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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код 

ЦАХИЛГААНЫ РЕЛЕ БА РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТЫН 

ТӨХӨӨРӨМЖ – 118-1-р хэсэг: Цахилгаан эрчим хүчний 

системд зориулсан синхрофазор – Хэмжил 

MNS IEC/ IEEE 

60255-118-1 : 2021 

MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT – 

Part 118-1: Synchrophasor for power systems – Measurements 

IEC/IEEE 60255-118-

1 : 2018 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2021 оны … дугаар сарын ... -ны өдрийн ... 

дугаар тушаалаар батлав. 

Энэ стандартыг 2021 оны ... дүгээр сарын ...-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 

 

1. Хамрах хүрээ 

IEC 60255 стандартын энэ хэсэг нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн синхрон 

фазорын хэмжилтэй холбоотой. Синхрон 

фазор (синхрофазор), давтамж ба 

давтамжийн өөрчлөлтийн хурдны хэмжлийг 

энэ хэсэгт тодорхойлсон. Эдгээр гурван 

хэмжигдэхүүний хэмжилтэй холбоотой 

хугацааг заасан тэмдэг ба синхрон үйлдэлд 

тавигдах шаардлагуудыг энэ хэсэгт 

тайлбарласан. Эдгээр хэмжлийг үнэлж 

цэгнэх аргуудыг, түүнчлэн статик ба динамик 

нөхцөлд хоёуланд нь энэ стандартад нийцэх 

шаардлагуудыг энэ хэсэгт зааж өгсөн. Энэ 

хэсэгт мөн фазор хэмжлийн төхөөрөмж 

(ФХТ) гэж юу болохыг тодорхойлсон бөгөөд 

энэ нь бие даасан биет төхөөрөмж эсвэл өөр 

биет төхөөрөмж доторх үйлдлийн хэсэг байх 

боломжтой. Фазор, давтамж, эсвэл 

давтамжийн өөрчлөлтийн хурдыг 

тооцоолоход ашиглах техник хангамж, 

программ хангамж, эсвэл аргыг энэ баримт 

бичигт тодорхой заагаагүй. 

 

2. Норматив эшлэл 

Дараах баримт бичгүүдийн зарим эсвэл бүх 

агуулга нь энэ стандартын шаардлага болох 

байдлаар эш татсан болно. Огноо заасан 

эшлэлийн хувьд зөвхөн тухайн хэвлэлийг 

1. Scope 

This part of IEC 60255 is for synchronized 

phasor measurement systems in power 

systems. It defines a synchronized phasor 

(synchrophasor), frequency, and rate of 

change of frequency measurements. It 

describes time tag and synchronization 

requirements for measurement of all three 

of these quantities. It specifies methods 

for evaluating these measurements and 

requirements for compliance with the 

standard under both static and dynamic 

conditions. It defines a phasor 

measurement unit (PMU), which can be a 

stand-alone physical unit or a functional 

unit within another physical unit. This 

document does not specify hardware, 

software or a method for computing 

phasors, frequency, or rate of change of 

frequency. 

 

 

 

 

2. Normative references 

The following documents are referred to 

in the text in such a way that some or all 

of their content constitutes requirements 

of this document. For dated references, 
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хэрэглэнэ. Огноо заагаагүй эшлэлийн  хувьд 

эш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн 

хэвлэлийг (аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийн 

хамт) хэрэглэнэ. 

 

IEC 60255-1, Цахилгааны хэмжлийн реле ба 

реле хамгаалалтын төхөөрөмж – 1-р хэсэг: 

Нийтлэг шаардлага 

 

IEEE Std C37.90™, Цахилгаан эрчим хүчний 

төхөөрөмжтэй холбоотой реле ба релений 

системийн талаарх ЦЭИХ-ийн стандарт 

 

3. Нэр томьёо, тодорхойлолт, товчилсон 

нэр томьёо 

 

Энэхүү баримт бичгийн зорилгод дараах нэр 

томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 

 

Стандартчиллын ажилд ашиглах 

зориулалттай нэр томьёоны санг ОУСБ, 

ОУЦТК ба ЦЭИХ дараах хаягуудад 

байршуулсан байдаг.  

 

• ОУЦТК-ын Электропедиа тайлбар толь: 

http://www.electropedia.org/ хаягаар үзэх 

боломжтой 

• ОУСБ-ын Интернетээр хайж харах 

талбар: http://www.iso.org/obp хаягаар 

үзэх боломжтой 

• ЦЭИХ-ийн Интернет дэх 

Стандартуудын Толь бичиг: 

http://dictionary.ieee.org хаягаар үзэх 

боломжтой 

 

3.1 Нэр томьёо ба тодорхойлолт  

 

3.1.1 

давтамжийн алдаа 

ДА 

давтамжийн хэмжсэн утга ба давтамжийн 

жишиг утга хоорондын зөрүү (ижил 

хугацаатай байна) 

 

only the edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

IEC 60255-1, Measuring relays and 

protection equipment – Part 1: Common 

requirements 

 

IEEE Std C37.90™, IEEE Standard for 

Relays and Relay Systems Associated 

with Electric Power Apparatus 

 

3. Terms, definitions, and abbreviated 

terms 

 

For the purpose of this document, the 

following terms and definitions apply. 

 

ISO, IEC and IEEE maintain 

terminological databases for use in 

standardization at the following 

addresses: 

 

• IEC Electropedia: available at 

http://www.electropedia.org/ 

 

• ISO Online browsing platform: 

available at http://www.iso.org/obp 

 

• IEEE Standards Dictionary Online: 

available at http://dictionary.ieee.org 

 

 

 

3.1 Terms and definitions  

 

3.1.1 

frequency error 

FE 

difference between the measured 

frequency and the reference frequency, 

both at the same time 

 

http://www.electropedia.org/
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3.1.2 

секундийн өөрчлөлт 

дэлхийн зохицуулсан хугацаа (UTC)-ийг 

нарны хугацаатай ойр байлгахын тулд түүнд 

тохируулга хийж нэмдэг эсвэл хасдаг нэг 

секунд 

 

3.1.3 

хэмжих зүйл 

хэмжих гэж буй физик эсвэл цахилгаан 

хэмжигдэхүүн, шинж чанар, эсвэл нөхцөл 

 

3.1.4 

Найквистын давтамж 

тасархай сигналыг боловсруулдаг 

системийн сорьц авах давтамжийн бүтэн 

хагастай тэнцүү давтамж 

 

3.1.5 

фазор (фазын вектор) 

синусоид долгионы хэмжигдэхүүнтэй 

эквивалент комплекс тоо; энэ комплекс 

тооны модуль нь косинусын долгионы 

далайц байх ба туйлын хэлбэрт байгаа 

комплекс тооны өнцөг нь косинусын 

долгионы фазын өнцөг байна  

 

3.1.6 

фазорын өгөгдөл цуглуулагч 

фазорын хэмжлийн системд ашигладаг 

өгөгдөл цуглуулагч (ӨЦ) 

 

3.1.7 

фазор хэмжлийн төхөөрөмж 

ФХТ 

хүчдэл ба/эсвэл гүйдлийн сигнал болон 

хугацааг синхрон болгож буй сигналаас 

синхрофазор, давтамж, давтамжийн 

өөрчлөлтийн хурд (ДӨХ)-ны тооцоолсон 

утгуудыг гаргадаг төхөөрөмж эсвэл олон 

үйлдэлтэй төхөөрөмж  

 

3.1.8 

давтамжийн алдаа өөрчлөгдөх хурд  

3.1.2 

leap second 

positive or negative one-second 

adjustment to the coordinated universal 

time (UTC) that keeps it close to mean 

solar time 

 

3.1.3 

measurand 

physical or electrical quantity, property, or 

condition that is to be measured 

 

3.1.4 

Nyquist frequency 

frequency that is one-half the sampling 

frequency of a discrete signal processing 

system 

 

3.1.5 

phasor 

complex equivalent of a sinusoidal wave 

quantity such that the complex modulus is 

the cosine wave amplitude, and the 

complex angle (in polar form) is the cosine 

wave phase angle 

 

 

3.1.6 

phasor data concentrator 

data concentrator (DC) used in phasor 

measurement systems 

 

3.1.7 

phasor measurement unit 

PMU 

device or function in a multifunction 

device that produces synchronized 

phasor, frequency, and rate of change of 

frequency (ROCOF) estimates from 

voltage and/or current signals and a time 

synchronizing signal 

 

3.1.8 

rate of change of frequency error 
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ДӨХА 

давтамжийн алдаа өөрчлөгдөх хурдны 

хэмжсэн утга ба давтамжийн өөрчлөлтийн 

хурдны жишиг утга хоорондын зөрүү (нэг 

ижил хугацаатай байна) 

 

3.1.9 

жишиг 

бусад хугацаа, түвшин, долгионы хэлбэрийн 

шинж чанар, ба долгионы хэлбэртэй 

харьцуулах үед эсвэл тэдгээрийг үнэлэх үед 

ашигладаг хугацаа, түвшин, долгионы 

хэлбэрийн шинж чанар, эсвэл долгионы 

хэлбэрийг заах тодотгол 

 
ТАЙЛБАР: Ийм төрлийн зүйл нь төгс, эсвэл биш 

байж болно. 

 

3.1.10 

синхрофазор 

синхрофазор 

хувьсах гүйдлийн сигналын суурь 

давтамжийг төлөөлж буй фазор; үүний 

далайцын хэмжээ нь суурь давтамжийн 

далайцын дундаж квадратын утга байх 

бөгөөд өнцөг нь сигналын суурь өнцөг ба 

нийтлэг зохицуулсан хугацаа (UTC)-тай 

синхрон болгосон сигнал ба хэвийн 

давтамжтай косинусын өнцөг хоорондын 

зөрүү байна 

 

3.1.11 

векторын нийт алдаа 

ВНА 

синхрофазорын хэмжсэн утга ба 

синхрофазорын жишиг утга (ижил хугацаанд) 

хоорондын зөрүүг илэрхийлж буй хэвийн 

болгосон утга 

 

3.2 Товчилсон нэр томьёо 

ХКБ хоёртын кодоор кодчилсон аравтын 

бутархай тоо 

f0 системийн хэвийн давтамж, 50 Гц 

эсвэл 60 Гц 

RFE 

difference between the measured rate-of-

change of frequency and the reference 

rate-of-change of frequency, both at the 

same time 

 

3.1.9 

reference 

<of or pertaining to> a time, level, 

waveform feature, or waveform that is 

used for comparison with, or evaluation 

of, other times, levels, waveform features, 

or waveforms 

 

 
Note: This type of entity may or may not be an 

ideal entity. 

 

3.1.10 

synchrophasor 

synchronized phasor 

phasor representing the fundamental of 

an AC signal whose magnitude is the 

RMS value of the fundamental amplitude 

and angle is the difference between the 

signal fundamental angle and the phase 

angle of a cosine at the nominal signal 

frequency that is synchronized to UTC 

time 

 

 

3.1.11 

total vector error 

TVE 

normalized value of the difference 

between the measured synchrophasor 

and the reference synchrophasor, both at 

the same time 

 

3.2 Abbreviated terms 

BCD binary coded decimal 

 

f0 system nominal frequency, either 

50 Hz or 60 Hz 
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ω0 системийн хэвийн давтамж (2 f0), 

радиан/с-ээр илэрхийлсэн 

fin оролтын суурь давтамж; энэ нь 

хэмжлийн оролт бөгөөд ердийн үед 

хэвийн давтамж (50 Гц эсвэл 60 Гц)-тай 

ижил эсвэл түүнтэй маш ойр байдаг 

боловч томоохон аваар саатал эсвэл 

туршилтын үеэр үүнээс нэлээд 

ялгаатай байж болно 

fps нэг секундэд дамжуулах багцын тоо; 

синхрофазорын өгөгдлийн багцуудыг 

дамжуулж буй чадавх  

Fs хэмжлийн өгөгдлийг тайлагнах 

давтамж; үүнийг нэг секундэд 

дамжуулах багцын тоо (fps)-гоор 

илэрхийлэх бөгөөд хэмжих нэгж нь Гц 

(1/с)-тэй ижил нэгж байна  

GNSS     дэлхийн байршил тогтоогч хиймэл 

дагуулын систем 

GPS Дэлхийг хамарсан байршил 

тодорхойлох систем 

IRIG-B: завсар хоорондын бүлэг хэмжих 

хэрэгслийн хугацааны кодын B хэлбэр  

PPS секунд тутмын импульс   

ДӨХ давтамжийн өөрчлөлтийн хурд 

МЦХС (SCADA) мэдээлэл, цуглуулах хянах 

систем  

ЗС (SOC) зуутын  секунд 

НГН нийт гармоник нөлөөлөл 

НГН+Ш нийт гармоник нөлөөлөл дээр 

шуугианы нэмэгдэл хэмжил 

НЗХ нийтлэг зохицуулсан хугацаа 

 

4 Синхрофазорын хэмжил 

 

4.1 Оролт ба гаралтын хэмжигдэхүүнүүд 

 

Оролтын хэмжигдэхүүнүүд бол хугацаа, 

цахилгаан эрчим хүчний системийн хүчдэл 

ба гүйдлийн сигналууд юм (1-р зурагт 

үзүүлсэн). ФХТ нь гүйцэтгэлийн тодорхой 

заасан шаардлагуудыг хангаж чадах 

хэмжээний алдаа багатай UTC хугацааны 

мэдээлэл хугацааны сигналд орсон байвал 

ω0 system nominal frequency (2 f0), 

in radians/s 

fin input frequency of the fundamental; 

this is the frequency of the 

measurement input which is 

normally at or very close to nominal 

(50 Hz or 60 Hz) but may vary 

considerably during major 

disturbances or testing 

fps frames per second; the rate that 

frames of synchrophasor data are 

transmitted 

Fs frequency of measurement data 

reporting, in frames per second 

(fps) that have the same units as Hz 

(1/s) 

 

GNSS     global navigation satellite 

system  

GPS global positioning system 

 

IRIG-B: inter-range instrumentation 

group time code format B  

PPS pulse per second 

ROCOF rate of change of frequency 

SCADA supervisory control and 

data acquisition  

SOC second of century 

THD total harmonic distortion 

THD+N    total harmonic distortion plus 

noise  

UTC coordinated universal time 

 

4 Synchrophasor measurement 

 

4.1 Input and output quantities 

 

As shown in Figure 1, the input quantities 

are the time and the power system 

voltage and current signals. The time 

signal shall provide UTC time with 

sufficient accuracy that the PMU can meet 

the specified performance requirements. 

The time signal shall meet the input 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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зохино. ФХТ-ийн үйлдвэрлэгчээс тогтоосон 

оролтын шаардлагуудыг хугацааны  сигнал 

хангаж байвал зохино. Нийтлэг форматуудыг 

А хавсралтад тусгасан. 

 

Хүчдэл ба гүйдлийн сигналыг ФХТ-д 

хүргэхдээ үйлдвэрлэгчийн зааварт заасны 

дагуу дамжуулагч утсаар ирэх аналог 

хэмжигдэхүүн хэлбэрээр, эсвэл харилцаа 

холбооны сувгаар ирэх өгөгдлийн багц 

мэдээлэл хэлбэрээр өгвөл зохино. Эдгээр 

сигнал нь хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим 

хүчний системийн сигналыг төлөөлнө. 

 

requirements specified by the PMU 

manufacturer. Annex A reviews common 

formats. 

 

 

Voltage and current signals shall be 

supplied to the PMU as analog quantities 

over wire or as data packets over 

communication circuits as specified by 

the manufacturer. These signals 

represent the AC power system signals. 

 

 
 

1-р зураг – Оролтын ба гаралтын хэмжигдэхүүнүүд 

 

 
 

Figure 1 – Input and output quantities 

 

Гаралтын өгөгдлүүд нь ФХТ-өөс тооцож 

гаргасан синхрофазор, давтамж ба ДӨХ 

байна. Эдгээр өгөгдөл нь ихэвчлэн хэмжил 

Outputs are the synchrophasor, 

frequency, and ROCOF estimates made 

by the PMU. These are normally supplied 
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хийсэн хугацааны тэмдэглэлтэй гардаг. ФХТ-

ийн үйлдвэрлэгч нь аналог ба тоон 

системийн орох, гарах нэмэлт өгөгдлүүдийг 

оруулсан байж болох боловч энэ баримт 

бичгийн хамрах хүрээнд ороогүй тул 

тэдгээрийг тусгаагүй. 

 

4.2 Эрчим хүчний системийн сигнал 

Хувьсах гүйдлийн цахилгаан эрчим хүчний 

сүлжээний хүчдэл ба гүйдлийг дараах 

тэгшитгэлээр загварчилдаг. 

with a timestamp that is the time of 

measurement. Additional analog and 

digital inputs and output may be included 

by the PMU manufacturer, but are not in 

the scope of this document so are not 

considered here. 

 

4.2 Power system signal 

The voltage or current in an AC power grid 

is modelled with the following equation: 

 

 

                                      (1) 

 

Үүнд: 

t нь секундээр илэрхийлсэн хугацаа бөгөөд t 

= 0 нь UTC хугацааны өндөр секундийг 

нэмэх, хасах мөчтэй давхацсан байна; 

Xm нь ХГ-ийн синусоид сигналын далайцын 

оргил хэмжээ; 

 нь ХГ-ийн синусоид сигналын өнцгийн 

байрлал (радианаар илэрхийлсэн); 

D нь нэмэлт хөндлөнгийн оролцоог өөртөө 

агуулсан аваар саатлын үеийн сигнал; 

эдгээр нэмэлт зүйлсэд гармоник, 

шуугиан, ТГ-ийн хазайлт ба давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хөндлөнгийн оролцоо 

орно, гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй. 

 
1-Р ТАЙЛБАР: Аваар саатлын үеийн сигнал (D) нь 

хэмжих зүйлсийн тодорхойлолтод ороогүй 

байгаа. Учир нь энэ сигналд  нэмэлт хөндлөнгийн 

оролцоо орсон байдаг бөгөөд синхрофазорыг 

тооцоолох үйл явц энэ шуугианыг сулруулдаг, 

эсвэл огт хүлээн авдаггүй. 

 

2-Р ТАЙЛБАР: Xm, , ба D нь хугацаанаас хамаарах 

үргэлжилсэн функцүүд юм, тиймээс (t) гэсэн 

тэмдэглэлээр тодотгосон. 

 

4.3 Хэмжих зүйлсийн тодорхойлолт 

 

4.3.1 Синхрофазорын фазын өнцөг 

 

where 

t is time in seconds, where t = 0 is 

coincident with a UTC second 

rollover; 

Xm is the peak magnitude of the 

sinusoidal AC signal; 

 is the angular position of the 

sinusoidal AC signal in radians; 

D is a disturbance signal that contains 

additive contributions to the signal, 

including, but not limited to harmonics, 

noise, DC offset and out-of-band 

interference. 

 

 
NOTE 1 The disturbance signal, D, does not 

appear in the measurand definitions because 

it includes additive interference that is 

attenuated or rejected by the synchrophasor 

estimation process. 

 

 

NOTE 2 Xm, , and D are continuous functions 

of time, as indicated by the (t) notation. 

 

 

4.3 Measurand definitions 

 

4.3.1 Synchrophasor phase angle 
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Синхрофазорын фазын өнцөг 𝜙(t) гэдгийг 

өнцгийн байрлал (t) ба тооцоот давтамж 

(f0)-аас хамаарсан фаз хоорондын фазын 

зөрүү гэж тодорхойлдог. 

 

𝜙(𝑡) = 𝜃(𝑡) − 2𝜋𝑓0𝑡                (2) 

 

ТАЙЛБАР: -ийн өнцгийн хурд нь цахилгаан эрчим 

хүчний системийн тооцоот давтамж (f0 50 Гц эсвэл 

60 Гц)-аас үүссэн өнцгийн хурдтай ихэвчлэн 

ойролцоо байдаг. Синхрофазорыг ихэнх 

тохиолдолд тоон системийн сорьц эсвэл 

тайлангийн хэлбэрээр гаргадаг бөгөөд цахилгаан 

эрчим хүчний системийн тооцоот давтамжаас 

нэлээд бага давтамжтай байдаг (жишээ нь: 50 Гц 

эсвэл 60 Гц-ийн цахилгаан эрчим хүчний 

системийн хувьд нэг секундэд 10 тайлан ирнэ). 

Давтамжийг буруу таних асуудал үүсэхгүй 

байдлаар 60 Гц-ийн сигналыг сорьцуудаас 

сэргээн байгуулахын тулд нэг секундэд 120-с 

дээш сорьцын давтамжтайгаар сорьц авах 

шаардлагатай гэж сорьц авах онолд заасан 

байдаг. θ-өөс 2πf0t-ыг хасвал давтамж нь тооцоот 

утгадаа ойртохын хэрээр синхрофазорын фазын 

өнцөг ϕ(t)-ийн өнцгийн хурд тэг болоход хүргэнэ. 

Ингэснээр давтамжийг буруу таних асуудал 

үүсгэхгүйгээр синхрофазорын тайланг 

харьцангуй бага давтамжтайгаар илгээх 

боломжтой болдог. Жишээ нь: 60 Гц-ийн f0-ийн 

хувьд, 55 Гц-ээс 65 Гц-ийн хооронд (захын утгууд 

орохгүй) суурь давтамж нь байдаг цахилгаан 

эрчим хүчний системийг 10 fps-ийн давтамжтай 

синхрофазоруудаар төлөөлөх боломжтой 

(давтамжийг буруу таних асуудал гарахгүй). 

 

4.3.2 Синхрофазорын хэмжих зүйл 

Синхрофазорын хэмжих зүйл нь комплекс 

тоо бөгөөд түүнийг туйлын координатын 

системд дараах байдлаар илэрхийлэх 

боломжтой: 

 

                 (3) 

 

 

Эсвэл, синхрофазорын хэмжих зүйлийг тэгш 

өнцөгт координатын системд дараах 

байдлаар илэрхийлэх боломжтой: 

The synchrophasor phase angle 𝜙(t) is 

defined as the phase difference between 

the angular position (t) and phase due to 

the nominal frequency f0: 

 

𝜙(𝑡) = 𝜃(𝑡) − 2𝜋𝑓0𝑡          (2) 

 

NOTE The angular velocity of  is typically 

close to angular velocity resulting from the 

nominal power system frequency, f0, of 50 Hz 

or 60 Hz. The synchrophasor is often provided 

in the form of digital samples, or reports, at a 

rate substantially lower than the power system 

nominal frequency (e.g., 10 reports per second 

for either of a 50 Hz or 60 Hz power system). 

Sampling theory depends on a sampling rate 

greater than 120 samples/s to reconstruct a 60 

Hz signal without aliasing. Subtracting 2πf0t 

from θ causes the angular velocity of the 

synchrophasor phase angle ϕ(t) to go to zero 

as the frequency approaches nominal. This 

allows synchrophasors to be reported at 

relatively low rates without aliasing. For 

example, for an f0 of 60 Hz, power system 

signals whose fundamental frequency is 

between 55 Hz and 65 Hz, exclusive, can be 

represented by synchrophasors reported at 10 

fps without aliasing. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Synchrophasor measurand 

The synchrophasor measurand is a 

complex number that can be represented 

in polar coordinates as: 

 

 

          (3) 

 

 

Alternatively, the synchrophasor 

measurand can be represented in 

rectangular coordinates as: 
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                  (4) 

 

Үүнд бодит (Xr) ба хуурмаг (Xi) хэсэг нь: 

 

              (5) 

 

                (6) 

 
1-Р ТАЙЛБАР: Хугацааны давамгайлах сигнал ба 

бүх хэмжих зүйлсийн хүлээгдэж буй утгыг 

тодорхойлохын тулд Xm(t), θ(t) ба D(t)-ыг 

тодорхойлоход хангалттай. Салангид хугацааны 

хүлээгдэж буй хэмжих зүйлийг үргэлжилсэн 

хугацаа хэмжлээс гаргаж авах боломжтой бөгөөд 

ингэхийн тулд t = nT гэж авна. Үүнд: n нь бүхэл тоо, 

T нь хэмжлийг тайлагнах хугацаа секундээр 

(өөрөөр хэлбэл тайлагнах давтамжийн урвуу 

утга). 

 

2-Р ТАЙЛБАР: Хэмжих зүйлсийн 

тодорхойлолтуудыг хэрхэн хэрэглэх жишээг B 

хавсралтад олгосон. 

 

4.4 Давтамж хэмжлийн тодорхойлолт 

Давтамжийн хэмжих зүйл нь ХГ-ийн 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

сигналын өнцгийн хурд юм (хэмжих нэгж нь 

Гц). Энэ нь цахилгаан эрчим хүчний 

системийн суурь сигналын  өнцгийн 

байрлалтай холбоотой. Үүнийг (7)-р 

тэгшитгэлд харуулав. 

 

           (4) 

 

where the real (Xr) and imaginary (Xi) 

components are: 

 

         (5) 

 

           (6) 
NOTE 1 Definition of Xm(t), θ(t) and D(t) is 

sufficient to define the time domain signal and 

expected value of all measurands. The discrete 

time expected measurand can be extracted 

from continuous time measurand by letting t = 

nT, where n is an integer and T is a 

measurement reporting period in units of 

seconds (i.e., the inverse of the reporting rate). 

 

 

 

NOTE 2 Examples of the application of the 

measurand definitions are given in Annex B. 

 

 

4.4 Frequency measurand definition 

The frequency measurand is the angular 

velocity of the AC power system signal in 

units of Hz. It relates to the angular 

position of the fundamental power system 

signal as shown in Equation (7): 

 

                                      (7) 

 

4.5 Давтамжийн өөрчлөлтийн хурд 

хэмжлийн тодорхойлолт 

ДӨХ-ны хэмжих зүйл нь ХГ-ийн цахилгаан 

эрчим хүчний системийн сигналын  өнцгийн 

хурдатгал юм (хэмжих нэгж нь Гц/с). Энэ нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

сигналын өнцгийн хурдтай холбоотой. 

Үүнийг (8)-р тэгшитгэлд харуулав. 

4.5 Rate of change of frequency 

measurand definition 

The ROCOF measurand is the angular 

acceleration of the AC power system 

signal in units of Hz/s. It relates to the 

angular velocity of the power system 

signal as shown in Equation (8): 
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                           (8) 

                            (8) 

4.6 Хэмжлийн хугацааг синхрон болгох 

 

ФХТ нь векторын нийт алдаа (ВНА), 

давтамжийн алдаа (ДА) болон давтамжийн 

өөрчлөлтийн хурд (ДӨХ)-ны алдаа (ДӨХА)-г 

зөвшөөрсөн хязгаараас хэтрүүлэхгүй байх 

хэмжээний алдаа багатай UTC хугацаанд 

шилжүүлэх боломжтой хугацааг олгож 

чаддаг дэлхийн байршил тогтоогч хиймэл 

дагуулуудын систем (GNSS) гэх мэт 

найдвартай ба алдаагүй эх үүсвэрээс 

хугацааны мэдээллийг хүлээж авах 

боломжтой байвал зохино. Энэ стандартад 

заасан шаардлагыг хангах хэмжээний алдаа 

багатай бүх хэмжлийг UTC хугацаатай 

синхрон болгосон байвал зохино. 1 

микросекундтэй тэнцэх хугацааны алдаа нь 

60 Гц-ийн системийн хувьд 0,022-тэй тэнцэх 

синхрофазорын фазын алдаатай дүйцэх 

бөгөөд 50 Гц-ийн системийн хувьд 0,018-

ийн алдаатай дүйцнэ. (9)-р тэгшитгэлд 

тодорхойлсны дагуу 0,57 (0,01 радиан)-тэй 

тэнцэх фазын алдаа нь өөрөө 1 %-ийн ВНА-

г бий болгоно. Энэ нь 60 Гц-ийн системийн 

хувьд ± 26 микросекундийн хугацааны 

алдаатай дүйцэх бөгөөд 50 Гц-ийн 

системийн хувьд ± 31 микросекундийн 

алдаатай дүйцнэ. 1 %-ийн ВНА-тай дүйцэх 

эдгээр утгаас дор хаяж 10 дахин алдаа 

багатай хугацаа, давтамж, давтамжийн 

тогтвортой байдлыг найдвартайгаар олгодог 

хугацааны эх үүсвэртэй байхыг зөвлөж 

байна. Хугацааны эх үүсвэр нь UTC 

хугацаанд шилжүүлэх болон секундийн 

өөрчлөлтийн талаар заалтыг өгдөг байвал 

зохино. 

 

4.6 Measurement time 

synchronization 

The PMU shall be capable of receiving 

time from a reliable and accurate source, 

such as a global navigation satellite 

system (GNSS), that can provide time 

traceable to UTC with sufficient accuracy 

to keep the total vector error (TVE), the 

frequency error (FE), and the rate of 

change of frequency (ROCOF) error 

(RFE) within the required limits. All 

measurements shall be synchronized to 

UTC time with accuracy sufficient to meet 

the requirements of this document. A time 

error of 1 µs corresponds to a 

synchrophasor phase error of 0,022 for a 

60 Hz system and 0,018 for a 50 Hz 

system. A phase error of 0,57 (0,01 

radian) will by itself cause 1 % TVE as 

defined in Equation (9). This corresponds 

to a time error of ± 26 µs for a 60 Hz 

system, and ± 31 µs for a 50 Hz system. 

A time source that reliably provides time, 

frequency, and frequency stability at least 

10 times better than these values 

corresponding to 1 % TVE is highly 

recommended. The time source shall also 

provide an indication of traceability to 

UTC and leap second changes. 
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ФХТ нь хэмжил бүрд хугацаа заасан 

тэмдэглэл өгдөг байвал зохих бөгөөд үүнд 

хэмжил хийсэн хугацаа ба хугацааны чанар 

орсон байна. Хугацаа заасан тэмдэглэл нь 

тодорхой заасан 100 жилийн хугацаа дотор 

дор хаяж 1 микросекундийн 

нарийвчлалтайгаар (өөрөөр хэлбэл алдаа нь 

1 микросекундээс хэтрээгүй байна) хэмжил 

хийсэн хугацааг зөв зааж байвал зохино. 

Хугацааны нөхцөлд дараах зүйлс орсон 

байвал зохино: UTC хугацаанд шилжүүлэх 

заалтыг тодорхой харуулж буй хугацааны 

чанарын өгөгдөл, хугацааны нарийвчлалын 

талаарх мэдээлэл, секундийн өөрчлөлт. 

Тайлагнах ба бүртгэхэд зориулсан хугацаа 

болон хугацааны чанарын өгөгдлийг ФХТ-

ийн хугацаа заасан тэмдгээс гарган аваад, 

шаардлагатай формат ба утгад хувиргавал 

зохино. 

 

5 Хэмжлийн шаардлага хангаж байгаа 

эсэхийг шалгах үнэлгээ 

 

5.1 ФХТ-ийн хэмжлийн чадавх 

ФХТ нь 4-р зүйлд тодорхойлж тайлбарласны 

дагуу синхрофазор, давтамж ба ДӨХ-ны 

утгуудыг тооцоолж, тэдгээрийг тайлагнах 

чадвартай байвал зохино. Эдгээр 

тооцоолсон утгад нэг фазын, эсвэл эерэг 

дарааллын синхрофазор, эсвэл хоёулаа 

орсон байвал зохино. Хэмжсэн утгуудыг 

ашиглагч өөрөө сонгох боломжийг 

бүрдүүлсэн байвал зохино. Хэмжлийн 

үнэлгээ, тайлагнах хугацаа, үнэлгээний 

шалгуурыг 5-р зүйлд тусгасан. Туршилтын 

тайлбар ба үнэлгээний хязгаарыг 6-р зүйлд 

тусгасан. Хэмжил гэдэг нь тодорхой утгыг 

тооцоолж гаргасан утга юм. Энэ баримт 

бичигт “хэмжил” ба “тооцоолсон утга” нэр 

томьёо хоёулаа нэг ижил зүйлийг хэлж 

байгаа болно. 

 

ФХТ-ийн гүйцэтгэл ямар байгааг тогтоохдоо 

5.2.1 ба 5.2.2-т тодорхойлсон ВНА, ДА ба 

For each measurement, the PMU shall 

assign a time tag that includes the time 

and time quality at the time of 

measurement. The time tag shall 

accurately resolve time of measurement 

to at least 1 μs within a specified 100 year 

period. The time status shall include time 

quality that clearly indicates traceability to 

UTC, time accuracy, and leap second 

status. Time and time quality for reporting 

and recording shall be derived from the 

PMU time tag and converted to the format 

and content as required. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Measurement compliance evaluation 

 

 

5.1 PMU measurement capability 

A PMU shall calculate and be capable of 

reporting synchrophasor, frequency, and 

ROCOF estimates as defined and 

described in Clause 4. The estimates 

shall include single phase or positive 

sequence synchrophasors, or both. 

Provision shall be made for the user 

selection of the measured values. 

Measurement evaluation, reporting times, 

and evaluation criteria are given in Clause 

5. A test description and evaluation limits 

are provided in Clause 6. Measurements 

are actually estimates of a certain value; 

the terms "measurement" and "estimate" 

are used interchangeably in this 

document. 

 

 

PMU performance shall be determined by 

comparing the measured values with the 
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ДӨХА-ны томьёонуудыг ашиглан хэмжсэн 

утгыг жишиг утгатай харьцуулах замаар 

тогтоовол зохино. Жишиг утгуудыг 

тогтоохдоо эдгээр туршилтад ашигладаг 

сигналуудад хэмжих зүйлсийн 

тодорхойлолтыг хэрэглэх замаар тогтооно. 

 

5.2 Хэмжлийн үнэлгээ 

 

5.2.1 Синхрофазорын хэмжлийн үнэлгээ 

 

Синхрофазорын жишиг утгууд ба ФХТ-өөс 

олж авсан утгууд нь далайц ба фазын хувьд 

зөрүүтэй байж болно. Тэдгээрийг тусад нь 

тодорхойлох боломжтой боловч энэ баримт 

бичигт далайц ба фазын зөрүүг векторын 

нийт алдаа (ВНА) гэсэн хэмжигдэхүүнээр 

хамтад нь авч үзсэн. ВНА нь нэг ижил 

хугацаатай жишиг утга ба ФХТ-ийн 

тооцоолсон утга хоорондын зөрүүг 

илэрхийлдэг бөгөөд хэмжих зүйлийн жишиг 

утгад хувааж нэгжид ногдох системд 

шилжүүлсэн байдаг. 

 

Векторын нийт алдаа (ВНА)-г (9)-р 

тэгшитгэлд харуулснаар тодорхойлдог: 

reference values using the TVE, FE, and 

RFE formulas defined in subclauses 5.2.1 

and 5.2.2. Reference values are 

determined by applying the measurand 

definitions to the prescribed signals used 

in these tests. 

 

5.2 Measurement evaluation 

 

5.2.1 Synchrophasor measurement 

evaluation 

The synchrophasor reference values and 

the values obtained from a PMU may 

differ in both amplitude and phase. While 

they could be separately specified, the 

amplitude and phase differences are 

considered together in this document in 

the quantity called total vector error 

(TVE). TVE expresses the difference 

between a reference value and the PMU 

estimate at the same time and is 

normalized to the measurand reference 

value. 

 

Total vector error (TVE) is defined as 

shown in Equation (9): 

                                (9) 

 

                                (9) 

Үүнд: 

 

X̂r(n) ба X̂i(n) нь тайлангийн n хугацаатай 

ФХТ-өөс гарсан бодит 

тооцоолсон утга ба төсөөлж 

тооцоолсон утга; 

Xr(n) ба Xi(n) нь тайлангийн n хугацаатай 

гарсан бодит жишиг утга ба 

хуурмаг жишиг утга; 

n нь тайлангийн хугацааг 

төлөөлж буй тайлангийн 

where 

 

X̂r(n) and X̂i(n) are the real and 

imaginary PMU 

estimates at report time 

n; 

Xr(n) and Xi(n) are the real and 

imaginary reference 

values at report time n; 

n is the report number 

representing the report 
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дугаар (салангид 

тайлангуудын цуврал дахь n 

дүгээр тайлан). 

(9)-р тэгшитгэлийн ВНА-ны шалгуурыг 

ашиглан синхрофазорын хэмжлүүдэд 

үнэлгээ хийвэл зохино. 

 

5.2.2 Давтамж ба ДӨХ-ны хэмжлийн 

үнэлгээ 

Давтамж ба ДӨХ-ны хэмжлийн үнэлгээ 

хийхдээ ФХТ-өөс олгосон хэмжсэн утгууд 

(хэмжсэн) ба жишиг утгууд (жиш)-ын 

хоорондын зөрөөг гаргах байдлаар хийвэл 

зохино. Эдгээрийг ДА ба ДӨХА гэж 

тодорхойлдог бөгөөд Гц ба Гц/с гэсэн хэмжих 

нэгжтэй байна. 

time (the nth report in a 

series of discrete 

reports). 

Synchrophasor measurements shall be 

evaluated using the TVE criterion of 

Equation (9). 

 

5.2.2 Frequency and ROCOF 

measurement evaluation 

Frequency and ROCOF measurements 

shall be evaluated as the difference 

between the measured values provided 

by the PMU (measured) and the reference 

values (ref). These are defined as FE and 

RFE in Hz and Hz/s respectively: 

 

Давтамж хэмжлийн алдаа:                                            (10) 

Frequency measurement error:                                    (10)    

ДӨХ-ны алдаа:                                        (11) 

ROCOF error:                                            (11) 

Хэмжсэн ба жишиг утгууд нь нэг ижил 

хугацаатай байна. Энэ хугацаа нь хэмжсэн 

утгын хугацааг заасан тэмдэг ба жишиг 

тэгшитгэлийн шийдлийн хугацаагаар тус бүр 

тодорхойлогдоно.  

 

5.2.3 Хэмжлийн хариу үйлдлийн хугацаа 

ба хоцролтын хугацаа 

Хэмжлийн хариу үйлдлийн хугацаа гэдэг нь 

оролтын сигналын алхмын өөрчлөлт хийхээс 

өмнөх ба дараах тогтсон төлөв байдалтай 

хоёр хэмжлийн хооронд шилжилт явагдах 

хугацаа. Энэ хугацааг тогтоохдоо ФХТ-д 

оролтын сигналд алхмын өөрчлөлт хийхэд 

хэмжил нь алдаагүй байдлын тодорхой 

заасан хязгаараас гарсан хугацаа ба тус 

хязгаарт эргэн ороод гараагүй хугацаа 

хоорондын зөрүүгээр тогтоовол зохино (С.5-

р зургийг үзнэ үү). Үүнийг хэмжихдээ ФХТ-д 

The measured and reference values are 

for the same time, which are given by the 

time tag of the measured values and the 

time of the reference equation solution 

respectively. 

 

5.2.3 Measurement response time and 

delay time 

Measurement response time is the time to 

transition between two steady-state 

measurements before and after a step 

change is applied to the input. It shall be 

determined as difference between the 

time that the measurement leaves a 

specified accuracy limit and the time it re-

enters and stays within that limit when a 

step change is applied to the PMU input 

(see Figure C.5). This shall be measured 

by applying a positive or negative step 
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оролтын сигналын  фазын эсвэл далайцын 

хэмжээний алхамд эерэг эсвэл сөрөг 

өөрчлөлт хийх замаар хэмжвэл зохино. 

Алхмын өөрчлөлт хийхийн өмнө ба хийсний 

дараа оролтын сигналыг тогтвортой 

байдалтай нөхцөлд байлгавал зохино. Энэ 

туршилтын үеэр хийсэн оролтын сигналын 

цорын ганц өөрчлөлт нь алхмыг нь 

өөрчилсөн параметр(үүд) байвал зохино. 

Фазорын хэмжлийн нарийвчлалын хязгаар 

бол ВНА, давтамж хэмжлийн нарийвчлалын 

хязгаар бол ДА, ДӨХ-ны хэмжлийн 

нарийвчлалын хязгаар бол ДӨХА юм. Эдгээр 

хязгаарыг 6.6-д тодорхой заасан. Хариу 

үйлдлийн хугацааг тогтоохдоо алхмыг 

өөрчилсөн хугацаа эсвэл алхмыг өөрчилсөн 

параметрүүдээс өөрсдөөс нь биш, харин 

ВНА, ДА эсвэл ДӨХА-ны нарийвчлалын 

үнэлгээнээс тогтоодог. 

 

Хэмжлийн хоцролтын хугацаа гэдэг нь 

дараах хоёр мөч хооронд үргэлжлэх хугацаа 

гэж тодорхойлсон: нэгд ФХТ-д оролтын 

сигналын алхмын өөрчлөлт хийсэн мөч; 

хоёрт, алхмыг өөрчилсөн параметр нь 

тогтсон төлөв байдалтай эхний утга ба 

эцсийн утга хоорондын тэн хагастай тэнцэх 

утгад хүрэх хэмжлийн хугацаа (С.5-р зургийг 

үзнэ үү). Алхам өөрчлөх хугацаа ба 

хэмжлийн хугацааг хоёуланг нь UTC 

хугацааны хуваарь дээр хэмждэг. Энэ 

хэмжлийг тогтоохдоо ФХТ-д оролтын 

сигналд фазын эсвэл далайцын хэмжээний 

алхамд эерэг эсвэл сөрөг өөрчлөлт хийх 

замаар тогтоовол зохино. Алхмын өөрчлөлт 

хийхийн өмнө ба хийсний дараа оролтын 

сигналыг тогтвортой байдалтай нөхцөлд 

байлгавал зохино. Энэ туршилтын үеэр 

хийсэн оролтын сигналын цорын ганц 

өөрчлөлт бол алхмыг нь өөрчилсөн 

параметр(үүд) байх ёстой. Энэ хэмжлийн үед 

далайцын хэмжээ дэх алхмыг далайцын 

хэмжээний хэмжилтэй харьцуулах, түүнчлэн 

change in phase or magnitude to the PMU 

input signal. The input signal shall be held 

at a steady-state condition before and 

after the step change. The only input 

signal change during this test shall be the 

parameter(s) that have been stepped. 

Accuracy limits are the TVE, FE, and RFE 

values for the phasor, frequency and 

ROCOF measurements, respectively. 

The limits are specified in 6.6. The 

response time is determined from the 

accuracy evaluation of the TVE, FE, or 

RFE measurements, not the step time or 

the stepped parameters themselves. 

 

 

 

 

 

 

Measurement delay time is defined as the 

time interval between the instant that a 

step change is applied to the input of a 

PMU and measurement time that the 

stepped parameter achieves a value that 

is half way between the initial and final 

steady-state values (see Figure C.5). 

Both the step time and measurement time 

are measured on the UTC time scale. This 

measurement shall be determined by 

applying a positive or negative step 

change in phase or magnitude to the PMU 

input signal. The input signal shall be held 

at a steady-state condition before and 

after the step change. The only input 

signal change during this test shall be the 

parameter(s) that have been stepped. 

This measurement requires comparing a 

step in magnitude with the magnitude 

measurement and a step in phase angle 

with the phase angle measurement. 
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фазын өнцөг дэх алхмыг фазын өнцгийн 

хэмжилтэй харьцуулах шаардлагатай. 

 

Хэмжлийн хоцролтын хугацааг 

тодорхойлохын зорилго бол синхрофазорын 

хэмжилд (хэмжлийн хугацаанд) хугацааг 

заасан тэмдэг тавихдаа шүүлтүүрийн 

системийн бүлгийн хоцролтыг зохих ёсоор 

тооцож залруулсан эсэхийг шалгах явдал 

юм. ФХТ-өөс олгосон хугацааны тэмдэглэл 

нь шүүлтүүрийн системийн бүлгийн 

хоцролтыг зохих ёсоор тооцож залруулсан 

байх учиртай тул хоцролт нь бараг тэгтэй 

тэнцүү байна. 

 

Алхмын өөрчлөлт бол тодорхойлолтынхоо 

дагуу эгшин зуур болдог.  Хэрэв өөрчлөгдсөн 

сигналын өөрчлөлтийн хурд нь өөрчлөлт 

хийсэн хугацааг тодорхойгүй болгох 

хэмжээнд удаан байсан бол алхмын дунд 

цэгийн хугацааг алхмыг өөрчилсөн хугацаа 

гэж авбал зохино. Алхам өөрчлөх үйлдэлтэй 

холбоотой хариу үйлдлийн ба хоцролтын 

хугацааг тодорхойлоход тус болох аргын 

талаарх бүрэн мэдээллийг С хавсралтад 

тусгасан.  

 

5.2.4 Илүүдсэн хэсэг ба дутсан хэсэг 

Илүүдэх ба дутах гэдэг нь фазын эсвэл 

далайцын хэмжээний алхам зэрэгт өөрчлөлт 

орох буюу шилжилт хийгдэхийн өмнө ба 

дараа гарах гажилт буюу хэвийн хэмжээний 

дээд, доод хязгаараас хэтрэх үзэгдэл юм. 

Илүүдсэн ба дутсан хэсгийн хэмжээ нь 

алхмын далайцтай харьцуулбал 

хязгаарлагдмал байдаг. Илүүдсэн ба дутсан  

хэсгийн хэмжээг хэрхэн тогтоохыг 2a-р зураг 

ба 2b-р зурагт үзүүлсэн. Эдгээр төрөл 

зүйлийг 2-р зургийн дараа орсон бичвэрт 

тайлбарласан. 

  

 

 

 

The purpose of evaluating the 

measurement delay time is to verify that 

the time tagging of the synchrophasor 

measurement (measurement time) has 

been properly compensated for the 

filtering system group delay. It is expected 

that the time tag as provided by the PMU 

has been properly compensated for the 

filtering system group delay, so that the 

delay will be near zero. 

 

 

A step change is instantaneous by 

definition; however, if the slewing rate of 

an applied signal is slow enough to 

introduce significant uncertainty in the 

time of application, the time of the 

midpoint of the step shall be used as the 

step time. Annex C details a method to 

help evaluate the response and delay 

times for a step input. 

 

 

 

5.2.4 Overshoot and undershoot 

Overshoot and undershoot are 

aberrations before and after a transition 

such as a step in phase or magnitude. 

The overshoot and undershoot 

magnitudes relative to the amplitude of 

the step are limited. Figure 2a and Figure 

2b graphically illustrate the determination 

of overshoot and undershoot. The text 

following Figure 2 describes the elements 

of the illustrations. 
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2-р зураг – Алхмын шилжилтийн жишээнүүд 
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Figure 2 – Step transition examples 
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Илүүдсэн ба дутсан хэмжээг тогтоохын тулд 

ФХТ-өөс гарсан өгөгдлийг ашиглаж 

долгионы хэлбэрийг сэргээн байгуулдаг 

бөгөөд түүнээс дараах параметрүүдийг 

тодорхойлдог. 

 

1) Долгионы хэлбэрийн хугацаа: Шинжилсэн 

долгионы хэлбэр үргэлжилсэн хугацаа 

(муж). Үүнд шилжилт хийгдэхээс өмнөх 

хугацаа болон шилжилт хийгдсэний 

дараах хугацаа орно. Долгионы 

хэлбэрийн хугацаа нь дараах утгатай 

тэнцүү байвал зохино: туршилт хийж буй 

тайлагнах давтамжид зориулж олгосон 

хариу үйлдлийн хугацааны хязгаарыг 

дөрөвт үржүүлсэнтэй тэнцэх хугацаа дээр 

2 секунд нэмсэн утга. 

2) Төлөвийн түвшнүүд: 2-р зургийн s1 ба s2. 

Эхний төлөвийн түвшин s1 нь долгионы 

хэлбэрийн хугацааны эхний 1 с-ээс авсан 

долгионы хэлбэрийн дундаж утга гэж 

тодорхойлдог. Эцсийн төлөвийн түвшин 

s2 нь долгионы хэлбэрийн хугацааны 

сүүлийн 1 с-ийн дундаж утга юм. 

3) Алхмын далайц: Төлөвийн түвшин s1 ба s2 

хоорондын зөрүү. Синхрофазорын 

алхмыг өөрчлөх туршилтаар оролтын 

сигналын шилжилтийг тодорхойлдог (8-р 

хүснэгтийг үзнэ үү). 

4) Төлөвийн хил: Долгионы хэлбэрийн эхний 

ба эцсийн төлөвийн дээд ба доод хязгаар. 

Энэ тохиолдолд алхмын далайцын ± 0,5 

% гэж тодорхойлсон.  

a) далайцын хэмжээний алхмын хувьд 

төлөвийн хил нь 10 %-ийн алхмын ± 

0,5 %-тай тэнцэх төлөвийн түвшин. 

Энэ нь далайцын хэмжээний ± 0,05 %-

тай тэнцэнэ; 

b) фазын алхмын хувьд төлөвийн хил нь 

± 0,05-тэй тэнцэх төлөвийн түвшин. 

Энэ нь 10-ийн фазын алхмын ± 0,5 %-

тай тэнцэнэ. 

5) Шилжилтийн өмнөх ба дараах үе болон 

хугацаа: tөмнөх ба tдараах: 

In order to determine overshoot and 

undershoot, the PMU output is used to 

construct waveforms from which the 

following parameters are defined. 

 

 

1) Waveform epoch: The duration 

(interval) of the waveform analyzed, 

including the period before the 

transition and the period after the 

transition. The waveform epoch 

duration shall be 2 s plus 4 times the 

response time limit given for the 

reporting rate being tested. 

 

 

 

2) State levels: s1 and s2 of Figure 2. The 

initial state level s1 is defined as the 

average value of the waveform values 

from the first 1 s of data of the 

waveform epoch. The final state level 

s2 is the average value of the last 1 s 

of data of the waveform epoch. 

3) Step amplitude: The difference 

between state levels s1 and s2. The 

synchrophasor step test specifies the 

input signal transition (see Table 8). 

 

4) State boundaries: The upper and 

lower limits of the initial and final 

states of the waveform. Specified here 

to be ± 0,5 % of the step amplitude: 

a) for magnitude steps, the state 

boundaries are the state levels ± 

0,5 % of the 10 % step, which is ± 

0,05 % of the magnitude; 

 

b) for phase steps, the state 

boundaries are the state levels ± 

0,05, which is ± 0,5 % of the 10 

phase step. 

5) Pre- and post-transition times and 

periods: tpre and tpost: 
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a) tөмнөх гэдэг нь алхмын эерэг 

өөрчлөлтийн хувьд эхний төлөвийн 

түвшний дээд хилийг, алхмын сөрөг 

өөрчлөлтийн хувьд тус төлөвийн доод 

хилийг долгионы хэлбэр хамгийн 

сүүлд гаталж гарсан хугацаа. 

Шилжилтийн өмнөх хугацаа гэдэг нь 

tөмнөх-өөс өмнө үргэлжилсэн хугацаа. 

Үүнд tөмнөх хугацаа орохгүй. 

b) tдараах гэдэг нь алхмын эерэг 

өөрчлөлтийн хувьд эцсийн төлөвийн 

түвшний доод хилийг, алхмын сөрөг 

өөрчлөлтийн хувьд тус төлөвийн дээд 

хилийг долгионы хэлбэр хамгийн 

эхэнд гаталж орсон хугацаа. 

Шилжилтийн дараах хугацаа гэдэг нь 

tдараах-аас дараа үргэлжилсэн хугацаа. 

Үүнд tдараах хугацаа орно. 

6) Хэтрэх: Төлөвийн дээд хилээс дээших 

долгионы хэлбэрийн хамгийн их утга. Энэ 

утгад шилжилтийн өмнөх ба дараах 

хугацаанд хүрдэг. 

a) Шилжилтийн өмнөх хэтэрсэн хэсэг 

гэдэг нь шилжилтийн өмнөх хугацаанд 

шилжилтийн өмнөх төлөвийн дээд 

хилээс дээш давж хүрсэн хамгийн их 

утга ба эхний төлөвийн түвшин s1 

хоорондын зөрүү. 

b) Шилжилтийн хэтэрсэн хэсэг гэдэг нь 

шилжилтийн дараах хугацаанд 

шилжилтийн дараах төлөвийн дээд 

хилээс дээш давж хүрсэн хамгийн их 

утга ба эцсийн төлөвийн түвшин s2 

хоорондын зөрүү. 

 

Хэтэрсэн хэсгийг тайлагнахдаа 

алхмын далайцын хувиар 

тайлагнавал зохино. Шилжилтийн 

өмнөх ба/эсвэл дараах хэтэрсэн хэсэг 

нь хязгаараас их байж болохгүй. 

7) Дутсан хэсэг: Долгионы хэлбэр нь 

шилжилтийн өмнөх ба дараах хугацаанд 

төлөвийн доод хилээс доош байсан 

утгууд. 

a) tpre is the time that the waveform 

last crosses the initial state level’s 

upper state boundary for a 

positive-going step or lower state 

boundary for a negative-going 

step. The pre-transition period is 

the period of time before tpre not 

including time tpre. 

 

b) tpost is the time that the waveform 

first crosses the final state level 

lower boundary for a positive-going 

step or upper state boundary for a 

negative-going step. The post-

transition period is the period of 

time after tpost including tpost. 

 

 

6) Overshoot: The maximum waveform 

value that is above the upper state 

boundary reached during the pre- and 

post-transition periods. 

a) Pre-transition overshoot is the 

difference between the maximum 

value reached above the pre-

transition upper state boundary 

during the pre-transition period 

and the initial state level s1. 

b) Post-transition overshoot is the 

difference between the maximum 

value reached above the post-

transition upper state boundary 

during the post transition period 

and the final state level s2. 

 

Overshoot shall be reported in 

percent of step amplitude. The 

pre- and/or post-transition 

overshoot shall not be greater than 

the overshoot limit. 

7) Undershoot: The waveform value that 

is below the lower state boundary 

during the pre- and post-transition 

periods. 
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a) Шилжилтийн өмнөх дутсан хэсэг гэдэг 

нь шилжилтийн өмнөх хугацаанд 

шилжилтийн өмнөх төлөвийн доод 

хилээс доош давж хүрсэн хамгийн 

бага утга ба эхний төлөвийн түвшин s1 

хоорондын зөрөө. 

b) Шилжилтийн дараах дутсан хэсэг 

гэдэг нь шилжилтийн дараах 

хугацаанд шилжилтийн дараах 

төлөвийн доод хилээс доош давж 

хүрсэн хамгийн бага утга ба эцсийн 

төлөвийн түвшин s2 хоорондын зөрөө. 

 

Дутсан хэсгийг тайлагнахдаа алхмын 

далайцын хувиар тайлагнавал зохино. 

Шилжилтийн өмнөх ба/эсвэл дараах 

дутсан хэсэг нь дутах хязгаараас их 

байж болохгүй. 

 

5.2.5 Хэмжлийн тайлангийн хоцролт  

Хэмжлийн тайланд үүсэх хоцролт гэдэг нь 

цахилгаан эрчим хүчний системд үйл явдал 

болсон мөчөөс энэ үйл явдлын өгөгдлөөр 

тайлагнах хугацаа хүртэлх хугацааны 

хоцролт юм. Энэ хоцролт нь олон хүчин 

зүйлээс хамаарна. Тухайлбал, хэмжил 

хийхийн тулд өгөгдөл цуглуулсан хугацаа 

(цонх), барагцаалж гаргах арга, хэмжлийн 

шүүлтүүр, ФХТ өгөгдлийг боловсруулах 

хугацаа, тайлагнах мужийн аль хэсэгт тухайн 

үйл явдал болсон зэрэг хүчин зүйлс 

нөлөөлнө. Ихэнх тохиолдолд хамгийн том 

хүчин зүйлс бол тайлагнах давтамж ба 

гүйцэтгэлийн ангилал байдаг. Учир нь 

эдгээрээс хамаарч хэмжлийн хугацаа (цонх), 

шүүлтүүр, үйл явдлыг тайлагнах мужийн урт 

ямар байх нь шийдэгдэнэ. 

 

Энэ стандартын хувьд ФХТ-ийн тайлангийн 

хоцролт гэдэг нь өгөгдлийг тайлагнасан 

хугацаа (энэ хугацааг өгөгдлийн хугацааны 

тэмдэглэлд заасан байдаг) ба өгөгдөл ФХТ-

өөс гарахад бэлэн болсон хугацаа (энэ нь 

гарах зурвас мэдээний харилцаа холбооны 

a) Pre-transition undershoot is the 

difference between the minimum 

value reached below the pre-

transition lower state boundary 

during the pre-transition period 

and the initial state value s1. 

b) Post-transition undershoot is the 

difference between the minimum 

value reached below the post-

transition lower state boundary 

during the post-transition period 

and the final state level s2. 

 

Undershoot shall be reported in 

percent of step amplitude. The 

pre- and/or post- transition 

undershoot shall not be greater 

than the undershoot limit. 

 

5.2.5 Measurement reporting latency 

Latency in measurement reporting is the 

time delay from when an event occurs on 

the power system to the time that it is 

reported in data. This latency includes 

many factors, such as the window over 

which data is gathered to make a 

measurement, the estimation method, 

measurement filtering, the PMU 

processing time, and where the event 

occurs within the reporting interval. The 

reporting rate and performance class are 

often the largest factors, since these will 

determine the measurement window, 

filtering, and the length of the interval over 

which an event will be reported. 

 

 

 

For the purposes of this document, PMU 

reporting latency is defined as the 

maximum time interval between the data 

report time as indicated by the data time 

stamp, and the time when the data 

becomes available at the PMU output 
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интерфейсийн эхний бит цэгээр шилжсэн 

мөчөөр тодорхойлогдоно) хоорондын 

хамгийн их хугацааны муж юм гэж 

тодорхойлсон. 

 

5.2.6 Хэмжлийн ба ажиллагааны алдаа 

 

ФХТ нь хэмжлийн үйл явцын үед учирсан 

дотоод бэрхшээлүүдийг илтгэж байвал 

зохино. Ийнхүү илтгэх зүйлсэд ФХТ илрүүлэх 

боломжтой алдаанууд орсон байвал зохино. 

Эдгээр алдаанд аналог системээс тоон 

системд хувиргах алдаа, санах ой дүүрэх, 

тооцооллын боломжоос хэтэрсэн утга бий 

болох зэрэг хэмжилд алдаа үүсгэх 

боломжтой бүх нөхцөл орно. 

 
ЖИШЭЭ: IEEE C37.118.2 стандартад заасан 

тайлагнах хэлбэрийг ашиглаж байгаа үед алдааг 

илтгэхдээ статусын үгийн хэсэгт бит 14, ФХТ-ийн 

алдаа гэсэн байдлаар тайлагнадаг (энэ жишээний 

хувьд хэмжлийн ба ажиллагааны бүх алдаатай 

нөхцөлүүдийг нэгтгэж нэг алдааг илтгэх бит 

болгодог). 

 

5.3 Хэмжлийг тайлагнах 

 

5.3.1 Ерөнхий зүйл 

Синхрофазор, давтамж, ДӨХ-ны 

барагцаалсан утгуудыг гаргахдаа тогтмол 

давтамжтайгаар тайлагнах боломжтой 

байдлаар гаргавал зохино. Энэхүү тогтмол 

давтамж Fs нь нэг секундэд нэгээс дээш 

давтамжтай байх үед секундэд хэдэн удаа 

тайлагнахыг заасан бүхэл тоо, эсвэл 

хэмжлийн давтамж нь секундэд нэг удаатай 

тэнцүү эсвэл түүнээс удаан байх үед хоёр 

хэмжлийн хооронд үргэлжлэх секундийг 

заасан бүхэл тоо байна. Бүх гурван хэмжлийг 

тайлангийн нэг ижил хугацаанд зориулж 

тайлагнавал зохино. Тайлангуудын 

хоорондын муж бүгд ижил байх ба тайлагнах 

хугацааны хоорондын завсрыг  жигд 

байлгавал зохино. ФХТ нь эдгээр гурван 

хэмжилтэй нэгэн зэрэг бусад хэмжлийг хийж 

(denoted by the first transition of the first 

bit of the output message at the 

communication interface point). 

 

 

5.2.6 Measurement and operational 

errors 

The PMU shall indicate internal problems 

encountered during the measurement 

process. This indication shall include 

errors detectable by the PMU including 

A/D errors, memory overflow, calculation 

overflow and any other condition that 

could cause an error in the measurement. 

 

 

 
EXAMPLE: When IEEE C37.118.2 reporting is 

used, this indication is reported as bit 14, PMU 

error, in the status word (under this example, 

all measurement and operational error 

conditions are combined into a single error 

indication bit). 

 

 

5.3 Measurement reporting 

 

5.3.1 General 

Synchrophasor, frequency, and ROCOF 

estimates shall be made so they can be 

reported at a constant rate, Fs, which is an 

integer number of times per second when 

the rate is greater than one per second, or 

an integer number of seconds between 

measurements when the measurement 

rate is equal to or slower than one per 

second. All three measurements shall be 

made and reported for the same reporting 

time. The reporting times shall be evenly 

spaced so the intervals between reports 

are all the same. The PMU may make 

other measurements synchronously with 

these specified measurements, such as 

Boolean status, waveform sampling, or 

other calculated data. 
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болно. Жишээ нь: Бүүлийн статус, долгионы 

хэлбэрийн сорьц авах, эсвэл бусад 

тооцоолсон өгөгдөл. 

 

5.3.2 Тайлагнах давтамж 

ФХТ нь цахилгаан эрчим хүчний шугамын 

(системийн) хэвийн давтамжийг нэг буюу 

түүнээс олон үржүүлэгчтэйгээр тайлагнах 

үйлдлийг дэмждэг байвал зохино. 50 Гц ба 

60 Гц-ийн системд зориулсан тайлагнах 

стандарт давтамжуудыг 1-р хүснэгтэд 

жагсаав. Үйлдвэрлэгч нь энэ стандартын 

шаардлагыг хангаж буй ФХТ-ийн тайлагнах 

давтамжуудыг зааж өгсөн байх ёстой. 

Тайлагнах давтамжийн наад захын нэг утгыг 

1-р хүснэгтээс сонговол зохино. 

 

 

 

 

5.3.2 Reporting rates 

The PMU shall support data reporting (by 

recording or output) at one or more rates 

that are sub-multiples or multiples of the 

nominal power-line (system) frequency. 

Standard reporting rates for 50 Hz and 60 

Hz systems are listed in Table 1. The 

manufacturer shall declare the reporting 

rates under which the PMU complies with 

the requirements of this document. At 

least one reporting rate shall be chosen 

from Table 1. 

1-р хүснэгт – ФХТ-ийн тайлагнах стандарт давтамжууд 

 

Системийн давтамж 50 Гц 60 Гц 

Тайлагнах давтамжууд (Fs, нэг 

секундэд дамжуулах багцын тоо 

(fps)-ээр) 

10 25 50 100 10 12 15 20 30 60 120 

 

Table 1 – Standard PMU reporting rates 

 

System frequency 50 Hz 60 Hz 

Reporting rates (Fs in frames per 

second (fps)) 

10 25 50 100 10 12 15 20 30 60 120 

 

Тайлагнах өөр давтамжийг зөвшөөрнө. 

Хэрэв хэд хэдэн давтамжийг ашигладаг бол 

аль давтамжийг ашиглахыг хэрэглэгч сонгох 

боломжтой байвал зохино. 10/с-ээс доош 

давтамж нь энэ стандартын динамик 

шаардлагад хамаарахгүй. Өөрөөр хэлбэл 

шүүлтүүрээр шүүх шаардлагагүй гэсэн үг, 

тиймээс илүү өндөр давтамжтай урсгалаас n 

дүгээр сорьц бүрийг сонгох замаар арай бага 

давтамжтай (< 10/с) өгөгдлийг шууд олгох 

боломжтой. 

 

5.3.3 Тайлагнах хугацаа  

Энэ стандартад орсон “өгөгдлийн багц” гэсэн 

нэр томьёо нь нэг ижил  хугацааны 

тэмдэглэлд хамаарах синхрофазор, 

давтамж, ДӨХ-ны хэмжлийн багцыг хэлж 

байгаа болно. “Сорьцууд”-аас ялгахын тулд 

Support for other reporting rates is 

permissible. The actual rate to be used 

shall be user selectable if multiple rates 

are supported. Rates lower than 10/s are 

not subject to the dynamic requirements 

of this document. This means no filtering 

is required, so lower rate data (< 10/s) can 

be provided directly by selecting every nth 

sample from a higher rate stream. 

 

 

 

5.3.3 Reporting times 

In this document, a "data frame" or a 

"frame of data" is a set of synchrophasor, 

frequency, and ROCOF measurements 

that corresponds to the same single time 

stamp. The term "frame" is used to 
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“багц” гэсэн нэр томьёог ашигласан. 

Сорьцууд бол аналог долгионы хэлбэр дээрх 

цэгүүд гэж ойлгож болно. 

 

Нэг секундэд дамжуулах багцын тоо (fps) нь 

N байх тайлагнах давтамжийн хувьд (N нь 

үүнд эерэг бүхэл тоо байна) тайлагнах 

хугацаа хоорондын зайг секунд бүрийн турш 

жигд байлгавал зохих бөгөөд (0-ээс N-1 

хүртэл дугаарласан жагсаалтын) 0 дүгээр 

багц нь UTC хугацааны секундийг нэмэх, 

хасах мөчтэй давхацсан байна (өөрөөр 

хэлбэл GPS-ээс олгодог 1 PPS-тэй 

давхацсан байна). Синхрофазорын эгшин 

зуурын утгуудыг тогтооход эдгээр тайлагнах 

хугацааг (хугацааны тэмдэглэлийг) 

ашиглавал зохино. Хэрэв 1/с-ээс бага 

давтамжийг ашиглаж байгаа бол хугацаа 

бүрийн эхэнд (xx:00:00) нэг тайлан гаргаж, 

түүнээс хойш сонгосон давтамжийн дагуу 

тайлангуудын хоорондын зай нь жигд, бүхэл 

тоогоор илэрхийлэгдсэн секундийн 

хугацаатай байвал зохино (секундийн 

нарийвчлал байхгүй тохиолдолд). Хэрэв 

секундийн хэлбэлзэл  тохиож байгаа бол 

тухайн хугацааны хамгийн сүүлийн муж нь 

тэр секундээс  богино эсвэл урт байвал 

зохино. 

 

5.4 Хэмжлийн нийцэл  

 

5.4.1 Гүйцэтгэлийн ангиллууд 

Шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг 

тогтоохдоо гүйцэтгэлийн ангиллаар 

тогтоовол зохино. Энэ стандартад 

гүйцэтгэлийн хоёр ангиллыг тодорхойлсон: Р 

ангилал ба М ангилал. 

 

Ерөнхийдөө, М ангилалтай харьцуулбал Р 

ангилалд хэмжлийн хоцролтын хугацаа арай 

богино, давтамжийн хүрээ арай нарийн, 

гармоник сигналыг хүлээн авахгүй байх 

шаардлага арай бага байдаг бөгөөд 

давтамжийн зурвасаас гадуурх сигналыг 

differentiate it from "samples", which are 

understood as points on an analog 

waveform. 

 

For a reporting rate N frames per second 

(fps) where N is a positive integer, the 

reporting times shall be evenly spaced 

through each second with frame number 

0 (numbered 0 through N-1) coincident 

with the UTC second rollover (e.g., 

coincident with a 1 PPS provided by 

GPS). These reporting times (time tags) 

shall be used for determining the 

instantaneous values of the 

synchrophasor. If rates lower than 1/s are 

used, there shall be one report on the 

hour (xx:00:00) and evenly spaced 

thereafter with an integer number of 

seconds between reports according to the 

chosen rate in the absence of leap 

seconds. If a leap second occurs, the last 

interval in the hour shall be shorter or 

longer by that leap second. 

 

 

 

 

 

 

5.4 Measurement compliance 

 

5.4.1 Performance classes 

Compliance with the requirements shall 

be evaluated by class of performance. 

This document defines two classes of 

performance: P class and M class. 

 

 

In general, P class has shorter 

measurement latency time, narrower 

frequency range, and lower harmonic 

signal rejection requirements than M 

class as well as no out-of-band signal 

rejection requirement. M class allows for 
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хүлээн авахгүй байх шаардлага огт 

байдаггүй. М ангилал нь илүү урт хоцролтын  

хугацаатай байхыг зөвшөөрдөг. Тэгснээрээ 

давтамжийн илүү өргөн хүрээний 

шаардлагад зориулж шүүлтүүрээр илүү 

ихийг шүүх боломжтой болдог бөгөөд 

гармоник ба давтамжийн зурвасаас гадуурх 

сигналыг хүлээн авахгүй байх илүү өндөр 

шаардлагатай байх боломжтой болдог. 

 

Р ангилал нь реле хамгаалалт  зэрэг хурдан 

хариу үйлдлийг шаардсан хэрэглээнд 

зориулагдсан юм. Жишээ нь: Р ангиллын 

жишиг загварыг шүүлтүүр (D хавсралт) нь 

монотоник шинж чанар бүхий (өөрөөр хэлбэл 

хэтэрсэн ба дутсан хэсэггүй) алхмын хариу 

үйлдэлтэй байдаг ба нэг мөчлөгийн дотор 

бүрэн тогтворждог. 

 

Давтамжийн зурвасаас гадуурх хөндлөнгийн 

оролцооноос болж давтамжийг буруу 

таньсан сигналыг сөргөөр нөлөөлөх 

боломжтой, гэхдээ хэмжлийг тайлагнах 

хоцролт бага байх эсвэл алхмын хариу 

үйлдлийн хугацаа богино байх шаардлагагүй 

хэрэглээнд М ангилал зориулагдсан байдаг. 

Жишээ нь: М ангиллын жишиг загварын 

шүүлтүүрүүд (D хавсралт) нь тодорхой 

хэмжээний хэтэрсэн ба дуут сигнал бүхий 

хэсэгт алхмын хариу үйлдэлтэй байдаг 

бөгөөд Р ангиллын загвартай харьцуулбал 

хэмжлийг тайлагнах хоцролт  нь нэлээд их 

байдаг. 

 

Ийнхүү хоёр ангилал бий болгосон нь аливаа 

нэгэн хэрэглээнд энэ хоёр ангиллын аль нэг 

нь байхад хангалттай эсвэл байх 

шаардлагатай гэсэн үг биш. Энэ стандартыг 

ашиглагч нь тухайн хэрэглээний шаардлагад 

тохирч буй гүйцэтгэлийн ангиллыг сонговол 

зохино. Энэ стандартыг ашиглагч нь 

давтамжийн давамгайлах гүйцэтгэл ба 

хугацааны давамгайлах  гүйцэтгэл 

longer latencies, allowing more filtering 

for a wider frequency range requirement 

and increased harmonic and out-of-band 

signal rejection requirements. 

 

 

 

 

 

 

P class is intended for applications 

requiring fast response such as protection 

applications. As an example, the P-class 

reference model filter (Annex D) has a 

step response that is monotonic (free of 

over and undershoot) and fully settled 

within one cycle. 

 

 

M class is intended for applications which 

could be adversely effected by aliased 

signals caused by out-of-band 

interference yet do not require low 

measurement reporting latency or short 

step response time. As an example, the 

M-class reference model filters (Annex D) 

have step responses with some 

overshoot and ringing, and significantly 

more measurement reporting latency than 

the P class model. 

 

 

 

 

These two class designations do not 

indicate that either class is adequate or 

required for a particular application. The 

user shall choose a performance class 

that matches the requirements of each 

application. The user should consider the 

inherent trade-off between frequency 

domain and time domain performance. 
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хоорондын ялгаа, сул талуудыг тооцож үзсэн 

байх хэрэгтэй.  

 

Нийцлийн бүх шаардлагыг гүйцэтгэлийн 

ангиллаар тодорхойлдог. Тухайн ангиллын 

хувьд энэ стандартад нийцсэн гэж 

тооцогдохын тулд ФХТ нь тус ангилалд 

зориулж тодорхойлсон бүх шаардлагыг 

хангасан байвал зохино. Хэрэв борлуулагч 

нь Р ба М ангиллын гүйцэтгэлийг хоёуланг 

олгосон бол ашиглагч эдгээрээс сонголт 

хийх боломжтой байвал зохино. 

 

5.4.2 Нийцлийг шалгах 

Энэ стандартад нийцсэн байхын тулд ФХТ нь 

6-р зүйлд жагсаасан шаардлагуудыг хангаж 

буй синхрофазор, давтамж, ДӨХ-ны 

хэмжлийг өгдөг байвал зохино. 

Шаардлагуудыг гүйцэтгэлийн ангиллаар нь 

ба тайлагнах давтамжаар нь тодорхойлж 

өгсөн. Нийцсэн байхын тулд бүх хэмжил нь 

тухайн ангилал ба тайлагнах давтамжийн 

бүх шаардлагыг хангасан байвал зохино. 

 

Хүчдэл ба гүйдлийн тооцоот утгыг 

борлуулагч сонгосон байвал зохино. Эдгээр 

утга нь IEEE Std C37.90 эсвэл IEC 60255-1 

стандартад зааж санал болгосон утгуудтай 

нийцэж байвал зохино. Жишиг ба туршилтын 

нөхцөлүүдийг 6,2-т тодорхойлж өгсөн. 

Үнэлгээ ба туршилт хийх талаарх нэмэлт 

мэдээллийг С хавсралтад тусгасан.  

 

Энэ стандартад нийцсэн байдлаар 

гүйцэтгэлийг шалгахад ашигладаг 

туршилтын хэрэгсэл эсвэл систем нь 

үндэсний стандартад нийцсэн байвал зохих 

бөгөөд туршилтын эдгээр шаардлагатай 

харьцуулбал дор хаяж арав (10)-тай тэнцэх 

“туршилтын тодорхойгүй байдлын харьцаа”-

тай байвал зохино (жишээ нь: ВНА нь 1 % 

байгаа үед ВНА-ны хэмжил нь 0,1 % дотор 

багтсан байх хэрэгтэй). 

 

 

All compliance requirements are specified 

by performance class. A PMU shall meet 

all the requirements as specified for a 

class, in order to be considered as 

compliant with this document for that 

class. If the vendor provides both P and M 

class performance, these shall be user 

selectable. 

 

 

5.4.2 Compliance verification 

For compliance with this document, a 

PMU shall provide synchrophasor, 

frequency, and ROCOF measurements 

that meet the requirements listed in 

Clause 6. The requirements are specified 

by class of performance and reporting 

rate. To be compliant, all measurements 

shall meet all requirements for the given 

class and reporting rate. 

 

Nominal voltage and current levels shall 

be selected by the vendor. These levels 

shall be consistent with recommended 

levels stated in IEEE Std C37.90 or IEC 

60255-1. Reference and test conditions 

are specified in 6.2. Additional discussion 

about evaluation and testing is provided in 

Annex C. 

 

A testing device or system used to verify 

performance in accordance with this 

document shall be traceable to national 

standards, and have a "test uncertainty 

ratio" of at least ten (10) compared with 

these test requirements (for example, 

provide a TVE measurement within 0,1 % 

where TVE is 1 %). 

 

 

Documentation shall be provided in 

accordance with Clause 7. 
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Холбогдох баримт бичгийг 7-р зүйлд заасны 

дагуу бэлдэж өгвөл зохино. 

 

6 Хэмжлийн нийцлийн туршилт ба 

үнэлгээ 

 

6.1 Туршилт хийхэд анхаарах зүйлс 

Хэмжлийн нийцлийн туршилтууд ба 

гүйцэтгэлийн хязгааруудыг 6-р зүйлд 

дэлгэрэнгүй тусгасан. Туршилт бүрийн хувьд 

туршилтын жишиг сигналыг тайлбарлах 

тэгшитгэлүүдийг олгосон бөгөөд тэдгээрээс 

синхрофазор, давтамж, ДӨХ-ны утгуудыг 

тооцоолж гаргах боломжтой. Туршилт 

бүрийн алдааны хязгаар нь ангилал ба 

тайлагнах давтамж бүрд ямар байхыг 

задалж гаргасан. Тооцооллын энгийн 

алгоритмуудыг ашиглан шалгахад бүх 

алдааны хязгаарт хүрэх боломжтой гэж 

гарсан бөгөөд үүнд ФХТ-ийн алдааны зааг ба 

шуугиан орсон байсан. Эдгээр алгоритмыг D 

хавсралтад тайлбарласан. Тэдгээрийг 

эшлэл ба жишээ болгон олгосон бөгөөд 

зөвлөмж биш юм. 

 

Тогтсон төлөв байдлын ба хэмжлийн 

давтамжийн зурвасын туршилтуудын хувьд 

тогтмол далайц ба давтамжтай байх үед 

хэмжиж буй утгыг тогтоох шаардлагатай 

байдаг. Тиймээс шилжилтийн үеийн 

тогтворжоогүй байдал хэмжилд нөлөөлөхөөс 

сэргийлэхийн тулд туршилтын сигналыг 

өөрчилсөн үйлдэл бүрийн дараа 

тогтворжиход шаардагдах хангалттай 

хугацаа өнгөрөхийг хүлээвэл зохино. 

 

6.2 Жишиг нөхцөл ба туршилтын нөхцөл 

Нийцлийн бүх туршилтыг хийхдээ нөхцлийг 

өөр өөрөөр зааж өгсөн туршилтаас бусад 

туршилтын хувьд бүх параметрийг стандарт 

жишиг нөхцөлд тохируулж байж хийвэл 

зохино. Туршилт бүрд зааж өгсөн жишиг 

нөхцөл гэдэг нь туршиж буй хэмжигдэхүүний 

утга юм (түүнийг өөр өөр болгоогүй байх 

 

6 Measurement compliance test and 

evaluation 

 

6.1 Testing considerations 

Clause 6 details the measurement 

compliance tests and performance limits. 

For each test, the equations describing 

the reference test signals are given from 

which the resulting synchrophasor, 

frequency, and ROCOF values can be 

computed. The error limits for each test 

are provided with breakdown for class and 

reporting rate. All error limits were found 

to be achievable using basic computation 

algorithms and including a margin for 

PMU error and noise. These algorithms 

are described in Annex D. They are 

provided for reference and example only, 

and do not constitute a recommendation. 

 

 

 

The steady-state and measurement 

bandwidth tests both require determining 

the measured value at constant amplitude 

and frequency. An adequate settling time 

shall be provided after each test signal 

change to prevent transient effects from 

affecting the measurement. 

 

 

 

 

6.2 Reference and test conditions 

All compliance tests shall be performed 

with all parameters set to standard 

reference conditions, except those being 

varied as specified for the test. The 

reference condition specified for each test 

is the value of the quantity being tested 

when not being varied. Standard 

reference conditions for all tests are as 

follows: 
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үед). Бүх туршилтын хувьд хэрэглэх 

стандарт жишиг нөхцөл бол: 

a) хүчдэл  хэвийнхэмжээнд байх; 

b) гүйдэл хэвийн  хэмжээнд байх; 

c) давтамж хэвийн  хэмжээнд байх; 

d) хүчдэл, гүйдэл, фаз, давтамж тогтмол 

байх; 

e) THD+N сигнал нь суурь давтамжийн 0,2 

%-аас бага байх (үүнд N = шуугиан); 

f) Саад болж буй бүх сигнал нь суурь 

давтамжийн 0,2 %-аас бага байх. 

 

Хүчдэл ба гүйдлийн сигналыг аналог 

хэмжигдэхүүн байдлаар олгоно гэж үзсэн 

болно. Энэ стандартыг нийтлэх үеэр 

хэрэглэгдэж байсан ФХТ-үүдийн хувьд 

ерөнхийдөө ийм байдлаар ажилладаг 

байсан. Тоон системийн сорьц байдлаар 

олгодог сигналыг  ашиглах талаар Е 

хавсралтад тусгасан. Сорьц утгуудыг 

ашигласан туршилтад тусгайлан зориулсан 

шаардлагуудыг энэ стандартын шинэчилсэн 

ирээдүйн хэвлэлд тусгаж болно. 

 

Тайлагнах давтамж (Fs) нь 10/с-ээс бага 

байхад хийсэн хэмжилд динамик 

гүйцэтгэлийн шаардлага хамаарахгүй 

байвал зохино. Давтамжийн зурвасаас 

гадуурх сигналыг  хүлээн авахгүй байх 

шаардлагаас бусад тогтсон төлөв байдлын 

бүх шаардлага (2-р хүснэгт) ийм хэмжилд 

хамаардаг байвал зохино. Энэ догол мөрд 

заасан шаардлага 5.4.1-т тайлбарласан 

гүйцэтгэлийн бүх ангилал (P ба M)-д 

хамаарна. 

 

Өөрөөр заагаагүй бол нийцлийг шалгаж 

баталгаажуулах бүх туршилтыг хийхдээ 

дараах нөхцөлийг хангасан лабораторийн 

туршилтын стандарт нөхцөлд хийвэл зохино. 

Үүнд: 

• температур 23 ºC ± 3 ºC; 

• чийгшил < 90 %. 

 

a) voltage at nominal; 

b) current at nominal; 

c) frequency at nominal; 

d) voltage, current, phase, and 

frequency constant; 

e) signal THD+N < 0,2 % of the 

fundamental (where N = noise); 

f) all interfering signals < 0,2 % of the 

fundamental. 

 

It is assumed that voltage and current 

signals will be provided as analog 

quantities. This is generally expected for 

PMUs available at the time of publication 

of this document. The use of signals 

provided as digital samples are discussed 

in Annex E. Requirements specifically for 

testing with sampled values may be 

included in a future revision of this 

document. 

 

 

Measurements at reporting rates (Fs) 

lower than 10/s shall not be subject to 

dynamic performance requirements. 

Such measurements shall be subject to all 

steady-state requirements (Table 2) 

except out-of-band rejection. This 

paragraph applies to all performance 

classes (P and M) that are described in 

5.4.1. 

 

 

 

Unless otherwise specified, all testing to 

certify compliance shall be performed at 

standard laboratory test conditions that 

include the following: 

 

• temperature 23 ºC ± 3 ºC; 

• humidity < 90 %. 
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Туршилтын орчны бусад нөхцөлийн талаарх 

мэдээлэл ба эшлэлг F хавсралтад тусгасан. 

 

 

6.3-р дэд зүйлд заасан fin нь суурь сигналын 

бүрэлдэхүүн хэсгийн давтамж юм. Энэ нь 

ердийн үед 50 Гц эсвэл 60 Гц байдаг, гэхдээ 

туршилт хийх явцад тооцоот энэ утгаасаа 

өөрчлөгдөж болно. Түүнчлэн, f0 нь үргэлж 

хэвийн давтамжийг буюу яг 50 Гц эсвэл 60 

Гц-ийг төлөөлдөг. Үүнтэй төстэйгөөр, ω0 = 

2f0 нь үргэлж хэвийн  давтамжийг радиан/с-

ээр төлөөлдөг. 

 

6.3 Тогтсон төлөв байдалтай үеийн 

нийцэл 

 

Тогтсон төлөв байдалтай үеийн нийцлийг 

шалгаж баталгаажуулахдаа тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд олж авсан синхрофазор, 

давтамж, ДӨХ-ны  тооцоолсон  утгуудыг Xr, 

Xi, F, ДӨХ-ны холбогдох жишиг утгуудтай 

харьцуулах замаар баталгаажуулбал 

зохино. Далайц, давтамж, туршилтын 

сигналын фазын өнцөг, нөлөө үзүүлэх бусад 

бүх хэмжигдэхүүнүүд нь хэмжил хийх 

хугацааны турш (энэ хугацаа нь 5 с-ээс 

багагүй байвал зохино) өөрчлөгдөхгүй 

байхыг тогтсон төлөв байдалтай нөхцөл 

гэнэ. (Тооцоолсон утгаас өөр давтамжтай 

байх үед туршилтын сигналын фазын өнцөг 

тогтмол байх боловч синхрфазорын өнцөг 

өөрчлөгдөх болно.) Фазор ба давтамж/ДӨХ-

ны хэмжилд зориулж дээрхтэй ижил 

туршилтуудыг хийнэ. Тогтсон төлөв 

байдалтай үеийн эдгээр туршилтад 

зориулсан нөхцөл ба гүйцэтгэлийн 

шаардлагыг 2-р хүснэгт ба 3-р хүснэгтэд 

тодорхойлж өгсөн. Илүү өндөр нарийвчлал 

болон гүйдлийн дээд, доод хязгаарыг нэмсэн 

нөхцөлд ФХТ-ийг турших ба нийцлийг 

шалгахад зориулсан шаардлагуудыг G 

хавсралтад тусгасан. 

Discussion and reference for further 

environmental test conditions is 

presented in Annex F. 

 

In subclause 6.3, fin is the frequency of the 

fundamental signal component. It is 

normally 50 Hz or 60 Hz, but in the course 

of testing may be varied from nominal. 

Also, f0 always represents the nominal 

frequency, exactly 50 Hz or 60 Hz. 

Similarly, ω0 = 2f0 always represents the 

nominal frequency in radians/s. 

 

 

6.3 Steady-state compliance 

 

 

Steady-state compliance shall be 

confirmed by comparing the 

synchrophasor, frequency, and ROCOF 

estimates obtained under steady-state 

conditions to the corresponding reference 

values of Xr, Xi, F, and ROCOF. Steady-

state conditions are where amplitude, 

frequency, and phase angle of the test 

signal, and all other influence quantities 

are fixed for the period of the 

measurement, which shall be no less than 

5 s. (For off-nominal frequencies, the 

synchrophasor angle will change even 

though the test signal phase angle is 

constant.) The same tests are used for 

phasor and frequency/ROCOF 

measurements. Table 2 and Table 3 

specify the conditions and performance 

requirements for these steady-state tests. 

Annex G presents requirements for PMU 

testing and compliance verification at 

higher accuracy and extended current 

range. 
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2-р хүснэгт – Тогтсон төлөв байдалтай синхрофазорын хэмжлийн шаардлагууд 

Нөлөө үзүүлэх 
хэмжигдэхүүн 

Жишиг 
нөхцөл 

Нөлөө үзүүлэх хэмжигдэхүүний хамгийн бага дээд, доод 
хязгаар (энэ хязгаарт байгаа үед ФХТ-ийн ВНА нь өгөгдсөн 

хязгаараасаа хэтрээгүй байх шаардлагатай) 

    Гүйцэтгэл –   P ангилал Гүйцэтгэл  –  M ангилал 

Дээд, доод 
хязгаар 

Хамгийн их 
ВНА 

% 

Дээд, доод хязгаар Хамгийн 
их ВНА 

% 

Сигналын давтамж Давтамж 
= f0 

 2,0 Гц 1 Fs < 10 байх үед  2,0 

Гц  

1 

 (fтооцоот 
)   10 ≤ Fs < 25 байх үед  

 Fs/5  

 

      

    Fs ≥ 25 байх үед  5,0 

Гц 

 

Хүчдэлийн 
сигналын  
далайцын хэмжээ 

Хэвийн утгын 
100 % 

Хэвийн утгын 80 
% -аас 120 % 
хүртэл 

1 Хэвийн утгын 10 %-аас 
120 % хүртэл 

1 

Гүйдлийн сигналын  
далайцын хэмжээ 

Хэвийн утгын 
100 % 

 

Хэвийн утгын 10 
%-аас 200 % 
хүртэл 

1 Хэвийн утгын 10 %-аас 
200 % хүртэл 

1 

Гармоник гажилт 
(нэг гармоник) 

< 0,2% 
(THD) 

50 дугаар 
хүртэлх 
гармоник бүрийн 
1 % 

1 50 дугаар хүртэлх 
гармоник бүрийн 10% 

1 

Давтамжийн 
зурвасаас гадуурх 
хөндлөнгийн 
оролцоо. Үүнийг 
доор тайлбарласан. 

Оролтын 
сигналын 
далайцын 
хэмжээний 
0,2%-аас 
бага 

 Байхгүй Fs ≥ 10 байх үед 

оролтын сигналын 
далайцын хэмжээний 
10 %. Fs < 10 байх үед 

ямар нэгэн шаардлага 
байхгүй. 

1,3 

Давтамжийн зурвасаас гадуурх хөндлөнгийн оролцооны туршилт: 
Туршилтын оролтын сигналын давтамж fin нь f0 ба Fs/2-ын ± 10 %-ийн хооронд өөр өөр байх бөгөөд энэ 

хэлбэлзлийн хамгийн их утга нь ± 5 Гц-ээр хязгаарлагдана. 
Эдгээр хязгаар нь: Fs ≤ 100 байх үед f0 – 0,1 (Fs/2) ≤ fin ≤ f0 + 0,1 (Fs/2); Fs > 100 байх үед f0 – 5 ≤ 

fin ≤ f0 + 5 байна. 

Үүнд: 
Fs нь фазорыг тайлагнах давтамж (Гц-ээр); 

f0 нь системийн хэвийн давтамж (Гц-ээр); 

fin нь туршилтын оролтын сигналын суурь давтамж (Гц-ээр). 

Тайлагнах давтамж бүрийн хувьд шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвас нь |f – f0| < Fs/2 байна гэж 

тодорхойлсон. Хөндлөнгийн саад байдалтай бөгөөд шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвасаас гадна байгаа 
сигнал нь f  давтамжтай сигнал  байна. Үүнийг |f – f0| ≥ Fs/2 гэж тодорхойлсон. 

Давтамжийн зурвасаас гадуурх сигналыг  хүлээн авахгүй байх шаардлагыг хангаж байгааг шалгахдаа 
далайцын хэмжээний шаардлагатай түвшинд буй цахилгаан эрчим хүчний суурь сигнал  дээр 
нэмсэн нэг давтамжтай синусоидыг ашиглах замаар шалгах боломжтой. Синусоид давтамжийн 
хамгийн бага дээд, доод хязгаар нь шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвасыг оруулахгүйгээр 10 Гц -ээс 
хоёрдугаар гармоник (2 × f0) хүртэл байвал зохино. Эдгээр давтамжид дараах давтамжууд орсон 

байвал зохино: f0 ± Fs/2, 10 Гц, хоёрдугаар гармоник (2 × f0), болон хариу үйлдлийг тодорхой 

тогтооход хангалттай тооны давтамжийн цэгүүд. Шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвасын хязгаарын 
давтамжид ойртох тусам муж нь дараах байдлаар экспоненциал (геометрийн) өсөлтөөр буурдаг 
давтамжууд эдгээр давтамжид мөн орсон байх хэрэгтэй. Үүнд : 
– шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвасын доор байгаа давтамжийн цэгүүдийн хувьд f ≤ 10 Гц болох хүртэл f 

= f0 – Fs/2 – (0,1 Гц × 2n) давтамжуудыг ашигласан. Үүнд: n = 0, 1, 2 … ;  

– шүүлтүүрээр нэвтрэх зурвасын дээр байгаа давтамжийн цэгүүдийн хувьд  f ≥ 2 × f0 Гц болох 

хүртэл f = f0 + Fs/2 + (0,1 Гц × 2n) давтамжуудыг ашигласан. Үүнд: n = 0, 1, 2 … . 

Fs = 2 × f0 байх тусгай тохиолдлын хувьд 0-ээс 2 × f0 хүртэлх бүх давтамж нь давтамжийн зурвас 

дотор байна. Тиймээс давтамжийн зурвасаас гадуурх туршилтыг 2-р гармоникоос 3-р гармоник 
хүртэл хийнэ. Өөрөөр хэлбэл 2 × f0 ≤ f ≤ 3 × f0 байна. 
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Table 2 – Steady-state synchrophasor measurement requirements 

Influence quantity Reference 
condition 

Minimum range of influence quantity over 
which PMU shall be within given TVE limit 

Performance – P class Performance – M class 

Range Max. TVE 

% 

Range Max. TVE 

% 

Signal frequency Frequency 
= f0 

 2,0 Hz 1  2,0 Hz for Fs < 10 1 

 (f
nominal 

)    Fs/5 for  

    10 ≤ Fs < 25  

    
 5,0 Hz for Fs ≥ 25 

 

Voltage signal 
magnitude 

100 % 
rated 

80 % to 120 % 
rated 

1 10 % to 120 % rated 1 

Current signal 
magnitude 

100 % 
rated 

10 % to 200 % 
rated 

1 10 % to 200 % rated 1 

Harmonic distortion 

(single harmonic) 

< 0,2% 

(THD) 

1 %, each 
harmonic up to 

50th 

1 10 %, each harmonic 

up to 50th 

1 

Out-of-band 
interference as 

< 0,2% of 
input signal 

 None 10 % of input signal 
magnitude for Fs ≥ 10. 

1,3 

described below magnitude  No requirement for  

   Fs < 10.  

Out-of-band interference testing: 

 
The input test signal frequency fin is varied between f0 and ± 10 % of Fs/2 with the maximum variation limited to 

± 5 Hz. 

 
These limits are: f0 – 0,1 (Fs/2) ≤ fin ≤ f0 + 0,1 (Fs/2) for Fs ≤ 100 and f0 – 5 ≤ fin ≤ f0 + 5 for Fs > 100 

where 

Fs is the phasor reporting rate (in Hz); 

f0 is the nominal system frequency (in Hz); 

fin is the fundamental frequency of the input test signal (in Hz). 

The passband at each reporting rate is defined as |f – f0| < Fs/2. An interfering signal outside the filter passband is a 

signal at frequency f where: |f – f0| ≥ Fs/2 

Compliance with out-of-band rejection can be confirmed by using a single frequency sinusoid added to the 
fundamental power signal at the required magnitude level. The minimum sinusoid frequency range shall be 10 Hz to 
the second harmonic (2 × f0), excluding the passband. These frequencies shall include the frequencies f0 ± Fs/2, 10 

Hz, the second harmonic (2 × f0), and enough frequency points to clearly determine the response. This should include 

frequencies with exponentially narrower intervals near the passband limit frequencies as follows: 
 

– frequency points below the passband using frequencies f = f0 – Fs/2 – (0,1 Hz × 2n) for n = 0, 1, 2 … until 

f ≤ 10 Hz; and 

– frequency points above the passband using frequencies f = f0 + Fs/2 + (0,1 Hz × 2n) for n = 0, 1, 2 … until 

f ≥ 2 × f0 Hz. 

For the special case where Fs = 2 × f0, all frequencies from 0 to 2 × f0 are in-band, so OOB testing will be done from 

the 2nd to 3rd harmonic; that is 2 × f0 ≤ f ≤ 3 × f0. 
 

Давтамж нь хэвийн утгаасаа өөр байх үед 

фазын өнцөг эргэдэг. Тиймээс сигналын 

давтамжийн дээд, доод хязгаарын 

туршилтын явцад фаз эргэдэг явдал нь 

тойргийг тойроход фазын өнцөг хир 

The phase angle rotates when the 

frequency is off nominal, so phase angle 

accuracy around the circle is covered by 

phase rotation that occurs during the 

signal frequency range tests. Phase angle 
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алдаагүй байх асуудлыг шийддэг. Фазын 

өнцөг нь генераторын роторын өнцөгтэй 

хамаатай байх боломжтой бөгөөд H 

хавсратад тайлбарласны дагуу роторын 

өнцөг нь синхрофазорын өнцөгтэй мөн 

хамааралтай байх боломжтой. 

 

Сигналын давтамжийн туршилт ба далайцын 

хэмжээний туршилтын хувьд оролтын 

сигналыг (12)-р тэгшитгэл, (13)-р тэгшитгэл 

ба (14)-р тэгшитгэлээр төлөөлбөл зохино. 

               (12) 

 

           (13) 

 

          (14) 

 

Үүнд:  

Xa, Xb, ба Xc нь A, B ба C фазын сигналууд; 

 

Xm     нь оролтын сигналын далайц; 

fin     нь оролтын сигналын давтамж Гц-ээр. 

 

Гармоник гажилтын туршилтын хувьд орж 

ирэх сигналыг (15)-р тэгшитгэл, (16)-р 

тэгшитгэл ба (17)-р тэгшитгэлээр төлөөлбөл 

зохино. 

can be related to generator rotor angle, 

which can also be related to 

synchrophasor angle as discussed in 

Annex H. 

 

 

 

For the signal frequency test and 

magnitude tests, the input signals shall be 

represented by Equation (12), Equation 

(13), and Equation (14): 

           (12) 

 

      (13) 

 

     (14) 

 

where 

Xa, Xb, and Xc   are the A, B, and C phase 

signals; 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

fin     is the input signal frequency in Hz. 

 

For the harmonic distortion test, the input 

signals shall be represented by Equation 

(15), Equation (16), and Equation (17): 

 

                            (15) 

 

                     (16) 

 

                     (17) 

Үүнд: 

Xm     нь оролтын сигналын далайц; 

f0    нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэвийн давтамж Гц-ээр; 

kx     нь гармоник далайцын коэффициент;  

n      нь гармоникийн дугаар. 

 

Гармоникийн фазын дарааллыг С.1-р 

хүснэгтээс үзнэ үү. 

where 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

f0  is the nominal power system frequency 

in Hz; 

kx     is the harmonic amplitude factor;  

n      is the harmonic order. 

 

See Table C.1 for the harmonic phase 

sequence. 
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Давтамжийн зурвасаас гадуурх хөндлөнгийн 

оролцооны туршилтын хувьд орж ирэх 

сигналыг  (18)-р тэгшитгэл, (19)-р тэгшитгэл 

ба (20)-р тэгшитгэлээр төлөөлбөл зохино. 

For the out-of-band interference test, the 

input signals shall be represented by 

Equation (18), Equation (19), and 

Equation (20): 

                               (18) 

 

                        (19) 

 

                       (20) 

Үүнд: 

Xm     нь оролтын сигналын далайц; 

fin    нь цахилгаан эрчим хүчний системээс 

оролтын сигналын давтамж Гц-ээр (энэ 

нь хэвийн утга болох 50 эсвэл 60 Гц-ээс 

өөр байж болно); 

kx    нь хөндлөнгөөс саад болж буй 

давтамжийн далайцын коэффициент; 

fi      нь хөндлөнгөөс саад болж буй давтамж 

Гц-ээр. 

 

Тогтсон төлөв байдалтай үеийн бүх 

туршилтын хувьд тайлагнах хугацааг заасан 

тэмдэг t = nT (үүнд n нь бүхэл тоо, Т нь 

фазорыг тайлагнах муж) бүрд ФХТ нь 

фазорын хэмжлийг дараах байдлаар хийвэл 

зохино: 

where 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

fin    is the power system input frequency 

in Hz (which may not be at the 

nominal value of 50 or 60); 

 

kx is the interference frequency amplitude 

factor; 

fi      is interference frequency in Hz. 

 

 

For all the steady-state tests, at reporting 

time tags t = nT (where n is an integer and 

T is the phasor reporting interval), the 

PMU shall produce a phasor 

measurement: 

 

                                (21) 

Үүнд: 

эерэг дараалалтай байх үед А фазын хувьд  

р = 0; 

В фазын хувьд р = –1; 

С фазын фазоруудын хувьд р = 1; 

Δf нь шилжин өөрчлөгдсөн давтамж бөгөөд 

Δf = fin − f0 байна. 

 

ФХТ нь холбогдох давтамж ба ДӨХ-ны 

дараах хэмжлүүдийг мөн хийдэг байвал 

зохино. Үүнд: 

 

where  

p = 0 for A phase and positive 

sequence; 

 

p = –1 for B phase;  

p = 1 for C phase phasors;  

Δf is the offset frequency and is: 

Δf = fin − f0. 

 

 

It shall also produce the corresponding 

frequency and ROCOF measurements: 

 

                                                 (22) 

                                                    (23) 
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                                                  (24) 

                                                 (22) 

                                                    (23) 

                                                (24) 

3-р хүснэгт – Тогтсон төлөв байдалтай давтамж ба ДӨХ-ны хэмжлийн шаардлагууд 

Нөлөө үзүүлэх 
хэмжигдэхүүн 

Жишиг нөхцөл 
Алдааны шаардлагууд 

P ангилал M ангилал 

Сигналын 
давтамж 

Давтамж = f0 

(fтооцоот) 

Фазын өнцөг 
өөрчлөгдөхгүй 

Дээд, доод хязгаар: f0 ± 2,0 Гц Дээд, доод хязгаар: 

Fs ≤ 10 байх үед f0 ± 2,0 Гц 

10 ≤ Fs < 25 байх үед  Fs/5 

Fs ≥ 25 байх үед  5,0 Гц 

Хамгийн их |ДА| Хамгийн их 
|ДӨХА| 

Хамгийн их |ДА| Хамгийн их 
|ДӨХА| 

0,005 Гц 0,4 Гц/с 0,005 Гц 0,1 Гц/с 

Гармоник 
гажилт (2-р 
хүснэгттэй 
ижил) 
 
(нэг 
гармоник) 
 

< 0,2 % THD 50 дугаар хүртэлх гармоник бүрийн 
1 % 

50 дугаар хүртэлх гармоник 
бүрийн 10 % 

Хамгийн их |ДА| Хамгийн их 
|ДӨХА| 

Хамгийн их |ДА| Хамгийн их 
|ДӨХА| 

Fs > 20 0,005 Гц 0,4 Гц/с 0,025 Гц Шаардлага 
байхгүй 

Fs ≤ 20 0,005 Hz 0,4 Гц/с 0,005 Гц Шаардлага 
байхгүй 

Давтамжийн 
зурвасаас 
гадуурх 
хөндлөнгийн 
саад (2-р 
хүснэгттэй 
ижил) 

Оролтын 
сигналын 
далайцын 
хэмжээний 
0,2%-аас бага 
 

Шаардлага байхгүй Сигналын далайцын хэмжээний 
10 %-тай тэнцэх хөндлөнгөөс 
оролцож буй сигнал 

  Хамгийн их |ДА| Хамгийн их 
|ДӨХА| 

Байхгүй Байхгүй 0,01 Гц Шаардлага 
байхгүй 

 

Table 3 – Steady-state frequency and ROCOF measurement requirements 

Influence 
quantity 

Reference 
condition 

Error requirements for compliance 

P class M class 

Signal 
frequency 

Frequency = f0 

(f
nominal

) 

Phase angle 
constant 

Range: f0 ± 2,0 Hz Range: 

f0 ± 2,0 Hz for Fs ≤ 10 

 Fs/5 for 10 ≤ Fs < 25 

 5,0 Hz for Fs ≥ 25 

Max. |FE| Max. |RFE| Max. |FE| Max. |RFE| 

0,005 Hz 0,4 Hz/s 0,005 Hz 0,1 Hz/s 

Harmonic 
distortion 
(same as 
Table 2) 

(single 
harmonic) 

< 0,2 % THD 1 % each harmonic up to 50th 10 % each harmonic up to 50th 

Max. |FE| Max. |RFE| Max. |FE| Max. |RFE| 

Fs > 20 0,005 Hz 0,4 Hz/s 0,025 Hz No 
requirements 

Fs ≤ 20 0,005 Hz 0,4 Hz/s 0,005 Hz No 
requirements 

Out-of-band 
interference 
(same as 
Table 2) 

< 0,2 % of input 
signal 
magnitude 

No requirements Interfering signal 10 % of signal 
magnitude 

  Max. |FE| Max. |RFE| 

None None 0,01 Hz No 
requirements 
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6.4 Динамик төлөв байдалтай үеийн 

нийцэл – Хэмжлийн давтамжийн зурвас 

Синхрофазорын хэмжил нь зайлшгүй байх 

шаардлагатай хамгийн бага давтамжийн 

зурвастай байгааг баталгаажуулахын тулд 

синусоид далайц ба фазын модуляцтай орж 

ирэх сигналыг хайх замаар баталгаажуулбал 

зохино. Үүнийг хийхдээ 4-р хүснэгт ба 5-р 

хүснэгтэд заасны дагуу сигналын далайц ба 

фазын өнцөгт синусоид сигналыг нэмэх 

байдлаар гурван фазын оролтын 

тэнцвэржсэн сигналд  модуляц хийх замаар 

хийвэл зохино. Математикаар илэрхийлбэл 

оролтын сигналыг (25)-р тэгшитгэл, (26)-р 

тэгшитгэл ба (27)-р тэгшитгэлээр төлөөлж 

болно. 

6.4 Dynamic compliance – 

Measurement bandwidth 

The minimum required synchrophasor 

measurement bandwidth shall be ensured 

by sweeping the input with sinusoidal 

amplitude and phase modulation. This 

shall be done by modulating balanced 

three-phase input signals (voltages and 

currents) with sinusoidal signals applied 

to signal amplitudes and phase angles in 

accordance with Table 4 and Table 5. 

Mathematically, the input signals may be 

represented by Equation (25), Equation 

(26), and Equation (27): 

 

                      (25) 

 

                    (26) 

 

               (27) 

Үүнд: 

Xm     нь оролтын сигналын далайц; 

f0    нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэвийн давтамж Гц-ээр; 

fm     нь модуляцын давтамж Гц-ээр; 

kx     нь далайцын модуляцын коэффициент; 

ka нь фазын өнцгийн модуляцын 

коэффициент. 

 

Дээрх гурван фазын орж ирэх өгөгдөлд 

таарах эерэг дарааллын сигналыг  (28)-р 

тэгшитгэлээр илэрхийлэв. 

where 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

f0  is the nominal power system frequency 

in Hz; 

fm     is the modulation frequency in Hz; 

kx     is the amplitude modulation factor; 

ka  is the phase angle modulation factor. 

 

The positive sequence signal 

corresponding to the above three phase 

inputs is given by Equation (28): 

 

                   (28) 

Энэ нь тэнцвэржсэн сигнал  учир сөрөг (X2) 

эсвэл тэг (X0) дараалалтай сигнал гэж 

байхгүй. 

 

Тайлагнах хугацаа заасан тэмдэг t = nT (үүнд 

n нь бүхэл тоо, Т нь фазорыг тайлагнах муж) 

Since the signal described is balanced, 

there is no negative (X2) or zero (X0) 

sequence signal. 

 

At reporting time tags t = nT (where n is 

an integer and T is the phasor reporting 
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бүрд ФХТ нь фазорын хэмжлийг дараах 

байдлаар хийвэл зохино: 

interval), the PMU shall produce a phasor 

measurement of: 

             (29) 

Үүнд: 

эерэг дараалалтай байх үед А фазын хувьд  

р = 0; 

В фазын хувьд р = –1; 

С фазын фазоруудын хувьд р = 1. 

 

Гарсан утга нь 4-р хүснэгтэд заасан алдааны 

хязгаараас хэтрээгүй байвал зохино. 

 

Энэ туршилтын явцад давтамж ба ДӨХ-ны 

хэмжлийн гүйцэтгэлийг мөн тогтоовол 

зохино. Тайлагнах t = nT хугацаанд оролт 

дээр тодорхойлсон сигналын  хувьд 

давтамж, давтамжийн хазайлт ба ДӨХ-ыг 

(30)-р тэгшитгэл, (31)-р тэгшитгэл ба (32)-р 

тэгшитгэлээр тус бүр илэрхийлдэг. 

where 

p = 0 for A phase and positive sequence; 

p = –1 for B phase; 

p = 1 for C phase phasors. 

 

The value shall be within the error limits 

given in Table 4. 

 

Frequency and ROCOF measurement 

performance shall also be determined 

during this test. For the input signals 

defined above and at reporting times t = 

nT, frequency, frequency deviation, and 

ROCOF are given respectively by 

Equation (30), Equation (31), and 

Equation (32): 

                                      (30) 

                                       (31) 

                  (32) 

                                      (30) 

                                       (31) 

                  (32) 

Модуляцын туршилтыг хийхдээ 4-р 

хүснэгтэд заасан утгуудын дагуу fm, kx ба ka-

ийн утгуудыг өөр өөр болгож хийвэл зохино. 

Модуляцын давтамжийг өөрчлөхдөө 4-р 

хүснэгтэд заасан дээд, доод хязгаарын 

дотор 0,2 Гц-ийн эсвэл түүнээс бага алхмаар 

өөрчилбөл зохино. ВНА, ДА ба ДӨХА-г 

хэмжихдээ 5 с эсвэл модуляцын бүтэн хоёр 

мөчлөг хоёрын аль нь их байгаа хугацааны 

турш хэмжиж, хамгийн их утгыг тогтоовол 

зохино. Хамгийн их утга гэдэг нь туршилт 

хийсэн бүтэн мужийн турш өгөгдсөн 

тайлагнах давтамжтайгаар хэмжихэд 

бүртгэгдсэн утгуудын хамгийн өндөр утгыг 

хэлнэ. Энэ хамгийн их утга нь өгөгдсөн 

The modulation tests shall be performed 

with fm, kx and ka varied over the values 

specified in Table 4. The modulation 

frequency shall be varied in steps of 0,2 

Hz or smaller over the range specified in 

Table 4. The TVE, FE, and RFE shall be 

measured over at least 5 s or two full 

cycles of modulation, whichever is 

greater, and the maximum value 

determined. The maximum is the highest 

value observed at the given reporting rate 

over the full test interval. This maximum 

shall be within the specified limits for P 

class and M class compliance at the given 

reporting rate. The tests given here 
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тайлагнах давтамжтай байх үед Р ангилал 

ба М ангиллын хувьд зааж өгсөн нийцлийн 

хязгаараас хэтрээгүй байвал зохино. ФХТ-

ийн давтамжийн зурвас нь тодорхойлж өгсөн 

дээд, доод хязгаартай дор хаяж ижил 

хэмжээний өргөнтэй болохыг энд 

тодорхойлсон туршилтуудаар 

баталгаажуулдаг. ФХТ-ийн хэмжлийн 

давтамжийн зурвасын бодит утгыг тогтоох ба 

түүнийг тайлагнахтай холбоотой туршилтууд 

ба шаардлагуудыг I хавсралтад (норматив) 

тусгасан. 

ensure the PMU bandwidth is at least as 

wide as the specified range. Annex I 

(normative) presents tests and 

requirements for determining and 

reporting the actual PMU measurement 

bandwidth. 

 

4-р хүснэгт – Модуляц хийсэн туршилтын сигналыг ашиглаж байгаа үед 

синхрофазорын хэмжлийн давтамжийн зурваст тавигдах шаардлагууд 

Модуляцын 
түвшин 

Жишиг 
нөхцөл 

Нөлөө үзүүлэх хэмжигдэхүүний хамгийн бага дээд, доод хязгаар (энэ 
хязгаарт байгаа үед ФХТ-ийн ВНА нь өгөгдсөн хязгаараасаа хэтрээгүй 

байх шаардлагатай) 

P ангилал M ангилал 

Дээд, доод хязгаар Хамгийн их ВНА Дээд, доод хязгаар Хамгийн их 
ВНА 

kx 

ka 

= 

 
= 

0,1, 

 
0 

Сигналын 
далайцын 
хэмжээ нь 
хэвийн утгын  
100 %-тай 
тэнцүү, 
fтооцоот 

Модуляцын 
давтамж нь 0,1 
Гц-ээс Fs/10 эсвэл 

2 Гц хоёрын аль 
бага утга хүртэл 
байна 

3 % Модуляцын 
давтамж нь 0,1 
Гц-ээс Fs/5 эсвэл 

5 Гц хоёрын аль 
бага утга хүртэл 
байна 

3 % 

kx = 0, Сигналын   3 %  3 % 

   далайцын   
ka = 0,1 

 
 
 

хэмжээ нь 
хэвийн утгын 
100 %-тай 
тэнцүү, 
fтооцоот 

  

 

Table 4 – Synchrophasor measurement bandwidth requirements using modulated test 

signals 

Modulation 
level 

Reference 
condition 

Minimum range of influence quantity over 
which PMU shall be within given TVE limit 

P class M class 

Range Max. TVE Range Max. TVE 

kx 

ka 

= 
 

= 

0,1, 
 

0 

100 % rated 
signal 
magnitude, 
f
nominal 

Modulation 
frequency 0,1 to 
lesser of Fs/10 or 2 

Hz 

3 % Modulation 
frequency 0,1 to 
lesser of Fs/5 or 5 

Hz 

3 % 

kx = 0, 100 % rated  3 %  3 % 

   signal   

ka = 0,1 magnitude,   

   f
nominal     
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5-р хүснэгт – Модуляцын туршилт хийх үед давтамж ба ДӨХ-ны гүйцэтгэлд тавигдах 

шаардлагууд 

Давтамж ба 
ДӨХ-ны 

гүйцэтгэлийн 
хязгаарууд 

Алдааны шаардлагууд 

 
P ангилал 

 
M ангилал 

Тайлагнах 
давтамж 

Fs 

Гц 

 

Fr 

Гц 

 
Хамгийн их 

|ДА| 

Гц 

 
Хамгийн их 

|ДӨХА| 

Гц/с 

 

Fr 

Гц 

 
Хамгийн их 

|ДА| 

Гц 

 
Хамгийн их 

|ДӨХА| 

Гц/с 

10 1 0,03 0,6 2 0,12 2,3 

12 1,2 0,04 0,8 2,4 0,14 3,3 

15 1,5 0,05 1,3 3 0,18 5,1 

20 2 0,06 2,3 4 0,24 9,0 

25 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

30 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

50 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

60 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

100 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

120 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

Томьёонууд min(Fs/10;2) 0,03 × Fr 0,18 × π × Fr
2 min(Fs/5;5) 0,06 × Fr 0,18 × π × Fr

2 

1-Р ТАЙЛБАР: Модуляцын туршилтын дээд, доод хязгаар доторх давтамжийн хамгийн их утга (Fr) нь 

тайлагнах давтамж (Fs)-аас хамаарч тодорхойлогдох бөгөөд 4-р хүснэгтийн “Дээд, доод хязгаар” 

гэсэн хэсэгт харуулсны дагуу Fr-ын хамгийн дээд хязгаар нь P ангиллын хувьд 2 Гц, M ангиллын 

хувьд 5 Гц байна. 
 

2-Р ТАЙЛБАР: Алдааны зөвшөөрөгдөх хамгийн их утгыг тооцоолох томьёо нь модуляцын давтамжийн 
дээд, доод хязгаар дотор давтамж эсвэл ДӨХ-ны хэмжлийн хүрэх боломжтой оргил утгад суурилсан 

болно. Энэ утга нь давтамжийн хувьд 0,1 × Fr , ДӨХ-ны хувьд 0,1 × 2π × Fr
2 байх бөгөөд үүнд орсон 0,1 нь 

модуляцын индекс юм. Туршилтын нийцэлд зориулж томьёог биш, хүснэгтэд байгаа бүхэлтгэсэн утгуудыг 
ашиглана. 

 
3-Р ТАЙЛБАР: Алдааны хязгаарууд бол эдгээр хамгийн их утгын тодорхой хувь юм: ДА-ны хязгаар Р 
ангиллын хувьд 30 %, М ангиллын хувьд 60 %; ДӨХА-ны хязгаар хоёулаа  90 %. 

 

Table 5 – Frequency and ROCOF performance requirements under modulation tests 

Frequency 
and ROCOF 
performance 

limits 

Error requirements for compliance 

 
P class 

 
M class 

Reporting 
rate 
Fs 

Hz 

 

Fr 

Hz 

 

 
Max. |FE| 

Hz 

 

 
Max. |RFE| 

Hz/s 

 

Fr 

Hz 

 

 
Max. |FE| 

Hz 

 

 
Max. |RFE| 

Hz/s 

10 1 0,03 0,6 2 0,12 2,3 

12 1,2 0,04 0,8 2,4 0,14 3,3 

15 1,5 0,05 1,3 3 0,18 5,1 

20 2 0,06 2,3 4 0,24 9,0 

25 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

30 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

50 2 0,06 2,3 5 0,30 14 
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60 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

100 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

120 2 0,06 2,3 5 0,30 14 

Formulas min(Fs/10;2) 0,03 × Fr 0,18 × π × Fr
2
 min(Fs/5;5) 0,06 × Fr 0,18 × π × Fr

2
 

NOTE 1 Maximum frequency (Fr) in the modulation test range is determined by the reporting rate (Fs) and capped 

to 2 Hz or 5 Hz for the P and M class respectively as shown under "Range" in Table 4. 

 
NOTE 2 The formulas for the maximum allowable error are based on the peak value that the frequency or ROCOF 
measurement will achieve over the modulation frequency range. This value is 0,1 × Fr for frequency and 0,1 × 2π 

× Fr
2 for ROCOF, where 0,1 is the index of modulation. For test compliance, use the rounded values shown in the table, not 

the formulas. 

 
NOTE 3 The error limits are a percent of these maximum values: the FE limit is 30 % for P class and 60 % for M 
class; the RFE limits are both 90 %. 

 

Давтамж ба ДӨХ нь модуляц хийсэн 

сигналыг дагаж, суурь сигнал ба модуляцын 

нийлбэр үйлчлэлийг хэмждэг. Энэ хоёр 

хэмжилд гарах алдаа нь хэмжсэн утгын бага 

хувийг эзэлдэг боловч ДӨХ (фазын 

хоёрдугаар уламжлал)-ны утга их болдог 

учир гарах магадлалтай алдаа нь мөн их 

байна. Өгөгдсөн томьёонуудаар харуулсны 

дагуу давтамжийн хазайлтын далайцын 

хэмжээ нь шугаман хамаарлаар өсдөг бол 

модуляцын давтамж ба ДӨХ нь давтамжийн 

квадратаар үржих байдлаар өсдөг. 

 

 

6.5 Динамик төлөв байдалтай үеийн 

нийцэл – Системийн давтамжийг 

шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх үеийн 

гүйцэтгэл 

Системийн давтамжийг өөрчлөх үед 

хэмжлийн гүйцэтгэл ямар байхыг шалгахдаа 

гурван фазын орж ирэх тэнцвэржсэн 

сигналаар (хүчдэлийн ба гүйдлийн)- 

системийн давтамжийг шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх байдлаар туршиж 

шалгавал зохино. Математикаар 

илэрхийлбэл оролтын сигналыг (33)-р 

тэгшитгэл, (34)-р тэгшитгэл ба (35)-р 

тэгшитгэлээр төлөөлж болно. 

 

Frequency and ROCOF follow the 

modulated signal and measure the 

combined effects of the fundamental 

signal and the modulation. The errors in 

both measurements are a small fraction of 

the measured values, but since ROCOF 

(the second derivative of phase) becomes 

a large value, the expected error is also 

large. As shown by the given formulas, 

the magnitude of frequency deviation 

increases linearly with modulation 

frequency and ROCOF increases by 

frequency squared. 

 

6.5 Dynamic compliance – 

Performance during ramp of system 

frequency 

 

Measurement performance during system 

frequency change shall be tested with 

linear ramp of the system frequency 

applied as balanced three phase input 

signals (voltages and currents). 

Mathematically, the input signals may be 

represented by Equation (33), Equation 

(34), and Equation (35): 

 

                                           (33) 

 

                                      (34) 
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                                  (35) 

Үүнд: 

Xm     нь оролтын сигналын далайц; 

f0  нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэвийн давтамж Гц-ээр; 

Rf (= df/dt) нь давтамжийг шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх давтамж 

(хурд) Гц/с-ээр (энэ туршилтын хувьд 

тогтмол утга байна). 

 

Дээрх гурван фазын оролтын сигналд  

таарах эерэг дарааллын сигналыг (36)-р 

тэгшитгэлээр илэрхийлэв. 

where 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

f0  is the nominal power system frequency 

in Hz; 

Rf (= df/dt)  is the frequency ramp rate in 

Hz/s (a constant value in this test). 

 

 

 

The positive sequence signal 

corresponding to the above three phase 

inputs is given by Equation (36): 

 

                                          (36) 

Энэ сигнал нь тэнцвэржсэн сигнал учир 

сөрөг эсвэл тэг дараалалтай сигнал  гэж 

байхгүй. 

 

Тайлагнах хугацааны тэмдэглэл t = nT (үүнд 

n нь бүхэл тоо, Т нь фазорыг тайлагнах муж) 

бүрд ФХТ нь фазорын хэмжлийг дараах 

байдлаар хийвэл зохино: 

This signal is balanced, so there is no 

negative or zero sequence signal. 

 

 

At reporting time tags t = nT (where n is 

an integer and T is the phasor reporting 

interval), the PMU shall produce the 

phasor measurement: 

                                (37) 

Үүнд: 

эерэг дараалалтай байх үед А фазын хувьд  

р = 0; 

В фазын хувьд р = –1; 

С фазын фазоруудын хувьд р = 1. 

 

Шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх 

туршилтын хувьд тогтоож өгсөн туршилтын 

сигналд  зориулсан давтамж, давтамжийн 

хазайлт ба ДӨХ-ны жишиг утгууд нь 

тайлагнах хугацааны тэмдэглэл t = nT байх 

үед ямар байхыг (38)-р тэгшитгэл, (39)-р 

тэгшитгэл ба (40)-р тэгшитгэлээр тус бүр 

илэрхийлдэг. 

where 

p = 0 for A phase and positive sequence; 

p = –1 for B phase; 

p = 1 for C phase phasors. 

 

During ramp tests, the reference values of 

frequency, frequency deviation, and 

ROCOF for the specified test signals at 

reporting time tags t = nT are given 

respectively by Equation (38), Equation 

(39), and Equation (40): 
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                                             (38) 

                                                (39) 

                                                  (40) 

Шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх 

туршилтын давтамжийн дээд, доод хязгаар, 

шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх давтамж 

(хурд), хэмжлийн хасалтын муж ба хэмжлийн 

алдааны хязгаар нь ангилал тус бүрд ямар 

байхыг 6-р хүснэгт ба 7-р хүснэгтэд 

харуулсан. Давтамжийн дээд, доод хязгаар 

нь тогтсон төлөв байдалтай үеийн 

давтамжийн туршилтын хувьд тодорхойлж 

өгсөн дээд, доод хязгаартай ижил (2-р 

хүснэгтийг үзнэ үү). Үл тооцох муж нь 

шугаман хамааралтайгаар өөрчилсөн 

хэсгийн зарим дэд хэсгийг хэмжлийн 

үнэлгээнээс хасагддаг. Учир нь эдгээр 

хасагдсан мужид гарсан шугаман бус 

шилжилт эсвэл хэмжлийн хязгаар нь 

хэмжилд нөлөөлж болно. 

 

Давтамж шугаман хамааралтайгаар 

өөрчлөгдөх эерэг ба сөрөг утгууд хоёулаа 

туршилтад орсон байвал зохино. Эергээр ба 

сөргөөр өөрчлөгдсөн хэсэг бүр нь шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөгдөх тогтмол 

давтамж (хурд)-аар 6-р хүснэгтэд заасан 

дээд, доод хязгаарын хооронд тасралтгүй 

үргэлжилсэн байвал зохино. Шугаман 

хамааралтайгаар өөрчилсөн хэсгийн 

давтамжийн хязгааруудтай залгаа дэд 

хэсгүүдэд хийсэн хэмжлүүдийг үнэлгээнээс 

хасна. Шугаман хамааралтайгаар өөрчилсөн 

хэсэг нь хязгааруудын хооронд тасралтгүй, 

тогтмол давтамж (хурд)-тай үргэлжилсэн 

байдаг тул шугаман бус шилжилтүүд нь 

зөвхөн давтамжийн хязгаарууд дээр эсвэл 

түүнээс гадна байх болно. 

Хасалтын муж tхасалт нь фазорыг барагцаалж 

гаргадаг хугацааны муж дээр суурилсан 

байдаг. Үл тооцох муж нь тайлагнах давтамж 

ба ангиллаас хамаарч  

дараах байдлаар тодорхойлогддог. 

The ramp test frequency range, ramp 

rate, measurement exclusion interval, and 

measurement error limits for each class 

are shown in Table 6 and Table 7. The 

frequency range is the same as that 

specified in the steady-state frequency 

test (see Table 2). The exclusion interval 

removes portions of the ramp from 

measurement evaluation during which 

non-linear transitions or measurement 

limits may affect the measurements. 

 

 

 

 

 

 

 

The test shall include both positive and 

negative frequency ramps. Each ramp 

shall extend continuously at a constant 

ramp rate between the range limits 

specified in Table 6. The measurements 

made on the portions of the ramp next to 

the frequency limits are excluded from the 

evaluation. Since the ramp is continuous 

and with a constant rate between limits, 

the only non-linear transitions will be at or 

outside the frequency limits. 

 

 

 

 

 

 

 

The exclusion interval, texclusion, is based on 

the time window over which the phasor is 

estimated. This is determined by the 

reporting rate and class as follows: 
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tхасалт = n/Fs 

Үүнд: 

n нь 2 (P ангилал) эсвэл 7 (M ангилал);  

Fs       нь тайлагнах давтамж. 

 

Эхлэлийн тогтсон төлөв байдалтай үеийн 

давтамжаас шугаман хамааралтайгаар 

өөрчлөгдөх давтамжид шилжих шилжилтийг 

хасахын тулд шугаман хамааралтайгаар 

өөрчлөх хэсгийн эхэнд нэг хасалтын муж, 

түүнчлэн шугаман хамааралтайгаар 

өөрчлөгдөх давтамжаас төгсгөлийн тогтсон 

төлөв байдалтай үеийн давтамжид шилжих 

шилжилтийг хасахын тулд шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх хэсгийн төгсгөлд 

дахин нэг үл тооцох муж байвал зохино. 

Эхлэлийн үл тооцох  муж гэдэг нь шугаман 

хамааралтайгаар өөрчилсөн хэсгийн нэгэн 

дэд хэсэг бөгөөд энэ дэд хэсэг нь эхлэлийн 

давтамжийн хязгаараас шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөгдөх давтамж болж 

сигнал өөрчлөгдсөн цэгээс эхэлдэг. 

Төгсгөлийн үл тооцох муж гэдэг нь шугаман 

хамааралтайгаар өөрчилсөн хэсгийн нэгэн 

дэд хэсэг бөгөөд энэ дэд хэсгийн төгсгөл нь 

давтамжийн хязгаарын төгсгөлд байдаг. 

Төгсгөлийн цэгүүдийг мужид оруулсан 

байвал зохино (өөрөөр хэлбэл мужийн 

төгсгөлийн цэгүүд үнэлгээнд орохгүй). 

Тайлангууд нь тасархай цэгүүдийг 

тайлагнадаг тул хэрэв тайлагнаж буй цэг нь 

давтамжийн хязгаартай таарвал 2 (P 

ангиллын хувьд) эсвэл 7 (M ангиллын хувьд) 

нэмэлт цэг хасагдана (муж нь  n/Fs-тэй 

тэнцэх хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд 

тайлагнаж буй цэг нь төгсгөлийн цэгтэй 

таарсан байвал n+1 ширхэг цэг тус мужид 

орно). 

 

Жишээлбэл, системийн давтамж нь 60 Гц 

бөгөөд тайлагнах давтамж нь Fs = 30 fps байх 

тохиолдлыг авч үзье. Р ангиллын хувьд 

давтамжийн дээд, доод хязгаар нь ± 2 Гц 

бөгөөд үл тооцох муж нь tхасалт = 2/Fs = 0,067 

 

texclusion = n/Fs 

where 

n is 2 (P class) or 7 (M class);  

Fs       is the reporting rate. 

 

There shall be an exclusion interval at the 

start of the ramp to exclude the transition 

from the starting steady-state frequency 

to the ramping frequency and another at 

the end of the ramp to exclude the 

transition from the ramping frequency to 

an ending steady-state frequency. The 

starting exclusion interval is the portion of 

the ramp that begins at the point where 

the signal changes from the starting 

frequency limit to the ramping frequency. 

The ending exclusion interval is the 

portion of the ramp that ends at the ending 

of frequency limit. The end points shall be 

included with the interval (i.e., the end 

points of the interval are excluded from 

the evaluation). Since reports are 

discrete, if a reporting point coincides with 

a frequency limit, 2 (P class) or 7 (M class) 

additional points will be excluded (the 

interval is n/Fs long and will include n+1 

points if a reporting point is at the end). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For example, consider a case with a 

system frequency of 60 Hz and reporting 

rate Fs = 30 fps. For P class, the 
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с байна. Шугаман хамааралтайгаар эерэг 

өөрчлөлт хийх туршилт нь тогтсон төлөв 

байдалтай 58 Гц-ийн сигналаас эхэлж, 

тогтсон төлөв байдалтай 62 Гц-ийн 

сигналтай болох хүртэл шугаман 

хамааралтайгаар давтамжийг өсгөнө. Энэ үл 

тооцох  мужид хоёр удаагийн тайлан орох 

тул хэрэв нэг тайлан 58 Гц-ийн хязгаартай 

таарвал тэр тайланг ба дараагийн хоёр 

тайланг хасна. Шугаман хамааралтайгаар 

өөрчилсөн хэсэг нь 62 Гц-ийн хязгаарын цэгт 

хүрэхэд тэгш хэмийн дагуу дахин нэг тайлан 

таарах болно. Тиймээс тэр тайланг ба түүний 

өмнөх хоёр тайланг хасна. Шугаман 

хамааралтай өөрчлөх давтамж (хурд) нь 1 

Гц/с тул 58,067 Гц-ээс дооших ба 61,933 Гц-

ээс дээших хэмжлүүдийг хасна. Шугаман 

хамааралтайгаар сөрөг өөрчлөлт хийх 

туршилт нь тогтсон төлөв байдалтай 62 Гц-

ийн сигналаас эхэлж, тогтсон төлөв 

байдалтай 58 Гц-ийн сигналтай болох хүртэл 

шугаман хамааралтайгаар давтамжийг 

бууруулна. Тиймээс дээрхтэй яг ижил 

хэмжлүүдийг ба давтамжуудыг үнэлгээнээс 

хасна. М ангиллын хувьд зарчим нь ижил. 

Ялгаатай зүйлс гэвэл үл тооцох  муж нь tхасалт 

= 7/30 = 0,233 с ба туршилтын давтамжийн 

хязгаарууд нь ± 5 Гц. Шугаман 

хамааралтайгаар эерэг өөрчлөлт хийх 

туршилт нь тогтсон төлөв байдалтай 55 Гц-

ээс эхэлж, 65 Гц хүртэл өсгөнө. Хязгаартай 

таарсан сорьц ба түүний дараах долоон 

хэмжлийг хасна. Ингэснээр 55,234 Гц-ээс 

64,767 Гц хүртэлх давтамжийн дээд, доод 

хязгаартай тэнцүү ба түүнээс гадуурх бүх 

хэмжил хасагдана. Давтамжийг шугаман 

хамааралтайгаар сөргөөр өөрчилсөн 

тохиолдлын хувьд хасагдах хэмжлүүд 

дээрхтэй ижил. 

 

frequency range is ± 2 Hz and the 

exclusion interval is texclusion = 2/Fs = 0,067 

s. The positive ramp test will start with a 

58 Hz steady-state signal and ramp up to 

a 62 Hz steady-state signal. This 

exclusion interval is two reporting periods, 

so if one report is coincident with the 58 

Hz limit, that report and the next two 

reports will be excluded. By symmetry, a 

report will be coincident with the point that 

the ramp reaches the 62 Hz limit so that 

report and the two previous reports will be 

excluded. Since the ramp rate is 1 Hz/s, 

measurements at and below 58,067 Hz 

and at and above 61,933 Hz will be 

excluded. The negative ramp test will start 

with a 62 Hz steady-state signal and ramp 

down to a 58 Hz steady- state, so will 

similarly exclude the same 

measurements and frequencies from the 

evaluation. For M class, the principle is 

the same except the exclusion interval is 

texclusion = 7/30 = 0,233 s and the test 

frequency limits are ± 5 Hz. The positive 

ramp shall start at 55 Hz and ramp up to 

65 Hz. The sample coincident with the 

limit and the following seven 

measurements will be excluded. This 

removes measurements at and outside of 

the frequency range of 55,234 Hz to 

64,767 Hz. The excluded range is the 

same for the negative frequency ramp. 

 

6-р хүснэгт – Давтамжийг шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх туршилт хийх үед 

синхрофазорын гүйцэтгэлд тавих шаардлагууд 

Туршилтын 
сигнал  

Жишиг нөхцөл Нөлөө үзүүлэх хэмжигдэхүүний туршилтын хязгаарууд (энэ хязгаарт 
байгаа үед ФХТ-ийн ВНА нь өгөгдсөн хязгаараасаа хэтрээгүй байх 
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шаардлагатай)a 

Шугаман 
хамааралтайгаар 

өөрчлөх 
давтамж (хурд) 

(Rf) (эерэг ба 

сөрөг өөрчлөлт) 

Гүйцэтгэлийн 

ангилал 

Хасалтын 

муж 

Шугаман 

хамааралтайгаар 
өөрчлөх дээд, 

доод хязгаар 

Хамгийн их 
ВНА 

Давтамжийг 
шугаман 
хамаарал-
тайгаар 
өөрчилнө 

сигналын 
далайцын 
хэмжээ нь 
хэвийн утгын 
100 %-тай 
тэнцүү, 
туршилт хийх 
үед 
хасагдаагүй 
цэг дээрх 
 fтооцоот  
 

±1,0 Гц/с P ангилал 2/Fs эсвэл 
2/f0 хоёрын 

аль их нь  

± 2 Гц 1 % 

M ангилал 7/Fs эсвэл 
7/f0 хоёрын 

аль их нь 
 

± (Fs/5) Гц 

эсвэл 

± 5 Гц хоёрын 

аль бага ньb 

1 % 

a Хамгийн бага дээд, доод хязгаар. Үл  тооцох мужийг шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх давтамж 
(хурд)-аар үржүүлсэн хэсэг үүнд орохгүй. 

b Fs = 12 fps байх тохиолдолд шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх дээд, доод хязгаар нь ± 2 1/3 (хоёр 
бүхэл ба гуравны нэг) Гц байвал зохино. Тэгснээр үр дүнд гарах сорьцын тоо нь бүхэл тоо гарна . 

 

Table 6 – Synchrophasor performance requirements under frequency ramp tests 

Test 
signal 

Reference 
condition 

Influence quantity test limits over which PMU shall be within given TVE limita 

Ramp rate (Rf) 

(positive and 
negative ramp) 

Performance 
class 

Exclusion 
interval 

Ramp 
range 

Max. TVE 

Linear 
frequency 
ramp 

100 % rated 
signal 
magnitude, 
and f

nominal 
at 

a non- 
excluded 

point during 
the test 

±1,0 Hz/s P class Larger of 
2/Fs or 2/f0 

± 2 Hz 1 % 

M class Larger of 
7/Fs or 7/f0 

Lesser of 
± (Fs/5) Hz 

or 

± 5 Hzb 

1 % 

a Minimum range. This does not include the exclusion interval multiplied by the ramp rate. 

b For Fs = 12 fps, ramp range shall be ± 2 1/3 (two and one-third) Hz to allow for an integer number of samples in 
the result. 

 
 

7-р хүснэгт – Давтамжийг шугаман хамааралтайгаар өөрчлөх туршилт хийх үед 

давтамж ба ДӨХ-ны гүйцэтгэлд тавигдах шаардлагууд 

Сигналын 
тодорхойлолт 

Жишиг нөхцөл Үл тооцох 
муж 

Алдааны шаардлагууд 

Шугаман 
хамаарал-
тайгаар 
өөрчлөх 
туршилт – 
6-р хүснэгтэд 
заасантай 
ижил. 

Сигналын  
далайцын хэмжээ 
нь хэвийн утгын 
100 %-тай тэнцүү, 
суурь өнцөг нь 0 
радиан 

6-р хүснэгтэд 
заасантай 
ижил 

P ангилал M ангилал 

Хамгийн их  
|ДА| 

Хамгийн их 
|ДӨХА| 

Хамгийн их  
|ДА| 

Хамгийн их 
|ДӨХА| 

 
0,01 Гц 0,4 Гц/с 0,01 Гц 0,2 Гц/с 

 

 

Table 7 – Frequency and ROCOF performance requirements under frequency ramp tests 
Signal 

specification 
Reference 
condition 

Exclusion 
interval 

Error requirements for compliance 

Ramp tests – 100 % rated Same as P class M class 
same as signal magnitude specified in 
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Max. |FE| Max. |RFE| Max. |FE| Max. |RFE| 

specified in and 0 radian base Table 6 

Table 6. angle  
0,01 Hz 0,4 Hz/s 0,01 Hz 0,2 Hz/s 

 

 

6.6 Динамик төлөв байдалтай үеийн 

нийцэл – Фаз ба далайцын хэмжээнд 

алхмын өөрчлөлт орох үеийн гүйцэтгэл 

Фаз ба далайцын хэмжээнд алхмын 

өөрчлөлт орох үеийн гүйцэтгэлийг 

тогтоохдоо гурван фазын оролтын 

тэнцвэржсэн сигналд (хүчдэлийн ба 

гүйдлийн) тэнцвэржсэн алхмын өөрчлөлт 

оруулах замаар тогтооно. Математикийн 

хувьд энэ туршилтыг дараах гурван 

томьёогоор төлөөлнө. 

6.6 Dynamic compliance – 

Performance under step changes in 

phase and magnitude 

Performance during step changes in 

magnitude and phase shall be determined 

by applying balanced step changes to 

balanced three phase input signals 

(voltages and currents). This test is 

mathematically represented in the 

following formulas: 

 

                              (41) 

                         (42) 

                         (43) 

Үүнд: 

Xm    нь оролтын сигналын далайц; 

f0   нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэвийн давтамж Гц-ээр; 

u(t)  нь нэгж алхмын функц; 

kx    нь далайцын хэмжээний алхмын 

хэмжээ; 

ka    нь фазын алхмын хэмжээ. 

 

Энэ туршилт нь хэмжлийн хариу үйлдлийн 

хугацаа, хоцролтын хугацаа ба хэтэрсэн 

хэсгийг тогтооход ашигладаг хоёр тогтсон 

төлөв байдлын хооронд шилжих шилжилт 

юм. 8-р хүснэгтэд заасан параметрүүдийг 

ашигласан алхмын функцийг хэрэглэвэл 

зохих бөгөөд хэмжлүүд нь 8-р хүснэгт ба 9-р 

хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангаж байвал 

зохино. Хэмжлүүдийг С.5-р зурагт харуулав. 

Хариу үйлдлийн хугацаа ба хоцролтын 

хугацааг 5.2.3-т тодорхойлсон. Хариу 

үйлдлийн хугацааг тогтоохын тулд 2-р 

хүснэгт ба 3-р хүснэгт дэх тогтсон төлөв 

байдлын алдааны хязгааруудыг ашиглавал 

зохино. Эдгээр хязгаар бол: 1% ВНА, 0,005 

where 

Xm     is the amplitude of the input signal; 

f0  is the nominal power system frequency 

in Hz; 

u(t)  is a unit step function; 

kx    is the magnitude step size; 

 

ka    is the phase step size. 

 

This test is a transition between two 

steady states used to determine response 

time, delay time, and overshoot in the 

measurement. Step functions with 

parameters as specified in Table 8 shall 

be applied, and the measurements shall 

meet the requirements in Table 8 and 

Table 9. Figure C.5 illustrates the 

measurements. Response time and delay 

time are defined in 5.2.3. The steady-state 

error limits from Table 2 and Table 3 shall 

be used for determining the response 

time. These limits are 1 % TVE, 0,005 Hz 

|FE|, and 0,4 Hz/s (P class) and 0,1 Hz/s 

(M class) |RFE|. 



 

57 

 

Гц |ДА|, 0,4 Гц/с (P ангилал) ба 0,1 Гц/с (M 

ангилал) |ДӨХА|. 

 

 

8-р хүснэгт – Оролтын сигналд алхмын өөрчлөлт оруулах үед фазорын гүйцэтгэлд 

тавих шаардлага 

Алхмын 
өөрчлөлтийн 
тодорхойлолт 

Жишиг 
нөхцөл 

Хариу үйлдлийн хугацаа, хоцролтын хугацаа 
ба хэтэрсэн хэсгийн хамгийн их утга 

P ангилал M ангилал 

Хариу 
үйлдлийн 
хугацаа 

с 

|Хоцролтын 
хугацаа| 

с 

Хэтэрсэн 
/ 

Дутсан 
хэсгийн 

хамгийн их 
утга 

Хариу 
үйлдлийн 

хугацаа 

с 

|Хоцролтын 
хугацаа| 

с 

Хэтэрсэн 
/ 

Дутсан 
хэсгийн 

хамгийн их 
утга 

Далайцын 
хэмжээ 
= ± 10%, 
kx = ± 0,1, 

ka = 0 

Алхмын 
эхлэлд ба 
төгсгөлд 
туршилтын 
бүх нөхцөл 
хэвийн 
утгатай 
байна 

2/f0 1/(4 × Fs) 
 

Алхмын 
далайцын 
хэмжээний 5 
% 
 

7/Fs эсвэл 

7/f0 
хоёрын 
аль их нь  
 

1/(4 × Fs) 
 

Алхмын 
далайцын 
хэмжээний 
10 %  
 

Өнцөг 
± 10°, 
kx = 0, 

ka = ± π/18 

Алхмын 
эхлэлд ба 
төгсгөлд 
туршилтын 
бүх нөхцөл 
хэвийн 
утгатай 
байна 

2/f0 1/(4 × Fs) 
 

Алхмын 
далайцын 
хэмжээний 5 
% 
 

7/Fs эсвэл 

7/f0 
хоёрын 
аль их нь  
 

1/(4 × Fs) 
 

Алхмын 
далайцын 
хэмжээний 
10 %  
 

 

Table 8 – Phasor performance requirements for input step change 

 
Step 

change 
specifica- 

tion 

Reference 
condition 

Maximum response time, delay time, and overshoot 

P class M class 

Response 
time 

s 

|Delay 
time| 

s 

Max. 
Overshoot/ 
undershoot 

Response 
time 

s 

|Delay 
time| 

s 

Max. 
overshoot/ 
undershoot 

Magnitude 
= ± 10%, 
kx = ± 0,1, 

ka = 0 

All test 
conditions 
nominal at 
start or end 
of step 

2/f0 1/(4 × Fs) 
 

5 % of step 
magnitude 

Larger of 
7/Fs or 7/f0 

1/(4 × Fs) 
 

10 % of step 
magnitude 

Angle 
± 10°, 
kx = 0, 

ka = ± π/18 

All test 
conditions 
nominal at 
start or end 
of step 

2/f0 1/(4 × Fs) 
 

5 % of step 
magnitude 

Larger of 
7/Fs or 7/f0 

 

1/(4 × Fs) 
 

10 % of step 
magnitude 

 

 

9-р хүснэгт – Оролтын сигналд алхмын өөрчлөлт оруулах үед давтамж ба ДӨХ-ны 

гүйцэтгэлд тавих шаардлага  

 
Сигналын 

тодорхойлолт 
Жишиг 
нөхцөл 

Мэдрэмтгий байдлын хариу үйлдлийн хугацааны хамгийн их утга 

P ангилал M ангилал 
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Давтамжийн 
хариу үйлдлийн 

хугацаа 

с 

ДӨХ-ны хариу 
үйлдлийн 

хугацаа 

с 

Давтамжийн 
хариу үйлдлийн 

хугацаа 

с 

ДӨХ-ны хариу 
үйлдлийн 
хугацаа 

с 

8-р хүснэгтэд 
заасантай 
ижил 
далайцын 
хэмжээний 
туршилт 

8-р хүснэгтэд 
заасантай 
ижил 

4,5/f0 6/f0 14/Fs эсвэл 14/f0 

хоёрын аль их нь  

14/Fs эсвэл 

14/f0 хоёрын 

аль их нь 

8-р 
хүснэгтэд 
заасантай 
ижил фазын 
туршилт 

8-р хүснэгтэд 
заасантай 
ижил 

4,5/f0 6/f0 14/Fs эсвэл 14/f0 

хоёрын аль их нь 

14/Fs эсвэл 

14/f0 хоёрын 

аль их нь 

 

Table 9 – Frequency and ROCOF performance requirements for input step change 

 

Signal 
specification 

Reference 
condition 

Maximum susceptibility response time 

P class M class 

Frequency 
response time 

s 

ROCOF 
response time 

s 

Frequency 
response time 

s 

ROCOF 
response time 

s 

Magnitude 
test as in 
Table 8 

Same as in 
Table 8 

4,5/f0 6/f0 
Greater of 14/Fs or 

14/f0 

Greater of 14/Fs 

or 14/f0 

Phase test as 
in Table 8 

Same as in 
Table 8 

4,5/f0 6/f0 Greater of 14/Fs or 

14/f0 

Greater of 14/Fs 

or 14/f0 

 

6.7 ФХТ-ийн тайлангийн хоцролтын 

нийцэл 

5.2.5-д тодорхойлсны дагуу ФХТ-ийн 

тайлангийн хоцролт гэдэг нь өгөгдлийг 

тайлагнасан хугацаа (энэ хугацааг өгөгдлийн 

хугацааны тэмдэглэлд заасан байдаг) ба 

ФХТ-өөс гарах хэсэгт өгөгдөл бэлэн болсон 

хугацаа  (энэ нь гарах зурвас мэдээний эхний 

бит харилцаа холбооны интерфейсийн 

цэгээр дамжин эхэлж шилжсэн мөчөөр 

тодорхойлогдоно) хоорондын хамгийн их 

хугацааны муж юм. ФХТ-ийн тайлангийн 

хоцролт  нь 10-р хүснэгтэд заасан 

шаардлагаас хэтрээгүй байвал зохино. 

Хоцролтыг  хэмжиж тогтоосны алдаа 0,002 с-

ээс их байж болохгүй.  

 

6.7 PMU reporting latency compliance 

 

As defined in 5.2.5, PMU reporting latency 

is the maximum time interval between the 

data report time as indicated by the data 

time stamp and the time when the data 

becomes available at the PMU output 

(denoted by the first transition of the first 

bit of the output message at the 

communication interface point). The PMU 

reporting latency shall be within the 

requirements shown in Table 10. The 

latency shall be determined to an 

accuracy of at least 0,002 s. 

 

10-р хүснэгт – ФХТ-ийн тайлангийн хоцролт  

Гүйцэтгэлийн ангилал ФХТ-ийн тайлангийн хоцролтын хамгийн их утга 

с 

P ангилал 2/Fs эсвэл 2/f0 хоёрын аль их нь  
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M ангилал 7/Fs эсвэл 7/f0 хоёрын аль их нь 

ТАЙЛБАР: Синхрофазорын тооцоололд зориулж цахилгаан эрчим хүчний системийн долгионы 
хэлбэрийн наад зах нт нэг мөчлөгийг оруулах шаардлагатай байдгаас болж хоцролт хязгаартай 
байдаг. 

 

 

Table 10 – PMU reporting latency 

Performance class Maximum PMU reporting latency 

s 

P class Greater of 2/Fs or 2/f0 

M class Greater of 7/Fs or 7/f0 

NOTE Latency is limited by the need to include at least one cycle of the power system waveform for synchrophasor 
calculation. 

 

Хамгийн их хоцролтыг  тогтоохын тулд ФХТ-

өөс гарах өгөгдлийг дор хаяж 20 мин 

ажиглавал зохино. Хэрэв тайлангийн 

хоцролтын шаардлагатай хамгийн их утга нь 

дээшлэх эсвэл доошлох хандлагатай байвал 

дараах гурван зүйлийн аль нэг нь тохиолдох 

хүртэл ФХТ-өөс гарах өгөгдлийг 

үргэлжлүүлэн ажиглавал зохино. Үүнд: 

тухайн хэсгийн хамгийн их утгад хүрсэн нь 

ажиглагдах, өөрчлөгдөх хандлагын налуу нь 

тэг болох, эсвэл тайлангийн хожимдлын 

зөвшөөрөгдсөн хамгийн их утгаас хэтрэх 

гэсэн гурван зүйл орно. Нэмэлт мэдээллийг 

С.7-р зүйлээс үзнэ үү. 

 

7 Баримт бичиг 

Бүтээгдэхүүн нь энэ стандартад нийцсэн гэж 

зарласан аливаа борлуулагч нь дараах 

мэдээллийг агуулсан баримт бичгийг 

гаргавал зохино. Үүнд: 

a) гүйцэтгэлийн ангилал; 

b) гүйцэтгэлийн энэ ангиллын 

шаардлагыг хангасан хэмжлүүд; 

c) сонгох боломжтой тайлагнах 

давтамжууд; 

d) хүчдэлийн ба гүйдлийн далайцын 

хэвийн хэмжээ; 

e) давтамжийн ба ДӨХ-ны хэмжилд 

зориулж ашигладаг оролтын сигнал 

(нууд); 

f) ФХТ-ийн тохиргоо; 

The PMU output shall be observed for at 

least 20 min to determine the maximum 

latency. If the required maximum 

reporting latency appears to trend up or 

down, the PMU output shall be further 

observed for the maximum until a local 

maximum is observed, the slope of the 

trend line becomes zero, or the maximum 

allowable reporting latency is exceeded. 

See Clause C.7 for discussion. 

 

 

 

 

 

7 Documentation 

Documentation shall be provided by any 

vendor claiming compliance with this 

document that shall include the following 

information: 

a) performance class; 

b) measurements that meet this 

class of performance; 

c) selectable reporting rates; 

 

d) nominal voltage and current 

magnitudes; 

e) input(s) used for the frequency 

and ROCOF measurements; 

 

f) PMU settings; 
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g) гүйцэтгэлийг харуулсан туршилтын үр 

дүн; 

h) туршилтад хэрэглэсэн тоног 

төхөөрөмжийн талаарх мэдээлэл; 

i) туршилтын явцад орчны нөхцөл ямар 

байсан талаарх мэдээлэл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

g) test results demonstrating 

performance; 

h) test equipment description; 

 

i) environmental conditions during 

the testing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex A 

(informative) 

 

Time tagging and dynamic response 
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Хугацааны тэмдэглэл тавих ба динамик 

хариу үйлдэл 

 

A.1 Динамик хариу үйлдэл 

Яг адил ФХТ-үүд (яг адил техник хангамж ба 

алгоритмтай байхыг хэлнэ) нь бүх нөхцөлд 

фазорын ижил хэмжлийг гаргах учиртай. 

Гэхдээ өөр өөр алгоритмтай ба/эсвэл өөр 

өөр аналог хэлхээний схемтэй хоёр ФХТ нь 

шилжилтийн төлөв байдал (далайцын 

хэмжээ, фазын өнцөг, эсвэл давтамжид 

өөрчлөлт орж буй хугацааг хэлнэ)-тай байх 

үед нэг ижил фазорын хэмжлийг хийхэд арай 

өөр үр дүн гаргана гэж тооцох боломжтой. 

Тогтсон төлөв байдалд ба шилжилтийн 

нөхцөлд хоёуланд нь хийсэн хэмжлүүдийг 

харьцуулах боломжтой байхыг 

баталгаажуулахын тулд тавих 

шаардлагуудыг 6-р зүйлд тайлбарласан 

туршилтын шаардлагууд ба хэмжлийн 

үнэлгээ тогтоосон болно. 

 

A.2 Хугацааны тэмдэглэл  

Фазорын хэмжил гэдэг нь синусоид сигналын  

барагцаалсан фазорын төлөөлөл юм. 

Ийнхүү барагцаалж гаргахдаа хугацааны 

тодорхой мөч дэх сигналын хувьд 

барагцаалж гаргадаг бөгөөд энэ хугацааны 

фазорын хугацааны тэмдэглэл төлөөлдөг. 

Фазорыг тооцоолж гаргахын тулд тодорхой 

хугацааны турш долгионы хэлбэрээс сорьц 

авах шаардлагатай болно. Үүнээс болж энэ 

хугацаанд тохиосон аль хугацааг фазорт 

зориулсан хугацааны тэмдэглэл болгох нь 

зөв бэ гэсэн асуудал үүсэх боломжтой. 

Жишиг фазорыг тооцоолсон фазор 

төлөөлдөг бөгөөд хугацааны тэмдэглэл гэдэг 

нь энэ жишиг фазорын хугацаа гэж 

тодорхойлсон. Энэ тодорхойлолтоос 

харахад синхрофазор гэдэг нь үнэн хэрэгтээ 

ажиглалт хийсэн тодорхой хугацаа (цонх)-ны 

турш гарсан синусоид параметрүүдийг 

тооцоолсон  утга юм гэж харагдаж байна. 

Тооцоолсон утга нь богино хугацааг 

 

 

A.1 Dynamic response 

Identical PMUs (defined as having 

identical hardware and algorithms) should 

yield the same phasor measurement 

under all conditions. However, two PMUs 

with different algorithms and/or different 

analog circuitry can be expected to yield 

somewhat different results for the same 

phasor measurement in transient state 

(the time during which a change in 

magnitude, phase angle, or frequency 

takes place). Test requirements and 

measurement evaluation described in 

Clause 6 detail requirements to ensure 

that measurements in both steady-state 

and transient conditions are comparable. 

 

 

 

A.2 Time tags 

Phasor measurements are the estimated 

phasor representation of a sinusoidal 

signal. The estimation is made for the 

signal at a particular instant of time, and 

that time is represented by the phasor 

time tag. The process of making a phasor 

estimate will require sampling the 

waveform over some interval of time, 

which can lead to some confusion as to 

which time within that window is the 

correct time tag for the phasor. The time 

tag is defined as the time of the reference 

phasor that the estimated phasor 

represents. This acknowledges that the 

synchrophasor is actually an estimate of 

the sinusoid parameters over the window 

of observation. The estimate covers a 

short period of time, so will represent 

some kind of "average" of the parameters, 

which may be changing during that 

window. In most cases, the phasor 

estimate will be best represented by a 
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хамардаг тул энэ хугацаа (цонх)-ны турш 

өөрчлөгдсөн байж болох параметрүүдийн 

нэг ёсны “дунджийг” төлөөлөх юм. Ихэнх 

тохиолдолд, тооцоолох үйл явц үргэлжилсэн 

хугацаа (цонх)-ны төв цэгт тохиосон хугацаа 

нь фазорыг тооцсон  утгыг хамгийн сайн 

төлөөлнө. Дараах байдлыг хангасан 

барагцаалж гаргах үйл явцыг бий болгох нь 

зохион бүтээгчийн үүрэг юм. Уг үйл явцын үр 

дүнд далайцын хэмжээ ба фазын өнцгийг 

5.2-т тодорхойлсон ВНА-ны үнэлгээнд 

нийцүүлэн зохих ёсоор төлөөлсөн байх 

хэрэгтэй. 

 

Хэрэв цахилгаан эрчим хүчний системийн 

давтамж нь хэвийн утгаасаа өөр байвал В.1-

р зурагт харуулсны дагуу фазор нь эргэх 

болно. Энэ нь тогтсон төлөв байдалтай 

нөхцөлийг төлөөлж байгаа (6.3-т 

тодорхойлсны дагуу) боловч фазорын 

фазын өнцгийн эгшин зуурын утга нь 

хугацааг заасан тэмдгийн сонголтоос ба 

хэмжлийн тухайн алгоритмтай 

холбоотойгоор угийн үүсдэг бүлгийн 

хоцролтоос хамаарч тодорхойлогдоно 

гэдгийг харуулахад амархан. Энэ онцлогийг 

А.1-р зурагт харуулсан бөгөөд энэ зургийн 

хувьд давтамжийн алхмыг f0-ээс f0 + 5 Гц 

болгож өөрчлөх үйлдэл хийсэн мөч нь t = 0 

юм. А.1-р зураг дээрх муруй зурааснууд нь 

бүлгийн хоцролтыг тооцож залруулаагүй 

гурван өөр алгоритмын гаргасан тооцоолсон  

утгуудыг харуулж байгаа болно. 

 

time at the center of the estimation 

window. It is up to the designer to create 

an estimation process that ensures that 

the magnitude and phase angle are 

properly represented, according to the 

TVE evaluation defined in 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

If the power system frequency is different 

from its nominal value, the phasor will 

rotate as illustrated by Figure B.1. 

Although this represents a steady-state 

condition (as defined in 6.3), it is easy to 

show that the instantaneous value of the 

phasor phase angle will be determined by 

the choice of the time tag and the inherent 

group delay associated with the actual 

measurement algorithm. This behavior is 

illustrated in Figure A.1, where a step in 

frequency from f0 to f0 + 5 Hz is applied at 

t = 0. The curves illustrate the estimate 

produced by three different algorithms 

without group delay compensation. 
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A.1-р зураг – Давтамжийн алхмыг өөрчлөх туршилтын үед бүлгийн хоцролтыг тооцож 

залруулахгүй бол фазын хариу үйлдэл ямар байхыг харуулсан график 
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Figure A.1 – Frequency step test phase response without group delay compensation 

 

5.2-т тодорхойлсон ВНА-г ашигласнаараа 

энэ стандарт нь хэвийн утгаас өөр 

давтамжтай фазын өнцгийн тодорхойгүй 

байдлыг арилгах бөгөөд өөр өөр ФХТ-үүд 

хоорондоо тохирч ажиллахад тусална. 

Тооцоолох үйл явцад үүсдэг бүлгийн 

хоцролтыг, эсвэл бусад дутагдлыг тооцож 

залруулах бүх зохицуулалтыг үйлдвэрлэгч 

хийсэн байвал зохино. А.2-р зураг нь А.1-р 

зурагт харуулсан хэдэн өөр төхөөрөмжөөс 

гарсан өгөгдлийн бүлгийн хоцролтыг тооцож 

залруулсны дараа ямар байхыг харуулж 

байгаа болно. А.2-р зургаас харахад эдгээр 

төхөөрөмжийн өгөгдөл нь бие биетэйгээ маш 

ойр байгаа бөгөөд дөрвөн өөр зураас нь 

үндсэндээ ялгагдахгүй байна. 

 

By relying on the TVE defined in 5.2, this 

document eliminates the off nominal 

frequency phase angle ambiguity and 

helps ensure the compatibility between 

different PMUs. All compensation for 

group delay or other deficiencies of the 

estimation shall be done by the 

manufacturer. Figure A.2 shows multiple 

device outputs (from Figure A.1) after 

group delay compensation. In Figure A.2, 

devices closely track each other, with four 

traces virtually indistinguishable from 

each other. 
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A.2-р зураг – Давтамжийн алхмыг өөрчлөх туршилтын үед бүлгийн хоцролтыг тооцож 

залруулсны дараа фазын хариу үйлдэл ямар байхыг харуулсан график 

 
Figure A.2 – Frequency step test phase response after group delay compensation 
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А.3-р зураг нь далайцын хэмжээнд 10 %-ийн 

сөрөг алхмын өөрчлөлт хийхэд бүлгийн 

хоцролыг тооцож залруулсны дараа дээрх 

гурван алгоритмаас гарсан үр дүнг харуулж 

байгаа болно. Эндээс харахад бүлгийн 

хоцролыг тооцож залруулсны дараа ч гэсэн 

хариу үйлдлүүдийн хооронд ялгаа байх 

болно. Гэхдээ эдгээр ялгаа нь бага бөгөөд 

сорьц авах ихэнх давтамж нь энд 

харуулснаас нэлээд бага байдаг тул өгөгдөл 

илгээж тайлагнасан ихэнх тохиолдолд 

эдгээр ялгаа мэдэгдэхгүй. Бүх хариу 

үйлдлийн төвийн цэг нь алхмын t = 0 

хугацаанд давхацна; эдгээр хариу үйлдэл нь 

Р ангиллын 180 fps (ба түүнээс бага 

тайлагнах давтамж)-д зориулсан хариу 

үйлдлийн хугацааны шаардлагыг, түүнчлэн 

хэтрэх бүх шаардлагыг хангаж байгаа болно.  

Figure A.3 shows the results of these 

same three algorithms with group delay 

compensation under a 10 % negative step 

in magnitude. This shows there will be 

differences in responses even though the 

group delay is compensated. The 

differences are small, and will be 

imperceptible under most data reporting 

rates since sample rates are much slower 

than what is illustrated here. The 

responses are centered at the step (t = 0); 

they meet the response time requirement 

for P class at 180 fps (and all lower 

reporting rates), and all overshoot 

requirements. 

 

 
 

A.3-р зураг – Далайцын хэмжээний алхмыг өөрчлөх туршилтыг 3 өөр алгоритм 

хийсний үр дүн 
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Figure A.3 – Magnitude step test results for 3 different algorithms 

 

Тэгш хэмийн эсвэл тэгш хэмийн эсрэг 

коэффициенттой, импульсийн хязгаартай 

хариу үйлдэлтэй (ИХтХҮ буюу FIR) шүүлтүүр 

дээр суурилсан алгоритмын бүлгийн хоцролт 

нь цонхны хоёрны нэгтэй тэнцүү (цонхны 

төвд байгаа хугацаа заасан тэмдэг). 

Импульсийн хязгааргүй хариу үйлдэлтэй 

(ИХгХҮ буюу IIR) шүүлтүүр, тэгш хэмгүй FIR 

шүүлтүүр, оновчлолд суурилсан алгоритм нь 

мөрний ирмэгийг сунгаж болох бөгөөд 

тэгснээрээ хугацааны хариу үйлдлийг тэгш 

хэмгүй болгодог. Цаашилбал, “шилжилт”-ийн 

үеийн өгөгдөл нь фазорыг барагцаалж 

гаргахад ашигласан алгоритмын төрлөөс 

шалтгаалж өөр өөр байх болно (үүнийг А.3-р 

зургаас харах боломжтой). Энэ стандарт нь 

хэмжлийн нэг алгоритмтай байхыг 

шаардахын оронд олон өөр нөхцөлд 

гүйцэтгэл ямар байх шаардлагатайг 

тодорхойлж өгсөн бөгөөд фазорыг хэмжих 

хэрэгслийн гүйцэтгэл шаардлага хангахыг 

баталгаажуулах үндсэн хэрэгсэл болгож 

ВНА-г ашиглахыг зааж өгсөн болно. 

Group delay of a finite Impulse Response 

(FIR) filter based algorithm with 

symmetric or anti-symmetric coefficients 

is equal to one-half of the window length 

(time tag in the centre of the window). 

Infinite Impulse Response (IIR) filters, 

asymmetric FIR filters, and optimization-

based algorithms may stretch the trailing 

edge, making the time response 

asymmetrical. Furthermore, as indicated 

in Figure A.3, the "transient" behaviour 

will vary depending on the type of 

algorithm used for phasor estimation. 

Instead of mandating a single 

measurement algorithm, this document 

defines the performance under a variety 

of conditions and the use of TVE as the 

primary tool for phasor measurement 

device performance assurance. 
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A.3 Далайцын хэмжээний алхмыг 

өөрчлөх туршилтын жишээ 

Далайцын хэмжээний алхмыг өөрчлөх 

туршилтын симуляц хийж, D хавсралтад 

тусгасан Р ангиллын алгоритмаар олж авсан 

үр дүнг А.4-р зурагт харуулав. 5.2-т 

тодорхойлсон ВНА-ны хязгаарыг нарийн 

хэвтээ шугамаар тэмдэглэсэн. Тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд ФХТ-ийн орлуулалт 

хийсэн хариу үйлдэл нь ВНА-ны тогтоосон 

хязгаараас хэтрэхгүй гэдэг нь тодорхой 

байна. Гэхдээ алхмыг өөрчлөх үед ВНА нь 

тогтсон төлөв байдалтай үеийн хязгаараас 

нэлээд их хэтэрч байна. Ийм учраас Р 

ангиллын ба М ангиллын төхөөрөмжийн аль 

алины хувьд алхмыг өөрчилсөн хугацааны 

өмнө ба дараа үргэлжлэх тодорхой 

хугацаанд хамаарах ВНА-ны хамгийн их утга 

хэд байх талаар 6.6-д заасан гүйцэтгэлийн 

шаардлагад тодорхойлж өгөөгүй. 

A.3 Magnitude step test example 

 

Results of a simulated magnitude step 

test obtained with the P class algorithm 

presented in Annex D are ilustrated in 

Figure A.4. The TVE limit defined in 5.2 is 

indicated by a thin horizontal line. It is 

clear that under steady-state conditions, 

simulated PMU response stays within the 

prescribed TVE requirement. However, 

during the step, the TVE significantly 

exceeds the steady-state requirement. 

For this reason, the performance 

requirements in 6.6 do not specify a 

maximum TVE during a specified time 

period before and after the step time for 

both P class and M class devices. 

 

 
 

A.4-р зураг – Далайцын хэмжээний алхмыг өөрчлөх туршилтын жишээ 
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Figure A.4 – Magnitude step test example 

 

A.4 ФХТ-д оруулах хугацаа 

Өөрийн хугацаа UTC хугацаатай синхрон 

болгох эх үүсвэр ФХТ-д шаардагдана. Үүнийг 

авахдаа GPS зэрэг хугацааны мэдээлэл 

цацдаг эх үүсвэрээс шууд авч, эсвэл 

хугацааны стандарт код ашиглан орон 

нутгийн хугацаанаас авч болно. Орон 

нутгийн хугацааны хэрэглээнд гол төлөв 

IRIG-B кодыг ашигладаг. Хугацааны 

мэдээллийг түгээхдээ түвшний шилжилт, 1 

кГц-ийн далайцын модуляцтайсигнал , эсвэл 

хоёр фазтай Манчестерийн модуляц хийсэн 

формат (модуляцын 2-р төрөл, В2хх)-ын 

аргаар түгээж болно. Хэрэв далайцын 

модуляцыг ашигласан бол нарийвчлалын 

шаардлагатай түвшинд хүргэхийн тулд түүн 

дээр 1 PPS-тэй импульсын сигнал цувааг 

нэмэх шаардлагатай байж болно. IRIG-B 

далайцын модуляцтай формат нь хамгийн 

түгээмэл байдаг тул түүнийг хамгийн ихээр 

ашигладаг. Гэхдээ Манчестерийн илүү шинэ 

формат нь шилэн кабель ба тоон системтэй 

илүү тохирдог бөгөөд аливаа нэмэлт 

A.4 PMU time input 

A PMU requires a source of UTC time 

synchronization. This may be supplied 

directly from a time broadcast such as 

GPS or from a local clock using a 

standard time code. IRIG-B is commonly 

used for local time dissemination. It may 

be provided in a level shift, a 1 kHz 

amplitude modulated signal, or in the bi-

phase Manchester modulated format 

(modulation type 2, B2xx). If the amplitude 

modulation is used, it may need to be 

supplemented with a 1 PPS pulse train to 

achieve the required accuracy. The IRIG-

B amplitude modulated format is 

commonly available and hence is the 

most readily implemented. The newer 

Manchester format is more compatible 

with fibre optic and digital systems and 

provides complete synchronization 

without additional signals. Other forms of 

precise time distribution, such as 

standard Ethernet using IEEE Std 
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сигналгүйгээр л бүрэн синхрон болгодог. 

IEEE Std 1588™[1]2-ийг ашигладаг стандарт 

Итернет зэрэг хугацааг алдаагүй хэрэглэх 

бусад хэлбэрүүд мөн байдаг. Эдгээр 

хэрэглээний сигналын талаар дараах нэмэлт 

мэдээллийг өгье: 

 
2 Дөрвөлжин хаалтад байгаа тоо нь ном зүйд тусгасан 

баримт бичгийг зааж байгаа болно. 

 

• 1 PPS 

Хугацаа тэмдэглэх системд ихэвчлэн 

байдаг зүйл бол нэг импульсийн сигнал нэг 

секундэд (1 PPS) гэсэн давтамжтайгаар 

ирдэг эерэг импульсийн сигналын  цуваа 

юм. Эдгээр импульсийн сигналын  оргил 

ирмэг нь хугацааны секунд өөрчлөгдөх 

мөчтэй таардаг бөгөөд хугацаа хугацааны 

маш нарийн жишиг цэгийг олгодог. Нэг 

импульсийн сигналын  урт нь өөр өөр буюу 

5 микросекундээс 0,5 с-ийн хооронд 

байдаг. Сигнал  нь ихэвчлэн 5,0 В 

далайцын хэмжээтэй,  50  ачааллыг 

давах чадвартай байдаг. Хугацааг бүрэн 

синхрон болгохын тулд 1 PPS-тэй 

хугацааны сигналыг хугацааны цуврал 

зурвас мэдээ эсвэл IRIG-B зэрэг өөр 

системтэй хамт ашиглах боломжтой.  

• IRIG-B 

АНУ-ын зэвсэгт хүчний “цагаан элс” 

пуужин турших газрын командлагч нарын 

зөвлөл хэвлэсэн IRIG Стандарт 200-04 [2]-

д IRIG-B-г бүрэн тайлбарласан байгаа. 

Жилийн өдрийн турш секундээр хэмжсэн 

хугацааг гаргахдаа хоёртын кодоор 

кодчилсон аравтын бутархай тоо (ХКБ 

буюу BCD)-ны форматаар секундэд нэг 

удаа олгодог бөгөөд өдрийн секундийн 

тоог хоёртын системээр мөн олгосон байж 

болно. Энэ стандарт нь хэд хэдэн өөр 

тохиргоо хийх боломжийг олгодог ба 

тохиргооны сонголтуудыг Bxyz гэж 

тэмдэглэдэг. Үүнд x модуляцын 

аргачлалыг заадаг, y нь зурвас мэдээнд 

1588™[1]2, are also available. These 

distribution signals are further detailed as 

follows: 

 

 

 

 
2 Numbers in square brackets refer to the 

bibliography. 

 

• 1 PPS 

A common feature of timing systems is 

a pulse train of positive pulses at a rate 

of one pulse per second (1 PPS). The 

rising edge of the pulses coincides with 

the seconds change in the clock and 

provides a very precise time reference. 

The pulse widths vary from 5 µs to 0,5 

s, and the signal is usually a 5,0 V 

magnitude driving a 50  load. A 1 PPS 

timing signal can be used with another 

system such as a serial timing message 

or IRIG-B to supply the full time 

synchronization. 

 

 

 

 

• IRIG-B 

IRIG-B is fully described in IRIG 

STANDARD 200-04 [2] published by 

the Range Commanders Council of the 

U.S. Army White Sands Missile Range. 

Time is provided once per second in 

seconds through day of year in a binary 

coded decimal (BCD) format and an 

optional binary second-of-day count. 

The standard allows a number of 

configurations which are designated as 

Bxyz where x indicates the modulation 

technique, y indicates the counts 

included in the message, and z 

indicates the interval. The most 

commonly used form is B122, which 
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орсон тоог заадаг, z нь мужийг заадаг. 

Хамгийн түгээмэл ашигладаг хэлбэр бол 

B122. Энэ хэлбэр нь жилийн өдрийн турш 

тохиосон секундүүдийг ХКБ-оор кодчилж 

олгодог ба 1 кГц-ийн зөөвөрлөгч дээр  

далайцын модуляц хийсэн байдаг. Эерэг 

утга (оргил)-д хамаарах нэг оргилоос 

дараагийн оргил хүртэлх далайц нь 1 В-

оос 6 В-ын хооронд байх хэрэгтэй ба 

далайцын эерэг утга, сөрөг утгын 

хоорондын харьцаа 10:3 байх хэрэгтэй ([2]-

т заасны дагуу). Ашиглагч үүргийг нь 

тогтоож өгөх зориулалттай 27 битээс 

бүрдсэн хяналтын багц байдаг ба хугацааг 

тасралтгүй бүртгэхийн тулд стандарт 

кодтой хамт хэрэглэх нэмэлт байдлаар энэ 

багцыг ашиглах боломжтой. Хугацааны 

кодын формат нь дараах хэлбэртэй 

байдаг: 

 

has seconds through day-of-year 

coded in BCD and is amplitude 

modulated on a 1 kHz carrier. The 

amplitude should have a peak-to-peak 

amplitude of 1 V to 6 V for the mark 

(peak) with a mark-to-space amplitude 

ratio 10:3 as provided in [2]. A block of 

27 control bits are available for user 

assignment and can be used to 

supplement the standard code for 

continuous timekeeping. The time code 

format is: 

 

<синх> СС:MM:ЦЦ:ӨӨӨ <хяналт> <хоёртын системийн секундүүд> 

<sync> SS:MM:HH:DDD <control> <binary seconds> 

Үүнд: 

<синх> нь хугацааны синхрон болгох 

тэмдэг; 

СС нь минут дахь секунд (00-ээс 59 

хүртэл (секундын хазайлттай 

үед 60 хүртэл)); 

MM нь хугацааны минут (00-ээс 59 

хүртэл); 

ЦЦ нь 24 цагийн форматаар бичсэн 

өдрийн цаг (00-ээс 23 хүртэл); 

ӨӨӨ нь жилийн өдөр (001-ээс 366 

хүртэл); 

<control> нь хяналтын зориулалттай 

хоёртын системийн 27 

тэмдэгтээс бүрдсэн багц; 

<binary seconds>  нь өдрийн секундийг 

хоёртын системээр илэрхийлсэн 

17 бит. 

 

IRIG-B-д хугацааны тодорхой тогтоосон 

кодуудаас гадна хэрэглэгчийн оруулах 

мэдээлэлд зориулсан 27 хяналтын бит 

where 

<sync> is the on-time sync marker; 

SS is the second of the minute 

(00 to 59 (60 during leap 

seconds)); 

MM is the minute of the hour (00 

to 59); 

HH is the hour of day in 24 

format (00 to 23); 

DDD is the day of year (001 to 

366); 

<control> is a block of 27 binary control 

characters; 

 

 

<binary seconds>  is a 17 bit second of 

day in binary. 

 

 

IRIG-B includes 27 control bits for user 

provided information in addition to the 

specified time codes. Assignment of 
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байдаг. Зууны жил, дарааллын бус 

өөрчлөлт (өндөр секунд ба өдрийн гэрэл 

хэмнэх хугацаа), орон нутгийн хугацааны 

зөрүү ба хугацааны чанарыг зурвас 

мэдээнд кодчилж оруулах боломжтой 

болгохын тулд эдгээр битийн үүргийг 

тогтоож өгөх асуудлыг синхрофазорын 

талаарх өмнөх стандартуудад (IEEE Std 

1344™-1995 [3] стандартаас эхлээд IEEE 

Std C37.118.1TM-2011 [4] стандарт хүртэл) 

дэлгэрэнгүй тусгасан байсан. Үүнийг IEEE 

PC37.237 [5] стандартад шилжүүлсэн 

бөгөөд энэ стандартад хугацааг заасан 

тэмдэг тавих ба үйл явдлын хугацааг 

тэмдэглэх асуудлыг тусгасан. Энэ 

стандарт нь ирээдүйн хөгжлийг 

зохицуулахад илүү тохирсон стандарт юм. 

 

• IEEE 1588 

IEEE Std 1588-2008 стандарт нь Итернет 

(IEEE Std 802.3) зэрэг сүлжээгээр дамжин 

холбогдсон хэрэгслийн хувьд 1 

микросекундээс илүү сайн 

нарийвчлалтайгаар хугацааг бүртгэх 

боломжийг олгодог. IEC/IEEE 61850-9-3 [6] 

ба IEEE Std C37.238™ [7] стандарт нь 

цахилгаан эрчим хүчний реле хамгаалалт, 

удирдлага, автоматжуулалт ба мэдээлэл 

дамжуулах хэрэглээнд зориулж 

Итернетийн харилцаа холбооны 

архитектурыг ашиглан ажиллах 

боломжийг дэмждэг IEEE 1588-ын 

функцүүдийн дэд хэсгийг тодорхойлсон. 

Худалдаанд байдаг хэд хэдэн 

Итернетшилжүүлэгч,  удирддаг хугацаа ба 

удирдуулдаг хугацаа нь IEEE C37.238-ын 

энэ функцийг хэрэгжүүлсэн байдаг ба 

зохих гүйцэтгэлтэй байж чадна гэдгээ 

харуулсан. Энэ хоёр стандартыг ЦЭИХ-

ийн Стандартын Холбооны цахим 

хуудаснаас авч болно. Эдгээр стандартын 

илүү шинэ хувилбар гарсан байж болно; 

уншигч нь хамгийн сүүлийн хувилбар мөн 

эсэхийг шалгаж, тоног төхөөрөмж нь 

these bits to enable coding the year of 

century, non-sequential changes (leap 

seconds and daylight savings time), 

local time offsets, and time quality into 

the message was detailed in previous 

synchrophasor standards, starting with 

IEEE Std 1344™-1995 [3] and 

continuing through IEEE Std 

C37.118.1TM-2011 [4]. This has been 

transferred to IEEE PC37.237 [5], 

which deals with time tagging and event 

timing which is a more compatible 

venue for coordinating future 

development. 

 

 

 

 

• IEEE 1588 

IEEE Std 1588-2008 allows timing 

accuracies better than 1 µs for devices 

connected via a network such as 

Ethernet (IEEE Std 802.3). IEC/IEEE 

61850-9-3 [6] and IEEE Std C37.238™ 

[7] specify a subset of IEEE 1588 

functionality to be supported for power 

system protection, control, automation, 

and data communication applications 

utilizing Ethernet communication 

architecture. Several commercially 

available Ethernet switches, 

grandmaster clocks and slave clocks 

have implemented the IEEE C37.238 

functionality and demonstrated this 

performance. Both standards may be 

obtained through the IEEE-SA web site. 

Newer revisions of these standards 

may be available; the reader is advised 

to check for the latest versions as well 

as assuring that equipment conforms to 

versions with compatible requirements. 
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холбогдох шаардлагыг агуулсан 

хувилбартай тохирч байгааг 

баталгаажуулах хэрэгтэй гэж зөвлөж 

байна. 
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B хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Параметрийн төлөөлөл ба 

тодорхойлолтыг хэрэглэсэн жишээнүүд 

 

B.1 Ерөнхий зүйл 

В хавсралт нь энэ стандартад заасан 

синхрфазор, давтамж ба ДӨХ-ны хэмжих 

зүйлийн тодорхойлолтыг IEEE Std C37.118.1 

стандартад ашигласан тодорхойлолттой 

харьцуулж, утгын  хувьд ялгаатай боловч 

математикийн хувьд тэнцүү чанартай 

болохыг харуулна. Түүнчлэн, 5-р зүйлд 

заасан синхрофазор, давтамж ба ДӨХ-ыг 

тодорхойлсон томьёонуудын хэрэглээг 

харуулсан жишээнүүдийг энэ 

хавсралтадхаруулна . Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн сигналын дүн шинжилгээ 

хийхэд ихэвчлэн байдаг сигналд  эдгээр 

томьёог хэрэглэдэг. Үүнд гүйцэтгэлийг 

шалган батлахад ашигладаг туршилтын 

сигнал  ордог (эдгээр туршилтын сигналыг 6-

р зүйлд тодорхойлсон). Синхрофазорын 

утгуудыг ашиглан цахилгаан эрчим хүчний 

системийн синусоидыг хэрхэн сэргээн 

байгуулахыг энэ хавсралтад мөн харуулна. 

 

B.2 Байнгын бус синусоидыг төлөөлөх 

 

Хүчдэл ба гүйдлийн долгионы хэлбэрийг 

төлөөлөхдөө системийн тооцоот утгатай ойр 

давтамж бүхий синус эсвэл косинусийн 

долгионоор голдуу төлөөлдөг. Ийнхүү 

төлөөлөхөд далайц нь бараг өөрчлөгддөггүй 

ба фазын өнцөг нь хугацааны тодорхой 

жишиг утгаас хамаарч тодорхойлогддог. 

Гэвч бодит байдал дээр далайц, давтамж ба 

фазын өнцөг нь хугацаа өнгөрөхийн зэрэгцээ 

байнга өөрчлөгдөж байдаг тул синусоид 

сигнал нь байнгын бус юм. Эдгээр өөрчлөлт 

нь (1)-р тэгшитгэлд харуулсны дагуу 

синусоид сигналын параметрүүдэд ч гардаг, 

аваар саатлын үеийн нэмэлт сигналд ч 

Annex B 

(informative) 

 

Parameter representation and 

definition application examples 

 

B.1 General 

Annex B compares the definition of 

synchrophasor, frequency, and ROCOF 

measurands given in this document and 

the definition used in IEEE Std C37.118.1, 

demonstrating they are mathematically 

equivalent even though semantically 

different. It also provides examples that 

illustrate the application of the 

synchrophasor, frequency, and ROCOF 

definition equations given in Clause 5. 

They are applied to signals that are 

commonly found in power system signal 

analysis and include the test signals 

prescribed in Clause 6 that are used for 

performance validation. Reconstruction of 

the power system sinusoid from the 

synchrophasor values is also 

demonstrated. 

 

 

 

B.2 Representing non-stationary 

sinusoids 

The voltage and current waveforms are 

generally represented as a sine or cosine 

wave whose frequency is near the 

nominal value of the system. The 

amplitude is nearly constant and the 

phase angle is determined by a specific 

time reference. In reality, the amplitude, 

frequency, and phase angle vary 

constantly in time so the sinusoidal signal 

is non-stationary. These variations occur 

in both the sinusoidal signal parameters 

as well as the additive disturbances as 

shown in Equation (1). The phase function 

θ(t) includes both frequency and phase 



 

75 

 

гардаг. Фазын функц θ(t)-д давтамж ба 

фазын өнцөг хоёулаа орсон байдаг. Ямар 

зориулалтаар ашиглахаас хамаараад эдгээр 

параметрийг өөрөөр тодорхойлох 

боломжтой. 

Хугацааны тухайн мөчид системийн тооцоот 

давтамжтай харьцуулахад фазын өнцөг 

ямар байгаагаас шалтгаалж синхрофазорын 

фазын өнцөг тогтоодог байдлыг цохон 

тэмдэглэхийн тулд энэ стандартад 𝜃(t) = 2𝜋f0t 

+ 𝜙(t) гэж тодорхойлсон. Доорх жишээнүүдэд 

харуулсны дагуу давтамжийн аливаа 

өөрчлөлтийг хугацаанаас хамаарсан фазын 

өөрчлөлт хэлбэрээр оруулсан болно.  

 

Давтамжийн өөрчлөлт нь синхрофазорын 

өмнөх стандарт (IEEE Std C37.118.1)-д 

синусоид фаз θ(t)-ын тодорхойлолт дахь 

тусдаа нэр томьёо болж орсон байсан. Тэр 

стандартад (t) = 2𝜋f0t + 2𝜋 ∫ g dt + 𝜙 гэж 

тодорхойлсон бөгөөд бодит синусоид 

давтамжийг f(t) = g(t) + f0 гэж тодорхойлсон 

байсан. Энэ тодорхойлолтын дагуу фазын 

өнцөг 𝜙 нь нэг тооцооллын хувьд тогтмол 

байх бөгөөд дараагийн тооцооллын хувьд 

өөр байх боломжтой. Ийм тодорхойгүй 

интеграл хэлбэр нь фазын утгыг тооцоолж 

гаргах үйл явцыг тодорхой болгодоггүй. 

 

Байнгын бус фазыг тодорхойлох энэ хоёр 

арга барил нь тэнцүү чанартай юм; зөвхөн 

утгын  (семантик) илэрхийллээрээ ялгаатай. 

Фазорын хоёр утгыг тэнцүү болговол 

(түүнийг хатуу тогтоосон утга болгон 

харуулахын тулд 𝜙 = 𝜙0 болговол): 

angle. These parameters can be defined 

differently depending on the intended 

usage. 

 

 

In this document, we have defined 𝜃(t) = 

2𝜋f0t + 𝜙(t) to emphasize the fact the 

synchrophasor phase angle is determined 

as the phase angle relative to the nominal 

system frequency at the given point in 

time. Any variation of frequency is 

included as the time variation of phase as 

shown in the examples below. 

 

 

The previous synchrophasor standard, 

IEEE Std C37.118.1, included the 

variation of frequency as a separate term 

in the definition of sinusoidal phase, θ(t). 

That standard defined 𝜃(t) = 2𝜋f0t + 2𝜋 ∫ g 

dt + 𝜙, and the actual sinusoidal 

frequency was defined as f(t) = g(t) + f0. In 

this definition, the phase angle, 𝜙, is 

constant for a calculation and can be 

different for a successive calculation. This 

indefinite integral form does not make 

clear the estimation of the phase value. 

 

 

These two approaches to defining the 

non-stationary phase are equivalent, only 

differing in their semantic expression. 

Setting the two phasor values equal 

(making 𝜙 = 𝜙0 to show it as a fixed value): 

 

                           (B.1) 

                                                 (B.2) 

Энэ стандарт ба IEEE Std C37.118.1 

стандарт дахь давтамжийн тодорхойлолтууд 

нь ижил (фазыг 2π-д хуваасны уламжлал). 

Хоёр тодорхойлолтыг тэнцүү болговол (IEEE 

Std C37.118.1 стандартын томьёог баруун 

гар талд харуулбал): 

The frequency definitions in this 

document and IEEE Std C37.118.1 are 

the same (the derivative of phase divided 

by 2π). Setting the two definitions equal 

(showing the formula of IEEE Std 

C37.118.1 on the right): 



 

76 

 

                        (B.3) 

                                                    (B.4) 

g(t) нь тооцоот давтамжаас болсон фазын 

өөрчлөлт дээр нэмж фазын өнцөг 

өөрчлөгдөх хурд (давтамж) юм гэдгийг 

эндээс бид харж байна. Үүнийг бид “шилжин 

өөрчлөгдсөн давтамж” гэж нэрлэж болох юм. 

Үүний эсрэгээр бид 𝜙(t)-ыг дараах байдлаар 

олох боломжтой. 

 

We see that g(t) is the rate of change in 

phase angle that is in addition to the 

change in phase due to the nominal 

frequency, which we might call "offset 

frequency". Conversely, we can solve phi: 

 

                                      (B.5) 

Үүнээс харахад өөрчлөгдөж буй фазын өнцөг 

нь шилжин өөрчлөгдсөн давтамжийн 

функцийн интеграл дээр тогтмол утгыг 

нэмсэн байна. Шилжин өөрчлөгдсөн 

давтамжийг эсвэл хугацаанаас хамааран 

өөрчлөгддөг фаз хоёрын аль нэгийг өгөхөд 

нөгөөг нь бодож олох боломжтой. 

Жишээлбэл, системийн давтамж нь тооцоот 

давтамжаас зөрсөн утга нь тогтмол байгаа 

(g(t) = Δf) үед фазын функц 𝜙(t)-ыг дараах 

байдлаар тооцоолох боломжтой. 

which shows the changing phase angle is 

the integral of the offset frequency 

function plus a constant. Given either an 

offset frequency or time varying phase 

allows solving for the other form. For 

example, when the system frequency is a 

constant difference from the nominal 

frequency, g(t) = Δf, the phase function 

𝜙(t) can be calculated: 

 

                (B.7) 

Синхрофазорын фазын өнцөг нь хугацаа t = 

t0 байхад 𝜙(t0) өнцгөөс эхэлж, шугаман 

хамааралтайгаар өссөн эсвэл буурсан хэсэг 

юм. 

Эдгээр арга барил ба давтамжийн 

тодорхойлолтуудын талаар нэмэлт 

мэдээллийг [9]-өөс олох боломжтой. Эдгээр 

тодорхойлолтын хэрэглээг харуулсан хэд 

хэдэн тодорхой жишээг В.3-р зүйлд 

танилцуулсан болно. 

 

B.3 Тодорхойлолтыг хэрэглэсэн 

жишээнүүдийн танилцуулга 

 

B.3.1 Ерөнхий зүйл 

 

The synchrophasor phase angle is a 

linear ramp from the angle 𝜙(t0) at time t = 

t0. 

 

Further discussion of these approaches 

and frequency definitions can be found in 

[9]. Clause B.3 presents specific 

examples of application of these 

definitions. 

 

 

B.3 Introduction of definition 

application examples 

 

B.3.1 General 
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4-р зүйлд тусгасан синусоид сигналын  

үндсэн тэгшитгэл бол: 

The basic sinusoidal signal equation 

repeated from Clause 4 is: 

                                  (B.8) 

Синхрофазор бол дараах комплекс тоо юм 

гэж тодорхойлсон. 

The synchrophasor is defined as the 

complex number: 

                               (B.9) 

B.3.2-оос B.3.5 хүртэлх дэд зүйлд тусгасан 

уламжлалуудад синхрофазорын комплекс 

экспоненциал хэлбэрийг ашигласан болно. 

 

B.3.2 1-р жишээ: тооцоот давтамжтай 

байх үед тогтсон төлөв байдал 

Бүх параметрүүд тогтмол байна. Тухайлбал, 

, 𝜙(t) = 𝜙, давтамж f(t) = f0, ДӨХ(t) 

= 0, ба D(t) = 0. 

 

Ийм байхад синхрофазор нь X(t) = (Xm/√2) ejϕ, 

ба 𝜙 нь сигнал ба жишиг долгион хоорондын 

фазын тогтмол ялгаа юм. 

 

 

B.3.3 2-р жишээ: тогтсон төлөв байдал ба 

тооцоот утгаас өөр тогтмол давтамж  

 

Параметрүүд тогтмол буюу , 𝜙(t) 

= 𝜙, ДӨХ(t) = 0, D(t) = 0 байх бөгөөд тооцоот 

утгаас өөр давтамж нь: 

 

           (B.10) 

 

байна. Үүнд Δf нь тооцоот давтамжаас 

шилжин өөрчлөгдсөн утга. 

 

Синусоид фазыг олохын тулд (7)-р 

тэгшитгэлийг дараах байдлаар нэгтгэнэ: 

 

In the derivations of B.3.2 to B.3.5, the 

complex exponential form of the 

synchrophasor is used. 

 

B.3.2 Example 1: steady-state at 

nominal frequency 

All parameters are constant. Here, 

, 𝜙(t) = 𝜙, frequency f(t) = f0, 

ROCOF(t) = 0, and D(t) = 0. 

 

Then the synchrophasor is X(t) = (Xm/√2) 

ejϕ, and 𝜙 is the constant phase difference 

between the signal and the reference 

wave. 

 

B.3.3 Example 2: steady-state and 

constant off-nominal frequency 

 

The parameters are constant, 

, 𝜙(t) = 𝜙, ROCOF(t) = 0, D(t) 

= 0 and the off-nominal frequency is 

 

           (B.10) 

 

where Δf is the offset from the nominal 

frequency. 

 

The sinusoidal phase is found by 

integrating Equation (7): 

 

                              (B.11) 
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Үүнд 𝜙0 нь t = 0 байх үеийн фаз юм. 

 

(2)-р тэгшитгэлийг хувиргавал 𝜙(t) = 2𝜋f0t + 

2𝜋∆ft + 𝜙0 − 2𝜋f0t = 2𝜋∆ft + 𝜙0 болох тул 

синхрофазор нь дараах байдлаар 

илэрхийлэгдэнэ. 

where 𝜙0 is the phase at t = 0. 

 

Then, from Equation (2), 𝜙(t) = 2𝜋f0t + 

2𝜋∆ft + 𝜙0 − 2𝜋f0t = 2𝜋∆ft + 𝜙0, so the 

synchrophasor is 

 

                                           (B.12) 

Энэ синхрофазор нь Δf Гц/с гэсэн жигд хурд 

(давтамж)-аар эргэлдэнэ. Δf нь бодит ба 

тооцоот давтамж хоорондын ялгаа юм. 

Үүнийг В.1-р зурагт харуулсан бөгөөд Δf > 0 

байгаа үед фазын өнцгийн утга өсөж байгааг 

үзүүлэв. 

This synchrophasor will rotate at the 

uniform rate Δf Hz/s, which is the 

difference between the actual and 

nominal frequency. This is illustrated in 

Figure B.1 showing the increasing phase 

angle value where Δf > 0. 

 

 
 

B.1-р зураг – Тооцоот утгаас өөр давтамжтай байх үед цахилгаан эрчим хүчний 

давтамжийн синусоидоос сорьц авах 
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Figure B.1 – Sampling a power frequency sinusoid at off-nominal frequency 

 

B.3.4 3-р жишээ: цахилгаан эрчим хүчний 

сигналын фаз ба далайцын хэлбэлзэл 

 

Энэ жишээнд цахилгаан эрчим хүчний 

системийн үндсэн синусоид сигналын  

далайц ба фазын өнцөгт синусоид модуляц 

хийсэн болно. Эдгээр модуляцыг дараах 

байдлаар сигналыг төлөөлж оруулсан. 

B.3.4 Example 3: oscillation of the 

phase and amplitude of the power 

signal 

In this example, there is a sinusoidal 

modulation of the amplitude and phase 

angle of the basic sinusoidal power 

system signal. These modulations are 

represented in the signal as: 

               (B.13) 

Үүнд: 

fm     нь модуляцын давтамж Гц-ээр; 

kx     нь далайцын модуляцын индекс; 

ka  нь фазын өнцгийн модуляцын индекс. 

 

Энэ жишээний хувьд fm < f0, kx < 1 ба ka < 1 

байхыг шаардана. Ингэснээр хамааралгүй 

шийдэл гарах боломжийг арилгах ба 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэрэглээг хамгийн оновчтой төлөөлнө. Энэ 

жишээнд фаз ба далайцын модуляц нь 

фазаас 180-ээр зөрсөн; энэ бол бүх 

тохиолдолд байх шаардлага биш боловч 

хоёр машин бие биенийхээ эсрэг хэлбэлзэж 

where 

fm     is the modulation frequency in Hz; 

kx     is the amplitude modulation index; 

ka  is the phase angle modulation index. 

 

For this example, we require that fm < f0, 

kx < 1, and ka < 1. This eliminates 

extraneous solution possibilities and best 

represents power system applications. In 

this example the phase and amplitude 

modulation are 180 out of phase; this is 

not a universal requirement but is the 

relationship that has been demonstrated 

for two machines oscillating against each 

other. 
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байгаа үед харилцан хамаарал нь ийм 

байдаг гэдгийг тогтоосон. 

 

Энэ жишээнд 𝑋m (t) = 𝑋m[1 + kxcos(2πfmt)] , 𝜙(t) 

= kacos(2π fmt – 𝜋), D(t) = 0 байна. 

 

Тиймээс синхрофазор нь дараах хэлбэртэй 

болно. 

 

 

 

In this example, 𝑋m (t) = 𝑋m[1 + 

kxcos(2πfmt)] , 𝜙(t) = kacos(2π fmt – 𝜋), and 

D(t) = 0. 

The synchrophasor is then: 

 

                    (B.14) 

Давтамж нь бие даасан хувьсагч болох 

косинусийн дифференциал юм ((7)-р 

тэгшитгэл): 

The frequency is the differential of the 

cosine argument (Equation (7)): 

 

             (B.15) 

ДӨХ-ыг гарган авахын тулд давтамжийг өөр 

хэлбэрт оруулбал ((8)-р тэгшитгэл):  

Differentiating frequency to derive 

ROCOF (Equation (8)): 

                      (B.16) 

                      (B.16) 

болно. Синхрофазор нь цахилгаан эрчим 

хүчний сигналтай адил далайцын хэмжээг ба 

фазыг даган хэлбэлздэг. Давтамж ба ДӨХ нь 

зөвхөн фазын модуляц хийсний хариуд 

хэлбэлздэг. Зөвхөн далайц хэлбэлзэж 

байгаа (kx ≠ 0 ба ka = 0) үед давтамж ба ДӨХ 

нь тогтмол байна; зөвхөн фаз хэлбэлзэж 

байгаа (kx = 0 ба ka ≠ 0) үед бүх хэмжил 

хэлбэлзэнэ. 

 

Энэ жишээ нь 6.4-т заасан динамик 

гүйцэтгэлийг шалгах модуляцын туршилтад 

зориулсан жишиг параметрийн утгуудыг 

хэрхэн гарган авахыг харуулж байгаа болно. 

 

B.3.5 4-р жишээ: давтамж өөрчлөгдөх 

тогтмол, тэгээс ялгаатай хурд (давтамж) 

Энэ жишээнд , D(t) = 0, ДӨХ(t) = 

Rf ≠ 0 байх буюу бүгд тогтмол байна. 

The synchrophasor oscillates in 

magnitude and phase, the same as the 

power signal. Frequency and ROCOF 

only oscillate in response to phase 

modulation. Under amplitude oscillation 

only (kx ≠ 0 and ka = 0), frequency and 

ROCOF are constant; under phase 

oscillation only (kx = 0 and ka ≠ 0), all 

measurements oscillate. 

 

This example shows the derivation of 

reference parameter values for the 

dynamic performance modulation test in 

6.4. 

 

B.3.5 Example 4: constant, non-zero 

rate of change of frequency 

In this example, , D(t) = 0, 

and ROCOF(t) = Rf ≠ 0 are all constant. 
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f(t)-ыг олохын тулд (8)-р тэгшитгэлийг 

ашиглан ДӨХ-ыг нэгтгэвэл дараах тэгшитгэл 

бий болно. 

Integrating ROCOF using Equation (8) to 

find f(t), we get: 

 

                                         (B.17) 

Үүнд fa нь t = 0 байх үеийн давтамж. Энэ 

тэгшитгэл нь давтамж дахь шугаман 

өөрчлөлтийг харуулж байгаа болно. 𝜃(t)-ыг 

олохын тулд f(t)-ыг нэгтгэвэл дараах 

тэгшитгэл бий болно. 

 

where fa is the frequency at t = 0. This 

equation describes a linear change in 

frequency. Integrating f(t) to find 𝜃(t), we 

get: 

 

   (B.18) 

Үүнд 𝜙0 нь t = 0 байх үеийн фазын өнцөг. 

 

Синхрофазорын фазын өнцөг 𝜙(t) = πRf t2 + 

2π(fa – f0) t + 𝜙0 тул синхрофазор нь дараах 

хэлбэртэй болно. 

 

where 𝜙0 is the phase angle at t = 0. 

 

The synchrophasor phase angle 𝜙(t) = πRf 

t2 + 2π(fa – f0) t + 𝜙0 so the synchrophasor 

is: 

 

                                     (B.19) 

Хугацаа t = 0 байх үед синхрофазорын 

фазын анхны өнцөг нь 𝜙0 байх бөгөөд энэ 

өнцөг нь t = 0 байхаас эхлээд πRf t2 + 2π(fa – 

f0)t хурд (давтамж)-тайгаар парабол 

хэлбэрээр өснө. Давтамж f(t) = fa + Rf t нь 

шугаман хамааралтайгаар өсдөг хэсэг юм. 

 

Энэ жишээ нь 6.5-д заасан системийн 

давтамжийг шугаман хамааралтайгаар өсгөх 

эсвэл буруулах замаар динамик 

гүйцэтгэлийг шалгах туршилтад зориулсан 

жишиг параметрийн утгуудыг хэрхэн гарган 

авахыг харуулж байгаа болно. 

 

В.4 Синхрофазорыг ашиглан цахилгаан 

эрчим хүчний системийн синусоид 

сигналыг сэргээн байгуулах 

Синхрофазорын параметрүүдийг ашиглан 

хөндлөнгийн саадыг хассан синусоид 

сигналыг эх хувь D(t)-ийг (үүнийг 

синхрофазор өөртөө хадгалсан байдаг) 

сэргээн байгуулах боломжтой. (5)-р 

тэгшитгэл ба (6)-р тэгшитгэлд тус тус 

The synchrophasor has an initial phase 

angle 𝜙0 at time t = 0 which increases 

parabolically at the rate πRf t2 + 2π(fa – f0)t 

from t = 0. The frequency f(t) = fa + Rf t is 

a linear ramp. 

 

 

This example shows the derivation of 

reference parameter values for the 

dynamic performance system frequency 

ramp test in 6.5. 

 

 

 

В.4 Reconstruction of the power 

system sinusoidal signal from the 

synchrophasor 

The original sinusoidal signal exclusive of 

the interference D(t) (which is preserved 

by the synchrophasor) can be 

reconstructed using the parameters of the 

synchrophasor. Given the real and 

imaginary values Xr(t) and Xi(t) 
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тодорхойлсны дагуу Xr(t) ба Xi(t)-ын бодит ба 

хуурмаг утгуудыг (тэгш өнцөгт координатын 

системд) ашиглавал синусоид сигналыг 

дараах байдлаар илэрхийлнэ. 

(rectangular coordinates) as defined in 

Equation (5) and Equation (6) 

respectively, the sinusoidal signal is 

expressed as follows: 

 

    (B.20) 

Үүнд cos(𝑎 + 𝑏) = cos(𝑎)cos(𝑏) − sin(𝑎)sin(𝑏) 

гэсэн тригонометрийн тэнцэтгэлийг 

ашигласан. 

 

Тасархай хугацааны  хэмжигдэхүүнийг 

үргэлжилсэн хугацааны утгаас тогтоох 

боломжтой бөгөөд үүний тулд t = nT байхаар 

зааж өгнө. Үүнд n нь бүхэл тоо, T нь хэмжлийг 

тайлагнах хугацаа (хэмжих нэгж нь 

секундээр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

using the trig identity cos(𝑎 + 𝑏) = 

cos(𝑎)cos(𝑏) − sin(𝑎)sin(𝑏). 

 

 

Discrete time measurands can be 

determined as the value of the continuous 

time measurands by setting t = nT where 

n is an integer and T is the measurement 

reporting period in units of seconds. 
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C хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

ФХТ-ийн үнэлгээ ба түүнийг шалгах 

туршилт 

C.1 Ерөнхий зүйл 

ФХТ-ийн нарийвчлалын үнэлгээнд  хамаатай 

хэд хэдэн сэдвийг С хавсралтад тусгасан. С 

хавсралтын эхэнд векторын нийт алдаа 

(ВНА)-ны талаар мэдээлэл өгнө. Түүний 

дараа, далайцын хэмжээний алдаа ба 

фазын алдаа нь ВНА-ны хэмжлийн 

системтэй ямар харилцаа холбоотой талаар 

мэдээлэл өгнө. Далайцын хэмжээ ба фазын 

алхамд өөрчлөлт ороход ФХТ-ийн хариу 

үйлдэл ямар байх талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл нь алхмыг өөрчлөх туршилтыг 

гүйцэтгэхэд ашиглахыг санал болгож буй 

аргыг ойлгоход үнэлгээ хийхэд хэрэгтэй. 

Тогтсон төлөв байдалтай үеийн гармоник 

гажилтын туршилтын орж ирэх сигналыг 

тэгшитгэлээр тодорхойлсон байдаг ч эерэг, 

сөрөг ба тэг дараалал бүхий тэгш хэмт 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувьд фазын 

харилцан хамаарал ямар байхыг харуулсан 

хүснэгтийг нэмж олгосон. С хавсралтын 

төгсгөлд давтамжийн өөрчлөлтийн хурд 

(ДӨХ)-ны хязгаарын талаар, түүнчлэн яагаад 

зарим туршилтын хувьд ДӨХ-ны алдааны 

хязгаар байдаггүй ыг талаар мэдээлэл өгөх 

болно. 

Энэ стандартад нийцүүлэн ФХТ-ийн туршилт 

хийх олон арга зам байгаа. Хэрэв зөв хийвэл 

бүх аргын үр дүн нь ижил гарах учиртай. 

ЦЭИХ-ийн Тохирлын Үнэлгээний Хөтөлбөр 

(ЦТҮХ буюу ICAP)-ийн зүгээс 

синхрофазорын хэмжлийг туршиж шалгах 

багцын тодорхойлолт (ТБТ буюу TSS)-ыг [10] 

нийтэлсэн бөгөөд ЦТҮХ-ийн гэрчилгээ олгох 

хөтөлбөрт нийцүүлэн тохирлын үнэлгээг 

хийхэд ашиглах туршилтын аргачлалыг үүнд 

тодорхойлсон болно. 

 

C.2 ВНА-ны хэмжлийн үнэлгээ 

Annex C 

(informative) 

 

PMU evaluation and testing 

 

C.1 General 

Annex C covers several topics of interest 

to those evaluating the accuracy of PMUs. 

Annex C begins with a discussion of total 

vector error (TVE), and continues with a 

discussion of the relation of magnitude 

errors and phase errors to the TVE metric. 

A detailed discussion of PMU response to 

steps in magnitude and phase will help 

evaluators understand the recommended 

method for performing step tests. Steady-

state harmonic distortion test input signals 

are specified by equations, but a table 

showing the phase relation, in terms of 

symmetrical components (positive, 

negative and zero sequence) is shown. 

Annex C closes with a discussion of rate 

of change of frequency (ROCOF) limits 

and why some tests specify no limits for 

ROCOF error. 

 

 

 

 

 

 

There are many ways of implementing 

PMU tests in accordance with this 

document. If implemented correctly, all 

methods are expected to yield the same 

results. The IEEE Conformity 

Assessment Program (ICAP) has 

published a synchrophasor measurement 

test suite specification (TSS) [10] that 

specifies test methodology to be used for 

conformity assessment in accordance 

with the ICAP certification program. 

 

C.2 TVE measurement evaluation 
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Векторын нийт алдаа (ВНА) гэдэг нь ФХТ-өөс 

гарсан синхрофазорын барагцаа утга ба 

хэмжих зүйлийг тодорхойлсон томьёонуудыг 

үнэлэх замаар тогтоосон жишиг утга хоёрын 

зөрөөг зааж буй хэмжигдэхүүн юм. 

 

 

ВНА нь далайцын хэмжээний ба өнцгийн 

алдааг нэг хэмжигдэхүүн болгож нэгтгэдэг. 

Зөвшөөрөгдөх алдааны энэхүү шалгуур нь 

алдааны бүх эх үүсвэрийг нэгтгэсэн байдаг. 

Үүнд хугацааг синхрон болгох, фазорын 

өнцөг, фазорын далайцын хэмжээг 

барагцаалж гаргахад гарсан алдаа зэрэг 

орно. ВНА-г (9)-р тэгшитгэлээр 

тодорхойлсон. Гүйцэтгэлийг шалгах туршилт 

хийх үед жишиг утгуудыг тогтоохдоо 

тодорхой заасан туршилтын сигналаас 

математик аргаар тогтоодог бөгөөд 

туршилтын тоног төхөөрөмж нь эдгээр жишиг 

утгыг үнэн зөв гаргаж, ФХТ-д хэрэглэнэ гэж 

тооцдог. Туршилтын тодорхойгүй байдлын 

харьцаа (ТТБХ) 10:1 байна гэж заасан 

шалгуурыг тухайн жишиг утгууд хангаж 

байгаа эсэхийг тогтоохын тулд туршилтын 

тоног төхөөрөмжийг тохируулах боломжтой. 

Далайцын хэмжээ ба фазын алдаанууд нь 

хэрхэн нэгдэж векторын нийт алдааны 

хэмжигдэхүүн болдгийг С.1-р зурагт 

харуулав. 

The total vector error (TVE) is a measure 

of the difference between the 

synchrophasor estimates from a PMU 

and the reference value determined by 

evaluating the formulas describing the 

measurand. 

 

TVE combines magnitude and angle error 

into a single quantity. This allowable error 

criterion combines all error sources, 

including time synchronization, phasor 

angle, and phasor magnitude estimation 

errors. TVE is defined by Equation (9). In 

the qualification tests, the reference 

values are determined mathematically 

from the specified test signals with the 

expectation that they will be faithfully 

produced and applied to the PMU by the 

test equipment. Test equipment can be 

calibrated to determine if their reference 

values meet the specified criteria of 10:1 

test uncertainty ratio (TUR). Figure C.1 

shows how magnitude and phase errors 

combine into the total vector error metric. 
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C.1-р зураг – Векторын нийт алдаа (ВНА) 

 

 
 

Figure C.1 – Total vector error (TVE) 

 

С.1-р зураг дахь X нь жишиг синхрофазор 

юм. Түүнийг бодит ба хуурмаг бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд болох Xr ба Xi-ээр төлөөлсөн. X̂ нь 

In Figure C.1, X is the reference 

synchrophasor, represented by real and 

imaginary components Xr and Xi. X̂ is the 
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ФХТ-ийн барагцаалж гаргасан синхрофазор 

бөгөөд энэ нь X̂r ба X̂i гэсэн бодит ба хуурмаг 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй. 

Энэ стандартад заасан гүйцэтгэлийг шалгах 

ихэнх туршилтын хувьд ВНА-ны утга 1% байх 

шалгуурыг энэ стандартад тогтоож өгсөн. 

1%-ийн шалгуурыг фазорын төгсгөл дээр 

зурсан жижиг тойрог байдлаар төсөөлөх 

боломжтой. Фазын алдаа тэг байх үед 

далайцын хэмжээнд гарсан хамгийн их 

алдаа нь 1% байна, харин далайцын 

хэмжээний алдаа 0 байх үед өнцөгт гарсан 

хамгийн их алдаа нь 0,573°-ээс ялимгүй бага 

байна. Ажиглагдсан сорьцууд нь энэ 

тойргоос гадна биш байвал хэмжил 

шаардлагад нийцсэн гэсэн үг. Энэ тойргийг 

С.2-р зурагт харуулсан бөгөөд тодорхой 

харагдуулахын тулд хэмжээг нь маш их 

хэтрүүлсэн болно. 

PMU synchrophasor estimate with real 

and imaginary components X̂r and X̂i. 

 

This document establishes a criterion of 1 

% for the value of the TVE for most 

performance tests in this document. The 

1 % criterion can be visualized as a small 

circle drawn on the end of the phasor. The 

maximum magnitude error is 1 % when 

the error in phase is zero, and the 

maximum error in angle is just under 

0,573° when the magnitude error is 0. 

Provided the observed samples do not lie 

outside the circle, the measurement is 

compliant. Figure C.2 shows the circle, 

with size greatly exaggerated for clarity. 

 

 
 

C.2-р зураг – Фазорын төгсгөл дээр харуулсан 1 %-ийн ВНА-ны шалгуур 

 
Figure C.2 – The 1 % TVE criterion shown on the end of a phasor 
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C.3 ВНА ба хугацаа дахь фаз, далайцын 

хэмжээ хоёрын харилцан хамаарал 

ВНА нь далайцын хэмжээ ба фазын 

алдаануудыг нэгтгэсэн хэмжигдэхүүн юм. 

Далайцын хэмжээ ба фазын алдаанаас ВНА-

г шууд тогтоох боломжтой бөгөөд ингэхийн 

тулд дараах томьёог хэрэглэнэ. 

C.3 Phase-magnitude relation in TVE 

and timing 

TVE combines magnitude and phase 

errors. TVE can be determined directly 

from magnitude and phase error by the 

formula: 

 

                         (C.1) 

                          (C.1) 

Үүнд ДХА нь далайцын хэмжээний алдаа 

(н.н.-ээр): 

where ME is magnitude error (in pu): 

 

                            (C.2) 

                               (C.2) 

ФА нь фазын алдаа (хэмээр эсвэл 

радианаар): 

PE is phase error (in deg or rad): 

 

                                  (C.3) 

                                  (C.3) 

С.3-р зураг нь фазын алдаа янз бүрийн 

утгатай байхад ВНА хэрхэн өөрчлөгдөхийг 

далайцын хэмжээнээс хамаарсан функц 

байдлаар харуулсан бөгөөд С.4-р зураг нь 

далайцын хэмжээний алдаа янз бүрийн 

утгатай байхад ВНА хэрхэн өөрчлөгдөхийг 

фазаас хамаарсан функц байдлаар 

харуулсан болно. Энэ хоёр параметр нь 

нөгөөдөө парабол шинж чанартай нөлөө 

үзүүлдгээрээ ижил, зөвхөн ВНА-тай 

огтлолцох утгуудаараа ялгаатай. 

Figure C.3 shows the variation in TVE as 

a function of magnitude for various phase 

errors and Figure C.4 shows the variation 

in TVE as a function of phase for various 

magnitude errors. Each parameter has 

the same parabolic influence on the other 

only differing in the intercept values for 

TVE. 
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C.3-р зураг – Фазын алдаа янз бүрийн утгатай байх үед далайцын хэмжээнээс 

хамаарсан функц байдлаар харуулсан ВНА 

 

 
 

Figure C.3 – TVE as a function of magnitude for various phase errors 
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C.4-р зураг – Далайцын хэмжээний алдаа янз бүрийн утгатай байх үед фазаас 

хамаарсан функц байдлаар харуулсан ВНА 

 

 
 

Figure C.4 – TVE as a function of phase for various magnitude errors 
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Фазын өнцөг нь цахилгаан эрчим хүчний 

системийн сигнал ба системийн давтамж 

тооцоот утгатай байх үеийн хугацааг синхрон 

болгосон жишиг хоорондын харилцан 

хамаарал ямар байхаас шалтгаалж 

тогтоогддог. Хэрэв жишиг нь тодорхой 

хугацааны мужаар шилжсэн бол цахилгаан 

эрчим хүчний сигналын  өнцөг нь тус мужтай 

ижил хугацааны мужаар шилжих болно. 

Үүний үр дүнд фазын өнцгийг барагцаалж 

гаргасан утгад алдаа үүснэ. Тиймээс 

хугацааны алдаа гарвал фазын алдаа 

үүсэхэд шууд хүргэнэ. Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн давтамжтай байх үеийн 

далайцын хэмжээ ба фазын хэмжилтэй 

харьцуулж ВНА-г тооцоолж гаргадаг. Ийм 

учраас системийн давтамж хэд байгаагаас 

хамаарч хугацааны алдааны үр дүнд гарах 

ВНА-ны утга нь өөр өөр байна. 50 Гц-ийн 

давтамжтай байх үед нэг мөчлөг нь 20 

миллисекунд байдаг бөгөөд 60 Гц байх үед 

16,67 миллисекунд байдаг. 50 Гц-ийн 

давтамжтай байх үед фазын өнцгийн нэг хэм 

нь 55,6 микросекунд байдаг бөгөөд 60 Гц 

байх үед 46,3 микросекунд байдаг. 50 Гц-ийн 

давтамжтай байх үед 1 %-ийн ВНА-д хүргэх 

хугацааны алдаа нь ± 31,7 микросекунд 

байдаг бөгөөд 60 Гц байх үед ± 26 

микросекунд байдаг (далайцын хэмжээний 

алдаа нь 0 байхад). 

 

C.4 Алхмыг өөрчилсөн оролтын 

сигналын хариу үйлдлийн үнэлгээ 

ФХТ-ийн хариу үйлдлийн хугацаа ба 

хоцролтын хугацаа нь ФХТ-ийн тайлагнах 

мужтай харьцуулбал богино байдаг. Р 

ангиллын хувьд 8-р хүснэгтэд заасан хариу 

үйлдлийн хугацаа нь тайлагнах 3 муж 

өнгөрөх хугацаанаас богино бөгөөд 

хоцролтын хугацаа нь тайлагнах нэг муж 

өнгөрөх хугацааны дөрөвний нэгээс богино 

юм. Тайлагнасан өгөгдлийн цэг нь тодорхой 

заасан хэмжлийн цэгтэй таарна гэсэн 

магадлал бага тул алхмыг өөрчлөх нэг 

Phase angle is determined by the relation 

of the power system signal to a time 

synchronized reference at nominal 

system frequency. If the reference is 

displaced by a certain time interval, the 

angle of the power system signal will be 

displaced by that same time interval, 

creating an error in the estimated phase 

angle. Thus timing errors translate directly 

to phase errors. The TVE is computed 

relative to measurement magnitude and 

phase at the power system frequency. 

Consequently, timing errors will result in 

different TVE depending on system 

frequency. One cycle is 20 ms at 50 Hz 

and 16,67 ms at 60 Hz. One degree of 

phase angle at 50 Hz is 55,6 μs and 46,3 

μs at 60 Hz. A timing error that will cause 

a 1 % TVE error at 50 Hz is ± 31,7 μs and 

at 60 Hz is ± 26 μs (with 0 magnitude 

error). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.4 Evaluation of response to stepped 

input signals 

The PMU response and delay times are 

small compared to the PMU reporting 

intervals. The specified response time (P 

class in Table 8) is less than 3 reporting 

intervals, and delay time is less than a 

quarter of a reporting interval. It is unlikely 

that reported data points will fall on the 

specified measurement points, so 

determining those points with a single 

step test may be insufficient. A series of 

tests with the step applied at varying times 



 

91 

 

туршилтаар эдгээр цэгийг тогтоох нь 

хангалтгүй байж болно. Энэ үр дүнд 

хүрэхийн тулд тайлагнах мөчтэй 

харьцуулбал өөр өөр мөчид алхмыг өөрчлөх 

хэд хэдэн туршилтыг хийх боломжтой. Энэ 

“эквивалент хугацааны сорьц авах” арга 

барилыг ашигласнаар хэмжлийн 

шаардагдаж буй нягтшилд хүрэх боломжтой. 

Энэ арга нь үндсэндээ муруйг “нөхөхийн” 

тулд хэмжил дээрх цэгүүдийг гарган авах 

зорилгоор алхмыг өөрчлөх үйлдэл хийсэн 

хугацааг өөрчилдөг. ФХТ-ийн хэмжлийн 

тайлангууд нь UTC хугацааны секундтэй 

харьцуулбал хугацааны тогтсон цэгүүдэд 

ирдэг, тиймээс тайлагнах мужийн багахан 

хэсэгтэй тэнцэх хэмжээгээр алхмуудыг 

шилжүүлж өөрчилснөөр хэмжлийн муруй 

дээрх өөр өөр цэгүүдэд тайлан гарна. 

Алхмын хариу үйлдлийн үр дүнг тайлагнах 

мужаас бага хугацааны нягтшилтай байлгах 

зорилгоор алхам ба хариу үйлдлийн 

хэмжлийн цэгүүдийг жишиг цэгт буцаан 

шилжүүлэх замаар эдгээр хэмжлийг 

нэгтгэнэ. Энэ арга нь нэгж алхмын функц f1(t) 

дэх алхмыг өөрчилсөн хугацаа t ба тайлагнах 

хугацааны аль нэг мөчид харилцан 

хамаарлыг удирдаж өөрчилдөг юм. Алхмыг 

өөрчлөх нэг туршилтын хувьд нэгж алхмын 

функцийн хугацааг тайлагнах хугацаатай  

таарах байдлаар тохируулна. Алхмыг 

өөрчлөх дараа дараагийн туршилтуудыг 

хийхдээ нэгж алхмын функцийн хугацаа нь 

тайлагнасан хугацааны  дараа таарах 

байдлаар хийх бөгөөд энэ хоёр хугацааны 

хоорондын зай нь тайлагнах мужийн улам 

бүр ихэссэн  хувьтай тэнцэх байдлаар хийнэ. 

Өөрөөр хэлбэл, тайлагнах хугацааг  tr гэж, 

тайлагнах мужийг Т гэж, хийх туршилтын 

тоог n гэж үзвэл эхний туршилтыг f1(tr) 

функцтэй хийнэ. Дараагийн туршилтыг 

f1(tr+T/n) функцтэй, түүнийг дараагийнхыг 

f1(tr+2T/n) функцтэй гэх мэтээр хийсээр n 

дүгээр туршилтыг f1(tr+(n-1)T/n) функцтэй 

хийнэ. Үр дүнд нь гарсан хэмжлийн цэгүүдийг 

relative to the reporting times can be used 

to achieve this result. This "equivalent 

time sampling" approach can achieve the 

required measurement resolution. In 

effect, this technique moves the time that 

the step is applied to derive points on the 

measurement to "fill in" a curve. The PMU 

measurement reports are at fixed points 

in time relative to the UTC second, so 

moving the steps a fraction of the 

reporting interval gives reports at different 

points on the measurement curve. These 

measurements are combined by 

translating the step and response 

measurement points back to the 

reference point to give a step response 

result with a time resolution less than the 

reporting interval. This technique controls 

the relation between the step time t in the 

unit step function f1(t) and one of the 

reporting times. The unit step function 

time is adjusted to fall on a reporting time 

for one step test. Successive step tests 

are performed with the unit step function 

times falling at increasing fractions of a 

reporting interval after a reporting time. 

Thus, if tr is a general reporting time, T is 

the reporting interval, and n is the number 

of tests to be performed, one test is 

performed with a f1(tr). The next test is 

performed with a f1(tr+T/n), and the next 

with a f1(tr+2T/n), and so on until the nth 

test is performed with a f1(tr+(n-1)T/n). 

The resulting measurement points are 

interleaved by aligning all of the steps at 

the same point and combining the 

measurements with their corresponding 

offsets from the step. This gives an 

equivalent measurement of step 

response with a time resolution of T/n. In 

general, an accurate measurement of the 

PMU response time, the delay time, and 

the overshoot percentage can be made 

with n = 10 (however for low reporting 
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дараах байдлаар давхарлана: алхмыг 

өөрчилсөн бүх хугацаануудын нэг цэгт 

эхэлсэн байдлаар зэрэгцүүлж, хэмжлүүдийг 

ба алхмыг өөрчилснөөс болж шилжин 

өөрчлөгдсөн холбогдох утгуудыг нэгтгэнэ. 

Ингэснээр алхмыг өөрчилсний хариу 

үйлдлийн эквивалент хэмжлийг T/n 

хугацааны нягтшилтайгаар гаргана. Ихэнх 

тохиолдолд n = 10 байхад ФХТ-ийн хариу 

үйлдлийн хугацааг, хоцролтын хугацааг ба 

хэтэрсэн хэсгийн хувийг алдаагүй хэмжиж 

гаргах боломжтой (гэхдээ тайлагнах 

давтамж нь бага учраас туршилтын үр дүн нь 

тодорхойгүй гарч болох үед n = 20 зэрэг илүү 

өндөр тоог ашиглах хэрэгтэй). Эдгээр 

хэмжилд зориулсан хил хязгаар тогтоохын 

тулд Fs/n гэсэн хоёр хэмжлийн хооронд 

шугаман интерполяцыг ашиглах хэрэгтэй. 

Долгионы хэлбэр өөрчлөгдсөн хэсгийн эхлэл 

ба төгсгөлд хоёуланд нь хэтэрсэн ба дутсан 

утгуудыг хэмжинэ. Синхрофазорын алхмыг 

өөрчлөх туршилтын хувьд долгионы хэлбэр 

нь туршилтын үед ФХТ тайлагнасан 

фазорын далайцын хэмжээнүүдийн эсвэл 

фазуудын дараалал байх бөгөөд шилжилт 

нь далайцын хэмжээний эсвэл фазын 

алхмын өөрчлөлт байна.  

rates where the test result may be 

indeterminate, higher numbers for 

interleaving – such as n = 20 – should be 

used). To determine the boundaries for 

these measurements, linear interpolation 

should be used between two Fs/n 

measurements. Overshoot and 

undershoot are measured on either side 

of a waveform transition. In the case of the 

synchrophasor step tests, the waveform 

is the sequence of phasor magnitudes or 

phases reported by the PMU under test 

and the transition is a step change in 

magnitude or phase respectively. 
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C.5-р зураг – t = 0 байх мөчид далайцын хэмжээний алхмын өөрчлөлтийг хэмжсэн 

жишээ 
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Figure C.5 – Example of step change measurements using a magnitude step at t = 0 

С.5-р зурагт тайлагнасан утгуудыг 

харуулахдаа долгионы хэлбэрийн дагуу 

босоо шугамын дээр байгаа цэгүүдээр 

төлөөлсөн болно. Хариу үйлдлийн 

үргэлжилсэн шугамыг тогтоохдоо дээр 

тайлбарласан эквивалент хугацааны сорьц 

авах аргаар тогтооно. Хариу үйлдлийн 

хоцролтын хугацаа гэдэг нь далайцын 

хэмжээ эсвэл фазын алхмын өөрчлөлтийн 

50 %-тай тэнцэж буй хэмжлийн цэг хүртэлх 

хугацаа юм. Хариу үйлдлийн хугацаа гэдэг 

In Figure C.5 reported values are 

represented by the dots along the 

waveform on top of a vertical line. The 

continuous response line will be 

determined by the equivalent time 

sampling described above. The response 

delay time is the time that the 

measurement equals 50 % of the step 

change in magnitude or phase. The 

response time is the difference between 

the times that the interpolated 
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бол интерполяц хийсэн хэмжил нь алдаагүй 

байдлын тодорхой заасан хязгаараас хэтрэн 

гарсан мөч ба тус хязгаарт эргэн ороод 

дахин хэтрээгүй мөч хоорондын хугацаа юм. 

 

С.5-р зураг дээр хариу үйлдлийн хугацаа, 

хоцролтын хугацаа ба хэтэрсэн хэсгийн 

хэмжлийг харуулсан болно. Хариу үйлдлийн 

хугацааг алдааны хэмжлээс тогтоодог (энд 

ВНА-г ашигласан, гэхдээ ДА ба ДӨХА-г 

үүнтэй төстэйгөөр ашиглана). Хоцролт ба 

хэтэрсэн хэсэг нь алхмыг өөрчилсөн 

параметрийн муруйгаас хамаарч 

тогтоогддог.  Хэтэрсэн хэсгийн хамгийн их 

утга нь эцсийн утгын дээр эсвэл доор байж 

болно (алхмын өөрчлөлт эерэг эсвэл сөрөг 

байхаас хамаарч), түүнчлэн хоцролын 

хугацаа нь эерэг эсвэл сөрөг байж болно 

(хариу үйлдэл нь фазор/давдамж/ДӨХ-ны 

тооцоолж гаргасан утга дээр суурилж гардаг 

тул 50 %-ийн утгад хүрсэн хугацаа нь алхам 

өөрчлөх үйлдэл хийсэн бодит мөчөөс 

тооцвол бага зэрэг өөр өөр байж болно). 

 

С.5 Гармоник гажилтын туршилтын  

сигналын фазууд 

Тогтсон төлөв байдалтай үеийн туршилтад 

зориулсан оролтын сигналуудыг 6.3-т 

математик байдлаар тодорхойлсон. 

Оролтын сигналуудын гурван фазыг эерэг 

дарааллаар харуулсан. Давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хөндлөнгөөс оролцож буй  

сигналын  туршилтын хувьд хөндлөнгөөс 

саад болж буй сигнал мөн эерэг 

дараалалтай гэж тодорхойлдог. Гэхдээ 

гармоник гажилтын туршилтын хувьд 

гармоник сигнал  нь дандаа эерэг 

дараалалтай байдаггүй.  

 

Гармоник гажилтын туршилтын хувьд гурван 

фазын тэнцвэржсэн системийг ашигладаг 

бөгөөд гармоник дараалал нь оруулж буй 

гармоник тооноос хамаарч эергээс сөрөг, 

сөргөөс тэг болох мөчлөгтэй байна. Өөрөөр 

measurement leaves the specified 

accuracy limit and the time it returns to 

and remains within that limit. 

 

 

Figure C.5 illustrates response time, 

delay time, and overshoot 

measurements. Response time is 

determined from the error measurement 

(here TVE, but FE and RFE are done 

similarly). Delay and overshoot are 

determined by the curve of the parameter 

being stepped. The maximum overshoot 

may be over or under the final value 

(corresponding to positive and negative 

steps), and the delay time may be positive 

or negative (since the response is based 

on the estimated 

phasor/frequency/ROCOF value, the time 

of 50 % response may vary a little from 

the time of the actual step input). 

 

 

 

С.5 Harmonic distortion test signal 

phasing 

Input signals for steady-state tests are 

specified mathematically in 6.3. Three 

phases of input signals are shown in 

positive sequence. For the out-of-band 

interfering signals test, the interfering 

signal is also specified to be positive 

sequence. However, for the harmonic 

distortion test, the harmonic signals are 

not always positive sequence. 

 

 

 

 

For harmonic distortion tests, a balanced 

three-phase system is used and the 

harmonic sequence will cycle from 

positive to negative to zero depending on 

the harmonic number being injected. In 
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хэлбэл фаз тус бүрийн цахилгаан эрчим 

хүчний суурь сигнал нь эерэг болох чиглэлд 

тэгийг дайрах үед оруулсан гармоник сигнал 

нь мөн эерэг болох чиглэлд тэгийг гаталж 

байх хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд хоёрдугаар 

гармоник нь сөрөг дараалалтай, гуравдугаар 

гармоник нь тэг дараалалтай, дөрөвдүгээр 

гармоник нь эерэг дараалалтай байна. С.1-р 

хүснэгтэд харуулсны дагуу тавдугаар 

гармоник нь сөрөг дараалалтай байна гэх 

мэтээр энэ мөчлөг дахин давтагдана. 

  

other words, when the fundamental power 

signal of each phase crosses zero in the 

positive going direction, the injected 

harmonic signal should also be crossing 

zero in the positive direction. In this case, 

the second harmonic will be negative 

sequence, the third harmonic will be zero 

sequence, and the fourth harmonic will be 

positive sequence. The cycle repeats with 

the fifth harmonic being negative 

sequence and so on, as shown in Table 

C.1. 

C.1-р хүснэгт – Гурван фазын тэнцвэржсэн систем дэх гармоник фазын дараалал 

Гармоник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Дараалал + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Гармоник 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Дараалал + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Гармоник 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Дараалал + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Гармоник 46 47 48 49 50  

Дараалал + – 0 + – 
 

 

Table C.1 – Harmonic phase sequence in a balanced three-phase system 

Harmonic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sequence + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Harmonic 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Sequence + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Harmonic 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Sequence + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 + – 0 

Harmonic 46 47 48 49 50  

Sequence + – 0 + – 
 

С.6 ДӨХ-ны хязгаарууд 

 

С.6.1 Ерөнхий зүйл 

М ангилалд зориулсан ДӨХА-ны хязгаарыг 

гармоник гажилтын туршилт ба давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хөндлөнгөөс оролцож буй 

сигналын  (ДЗГ) туршилтын хувьд тогтоож 

өгөөгүй. Фазор эсвэл давтамжийн хэмжил 

дээр үндэслэлгүй хязгаарлалт тавихгүйгээр 

эдгээр туршилтын ДӨХ-д зориулсан ашигтай 

й хязгаарыг тогтоох боломжтой гэдгийг 

батлах хэмжээнд ДӨХ-ны хэмжлийг 

С.6 ROCOF limits 

 

С.6.1 General 

Limits for RFE for M class were not 

established for the harmonic distortion 

and out-of-band interfering signal (OOB) 

tests. The requirements for applications 

that use ROCOF measurement are not 

well enough developed at the time of this 

document’s publication to ensure that 

useful limits for ROCOF in these tests can 

be established without unjustified 
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ашигладаг хэрэглээнүүдэд зориулсан 

шаардлагууд нь энэ стандартыг нийтлэх үед 

хангалттай боловсронгуй болоогүй байсан. 

Хэрэглэгчдийг хамгийн сайн, баттай 

мэдээллээр хангахын тулд энэ стандарт нь 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн ба өргөнөөр 

ашигладаг фазор ба давтамжийн хэмжилийг 

анхаарч үзсэн. Гэхдээ ДЗГ ба гармоник 

гажилтын туршилтад зориулж тодорхойлж 

өгсөн сигнал  зэрэг хөндлөнгөөс саад болж 

буй синусоид сигналын  хувьд ДА-д 

зориулсан хязгаар байна гэдэг нь ДӨХА-д 

зориулсан хязгаар гэдгийг шууд бусаар 

илэрхийлнэ. Энэ харилцааны талаар С.6-р 

зүйлд тусгасан. 

 

Хэрэв давтамж ба ДӨХ-ны хэмжилд 

шүүлтүүр хэрэглээгүй бол давтамжийн 

алдаа (ДА)-нд зориулсан хязгаар нь ДӨХ-ны 

алдаа (ДӨХА)-нд зориулсан алдаа байна 

гэсэн үг бөгөөд түүнийг дараах томьёогоор 

олно. 

constraint on the phasor or frequency 

measurement. To best serve the user 

community, this document focuses on 

phasor and frequency measurement, the 

use of which is well established and 

widely used. However, for sinusoidal 

interfering signals such as those 

prescribed for the OOB and harmonics 

tests, the limit on FE also implies a limit 

on RFE. This relationship is explored in 

Clause C.6. 

 

 

 

 

 

If no filtering is applied to the frequency 

and ROCOF measurements, the limit on 

frequency error (FE) implies limit on 

ROCOF error (RFE), which is: 

 

                                       (C.4) 

                                       (C.4) 

Үүнд: 

fint нь хөндлөнгөөс саад болж буй сигналын 

эсвэл түүнийг буруу таньсан сигналын 

давтамж; 

f0 нь системийн хэвийн давтамж. 

 

Жишээ нь: хоёрдугаар гармоник нь f0 = 50 Гц 

(100 Гц) байх үед ялгавар нь (100 − 50) 50 Гц 

байх бөгөөд үүний үр дүнд гарах шууд 

бусаар илэрхийлсэн хязгаар нь 7,85 Гц/с 

байна. Өөрөөр хэлбэл 100 Гц-ийн 

гармоникоос болж яг 0,025 Гц-ийн 

давтамжийн алдаа бүхий ДА-ны хязгаартай 

байгаа ФХТ нь 7,85 Гц/с-тэй тэнцэх ДӨХ-ны 

алдааг үүсгэнэ.  

 

Өөр нэг жишээ татвал, f0 = 60 Гц байх үеийн 

20-р гармоник буюу 1 200 Гц-ийг авч үзье. 

Хэрэв түүнээс сорьц авахдаа D хавсралтад 

where 

fint is the frequency of an interfering signal 

or its alias; 

 

f0 is the nominal system frequency. 

 

For example, for the 2nd harmonic of f0 = 

50 Hz (100 Hz), the difference (100 − 50) 

is 50 Hz, and the resulting implied limit is 

7,85 Hz/s. In other words, a PMU which is 

at the FE limit with exactly 0,025 Hz 

frequency error due to the 100 Hz 

harmonic will produce a ROCOF error 

(RFE) of 7,85 Hz/s. 

 

 

As another example, consider the 20th 

harmonic of f0 = 60 Hz which is 1 200 Hz. 

If it is sampled at 960 sps as in Annex D, 
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заасантай ижил нэг секундэд 960 сорьц авах 

давтамжтайгаар авбал гармоникийг 240 Гц 

(= 1 200 – 960) байна гэж буруу таних бөгөөд 

энэ тохиолдолд ялгавар нь (240 – 60) 180 Гц 

байна. Энэ гармоникоос болсон 0,025 Гц-ийн 

ДА-ны хувьд шууд бусаар илэрхийлсэн 

ДӨХА-ны хязгаар нь 28,3 Гц/с байна (0,025  

2  180). 

 

Ийнхүү гарган авах арга нь ДӨХ-ны 

тооцоололд шүүлтүүр хэрэглээгүй гэсэн 

нөхцөл дээр суурилж ДА-ны ба ДӨХА-ны 

хязгааруудыг харилцан хамааралтай 

болгосон болно. Шүүлтүүр хэрэглэвэл ДӨХ-

д нэмэлт хоцролт бий болгох бөгөөд 

ингэснээр (1) хэмжлийн хугацааг байдал 

алдагдана, эсвэл (2) хэмжлийн багцыг 

тайлагнах хугацааг хойшлуулах 

шаардлагатай болно, эсвэл (3) ДӨХ-ыг тусад 

нь тайлагнах шаардлагатай болно. Эдгээр 

шалтгаанаас болж хамгийн бага хэмжээний 

фазорын хоцролттой, хугацааг  нь 

зэрэгцүүлсэн хэмжлийн багцыг энэ 

стандартад зөвшөөрч байна. Энд шүүлтүүр 

хэрэглэнэ гэж тооцоогүй болно. 

 

Давтамж ба ДӨХ нь зөвхөн фазорт зориулж 

тодорхой заасан давтамжийн дээд, доод 

ижил хязгаарын хувьд л хэмжлийн 

хязгааруудтай нийцэж байх шаардлагатай. 

Гэхдээ ихэнх давтамж ба ДӨХ-ны хэмжлийг 

үүнээс нэлээд өргөн дээд, доод хязгаарын 

хүрээнд амжилттай хийх боломжтой байдаг. 

Борлуулагчид нь өөрсдийн ФХТ-ийн 

хэмжлийг тайлагнах дээд, доод хязгаарын 

хүрээг бодит байдал дээр хэрэглэх 

боломжтой хамгийн өргөн хүрээ болгон 

өргөсгөх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. 

 

C.6.2 Гарган авах арга 

Хөндлөнгөөс оролцож буй синусоид 

сигналыг (нэг давтамжтай, нам далайцтай 

синусоидыг) төлөөлөхдөө фазорыг 

тооцоолж гаргахад ашигладаг үндсэн 

the harmonic will be aliased to 240 Hz (= 

1 200 – 960), and the difference here (240 

– 60) is 180 Hz. The resulting implied RFE 

limit is 28,3 Hz/s for an FE of 0,025 Hz due 

to this harmonic (0,025  2  180). 

 

 

 

 

This derivation relates the limits of FE and 

RFE based on the assumption that no 

filtering is applied to the ROCOF 

computation. Filtering will create 

additional delay in ROCOF which: (1) 

misaligns the measurement, or (2) 

requires delaying reporting the 

measurement set, or (3) requires 

separate ROCOF reporting. For the 

reasons cited above, this document 

supports a time aligned measurement set 

with minimal phasor delay, so filtering is 

not assumed. 

 

 

 

 

Frequency and ROCOF are required to 

comply with the measurement limits only 

over the same range of frequencies 

specified for phasors. However, most 

frequency and ROCOF measurements 

will operate successfully over a much 

wider range. Vendors are encouraged to 

extend their measurement reporting over 

the widest practical range. 

 

 

 

 

C.6.2 Derivation 

Interfering sinusoidal signals (single 

frequency, low amplitude sinusoids) can 

be represented as a combination of 

(equal) angle and amplitude modulation 
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косинусийн (тэнцүү) өнцөг ба далайцын 

модуляцын хослол байдлаар төлөөлөх 

боломжтой.  

 
ТАЙЛБАР: Далайцын модуляц хийхэд 

нийлбэрийн ба ялгаврын (фаз нь таарсан) 

хажуугийн зурвасууд бий болох бөгөөд нарийн 

зурвасын өнцгийн модуляц хийхэд нийлбэрийн 

ба ялгаврын хажуугийн зурвасууд бий болно (фаз 

нь таарсан нэг ба фаз нь таараагүй нэг). Ижил 

давтамж ба далайцтай байх үед энэ хоёр 

модуляцыг хоёуланг хийвэл фаз нь таарсан нэг 

хажуугийн зурвасыг фазын эсрэг бүрэлдэхүүн 

хэсэг хүчингүй болгох тул зөвхөн нэг хажуугийн 

зурвас үлдэнэ. Энэ спектр нь нэмэлт ганц 

давтамжийг бий болгодог спектртэй ижил юм. 

 

Хөндлөнгөөс саад болж буй синусоид 

сигналыг дараах байдлаар төлөөлөх 

боломжтой. 

 

of the basic cosine from which the phasor 

is computed. 

 

 
NOTE Amplitude modulation produces sum 

and difference sidebands in phase, and 

narrowband angle modulation produces sum 

and difference sidebands, one in phase and 

one out of phase. When both modulations are 

present at the same frequency and amplitude, 

the anti-phase component cancels one in 

phase so only a single sideband is left. This is 

the same spectrum as additive single 

frequency produces. 

 

 

The interfering sinusoidal signal can be 

represented as: 

 

                         (C.5) 

Үүнд: 

ω нь хөндлөнгөөс оролцож буй сигналын  

давтамж; 

ω0 нь системийн тооцоот давтамж. 

AM нь хөндлөнгөөс оролцож буй нэг 

давтамжтай сигналын далайц.  

 

Фазын эсрэг бүрэлдэхүүн хэсгээс болж 

хүчингүй болохын тулд Aa = AM байх 

шаардлагатай. Далайцын модуляц нь 

давтамжид нөлөөлөхгүй учир түүнийг авч 

хэлэлцэхгүй. Давтамж бол бие даасан 

хувьсагч болох косинусийн уламжлал (4.4-

Ийг үзнэ үү) тул энэхүү модуляц хийсэн 

сигналын давтамж нь дараах хэлбэртэй 

байна. 

where 

ω is the interfering signal frequency; 

ω0 is the nominal system frequency. 

AM is the single frequency interfering 

signal amplitude.  

 

 

Anti-phase cancellation requires Aa = AM. 

The amplitude modulation has no effect 

on the frequency and is ignored. 

Frequency is the derivative of the cosine 

argument (see 4.4) so the frequency of 

this modulated signal is: 

 

                      (C.6) 

Хэвийн (f0) утгаас хамгийн ихээр хазайсан 

давтамж нь 

The peak deviation of frequency from 

nominal (f0) is 

                                                     (C.7) 
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байна. Үүнд F нь fM-тэй ижил нэгжтэй байна. 

Өөрөөр хэлбэл, хэрэв fM нь Гц-ээр байгаа 

бол F нь ч Гц-ээр байна. ДӨХ-ыг олохын 

тулд давтамжийг өөр хэлбэрт оруулбал ((8)-

р тэгшитгэл): 

where F is in the same units as fM, i.e. if 

fM is in Hz, so is F. Differentiating the 

frequency to obtain ROCOF (see 

Equation (8)) gives: 

 

                                (C.8) 

                                (C.8) 

болно. ДӨХ-ны алдааны хамгийн их утгыг 

олохын тулд (C.7)-р тэгшитгэлийг орлуулбал: 

Substituting Equation (C.7) to get the 

maximum ROCOF error: 

                                                (C.9) 

                                              (C.9) 

болно. Энэ уламжлалд орсон модуляц хийж 

буй давтамж fM нь системийн давтамж f0 ба 

(буруу таньсан) хөндлөнгөөс саад болж буй 

сигнал хоорондын ялгавар юм. Түүнчлэн, энэ 

тохиолдолд ДӨХ нь хөндлөнгөөс оролцож 

буй сигнал үүссэн хүсээгүй үр дүн учир 

(өөрөөр хэлбэл ДӨХ нь тэг байх хэрэгтэй) 

ДӨХА = ДӨХ байна. 

 

C.7 ФХТ-ийн тайлангийн хоцролт  

ФХТ-ийн тайлангийн хоцролт  гэдэг нь 

хэмжил хийсэн мөчөөс авахуулаад хэмжлийг 

ФХТ-өөс илгээсэн мөч хүртэлх хамгийн их 

хугацааны муж гэж ойлгож болно. Үүнийг 

тогтоохдоо ФХТ-ийн тайлангийн хугацааны 

тэмдэглэл ба тухайн тайлан нь гаралтын 

портыг орхиж эхэлсэн хугацаа (5.2.5 ба 6.7-г 

үзнэ үү) хоёрыг хооронд нь харьцуулах 

замаар тогтооно. Тайлан нь ФХТ-ийн 

гаралтын  портыг орхисон хугацааг хэмжихэд 

хэцүү байж болно, гэхдээ туршиж буй ФХТ-

ийн гаралтын  порттой шууд холбогдсон 

систем дээрх оролтын порт дээр зурвас 

мэдээ ирсэн хугацааг хэмжих замаар түүнийг 

шууд бусаар хэмжих боломжтой. Учир нь 

ийм зохион байгуулалттай системийн хувьд 

портоос порт хүртэл шилжих хугацаа нь маш 

богино байдаг ба энэ туршилтын хувьд 

зөвшөөрөгддөг 2 миллисекундийн 

тодорхойгүй байдлын хязгаарт хангалттай 

багтдаг.  

In this derivation, the modulating 

frequency fM is the difference between the 

system frequency f0 and the (aliased) 

interfering signal fint. And, since the 

ROCOF here is an undesired result of an 

interfering signal (i.e., ROCOF should be 

zero), RFE = ROCOF. 

 

 

C.7 PMU reporting latency 

PMU reporting latency may be thought of 

as the maximum time interval from when 

the measurement is made until the 

measurement is sent from the PMU. It is 

evaluated by comparing the difference 

between the timestamp in a PMU report 

and the time that the report begins to 

leave the output port (see 5.2.5 and 6.7). 

It may be difficult to measure the time the 

report leaves the PMU output port, but it 

can be measured indirectly by measuring 

the message arrival time on the input port 

on a system connected directly to the 

output port of the PMU under test. The 

port-to-port transition time of this setup is 

very small, and well within the 2 ms 

uncertainty allowed for this test. 
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ФХТ-ийг хэрэгжүүлсэн ихэнх тохиолдолд 

тайлан гаргахад ашигладаг хугацаа нь UTC 

хугацаанд захирагддаг, харин тайлагнах үйл 

ажиллагааны харилцаа холбооны системийн 

хугацаа нь ихэнхдээ UTC хугацаанд 

захирагддаггүй. Энэ байдлын дүнд 

хэмжлийн хоцролт нь хугацаа өнгөрөх тусам 

аажмаар шилжин өөрчлөгдөх магадлалтай. 

Тийм учраас хамгийн их утгыг нь тогтоох 

хүртэл хэмжлийн хоцролтыг хэмжих 

шаардлагатай. 

In typical PMU implementations, the clock 

which is creating reports is disciplined to 

UTC, but the clock driving the reporting 

communications system is often not 

disciplined. The effect of this is that the 

measurement latency will likely drift over 

time. For this reason, measurement 

latency is required to be measured until 

the maximum value has been determined. 

 

 
 

C.6-р зураг – ФХТ-ийн тайлангийн хоцролтын  жишээ (ФХТ-ийн бодит хэмжил) 
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Figure C.6 – PMU reporting latency example (actual PMU measurement) 

 

С.6-р зураг нь 300 с-ийн турш ФХТ-ийн 

тайлангийн хоцролтын  хэмжлүүдийг 

харуулж буй график юм. Эдгээр хэмжлийг 

30/с-ийн давтамжтайгаар хийсэн. Өргөн хар 

зурааснууд нь богино хугацааны 

хэлбэлзлийг харуулж байгаа бөгөөд тэдгээр 

нь доод цэгээсээ дээд цэг хүртлээ 0,75 

миллисекунд орчим үргэлжилнэ. Гэхдээ 

эдгээр хэлбэлзэл нь эерэг чиглэлд нийтдээ 

мөн шилжин өөрчлөгдөж байсан бөгөөд 130 

с тутамд анхны байдалдаа эргэн орж байсан. 

Анхны байдалдаа эргэн орохын өмнө 

ажиглагдсан тухайн хэсгийн хамгийн их утга 

нь тайлангийн хоцролт  болгон ашиглах утга 

юм. Энэ жишээний хувьд эерэг чиглэлд 

шилжин өөрчлөгдөж байсан тул хамгийн их 

утга нь анхны байдалдаа эргэн орохын 

дөнгөж өмнө ажиглагдана. Гэхдээ сөрөг 

чиглэлд шилжин өөрчлөгдөх магадлал ижил 

байдаг бөгөөд тэр тохиолдолд хамгийн их 

утга нь анхны байдалдаа эргэн ормогц 

ажиглагдана. Хэмжлийн хоцролт  нь тухайн 

хэсгийн хамгийн их утгадаа хүрсэн эсэхийг, 

эсвэл хоцролт нь дээш эсвэл доош чиглэн 

өөрчлөгдөж байгааг тогтоохын тулд дор хаяж 

20 мин-ын турш ажиглах шаардлагатай гэж 

Figure C.6 is a plot of a PMU reporting 

latency measurement over a 300 s time 

interval. The measurements are made at 

a 30/s rate. The wide black lines show the 

short term variations which are about 0,75 

ms peak-to-peak; however, there is also 

an overall positive drift that resets about 

every 130 s. The local maximum 

observed just before reset is the value to 

use for the reporting latency. This 

example has a positive trend so the 

maximum is before the reset; it is just as 

likely that the drift will have a negative 

trend and the maximum will be just after 

reset. This document requires an 

observation interval of at least 20 min to 

determine if the measurement latency has 

reached a local maximum or the latency is 

trending upward or downward. If no local 

maximum is reached during the first 20 

min, and the latency is trending upward 

and downward, subclause 6.7 of this 

document requires that testing continue 

until a local maximum has been reached. 
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энэ стандартад заасан. Эхний 20 мин-ын 

дотор тухайн хэсгийн хамгийн их утгад 

хүрээгүй бөгөөд хоцролт  нь дээш эсвэл 

доош чиглэн өөрчлөгдөж байгаа бол энэ 

стандартын 6.7-д заасны дагуу тухайн 

хэсгийн хамгийн их утгад хүрэх хүртэл 

туршилтыг үргэлжлүүлэх шаардлагатай.  
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D хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Жишиг сигнал боловсруулах загварууд 

 

D.1 Ерөнхий зүйл 

D хавсралт нь энэ стандартад заасан 

гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг тодорхойлох 

ба шалгахад ашигласан жишиг сигнал 

боловсруулах загваруудыг танилцуулна. 

Үүнийг зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилгоор 

тусгаж байгаа бөгөөд синхрофазорыг 

барагцаалж гаргах цорын ганц (эсвэл зөвлөж 

буй) арга гэсэн үг биш болно. Энэ 

хавсралтын зорилго бол гүйцэтгэлийн 

шаардлагуудыг ойлгоход ба тэдгээр утгад 

хүрэх боломжтой гэдгийг батлахад ашиглах 

нийтлэг суурийг бий болгох явдал юм. 

 

Синхрофазорыг гаргаж авах ерөнхий аргад 

зориулсан жишиг загварыг D.2-р зүйлд 

тусгасан. Энэ загвар нь D.5-р ба D.7-р зүйлд 

танилцуулсан алгоритмуудад зориулсан 

загвартай ижил. 

 

Фазор, давтамж ба ДӨХ-ны барагцаалсан 

утгуудыг хугацааны тамгатай 

зэрэгцүүлэхийн тулд ФХТ-өөс гарсан 

өгөгдлийн хугацааг залруулах асуудлыг D.3-

р зүйлд тусгасан.  

 

Нэг фазын гурван фазорын барагцаалсан 

утгуудаас эерэг дараалалтай фазорыг 

барагцаалж гаргах болон эерэг дараалалтай 

фазораас давтамж ба ДӨХ-ыг хэрхэн 

барагцаалж гаргах талаар D.4-р зүйлд 

тайлбарласан. 

 

D.5-р, D.6-р ба D.7-р зүйлд Р ангиллын ба М 

ангиллын жишиг загваруудыг ба 

шүүлтүүрийн талаарх дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг тусгасан. Шүүлтүүр ашиглах ба 

сорьцын тоог бууруулах замаар ФХТ-ийн 

өгөгдлийн давтамжийг (тайлагнах 

Annex D 

(informative) 

 

Reference signal processing models 

 

D.1 General 

Annex D presents the reference signal 

processing models used to develop and 

verify performance requirements in this 

document. It is given for information 

purposes only, and does not imply being 

the only (or recommended) method for 

estimating synchrophasors. Its purpose is 

to establish common ground for 

understanding performance requirements 

and confirming their achievability. 

 

 

 

Clause D.2 includes a reference model for 

the general synchrophasor derivation. 

This model is the same for the algorithms 

presented in Clauses D.5 and D.7. 

 

 

Clause D.3 discusses time compensation 

of the PMU output so the phasor, 

frequency, and ROCOF estimates are 

aligned with the time stamp. 

 

 

Clause D.4 describes the estimation of 

the positive sequence phasor from the 

three single-phase phasor estimates and 

how to estimate frequency and ROCOF 

from the positive sequence phasors. 

 

 

Clauses D.5, D.6 and D.7 describe the P 

class and M class reference models, 

including filter details. Clause D.8 

discusses a method of reducing the PMU 

data rate (reporting rate) using filtering 

and decimation. 
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давтамжийг) бууруулах аргын талаарх 

мэдээллийг D.8-р зүйлд тусгасан. 

 

Фазор, давтамж ба ДӨХ-ны барагцаалсан 

утгуудад нөлөөлдөг (1) хугацааг 

зэрэгцүүлсэн байдал, (2) тайлангийн 

хоцролт  ба (3) шуугианаас ангид байх 

байдал гэсэн харилцан хамааралтай гурван 

хүчин зүйлийн тэнцвэрийг олох талаар 

тооцож үзэх хэрэгтэй асуудлуудыг D.9-р 

зүйлд тайлбарласан. Фазор, давтамж ба 

ДӨХ-ны тооцоолсон утгуудын нарийвчлал ба 

шуугианаас ангид байх байдал нь ФХТ-ийн 

хариу үйлдлийн хугацаатай ямар харилцан 

хамааралтай болохыг мөн D.9-р зүйлд 

тусгасан. 

 

D.2 Синхрофазорыг тооцоо хийх үндсэн 

загвар 

ФХТ дотор голдуу хийгддэг өгөгдөл 

боловсруулах алхмуудыг D.1-р зурагт 

харуулав. Үнэмлэхүй (абсолют) жишиг 

хугацаатай синхрон болгосон үед тогтмол 

давтамжтайгаар сорьц авч, түүний дараа  

хэвийн  давтамжийн  зөөвөрлөгчтэй 

комплекс үржүүлэх үйлдэл хийнэ гэж энэ 

зурагт тооцсон. Хянаж буй давтамжтай үед 

сорьц авах, хянаж буй давтамжийн 

зөөвөрлөгчийг хэрэглэх эсвэл шугаман бус 

байдлаар барагцаалж гаргах арга зэргийг 

ашиглаж өөр байдлаар хэрэгжүүлэх мөн 

боломжтой бөгөөд эдгээрийг энэ стандартад 

зөвшөөрсөн болно. Тухайн алгоритм ба 

сорьц авах цонхноос хамаараад энэ 

хувиргалтын үр дүнд гарах өгөгдөл нь анх 

сорьц авсан давтамжтай ижил эсвэл түүнээс 

бага байж болно. 

 

 

 

 

Clause D.9 describes trade-offs that need 

to be considered which affect the noise 

immunity, reporting latency, and time 

alignment of the phasor, frequency, and 

ROCOF estimates. Clause D.9 also 

discusses the accuracy and noise 

immunity of phasor, frequency, and 

ROCOF estimates in relation to the 

response time of the PMU. 

 

 

 

 

 

D.2 Basic synchrophasor estimation 

model 

Figure D.1 shows typical processing 

steps performed within the PMU. It 

assumes fixed frequency sampling 

synchronized to an absolute time 

reference, followed by complex 

multiplication with the nominal frequency 

carrier. Other implementations using 

frequency tracked sampling, frequency 

tracked carrier or nonlinear estimation 

methods are also possible and are 

permitted by this document. Depending 

on the algorithm and windowing, the 

output from this conversion may be at the 

original sample rate or lower. 
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D.1-р зураг – ФХТ-ийн фазорын сигнал боловсруулах загварын нэг фазын секц 

 

 
 

Figure D.1 – Single phase section of the PMU phasor signal processing model 

 

Цахилгаан эрчим хүчний сигналын нэг 

фазын сорьцуудаас бүрдсэн олонлог {xi} 

өгөгдсөн байхад i дугаар сорьцийн хугацаанд 

хамаатай синхрофазорыг барагцаалж 

гаргасан утга X(i) нь дараах тэгшитгэлтэй 

байна: 

Given a set of samples of a single phase 

of the power signal {xi}, the synchrophasor 

estimate X(i) at the ith sample time is: 

 

                         (D.1) 

                                                      (D.2) 
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Үүнд: 

G     нь нэмэгдэл; 

ω0 нь өнцгийн давтамж 2πf0. Үүний f0 нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

хэвийн давтамж (50 Гц эсвэл 60 Гц); 

N нь ИХтХҮ буюу FIR шүүлтүүрийн зэрэг 

(шүүлтүүрийн гаралтын тоо нь N + 1 

байна); 

Δt нь сорьц авах муж  (1/сорьц авах 

давтамж); 

xi нь хугацаа t = i Δt байх үеийн долгионы 

сорьц. Үүнд t = 0 байгаа хугацаа нь, 

хасах мөчтэй давхацна; 

W(k) нь нам давтамжийн шүүлтүүрийн 

коэффициентууд (P эсвэл M ангилалд 

таарсан шүүлтүүрээс хамаараад өөр 

өөр). 

 

(D.1)-р тэгшитгэл нь D.1-р зурагт харуулсан 

комплекс демодуляц хийх (анхны сигнал 

сэргээх) ба нам давтамжийн шүүлтүүрээр 

шүүх үйлдлийг төлөөлж байгаа болно. 

exp(−j(i + k)tω0) нь Эйлерийн тэгшитгэл 

бөгөөд дээрх D.1-р зурагт харуулсан фазын 

90 хэмийн ялгаатай (синус ба косинус) 

сигналыг хэлбэлзлээр орж ирсэн өгөгдлийг 

үржүүлэх үйлдэл үүнд орсон. Нам 

давтамжийн шүүлтүүрээр шүүх 

коэффициент (W(k))-ыг хэрэглэхдээ D.1-р 

зурагт харуулсны дагуу комплекс демодуляц 

хийсний үр дүнд гарсан бодит ба хуурмаг 

өгөгдөлд тус тусад нь хэрэглэх боломжтой.  

 

D.3 Нам давтамжийн шүүлтүүрийн 

бүлгийн хоцролтонд тааруулж хугацааны 

тэмдэглэлийг залруулах 

ФХТ-өөс гарсан өгөгдлийн хугацааны 

тэмдэглэл нь цахилгаан эрчим хүчний 

системийн сигналыг ФХТ-ийн орж ирэх 

сигналд хэрэглэсэн үед хамаарах фазорын 

эквивалент, давтамж ба ДӨХ-ыг төлөөлдөг. 

Эдгээр тооцоолсон утгыг гаргахдаа ФХТ-ийн 

боловсруулалтын хоцролтыг тооцож 

залруулсан байх хэрэгтэй. Боловсруулалтын 

where 

G is the gain; 

ω0 is the angular frequency 2πf0 where 

f0 is the nominal power system 

frequency (50 Hz or 60 Hz); 

N is the FIR filter order (number of filter 

taps is equal to N + 1); 

Δt is the sampling interval (1/Sampling 

Frequency); 

xi  is the sample of the waveform at 

time t = i Δt, where the time t = 0 

coincides with a 1 s rollover; 

 

W(k) is the low pass filter coefficients 

(depending on P or M class filtering). 

 

 

 

Equation (D.1) represents the complex 

demodulation and low pass filtering 

shown in Figure D.1. exp(− j(i + k)tω0) is 

Euler’s equation and includes 

multiplication of the input by the 

quadrature oscillator (sine and cosine) 

shown in Figure D.1 above. The low pass 

filtering (W(k)) can be applied individually 

to the real and imaginary outputs of the 

complex demodulator as shown in Figure 

D.1. 

 

 

 

 

D.3 Timestamp compensation for low-

pass filter group delay 

 

The timestamp of the PMU output 

represents the phasor equivalent, 

frequency, and ROCOF of the power 

system signal at the time it is applied to 

the PMU input. All of these estimates shall 

be compensated for PMU processing 

delays including analog input filtering, 

sampling, and estimation group delay. If 
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хоцролт гэдэгт оролтын аналог сигналыг 

шүүлтүүрээр шүүх, сорьц авах, бүлгийн 

хоцролтыг тооцож гаргах зэрэг үйлдэл орно. 

Хэрэв сорьц авсан хугацаа  заасан 

тэмдгүүдийн хувьд оролтын сигналын бүх 

хоцролтыг тооцож залруулсан байгаа бол 

тооцоолж гаргах үйл явц үргэлжилсэн 

цонхны төв цэгт байгаа сорьцын хугацааны 

тэмдэглэлийг дараах нөхцөлд фазорыг 

тооцоолж гаргасан утга (гарсан өгөгдөл)-ын 

хугацааны тэмдэглэл  болгон ашиглах 

боломжтой. Нөхцөл: шүүлтүүр ашигласан 

хугацаа (цонх)-ны турш шүүлтүүрийн 

коэффициентууд нь тэгш хэмтэй байсан бол. 

 

Бүлгийн хоцролтыг тооцож залруулах энэ 

аргыг D хавсралтад танилцуулсан Р 

ангиллын ба М ангиллын алгоритмуудтай 

хоёуланд  нь ашигладаг.  

 

Р ангилал ба М ангиллын нам давтамжийн 

шүүлтүүрийн коэффициентуудыг доорх D.6-

р ба D.7-р зүйлд жагсаасан. ИХтХҮ буюу FIR 

шүүлтүүрийн зэрэг нь шүүлтүүр дэх төрөл 

зүйлийн тооноос хамаарч тогтоогдоно; зэрэг 

нь шүүлтүүрийн төрөл зүйлүүд (цоргонууд)-

ийн тооноос нэгээр бага байна. Жишээ нь: 

нэг мөчлөгт 16 сорьц ашигладаг 1 мөчлөгийн 

Фурьегийн шүүлтүүр нь N = 16 – 1 = 15 дугаар 

зэргийн шүүлтүүр юм. D хавсралтад татсан 

жишээнүүдэд тэгш зэргийн шүүлтүүрийг 

(сондгой тооны гаралтуудтай) ашигласан 

болно. Үр дүнд нь үүсэх шүүлтүүрийн 

бүлгийн хоцрол бол сорьц авах давтамжийг 

бүхэл тоонд үржүүлсэн утга байна: Gd = N/2  

Δt. 

 

D.4 Эерэг дараалал, давтамж, ДӨХ 

 

the sample time tags are compensated for 

all input delays, the time tag of the sample 

in the middle of the estimation window can 

be used for the phasor estimation (output) 

time tag as long as the filtering 

coefficients are symmetrical across the 

filtering window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

This method of group delay compensation 

is used with both the P class and the M 

class algorithms presented in Annex D. 

 

 

The filter coefficients for P class and M 

class low-pass filters are listed below in 

Clauses D.6 and D.7. Filter order for FIR 

filters is determined by the number of 

elements in the filter; the order is one less 

than the number of elements (taps) of the 

filter. For example, a 1 cycle Fourier filter 

using 16 samples/cycle is a N = 16 – 1 = 

15th order filter. Examples provided in 

Annex D use even order filters (odd 

number of taps). Resulting filter group 

delay is an integer multiple of the 

sampling frequency: Gd = N/2  Δt. 

 

 

 

 

D.4 Positive sequence, frequency, and 

ROCOF 
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D.2-р зураг – ФХТ-ийн сигналыг боловсруулах бүрэн загвар 

 

 
 

Figure D.2 – Complete PMU signal processing model 

 

D.2-р зураг дахь ердийн эерэг дараалалтай 

хүчдэлийн фазорыг тооцоолохдоо тэгш 

хэмтэй бүрэлдэхүүн хэсгийн хувиргалтыг 

ашиглан тооцоолно. Түүний дараа эерэг 

дарааллын фазын өнцөг өөрчлөгдөх 

хурднаас давтамжийг тооцоолж гаргана [9]. 

Фазын өнцөг нь бодит давтамж ба хэвийн 

давтамж хоорондын ялгаатай харьцуулахад 

The normal positive sequence voltage 

phasor in Figure D.2 is calculated using 

the symmetrical component 

transformation. Frequency is then 

calculated from the rate of change of 

phase angle of the positive sequence [9]. 

Since phase angle changes relative to the 

difference between the actual frequency 
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өөрчлөгдөж байдаг тул энэ арга барилыг 

хэрэглэснээр хэвийн утгаас шилжин 

өөрчлөгдсөн утга гарна. Давтамжийг 

барагцаалж гаргах энэ арга нь ФХТ-ийн 

долгионы хэлбэрийн сорьц авсан 

давтамжтайгаар дотроо тооцоолж гаргасан 

фазын өнцгүүдийг ашигладаг (ФХТ 

тайлагнадаг сорьцын тоог бууруулсан фазын 

өнцгүүдийг ашигладаггүй). Давтамжийг 

тооцоолж  гаргахын тулд хоёр фазын өнцгийг 

ашигладаг, нэг нь тооцоолж  гаргах цэг (i)-

ийн өмнө, нөгөө нь түүний дараа гарсан 

өнцөг. Фазыг тооцоолж гаргасан i дугаар утга 

дахь давтамжийг тооцоолж гаргах 

алгоритмыг (D.3)-р тэгшитгэлд харуулав. 

and the nominal frequency, this approach 

yields the offset from nominal. This 

frequency estimation method uses phase 

angles estimated internally at the 

waveform sample rate of the PMU (not the 

decimated phase angles reported by the 

PMU). To estimate the frequency, two 

phase angles, one before and one after 

the estimation point (i), are used. The 

frequency estimation algorithm for the 

frequency at the ith phase estimate is 

shown in Equation (D.3): 

 

                                    (D.3) 

Үүнд: 

θ(i) нь тооцоолсон i дугаар эерэг 

дараалалтай X(i)-ын өнцөг; 

θ(i+1) нь тооцоолсон i дугаар утгын дараах 

фазорын өнцөг; 

θ(i-1) нь өмнө нь тооцоолсон өнцөг. 

 

 

Өнцгийг тооцоолсон эдгээр утгыг ашиглан 

ДӨХ-ны тооцоолсон  утгыг гаргахдаа (D.4)-р 

тэгшитгэлд харуулсны дагуугүйцэтгэнэ . 

where 

θ(i) is the angle of the ith positive 

sequence estimate X(i); 

θ(i+1) is the angle of the phasor estimate 

following the ith estimate; 

θ(i-1) is the angle of the previous 

estimate. 

 

Using the same angle estimates, the 

ROCOF estimate is computed as shown 

in Equation (D.4): 

                                   (D.4) 

Фазыг дотроо тооцоолж  гаргадаг дараагийн 

утга θ(i + 1) гарахыг хүлээж, дараа нь i дугаар 

фазорын өмнөх нэг өнцөг ба дараагийн нэг 

өнцгийг ашиглан давтамжийг тооцоолж 

гаргах аргаар давтамжийн i дугаар 

тооцоолсон  утгыг i дугаар фазорын 

тооцоолсон  утгатай яг зэрэгцүүлнэ. i дугаар 

фазор, давтамж ба ДӨХ-ыг хамтад нь 

тайлагнаж байгаа үед фазорыг дотроо 

тооцоолж гаргасан дараагийн утга бэлэн 

болох хүртэл тайланг хойшлуулбал зохино. 

Ийнхүү хойшлуулах хугацаа нь дотроо сорьц 

авах хугацааны нэг муж (Δt)-тай тэнцүү 

бөгөөд энэ хугацаа нь богино байдаг. 2 

The ith frequency estimate is exactly 

aligned with the ith phasor estimate by 

waiting for the next internal phasor 

estimate θ(i + 1) and then computing 

frequency using one angle ahead and one 

angle behind the ith phasor. When the ith 

phasor, frequency, and ROCOF are 

reported together, the report shall be 

delayed until the next internal phasor is 

available. This delay is one internal 

sample period (Δt), which is small. Many 

other frequency and ROCOF estimation 

methods such as 2nd order fit or weighted 

least squares will also meet the 
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дугаар зэргийн тохируулах арга, эсвэл үнэлж 

хамгийн бага квадратуудын арга зэрэг 

давтамж ба ДӨХ-ыг б тооцоолж  гаргах олон 

өөр арга нь энэ стандартын шаардлагыг 

хангах боловч бүх аргын хувьд ямар нэгэн 

буулт хийх шаардлагатай болно (энэ талаар 

D.9-р зүйлд тусгасан). Ийм төрлийн энгийн, 

хязгаартай, ялгаврын тэгшитгэлүүдийг 

ашиглах явдал түгээмэл байдаг боловч 

эдгээр нь шуугианд их мэдрэмтгий байдаг.  

 

D.5 Фазорт зориулсан Р ангиллын жишиг 

загвар 

Энд танилцуулсан фазорыг тооцоолж  гаргах 

Р ангиллын алгоритм нь тогтсон урттай хоёр 

мөчлөг бүхий гурвалжин, үнэлж ИХтХҮ буюу 

FIR шүүлтүүрийг ашигладаг бөгөөд ФХТ-ийн 

тайлагнах өөр давтамжид зориулж түүнийг 

өөрчилдөггүй. Энэ жишиг алгоритмыг 

хэрэгжүүлсэн тохиолдол нь нэг мөчлөгт 16 

сорьц авах давтамжийг ашигладаг. Өөрөөр 

хэлбэл 60 Гц-ийн системийн хувьд 60  16 = 

960 сорьц/с, 50 Гц-ийн системийн хувьд 50  

16 = 800 сорьц/с байна гэсэн үг. Энэ 

алгоритмыг хэрэгжүүлэхдээ D.3-р зурагт 

харуулсан гурвалжин цонхны 

коэффициентуудыг ашиглан (шүүлтүүрийн 

зэрэг N нь N = 2 × (16 – 1) = 30-тай тэнцүү 

байна) хэрэгжүүлэх, эсвэл нэг мөчлөгийн 

Фурьегийн хувиргалт хийж, түүний дараа нэг 

мөчлөгийн турш жигд дундажлах хоёр үе 

шаттайгаар (шаталсан дөрвөлжин функцийн 

шүүлтүүрийн арга барилаар) хэрэгжүүлэх 

боломжтой. Оролтын сигналын бүх 

хоцролтыг тооцож сорьцын хугацааг 

залруулсан л бол цонхны төвд байгаа 

хугацааны тэмдэглэл нь цахилгаан эрчим 

хүчний системийн бодит давтамжийг дагасан 

фазын  тооцоолсон  утгыг гаргах бөгөөд 

түүнд фазын эсвэл хоцролтын нэмэлт 

залруулга хийх шаардлагагүй. Хэвийн утгаас 

өөр давтамжийн хувьд далайцын хэмжээнд 

залруулга хийх шаардлагатай; давтамжийн 

requirements of this document, but all 

methods will require trade-offs which are 

discussed in Clause D.9. Simple finite 

difference equations like these are 

commonly used but are also very 

sensitive to noise. 

 

 

 

 

 

 

D.5 P Class reference model for 

phasor 

The P Class phasor estimation algorithm 

presented here uses fixed length two 

cycle triangular weighted FIR filter which 

is not changed for different PMU reporting 

rates. This reference algorithm 

implementation uses a sample rate of 16 

samples/cycle, which is 60  16 = 960 

samples/s for a 60 Hz system or 50  16 

= 800 samples/s for a 50 Hz system. This 

algorithm can be implemented using the 

triangular window coefficients shown in 

Figure D.3 (with filter order N being equal 

to N = 2 × (16 – 1) = 30) or in two stages 

with a one-cycle Fourier conversion 

followed by uniform averaging over one 

cycle (cascaded boxcar filter approach). 

As long as the sample times are 

compensated for input delays, the 

timestamp at the centre of the window 

produces an estimate whose phase 

follows the actual power system 

frequency and does not need further 

phase or delay correction. It does require 

magnitude correction for off nominal 

frequency which is applied to the final 

phasor based on the frequency estimate. 
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барагцаалсан утгад суурилж эцсийн фазорт 

түүнийг хэрэглэнэ.  

 

D.6 P ангиллын шүүлтүүрийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Р ангиллын шүүлтүүрийн коэффициентууд 

W(k)-ыг дараах байдлаар тодорхойлдог. 

 

 

 

D.6 P class filter details 

 

The P class filter coefficients W(k) are 

defined as: 

 

                                              (D.5) 

Үүнд: 

k = – N/2: N/2 (зөвхөн бүхэл тоо) 

N нь шүүлтүүрийн зэрэг (мөчлөг бүрд 16 

сорьц бүхий сорьц авах давтамжтай 

жишээний хувьд N = (16 – 1) × 2 = 30) 

 

Шүүлтүүрийн эдгээр коэффициентуудыг D.3-

р зурагт тэмдэглэж харуулав. 

where 

k = – N/2: N/2 (integer values only) 

N is the filter order (N = (16 – 1) × 2 = 

30 for sampling frequency example with 

16 samples per cycle) 

 

These filter coefficients are plotted in 

Figure D.3. 

 
 

D.3-р зураг – P ангиллын шүүлтүүрийн коэффициентын жишээ (N = 2 × (16 – 1) = 30) 
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Figure D.3 – P class filter coefficient example (N = 2 × (16 – 1) = 30) 

Р ангиллын шүүлтүүр нь давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хүлээн аваагүй сигналаас 

бусад хэвийн давтамжтай сигналыг  үр 

дүнтэй шүүдэг. Хэвийн утгаас өөр 

давтамжийн хувьд тооцоолж  гаргах хугацаа 

нь сигналын бодит хугацаатай таардаггүй. 

Фазыг тооцоолсон  утгын хувьд сигнал нь 

тооцоолсон  утгын төвд таардаг тул алдаагүй 

гарна. Гэхдээ тооцоолж  гаргасан далайцын 

хэмжээ нь аажмаар тэг рүү чиглэн буурдаг 

тул үүнийг тооцож залруулах шаардлагатай. 

Хувиргалт нь системийн давтамжтай таарч 

байгаа үед гармоникийг хүлээн авахгүй 

байдал маш сайн байдаг. Харин таарахгүй 

байгаа үед (жишээлбэл хэвийн утгаас өөр 

давтамжтай байгаа үед) гармоник бүрэн 

дарагддаггүй тул давтамж ба ДӨХ-ыг 

тооцоолж  гаргахад хүндрэл учруулдаг.  

Сигналын бодит давтамж f0-ээс хазайх тусам 

фазорын далайцын хэмжээ нь аажмаар тэг 

рүү чиглэн буурах болно. Үүний үр дүнд D.4-

р зурагт харуулсан (sin(x)/x)2 муруй үүсдэг 

бөгөөд энэ муруй нь хоёр мөчлөгтэй нам 

давтамжийн шүүлтүүрийн хариу үйлдлээр 

тодорхойлогддог. 

The P class filter is effective at the 

nominal frequency for all but out-of-band 

rejection. For off nominal frequency, the 

period of estimation does not match the 

actual period of the signal. Phase 

estimation is accurate because the signal 

is centered on the estimate. However, the 

estimate magnitude rolls off and needs 

compensation. The harmonic rejection is 

excellent when the conversion matches 

the system frequency. When it does not, 

such as under off-nominal frequency, 

harmonics are not fully suppressed, which 

causes some problems with frequency 

and ROCOF estimation. 

 

 

 

The phasor magnitude will roll off as the 

actual signal frequency deviates from f0. 

The result is a (sin(x)/x)2 curve 

determined by the 2-cycle low pass filter 

response shown in Figure D.4. 
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D.4-р зураг – Давтамжаас хамаарсан функц байдлаар P ангиллын шүүлтүүрийн хариу 

үйлдлийг харуулсан график 

 

 
 

Figure D.4 – P class filter response as a function of frequency 

 

Давтамжийн хязгаарлагдмал утгуудын хувьд 

Р ангиллын шүүлтүүрийн хариу үйлдэл нь 

хэмжсэн давтамжтай хэсэгт ямар байсан 

утгаар фазорын далайцын хэмжээг хуваах 

Over a limited frequency range, this 

deviation can be compensated by dividing 

the phasor magnitude by the P class filter 

response at the measured frequency. 
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замаар энэ хазайлтыг залруулах боломжтой. 

Цонхны төвд таарсан тооцоолсон  утгыг 

ашигласан бол давтамжийн бүх утгын хувьд 

фазын өнцгийн хэмжлийг энэ алгоритм 

алдаагүй тооцоолж гаргадаг. Далайцын 

хэмжээг залруулахдаа сигналын бодит 

давтамжтай синусээр далайцын хэмжээг 

хуваах замаар залруулна. Хоёр мөчлөгтэй 

гурвалжин цонх нь стандарт буюу нэг 

мөчлөгтэй дөрвөлжин цонхтой харьцуулбал 

илүү хурдан тэг рүү чиглэн буурахад хүргэдэг 

тул тооцож залруулах утгыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор дараах томьёонд харуулсны дагуу 

давтамжийн хазайлтыг 1,625 гэсэн нэмэлт 

коэффициентоор тараана (энэ 

коэффициентыг туршилт хийж гаргаж авсан). 

 

With this algorithm, the phase angle 

measurement is accurately computed at 

all frequencies using the estimate 

centered in the window. The magnitude is 

compensated by dividing the magnitude 

with a sine at the actual signal frequency. 

The two cycle triangular window produces 

a faster roll-off than a standard one cycle 

rectangular window, so the frequency 

deviation is spread with an additional 

factor of 1,625 to increase compensation 

(the factor was derived experimentally) as 

shown in the following formula: 

 

                                      (D.6) 

Үүнд: 

ΔF(i) нь i цэг дэх давтамж тооцоот утгаасаа 

хэр их хазайсан байгааг тооцоолж 

гаргасан утга. 

 

Р ангиллын загварт синхрофазор, давтамж 

ба ДӨХ-ыг барагцаалж гаргахын тулд (D.6)-р 

томьёо, (D.3)-р томьёо ба (D.4)-р томьёог тус 

бүр ашигладаг. 

 

 

D.7 Фазорт зориулсан М ангиллын жишиг 

загвар 

Р ангилал ба М ангиллын хоорондох 

зарчмын ялгаа бол өгөгдсөн тайлагнах 

давтамжийн хувьд Найквистын давтамжаас 

дээш байгаа сигналуудыг ихээхэн сулруулах 

шаардлагыг М ангиллын шүүлтүүрт тавьдаг. 

Ингэж шүүснээр тайлангийн хоцролт илүү 

урт болох боловч давтамжийг буруу таних 

магадлал буурах бөгөөд шуугиан ба 

хөндлөнгөөс саад болж буй сигнал (ялангуяа 

тогтсон төлөв байдалтай давтамжийн 

where 

ΔF(i) is the deviation of frequency from 

nominal computed at point i. 

 

 

Formula (D.6), Formula (D.3), and 

Formula (D.4) are used for 

synchrophasor, frequency, and ROCOF 

estimation respectively in the P class 

model. 

 

D.7 M class reference model for 

phasor 

The principal difference between P class 

and M class is that the M class has a 

requirement for filtering to significantly 

attenuate signals that are above the 

Nyquist frequency for the given reporting 

rate. This filtering will result in longer 

reporting delays but will also reduce the 

likelihood of aliasing and will improve the 

frequency estimate in the presence of 

noise and interfering signals, particularly 
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зурвасаас гадуурх хөндлөнгөөс саад болж 

буй сигналын туршилтаар тогтоосон) байгаа 

үед давтамжийн тооцоолсон  утгыг 

сайжруулна. Шүүлтүүрийн энэ шаардлагаас 

болж М ангилал нь илүү нарийвчлалтай буюу 

алдаа багатай хариу гаргах боломжтой. 

 

М ангилалд зориулсан шүүлтүүрээр нэвтрэх 

зурвас ба шүүн зогсоох зурвасын 

шаардлагуудыг D.5-р зурагт харуулав. Энэ 

зураг нь 2-р хүснэгт ба 4-р хүснэгтэд заасан 

М ангиллын шаардлагууд дээр суурилсан 

бөгөөд булангийн давтамжийн тодорхойлолт 

нь ФХТ-ийн тайлагнах давтамжтай 

холбоотой. Энэ багийг жишиг шүүлтүүрийн 

загвар зохиоход зориулсан баг болгон 

ашигладаг. Фазын хариу үйлдлийг шугаман 

функц болгохын тулд импульсийн 

хязгаартай хариу үйлдэлтэй (ИХтХҮ буюу 

FIR) шүүлтүүрийг ашигласан. "sinc" функц 

-ийг Хэммингийн цонхоор үржүүлсэн 

хэсэгт суурилсан “тоосгон хана” 

шүүлтүүрийн алдартай загварын аргачлалыг 

ашиглан жишиг шүүлтүүрийн 

коэффициентуудыг олж авсан болно. 

Давтамжийн хариу үйлдлийн шаардлагыг 

хангахын тулд шүүлтүүрийн зэргийг (уртыг) 

тохируулж өөрчилдөг. Сигнал хүлээн авах 

хэсэг дэх өсгөх үйлдэл, давтамжийг буруу 

танихын эсрэг шүүлтүүр, аналогоос тоон 

системд хувиргагч зэргийг зөв хэрэгжүүлсэн 

бөгөөд сорьц авах давтамжийг хангалттай 

ихээр тогтоосон (энэ жишээний хувьд 

түүнийг 960 Гц-ээр тогтоосон) байгаа 

нөхцөлд энэ загвар зөв ажиллана. 

 

as determined by the steady-state out-of-

band interfering signals test. Because of 

the required filtering, the M class can 

produce somewhat higher accuracy. 

 

 

 

The M class requirements for passband 

and stopband filtering are shown in Figure 

D.5. The figure is based on the M class 

requirements given in Table 2 and Table 

4, with corner frequency specifications 

linked to the PMU reporting rate. This 

mask is used as the mask for designing 

the reference filter. A finite impulse 

response (FIR) filter implementation was 

used to achieve linear phase response. 

The reference filter coefficients were 

obtained by using well known "brick wall" 

filter design methodology based on "sinc" 

function multiplied with a Hamming 

window. The filter order (length) is 

adjusted to meet frequency response 

requirements. This model assumes 

correct implementation of the front end 

scaling, anti-aliasing filter, A/D converter 

and adequate sampling rate which was 

set to 960 Hz in this example. 
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D.5-р зураг – М ангилалд зориулсан жишиг алгоритмын шүүлтүүрийн давтамжийн 

хариу үйлдлийн өнгөц тодорхойлолт 
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Figure D.5 – Reference algorithm filter frequency response mask specification for M Class 

 

D.5-р зургийн хувьд шүүлтүүрийн хариу 

үйлдэл нь тодруулсан хэсгүүдээс гадна 

байвал зохино.  

(D.7)-р тэгшитгэл нь шүүлтүүрийн 

коэффициентуудын векторыг гаргана. 

 For Figure D.5, the filter response shall 

remain outside the shaded areas.  

 

Equation D.7 produces a vector of filter 

coefficients: 

                                      (D.7) 

                                      (D.7) 

Үүнд: 

k = – N/2: N/2; 

N нь D.1-р хүснэгтээс авсан шүүлтүүрийн 

зэрэг; 

where 

k = – N/2: N/2; 

N is the filter order from Table D.1; 
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Ffr нь D.1-р хүснэгтээс авсан нам 

давтамжийн шүүлтүүрийн жишиг 

давтамж; 

Fсорьц авах нь системийн сорьц авах давтамж 

(60 Гц-ийн жишиг загварын хувьд 

960 сорьц/секунд байна); 

h(k) нь Хэммингийн функц; 

W(0) = 1 (k = 0 байх үед W = 0/0 

тодорхойгүй бөгөөд түүнийг 1 болгож 

орлуулбал зохино гэдгийг анхаарна 

уу). 

Ffr is the low pass filter reference 

frequency from Table D.1; 

 

Fsampling is the sampling frequency of the 

system (960 samples/second for 

the 60 Hz reference model); 

h(k) is the hamming function; 

W(0) = 1 (note when k = 0, W = 0/0 is 

indeterminate and shall be 

replaced by 1). 

 

 
 

D.6-р зураг – M ангиллын шүүлтүүрийн коэффициентын жишээ 
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Figure D.6 – M class filter coefficient example 

 

Энэ стандартад заасан хязгааруудыг 

шалгахын тулд ашигладаг шүүлтүүрийн 

коэффициентуудыг бий болгоход хэрэглэдэг 

оролтын параметрүүдийг D.1-р хүснэгтэд 

харуулав. Үүнийг зөвхөн мэдээлэл өгөх 

зорилгоор тусгаж байгаа бөгөөд энэ нь 

цорын ганц (эсвэл зөвлөж буй) шүүлтүүр 

гэсэн үг биш болно. 

Table D.1 shows input parameters to 

generate the filter coefficients used to 

verify limits in this document. It is given for 

information purposes only, and does not 

imply being the only (or recommended) 

filter. 

 

D.1-р хүснэгт – M ангиллын нам давтамжийн шүүлтүүрийн параметрүүд 

 
Тайлагнах давтамж F

s
 Шүүлтүүрийн жишиг  

давтамж Ffr (Гц) 
Шүүлтүүрийн зэрэг N 

 
 

50 Гц 

10 1,779 806 

25 4,355 338 

50 7,75 142 

100 14,1 66 

 
 
 
 
 

60 Гц 

10 1,78 968 

12 2,125 816 

15 2,64 662 

20 3,50 502 

30 5,02 306 
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60 8,19 164 

120 16,25 70 
 

Table D.1 – M class low pass filter parameters 

Reporting rate Fs Filter reference frequency 
Ffr (Hz) 

Filter order N 

 
 

50 Hz 

10 1,779 806 

25 4,355 338 

50 7,75 142 

100 14,1 66 

 
 
 
 
 

60 Hz 

10 1,78 968 

12 2,125 816 

15 2,64 662 

20 3,50 502 

30 5,02 306 

60 8,19 164 

120 16,25 70 
 

D.8 Өгөгдлийн давтамжийг бууруулах 

загвар 

1-р хүснэгтэд харуулсан тайлан гаргах 

давтамжуудын (5.3.2-ыг үзнэ үү) аль ч 

давтамжийг шууд бий болгохын тулд D.1-р 

зураг ба D.2-р зурагт харуулсан жишиг 

загварыг ашиглах боломжтой. Хэрэв ФХТ нь 

фазор, давтамж ба ДӨХ-ыг дотроо өндөр 

давтамжтайгаар гаргаж, гарах өгөгдлийг  

убууруулдаг бол D.7-р зурагт харуулсны 

дагуу М ангиллын гарах өгөгдлийн сорьцын 

тоог нэмж бууруулах (илүү бага давтамжийг 

гарган авах) зорилгоор үүнтэй төстэй 

шүүлтүүрүүдийг ашиглах боломжтой. Нэг 

ФХТ-өөс хэд хэдэн өөр давтамжтайгаар 

өгөгдөл гаргах шаардлагатай байгаа, эсвэл 

фазорын өгөгдөл цуглуулагч (ФӨЦ)-ыг 

хэрэглэж байгаа тохиолдолд энэ аргыг 

ашиглах боломжтой. Энэ стандартад М 

ангилалд зориулж заасан давтамжийн 

зурвасаас гадуурх сигналыг хүлээн авахгүй 

байх шаардлага нь ФХТ ба ФӨЦ-аас 

хоёулангаас гарсан синхрофазорын 

өгөгдлийн арай нам давтамжинд (сорьцын 

тоог бууруулсан) мөн адил хамаарна гэдгийг 

анхаарах нь чухал. Ийм учраас ФӨЦ-аас 

сорьцын тоог бууруулж (арай нам 

D.8 Data rate reduction model 

 

The reference model shown in Figure D.1 

and Figure D.2 can be used to directly 

produce any of the output rates shown in 

Table 1 (see 5.3.2). If the PMU produces 

phasors, frequency, and ROCOF 

internally at a high rate and reduces the 

data stream for output, similar filters can 

be used to perform further decimation 

(derive lower rates) for M class outputs as 

shown in Figure D.7. This method can be 

used when multiple rate outputs are 

required from the same PMU and in the 

case of a phasor data concentrator (PDC) 

application. It is important to observe that 

the out-of-band rejection requirements 

specified in this document for M class 

apply equally to lower frequency 

(decimated) synchrophasor data streams 

produced by both PMUs and PDCs. 

Consequently, decimated output data 

(lower rates) generated by the PDC are 

expected to remain comparable (have the 

same dynamic behaviour) as those 

generated by the PMU. These same 

methods can be used for P class, but the 
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давтамжтайгаар) гаргасан өгөгдөл нь ФХТ-

өөс гарсан өгөгдөлтэй төстэй (динамик шинж 

чанар нь ижил) хэвээр байх учиртай. Эдгээр 

аргыг Р ангилалд ашиглах боломжтой, 

гэхдээ нэмэлт шүүлтүүр шаардлагагүй. Р 

ангиллын өгөгдлийг бууруулахын тулд 1/N  

давтамжтайгаар дахин сорьц авах (өөрөөр 

хэлбэл N дугаар сорьц бүрийг авах) энгийн 

аргаар бууруулах боломжтой. 

 

additional filtering is not required. P class 

data reduction can be accomplished by a 

simple 1/N resampling (i.e., taking every 

Nth sample). 

 

 
 

D.7-р зураг – Өгөгдлийн давтамжийг бууруулж сигнал боловсруулах загвар 
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Figure D.7 – Data rate reduction signal processing model 

 

D.9 Жишиг загвар дахь харилцан буулт 

хийх шаардлагууд 

D.9.1 Хэвийн утгаас өөр утгатай 

бүрэлдэхүүн хэсгээс ангид байх байдал, 

тайлангийн хоцролт ба хугацааг 

зэрэгцүүлсэн байдал 

Фазор, давтамж ба ДӨХ-ыг тооцоолж гаргах 

үйлдэлд нөлөөлдөг ба бие биенээсээ 

харилцан хамааралтай байдаг гурван хүчин 

зүйлийг ФХТ-ийг зохион бүтээгчид болон 

ашиглагчид тооцож үзэх хэрэгтэй. D.8-р 

зурагт харуулсан эдгээр гурван хүчин зүйл 

бол: 

 

• гармоник, интергармоник (давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хөндлөнгөөс саад 

болж буйсигнал ), эсвэл орж ирэх 

сигналд хийсэн модуляц зэрэг 

шуугианаас ангид байх байдал; 

D.9 Trade-offs in the reference model 

 

D.9.1 Immunity to off-nominal 

components, reporting latency and 

time alignment 

 

Designers and users of PMUs need to 

consider three interrelated factors 

affecting the estimation of phasors, 

frequency and ROCOF. The three factors, 

shown in Figure D.8, are: 

 

 

 

• immunity to noise, such as 

harmonics, interharmonics (out-of-

band interfering signals), or 

modulations on the input signal; 
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• фазор, давтамж, ДӨХ-ны тооцоолсон  

утгыг фазорын тооцоолсон  утгын 

хугацааны тэмдэглэлтэй зэрэгцүүлсэн 

байдал; 

• тайлангийн хоцролт (тооцоолж  гаргах 

үйлдлийг дуусгаж, ФХТ-өөс дамжуулах 

хүртэлх хугацаа). 

• alignment of the phasor, frequency 

and ROCOF estimation to the 

timestamp of the phasor estimation; 

• reporting latency (the time to 

complete the estimations and 

transmit from the PMU). 

 

 
 

D.8-р зураг – Тооцоолж гаргах үйлдэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс 

 

 
 

Figure D.8 – Factors affecting estimation 

 

ФХТ-ийн жишиг загварыг дараах хоёр шинж 

чанартай байхаар зохион бүтээсэн. Нэгт, 

тайлангийн хоцролт нь харьцангуй богино 

байх. Хоёрт, фазор, давтамж ба ДӨХ-ны 

тооцоолсон  утгууд хоорондын хугацааг 

зэрэгцүүлсэн байдал нь сайн байх. D.8-р 

зурагт харуулсны дагуу зэрэгцүүлсэн байдал 

илүү сайн байх ба хоцролт богинотой байхын 

тулд шуугианаас ангид байх байдал бага 

зэрэг хасагдах шаардлагатай болно. Энэ 

загварын зорилго бол ФХТ-ийн гүйцэтгэлийн 

The PMU reference model was designed 

to have relatively short reporting latency 

and good time alignment between the 

phasor, frequency and ROCOF 

estimates. Good alignment and short 

latency comes at the cost of some noise 

immunity, as illustrated in Figure D.8. This 

model is meant to verify PMU 

performance limits, be relatively simple to 

understand and implement, and leave 
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хязгааруудыг шалгах, ойлгох ба 

хэрэгжүүлэхэд харьцангуй хялбар байх, 

бодит ФХТ-ийн гүйцэтгэлд нөөц хүрээ үлдээх 

явдал юм. Энэ загвар нь төгс шийдлийг 

харуулахыг зориогүй болно. 

 

D.9.2 Хариу үйлдлийн хугацаа ба 

синхрофазор, давтамж, ДӨХ-ны 

хэмжлийн нарийвчлал  

Сигналд суурь бус бүрэлдэхүүн хэсэг орсон 

байгаа үед жишиг шүүлтүүрийн нэмэгдэл ба 

давтамжийн хариу үйлдэл нь синхрофазор, 

давтамж, ДӨХ-ны хэмжлийн нарийвчлалд 

шууд нөлөөлдөг. Ялангуяа, Найквистын 

давтамж (тайлагнаж буй давтамжийн 

хагастай тэнцэх утга)-аас давсан 

давтамжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

сулруулах хэрэгтэй. 

 

Тайлагнах давтамж нь Fs = 60 fps ба өгөгдөл 

цуглуулах сорьцыг авах давтамж нь 960 Гц 

байгаа жишиг шүүлтүүрийн нэмэгдэл буюу 

давтамжийн хариу үйлдлийг D.9-р зурагт 

харуулав. Найквистын давтамж болох 30 Гц-

ээс давсан хэсгийг сулруулах түвшин нь 50 

дБ-ээс их байна.  

margin for actual PMUs. It is not intended 

to illustrate the ideal solution. 

 

 

 

 

D.9.2 Response time and the accuracy 

of synchrophasors, frequency and 

ROCOF measurements 

The accuracy of the synchrophasors, 

frequency, and ROCOF measurements, 

when non- fundamental components are 

present in the signals, is directly affected 

by the reference filter gain and frequency 

response. In particular, the frequency 

components beyond the Nyquist 

frequency (half the value of the applied 

reporting rate) should be attenuated. 

 

Figure D.9 exhibits the gain/frequency 

response of the reference filter with a 

reporting rate Fs = 60 fps and a data 

acquisition sampling frequency of 960 Hz. 

The attenuation level beyond the Nyquist 

frequency of 30 Hz is greater than 50 dB. 
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D.9-р зураг – Fs = 60 fps байх үед жишиг шүүлтүүрийн далайцын хэмжээний 

давтамжийн хариу үйлдэл ямар байхыг харуулсан график  
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Figure D.9 – Reference filter magnitude frequency response with Fs = 60 fps 

 

Хүчдэлийн сигналууд нь суурь давтамжтай 

байгаа бөгөөд зарим 2 дугаар гармоник 

бүрэлдэхүүн хэсэг нэмэгдсэн байгаа 

нөхцөлийг жишээ болгож авч үзье. Жишиг 

алгоритмыг хэрэглэх үед демодуляц хийсний 

дараа 2 дугаар гармоник бүрэлдэхүүн хэсэг 

нь Найквистын давтамжаас дээш гарсан 60 

Гц ба 180 Гц-тэй давтамжийн хоёр 

бүрэлдэхүүн хэсэг болж хувирна. 

Синхрофазор, давтамж ба ДӨХ-ны 

хэмжлийн алдаагүй байдалд 2 дугаар 

гармоник хэр их нөлөөлөх нь эдгээр хоёр (60 

Гц ба 180 Гц-тэй) бүрэлдэхүүн хэсгийг жишиг 

шүүлтүүр хэр их сулруулснаас хамаарна. 

Өөрөөр хэлбэл, сайн сулруулж чадах тусам 

хэмжлийн нарийвчлал илүү сайн байна. 

Үүнтэй адил үндэслэлийг аливаа суурь бус 

бүрэлдэхүүн хэсэгт хэрэглэх боломжтой.  

 

 

Let us assume as an example that the 

voltage signals are at fundamental 

frequency with some added 2nd harmonic 

component. After the demodulation has 

taken place when applying the reference 

algorithm, the 2nd harmonic component 

will translate into two frequency 

components at 60 Hz and 180 Hz that are 

above the Nyquist frequency. The impact 

of the 2nd harmonic on the synchrophasor, 

frequency and ROCOF measurement 

accuracy depends on the attenuation 

provided by the reference filter at these 

two specific components: the higher the 

attenuation, the better the measurement 

accuracy. The same rationale could be 

applied to any non- fundamental 

component. 
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Энэ загварын жишиг шүүлтүүрийг зохион 

бүтээхдээ синхрофазорын хэмжлийн 

нарийвчлал илүү байхын зэрэгцээ хариу 

үйлдлийн хугацаа нь хурдан (Fs = 60 fps 

бөгөөд фазын алхам 10° байх үед 66 

миллисекунд) байх боломжтой байдлаар 

зохион бүтээсэн. Сулруулах түвшнийг 

Найквистын давтамжаас дээш болгож нэмэх 

замаар давтамж ба ДӨХ-ны хэмжлийн 

нарийвчлалын утгыг сайжруулах боломжтой, 

тэгсэн тохиолдолд синхрофазорын 

хэмжлийн хариу үйлдлийн хугацаа илүү 

удаан болно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The model reference filter has been 

designed so that it allows a fast response 

time (66 ms for a 10° phase step at Fs = 

60 fps) together with a good accuracy for 

the synchrophasor measurement. Better 

accuracy figures could be obtained for the 

frequency and ROCOF measurements by 

increasing the attenuation level beyond 

the Nyquist frequency, but that would be 

done at the expense of the synchrophasor 

measurement response time, which 

would become slower. 
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E хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

ФХТ-д оролтын сорьц утгыг ашиглан 

синхрофазорын хэмжил хийх 

 

E.1 Ерөнхий зүйл 

 

Ихэнх тохиолдолд фазор хэмжлийн 

төхөөрөмж (ФХТ) нь хэмжүүрийн 

трансформатораар дамжин цахилгаан эрчим 

хүчний системийн хувьсах гүйдлийн аналог 

сигналуудтай шууд холбогдсон байдаг. 

Гэхдээ энэ  нь боломжит цорын ганц шийдэл 

биш юм. ФХТ нь цахилгаан эрчим хүчний 

сигналуудыг  хүлээн авахдаа хугацааны 

тэмдэглэл тавьсан тоон системийн 

сорьцуудын урсгал байдлаар хүлээн авах 

боломжтой. Эдгээр сорьцыг “сорьц утгууд” 

(СУ) гэж нэрлэдэг бөгөөд аналогоос тоон 

системд хувиргах үйлдлийг электрон 

хэмжүүрийн трансформатор (ЭХТ) эсвэл 

нэгтгэх үйлдлийн бие даасан төхөөрөмж 

(НҮБДТ) дотор шууд хийдэг. Сорьц утгуудыг 

ашигласан тохиолдолд ФХТ-д орж ирэх 

сигналын тодорхойлолтод өөр шаардлагууд 

тавигдах бөгөөд энэ стандартад заасан 

гүйцэтгэлийн шаардлагуудад зарим 

өөрчлөлт хийх хэрэгтэй болно. Эдгээр 

өөрчлөлт нь ФХТ-ийн гүйцэтгэлийн ямар 

үзүүлэлтэд нөлөөлөх талаар Е хавсралтад 

тоймлосон бөгөөд энэ стандартад оруулах 

хэрэгтэй өөрчлөлтүүдийг мөн санал 

болгосон болно.  

 

E.2 Сорьц утгуудыг бий болгох 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн  

сигналуудыг тоон системийн долгионы 

хэлбэрийн сорьцуудын урсгал байдлаар өгөх 

олон арга бий. Сорьц авах тухайн 

аргачлалын сорьц авах давтамж, сорьцын 

нягтшил, оролтын сигналын шүүлтүүр, 

сорьцын хугацаа ба боловсруулалтын 

Annex E 

(informative) 

 

Synchrophasor measurement using 

sampled value input to PMU 

 

E.1 General 

 

Typically, phasor measurement units 

(PMU) interface directly to AC analog 

power system signals through instrument 

transformers. However, this is not the only 

possible realization. A PMU can receive 

power system signals as streams of 

timestamped digital samples, called 

"sampled values" (SV), where the analog 

to digital conversion is integrated directly 

into electronic instrument transformers 

(EIT) or "stand-alone merging units" 

(SAMU). This imposes different 

requirements on PMU input specifications 

and some changes in the performance 

requirements specified in this document. 

Annex E outlines where these changes 

impact the PMU performance and 

proposes changes that need to be made 

in this standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2 Creation of sampled values 

 

There are a great number of ways that 

power system signals can be supplied as 

stream of digital waveform samples. 

Some considerations of sampling 

methodology include sample rate, sample 

resolution, input filtering, sample timing, 

and processing noise. To simplify this 
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шуугиан зэргийг тооцож үзэх хэрэгтэй. 

Эдгээрийг тооцож үзэх ажлыг хялбарчлахын 

тулд холбогдох стандартуудад заасан 

хязгаарлалтуудыг энд хэрэглэсэн гэж 

тооцъё. 

 

Сорьц утгуудыг бий болгож хуваарилах 

талаар тусгасан стандартууд ба техникийн 

тайлан нь IEC 61869-6 [11], IEC 61869-9 [12], 

IEC 61869-13 [13], IEC 61850-9-2 [14] ба IEC 

TR 61850-90-5 [15] юм. Сорьц утгуудыг бий 

болгоход хийх шаардлагатай оролтын 

сигналыг хамгаалах, шүүлтүүрээр шүүх ба 

аналогоос тоон системд хувиргах 

үйлдлүүдийг электронон хэмжүүрийн 

трансформатор (ЭХТ эсвэл НҮБДТ) хийдэг. 

ЭХТ эсвэл НҮБДТ дотор хэрэгжүүлсэн логик 

хэрэгсэл ба нэгтгэх үйлдлийн төхөөрөмж нь 

дараах үйлдлүүдийг хийх боломжтой. Үүнд: 

хүчдэл ба гүйдлийн ЭХТ-аас гарсан 

сорьцуудыг нэгтгэх, хугацааны тэмдэглэл 

хийх , сорьц утгуудыг холбогдох хэрэглээнд 

илгээхэд шаардагдах харилцаа холбоог 

удирдах үйлдлүүд орно. Хэрэглээ нь төрөл 

бүрийн даалгаврыг биелүүлэхийн тулд сорьц 

утгуудыг ашигладаг. Тухайлбал, гэмтлийн 

байршил тогтоох, гэмтлийг бүртгэх, реле 

хамгаалалт хийх, синхрофазорыг тооцоолж 

гаргах гэх мэт. Энэ үйл явцыг Е.1-р зурагт 

харуулав. 

consideration, the limitations imposed by 

applicable standards will be assumed 

here. 

 

 

 

Standards or technical reports dealing 

with the creation and distribution of 

sampled values are IEC 61869-6 [11], IEC 

61869-9 [12], IEC 61869-13 [13], IEC 

61850-9-2 [14], and IEC TR 61850-90-5 

[15]. An electronic instrument transformer 

(EIT or SAMU) contains input protection, 

filtering and A/D conversion that are 

necessary to produce sampled values. A 

logical device and a merging unit (MU), 

implemented inside the EIT or SAMU, can 

combine the samples from voltage and 

current EIT devices, supply a timetag, and 

handle the communication required to 

send the sample values to applications. 

Applications use the sample values for 

various tasks, such as fault location, fault 

recording, relaying, and synchrophasor 

estimation. This is diagrammed in Figure 

E.1. 

 

 
 

E.1-р зураг – Орох өгөгдөл нь сорьц утгууд байсан синхрофазорууд 
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Figure E.1 – Synchrophasors having sampled values as inputs 

 

IEC 61869-9 стандартын дагуу гарсан сорьц 

утгуудыг дараах үзүүлэлттэйгээр илгээнэ (60 

Гц-ийн системийн хувьд). 

 

• Утгууд нь 32 битийн бүхэл тоо байх 

бөгөөд тогтсон өсгөх коэффициентуудтай 

байна 

– Хүчдэл: 1 хамгийн бага ач 

холбогдолтой бит (LSB) нь 10 мВ 

– Гүйдэл: 1 хамгийн бага ач 

холбогдолтой бит (LSB) нь 1 мA 

– Сорьцын жигд бус хөдөлгөөн 

(життер) нь < 4 микросекунд 

• Хэмжлийг цахилгаан эрчим хүчний 

системийн анхдагч сигналтай ижил 

болгон өсгөнө 

• Өгөгдлийн давтамж нь нэг секундэд 4 800 

сорьц эсвэл 14 400 сорьц хоёрын аль нэг. 

• СУ-ын өгөгдлийн багцад дараах зүйлс 

орсон байж болно. Үүнд: 

– хэмжлийн хэд хэдэн суваг, ба 

– багц бүрд 1-ээс 6 хүртэлх тооны 

дараалсан сорьц. 

 

Дэд станц дээр байршиж байгаа тохиолдолд 

СУ-ын зурвас мэдээнүүдэд зөвхөн нэг 

секундээс бага хугацааны тэмдэглэл ордог. 

Нэгтгэх үйлдлийн төхөөрөмж (НҮТ)-д ордог 

хугацааны тэмдэглэл  нь сорьцын хугацааг 

тодорхойлохдоо зөвхөн секундийн багахан 

Sampled values designated under IEC 

61869-9 are sent with the following 

characteristics (for a 60 Hz system). 

 

• Values are 32 bit integers with fixed 

scale factors 

 

– Voltage: 1 LSB is 10 mV 

 

– Current: 1 LSB is 1 mA 

 

– Sample jitter is < 4 µs 

 

• Measurements are scaled to the 

power system primary 

 

• Data rate is either 4 800 or 14 400 

samples per second. 

• The SV data frame may contain 

– multiple measurement channels, 

and 

– 1 to 6 consecutive samples per 

frame. 

 

In substation deployments, the SV 

messages only include a sub-second 

timestamp field. The clock input to the 

merging unit (MU) typically only supplies 

a sample time as a fraction of second. To 

complete a full second-of-century 
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хэсэг байдлаар ихэвчлэнхийдэг . 

Синхрофазорыг гаргахад шаардлагатай 

зууны секунд (ЗС) бүхий хугацааны бүтэн 

тэмдэглэл бий болгохын тулд ФХТ-д 

хугацааг  заасан өгөгдөл оруулах 

шаардлагатай. ЗС-ыг зөв оноож байгааг 

баталгаажуулахын тулд НҮТ-өөс ФХТ 

хүртэлх хоцролт нь 400 миллисекундээс бага 

байх шаардлагатай. Хэрэв нэгтгэх үйлдлийн 

төхөөрөмж нь хугацааны бүтэн тэмдэглэл 

гаргаж байгаа бол (жишээ нь: дэд станцаас 

гадна байгаа байршил руу IEC TR 61850-90-

5-д тодорхойлсны дагуу илгээж буй СУ-д 

зориулсан хугацааны тэмдэглэл ) ФХТ нь 

Е.1-р зурагт харуулсан ФХТ-ийн байршилд 

олгодог “хугацаа заасан өгөгдөл”-гүйгээр 

ажиллах боломжтой. Өөр нэг боломжит 

хувилбар бол IEC 61850-9-2-т тодорхойлсон 

хугацааны тэмдэглэл зайлшгүй биш 

талбарыг ашиглах явдал юм. ЗС-ын бүтэн 

мэдээллийг агуулсан зайлшгүй биш 

хугацааны тэмдэглэл байхыг зөвшөөрдөг 

боловч түүний талаар IEC 61869-13-т 

тодорхой дурдаагүй учир бүх төрлийн НҮБДТ 

түүнийг дэмждэггүй байж болно. ФХТ-ийн 

хэрэглээнд зориулсан НҮБДТ-үүд нь IEC 

61850-9-2-т тодорхойлсон хугацааны бүтэн 

тэмдэглэл хийх зайлшгүй биш талбарыг 

дэмждэг байхыг зөвлөж байна. 

 

E.3 Сорьц утгуудыг ашиглаж байгаа үед 

синхрофазорын алдаа гарах эх 

үүсвэрүүд 

 

Сорьц утгуудад зориулж ОУЦТК-ын 

стандартуудад олгосон нарийвчлалын 

тодорхойлолтууд нь эцсийн цэг хүртэлх бүх 

алдаануудыг агуулсан байдаг бөгөөд 

хэмжүүрийн трансформаторын анхдагч 

сигналаас үүссэн алдаануудыг ба тоон 

системийн гаралтын сигналын үе шатанд 

бий болгосон хугацааны тэмдэглэлтэй 

зурвас мэдээ (үүнд хугацааг синхрон болгох 

орно)-г төлөөлдөг.  

timestamp (SOC) required for 

synchrophasors, a clock input to the PMU 

is required. The delay from the MU to the 

PMU needs to be less than 400 ms to 

ensure the SOC is assigned correctly. If 

the merging unit supplies a complete 

timestamp, such as for SV that are sent to 

a location outside the substation (as 

defined in IEC TR 61850-90-5), the PMU 

can operate without the local "clock input" 

shown in Figure E.1. Another possibility is 

to use the optional timestamp field defined 

in IEC 61850-9-2. Optional timestamp 

carrying full SOC information is allowed 

but may not be supported by all SAMUs 

since it has not been explicitly mentioned 

in IEC 61869-13. SAMU devices intended 

for PMU applications are strongly 

encouraged to support the optional 

timestamp field defined in IEC 61850-9-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.3 Sources of synchrophasor error 

when using sampled values 

 

 

Accuracy specifications given for sampled 

values in the IEC standards incorporate 

all errors end-to-end, representing the 

errors introduced by the instrument 

transformer primary and the time-

stamped message created at the digital 

output including time synchronization. 
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Аналог сигнал ордог уламжлалт ФХТ-ийн 

сигнал хүлээн авах хэсэг нь орж ирэх 

сигналыг  хамгаалах төрөл зүйлүүд, 

трансформаторууд буюу шунтлэгч төрөл 

зүйлүүд, аналог өсгөгч ба аналогоос тоон 

системд хувиргагчаас бүрддэг. ФХТ-ийн энэ 

хэсэгт гардаг алдаануудад “статик 

алдаанууд” ба “шугаман ба шуугианы 

алдаанууд” ордог. Статик алдаануудад 

дараах зүйлс орно: сигнал хүлээн авах 

хэсгийн шүүлтүүрийн аажмаар тэг рүү чиглэн 

буурах үзэгдэл, өсгөх үйлдлийн харьцааны 

алдаа, аналог ба аналогоос тоон системд 

хувиргасан сорьцын хоцролт. Ерөнхийдөө, 

статик алдаанууд нь ВНА-д нөлөөлөхдөө 

фаз шилжин өөрчлөгдөх ба далайцын 

хэмжээнд алдаа гарах байдлаар ихэвчлэн 

нөлөөлдөг. Шугаман ба шуугианы 

алдаануудад дараах зүйлс орно: хэлхээний 

төрөл зүйлүүдээс гарсан дулааны шуугиан, 

аналогоос тоон системд хувиргасан 

квантчилал, хувиргах алгоритмаар гарсан 

ойролцоо утгууд. Эдгээр алдаа нь гол төлөв 

давтамж ба ДӨХ-ны нарийвчлалд 

нөлөөлдөг. 

 

Давтамжийн зурвасаас гадуурх сигналыг 

хүлээн авахгүй байх шаардлага ба 

давтамжийн зурваст тавигдах шаардлага нь 

үндсэндээ синхрофазорыг тооцоолж гаргах 

алгоритмын функц юм. Гэхдээ “статик” 

алдаанууд байгаагаас болж тооцоолж  

гаргах үйлдлийн гүйцэтгэлд илүү хатуу 

шаардлага тавих хэрэгтэй болж болно. 

 

E.4 Гүйцэтгэл 

 

E.4.1 Ерөнхий зүйл 

 

СУ-ын орж ирэх өгөгдлийг ашиглаж байгаа 

үед сигнал хүлээн авах хэсгийг ЭХТ/НҮБДТ 

рүү шилжүүлсэн байдаг тул нийцлийн 

туршилтаар зөвхөн ФХТ-ийн алгоритмын 

хэсгийг шалгана. Аналог сигналыг хүлээн авч 

The front end of a traditional PMU with 

analog inputs consists of input protection 

elements, transformers or shunts, analog 

scaling, and an A/D converter. The errors 

that occur in this portion of a PMU include 

"static errors" and "linearity and noise 

errors". Static errors include front end 

filter roll-off, scaling ratio errors, and 

analog and A/D sampling delays. In 

general, the static errors affect mostly 

TVE in the form of phase offset and 

magnitude errors. Linearity and noise 

errors include thermal noise from circuit 

elements, A/D quantization, and 

approximations in the conversion 

algorithms. They affect primarily 

frequency and ROCOF accuracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Out-of-band rejection and bandwidth 

requirements are primarily a function of 

the synchrophasor estimation algorithm, 

though the presence of the "static" errors 

may impose stricter requirements on the 

estimation performance. 

 

 

 

E.4 Performance 

 

E.4.1 General 

 

When using SV inputs, compliance 

testing only includes the algorithmic 

portion of the PMU since the front end has 

been moved to the EIT/SAMU. Allocation 

of error between the (now separate) 



 

134 

 

тоон системд хувиргадаг хэсэг ба ФХТ дотор 

сигналыг  боловсруулах үйлдэл хоёр нь одоо 

салангид байгаа тул эдгээрийн хооронд 

алдааны хуваарилалт ямар байх талаар 

E.4.2-оос E.4.4 хүртэлх дэд зүйлсэд тусгасан. 

 

E.4.2 Тогтсон төлөв байдалтай үеийн 

гүйцэтгэлтэй холбоотой анхаарах зүйлс 

 

Тогтсон төлөв байдалтай нөхцөл гэдэгт 

тогтмол далайц, фазын өнцөг ба давтамж 

ордгоос гадна өөрчлөгддөггүй хөндлөнгийн 

саад мөн орно. Гэхдээ давтамж нь  хэвийн 

утгаасаа өөр байгаа үед хэмжсэн фазын 

өнцөг нь тогтмол хурдаар өөрчлөгдөнө. 

Дараах нөхцөлүүдийн талаар 6.3-т тусгасан. 

 

a) Хэвийн далайц ба давтамжтай байгаа үед 

синхрофазорыг тооцоолж гаргах 

алгоритм нь дангаараа ВНА ≤ 0,01 % байх 

дүнд хүргэх учиртай. Хэвийн давтамжтай 

байхад хувиргах үйлдэл хийдэг 

алгоритмууд нь маш нарийн дүн гаргадаг 

бөгөөд бараг ямар ч алдаа үүсгэдэггүй. 

Бууруулсан шаардлага нь “хэвийн 

түвшинд байгаа” гүйцэтгэлийн 

хариуцлагыг нэгтгэх үйлдлийн 

төхөөрөмжид зориулсан тусдаа 

стандартад үндсэндээ шилжүүлдэг 

бөгөөд цогц ФХТ-ийн “хэвийн түвшинд 

байгаа” гүйцэтгэлийг өнөөдрийн 

байдлаар тодорхойлж буй тогтсон буюу 

статик аналог алдаануудыг (далайцын 

хэмжээний ба фазын, түүнчлэн хугацаа 

тэмдэглэхтэй холбоотой алдаануудыг) 

бүгдийг агуулдаг.  

b) ФХТ-ийн сигналын дээд, доод хязгаарыг 

шалгах туршилтыг хэвийн давтамжтай 

үед хийдэг боловч хэвийн утгын 10 %-тай 

тэнцэх утгууд мөн ордог. ЭХТ/НҮБДТ-ийн 

тайланд ордог эдгээр дээд, доод 

хязгаарыг тооцвол сорьцын нягтшил 

буурах учиргүй, тиймээс ФХТ-ийн 

нарийвчлал нь  хэвийн түвшинд байгаа 

analog and A/D front end and the signal 

processing in the PMU function is 

discussed in E.4.2 to E.4.4. 

 

 

 

E.4.2 Steady-state performance 

considerations 

 

Steady-state conditions include constant 

amplitude, phase angle and frequency as 

well as unchanging interference. The 

measured phase angle will however 

change at a constant rate when the 

frequency is off-nominal. These are the 

conditions that are addressed in 6.3. 

 

a) At nominal amplitude and frequency, 

the synchrophasor estimation 

algorithm alone should achieve a TVE 

≤ 0,01 %. Conversion algorithms at 

nominal frequency are very precise 

and contribute almost no error. A 

lowered requirement basically 

transfers the responsibility of "at 

nominal" performance to the separate 

standard for the merging unit and 

includes all the fixed or static analog 

errors (magnitude and phase, 

including timing) that today determine 

the "at nominal" performance of an 

integrated PMU. 

 

 

 

 

b) The PMU signal range tests are at the 

nominal frequency but include values 

down to 10 % of nominal. Given the 

stated ranges of the EIT/SAMU 

reporting, this should not result in 

reduced sample resolution, so the 

PMU should have the same accuracy 

as at nominal. Therefore, the 
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үеийн нарийвчлалтай ижил байна. Тийм 

учраас эдгээр туршилтад зориулж санал 

болгож буй хязгаар нь ВНА ≤ 0,01 % юм. 

c) Давтамжийн дээд, доод хязгаарын 

туршилтын хувьд “хэвийн утгаас өөр” 

давтамжийн алдаанууд нь тоон 

системийн сигналыг боловсруулах 

алгоритмуудтай холбоотой бөгөөд сигнал 

хүлээн авах хэсэгт гарсан фазын 

алдаанууд ба нэмэгдэлтэй хамааралгүй 

юм. Тиймээс сигнал хүлээн авах хэсгийн 

алдаануудыг НҮТ-д шилжүүлснээр 

гүйцэтгэлийг дорвитой сайжруулахгүй. 

Энэ стандартад тус туршилтын хувьд 

ВНА-ны 0,5 %-ийг сигнал хүлээн авах 

хэсэгт гарах алдаануудад хуваарилж 

өгсөн. Тийм учраас давтамжийн дээд, 

доод хязгаарын туршилтад зориулсан 

шинэ хязгаар нь ВНА ≤ 0,5 % байх 

хэрэгтэй. 

d) Тогтсон төлөв байдалтай нөхцөлд 

давтамж ба ДӨХ-ны нарийвчлал нь 

шуугиан ба давтамжийн зурвасаас 

гадуурх сигнал хэр их байгаагаас гол 

төлөв хамаардаг. Шуугианы гол эх үүсвэр 

нь сигнал хүлээн авах хэсэгт байдаг. Энэ 

тохиолдолд түүнийг ЭХТ/НҮБДТ-д 

шилжүүлсэн тул энэ туршилтаар шуугиан 

үндсэндээ гарахгүй. Харин, тогтсон төлөв 

байдалтай үеийн туршилт хийхэд 

сигналын  давтамжийн дээд, доод 

хязгаарын туршилтыг ашигладаг бөгөөд 

алгоритмуудаас болж үүнд алдаа гарах 

боломжтой байдаг тул эдгээр хязгаарыг 

0,5 % болгон бууруулахыг (өөрөөр хэлбэл 

2 дахин бууруулахыг) санал болгож 

байна. 

e) Гармоник гажилтын ба давтамжийн 

зурвасаас гадуурх хөндлөнгөөс саад 

болж буй сигналын туршилтын хувьд 

одоо байгаа хязгааруудыг хэвээр нь 

үлдээхийг санал болгож байна. Учир нь 

гүйцэтгэл хэр сайн байх нь 

синхрофазорыг тооцоолж гаргах 

proposed limit for these tests is TVE ≤ 

0,01 %. 

 

c) For the frequency range tests, the "off 

nominal" frequency errors relate to the 

DSP algorithms, and are independent 

of gain and phase errors in the front 

end. Thus, the performance will not be 

substantially improved by moving the 

front end errors to the MU. In this 

document, 0,5% of the TVE is 

allocated to front end errors in this 

test. Therefore, the new limit for the 

frequency range test should be TVE ≤ 

0,5 %. 

 

 

 

 

 

d) Frequency and ROCOF accuracy 

under steady-state conditions is 

determined primarily by noise and out-

of-band signals. The dominant source 

of noise is front-end, which in this case 

is moved to the EIT/SAMU and is 

effectively taken out of the test. 

However, steady-state testing is 

performed using the signal frequency 

range test which can have errors due 

to the algorithms, so it is proposed to 

reduce these limits to 0,5 % (i.e., 

reduce by a factor of 2). 

 

 

 

 

e) For the harmonic distortion and out-of-

band interfering signal tests, the limits 

are proposed to remain as they are 

now since performance is primarily 

determined by the synchrophasor 

estimation algorithms which do not 

change with the different front end. 
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алгоритмуудаас гол төлөв хамаардаг 

бөгөөд энэ алгоритм нь сигнал хүлээн 

авах хэсэг өөр болсон ч өөрчлөгддөггүй.  

f) Энэ стандартын үндсэн хэсэгт заасан 

давтамжийн алдаа (ДА)-ны ба 

давтамжийн өөрчлөлтийн хурдны алдаа 

(ДӨХА)-ны шаардлагуудыг хангахын тулд 

ЭХТ/НҮБДТ-өөс гарах нэгжид ногдох 

системд шилжүүлсэн сигнал, шуугианы 

харьцаа ба ажлын сигналын түвшин хэд 

байх шаардлагатайг ФХТ-ийг 

үйлдвэрлэгч тодруулж өгсөн байхыг 

зөвлөж байна. Нэгтгэх үйлдлийн 

төхөөрөмжийн сигнал, шуугианы 

харьцааны тодорхойлолтын талаарх 

нэмэлт мэдээллийг IEC 61869-6 

стандартаас авна уу. 

 

E.4.3 Динамик гүйцэтгэлтэй холбоотой 

анхаарах зүйлс 

 

Далайц, фазын өнцөг, давтамж эсвэл ДӨХ 

өөрчлөгдөж байгаа үеийг динамик нөхцөл 

гэнэ. Дараах нөхцөлүүдийн талаар 6.4, 6.5 ба 

6.6-д тусгасан. 

 

a) Синхрофазорын динамик гүйцэтгэлийн 

үзүүлэлтүүд нь аналогоос тоон системд 

хувиргагчийн гүйцэтгэлээс гэхээсээ илүү 

синхрофазорын алгоритмуудаас гол 

төлөв хамаарч тодорхойлогддог. 

Жишээлбэл, алхмын өөрчлөлтийн хариу 

үйлдлийн хугацаа, түүнчлэн 

хэтэрсэн/дутсан  хэсэг ба тогтворжих 

хугацаа нь шүүлтүүрээс хамаарч 

тодорхойлогдоно. Ийм учраас динамик 

фазорын хариу үйлдлийн шаардлагуудыг 

хэвээр нь үлдээхийг санал болгож байна.  

b) Үүнтэй төстэйгөөр, динамик давтамжийн 

ба ДӨХ-ны хариу үйлдлүүд нь гол төлөв 

тооцооллын алгоритмуудаас хамаардаг. 

Энэ хоёрт хоёуланд нь шуугиан 

нөлөөлдөг бөгөөд уламжлалт ФХТ-д 

зориулсан динамик сигналын 

 

 

 

f) It is recommended that the PMU 

manufacturer declare the normalized 

SNR vs. operating signal level from 

the EIT/SAMU that is required to meet 

the frequency error (FE) and rate of 

change of frequency error (RFE) 

requirements stated in the main body 

of this document. See IEC 61869-6 for 

additional details on the merging unit 

signal-to-noise ratio specification. 

 

 

 

 

 

E.4.3 Dynamic performance 

considerations 

 

Dynamic conditions are when amplitude, 

phase angle, frequency or ROCOF are 

changing. These are the conditions that 

are addressed in 6.4, 6.5, and 6.6. 

 

a) Synchrophasor dynamic performance 

characteristics are determined largely 

by the synchrophasor algorithms 

rather than A/D performance. For 

example, the filters determine the 

response time to step changes as well 

as the overshoot/undershoot and 

settling time. For this reason, the 

dynamic phasor response 

requirements are proposed to remain 

the same. 

b) Similarly, dynamic frequency and 

ROCOF responses are also largely 

controlled by the computational 

algorithms. These are both influenced 

by noise for which an allowance has 

been made in the dynamic signal 

requirements for traditional PMU. 
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шаардлагуудад шуугианы дээд хязгаарыг 

тогтоосон байдаг. Гэхдээ гүйцэтгэлийн 

шаардлагыг өөрчлөхийг санал болгох 

хэмжээнд ялгаа ихтэй биш тул хэвээр нь 

үлдээхийг санал болгож байна. 

 

E.4.4 Хоцролт  

 

Хоцролт гэдэг нь хэмжил хийсэн хугацаанаас 

эхлээд тус хэмжлийг ашиглах зорилгоор 

аливаа хэрэглээг хүлээж авсан хугацаа 

хүртэлх хоцролт юм. ФХТ-ийн тайлангийн 

хоцролтын талаар 6.7-д ба С.7-р зүйлд 

тусгасан. 

a) Хоцролт нь бараг бүхэлдээ Итернет 

сүлжээний хоцролтоос ба ФХТ-ийн 

гүйцэтгэлээс хамаардаг. Гүйцэтгэлийн 

туршилтын хувьд ЭХТ/НҮБДТ/НҮТ-ийн 

хамгийн их хоцролтыг тооцож оруулахын 

тулд 6.7-д тодорхойлсон хоцролтын  дээд 

хязгаарыг 2 миллисекундээр ихэсгэхийг 

санал болгож байна.  

b) ЭХТ/НҮБДТ/НҮТ дэх хоцролт  нь IEC 

61869-9 стандартад тодорхойлсон 2 

миллисекундийн хязгаараас хэтрэхгүй 

байх нь зүйтэй. Учир нь ЭХТ/НҮБДТ/НҮТ 

дэх хоцролт  нь ФХТ-ийн системийн нийт 

хоцролтыг  нэмэгдүүлдэг. 

 

E.5 Гүйцэтгэлийн шаардлагуудад 

оруулахыг санал болгож буй 

өөрчлөлтүүд 

 

However, the difference is not 

significant enough to propose 

changing the performance 

requirements. 

 

 

E.4.4 Latency 

 

Latency is the delay from the time of 

measurement until the measurement is 

received by an application for use. PMU 

reporting latency is described in 6.7 and 

Clause C.7. 

 

a) Latency is controlled almost 

completely by the Ethernet network 

delay and performance of the PMU. 

For performance testing, the latency 

allowance defined in 6.7 is proposed 

to be increased by 2 ms to cover the 

maximum EIT/SAMU/MU latency. 

 

b) Latency in the EIT/SAMU/MU should 

not exceed the 2 ms limit defined in 

IEC 61869-9, as it will add to overall 

PMU system latency. 

 

 

 

E.5 Proposed changes to performance 

requirements 

 

E.1-р хүснэгт – Гүйцэтгэлийн шаардлагад оруулахыг санал болгож буй 

өөрчлөлтүүдийн тойм 

 
Шаардлага ВНА ДА ДӨХА Тайлбар 

6.3 – Тогтсон төлөв 
байдалтай үеийн 
далайц ба 
давтамжийн дээд, 
доод хязгаар 

Хэвийн 
давтамжтай байх 
үед 0,01 % (үүнд 
далайцын дээд, 
доод хязгаарын 
туршилт орно) 

Давтамжийн бусад 
утгуудын хувьд 0,5 
%  
 

ДА = 0,5 % болгож 
бууруулах 

ДӨХА = 0,5 % 
болгож бууруулах 

ДА ба ДӨХА-ны 
хувьд тухайн ФХТ-
тэй нийцэхийн тулд 
сигнал, шуугианы 
харьцааны 
зөвшөөрөгдөх 
хамгийн их утга хэд 
байх 
шаардлагатайг тус 
ФХТ-ийн 
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үйлдвэрлэгч ил тод 
болгосон байх 
хэрэгтэй. 

6.3 – Тогтсон төлөв 
байдалтай үеийн 
ВНА, гармоник ба 
ДЗГ 

Өөрчлөлт байхгүй Өөрчлөлт байхгүй Өөрчлөлт байхгүй  

6.4, 6.5, 6.6 – 
Давтамжийн 
зурвас, шугаман 
хамааралтайгаар 
өөрчилсөн хэсэг, 
алхмууд 
 

Өөрчлөлт байхгүй Өөрчлөлт байхгүй Өөрчлөлт байхгүй Бусад эх үүсвэртэй 
харьцуулахад ФХТ-
ийн тоон системийн 
сигнал 
боловсруулах  
үзүүлэлтүүдээс 
хамаарч гол төлөв 
алдаанууд гардаг. 

6.7 – Хоцролт  Дээд хязгаар дээр 2 
миллисекундийг 
нэмэх 

Дээд хязгаар дээр 2 
миллисекундийг 
нэмэх 

Дээд хязгаар дээр 2 
миллисекундийг 
нэмэх 

 

 

 

Table E.1 – Summary of proposed performance requirement changes 

 
Requirement TVE FE RFE Comments 

6.3 – Steady-state 
amplitude and 
frequency ranges 

0,01 % at nominal 
frequency (including 
amplitude range 
test) 

0,5 % over 
frequency range 

Reduce to FE = 
0,5 % 

Reduce to RFE = 
0,5 % 

For FE and RFE, 
PMU manufacturer 
should declare 
maximum SNR 
necessary to make 
PMU compliant. 

6.3 – Steady-state 
TVE, harmonics and 
OOB 

No change No change No change  

6.4, 6.5, 6.6 – 
Bandwidth, ramp, 
steps 

No change No change No change Errors primarily due 
to PMU DSP 
characteristics 
which dominate 
over other sources. 

6.7 – Latency Add 2 ms to 
allowance 

Add 2 ms to 
allowance 

Add 2 ms to 
allowance 
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F хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Хүрээлэн буй орчин нөлөөлж байгаа үед 

ФХТ-д  үнэлгээ  хийх санал болгож буй 

туршилтуудын туслах хувилбарууд 

 

Хүрээлэн буй орчин нөлөөлж байгаа олон 

төрлийн нөхцөл бүрд ФХТ-ийн бүх үйлдлийг 

шалгах бүрэн туршилтыг хийх нь маш 

хүндрэлтэй. ФХТ-ийн өөр өөр 

шаардлагуудад хүрээлэн буй орчин хэрхэн 

нөлөөлдөг талаарх ойлголт дээр суурилж 

сонгосон туршилтуудын туслах 

хувилбаруудыг хийх нь илүү тохиромжтой.  

 

ФХТ-ийн үүргийг гүйцэтгэж буй 

хэрэгслүүдийг турших үед хүрээлэн буй 

орчин нөлөөлж байгаа нөхцөлийг тусгах 

зорилгоор туршилтуудын дараах туслах  

хувилбаруудыг хийхийг зөвлөж байна. 

 

• Хэвийн давтамж ба далайцтай  байгаа 

үеийн тогтсон төлөв байдалтай ВНА-ны 

туршилтыг хамгийн багаас хамгийн их 

хэвийн температур хүртэл зохих 

мужуудаар хийх. 

• Fs = f0 (50 эсвэл 60 Гц), далайцын хэмжээ 

нь хэвийн утгын 100 %-тай тэнцүү, 

хамгийн бага ба хамгийн их 

температуртай байх нөхцөлд дараах 

туршилтуудыг хийх: 

– далайцын хэмжээний дээд, доод 

хязгаар, 10 % ба 120 % эсвэл 200 % 

(зөвхөн захын утгуудыг); 

– давтамжийг шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх туршилт, 

хоёр чиглэлд хоёуланд нь; 

– фазын модуляцын туршилт, fmod = 5 

Гц; 

– хоцролтын туршилт. 

• Туршилтуудыг хийхдээ М ангиллын хариу 

үйлдлийг ашиглан тухайн хэрэгслийн 

тайлагнах давтамж хамгийн их утгатай 

Annex F 

(informative) 

 

Suggested subset of tests for PMU 

evaluation under environmental 

influences 

 

Performing a complete test of all PMU 

functions under numerous environmental 

influences would be extremely 

burdensome. A subset of tests, selected 

based on an understanding of how 

various PMU requirements are affected 

by environmental influences, is more 

appropriate. 

 

The following subset of tests is 

recommended for environmental 

influence conditions in tests of devices 

performing the PMU function. 

 

 

• Steady-state TVE at nominal 

frequency and magnitude, at 

minimum to maximum rated 

temperature in appropriate 

temperature increments. 

• The following tests at Fs = f0 (50 or 60 

Hz), magnitude at 100 % rated, at 

minimum and maximum temperature: 

 

 

– magnitude range, 10 % and 120 

% or 200 % (endpoints only); 

 

– frequency ramp test, both 

directions 

 

– phase modulation test, fmod = 5 

Hz; 

– latency test. 

• Tests to be performed at the 

maximum reporting rate for the device 

using M class response, unless the 
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байх нөхцөлд хийнэ. Хэрэв тухайн 

хэрэгсэл зөвхөн Р ангиллын сонголттой 

бол Р ангиллын хариу үйлдлийг ашиглаж 

болно. 

 

Хүрээлэн буй орчны нөлөөллийн бусад бүх 

хэмжигдэхүүний хувьд туршиж буй 

хэрэгслийн эсвэл туршилтын системийг 

тохируулахдаа дараах хэвийн нөхцөлд 

тогтсон төлөв байдалтай үеийн ВНА-г 

хэмжих байдлаар тохируулах хэрэгтэй. Үүнд: 

Fs = f0 = 50 Гц эсвэл 60 Гц, далайцын хэмжээ 

нь хэвийн утгын 100 %-тай тэнцүү, М 

ангилал, тайлагнах давтамжийн хамгийн их 

утгатай байх нөхцөл орно. 

 

6-р зүйлд заасан бусад туршилтуудад гол 

төлөв тоон системийн сигнал боловсруулалт 

нөлөөлнө гэдгийг ажигласны үндсэн дээр 

эдгээр туслах хувилбарыг сонгосон бөгөөд 

дээр жагсаасан туршилтуудаар илрэхгүй 

хэмжээнд хүрээлэн буй орчны нөлөөлөл 

ихээр нөлөөлөх учиргүй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

device provides only P class in which 

case that may be used. 

 

 

 

For all other environmental influence 

quantities, the DUT/test system should be 

configured to measure steady-state TVE 

under nominal conditions: Fs = f0 = 50 Hz 

or 60 Hz, magnitude 100 % rated, M 

class, maximum reporting rate. 

 

 

 

 

 

This subset is based on the observation 

that the other tests in Clause 6 are 

dominated by DSP effects, and should not 

be affected significantly by environmental 

influences to any extent that would not be 

revealed by the tests listed above. 
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G хавсралт 

(норматив) 

 

Тогтсон төлөв байдалтай байгаа ФХТ-д 

зориулсан өргөтгөсөн аюулгүй байдлын 

тодорхойлолт 

 

G.1 Ерөнхий зүйл 

 

ФХТ нь 6-р зүйлд шаардсанаас илүү өндөр 

алдаагүй байдалтай байх, эсвэл хэмжлийн 

чадавх нь илүү их дээд, доод хязгаартай 

байх гэрчилгээтэй байж болно.  Тогтсон 

төлөв байдалтай нөхцөлд байгаа ФХТ-ийн 

алдаагүй байдлыг 6-р зүйлд шаардсанаас 

илүү дэлгэрэнгүй байдлаар тодорхойлох ба 

баталгаажуулах аргуудын талаар энэхүү G 

хавсралтад тусгасан. Эдгээр аргад дараах 

зүйлс орно: 

 

• ВНА-аас гадна далайц ба фазын 

алдаагүй байдлыг тусад нь 

тодорхойлох, 

• 1 %-ийн ВНА-аас илүү өндөр 

нарийвчлалтай хэмжлийг тодорхойлох, 

• Оролтын сигналын далайцын 

хэмжээний өөр дээд, доод хязгаартай 

байх үеийн нарийвчлалыг тодорхойлох, 

ялангуяа ФХТ-ийн дулааны тасралтгүй 

хэвийн үзүүлэлтээс хэтэрсэн богино 

хугацааны гүйдлүүдийг оруулсан 

сигналын нарийвчлалыг тодорхойлох, 

ба 

• давтамжийн хэмжлийн нарийвчлалыг  

сайжруулсан тодорхойлолт. 

 

6-р зүйл ба 7-р зүйлд заасан үндсэн ерөнхий 

шаардлагуудыг хангаж буй аливаа ФХТ нь G 

хавсралтад заасан нөхцөл ба аргуудын дагуу 

нэмэлт шаардлага хангасан гэрчилгээтэй 

байж болно. 

 

G.2 Хамаарах нөхцөл 

 

Annex G 

(normative) 

 

Extended accuracy specification for 

PMUs in steady-state 

 

 

G.1 General 

 

PMUs may be certified for higher 

accuracy or wider range measurement 

capability than is required under Clause 6. 

This Annex G provides methods to specify 

and certify PMU accuracy under steady-

state conditions with more detail than is 

required under Clause 6. These methods 

include: 

 

 

 

• specification of amplitude and phase 

accuracy separately, in addition to 

TVE, 

• specification of higher accuracy 

measurement than 1 % TVE, 

• specification of accuracy over 

different ranges of input signal 

magnitude, particularly including 

short-term currents that exceed the 

continuous thermal rating of the 

PMU, and 

 

 

• specification of improved frequency 

measurement accuracy. 

 

Any PMU meeting the basic overall 

requirements of Clause 6 and Clause 7 

may additionally be certified under the 

conditions and methods of Annex G. 

 

 

G.2 Applicable conditions 
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G хавсралтын шаардлагын дагуу өргөтгөсөн 

алдаагүй байдлын гэрчилгээ авах ФХТ-ийг 

G.1-р хүснэгтэд заасан нөхцөлд туршсан 

байвал зохино. Хэмжлийн энэ чадавхыг 

туршихдаа тухайн төрлийн оролтын 

сигналын хувьд туршиж тогтоосон байвал 

зохино; бүх төрлийн оролтын сигнал  нь 

бүгдээрээ хэмжлийн ижил хэмжээний 

өргөтгөсөн чадавхтай байх шаардлагагүй. 

Өөрөөр заагаагүй бол 6.2 ба 6.3-т заасан 

туршилтын жишиг нөхцөлийг ашиглана. 

Гармоник эсвэл давтамжийн зурвасаас 

гадуурх сигналыг  зориудаар оруулахгүй. 

A PMU certified for extended accuracy 

under the requirements of Annex G shall 

be tested under the conditions specified in 

Table G.1. This measurement capability 

testing shall be done on an individual 

input basis; inputs are not required to 

have the same extended measurement 

capability. Unless otherwise specified, the 

reference test conditions of 6.2 and 6.3 

shall be used. No harmonics or out-of-

band signals are intentionally introduced. 

 

G.1-р хүснэгт – Өргөтгөсөн нарийвчлалын туршилтуудын нөхцөлүүд 

 

Сайжруулсан хэмжил Нөхцөл Дээд, доод хязгаар 

Оролтын хүчдэл Хэвийн давтамжтай Борлуулагч нь тодорхойлж 
өгсөн хүчдэлийн дээд, доод 
хязгаар 

Оролтын гүйдэл Хэвийн давтамжтай Борлуулагч нь тодорхойлж 
өгсөн гүйдлийн дээд, доод 
хязгаар 

Оролтын давтамж Хэвийн хүчдэл (эсвэл гүйдэл)-
тэй 

Хэвийн давтамж, эсвэл 
борлуулагч тодорхойлж 
өгсний дагуу 

 

 

Table G.1 – Conditions for extended accuracy tests 

 

Enhanced measurement Condition Range 

Input voltage Frequency nominal Voltage range specified by 
vendor 

Input current Frequency nominal Current range specified by 
vendor 

Input frequency Voltage (or current) at nominal Nominal frequency, or as 
specified by vendor 

 

 

1-Р ТАЙЛБАР: Өргөтгөсөн нарийвчлалыг 

баталгаажуулахад ашиглах боломжтой бөгөөд 

G.1-р хүснэгттэй нийцсэн турших зүйлс зарим 

тохиолдолд 6-р зүйлд заасны дагуу хийсэн 

баталгаажуулах туршилтад орсон байдаг. 

Тодорхой заасан тухайн нөхцөлөөс шалтгаалаад 

энэ нь ганцхан зүйл байх боломжтой (жишээ нь: 

тооцоот давтамжтай нэг хүчдэл), эсвэл өргөн 

хүрээтэй олон зүйл байх боломжтой. 

 

NOTE 1 In some cases, certification tests 

performed under Clause 6 include test points 

usable for extended accuracy certification in 

accordance with Table G.1. Depending on the 

specified conditions, this can be as little as a 

single point (e.g., one voltage at nominal 

frequency), or it can be a wide range. 
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Хэрэв хүчдэл ба/эсвэл гүйдэл нь 6-р зүйлд 

заасан далайцын хэмжээний дээд, доод 

хязгаараас гадна байвал тохирлыг 

баталгаажуулахын тулд нэмэлт туршилт 

хийхийг шаардвал зохино. 

 
2-Р ТАЙЛБАР: Давтамж ба далайцын хэмжээг 

хоёуланг өргөтгөсөн дээд, доод хязгаартайгаар 

тодорхойлсон үед эдгээр параметрийг хэрхэн 

тусад нь турших талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

6.2-т тусгасан. Турших зүйлсийн тоо нь 

тодорхойлсон дээд, дээд хязгааруудаас хамаарах 

бөгөөд Синхрофазорын Хэмжлийг Туршиж 

Шалгах Багцын ЦЭИХ-ийн Тодорхойлолтод [10] 

олгосон жишээнүүдийг дагасан байх хэрэгтэй. 

 

G.3 Нарийвчлалын тодорхойлолт 

 

Нарийвчлалыг тодорхойлохдоо тодорхой 

заасан тухайн нөхцөлд зөвшөөрөгдөх 

хамгийн их ВНА-ны утгаар тодорхойлбол 

зохино. Түүнээс гадна сайн дурын нэмэлт 

байдлаар далайцын ба фазын алдааны 

тусдаа утгуудаар тодорхойлсон байж болно.  

 

Нарийвчлалыг дараах байдлаар 

илэрхийлбэл зохино (тод үсгийг тодотгох  

зорилгоор ашигласан). 

 

Хэмжлийн тодорхой заасан нөхцөлд "A" 

үсэг ба ВНА (хувиар). 

 

Сайн дурын нэмэлт үзүүлэлтийг дугуй хаалт 

дотор: 

– "Am" үсгүүд ба далайцын хэмжээний 

нарийвчлалыг төлөөлж буй тоо 

(хувиар); 

– "Ph" үсгүүд ба фазын нарийвчлалыг 

төлөөлж буй тоо (хэмээр). 

 

Сайн дурын нэмэлтээр орж болох 

давтамжийн хэмжлийн нарийвчлалыг дараах 

байдлаар илэрхийлбэл зохино. 

 

If voltages and/or currents are outside the 

magnitude ranges specified in Clause 6, 

additional testing shall be required to 

certify conformity. 

 

 
NOTE 2 When frequency and magnitude are 

both specified with extended ranges, Clause 

6.2 details how to test these parameters 

separately. The number of test points depends 

on the specified ranges, and should follow the 

examples given in the IEEE Synchrophasor 

Measurement Test Suite Specification [10]. 

 

 

 

 

G.3 Accuracy specification 

 

Accuracy shall be specified as the 

maximum TVE allowed under the 

specified conditions, plus optionally as 

separate amplitude and phase errors. 

Extended specification of frequency 

measurement accuracy is also allowed. 

 

The accuracy shall be expressed as 

follows (bold is used for emphasis). 

 

The letter "A" and the TVE (in percent) 

under the specified conditions of 

measurement. 

 

Optionally, in parentheses: 

– the letters "Am" and a number 

representing the magnitude 

accuracy (in percent); 

– the letters "Ph" and a number 

representing the phase accuracy 

(in degrees). 

 

Optionally, the accuracy of the frequency 

measurement shall be expressed as 

follows. 
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"F" үсэг ба давтамжийн нарийвчлалыг 

төлөөлж буй тоо (герцээр). 

 

 

Энэ аргыг ашигласан жишээнүүдийг 

холбогдох тодорхойлолтын тайлбарын хамт 

доор тусгав. 

 

• A0.1 – Тодорхой заасан нөхцөлд алдаа 

нь хамгийн ихдээ 0,1 %-ийн ВНА байна. 

• A1.0 (Am1 Ph0.1) – Алдаа нь хамгийн 

ихдээ 1 %-ийн ВНА, далайцын 

хэмжээний 1 % ба фазын 0,1 байна. 

• F0.0005 – Алдаа нь хамгийн ихдээ 0,000 

5 Гц байна (ихэвчлэн хүчдэлийн сигнал 

хувьд ийнхүү зааж өгдөг). 

 

G.4 Ашиглалтын жишээнүүд 

 

Сайжруулсан нарийвчлалыг 

тодорхойлохдоо хүчдэл, гүйдэл, давтамж, 

хэмжлийн ангилал ба тайлагнах давтамжийн 

холбогдох сонголтууд болон “тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд” гэсэн тэмдэглэгээний 

хамт тодорхойлбол зохино. Жишээ нь (тод 

үсгийг тодотгон харуулах зорилгоор 

ашигласан бөгөөд зайлшгүй шаардлагатай 

биш):   

 

M Ангилал, 60 Гц, Fs = 30; тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд  

 

(69 В) (± 0.5 Гц) – A0.1, F0.0005 

 

(0.1-20 A) – A0.25 (Am0.2 Ph0.01) 

 

P Ангилал, 50 Гц, Fs = 50; тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд 

 

(90-110 В ба 180-220 В) – A0.02 (Am0.02 

Ph0.01) 
 

ТАЙЛБАР: Энэ тохиолдолд гүйдлийн 

нарийвчлалыг  тодорхойлоогүй байгаа нь энэ 

ФХТ гүйдлийг хэмждэггүй гэсэн үг байх 

The letter "F" and a number 

representing the frequency accuracy 

(in hertz). 

 

Examples of the usage of this method are 

as follows with the specification 

description. 

 

• A0.1 – The error under the specified 

conditions is 0,1 % TVE maximum. 

• A1.0 (Am1 Ph0.1) – The error is 1 % 

TVE, 1 % magnitude and 0,1 phase 

maximum. 

• F0.0005 – The error is 0,000 5 Hz 

maximum (normally specified for 

voltage signals). 

 

G.4 Usage examples 

 

Enhanced accuracy shall be specified 

along with the respective choices of 

voltage, current, frequency, measurement 

class and reporting rate; and the notation 

"under steady-state conditions". For 

example (bold is used for emphasis and 

not required): 

 

 

 

M Class, 60 Hz, Fs = 30; under steady-

state conditions  

 

(69 V) (± 0.5 Hz) – A0.1, F0.0005 

 

(0.1-20 A) – A0.25 (Am0.2 Ph0.01) 

 

P Class, 50 Hz, Fs = 50; under steady-

state conditions  

 

(90-110 V and 180-220 V) – A0.02 

(Am0.02 Ph0.01) 
 

NOTE In this case, current accuracy is not 

specified. It is possible this PMU does not 

measure current, or if it does, accuracy is 



 

145 

 

боломжтой. Хэрэв гүйдлийг хэмждэг бол 

борлуулагч нь өөр газар тодорхойлж заасны 

дагуу Р эсвэл М ангиллын стандарт 

шаардлагуудтай нийцсэн нарийвчлалтай байна 

гэсэн үг. 

 

Дээд, доод хязгаараас 20 дахин ихээр 

давсан гүйдэлтэй, 69 В, 5 А-ийн ФХТ-ийг 

тодорхойлсон илүү олон хэсгээс бүрдсэн 

жишээ: 

 

M Ангилал, 60 Гц, Fs = 60; тогтсон төлөв 

байдалтай нөхцөлд  

 

(69 В) – A0.02 

 

(0.02 А-аас 20 A) – A0.02 (Am0.02 Ph0.01) 

 

(20 А-аас 50 A) – A0.05 (Am0.05 Ph0.01)  

 

(50 А-аас 100 A) – A0.2 (Am0.2 Ph0.02) 

 

 

G.5 Нарийвчлалын зохимжтой дээд, доод 

хязгаар 

 

Нарийвчлалын зохимжтой дээд, доод 

хязгаар нь 1:2:5 гэсэн прогрессыг дагадаг, 

өөрөөр хэлбэл дээд, доод хязгаарын утгууд 

нь A x 10y байх бөгөөд үүнд А нь 1 эсвэл 2 

эсвэл 5, y нь бүхэл тоо. Жишээ нь: дээд, доод 

хязгаар нь 0,01-ээс 5,0 хүртэл эсвэл 0,02-оос 

10,0 хүртэл байж болно. Бусад дээд, доод 

хязгаарыг сайшаадаггүй, гэхдээ 

хориглодоггүй. 

 

G.6 Туршилт хийхтэй холбоотой 

асуудлууд 

 

G.6.1 Сайжруулсан нарийвчлалын 

туршилт 

 

ФХТ-ийг туршихад зориулсан стандарт 

систем нь G хавсралттай нийцсэн эсэхийг 

үнэлэхийн тулд шаардагдах нарийвчлалын  

compliant with the standard requirements for 

P or M class, as specified elsewhere by the 

vendor. 

 

 

 

More complex example, for a 69 V, 5 A 

PMU with 20x current over range: 

 

 

 

M Class, 60 Hz, Fs = 60; under steady-

state conditions  

 

(69V) – A0.02 

 

(0.02 to 20 A) – A0.02 (Am0.02 Ph0.01) 

 

(20 to 50 A) – A0.05 (Am0.05 Ph0.01)  

 

(50 to 100 A) – A0.2 (Am0.2 Ph0.02) 

 

 

G.5 Preferred accuracy ranges 

 

The preferred accuracy ranges follow a 

1:2:5 progression, i.e., the range values 

are A x 10y where A is 1 or 2 or 5 and y is 

an integer. For example, ranges may be 

0,01 to 5,0 or 0,02 to 10,0. Other range 

limits are discouraged but not prohibited. 

 

 

 

 

 

G.6 Testing issues 

 

 

G.6.1 Testing for improved accuracy 

 

 

Standard systems for testing PMUs may 

not provide the required accuracy 

necessary to evaluate compliance with 
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түвшинд хүрэхгүй байж болно, ялангуяа илүү 

өндөр нарийвчлалын түвшний хувьд  нэмэлт, 

тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 

шаардагдаж болно. G хавсралтад заасны 

дагуу тохирлын туршилтыг хийх ажлын 

захиалга авахын өмнө туршилт хийдэг 

байгууллага нь тус туршилтыг хийхийн тулд 

ямар чадавхтай байх шаардлагатайг үнэлж, 

шаардагдах тоног төхөөрөмж бэлэн байгаа 

эсвэл олдох эсэхийг тогтоосон байх 

хэрэгтэй. Нарийвчлалын аливаа 

үзүүлэлтийн хувьд туршилтын систем нь дор 

хаяж 4:1-ийн ТТБХ-тай байх хэрэгтэй. Жишээ 

нь: А0.1 үзүүлэлтийг туршин 

баталгаажуулахын тулд туршилтын систем 

нь дор хаяж 0,04 %-ийн ВНА бүхий ТТБХ-тай 

байх хэрэгтэй. 

 

G.6.2 Дулааны тасралтгүй хэвийн 

үзүүлэлтээс хэтэрсэн гүйдэлтэй байх 

үеийн туршилт 

Хэвийн утгаас илүү гүйдэлтэй байгаа үед 

ФХТ-ийг туршихдаа тухайн ФХТ-ийн орж 

ирэх гүйдлийн богино хугацааны дулааны 

хэвийн үзүүлэлтийг баримталсан байвал 

зохино. Тиймээс эдгээр туршилтын хувьд 

богино хугацааны (ихэвчлэн нэг секунд эсвэл 

түүнээс богино хугацаанд үргэлжилсэн), их 

гүйдэлтэй өдөөгчийг ашиглан ФХТ-ийг 

турших шаардлага нэлээд гардаг. Ийм 

төрлийн туршилт нь олон талаараа шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх туршилттай 

төстэй. Учир нь гүйдлийн алхмыг 

өөрчилснөөс болж замбараагүй байдалтай 

үр дүн бүхий муж энэ хоёр төрлийн 

туршилтад хоёуланд нь орсон байдаг. Тийм 

учраас ФХТ-өөс гарсан өгөгдлийг үнэлэх үед 

өдөөгчийн эхэнд ба төгсгөлд үл тооцогдох 

муж ашиглавал зохино. Туршилтын эх үүсвэр 

нь нэг мөчлөгийн багахан хэсгээс ихгүй 

мужид туршилтын гүйдлийн түвшнийг 

өөрчлөх чадвартай байх гэсэн нөхцөл 

бүрдсэн тохиолдолд шугаман 

хамааралтайгаар өөрчлөх туршилтад 

Annex G, especially at higher accuracy 

levels. Additional, specialized equipment 

may be needed. The testing facility should 

assess the required capabilities and 

whether it has access to the necessary 

equipment before contracting to provide 

conformity tests in accordance with 

Annex G. For any accuracy rating, the test 

system should have at least a 4:1 TUR. 

For example, for an A0.1 rating, the test 

system should have at least a 0,04 % TVE 

TUR. 

 

 

 

 

 

 

G.6.2 Testing at currents exceeding 

continuous thermal rating 

 

Testing PMUs at currents greater than 

nominal shall respect the PMU’s short-

term thermal input current rating. 

Therefore, these tests often require the 

PMU to be tested with a short-term, high-

current stimulus, commonly of duration 

one second or less. Such tests are similar 

in many ways to the ramp test, because 

they include an interval of results 

perturbed by the current step. Therefore, 

exclusion intervals shall be provided at 

the beginning and end of the stimulus 

when evaluating the PMU output data. 

The exclusion intervals specified for the 

ramp test (2 cycles for P class and 7 

reporting intervals for M class) are 

appropriate, provided that the test source 

is capable of changing test current levels 

in an interval no more than a fraction of a 

cycle. If the test source settling time is 

longer than this, an allowance should also 

be made for its settling time (for example, 

by lengthening the exclusion interval by 
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зориулж тодорхойлсон үл тооцох мужийг (Р 

ангиллын хувьд 2 мөчлөг, М ангиллын хувьд 

7 тайлагнах муж) ашиглах тохиромжтой. 

Хэрэв туршилтын эх үүсвэр тогтворжих 

хугацаа үүнээс урт бол түүний тогтворжих 

хугацаанд зориулж тодорхой хугацаа нэмэх 

хэрэгтэй (жишээ нь: эх үүсвэр тогтворжих 

хугацаатай тэнцүү хэмжээгээр үл тооцох 

мужийг уртасгах замаар) 

Реле хамгаалалтыг туршихад зориулсан гэх 

мэт туршилтын иж бүрдэл нь ихэвчлэн энэ 

төрлийн туршилт хийхэд шаардагдах 

гүйдлийг шаардагдах хугацааны турш өгөх 

чадвартай байдаг боловч нарийвчлалын 

шаардагдах түвшинд хүрэх үр дүн 

гаргадаггүй байж болно. Нэмэлт, тусгай 

зориулалтын тоног төхөөрөмж шаардагдаж 

болно. G хавсралтад заасны дагуу тохирлын 

туршилтыг хийх ажлын захиалга авахын 

өмнө туршилт хийдэг байгууллага нь тус 

туршилтыг хийхийн тулд ямар чадавхтай 

байх шаардлагатайг үнэлж, шаардагдах 

тоног төхөөрөмж бэлэн байгаа эсвэл олдох 

эсэхийг тогтоосон байх хэрэгтэй. 

 

G.6.3 Хүрээлэн буй орчинтой холбоотой 

анхаарах зүйлс 

Энэ стандартад хүрээлэн буй орчинтой 

холбоотой шаардлагуудыг тодорхойлж 

өгөөгүй боловч ФХТ-ийн ихэнх функц нь 

орчны стандартуудтай нийцсэн байхаар 

тодорхойлж өгсөн тоног төхөөрөмж дотор 

орсон байдаг. Хүрээлэн буй орчин нөлөөлж 

байгаа төрөл бүрийн нөхцөлд (ялангуяа 

температурын хувьд) туршилтыг хийх 

хэрэгтэй юү, эсвэл зөвхөн хэвийн 

(лабораторийн) нөхцөлд хий хэрэгтэй юү 

гэдгийг маш хянамгай тооцож шийдвэл 

зохино. Сайжруулсан нарийвчлалын 

түвшний гүйцэтгэлд температур хэмжигдэх 

хэмжээ нөлөөлж болох бөгөөд ФХТ-ийн 

загвараас шалтгаалаад орчны бусад хүчин 

зүйл мөн нөлөөлдөг байж болно. 

H хавсралт 

an amount equal to the source settling 

time). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test sets, such as those designed to test 

protective relays, generally have the 

ability to supply the required current and 

duration for this type of test, but they may 

not offer the required accuracy. 

Additional, specialized equipment may be 

needed. The testing facility should assess 

the required capabilities and whether it 

has access to the necessary equipment 

before contracting to provide conformity 

tests in accordance with Annex G. 

 

 

 

 

 

G.6.3 Environmental considerations 

 

While this document does not specify 

environmental requirements, many PMU 

functions are embodied in equipment that 

does specify compliance with 

environmental standards. Careful 

consideration shall be given as to whether 

testing should be performed over a range 

of environmental influence conditions 

(especially temperature), or only under 

nominal (lab) conditions. Performance at 

enhanced accuracy levels may be 

measurably affected by temperature, and 

perhaps also by other environmental 

influences, depending on PMU design. 
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(мэдээллийн) 

 

Генераторын хүчдэл ба чадлын өнцгийн 

хэмжил3 

 
3 H хавсралтын ерөнхий санааг болон үндэс суурийг 

БНХАУ-ын Стандартчиллын Байгууллагын 82-р 

хорооны Өргөн газар нутгийг хянах систем (WAMS) ба 

хугацааг синхрон болгох ажлын хэсэг сайн дурын 

үүднээс олгосон.[16] 

 

 

H.1 Ерөнхий зүйл 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн динамик 

гүйцэтгэлтэй хамаатай сигналуудыг синхрон 

болгож, бараг бодит хугацаанд авах явдал 

нь өргөн газар нутгийг хамруулан эдгээр 

системийг динамик байдлаар хянах, удирдах 

ба хамгаалахын үндэс суурь юм. Хүчдэл ба 

гүйдлийн фазоруудын синхрон болгож 

тооцоолсон утгууд бол цахилгаан эрчим 

хүчний системийн динамик гүйцэтгэлийг 

хянахад шаардагдах чухал сигналууд  юм. 

Гэхдээ эдгээрээс өөр хэд хэдэн сигнал  үүнд 

мөн хамаатай байдаг. Тухайлбал, синхрон 

машины роторын өнцөг, чадлын өнцөг ба 

роторын хурд зэрэг үүнд орно. 

 

Эдгээр бусад сигналыг авах явдал нь энэ 

стандартын хамрах хүрээнд ороогүй боловч 

цахилгаан эрчим хүчний системийн синхрон 

болгосон хэмжлийг ирээдүйд хөгжүүлэх 

зорилгоор хэмжлийн бусад аргуудтай хамт 

фазорын хэмжлийг хэрхэн ашиглах 

боломжтойг харуулахын тулд Н хавсралтыг 

олгов. 

 

H.2 Хэмжлийн аргууд 

 

Чадлын өнцгийн хэмжлийг дараах хоёр 

аргын аль нэгийг ашиглан хийх боломжтой. 

Өөр аргыг мөн ашиглаж болно.  

 

Annex H 

(informative) 

 

Generator voltage and power angle 

measurement 

 
3 The concept and basis for Annex H has been 

kindly contributed by the WAMS and Time 

Synchronization Working Group SAC 82 of 

Standardization Administration of the People's 

Republic of China.[16] 

 

 

H.1 General 

The synchronized and near real-time 

acquisition of signals relevant to the 

dynamic performance of power systems 

provides a basis for the dynamic 

monitoring, control, and protection of 

these systems over wide areas. 

Synchronized estimation of voltage and 

current phasors are an important set of 

signals required to track the dynamic 

performance of power systems. However, 

there are a number of other relevant 

signals, including the rotor-angle, power 

angle, and rotor-speed of synchronous 

machines. 

 

Although the acquisition of these other 

signals is beyond the scope of this 

document, Annex H is provided to indicate 

a way phasor measurement can be used 

with other measurement techniques for 

future development of synchronized 

measurements for power systems. 

 

 

H.2 Measurement methods 

 

Measurement of power angle can be 

made using one of the following two 

methods. Other methods may also be 

used. 
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a) Цахилгааны үзүүлэлтүүдээс тооцоолох 

арга: Дараах зүйлсийг мэдэж байгаа 

тохиолдолд генератор доторх хүчдэл ба 

чадлын өнцгийг гаргаж авах боломжтой. 

Үүнд: туйлын тэнхлэгийг дагасан хуурмаг 

эсэргүүцэл Xd, 90 хэмийн ялгаатай 

тэнхлэгийг дагасан хуурмаг эсэргүүцэл 

Xq, түүнчлэн гаралт  дээрх хүчдэл ба 

гүйдлийг төлөөлж буй, ФХТ эсвэл ХМУС-

ийн бодит хугацааны өгөгдлийн хэмжлүүд 

орно. Xd ба Xq-ийн утгууд нь генераторын 

ажлын горимоос шалтгаалаад өөр өөр 

байх боломжтой тул энэ аргыг ашиглахад 

алдаа гарч болно.  

b) Роторын байрлалаар хэмжих арга: 

Генератор доторх хүчдэлийн өнцөг ба 

чадлын өнцгийг роторын байрлал ба 

гаралт  дээрх хүчдэлийн өнцөгтэй 

хамааралтай байх байдлаар тохируулах 

боломжтой. Энэ аргын нарийвчлал нь 

илүү байдаг бөгөөд цахилгаан эрчим 

хүчний систем аваар сааталд орох 

магадлалтай үед чадлын өнцгийг бодит 

хугацаанд хэмжихэд тохиромжтой. 

Тиймээс роторын байрлалаар хэмжих 

арга нь генераторын чадлын өнцөг ба 

давтамжийг хэмжихэд илүү давуу талтай 

гэж үзэж болно. 

 

H.3 Оролтын сигнал  

 

Генератор доторх хүчдэл ба чадлын өнцгийг 

хэмжих үед ФХТ-д оролтын сигналд 

генераторын гаралт дээрх хүчдэл ба гүйдэл, 

түүнчлэн роторын байрлалыг төлөөлж буй 

сигнал орно. Эдгээр сигнал нь бүгд 

хугацааны нэг ижил эхлэх цэгтэй байна. 

 

H.4 Хэмжлийн үйл явц 

 

Генераторын роторын байрлалыг оптик 

эсвэл соронзон аргаар хянаж болно. Оптик 

аргын хувьд голын эргэлтийн мэдээллийг 

гарах сигнал  болгодог хэрэгслийг ашиглах 

a) Electrical calculation method: The 

internal voltage and the power angle 

of a generator can be derived from 

knowledge of the direct-axis 

reactance Xd, the quadrature-axis 

reactance Xq, and real-time PMU or 

SCADA data measurements 

representing the terminal voltage and 

current. This method may lead to 

errors because the values of Xd and Xq 

might vary with the generator 

operating conditions. 

 

 

b) Rotor position measurement method: 

The angle of internal voltage and the 

power angle of a generator can be 

calibrated against the rotor position 

and the terminal voltage angle. This 

method has good accuracy and is 

suitable for real-time power angle 

measurement when the power system 

is subject to a disturbance. The rotor 

position measurement method may 

be therefore considered 

advantageous for measurement of the 

generator power angle and frequency. 

 

 

H.3 Input signal 

 

For measurements of internal voltage and 

power angles, the input signals to the 

PMU include the terminal voltages and 

currents of the generator, and a signal 

representing the rotor position, all with 

respect to the same time reference. 

 

H.4 Measuring process 

 

The rotor position of a generator may be 

monitored by optical or magnetic means. 

In the optical method, some kind of shaft 

encoder can be used. In the magnetic 
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боломжтой. Соронзон аргын хувьд тогтмол 

давтамжтайгаар импульсийн сигнал өгч байх 

зорилгоор ротор дээрх дурын нэгэн байршил 

дээр гаргасан нүхээр сигнал өгч, статор 

дээрх мэдрэгч тус сигнал мэдэрдэг байж 

болно. Роторын байрлалын сигналыг жишиг 

хугацааны сигналтай  харьцуулснаар 

генераторын роторын байрлалын өнцгийг 

(энэ өнцгийг  гэж нэрлэдэг) тооцоолж олох 

боломжтой. Генератор ачаалалгүй ажиллаж 

байгаа үед генераторын чадлын өнцөг тэг 

байх бөгөөд роторын байрлалын сигнал  ба 

генератор доторх хүчдэлийн өнцөг 

хоорондын аливаа зөрөөг дараах байдлаар 

тохируулах боломжтой. 

 

Ачаалалгүй байгаа нөхцөлд генераторын 

гаргалга дээрх хүчдэлийн өнцөг нь генератор 

доторх хүчдэлийн өнцөгтэй ижил байдаг. 

Жишиг хугацааны сигналд суурилж хэмжсэн 

гаралт дээрх ачаалалгүй үеийн хүчдэлийн 

өнцгийг Н.1-р зураг дээр  өнцөг гэж 

тэмдэглэсэн. Голын эргэлтийн мэдээллийг 

гарах сигнал  болгодог хэрэгслийн байрлал 

эсвэл генераторын ротор дээрх нүхний 

байрлалаас хамаардаг роторын байрлал нь 

тодорхой нэгэн  өнцөгтэй байгаа.  ба 

 өнцөг хоорондын зөрөө өнцөг (γ)-ийг олох 

боломжтой. Энэ γ өнцөг нь машины бодит эд 

ангид ямар нэгэн өөрчлөлт орсон (жишээ нь: 

засвар, үйлчилгээний үед ороомгийн иж 

бүрдлийг дахин угсарсан) биш бол тогтмол 

утгатай байдаг. 

 

Өөрөөр хэлбэл машин ачаалалтай байх үед 

γ өнцөг өөрчлөгддөггүй. Тийм учраас 

генератор ажиллаж байгаа үед роторын 

өнцөг ба тохиргооны зөрөө γ өнцөг хоёроос 

генератор доторх хүчдэлийн өнцгийг 

тооцоолж олох боломжтой. Н.2-р зургийг 

үзнэ үү. Хэмжээд олох боломжтой  өнцгөөс 

γ өнцгийг хасах замаар хүчдэлийн өнцөг -г 

олно. Түүний дараа Н.2-р зураг дээр 

харуулсны дагуу генератор доторх 

method, a periodic pulse signal may be 

produced by a slot added for the purpose 

at some arbitrary location on the rotor, 

and a sensor on the stator. By comparing 

the rotor position signal with the reference 

time signal, the rotor position angle (called 

) of the generator can be calculated. 

When the generator runs with no load, the 

power angle of the generator is zero, and 

any offset between the rotor position 

signal and the internal voltage angle can 

be calibrated as follows. 

 

 

 

 

Under no-load conditions, the voltage 

angle at the terminals of the generator is 

the same as the angle of the internal 

voltage angle of the generator. Measured 

relative to the reference time signal, the 

angle of the terminal voltage under no-

load is indicated as angle  in Figure H.1. 

The rotor position, which depends on the 

position of shaft encoder or the slot on the 

rotor of the generator, is at some angle . 

The angular offset (γ) between the angles 

 and  can be obtained. This angle γ 

remains constant unless something in the 

physical machine is changed; for 

example, the coil assembly is rebuilt 

during maintenance. 

 

 

Thus the angle γ does not change when 

the machine is under load. Therefore, 

when the generator is operating, the angle 

of the internal voltage can be calculated 

from knowledge of the rotor angle and the 

calibration offset γ. See Figure H.2. The 

voltage angle  is found by subtracting γ 

from  (which is observable). The 

generator power angle  is then given by 

the difference between the internal 
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хүчдэлийн өнцөг  ба генераторын гаргалга 

дээрх хүчдэл хоорондын зөрөөгөөр 

генераторын чадлын өнцөг  гарна. 

voltage angle  and the terminal voltage 

of the generator, as shown in Figure H.2. 

 

 
 

H.1-р зураг – Ачаалалгүй нөхцөлд байгаа фазорын зураг 

 

 
 

Figure H.1 – Phasor diagram under no-load conditions 
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H.2-р зураг – Генератор ачаалалтай байх үеийн фазорын зураг  

 

 
 

Figure H.2 – Phasor diagram with load on generator  
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I хавсралт 

(норматив) 

 

ФХТ-ийн өргөтгөсөн давтамжийн 

диапазоны ангиллууд 

 

I.1 Ерөнхий зүйл 

 

Норматив дэд зүйл болох 6.4-т шаардсан 

давтамжийн диапазоноос илүү өргөн 

диапазонд ажиллах ФХТ-ийг шалган 

баталгаажуулах журмыг I хавсралтад 

тодорхойлсон болно. Холбогдох шаардлага, 

туршилт, бүрдүүлэх баримт бичгийг I.2-оос 

I.5 хүртэлх зүйлд дэлгэрэнгүй тусгасан. 

Хэрэв аливаа ФХТ нь өргөтгөсөн 

давтамжийн диапазонд  ажиллах гэрчилгээ 

авсан бол I хавсралтад заасны дагуу түүнийг 

туршиж, ангиллыг зааж өгсөн байвал зохино. 

 

Хэмжлийн давтамжийн диапазоныг  

тодорхойлохдоо 6.4-т заасан хэмжлийн 

давтамжийн диапазоны  туршилтаар 

тодорхойлно. Энэ туршилтыг хийх үед 

тооцоот утгынх нь 10 %-р далайцын 

хэмжээнд эсвэл фазад модуляц хийх бөгөөд 

ВНА-г 3 %-ийн хязгаартай харьцуулна. 10 %-

ийн модуляц хийсэн үед 3 %-ийн ВНА-тай 

байвал сигнал 3 дБ-ээр суларсныг илтгэнэ. 

Энэ стандартын үндсэн хэсэгт заасны дагуу 

энэ туршилтыг хийхдээ М ангиллын хувьд 

хамгийн ихдээ Fs/5 эсвэл 5 Гц хүртэл болон 

Р ангиллын хувьд хамгийн ихдээ Fs/10 эсвэл 

2 Гц хүртэл хийхэд хангалттай. Ингэснээр 

тухайн ФХТ-ийн давтамжийн диапазон  нь 

хамгийн бага шаардлагыг хангаж байгааг 

тогтоох боловч давтамжийн диапазоны 

бодит утгыг тогтоохгүй. I хавсралтад заасан 

журмаар хэмжлийн давтамжийн диапазоны 

бодит утгыг тогтооно.  

 

I.2 Давтамжийн диапазоныг тогтоох 

 

Annex I 

(normative) 

 

Extended PMU bandwidth classes 

 

 

I.1 General 

 

Annex I establishes a procedure to qualify 

PMU operation at a wider bandwidth than 

is required by the normative subclause 

6.4. Requirements, tests, and 

documentation are detailed in Clauses I.2 

through I.5. If a PMU is certified for 

extended bandwidth, testing and 

designation shall be in accordance with 

Annex I. 

 

 

 

Measurement bandwidth is determined by 

the measurement bandwidth tests 

specified in 6.4. In this test, magnitude or 

phase is modulated at 10 % of nominal, 

and the TVE is compared against a 3 % 

limit. For a 10 % modulation, 3 % TVE 

indicates 3 dB of signal attenuation. In the 

body of the standard, the test only needs 

be run to a maximum of Fs/5 or 5 Hz for M 

class and Fs/10 or 2 Hz for P class. This 

establishes that the PMU bandwidth 

meets these minimums but does not 

determine the actual bandwidth. The 

procedures in Annex I determine the 

actual measurement bandwidth. 

 

 

 

 

 

 

I.2 Bandwidth determination 
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ФХТ-ийг туршихдаа 6.4-т заасан сигналуудыг 

ашиглан туршвал зохино. Туршилтын 

нөхцөлийг I.1-р хүснэгтэд тодорхойлов.  

 

The PMU shall be tested using the signals 

specified in 6.4. Test conditions are 

specified in Table I.1. 

 

I.1-р хүснэгт – Өргөтгөсөн давтамжийн диапазоны туршилтын нөхцөл 

 

Нөхцөл Дээд, доод хязгаар 

Далайцын модуляцын нөхцөл kx = 0,1, ka = 0 

Фазын модуляцын нөхцөл kx = 0, ka = 0,1 

Жишиг нөхцөл Хэвийн давтамж, сигналын далайцын хэмжээ 
нь хэвийн утгын 100 %-тай тэнцүү 

 

Table I.1 – Conditions for extended bandwidth testing 

 

Condition Range 

Amplitude modulation level kx = 0,1, ka = 0 

Phase modulation level kx = 0, ka = 0,1 

Reference condition Nominal frequency, 100 % rated signal 
magnitude 

 

Модуляцын эдгээр туршилтыг хийхдээ нь 0,1 

Гц эсвэл түүнээс бага байхаас эхлээд 

хамгийн их ВНА нь 0,03 (3 %) хүрэх хүртэл 

0,2 Гц-ийн эсвэл түүнээс бага алхмаар 

модуляц хийж буй давтамж fm-ийг ихэсгэх 

байдлаар хийвэл зохих бөгөөд ингэх үед 

модуляцын түвшнүүд ба жишиг нөхцөл нь I.1-

р хүснэгтэд заасны дагуу байвал зохино. 

Хамгийн их ВНА нь дор хаяж 5 с-ийн турш 

эсвэл модуляцын хоёр бүтэн мөчлөгийн 

турш (энэ хоёрын аль ихийг сонгоно) 

хэмжихэд гарсан хамгийн их утга байвал 

зохино. Давтамжийн диапазон гэдэг нь ВНА 

3 %-аас хэтрээгүй байх үед гарсан модуляц 

хийж буй давтамжийн хамгийн их утга юм. 

Далайцын ба фазын модуляцын туршилтаар 

тогтоосон хоёр утгын аль багыг давтамжийн 

диапазоны бодит утгаар авна. 

 

I.3 Өргөтгөсөн давтамжийн диапазоны 

ангиллууд 

 

Алдаагүй байдлын ангиллыг зааж өгөхдөө 

далайцын ба фазын давтамжийн диапазоны 

хамгийн багаар зааж өгвөл зохино. Энэ 

ангиллыг ВНА-г суурь болгож дараах 

These modulation tests shall be 

performed with the modulating frequency 

fm increasing from a frequency of 0,1 Hz 

or less in steps of 0,2 Hz or smaller until 

the maximum TVE reaches 0,03 (3 %) 

with the modulation levels and reference 

conditions as specified in Table I.1. The 

maximum TVE shall be the largest value 

measured over at least 5 s or two full 

cycles of modulation (whichever is 

greater). The bandwidth is the highest 

modulating frequency at which the TVE 

remains below 3 %. The reported 

bandwidth is the lesser of that determined 

by both amplitude and phase modulation 

testing. 

 

 

 

I.3 Extended bandwidth classes 

 

 

The accuracy class shall be specified as 

the minimum of the amplitude and phase 

bandwidth frequencies. It shall be 
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байдлаар илэрхийлбэл зохино (тод үсгийг 

тодотгон харуулах зорилгоор ашигласан). 

 

"BW" үсгүүд ба хэмжлийн тодорхой заасан 

нөхцөлд модуляцын давтамж хэд байхыг 

(Гц-ээр) заана. 

 

Энэ тодорхойлолтыг ашигласан жишээг 

тодорхойлолтын тайлбарын хамт доор 

тусгав. 

 

BW11.8 – Далайц ба фазын модуляцыг 

хоёуланг 11,8 Гц-ийн модуляцын 

давтамжаар хийхэд ВНА 3 %-тай тэнцүү 

эсвэл түүнээс бага байх нөхцөлөөр 

тогтоосон хэмжлийн давтамжийн диапазон  

нь 11,8 Гц байна. 

 

I.4 Туршилт хийхтэй холбоотой 

асуудлууд 

 

ФХТ-ийг туршихад зориулсан стандарт 

системүүд нь энэ ангилалтай нийцсэн 

эсэхийг үнэлэхийн тулд шаардагдах 

нарийвчлалын түвшинд хүрэх үр дүн 

гаргахгүй байж болно, ялангуяа илүү өндөр 

нарийвчлалын түвшний хувьд. Нэмэлт, 

тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж 

шаардагдаж болно. Гүйцэтгэлийн энэ 

ангилалд нийцсэн эсэхийг шалгах тохирлын 

туршилтыг хийх ажлын захиалга авахын 

өмнө туршилт хийдэг байгууллага нь тус 

туршилтыг хийхийн тулд ямар чадавхтай 

байх шаардлагатайг үнэлж, шаардагдах 

тоног төхөөрөмж бэлэн байгаа эсвэл олдох 

эсэхийг тогтоосон байх хэрэгтэй. 

Нарийвчлалын аливаа үзүүлэлтийн хувьд 

туршилтын систем нь дор хаяж 4:1-ийн 

туршилтын тодорхойгүй байдлын харьцаа 

(ТТБХ)-тай байх хэрэгтэй. Эдгээр туршилтын 

хувьд 3 %-ийн ВНА-тай байхын тулд 

туршилтын систем нь дор хаяж 0,3 %-ийн 

ВНА бүхий ТТБХ-тай байх хэрэгтэй. 

 

expressed as follows in terms of TVE 

(bold is used for emphasis). 

 

The letters "BW" and the modulation 

frequency (in Hz) under the specified 

conditions of measurement. 

 

Example of the usage of this specification 

is as follows with the specification 

description. 

 

BW11.8 – The measurement 

bandwidth is 11,8 Hz as determined by 

TVE at or below 3 % at 11,8 Hz 

modulation frequency for both 

amplitude and phase modulation. 

 

 

I.4 Testing issues 

 

 

Standard systems for testing PMUs may 

not provide the required accuracy 

necessary to evaluate compliance with 

this optional class, especially at the higher 

accuracy levels. Additional, specialized 

equipment may be needed. The testing 

facility should assess the required 

capabilities and whether it has access to 

the necessary equipment before 

contracting to provide conformity tests in 

accordance with this performance class. 

For any accuracy class rating, the test 

system should have at least a 4:1 test 

uncertainty ratio (TUR). For these tests, 

the 3 % TVE requires that the test system 

should have at least a 0,3 % TVE TUR. 
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