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  افزودن به عبارات متداول – 4 حذف و تأييد -3 ارجاع -2 انصراف  -1دارد وجود دكمه چهار فرم اين زير در

 كاربر كارتابل در درخواست حالت اين گردد. درمي بر قبل صفحه به و شودمي بسته فرم بزند، را انصراف دكمه كاربر اگر - 

 .دارد قرار او مانده باقي كارهاي فهرست در همچنان و ماندمي باقي گيرنده ارجاع

 از يكي انتخاب با حالت اين شد. در داده توضيح باال در كه شودمي ارجاع صفحه وارد بزند، را ارجاع دكمه كاربر اگر - 
 .شودمي خارج جاري كاربر كارتابل از درخواست و دهدمي ارجاع او به را درخواست ”شبكه مديريت“ كاربران



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   234   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

 
 .رسدمي پايان به درخواست بزند، را ”حذف و تأييد“ دكمه كاربر اگر - 

 عبارات به شده وارد ارجاع شرح افزودن از" كه شودمي سوال كاربر از بزند را متداول عبارات به افزودن دكمه كاربر اگر - 
 .شودمي ذخيره متداول عبارت "يبل"و در صورت دكمه  "داريد؟ اطمينان متداول

  

 
 اربرك است. اگر شده اضافه ”پاسخ“ فيلد هادكمه باالي و فرم زير در ،كندمي باز را درخواست ”شبكه مديريت“ كاربر كه زماني

 اين غير در .شد خواهد ارسال درخواست كننده ايجاد كاربر براي ”پاسخ“ عنوان به فيلد اين محتواي بزند، را ”تأييد“ دكمه

يل يين عبارات پيش فرض در مرحله تشكالزم بذكر است كه انتخاب و تعنكته : .شد نخواهد ثبت فيلد اين محتواي صورت
  .باشدميارجاع غيرقابل نمايش و غير قابل تعيين 

 (هاي) انتخاب شده "گيرنده ارجاع شركت " و "گيرنده ارجاع گروه "كاربران  به را درخواست جا اين در ”شبكه مديريت“ كاربر

  .است كرده ارسال
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  انرژي مقادير تغيير و اصالحنمايش مستندات 
تواند ميكاربر  ، كه در صورت نياز شودميكاربر با كليك برروي شماره درخواست مستندات مربوطه در گريد پائين نمايش داده 

و مستندي ايجاد يا در صورتي كه مستندي كه خود كاربر در همين گردش كاري ايجاد كرده است ويرايش يا حذف نمائيد 
 مستند را دانلود كند.تواند مي "دانلود"برروي دكمه ك ليكهمچنين با   

  

  

 يريتمد“ كاربر ارجاع از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارشات

 ”شبكه
 حال در“ وضعيت به درخواست كند، ارسال ”شبكه مديريت“ از ديگري كاربر به باال همانند را درخواست شبكه مديريت كاربر اگر

 رنگ با هاآن از يكي كه داشت خواهد وجود رديف دو ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گزارش در حالت اين رود. درمي ”بررسي

  .بود خواهد ”بررسي حال در“ وضعيت با و سفيد رنگ با ديگري و ”شد ثبت“ وضعيت با و خاكستري
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 ديده خاكستري رنگ با است، داده ”مليحه طيري“ به و است كرده ايجاد ”گيالن ايبرق منطقه“ كه درخواستي شكل اين در

 به درخواست وضعيت و است داده ارجاع گيالن) ايبرق منطقه(كاربر  ”عموزاده“ به را درخواست ”مليحه طيري“ شود. سپسمي

  .است آمده در ”بررسي حال در“ صورت
 بار ماند. هر خواهد ”بررسي حال در“ درخواست وضعيت يابد، ادامه ”شبكه مديريت“ گروه كاربران ميان درخواست ارجاع اگر

 نشان قبلي ارجاعات باالي در سفيد رنگ با جديد ارجاع و آيند مي در خاكستري رنگ به قبلي ارجاعات شود، داده جديدي ارجاع

  .شد خواهد داده

 درخواست ييدتأ
 درخواست بزند، را ”تأييد“ دكمه و كند باز را آن است، كرده دريافت را درخواست كه ”شبكه مديريت“ گروه كاربر كه صورتي در

 كرده ايجاد را درخواست كه كاربري صورت اين كند. در پر نيز را ”اقدام شرح“ فيلد حالت اين در تواندمي رسد. كاربرمي پايان به

  .كند مشاهده گزارشات در را پاسخ تواندمي است،

  



 

 

ري
كارب

ي 
نما

راه
 

   237   صفحه
SAA-IGMC-MUG-0001-00    كد

 ”ييدتأ“ از پس ”يانرژ يرمقاد ييرتغ و اصالح“ گزارش

  :آيد مي در زير صورت به “ 15087 “ درخواست براي ”انرژي مقادير تغيير و اصالح“ گزارش درخواست، تأييد از پس

  
 است ”شد انجام“ درخواست آخر شوند. وضعيتمي ديده خاكستري رنگ به درخواست قبلي ارجاعات و وضعيتها گزارش اين در

 ارجاع كه است آمده رديف اين در كه اين شود. بامي ديده ”ارجاع شرح“ ستون در دهد،مي درخواست به نهايي كاربر كه پاسخي و

 كاربر و شودنمي فرستاده كاربر اين به ارجاع اين اما است، درخواست كننده ايجاد كاربر يعني ”گيالن ايبرق منطقه“ گيرنده

  .كند مشاهده را ”شبكه مديريت“ كاربر پاسخ تواندميقسمت سوابق ارجاعات  از تنها درخواست كننده ايجاد

 هاپنل ارتباطي شركت
يا شركتي و يا كاربران  كاربري بخواهد پيامي براي ساير كاربران از جمله كاربران دفتر سنجش و پايش مديريت شبكه كه زماني
تواند از اين امكان استفاده كند. شايان ذكر است امكان مشاهده گردش پيام براي كاربران وجود ندارد. لذا ارسال كند، مي خاص

و سوابقي  قابل استناد نيست "تغيير و نصب"يا  "اصالح و تغيير"شود و مطابق رساني استفاده ميز اين امكان فقط جهت اطالعا
  ندارد
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شود. در ، پر ميشدهانتخاب  "نام گروه ارجاع گيرنده"با توجه به گروهي كه در  "نام شخص ارجاع گيرنده"چك ليست باكس 

  شود. دكمه انصراف به صفحه اصلي ارجاعات برميگردد. مورد نظر نوشته شده و دكمه ارسال پيام زده ميباكس متن پيام ، پيام 

  
  نمايد.  مشاهدهاز اين قسمت ليست پيام هاي خود را تواند مياين پيام به كارتابل برق منطقه زنجان ارسال خواهد شد. و آن كاربر 
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  فراهم است. ها آنن بررسي و پاسخ دادن پيام به ارسال كننده نيز براي اگر پيام براي كاربران مديريتي باشد امكا

  
شود. و با انتخاب چك باكس پيام مورد در گريد اول ، گريد پايين نمايش داده مي "پنل ارتباطي شركت ها"با كليك روي ركورد 

  شود. صفحه زير به منظور مشاهده و پاسخ دادن به پيام باز مي  "نمايش جزئيات و اقدام"نظر و كليلك روي دكمه 
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را انتخاب نموده تا صفحه زير نمايش داده شود . سپس متن پيام خود را نوشته و  "پيام  پاسخ"اي پاسخ دادن به پيام گزينه بر

  نماييد.دكمه ارسال پيام را انتخاب مي

  

  ارجاعات سوابق

  انرژيبادل ت
 يمنو در وها انجام شده است شركت نيكه ب يگزارشات تبادل انرژتوان مي ارجاعات  و زير منوي سوابق ارجاعات منو قيطر از

 ،شماره درخواستجستجو را بر اساس توان ميسهولت  يها مشاهده كرد. براآن تيوضع همراه به را است شده ثبت ارجاعات
  كرد. لتريف روع تبادل و تاريخ پايان تبادلتاريخ ش يكننده انرژ افتيو در يارسال كننده انرژ
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  يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالح
 )خط، فيدر، نيروگاهي واحد، ترانس( خود زاتيرتجهيز از كيهر يانرژ ريمقاد اصالح و رييتغ درخواست هاشركت كه يصورت در
 را هادرخواست نيا گزارشتوان مي ارجاعاتمنو ارجاعات  و زير منوي سوابق  قيطر از باشند، كرده ثبت ارجاعات يونم در را

 كرد لتريفمحل كاربرد و شرح درخواست و نام شركت  شماره درخواستگزارش را بر اساس توان ميسهولت  يبرا. كرد مشاهده
.  

در صورت كليك برروي شماره درخواست مستندات مربوط به آن در گريدي كه در قسمت پائين فرم قرار دارد نمايش داده 
  شود.مي
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  يانرژ ريمقاد رييتغ و اصالحمستندات 
 طريق از ،يت شبكه مستندي ارسال كرده باشنديا كاربران مدير انرژي مقادير اصالح و تغيير درخواست يهاشركت كه صورتي در
  .كردو داتلود  مشاهدهمي توان  گزارش ينا

 

  ديجد كنتور نصب و رييتغ
 ارجاعات ثبت كرده باشند، از يرا در منو يدينصب كنتور جد ايكنتور و  كي رييها درخواست تغاز شركت كيكه هر يصورت در
توان ميسهولت  يها را مشاهده نمود. برادرخواست نيگزارش مربوط به اتوان مي منو ارجاعات  و زير منوي سوابق ارجاعات قيطر

  كرد.  لتريف، موضوع و توضيحات نام شركت شماره درخواست ، گزارش را بر اساس 

در صورت كليك برروي شماره درخواست مستندات مربوط به آن در گريدي كه در قسمت پائين فرم قرار دارد نمايش داده 
  شود.مي
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  ديجد كنتور نصب و رييتغمستندات 
 قيطر از ،نصب كنتور جديد يا كاربران مديريت شبكه مستندي ارسال كرده باشند  و رييتغ درخواست يهاشركت كه يصورت در
  .كردو داتلود  مشاهدهمي توان  گزارش نيا

  


