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Ангилалтын код 

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

БА ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙН СОЛИЛЦОО –  

1 дүгээр хэсэг: Жишиг архитектур 

 

MNS IEC TR 

62357-1 : 2021 

POWER SYSTEMS MANAGEMENT AND ASSOCIATED 

INFORMATION EXCHANGE – 

Part 1: Reference architecture 

IEC TR 62357-1 : 

2016 

 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны … дугаар сарын ... –ны өдрийн ... 

дугаар тогтоолоор батлав. 

 

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

 

1  Хамрах хүрээ 

 

Тоон тооцооллын ба харилцаа холбооны 

олон төрлийн технологи, цахилгаан 

архитектуртай холбогдох олон үйл явц, 

үйлчилгээ шинээр нэвтэрч, тэдгээрийн 

харилцан уялдаа нэгдэхийн хэрээр 

үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүртэлх 

цахилгаан сүлжээ (үүнд дамжуулалт, 

түгээлт орно), түүнчлэн  эрчим хүчний зах 

зээлд олон шинэ бэрхшээл тулгарч байна. 

Эдгээр шинэ бэрхшээл нь ихэвчлэн 

оролцогч талууд, бүрэлдэхүүн хэсэг ба 

систем хоорондын харилцах түвшинг 

дээшлүүлэхэд голлох үүргийг гүйцэтгэнэ. 

 

Тиймээс ОУЦТХ-ны гол зорилго нь эдгээр 

харилцан үйлчлэлийг дэмжихэд хувь нэмэр 

оруулах бүх стандартуудын тодорхой, иж 

бүрэн зураглалыг нээлттэй, хоорондоо 

харилцан уялдаатай ажиллах боломжтой 

байхуйц саналыг боловсруулахад 

чиглэгдсэн байна. 

 

Энэ баримт бичгийн зорилго нь ийм 

зураглалыг бий болгох (2016 оны байдлаар) 

явдал  юм. Түүнчлэн, нийтлэг үр ашиг, зах 

зээлд тулгуурласан байдал болон энэ 

стандартын цувралын хамрах хүрээг 

өргөтгөхийн тулд дараагийн жилүүдэд 

 1  Scope 

 

Electricity grids from generation to 

consumers, including transmission and 

distribution, as well as energy markets 

are facing many new challenges while 

integrating an increasing variety of 

digital computing and communication 

technologies, electrical architectures, 

associated processes and services. 

The new challenges lead very often to 

support an increasing level of 

interaction between involved actors, 

components and systems. 

 

 

Thus, it is key for the IEC to propose a 

clear and comprehensive map of all 

standards which are contributing to 

support these interactions, in an open 

and interoperable way. 

 

 

 

The purpose of this document is to 

provide such a map (as available in 

2016), but also to bring the vision of the 

path which will be followed by the 

concerned IEC technical committees 

and working groups in the coming 
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ОУЦТХ-ны холбогдох техникийн хороод ба 

ажлын хэсгүүдийн мөрдөх бодлого 

чиглэлийн алсын харааг тодорхойлох явдал 

болно. 

 

2  Норматив ишлэл 

 

Дараах баримт бичгүүдийн зарим нь эсвэл 

бүх агуулга нь энэ баримт бичигт тавигдах 

шаардлагын ишлэл болно. Огноо заасан 

ишлэлийн хувьд зөвхөн тухайн хэвлэлийг 

хэрэглэнэ. Огноо заагаагүй ишлэлийн хувьд 

иш татсан баримт бичгийн хамгийн сүүлийн 

хэвлэлийг (аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийн 

хамт) хэрэглэнэ. 

 

IEC 60870-5 (бүх хэсэг), Зайнаас хянаж 

удирдах тоног төхөөрөмж болон систем – 

5-р хэсэг: Дамжуулалтын протокол  

 

IEC 60870-6 (бүх хэсэг), Зайнаас хянаж 

удирдах тоног төхөөрөмж болон систем – 

6-р хэсэг: ОУСБ буюу ISO стандарт болон 

ОУЦХБ-ын Цахилгаан холбооны 

Стандартчиллын Сектор (ITU-T)-ын 

зөвлөмжтэй нийцэх зайн хяналт 

удирдлагын протокол 

 

IEC 61850 (бүх хэсэг), Цахилгаан эрчим 

хүчний сүлжээний автоматжуулалтад 

зориулсан холбооны сүлжээ болон систем 

 

IEC 61968 (бүх хэсэг), Цахилгаан түгээх 

сүлжээний  хэрэглээний интеграц – 

Түгээлтийн менежментэд зориулсан 

системийн интерфейс 

 

IEC 61970 (бүх хэсэг), Эрчим хүчний 

Менежментийн Системийн Хэрэглээний 

Программын Интерфейс (ЭМС-ХПИ буюу 

EMS-API) 

IEC 62325 (бүх хэсэг), Эрчим хүчний зах 

зээлийн харилцаа холбооны тогтолцоо 

years, to improve the global efficiency, 

market relevancy and coverage of this 

series of standards. 

 

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, only the edition cited 

applies. For undated references, the 

latest edition of the referenced 

document (including any amendments) 

applies. 

 

IEC 60870-5 (all parts), Telecontrol 

equipment and systems – Part 5: 

Transmission protocols 

 

IEC 60870-6 (all parts), Telecontrol 

equipment and systems – Part 6: 

Telecontrol protocols compatible with 

ISO standards and ITU-T 

recommendations 

 

 

IEC 61850 (all parts), Communication 

networks and systems for power utility 

automation 

 

IEC 61968 (all parts), Application 

integration at electric utilities – System 

interfaces for distribution management 

 

 

IEC 61970 (all parts), Energy 

Management System Application 

Program Interface (EMS-API) 

 

IEC 62325 (all parts), Framework for 

energy market communications 
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IEC 62351 (бүх хэсэг), Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн менежмент ба 

холбогдох мэдээллийн солилцоо – Өгөгдөл 

ба харилцаа холбооны аюулгүй байдал 

 

IEC 62357-200, Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежмент ба холбогдох 

мэдээллийн солилцоо – 200-р хэсэг: 

Интернет Протоколын 4-р хувилбар 

(IPv4)-аас Интернет Протоколын 6-р 

хувилбар (IPv6)-т шилжих ерөнхий зарчим 

 

IEC 62361 (бүх хэсэг), Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн менежмент ба 

холбогдох мэдээллийн солилцоо – Урт 

хугацаанд харилцан нийцэж ажиллах 

чадвар 

IEC 62746 (бүх хэсэг), Хэрэглэгчийн эрчим 

хүчний менежментийн систем болон 

цахилгаан эрчим хүчний менежментийн 

систем хоорондын интерфейс 

 

3  Нэр томьёо, тодорхойлолт, товчилсон 

нэр томьёо 

 

3.1. Нэр томьёо 

 

3.1.1 Архитектур 

 

Архитектурын зорилго бол системийг 

тодорхойлох эсвэл сайжруулах явдал юм. 

Архитектур зохиох үйл явцад сонирхлын 

хүрээг ойлгох, оролцогч талуудын 

шаардлагыг ойлгох, эдгээр шаардлагыг 

хангасан зураг төсөл бий болгох зэрэг 

алхмууд орно. 

 

Архитектур гэсэн үгийг дараах хоёр утгаар 

хэрэглэдэг. Үүнд: 

 

• Сонирхож буй системийг төлөөлөх 

зорилготой загваруудын багц. 

IEC 62351 (all parts), Power systems 

management and associated 

information exchange – Data and 

communications security 

 

IEC TR 62357-200, Power systems 

management and associated 

information exchange – Part 200: 

Guidelines for migration from Internet 

Protocol version 4 (IPv4) to Internet 

Protocol version 6 (IPv6) 

 

IEC 62361 (all parts), Power systems 

management and associated 

information exchange – Interoperability 

in the long term 

 

IEC 62746 (all parts), Systems interface 

between customer energy management 

system and the power management 

system 

 

3  Terms, definitions and abbreviated 

terms 

 

3.1 Terms 

 

3.1.1 Architecture 

 

The purpose of architecture is to define 

or improve systems. The architectural 

process encompasses understanding 

the scope of interest, understanding 

stakeholder requirements, and arriving 

at a design to satisfy those 

requirements. 

 

The two word-senses in which 

architecture is used are: 

 

• A set of models with the purpose 

of representing a system of interest. 

• The activity and/or practice of 
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• Системийг төлөөлөх загваруудын 

багцыг бүтээх үйл ажиллагаа ба/эсвэл 

үзүүлэлт. 

 

Загварт Суурилсан Архитектур нь 

архитектур зохиох үйл явцад загварчлалыг 

хэрэглэхийг дэмждэг бөгөөд системийг бий 

болгох эсвэл сайжруулах ажил нь 

гүйцэтгэхэд илүү боломжтой, зардал болон 

эрсдэл багатай байж болох үр дүнг 

тодорхой бүтцэд оруулдаг. 

 

3.1.2 Жишиг Архитектур 

 

Жишиг Архитектур нь системийн бүтцийг 

тодорхойлдог. Тухайлбал тухайн системийн 

бүх элементийн төрлүүд ба бүтэц, тэдгээр 

нь өөр хоорондоо болон орчинтойгоо 

харилцан үйлчлэх төрлүүдийг тодорхойлно. 

Үүнийг тодорхойлсноороо Жишиг 

Архитектур нь тодорхой ойлголт жишээний  

(бодит архитектурын) зааг хязгаарыг 

тодорхойлж өгдөг. Бие даасан эд ангийн зүй 

тогтлоор дамжуулан Жишиг Архитектур нь 

тодорхой нэгэн салбарын хувьд бүх 

тохиолдолд хүчинтэй байдаг. Функцийн 

шаардлага нь ижил бусад архитектурыг 

Жишиг Архитектур дээр үндэслэн бүтээх 

боломжтой. Жишиг Архитектуртай хамт 

зөвлөмж ирнэ. Энэхүү зөвлөмж нь одоогийн. 

[ISO/IEC 42010] -ийн туршлага дээр 

суурилсан болно 

 

 

3.1.3 Систем 

 

Систем гэдэг бол ямар нэгэн зорилгод хүрэх 

зориулалтаар зохион байгуулж болох 

хэсгүүд болон эдгээр хэсэг хоорондын 

харилцаануудын нэгдэл юм.  

 

Загварт Суурилсан Архитектурын хувьд 

“систем” гэсэн нэр томьёо нь мэдээлэл 

creating the set of models representing 

a system. 

 

Model Driven Architecture advocates 

the application of modelling to the 

architectural process and formalizes the 

resulting artefacts such that the 

realization or improvement of the 

system may be more actionable, less 

expensive and less risky. 

 

3.1.2 Reference Architecture 

 

A Reference Architecture describes the 

structure of a system with its element 

types and their structures, as well as 

their interaction types, among each 

other and with their environment. 

Describing this, a Reference 

Architecture defines restrictions for an 

instantiation (concrete architecture). 

Through abstraction from individual 

details, a Reference Architecture is 

universally valid within a specific 

domain. Further architectures with the 

same functional requirements can be 

constructed based on the Reference 

Architecture. Along with Reference 

Architectures comes a 

recommendation, based on 

experiences from existing 

developments. [ISO/IEC 42010] 

 

3.1.3 System 

 

A system is a collection of parts and 

relationships among these parts that 

may be organized to accomplish some 

purpose. 

 

In Model Driven Architecture, the term 

‘system’ can refer to an information 

processing system but it is also applied 
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боловсруулалтын системийг хэлэхээс гадна 

илүү ерөнхий утгааар хэрэглэгдэх 

боломжтой. Тиймээс систем гэдэгт юу ч 

орсон байж болно: техник болон программ 

хангамжийн систем, хүмүүс; аж ахуйн нэгж, 

аж ахуйн нэгжүүдийн холбоо, бизнесийн үйл 

ажиллагаа, өөр өөр системийн хэсгүүдийн 

зарим хосолсон хувилбарууд, тус бүрдээ 

салангид удирдлагатай системүүдийн 

холбоо, компьютер доторх программ, 

программуудын систем, дан ганц 

компьютер, компьютеруудын систем, ямар 

нэгэн механизмд суурилагдсан  компьютер 

эсвэл компьютеруудын систем гэх мэт. 

 

Загварчлалыг хүчтэй болгох ба программын 

эх код гэх мэт хэрэгжүүлэлтийн технологиос 

ялгагдах нэг хүчин зүйл нь гэвэл системийг 

төлөөлөх, ойлгох, тодорхой зааж өгөх арга 

зам юм. 

 

Ухаалаг Сүлжээний Архитектурын Загвар 

(УСАЗ)-ын хувьд систем гэдэг бол УСАЗ-ын 

бүх түвшнийг хамарсан хил хязгаар юм.  

 

3.1.4 Функцийн Архитектур / Ерөнхий 

санаа 

 

• “Функц” гэдэг нь тодорхой нэгэн үүрэг 

гүйцэтгэдэг логик зүйлийг төлөөлдөг. Логик 

зүйл учир функцийг олон төрлийн аргаар 

(хэрэгсэлээр эсвэл хэрэглэгээгээр) биет 

байдлаар хэрэгжүүлэх боломжтой. 

• “Функцийн бүлэг” гэдэг бол нэг буюу 

түүнээс олон функцийн логик нэгдэл юм. 

• Нэг буюу түүнээс олон функцийн 

“харилцан үйлчлэлийг” тэмдэглэхдээ эдгээр 

функцийг хооронд нь холбосон шугамаар 

тэмдэглэдэг. Харилцан үйлчлэл нь 

функцүүдийн интерфейс, холбооны 

хэрэгсэлээр дамжиж мэдээлэл солилцох 

байдлаар явагддаг. 

• “Функцийн архитектур" нь системийн 

more generally. Thus a system may 

include anything: a system of hardware, 

software, and people, an enterprise, a 

federation of enterprises, a business 

process, some combination of parts of 

different systems, a federation of 

systems − each under separate control, 

a program in a computer, a system of 

programs, a single computer, a system 

of computers, a computer or system of 

computers embedded in some 

machine, etc. 

 

One of the key strengths of modelling, 

and one that distinguishes it from 

implementation technologies like 

software source code, is that it is an 

excellent way to represent, understand 

and specify systems. 

 

In Smart Grids Architecture Model 

(SGAM) a system is a boundary which 

includes all layers of SGAM. 

 

3.1.4 Functional Architecture / 

Concept 

 

• A “function” represents a logical 

entity which performs a dedicated 

function. Being a logical entity, a 

function can be physically implemented 

in various ways (in devices or 

applications). 

• A “function group” is a logical 

aggregation of one or more functions. 

• An “interaction” of two or more 

functions is indicated by a connecting 

line between these functions. 

Interaction is realized by information 

exchange via the interfaces of functions 

and communication means. 

• A “functional architecture" 

identifies the functional elements of a 
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функцийн элементүүдийг тогтоож, 

тэдгээрийг өөр хооронд нь холбож өгдөг. 

 

3.1.5 Үйлчилгээ 

 

Энэ бол хэд хэдэн тодорхой гаралт 

(бүтээгдэхүүн) бүхий даалгавруудыг 

гүйцэтгэх гэрээ бөгөөд үүнийг багтаасан 

бусад гэрээ орно (гаднаас харвал).  

 

3.1.6 Функц 

 

Энэ бол үйлчилгээ хийгдэх үед (дотроос 

харвал). 

 

3.1.7 Хэрэглээ 

 

Энэ нь хэд хэпэн функцийн үйлчлэлийг 

ханган үйлчилгээ хэрэгжүүлэхийг хэлнэ. 

 

3.1.8 Загвар 

 

Загварт Суурилсан Архитектур (ЗСА)-ын гол 

утга санаааг илэрхийлж байгаа загвар гэдэг 

нь сонирхож буй асуудлуудын тодорхой 

багц дээр үндэслэн системийн нэгэн хэсгийг 

сонгон төлөөлдөг мэдээлэл юм. Загвар нь 

ил эсвэл далд зураглалаар дамжин 

системтэй хамаатай байдаг. Хамрах 

хүрээнээс халиагүй, энэ системд 

хэрэглэгдэж, нэр  томьёонуудын утгыг бүрэн 

илэхрийлдэг дүрэм, журмуудыг багтаасан 

системийн талаарх багц мэдээлэл Загварт 

оруулсан байна. 

 

Загвар нь бизнес, домэйн, программ 

хангамж, техник хангамж, орчин, системийн 

тодорхой нэгэн домэйнд хамаатай бусад 

хэсгийг төлөөлж болно. 

 

3.1.9 Загварчлалын хэл 

 

Аливаа загвар нь хэрэгцээтэй байхын тулд 

system and relates them to each other. 

 

3.1.5 Service 

 

This is the contract to perform a certain 

task, with certain deliverables (output) 

and other agreements on what is 

included (external view). 

 

3.1.6 Function 

 

This is when the service is carried out 

(internal view). 

 

3.1.7 Application 

 

This is the implementation of a service 

providing a certain functionality. 

 

3.1.8 Model 

 

A model in the context of Model Driven 

Architecture (MDA) is information 

selectively representing some aspect of 

a system based on a specific set of 

concerns. The model is related to the 

system by an explicit or implicit 

mapping. A model should include the 

set of information about a system that is 

within scope, the integrity rules that 

apply to that system and the meaning of 

terms used. 

 

 

A model may represent the business, 

domain, software, hardware, 

environment, and other domain-specific 

aspects of a system. 

 

3.1.9 Modelling language 

 

To be useful, any model needs to be 

expressed in a way that communicates 
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оролцогч талууд болон дэмждэг 

технологиудаар зөв тайлбарлагдан, 

системийн талаар холбогдох оролцогч 

талуудын дунд мэдээллийг түгээх замаар 

илэрхийлэгдэх шаардлагатай. Ингэхийн 

тулд эдгээр оролцогч талууд болон 

тэдгээрийн дэмждэг технологиуд ойлгодог 

хэлээр загварыг илэрхийлсэн байх 

шаардлагатай. Олонд танигдсан 

загварчлалын хэлнүүдэд Нэгдсэн 

Загварчлалын Хэл (НЗХ буюу UML), 

Бүтэцтэй Асуулгын Хэл (БХХ буюу SQL), 

Бизнесийн Үйл Явцын Загвар ба 

Тэмдэглэгээ (БҮЯЗТ буюу BPMN), E/R, 

Онтологи Вэб Хэл (ОВХ буюу OWL), 

Өргөтгөх Боломжтой Тэмдэглээний Хэл 

(ӨББХ буюу XML)-ний Схем (XML Schema) 

орно. 

 

3.1.10 Элементүүд 

 

Элементүүд гэдэг бол системүүд. Системд 

дэд системүүд, хэрэглээ болон техник 

хэрэгслүүд орсон байж болно. Элемент 

гэдэг нь функц эсвэл функцүүдийн бүлэг 

байх боломжтой. Мөн элемент нь үйлчилгээ 

эсвэл үйлчилгээнүүдийн бүлэг байх мөн 

боломжтой. 

 

3.1.11 Профайл 

 

Ерөнхийдөө, профайл гэдэг нь нэгэн зүйл 

(жишээ нь: стандарт, тодорхойлолт эсвэл 

стандартууд/тодорхойлолтуудын багц)-ийн 

дэд хэсгийг тодорхойлдог. Профайл нь 

харилцан нийцэж ажиллах нөхцлийг 

бүрдүүлдэг, тиймээс дараах аргаар 

тодорхой нэгэн интеграцын даалгаврын 

нарийн төвөгтэй байдлыг багасгахын тулд 

ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 

• зайлшгүй шаардлагатай агуулгад 

стандартуудыг сонгох эсвэл хязгаарлах, 

information about a system among 

involved stakeholders that can be 

correctly interpreted by the 

stakeholders and supporting 

technologies. This requires that the 

model be expressed in a language 

understood by these stakeholders and 

their supporting technologies. Well-

known modelling languages include 

Unified Modelling Language (UML), 

Structured Query Language (SQL), 

Business Process Model and Notation 

(BPMN), E/R, Ontology Web Language 

(OWL), Extensible Mark-up Language 

(XML) Schema. 

 

 

 

3.1.10 Elements 

 

Elements are systems and a system 

may contain subsystems, applications 

and devices. An element can also be a 

function or group of functions. An 

element can also be a service or group 

of services. 

 

 

3.1.11 Profile 

 

Generally a profile defines a subset of 

an entity (e.g. standard, specification or 

a suite of standards/specifications). 

Profiles enable interoperability and 

therefore can be used to reduce the 

complexity of a given integration task 

by: 

 

 

 

• selecting or restricting standards 

to the essentially required content, e.g. 

removing options that are not used in 
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жишээлбэл тухайн профайлын хүрээнд 

ашиглахгүй сонголтуудыг хасах 

• тодорхойлсон параметрүүдэд 

(давтамжийн зурвасууд, хэмжигдэхүүнүүд 

гэх мэтэд) тодорхой утгуудыг даалгах 

 

Харилцаа холбооны стандартуудын 

стандарт профайлд тусгайлан 

хуваариласан архитектурт хамаатай 

харилцаа холбооны чадварын сонголтыг 

агуулсан байж болно.  Цаашилбал, 

профайл нь харилцан нийцэж ажиллах 

нөхцлийг дэмжихийн тулд тохиолдлуудыг 

(жишээ нь: тодорхой хэрэгслийн төрөл) 

болон аргыг (жишээ нь: програмчлагдах 

боломжтой логик, зурвас мэдээний 

дараалал) тодорхойлж болно. Профайл нь 

шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх асуудлыг 

хөнгөвчлөхийн тулд инженерийн ерөнхий 

зарчмуудыг мөн олгож болно. 

 

3.2 Товчилсон нэр томьёо 

 

ДТСМ      Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн  

                Менежер 

БҮЯЗТ (BPMN)        Бизнесийн Үйл Явцын  

                                 Загвар ба Тэмдэглэгээ 

ЕЦТСХ (CEN/CENELEC)     Европын  

                                              Цахилгаан  

                                              Техникийн  

                                              Стандартчиллын  

                                              Хороо 

ӨХЧЦСОУЗ (CIGRE)        Өндөр хүчин 

                                      чадалтай  Цахилгаан  

                                      Сүлжээний Олон  

                                      Улсын Зөвлөл 

ЕМЗ (CIM)         Ерөнхий Мэдээллийн Загвар 

ЭХТТТХ (COSEM)   Эрчим хүчний 

тоолуурын Техникийн Тодорхойлолтын 

хамтрагч 

ТЭН          Тархмал Эрчим хүчний Нөөцүүд 

ЭХ             Эрэлтийн Хариу үйлдэл 

ТСО          Түгээх Системийн оператор  

the context of the profile 

• setting specific values to defined 

parameters (frequency bands, metrics, 

etc.) 

 

A standard profile for communications 

standards may contain a selection of 

communication capabilities applicable 

for specific deployment architecture. 

Furthermore a profile may define 

instances (e.g. specific device types) 

and procedures (e.g. programmable 

logics, message sequences) in order to 

support interoperability. It may also 

provide a set of engineering guidelines 

to ease the deployment of new 

technologies. 

 

 

 

3.2 Abbreviated terms 

 

AMM   Advanced Metering Manager  

 

BPMN   Business Process Model and   

             Notation 

CEN/CENELEC     European  

                               Committee for  

                               Electrotechnical  

                               Standardization 

 

CIGRE      Conseil International des  

                  Grands Reseaux  

                   Electriques 

 

CIM        Common Information Model 

COSEM     Companion Specification for  

                  Energy Metering 

 

DER Distributed Energy Resources 

DR Demand Response 

DSO Distribution System Operator 
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эБМЕФ (ebIX)         Эрчим хүчний Бизнесийн  

                                 Мэдээлэл солилцооны  

                                 Европын Форум 

ЕЭХХ (EFET)        Европын Эрчим хүч  

                              Худалдаалагчдын Холбоо 

ЦДСОЕС (ENTSO-E) Цахилгаан Дамжуулах  

                                  Системийн 

                                  Операторуудын  

                                   Европын Сүлжээ 

ЕЦХСХ (ETSI)       Европын Цахилгаан  

                               Холбооны Стандартын  

                               Хүрээлэн 

ЕХ                   Европын Холбоо 

ЦТХ (EV)        Цахилгаан Тээврийн Хэрэгсэл 

ХЭХЗХ (FERC)       Холбооны Эрчим Хүчний  

                                Зохицуулах Хороо 

ГМС (GIS)     Газарзүйн Мэдээллийн Систем 

ОУСБ (ISO)     Олон Улсын Стандартчиллын  

                         Байгууллага 

ОУЦХЗ (ITU)      Олон Улсын Цахилгаан  

                            Холбооны Зөвлөл 

ЗСА     Загварт Суурилсан Архитектур 

ХАЦНК (NERC)      Хойд Америкийн  

                                Цахилгааны Найдвартай  

                                ажиллагааны Корпорац 

СТҮХ (NIST)         Стандарт ба Технологийн  

                              Үндэсний Хүрээлэн 

ОВХ (OWL)         Онтологи Вэб Хэл 

ЖА                    Жишиг Архитектур 

НТТ (RDF)        Нөөцийн Тайлбарын  

                          Тогтолцоо 

ХМУС (SCADA)       Хяналт, мэдээлэл,  

                                 удирдлагын систем 

СББ                    Стандарт Боловсруулагч  

                           Байгууллага 

УС                       Ухаалаг Сүлжээ 

УСАХ                  Ухаалаг Сүлжээний  

                            Архитектурын Хороо 

УСАЗ (SGAM)     Ухаалаг Сүлжээний  

                            Архитектурын Загвар 

УСХП             Ухаалаг Сүлжээнүүд Харилцан  

                      нийцэж ажиллах Панел 

ebIX European forum for energy  

           Business Information exchange 

 

EFET European Federation of Energy   

           Traders  

ENTSO-E    European Network of  

                    Transmission System  

                    Operators for Electricity 

 

ETSI European Telecommunications  

           Standards Institute 

 

EU European Union 

EV Electric Vehicle 

FERC    Federal Energy Regulatory  

              Commission 

GIS Geographic Information System 

ISO International Standardization  

           Organization 

ITU International    

           Telecommunications Union 

MDA Model Driven Architecture 

NERC      North American Electric  

                Reliability Corporation 

 

NIST      National Institute of        

                Standards and Technology 

OWL      Ontology Web Language  

RA           Reference Architecture 

RDF       Resource Description  

                 Framework 

SCADA   Supervisory Control And Data  

                Acquisition 

SDO      Standards Development  

                Organization 

SG           Smart Grid 

SGAC      Smart Grids Architecture  

                Committee 

SGAM     Smart Grids Architecture  

                Model 

SGIP        Smart Grids Interoperability  

                 Panel 

SGTCC    Smart Grids Testing &  
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УСТГХ            Ухаалаг Сүлжээг Турших ба  

                       Гэрчилгээжүүлэх Хороо 

ЭСМП (SNMP)     Энгийн Сүлжээний  

                              Менежментийн Протокол                           

БАХ (SQL)          Бүтэцтэй Асуулгын Хэл 

ТХ                       Техникийн Хороо 

НБАТ (TOGAF)           Нээлттэй Бүлгийн  

                                    Архитектурын  

                                    Тогтолцоо 

ДСО           Дамжуулах Системийн 

                    Оператор 

НЗХ (UML)          Нэгдсэн Загварчлалын Хэл 

ӨБТХ (XML)       Өргөтгөх Боломжтой  

                            Тэмдэглээний Хэл 

ӨСТ (XSD)         ӨББХ-ний Схемийн  

                            Тодорхойлолт 

 

4  Жишиг Архитектурын хөдөлгөгч хүчин 

зүйлс ба түүний зорилтууд 

 

Жишиг Архитектурыг хөдөлгөгч хүчин зүйлс 

бол: 

 

• Тасалдмал ба тархмал эрчим хүчний 

нөөцүүдийн өсөлтийг зохицуулах шаардлага 

 

Зорилт нь бол цахилгааны шинэ хэрэглээг 

урьдчилан харж, эдгээр шинэ хэрэглээтэй 

холбоотой бизнесийн шинэ загваруудыг 

дэмжих явдал юм 

 

Тасалдмал, тархмал эрчим хүчний нөөц 

нэвтэрч байгаатай холбогдуулан 

цахилгааны парадигм өөрчлөгдөж байна. 

Түүнчлэн идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо улам 

бүр нэмэгдэж, цахилгааныг хэрхэн хэрэглэж 

байгаа байдал ч өөрчлөгдөж байна. 

 

Цахилгааны хэрэглээний эдгээр шинэ 

аргууд бий болгох боломжийг бүрдүүлэх нь 

ОУЦТК-ын үүрэг юм.  

 

Эрчим хүч янз бүрийн чиглэлд урсахын 

                 Certification Committee 

SNMP      Simple Network Management  

                Protocol 

SQL         Structured Query Language 

TC           Technical Committees 

TOGAF     The Open Group  

                  Architecture Framework 

 

TSO       Transmission System  

               Operator 

UML       Unified Modelling Language 

XML       Extensible Markup Language 

 

XSD       XML Schema Definition 

 

 

4 Drivers and objectives for 

Reference Architecture 

 

The Reference Architecture drivers are: 

 

 

• Need to manage the increase of 

intermittent and distributed energy 

resources 

The objective is to anticipate the new 

usage of electricity and support the new 

business models attached to these new 

usages 

 

Electricity paradigms are changing due 

to the introduction of intermittent 

distributed resources, as well as a 

higher and higher presence of active 

users, modifying their behaviour to 

make the most of electricity. 

 

It is the role of the IEC to enable the 

emergence of these new ways of using 

electricity. 

 

It shall enable meaningful data to flow 

freely across the system as the energy 
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хэрээр утга агуулсан өгөгдөл системийн 

дагуу чөлөөтэй урсах боломжийг олгох ба 

аливаа мэдээлэл шаардлагатай газартаа 

хүртээмжтэй байвал зохино. 

 

Жишиг Архитектур нь тасалдмал, тархмал 

эрчим хүчний нөөцүүдийн онцлогийг 

тооцож, тэдгээрийг төлөөлсөн байвал 

зохино. Тэрээр цахилгаан эрчим хүчний 

систем дотор утга агуулсан мэдээллийн 

солилцоо ба харилцаа холбоо болон 

тэдгээрийн интеграцыг хөнгөвчлөхийн тулд 

гадна байгаа талуудтай харилцах харилцааг 

дэмждэг байвал зохино. 

 

• Тогтвортой, үр ашигтай эрчим хүчний 

шаардлага 

 

Зорилт нь бэлэн байгаа эрчим хүчээ үр 

ашигтай ашиглах болон байгалийн нөөцөө 

хамгаалах явдал юм 

 

Жишиг Архитектурын оруулах хувь нэмэр нь 

ийм зорилгод хүрэхийн тулд оролцож 

байгаа тоглогчид, сэргээгдэх эрчим хүч 

үйлдвэрлэгчид, зах зээлүүд, эрчим хүч 

түгээгчид болон хэрэглэгчдийн хооронд 

эсвэл тэдгээрийн хүрээнд харилцах 

харилцааны тодорхой шаардлагуудыг 

хөнгөвчлөх, тооцон үзэх явдал юм. 

 

Жишиг Архитектур нь эрчим хүчний үр 

ашгийг дээшлүүлэх боломж бололцоог 

бүрэн ашиглах арга замыг олгосон байх 

шаардлагатай. 

 

• Цахилгаан эрчим хүчний уян хатан 

системтэй байхын тулд аюулгүй, 

баталгаатай, найдвартай ажиллагаатай 

эрчим хүчтэй байх шаардлага 

 

Зорилт нь хэрэглэгчдийг чанартай 

үйлчилгээгээр хангахын тулд шаардагдах 

flows in various directions and ensure 

any information is available anywhere it 

is needed. 

 

The Reference Architecture shall 

consider and represent the specifics of 

intermittent and distributed energy 

resources. It shall support meaningful 

information exchanges and 

communication within the power system 

and to external parties to facilitate their 

integration. 

 

 

• Need for sustainable and 

efficient energy 

 

The objective is to make the best of 

available energy and preserve natural 

resources 

 

The contribution of the Reference 

Architecture is to facilitate and consider 

specific requirements for interactions 

between or within involved players, 

renewable energy producers, markets, 

utilities and consumers to reach such a 

goal. 

 

 

The Reference Architecture must 

provide a means to leverage energy 

efficiency potentials. 

 

 

• Need for safe, secure, and 

reliable energy to have a resilient power 

system 

 

 

The objective is to support the needed 

functions to provide the expected 

quality to consumers such as voltage 
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үйлдлүүдийг (жишээлбэл хүчдэл ба 

давтамжийг тохируулах, тасралтуудыг 

бууруулахыг) дэмжих явдал юм 

 

Зорилт нь бол эрчим хүч түгээлтийн 

найдвартай ажиллагааны зорилтод 

нийцэж буй цахилгаан эрчим хүчний 

менежментийн уян хатан системтэй байх 

явдал юм 

 

Кибер аюулгүй байдал нь хэрэглээний 

тухайлсан тохиолдлуудтай холбоотой 

техникийн, биет ба зохион байгуулалтын 

аюулгүй байдлын шаардлагуудыг хангаж 

буй цахилгаан эрчим хүчний системийн 

найдвартай ажиллагааг дэмждэг. Аюулгүй 

байдлын шаардлагуудыг тодорхойлохдоо 

ихэвчлэн аюул ба эрсдэлийн шинжилгээ 

дээр үндэслэдэг. Цаашлаад аюулгүйн 

шаардлагууд нь дүрэм журмаар 

зохицуулагдаж болно. Аюулгүй байдлын 

хариу арга хэмжээнүүд нь аюулгүй байдлын 

шаардлагуудыг хангахад чиглэгдсэн байх 

шаардлагатай. 

 

Жишиг Архитектур нь эрсдэлийг тогтоох 

болон аюулгүй байдлыг хангах хариу арга 

хэмжээний тогтолцоог олгодог юм. 

 

• Эдийн засгийн үр ашигтай байх шаардлага 

 

Зорилт нь одоо байгаа сууриа бүрэн 

ашиглахын зэрэгцээ уян хатан байдлыг 

дэмжих явдал юм 

 

Архитектурын уян хатан байдал гэдэг нь 

динамик өөрчлөлтөд дасан зохицох 

(ихэвчлэн бага бага алхмаар өөрчлөгдөх 

байдлаар дасан зохицох) чадварыг хэлж 

байгаа болно. 

 

Үүнээс болж архитектур нь 

үйлчилгээ/функц/бүрэлдэхүүн хэсгээ өөр 

and frequency regulation and outage 

reduction 

 

The objective is to provide a resilient 

power management system complying 

with the reliability objective of the utility 

 

 

 

Cyber security supports the reliable 

operation of power systems coping with 

technical, physical, and organizational 

security requirements related to specific 

use cases. The derivation of security 

requirements is typically based on a 

threat and risk analysis. Further security 

requirements may also stem from 

regulation. The security counter 

measures need to be appropriate to 

address the security requirements. 

 

 

 

 

The Reference Architecture provides a 

framework for identifying risk and 

providing security counter measures. 

 

• Need for economic efficiency 

 

The objective is to support flexibility 

while maximising the use of existing 

foundations 

 

Architecture flexibility refers to its ability 

to adapt to dynamic changes mostly 

through incremental changes. 

 

 

 

This may lead the architecture to 

add/remove/update 

services/functions/components at 
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өөр түвшний далайцтайгаар 

нэмэх/хасах/шинэчлэхэд хүргэж болно. 

 

Зах зээл нь уян хатан байдлыг улам бүр 

шаардаж байгаа бөгөөд стандартчилал нь 

эдгээр шаардлагатай хувьслыг зохицуулан 

удирдахад хэрэглэгчдэд туслах ёстой. 

 

Олон улсын стандартуудыг хэрэглэх замаар 

уян хатан байдлыг нэмэгдүүлбэл холбогдох 

хөрөнгийн үнэ цэнэ болон ашиглалтын 

хугацаа нэмэгдэх болно. 

 

Энэ зорилтод хүрэхийн тулд гол шинж 

чанарууд нь өнөөгийн байдлаас хялбар 

замаар эргэн нийцэх чадвар бий болсон 

байдал юм. 

 

Зорилт нь зураг төслийн түвшинд  

харилцан нийцэж ажиллах чадварыг дэмжих 

болон олон-борлуулагчтай системийг 

санал болгох явдал юм 

 

Энэ нь өөр өөр борлуулагчаас авсан 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд, дэд систем болон 

системүүдийг хольж хэрэглэх боломжтой 

харилцан нийцэн ажиллах архитектурыг 

дэмжих чадввартай Жишиг Архитектурын 

гол шинж чанаруудын нэг юм. 

 

Энэ нь зах зээлийн аливаа тоглогч энэ 

архитектурт оролцох ижил тэгш боломжийг 

бүрдүүлдэг Жишиг Архитектурын шинж 

чанаруудыг мөн агуулна.   

 

Ийм Жишиг Архитектур шаардагдаж байгаа 

шинж чанар нь энэ зорилтод хүрэхийн тулд 

архитектурын түвшнүүдийн хамгийн олон 

тооны ерөнхий өгөгдлийн загварын 

боломжийг хамаарсан байх шаардлагатай. 

 

Хэрэв тухайлсан нөхцөл байдалд харилцан 

нийцэж ажиллах чадварыг илүү өндөр 

different level of depths. 

 

The market is requiring more and more 

flexibility and standardization should 

help the users in managing these 

needed evolutions. 

 

Increasing flexibility through 

international standards will increase the 

value and the duration of concerned 

assets. 

 

Backward compatibility with an easy 

migration from the existing appears 

among the main properties to consider 

reaching such an objective. 

 

The objective is to support 

interoperability by design and offer 

multi-vendor system capabilities 

 

 

It is one of the main properties of the 

Reference Architecture to support 

interoperable architecture enabling 

mixing components, sub-systems and 

systems coming from different vendors. 

 

This also includes properties of the 

Reference Architecture to allow any 

market player to have an equal 

opportunity to participate in this 

architecture. 

 

The needed property of such a 

Reference Architecture to meet this 

objective relies on the availability of 

common data model across a maximum 

number of levels of the architecture. 

 

The Reference Architecture shall 

support the “customization" of standard 

usage − also known as “profiling* − if it 
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түвшинд хүргэхэд туслаж чадахаар байвал 

Жишиг Архитектур нь стандартыг 

ашиглалтыг “хэрэглэгчид тохируулж 

өөрчлөх” (үүнийг мөн “профайлд оруулах” 

гэж нэрлэдэг) боломжийг дэмждэг байвал 

зохино. 

 

Энэ хүрээнд ОУЦТК-ын анхаарлаа 

төвлөрүүлж буй зүйл нь өөр өөр эрчим хүч 

түгээгч байгууллагууд ба/эсвэл өөр өөр 

борлуулагчийн бүтээгдэхүүнүүд хоорондын 

харилцан нийцэж ажиллах шаардлагыг 

хангах стандартууд юм гэдгийг ойлгох нь 

чухал. ОУЦТК ч, түүний ажлын хэсгүүд ч 

хэрэглээний зураг төсөл эсвэл хэлбэрийг 

гаргадаггүй бөгөөд түүний доторх 

зүйлүүдийг зориуд өрсөлдөөнд нээлттэй 

орхидог ба ОУЦТК-ын стандарт 

боловсруулах ажлын хүрээнд ороогүй 

болно. Бодлого нь мэдээллийн солилцоо 

шаардлагатай байгаа цэгүүдэд 

хязгаарлагдмал стандартаар хамгийн их үр 

бүтээлтэй байх боломжийг хангахад 

чиглэгдэнэ. 

 

Зорилт нь бэлэн технологийг, ялангуяа 

мэдээллийн болон харилцаа холбооны 

салбарын технологиудыг дахин ашиглах 

боломжийг хамгийн их олгоход чиглэгдэнэ. 

 

Энд санал болгож байгаа бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд, дэд системүүд болон системүүдийн 

хооронд өгөгдөл солилцох арга нь 

мэдээллийн болон харилцаа холбооны 

технологийг ашиглахыг  шаардана. 

 

Энэ технологи цахилгааны салбарт 

тусгайлан зориулагдаагүй учир бусад 

салбарт ашиглагддаг өргөн технологиудын 

дахин хэрэглээг хамгийн өргөн хэмжээнд 

хүргэх нь Жишиг Архитектурын хувьд 

бэрхшээлтэй асуудал юм. 

 

helps to reach a better level of 

interoperability in a specific context. 

 

 

 

 

It is important to recognize that the 

focus of the IEC in this domain is 

standards for interoperability among 

different utility organizations and/or 

different vendor products. Neither the 

IEC nor its working groups design or 

build applications, and the internals of 

applications are deliberately left open to 

competition and are not part of the IEC 

scope for standardization. The policy is 

to maximize opportunities for creativity 

by restricting standardization to points 

where exchange of information is 

required. 

 

 

 

 

The objective is to maximise the re-use 

of off-the-shelf technologies, especially 

the technologies coming from the IT 

and communication domain 

 

Offering capabilities to exchange data 

between components, sub-systems and 

systems requires the use of information 

and communication technologies. 

 

Considering that the use of this 

technology is not specific to the 

electricity domain, it is the challenge of 

the Reference Architecture to maximize 

the re-use of opened transverse 

technologies which are used in other 

domains. 

 

However it is also the challenge to pick 
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Эдгээр технологиос хамгийн нээлттэй, 

удаан хэрэглэгдсэн, тогтвортой 

технологиудыг сонгох, түүнчлэн энэ салбарт 

Жишиг Архитектурын өөрчлөлт /түргэн 

шилждэг гэж нэрлэгдсэн өөрчлөл/-ийг уян 

хатан болгох нь хүндрэлтэй асуудал юм. 

 

Зорилт нь цахилгаан эрчим хүчний 

менежментийн системийн ашиглалтын 

хугацааны туршид гарах нийт зардлыг 

бууруулах явдал юм  

 

• Хурдан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдлыг 

зохицуулах шаардлага 

 

Зорилт нь одоо байгаа хөрөнгөө 

хадгалахын зэрэгцээ хөрөнгийн уян хатан 

байдлыг дэмжих явдал юм 

 

Уян хатан байдал гэдэг нь дотоод (шинэ 

хэрэглэгчийн компанийн зорилтууд) эсвэл 

гадаад (технологийн өөрчлөлт, эрх зүйн 

зохицуулалтын өөрчлөлт) хүчин зүйлээс 

шалтгаалсан шинэ хэрэглэгчийн 

зорилтуудыг дэмжих чадварыг хэлнэ. 

 

Хоёрдугаар зорилт нь орон нутгийн 

/тухайн орны/ зохицуулалтад зохицож 

чадах уян хатан байдлыг дэмжих явдал юм 

 

Жишиг Архитектурын зорилт бол НМЗ, IEC 

61850, Tase-2, IEC 60870 зэрэг харилцаа 

холбооны стандартуудад зориулсан 

интерфейсүүдийг ялгаж танихын тулд 

системүүдийг хэсэгчлэн зааглах явдал юм. 

Ингэснээр харилцан хамаарлыг хамгийн 

бага хэмжээнд байлгах бөгөөд нэг функцийг 

өөрчилснөөр бусдад нөлөөлөх нөлөөг 

хамгийн бага хэмжээнд байлгана. 

 

• Улам бүр нэмэгдэж буй нарийн төвөгтэй 

нөхцлийг зохицуулах шаардлага 

 

from these the most open, sustained 

and used ones, and to make the 

Reference Architecture resilient to 

changes in this domain, which is known 

as a fast moving one. 

 

The objective is to reduce power 

management systems total costs 

around their life cycle  

 

 

• Need to cope with faster changing 

context 

 

The objective is to support assets agility 

while preserving the existing ones 

 

 

Agility means the ability to support a 

new user's objectives driven by internal 

(new user’s company objectives) or 

external pressures (technological 

change, regulatory changes). 

 

 

A second objective is to support 

flexibility to adapt to local regulatory 

frameworks 

 

The objective for the Reference 

Architecture is to partition systems to 

identify the interfaces for 

communication standards such as CIM, 

IEC 61850, Tase-2, IEC 60870 to 

minimize the dependencies. Then 

changing one function will minimize the 

effect on the others. 

 

 

• Need to cope with increasing 

complexity 

 

The interaction of systems and markets 
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Системүүд болон зах зээл хоорондын 

харилцан үйлчлэлүүд улам нэмэгдэж, илүү 

нарийн төвөгтэй болж байна. 

Зохицуулалтын шаардлагууд нь зах зээлийн 

тоглогчдын тоо болон төрлийг нэмэгдүүлж 

байгаа бөгөөд урьдчилсан таамаглалын 

нэлээд боловсронгуй аргачлал болон илүү 

хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх системүүдийг 

шаардаж байна. 

 

Зорилт нь одоо байгаа болон ирээдүйн 

системүүдийн тогтвортой суурийг хангах 

явдал юм 

 

Стандарт хэрэглэгчийн хүсэн хүлээж байгаа 

зүйл бол хөрөнгөө илүү удаан тогтвортой 

ашиглах явдал; хамгийн тогтвортой 

техникийн зарчмын болон ирээдүйн 

өөрчлөлтүүдэд уян хатан байх баталгааг 

гаргах нь Жишиг Архитектурын гол зорилго 

юм. 

 

Бүх шаардлагыг хангах стандартжуулалтын 

зарчим гэдэг нь Жишиг Архитектурын 

хамгийн тогтвортой хэсэг гэж үздэг 

өгөгдлийн загваруудыг урт хугацаанд 

тодорхойлж, удирдахыг хэлнэ.  

 

Зорилт нь системүүдийн нарийн төвөгтэй 

байдал нэмэгдэхийг урьдчилан 

тооцоолохын зэрэгцээ интеграцын 

нөлөөлийг бууруулах явдал юм 

 

Системийг илүү ухаалаг болгоход гарах гол 

бэрхшээлүүдийн нэг бол интеграцын зардал 

байдаг. Ийм системийг интеграцлах хамгийн 

үр ашигтай аргыг зах зээлд санал болгох, 

дараа нь системийн бүрэн мөчлөгийг 

(түүнийг тодорхойлохоос авахуулаад задлах 

хүртэл) дэмжихэд шаардлагатай процесс 

болон үйлчилгээнүүдийг тооцож оруулах нь 

ОУЦТК-ын Жишиг Архитектурын гүйцэтгэх 

үүрэг. 

interactions are increasing and 

becoming more complex. Regulatory 

requirements increase the number and 

variety of market players and require 

much more sophisticated forecasting 

and faster reacting systems. 

 

 

 

The objective is to provide sustained 

foundations to existing and future 

systems 

 

The expectation of standard users is to 

get longer lasting assets; it is an 

expected top priority of the Reference 

Architecture to guarantee the most 

stable technical principles and 

resilience to future changes. 

 

 

The principle is for standardization to 

provide all needed means to define and 

manage in a sustained way the data 

models, which are considered as the 

most stable part of the Reference 

Architecture. 

 

The objective is to reduce integration 

efforts while anticipating an increased 

complexity of the systems 

 

The cost of integration is really one of 

the main challenges in making system 

smarter. It is the role of the IEC 

Reference Architecture to offer to the 

market the most efficient way to 

integrate such a system, and then 

consider the processes and services 

needed to support the full system cycle 

from its specification down to its 

deconstruction. 
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Энэ зорилтод хүрэх нэг арга бол урьдчилан 

тодорхойлсон утга төгөлдөр (утга төгөлдөр 

гэдэг нь тодорхойлогдсон стандарт 

семантик гэсэн үг) өгөгдлийн загваруудыг 

системүүд, дэд системүүд болон 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн боломж чадварт 

тулгуурлах дэмжих явдал юм.  

 

Зорилт нь санал болгож буй багц 

стандартуудын хэрэглээг аль болох 

хялбар болгох явдал юм 

 

Ихэнх оролцогч талуудын хувьд ухаалаг 

системд шилжинэ гэдэг нь шаардлагатай 

мэдлэгийг аль болох хурдан болон хамгийн 

бага зардлаар олж авах замаар зах зээлд 

тоглогчдын хэрэгцээг өсгөх, түүнчлэн шинэ 

технологиудыг зохицуулан удирдахын тулд 

өөрийн процесс болон программуудыг 

сайжруулан өөрчилнө гэсэн үг. 

 

Стандарт технологиудыг ашиглах 

боломжийг хамгийн хялбар болгох, түүнчлэн 

хэрэглэгчийн ажлыг хялбар болгох үүднээс 

шаардлагатай үйл явц болон 

программуудыг дэмжих илүү сайн аргуудыг 

урьдчилан харах нь Жишиг Архитектурын 

гүйцэтгэх үүрэг. 

 

Байх шаардлагатай шинж чанаруудад 

тулгарах гол бэрхшээлүүдийн нэг нь бол 

хамгийн хязгаарлагдмал тооны семантик 

хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэх явдал юм. 

 

5  Тойм 

 

5.1 Стандартчиллын хүрээ 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системүүд нь гол 

төлөв 1-р зурагт харуулсан стандартууд 

дээр суурилсан байдаг. 

 

One way to reach this objective is 

relying on the ability of systems, sub-

systems and components to support 

pre-defined meaningful data models 

(meaningful, means with a defined 

standard semantic). 

 

 

The objective is to make as easy as 

possible the use of the proposed set of 

standards 

 

For most of the stakeholders, moving to 

smarter systems raises the need for this 

market player to get the needed 

knowledge as quickly as possible and 

at the lowest costs and to adapt its 

processes and tools to manage the new 

set of technologies. 

 

 

It is the role of the Reference 

Architecture to provide the easiest 

access to the standard technologies 

and to foresee better ways to support 

the needed process and tools to make 

the life of the user the easiest. 

 

 

Among one of the main challenges of 

the expected properties is to focus on 

the most limited number of semantic 

domains. 

 

5  Overview 

 

5.1 Standardisation context 

 

Power Systems are mainly based on 

the standards shown in Figure 1: 
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1-р зураг – Жишиг Архитектурын үндсэн домэйн 
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Figure 1 – Core domain of Reference Architecture 

 

Эдгээр үндсэн стандартууд нь холбогдох 

бусад стандартуудын хамт Жишиг 

Архитектур дээр тархсан байх болно. Жишиг 

Архитектурын үндсэн хүрээ /домэйн/ нь 

ОУЦТК-ын стандартуудын орчинд 

хамрагдах ба Цахилгаан Тээвэр (ЦТХ) эсвэл 

тоолууржуулалт1 зэрэг бусад семантик 

салбартай холбоотой байна. 

 

5.2 Холбогдох бизнесийн доменууд 

/хүрээ/ 

Ирэх жилүүдэд цахилгаан эрчим хүчний 

системийн бүтэц, ажиллагаа болон 

менежментэд зарчмын томоохон 

өөрчлөлтүүд гарна. Энэ шилжилтийг 

тууштайгаар дэмжих стандартуудыг 

боловсруулахын тулд зарчмын ерөнхий 

загвар шаардлагатай. Зарчмын энэ загварыг 

загварчлалын бүх үйл ажиллагааны, 

түүнчлэн Ухаалаг Сүлжээ болон Зах зээлд 

шаардагдах стандартуудыг бий болгоход 

ашиглагдах бусад бүх загвар, тогтолцоо, 

архитектурын эхлэлийн цэг гэж үзэх нь 

зүйтэй.  

 

ОУЦТК-ын Ухаалаг Эрчим хүчний 

Системийн Хороо нь ОУЦТК-ын төрөл 

бүрийн Техникийн Хороодтой хамтран 

эдгээр Ерөнхий Ухаалаг Сүлжээний 

шаардлагуудыг боловсруулах ажлыy 

зохицуулагч юм. Ухаалаг Эрчим хүчний 

Системийн Хороо нь системийн хэтийн 

төлөв, хөгжлийг боловсруулна. 

 

Ухаалаг Эрчим хүчний Системийн Хорооны 

6-р Ажлын Хэсэг (Ерөнхий Ухаалаг 

Сүлжээний Шаардлагууд)-ээс санал болгож 

буй IEC TS 62913 цуврал2 нь Ухаалаг 

Сүлжээний хэрэглээний хүрээг домэйнүүдэд 

хуваасан болно3. Энэ нь тохиолдлын 

маягаар хийсэн хуваалт боловч Стандарт ба 

 These key standards, with other related 

standards will be spread over the 

Reference Architecture. The core 

domain of Reference Architecture 

revolves mostly around IEC standards 

and has connection to other semantic 

domains such as Electric Vehicle (EV) 

or metering1. 

 

5.2 Relevant business domains 

 

During the coming years the structure, 

operation and management of the 

power system will undergo fundamental 

changes. In order to define standards 

that support this transition in a 

consistent way, a generic conceptual 

model is required. This conceptual 

model is to be regarded as the starting 

point for all modelling activities, and for 

all other models, frameworks, and 

architectures, which are used to arrive 

at standards required for Smart Grids 

and Markets. 

 

The IEC System Committee Smart 

Energy is the coordinator for the 

development of these Generic Smart 

Grid requirements in collaboration with 

the various IEC Technical Committees. 

SyC Smart Energy promotes a system 

perspective. 

 

 

The IEC TS 62913 series2, proposed by 

SyC Smart Energy WG6 (Generic 

Smart Grid Requirements), has broken 

down the scope of Smart Grids 

applications into domains3. This is an 

arbitrary yet necessary split, and it has 

been inspired by existing conceptual 
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Технологийн Үндэсний Хүрээлэн (СТҮХ)-

гийн Ухаалаг Сүлжээний зарчмын Загвар, 

эсвэл Ухаалаг Сүлжээний асуудлыг 

Зохицуулах Хэсэг боловсруулж, Европын 

М/490 албан хүсэлтийн нэгэн хэсэг болж 

орсон зарчмын загвар зэрэг одоо бэлэн 

байгаа зарчмын загваруудад үндэслэгдсэн 

болно. 

 
1  Зарим Техникийн Хороод IEC 61850: TC 38 (IEC 

61869), MC 88 (IEC 61400-25), SC 17C (IEC 62271) 

зэрэг стандартуудыг өргөтгөх шийдвэр гаргасан. 

 
2  Одоо бэлтгэж байгаа. 

 
3  IEC 62913-1:−, 2-р зүйл, Зарчмын Загварууд 

хэсгээс авсан эшлэл. 

 

Зарчмын загварыг ерөнхий системтэй 

холбоотой өөр өөр домэйнүүд доторх 

гүйцэтгэх үүрэг  болон оролцогч нарыг 

(системүүд, бүрэлдэхүүн хэсгүүд, 

ажиллуулагч компаниуд гэх мэтийг) 

бүлэглэл гэж тодорхойлж болно. Энэ нь 

Тэрээр Жишиг Архитектурын өндөр түвшний 

загварыг тодорхойлдог бөгөөд системийг 

домэйнүүд болон дэд домэйнүүдэд 

задлахыг санал болгодог. 

 

Энэ нь Ухаалаг Сүлжээний системүүдийн 

тодорхойлолт болон харилцан нийцэж 

ажиллах чадварын шинжилгээ хийхийг 

хөнгөвчилдөг. Домэйн тус бүрийн доторх 

үүрэг роль болон системүүд нь өөр 

хоорондоо харилцан ажиллахаас гадна 

бусад домэйны гүйцэтгэх үүрэг болон 

системүүдтэй харилцдаг. 

 

Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн задаргаа болон 

одоо байгаа бусад Зарчмын загварууд 

(СТҮХ-гийн зарчмын загвар, Европын 

Холбооны М/490 Ухаалаг Сүлжээнүүдийн 

зарчмын загвар) дээр үндэслэн IEC TS 

62913 нь Ухаалаг Сүлжээнүүдийн 

models, such as the National Institute of 

Standards and Technology (NIST) 

Smart Grids conceptual Model or the 

conceptual model developed as part of 

the European mandate M/490 Smart 

Grids Coordination Group. 

 

 

 
1  Some Technical Committees have chosen to 

extend IEC 61850: TC 38 (IEC 61869), MC 88 

(IEC 61400-25), SC 17C (IEC 62271), etc. 

 
2  Under preparation. 

 
3  Excerpt from IEC 62913-1:−, Clause 2, 

Conceptual Models. 

 

A conceptual model can be defined as 

the grouping of roles and actors 

(systems, components, operators etc.) 

within coherent domains related to a 

general system. It provides a high-level 

Reference Architecture model and 

proposes a decomposition of a system 

in domains and sub-domains. 

 

 

 

This facilitates the description of Smart 

Grids systems and interoperability 

analysis. The roles and systems of 

each domain interact with each other, 

as well as with the roles and systems of 

other domains. 

 

 

 

Based on the commonly accepted 

breakdown and other existing 

Conceptual models (NIST conceptual 

model, European Union (EU) M/490 

Smart Grids conceptual model), IEC TS 

62913 has organised the Smart Grids 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

33 

 

домэйнүүдийг дараах таван хэсэгт хуваан 

зохион байгуулсан. Үүнд: 

 

− Сүлжээтэй холбоотой домэйнүүд – 

эдгээрт Дамжуулах Сүлжээний домэйн, 

Түгээх Сүлжээний домэйн, Бичил 

Сүлжээний домэйн орно, 

− Зах зээлтэй холбоотой домэйн – энэ нь 

Зах зээлийн домэйнээс бүрдэнэ, 

− Сүлжээний домэйнүүд – эдгээр домэйн 

нь Бөөнөөр Үйлдвэрлэх домэйн, Тархмал 

Эрчим хүчний Нөөцийн домэйн, Ухаалаг 

байр / Арилжааны / Аж үйлдвэрийн / 

Эрэлтийн Хариу Үйлдэл (ЭХҮ)-

Хэрэглэгчийн Эрчим хүчний 

Менежментийн домэйн, Эрчим хүчийг 

Хадгалах домэйн юм. 

− Цахилгаан Тээвэрлэлтийн домэйн – энэ 

нь Цахилгаан Тээвэрлэлтийн домэйнээс 

бүрдэнэ (DCT8), 

− Дэмжих функцүүдийн домэйнүүд – 

эдгээрт Ухаалаг Дэд Станцын 

Автоматжуулалтын домэйн, Дэвшилтэт 

(Ухаалаг Сүлжээнүүдийн болон) Ухаалаг 

Тоолуураар хэмжих Дэд бүтцийн домэйн 

болон Хөрөнгийн Менежментийн домэйн 

орно. 

 

Ухаалаг Сүлжээнүүдийн домэйнүүд болон 

тэдгээрийн өндөр түвшний харилцан 

үйлчлэлийн ерөнхий тоймыг 2-р зурагт 

харуулав. Энэ нь IEC TS 62913-ын зарчмын 

загварыг төлөөлж байгаа болно. 

 

domains in five clusters: 

 

 

- Grid-related domains − these 

include the Transmission Grid domain, 

the Distribution Grid domain, and the 

Micro-Grids domain, 

- Market-related domain − this 

consists of the Market domain, 

- Resources-connected-to-the-

Grid domains − these domains are the 

Bulk Generation domain, the Distributed 

Energy Resources domain, the Smart 

Home / Commercial / Industrial / 

Demand Response (DR)-Customer 

Energy Management domain, and the 

Energy Storage domain, 

- Electric Transportation domain − 

this consists of the Electric 

Transportation domain (DCT8), 

- Support functions domains − 

these include the Smart Substation 

Automation domain, Advanced (Smart 

Grids and) Smart Metering 

Infrastructure domain and the Asset 

Management domain. 

 

 

Figure 2 provides an overview of the 

Smart Grids domains and their high-

level interactions. It represents a 

conceptual model for IEC TS 62913: 
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2-р зураг – IEC TS 62913-ын зарчмын загвар 

 

 
Figure 2 – IEC TS 62913 conceptual model 

 

Энэ загварын үндэс суурийг хүчитгэх хүчин 

зүйл нь гүйцэтгэх үүрэг болон хариуцлагын 

шинжилгээ юм. Энэ загвар нь цахилгааны 

зах зээлийн бүтцэд суурилсан боловч бүх 

гүйцэтгэх үүрэг болон хариуцлагад маш 

тодорхой бөгөөд найдвартай суурь болж 

өгнө. Шинэ оролцогчид зарим зах зээлд 

 Its main underpinning is the analysis of 

roles and responsibilities. While this 

model is based on an electricity market 

structure, the roles and responsibilities 

are clearly defined and provide a solid 

basis; new parties may enter certain 

markets, responsibilities may be 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

35 

 

нэмэгдэж, хариуцлагын хуваарилалт 

өөрчлөгдөж болно, гэхдээ гол гүйцэтгэх 

үүрэг болон хариуцлага нь тогтмол хэвээр 

үлдэнэ. 

 

Жишиг Архитектур нь Ухаалаг Сүлжээ 

Хэрэглэх журмын (ХЖ) зарчмын загвар 

болон өөр өөр ХЖ-ыг хэрэгжүүлэх боломж 

бүрдүүлэх шаардлагуудыг хөнгөвчилдөг 

бөгөөд Сүлжээ, Зах зээлүүд болон 

Сүлжээний Хэрэглэгчдийн домэйн 

хоорондын холбоосыг тодорхойлж өгдөг. 

 

Зарчмын загвар болон Жишиг Архитектур 

нь хоёулаа нэг ижил аргачлал, оролцогчид 

болон гүйцэтгэх үүргүүдийн нэг ижил 

тодорхойлолтыг ашиглах төлөвлөгөөтэй 

байгаа. 

 

МТ (Мэдээллийн Технологи) гэдэг нэр 

томьёо нь бизнесийн үйл ажиллагаа 

(жишээлбэл бүтээгдэхүүний ашиглалтын 

хугацааны менежмент, аж ахуйн нэгжийн 

нөөцийн төлөвлөлт, бизнесийн төлөвлөлт, 

нэхэмжлэх үйл ажиллагаа, хөрөнгийн 

хяналт ба/эсвэл хэрэглэгчйин мэдээлэл 

хадгалах)-г хийх зорилгоор ашигладаг 

хэрэгслүүдтэй ихэвчлэн холбоотой байдаг. 

Ашиглагддаг хэрэгслүүд нь гол төлөв 

оффис ба мэдээллийн төвүүдэд байдаг. 

Үүнтэй харьцуулахад ҮАТ (Үйл 

Ажиллагааны Технологи) нь дискрет эсвэл 

тасралтгүй дохио /сигнал/-оор удирдах, 

хэмжих гэх мэт бодит үйлдлүүдийг 

гүйцэтгэхэд ашиглагддаг талбай /шугам 

хоолой/-д суурилагдсан хэрэгслүүдтэй 

холбоотой юм. Эдгээр ҮАТ систем нь 

тодорхой нэгэн борлуулагчийн (ихэвчлэн 

хувийн өмчийн) технологи дээр суурилсан 

байдаг бөгөөд эдгээр технологи нь бодит 

хугацааны эсвэл бараг бодит хугацааны 

орчинд ажилладаг. МТ болон ҮАТ-ийн 

ажиллагааг холбох, гүүр болгон ашиглах 

redistributed, but the fundamental roles 

and their respective responsibilities are 

expected to remain constant. 

 

 

Reference Architecture facilitates the 

conceptual model of Smart Grids Use 

Case (UC) and requirements enabling 

the different UC to be implemented and 

describes links between Grid, Markets 

and Grid Users domain. 

 

 

Both the conceptual model and the 

Reference Architecture plan to use the 

same methodology and the same 

definition of actors and roles. 

 

 

The term IT (Information Technology) is 

typically connected with devices used to 

perform business operations, for 

example product life cycle 

management, enterprise resource 

planning, business planning, billing, 

asset tracking, and/or maintaining 

customer information. The devices used 

are mainly located in offices and data 

centres. In contrast OT (Operation 

Technology) is associated with field 

level devices, used to perform actual 

operations like discrete or continuous 

control, metering, etc. These OT 

systems are based on vendor-specific 

and often proprietary technologies 

operating in a real time or near to real 

time environment. The meaningful 

convergence or the bridging of both (IT 

and OT) relates to the integration of 

operational technologies like 

Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA), Meters/Sensors 

working in real time with IT systems 
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гэдэг нь тухайн цаг хугацаанд тасралтгүй 

ажилладаг Хяналт, мэдээлэл, удирдлагын 

систем (ХМУС буюу SCADA), 

Тоолуур/Мэдрэгчүүд зэрэг үйл ажиллагааны 

технологиудыг МТ-ийн системүүдтэй 

интеграцлахтай холбоотой бөгөөд 

интеграцласнаар хоёулангийнх нь 

төгсгөлөөс-төгсгөл /аль алиных нь 

төгсгөлийн цэг/ хүртэлх менежментийг хийх 

боломжтой болно. Ингэснээр эдийн засгийн 

хувьд зардал ба эрсдэлийг бууруулах (ажил 

үүрэг хуваалцах), нөгөө талаас одоо байгаа 

технологиудыг дахин ашиглах боломжийг 

бүрдүүлнэ. 3-р зурагт харуулсан Жишиг 

Архитектур нь МТ/ҮАТ-ийн энэ харилцан 

нийцэж ажиллах чадварыг дэмжих 

зорилготой. 

 

allowing an end-to-end management of 

both. This allows for cost and risk 

reductions (burden sharing) on the 

economic side and on reuse of existing 

technologies on the other. The 

Reference Architecture aims to support 

this IT/OT interoperability shown in 

Figure 3. 

 

 
 

3-р зураг – Хоёр дэд бүтцийн (ҮАТ/МТ) дизайн зохиох, ажиллуулах ба  

аюулгүй байдлыг нь хангах шаардлагатай 
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Figure 3 – Two infrastructures (OT/IT) must be designed, operated, and secured 

 

Жишээлбэл Түгээх системд өндөр 

үзүүлэлттэй автоматжуулалт нэвтрүүлснээр 

өгөгдлийн шинжилгээ хийхийн тулд илүү 

өндөр түвшинд (МТ-ийн түвшинд) улам илүү 

өгөгдлийг олгох боломжтой болно. Тиймээс 

ҮАТ/МТ-ийн парадигм нь эрчим хүч түгээх 

олон сүлжээний хувьд асуудалтай хэвээр 

байгаа юм. 

 

Бизнесийн үйл явцууд ба ҮАТ/МТ-ийг 

тохируулах, интеграцлахтай холбоотой 

бэрхшээлүүд нь олон компанийн стратегийн 

болон тактикийн хөгжилд саад учруулж 

байна. Интеграцласан архитектурын 

загварыг бий болгох нь энэ асуудлыг 

шийдэх оролдлогод нэмэр болно. Өнөөгийн 

бизнес практикт бизнесийн үйл явцуудад 

болон ҮАТ/МТ-д интеграцласан арга 

барилаар хандах зайлшгүй шаардлагатай 

болоод байна. 

 

5.3 Зорилтот оролцогчид 

 For instance high performance 

automation on distribution will provide 

more and more data at higher levels (IT 

level) in order to conduct data analytics. 

Therefore the OT/IT paradigm is still a 

stake for many utilities. 

 

 

 

The problem of aligning and integrating 

business processes and OT/IT is 

hampering many companies in their 

strategic and tactical development. 

Constructing integrated architecture 

models contributes to tackling this 

problem. In current business practice, 

an integrated approach to business 

processes and OT/IT is indispensable. 

 

 

 

5.3 Intended audience 
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5.3.1 Ерөнхий зүйл 

 

Жишиг Архитектур нь системүүд хэрхэн 

харилцан нийцэж ажиллах ёстой вэ гэдэг 

талаар өндөр түвшний үүрэг хариуцлагыг 

хангаж өгдөг. 

 

Жишиг Архитектурын гол зорилгууд бол: 

 

− Системүүд, хэрэглээнүүд, бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн хооронд өгөгдөл солилцох 

зорилгыг тодорхой болгох замаар 

өгөгдөл солилцооны стандартуудыг 

боловсруулагч нарт удирдамж болох. 

− Тэдгээрийн системээс ерөнхийдөө юу 

хүлээж байгааг тодорхой болгох замаар 

хэрэглээний дизайн зохиогчдод 

удирдамж болох. 

− Хэрэгжүүлэх архитектур нь зорилгоо үр 

дүнтэй биелүүлэхэд эрчим хүчний 

байгууллагуудад удирдамж болох. 

 

Жишиг Архитектурын гүйцэтгэх үүрэг бол 

стандартчиллын бүлгүүдийг дэмжих, 

тэдгээрт туслах, хялбархан хэрэглэх 

боломжтой аргууд ба архитектураар хангах, 

арга барилыг ойлгоход дөхөм байх байдлыг 

баталгаажуулах явдал юм. Үндсэн зорилтот 

оролцогчид нь стандартчиллын техникийн 

хороод боловч шинэ зарчмуудыг туршиж 

буй судалгааны төслүүд, эсвэл Ухаалаг 

Сүлжээний бүтээгдэхүүн шинээр зохиож буй 

инженерүүд зэрэг бусад оролцогчид 

ашиглах мөн боломжтой. Мөн хууль эрх 

зүйн орчинг шалгах үүднээс хууль тогтоогч 

хүртэл ашиглах боломжтой. 

 

Зорилтот оролцогчдыг Гүйцэтгэх үүргийн 

Жишиг Загварт тодорхойлж бичсэн гол 

үүргүүд дээр тулгуурлан тогтоосон. Үүнийг 

бүх үүрэгт зориулаагүй. Гүйцэтгэх үүргийн 

Загварын дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг IEC 

 

5.3.1 General 

 

The Reference Architecture provides 

the high level assumptions about how 

systems should interoperate. 

 

The main purposes of the Reference 

Architecture are: 

 

- To guide designers of standards 

for data exchange, by clarifying the 

purpose of data exchanges between 

systems, applications, components. 

 

- To guide application designers 

by clarifying what the overall vision 

expects from their systems. 

 

- To guide utilities in establishing 

implementation architecture that will 

accomplish their tasks effectively. 

 

The role of the Reference Architecture 

is to support and assist standardization 

groups and to provide them with easily 

applicable methods and architectures 

and ensure an easy understanding of 

the approach. Though the main 

intended audience is standardization 

technical committees, it can also be 

used by other actors like research 

projects testing new concepts or 

engineers developing Smart Grids 

products, or even the legislator in order 

to check the legislative framework. 

 

 

The intended audience is based on key 

roles described in Reference Role 

Model. It is not intended to go through 

all Roles. For a detailed Role Model 

description please refer to IEC TS 
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TS 62913-1-ээс4 харна уу. 

 

 
4 Одоо бэлтгэж байгаа. Энэ хэвлэл нийтлэгдэх мөчид 

байсан үе шат: IEC/CDM 62913-1:2016. 

 

5.3.2 Хэрэгжүүлэх оролцогчид  

 

5.3.2.1 Дамжуулах Системийн Оператор 

Компаниуд болон Сүлжээний Оператор 

Компаниуд 

 

Гол төлөв түгээх сүлжээтэй холбогдсон 

цахилгаан үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын 

өсөлт, түүнчлэн цахилгааны шинэ 

хэрэглээний өсөлт хөгжил нь түгээх болон 

дамжуулах системийн оператор компаниуд 

хамтран ажиллах шаардлагыг улам 

идэвхжүүлэх хандлагатай байна. Уламжлал 

ёсоор Дамжуулах Системийн Оператор 

Компаниуд (ДСОК) нь нийт системийн 

тогтвортой байдлыг хариуцаж, Түгээх 

Системийн Оператор Компаниуд (ТСОК) нь 

өөр өөрсдийн сүлжээгээ ажиллуулахыг 

хариуцаж байсан бол системийн аюулгүй 

байдлыг хангахын тулд тэд хоорондын 

уялдаатай ажиллагаагаа бэхжүүлэх 

шаардлагатай болно. 

 

Хүчин төгөлдөр болж байгаа болон 

зохицуулагч байгууллагууд боловсруулсан 

шинэ зохицуулалтууд нь ДСОК-ийн 

бизнесийн үйл явцуудад нөлөөлж байна. 

 

5.3.2.2 Түгээх Системийн Оператор 

Компаниуд болон Сүлжээний Оператор 

Компаниуд 

 

Түгээх Сүлжээний Менежмент (ТСМ)-ийн 

домэйнд өнөөгийн байдлаар хэд хэдэн 

бэрхшээл тулгараад байгаа бөгөөд эдгээр 

бэрхшээл нь тус домэйны оролцогчидын үйл 

ажиллагааг нэлээд өөрчлөх хандлагатай 

62913-14. 

 

 
4 Under preparation. Stage at the time of 

publication: IEC/CDM 62913-1:2016. 

 

5.3.2 Implementing actors 

 

5.3.2.1 Transmission System 

Operators and Grid Operators 

 

 

The increased penetration of generation 

capacities, mostly connected to the 

distribution network, as well as the 

development of new usages of 

electricity will tend to intensify the need 

for cooperation between system 

operators at distribution and 

transmission level. If Transmission 

System Operators (TSO) were 

traditionally responsible for the overall 

system stability and Distribution System 

Operators (DSO) for operating their 

respective network, they will need to 

strengthen their coordination at different 

time frames in order to ensure the 

security of the system. 

 

TSO business processes are impacted 

by new regulations that are coming into 

force and developed by regulatory 

authorities. 

 

5.3.2.2 Distribution System 

Operators and Grid Operators 

 

 

The Distribution Grid Management 

(DGM) domain today faces several 

challenges, which tend to significantly 

change the way its actors operate. 

These changes and their combination 
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байна. Эдгээр өөрчлөлтүүд, тэдгээрийн 

хувилбарт ажиллагаа нь Түгээх Сүлжээний 

Оператор Компаниудын өөрчлөлтөнд 

нилээд гүн гүнзгий нөлөөлж байгаа бөгөөд 

энэ нь тэдний үүраг хариуцлага, бизнесийн 

загварууд, бизнесийн үйл явцад аль хэдийн 

нөлөөлж эхэлсэн ба нөлөөлсөөр байх 

болно.  

 

Түгээх домэйнд өөрийгөө сэргээдэг сүлжээ, 

бичил сүлжээ, харилцан холбогдсон бичил 

сүлжээнүүд улам бүр нэмэгдсээр байх 

болно. 

 

Энд дараах зүйлстэй холбоотой бизнесийн 

үйл явцууд болон функцууд орно. Үүнд: 

 

• Цахилгаан түгээх системийн (үүнд холболт 

ба хэрэглэх боломж орно) урт хугацааны 

төлөвлөлт ба хөгжил; 

• Цахилгаан түгээх системийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөлт ба хуваарь гаргах 

ажил; 

• Цахилгаан түгээх системийг ашиглалт 

ба засвар үйлчилгээ хийх; 

• Цахилгааны зах зээлийг хөнгөвчлөх; 

• Үндэсний ба орон нутгийн төрийн 

бодлогыг хөнгөвчлөх ба хэрэглэгчдийг эрх 

мэдэлтэй болгохын тулд ДСОК, Эрчим 

хүчний Зохицуулагч, эсвэл орон нутгийн 

захиргаа зэрэг гадны оролцогчдод 

өгөгдлийн менежментэд суурилсан 

зохицуулалттай үйлчилгээ үзүүлэх боломж. 

 

5.3.2.3 Оролцогч талуудтай холбоотой 

нөөцүүд 

 

Сүлжээнд олон өөр өөр нөөцүүд холбогдсон 

байдаг (Тархмал Эрчим Хүчний Нөөцүүд, 

Ухаалаг байшин/Арилжааны/Аж үйлдвэрийн 

/ЭХҮ-Хэрэглэгчийн Эрчим хүчний 

Менежмент, Эрчим хүчний Хуримтлуур, 

Бөөнөөр үйлдвэрлэх Станцууд). Эдгээр 

contribute to transform in depth 

Distribution Grid Operators. They 

already started and will continue to 

impact their roles, business models and 

business processes.  

 

 

The distribution domain will also see 

more and more self-healing grids, 

micro-grids and interconnected micro-

grids.  

 

It includes business processes and 

functions related to:  

 

• The long-term planning and 

development of the electricity 

distribution system, including 

connection and access; 

• The operational planning and 

scheduling of the electricity distribution 

system; 

• The operation and maintenance 

of the electricity distribution system; 

• The facilitation of electricity 

markets; 

• The possibility to provide 

regulated services based on data 

management and provision to external 

roles such as TSOs, Energy 

Regulators, or local authorities, in order 

to facilitate national and local public 

policies and enable customer 

empowerment. 

 

5.3.2.3 Resources related 

stakeholders 

 

Different resources are connected to 

the Grid (Distributed Energy Resources, 

Smart Home / Commercial / Industrial / 

DR-Customer Energy Management, 

Energy Storage, and Bulk Generation). 
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нөөцийг өөр өөр оролцогч талууд 

зохицуулан удирддаг. Холбогдох оролцогч 

талууд эдгээр нөөцийг сүлжээнд холбохын 

тулд аль стандартуудыг хэрэглэхийг, 

түүнчлэн тэдгээрийг харилцан нийцэж 

ажиллах боломжтой байлгахын тулд эдгээр 

нөөцийг тодорхойлоход аль стандартуудыг 

ашиглах боломжтойг олж мэдэхэд нь энэ 

баримт бичиг туслах үүрэгтэй. 

 

5.3.2.4 Зах зээлийн тоглогчид 

 

Зах зээлийн тоглогчид маш олон бий: 

Тогтвортой байдлыг хариуцсан тал, 

нэхэмжлэгч, хэрэглэгч, цахилгаан 

худалдаалагч / зуучлагч, уян хатан байдал,  

нэгтгэгч/оператор, тогтворгүй байдлыг 

зохицуулагч тал, үйлчилгээ үзүүлэгч, 

(цахилгаанаар) хангагч/жижиглэнгийн 

худалдаа эрхлэгч гм. Зах зээлийн домэйны 

бизнесийн үйл явц, ялангуяа системийн 

аюулгүй байдлыг хангах үйл явц нь 

холбогдох Сүлжээний Дүрмийг баримталсан 

байх шаардлагатай. Энэ баримт бичиг нь 

дүр зургийг ерөнхийд нь ойлгох, хөгжлийн 

шинэ зүйлсийг тодорхойлох, ямар үндсэн 

стандартуудыг дагаж мөрдөх шаардлагатайг 

тогтооход нь зах зээлийн тоглогчдод тус дэм 

болно. 

 

5.3.2.5 Борлуулагчид 

 

Энэ баримт бичиг нь хамгийн сүүлийн үеийн 

бүтээгдэхүүн болон бизнесийн шаардлагад 

нийцсэн шийдэл боловсруулж бий болгоход 

хэрэгтэй стандартуудыг удирдлага болгох 

маягаар борлуулагчдыг дэмждэг. 

Тэдгээрийн бүтээгдэхүүн нь хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартыг 

ашиглан хийсэн өөр борлуулагчийн 

бүтээгдэхүүнтэй харилцан нийцэж ажиллах 

шаардлагатай гэдгийг ойлгоход 

борлуулагчдад туслах болно. 

These resources are managed by 

different stakeholders. This document 

must help concerned stakeholders in 

order to identify which standards will be 

used to connect these resources to the 

Grids, which standards can be used to 

define these resources in order to have 

them interoperable. 

 

 

5.3.2.4 Market players 

 

Market players are numerous: Balance 

Responsible Party, Billing Agent, 

Consumer, Electricity trader / Broker, 

Flexibility Aggregator/Operator, 

Imbalance settlement responsible, 

Service Provider, (Electricity) Supplier / 

Retailer. The business processes of the 

Market domain, especially those related 

to the contribution to system security, 

need to comply with the applicable 

Grid/Network Codes. This document 

will help market players understand the 

big picture, identify potential new 

developments and identify which main 

standards they have to comply with. 

 

 

 

5.3.2.5 Vendors 

 

This document supports vendors as a 

guide to workable standards useful for 

developing best state of the art 

products and solutions fitting business 

requirements. It shall help vendors to 

understand that their respective product 

will have to interoperate with other 

vendor product using a recognized 

international standard. 
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5.3.3 Стандартчиллын тоглогчид 

5.3.3.1 Зохицуулагч байгууллагууд 

 

Зохицуулагч байгууллагуудад энэ баримт 

бичиг нь эрчим хүчээр хангагч 

байгууллагууд техникийн хөрөнгө оруулалт 

хийхдээ стандартуудыг ухаалгаар хэрэглэнэ 

гэдгийг баталгаажуулах замаар 

хэрэглэгчдэд хамгийн ашигтай бүтээгдэхүүн 

хүргэхэд хэрэгтэй стандартуудыг удирдамж 

болгох байдлаар туслахаас гадна Ухаалаг 

Сүлжээний нууц ба аюулгүй байдалтай 

холбоотой стандартуудыг танилцуулж өгнө. 

 

Зохицуулагч байгууллагууд Сүлжээний 

Дүрмийг тодорхойлдог бөгөөд энэ дүрэм нь 

өөр өөр оролцогч талуудын архитектурыг 

дэмжих замаар бизнесийн үйл ажиллагаанд 

нөлөөлдөг. 

 

5.3.3.2 Стандарт Боловсруулагч 

Байгууллагууд 

 

ОУЦТК нь өөрийн Техникийн Хороод (ТХ) 

дотроо болон гаднын Стандарт 

Боловсруулагч Байгууллагууд (СББ) (Олон 

Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ОУСБ 

буюу ISO), Олон Улсын Цахилгаан 

Холбооны Байгууллага (ОУЦХБ буюу ITU), 

НҮБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх ба цахим 

бизнесийн төв (UN-CEFACT) гэх мэт) -тай 

хамтран ажиллах хэд хэдэн сувагтай. Энэ 

баримт бичиг нь зохицуулан ажиллах 

зорилгоор Стандарт Боловсруулагч 

Байгууллагуудад өөрсдийн хил хязгаар 

болон хэрэгцээг тогтооход тусална.  

 

5.4 Холбогдох эх сурвалжийн эшлэл 

 

Энэ баримт бичгийг боловсруулахад 

ашигласан холбогдох гол эх сурвалжуудыг 

4-р зурагт харуулав. Эдгээр баримт бичгийг 

 

5.3.3 Standardization actors 

5.3.3.1 Regulators 

 

This document should help regulators 

as a guide to workable standards useful 

to delivering the best value for 

consumers by ensuring that technical 

investments by energy providers utilize 

standards wisely, and introduction to 

standards related to Smart Grids 

privacy and security. 

 

 

 

Regulators are defining Grid Codes 

which have an impact on different 

stakeholders’ business processes, and 

as a consequence on their supporting 

architecture. 

 

5.3.3.2 Standard Development 

Organisations 

 

The IEC has several liaisons within its 

own Technical Committees (TC) and 

with external Standards Development 

Organizations (SDOs) (International 

Standardization Organization (ISO), 

International Telecommunications 

Union (ITU), UN-CEFACT, etc.). This 

document shall help SDOs to identify 

their boundaries and needs for 

harmonisation. 

 

 

 

 

5.4 Reference to relevant sources 

 

Figure 4 describes the main relevant 

sources of input to this document. Refer 

to these documents as complementary 
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нэмэлт баримт бичиг гэж ойлгон үзнэ үү. documents: 

 

 
4-р зураг – IEC TR 62357-1:2016-ийн холбогдох эх сурвалжууд 

 

 
Figure 4 – Relevant sources for IEC TR 62357-1:2016 

 

Түүнчлэн ном зүйг үзнэ үү. 

 

6  Жишиг Архитектур 

 Refer also to the bibliography. 

 

6  Reference Architecture 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

44 

 

 

6.1 Суурь аргачлал 

 

6.1.1 Ерөнхий зүйл 

 

Ухаалаг Сүлжээ болон түүний зах зээлд 

зориулсан мэдээлэл солилцооны 

стандартуудыг боловсруулах гол алхам бол 

системийн шаардлагуудыг тодорхойлж 

боловсруулах явдал юм. Ухаалаг Сүлжээ 

болон Зах зээлд байгаа зах зээлийн 

түвшнээс авахуулаад технологийн түвшин 

хүртэлх бүх тоглогчдыг болон тэдгээрийн 

харилцан үйлчлэлийг тодорхойлох нь чухал 

алхам. 

 

Цахилгаан эрчим хүчний менежмент нь 

цахилгааны процесс болон мэдээллийн 

менежментийн хооронд тодорхойлогдоно. 

Энэ хоёр асуудлыг цахилгаан эрчим хүчийг 

хувиргах хэлхээний биет домэйнүүд болон 

цахилгааны процессийн менежментэд 

зориулсан шаталсан дэс дараатай бүсүүдэд 

хуваах боломжтой (IEC TR 62357-1:2016, 

IEC TR 62357-200:2015 болон IEC 62264-

1:2013-ыг үзнэ үү). 

 

“Бүсүүд” нь сүлжээний биет болон 

менежментийн арга замуудыг харуулна. 

Бүсүүд гэсэн ухагдахууныг IEC 62264-1-ийн 

үйлдвэрлэлийн үйл явцын 

интерфейсүүдээс авсан юм. Бүсүүд нь 

цахилгааны үйлдвэрлэл, дамжуулалт болон 

хэрэглээнд оролцдог төрөл бүрийн аж 

ахуйн нэгжүүдээр дамжуулан цахилгаан 

эрчим хүчний системийн үйл явцын 

шаталсан дэс дарааллыг тодорхойлдог. 

 

Энэ зарчмыг Ухаалаг Сүлжээний зарчмын 

загварт хэрэглэснээр Ухаалаг Сүлжээний 

суурийг нэг хэмжээст нь таван домэйнд, 

нөгөө хэмжээст зургаан бүсэд хуваах 

боломж олгоно. Нэг хэмжээс дотор 

 

6.1 Underlying methodology 

 

6.1.1 General 

 

The development of system 

requirements is a key ingredient for the 

development of information exchange 

standards for the Smart Grids and their 

Markets. Identifying the actors of and 

their interactions within Smart Grids and 

Markets is an important step therein 

from the market level to the technology 

level. 

 

Power system management 

distinguishes between electrical 

process and information management. 

These viewpoints can be partitioned 

into the physical domains of the 

electrical energy conversion chain and 

the hierarchical zones for the 

management of the electrical process 

(refer to IEC TR 62357-1:2016, IEC TR 

62357-200:2015 and IEC 62264-

1:2013). 

 

“Zones" illustrate the physical and 

management aspects of the grid. The 

notion of zones is derived from IEC 

62264-1 manufacturing process 

interfaces. Zones describe the process 

hierarchy from the power system 

through the various entities that 

participate in the production, 

transmission, and consumption of 

electricity. 

 

Applying this concept to the Smart 

Grids conceptual model allows the 

foundation of the Smart Grids Plane 

that spans in one dimension the 

complete electrical energy conversion 
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цахилгаан эрчим хүчийг хувиргах гинжин 

хэлхээ бүхэлдээ байх бөгөөд Үйлдвэрлэл, 

Дамжуулалт, Түгээлт, Эрчим хүчний 

Тархмал Нөөцүүд (ЭТН) болон 

Хэрэглэгчийн Үл хөдлөх хөрөнгө гэсэн 

таван домэйнд хуваагдана. Нөгөө хэмжээс 

дотор цахилгаан эрчим хүчний системийн 

менежментийн шаталсан дэс дараатай 

түвшнүүд байх бөгөөд Үйл явц, Талбай, 

Станц, Үйл ажиллагаа, Аж ахуйн нэгж болон 

Зах зээл гэсэн зургаан бүсэд хуваагдана. 

Домэйнүүд болон бүсүүдийг 5-р зурагт 

харуулав. 

 

chain, partitioned into five domains: 

Generation, Transmission, Distribution, 

Distributed Energy Resources (DER) 

and Customers Premises. And in the 

other dimension the hierarchical levels 

of power system management, 

partitioned into six zones: Process, 

Field, Station, Operation, Enterprise 

and Market. Figure 5 shows the 

domains and zones. 

 

 
 

5-р зураг – УСАЗ-ын хавтгай 

 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

46 

 

 
 

Figure 5 – SGAM plane 

 

6.1.2 Ухаалаг Сүлжээний архитектурын 

аргачлал 

 

Ухаалаг Сүлжээ нь олон оролцогч талын 

олон янзын хэрэгцээ шаардлагыг хангах 

үйлчилгээ үзүүлдэг хэд хэдэн системээс 

бүрдсэн нарийн төвөгтэй систем юм. Энэ нь 

дараах зүйлсийг дэмждэг байх ёстой. Үүнд: 

 

 • Шийдэл гаргагч олон өөр компани тус 

бүрдээ бие даан боловсруулж бий болгосон 

тоноглол болон системүүдийг 

• Эрчим хүчний олон өөр компаниуд 

• Аж үйлдвэрийн, бизнесийн, ахуйн 

олон сая үйлчлүүлэгчид 

• Эрх зүйн зохицуулалтын өөр өөр 

орчин 

 

Түүнээс гадна эдгээр систем нь зөвхөн 

Ухаалаг Сүлжээний техникийн домэйнүүдэд 

ажилладаг байх биш, үйлдвэрийн салбарт 

хамаарахгүй аж ахуйн нэгжүүд, оролцогч 

талууд дээр мөн ажилладаг байх 

 6.1.2 The Smart Grids architectural 

methodology 

 

The Smart Grids is a complex system of 

systems, serving the diverse needs of 

many stakeholders. It must support: 

 

 

 

• Devices and systems developed 

independently by many different 

solution providers 

• Many different utilities 

• Millions of industrial, business, 

and residential customers 

• Different regulatory 

environments 

 

Moreover, these systems must work 

together not just across Smart Grids’ 

technical domains but across 

stakeholder communities in enterprises 

which are not part of the existing utility 
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шаардлагатай. Ийм асар том хэмжээний, 

тархмал системд харилцан нийцэж 

ажилладаг байхын тулд энэхүү зүйл/дэд 

зүйлд тодорхойлогдсон УСАА-аар 

хангагдсан архитектурын удирдамжтай 

байх шаардлагатай.  

 

Ухаалаг Сүлжээг ажиллагаанд оруулах гол 

түлхүүр нь болсон   харилцан нийцэх 

чадвар нь  УСАА-д таван үе давхрагаас 

бүрдэнэ. Эдгээр нь Бүрэлдэхүүн хэсэг, 

Харилцаа холбоо, Мэдээлэл, Функц ба 

Бизнесийн давхарга  юм. 6-р зурагт 

харуулсны дагуу УСАА нь Цахилгаан Эрчим 

хүчний Системийг харилцан нийцэж 

ажиллах чадварын давхарга, домэйн болон 

бүсүүдээр хуваасан байдаг. 

 

industry. Achieving interoperability in 

such a massively scaled, distributed 

system requires architectural guidance, 

which is provided by SGAM described 

in this clause/subclause. 

 

 

Interoperability as a key enabler for 

Smart Grids is inherently addressed in 

SGAM by the five superimposed layers: 

Component, Communication, 

Information, Function and Business. It 

aims at decomposing the Electric 

Power System by interoperability 

layers, Domains, and Zones as 

depicted in Figure 6: 

 

 
 

6-р зураг – УСАЗ 
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Figure 6 – SGAM 

 

УСАА нь зохион бүтээгчид Ухаалаг 

Сүлжээний архитектурын бүрдэл хэсгүүдийг 

байгуулах явцдаа даган мөрдөх 

үлгэрчилсэн маягт юм. Энэ нь тухайн 

зохион бүтээгчийн мэргэшлээс 

(дамжуулалт, түгээлт, МТ, арын алба, 

харилцаа холбоо, хөрөнгийн менежмент, 

сүлжээний төлөвлөлт зэрэг мэргэшлээс) үл 

хамаарна. 

 

УСАА-ын Харилцан нийцэж ажиллах 

чадварын давхаргууд нь олон талт 

загварчлалыг бизнесийн болон техникийн 

ойлголтуудаас авч хийх боломжийг олгодог. 

 The SGAM is a template for architects 

to follow while building aspects of a 

Smart Grids architecture, regardless of 

an architect’s speciality (such as in 

areas of transmission, distribution, IT, 

back office, communications, asset 

management, and grid planning). 

 

 

 

The SGAM Interoperability Layers allow 

the modelling of different views from 

business as well as technical 

viewpoints. On the business layer 
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Бизнесийн давхаргын хувьд эрх зүйн 

зохицуулалтын ба эдийн засгийн (зах 

зээлийн) бүтэц болон бодлогыг, бизнесийн 

загварыг, зах зээлд оролцогч талуудын 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг 

зураглахад УСАА-ыг ашиглах боломжтой. 

Түүнчлэн бизнесийн үйлчилгээ, үйл 

явцуудыг энэ давхаргад төлөөлөн оруулах 

боломжтой. Ийм байдлаар УСАА нь (шинэ) 

бизнесийн загвар болон бизнесийн 

тусгайлсан төсөлтэй (бизнесийн журам) 

холбоотой шийдвэр гаргахад нь бизнес 

эрхлэгчид, түүнчлэн шинэ зах зээлийн 

загварыг тодорхойлоход нь төрийн 

зохицуулагч байгууллагад тусламж дэмжлэг 

болж өгдөг. 

 

УСАА-т бизнесийн хэсгийг эхний дээд 

давхаргад загварчилсан байдаг: 

 

• Бизнесийн давхарга нь бизнесийн 

загварууд болон эрх зүйн зохицуулалтын 

шаардлагуудыг төлөөлдөг. 

 

УСАА-т техникийн хэсгийг доод талын 

дөрвөн давхаргад загварчилсан байдаг: 

 

• Үйлчилгээ/Функцийн давхарга 

(Нээлттэй Системүүдийн Харилцан холболт 

буюу OSI 6/7) нь функцүүд ба үйлчилгээ 

түүнчлэн бизнесийн хэрэгцээг даган үүсэх 

тэдгээрийн харилцааг тодорхойлдог. 

Аливаа функц нь тэдгээрийг систем эсвэл 

тоног хэрэгсэлд биетээр хэрхэн хэрэгжүүлж 

байгаагаас үл хамааран тухайн функцийг 

салган энэ давхаргад төлөөлөн оруулдаг 

(хэрэгжилт нь бүрэлдэхүүн хэсгийн 

давхаргад төлөөлөгдсөн). 

• Мэдээллийн давхарга нь 

функцүүдийн хооронд бшиглагдаж байгаа 

болон солилцож байгаа мэдээллийг 

тодорхойлдог. Энэ нь мэдээллийн 

объектууд болон хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

SGAM can be used to map regulatory 

and economic (market) structures and 

policies, business models, business 

portfolios (products and services) of 

market parties involved. Also business 

services and processes can be 

represented in this layer. In this way it 

supports business executives in 

decision making related to (new) 

business models and specific business 

projects (business case) as well as 

regulators in defining new market 

models. 

 

 

 

 

The business perspective is modelled in 

SGAM on the first upper layer: 

 

• The Business layer represents 

business models and regulatory 

requirements. 

 

The technical perspectives are 

modelled in SGAM on the four lower 

layers: 

• The Service/Function layer (OSI 

6/7) describes functions and services 

including their relationships following 

business needs. Functions are 

represented independent from their 

physical implementation in systems or 

devices (implementations are 

represented in the component layer). 

 

 

 

• The Information layer describes 

the information that is being used and 

exchanged between functions. It 

contains information objects and the 

underlying canonical data models. 
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дүрэм бүхий өгөгдлийн суурь загваруудаас 

бүрдэнэ. 

• Харилцаа холбооны давхаргын 

онцолдог зүйл бол функцүүдийн хооронд 

харилцан нийцэж ажилладаг мэдээллийн 

солилцооны арга механизм ба протоколыг 

тодорхойлох асуудал юм. 

• Эцэст нь Бүрэлдэхүүн хэсгийн 

давхарга нь оролцож байгаа бүх 

бүрэлдэхүүн хэсгийн биет хуваарилалтыг 

харуулдаг. Үүнд цахилгаан эрчим хүчний 

системийн тоног төхөөрөмж (ихэвчлэн 

процесс болон ажлын талбайн түвшинд 

байрладаг), реле хамгаалалтын ба зайнаас 

удирдах хэрэгслүүд, сүлжээний дэд бүтэц 

(утастай/утасгүй харилцаа холбооны 

холболтууд, роутер, свич) болон бүх 

төрлийн компьютер ордог. Хэрэглэх журмыг 

тусгайлан хэрэгжүүлэх үед тогтоосон 

функцүүдийг бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр 

зураглан буулгах боломжтой бөгөөд 

ингэснээр бүх давхаргын хоорондын 

хамаарлыг тодотгож өгнө. 

 

6.1.3 УСАА-ын хийсвэр ойлголтуудын 

түвшнүүд 

 

Энэ дэд зүйл нь УСАА-ын олон хийсвэр 

ойлголтын өөр өөр түвшинд, харилцан 

нийцэж ажиллах чадварын давхарга бүрийн 

ерөнхий тоймыг олгох бөгөөд үүнд УСАА-ын 

шинжилгээг ашиглах боломжтой юм. УСАА-

ын шинжилгээ нь сонгосон хийсвэр 

ойлголтын түвшинд УСАА-аар хэрхэн 

загварчлах (ерөнхий үзэл баримтлалаас  

эхлээд хэрэгжүүлэх хүртэл) арга замыг зааж 

өгдөг. Давхарга тус бүрийн хувьд хийсвэр 

ойлголтын өөр өөр түвшинг тодорхойлсон 

байх боломжтой. Хийсвэр ойлголтын 

түвшнүүдийн тогтсон тоо УСАА-ын давхарга 

бүрд тодорхойлогдсон байвал хамгийн сайн 

бөгөөд УСАА-ыг тусгайлан хөгжүүлэхтэй 

холбоотой ойлголтуудыг хамруулсан байна. 

 

 

• The emphasis of the 

Communication layer is to describe 

mechanisms and protocols for the 

interoperable exchange of information 

between functions. 

• Finally, the Component layer 

shows the physical distribution of all 

participating components. This includes 

power system equipment (typically 

located at process and field level), 

protection and tele-control devices, 

network infrastructure (wired / wireless 

communication connections, routers, 

switches) and any kind of computers. 

For a specific implementation of a use 

case the identified functions can be 

mapped onto components 

complementing the relationships 

between all layers. 

 

 

 

6.1.3 SGAM levels of abstraction 

 

 

This subclause provides an overview 

for each interoperability layer in the 

SGAM on different levels of abstraction 

on which a SGAM analysis can be 

applied. These SGAM analysis patterns 

are intended to provide guidance on 

how to model with the SGAM on a level 

of abstraction chosen, starting from a 

concept up to a detailed level required 

for implementation. There can be 

different abstraction levels defined for 

each layer. Ideally a fixed number of 

abstraction levels are defined per 

SGAM layer including concepts that are 

relevant in a specific SGAM 

development iteration. In addition to 
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Үүнээс гадна өөр өөр давхаргууд дээрх 

хийсвэр ойлголтын түвшнүүд хоорондоо 

харилцан хамааралтай байх боломжтой. 

Гэхдээ хийсвэр ойлголтын түвшнүүдийн тоо 

нь ихэвчлэн загварчлалын ажил/төслийн 

зорилгоос шалтгаалдаг бөгөөд хийсвэр 

ойлголтын түвшнүүдийн хооронд харилцан 

хамаарал заавал байх албагүй. 

 

Хийсвэр ойлголтын түвшнүүдийн ерөнхий 

тойм жишээг 7-р зурагт харуулав. Энд 

байгаа давхарга тус бүр нь харилцан 

нийцэж ажиллах чадварын тухайн 

давхаргад хийх боломжтой загварын дараа 

дараагийн сайжруулалтын алхмуудад 

ашигладаг зарим ерөнхий санаануудыг 

(жишээнүүдийг) харуулна. Эдгээрийг 

тогтоосноор харилцан нийцэж ажиллах 

чадварын шаардлагуудыг тодорхойлоход 

тус дэм болж болно. 7-р зураг дээр 

харуулсан өөр өөр давхаргууд дээрх 

хийсвэр ойлголтын түвшнүүд нь бусад 

давхаргууд дээрх хийсвэр ойлголтын 

харгалзах түвшнүүдтэй хамааралтай байх 

албагүй. 

 

that, there could also be interrelations 

between the abstraction levels on 

different layers. However, generally the 

number of abstraction levels depends 

on the purpose of the modelling 

effort/project and interrelations between 

abstraction levels must not necessarily 

exist. 

 

An overview of exemplary abstraction 

levels is given in Figure 7. Each layer 

therein depicts some concepts 

(examples) used in steps of successive 

model refinements that can be carried 

out on the respective interoperability 

layer. The identification may then finally 

support a definition of interoperability 

requirements. The abstraction levels on 

different layers depicted in Figure 7 do 

not necessarily relate to abstraction 

levels on the same level of abstraction 

on other layers. 

 

 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

52 

 

 

7-р зураг − УСАЗ-ын хийсвэр ойлголтуудын түвшнүүд 

 

 
 

Figure 7 – SGAM levels of abstraction 

 

УСАА болон УСАА-ын хэрэглээний иж 

бүрэн тодорхойлолтыг [SG-CG/F] SG-

CG/M490/C_ Ухаалаг Сүлжээний Жишиг 

Архитектур, [SG-CG/F] SG-CG/M490/F_ SG-

CG буюу УСЗХ-ийн Аргачлалын Тоймоос 

олж авах боломжтой. 

 

6.1.4 Хэрэглэх журмын аргачлал 

 

Хэрэглэх журам гэдгийг “системийн 

тоглогчдын харилцан үйлчлэлээр систем 

өөрөө (эсвэл бусад зүйл) гүйцэтгэх 

боломжтой үйлдлүүдийн дарааллыг 

тодорхойлсон ангилал” гэж IEC TR 

62390:2005-д заасан. Энэ ойлголтыг IEC 

62559-2-т “системийн нэг буюу түүнээс олон 

тоглогчид эсвэл бусад оролцогч талуудад 

үнэ цэнэтэй, илэрхий үр дүнд хүргэдэг, 

системээр гүйцэтгэгддэг багц үйлдлүүдийн 

тодорхойлолт” гэж тодорхойлсон. Өөрөөр 

 Complete description of SGAM and 

SGAM usage can be found in [SG-

CG/F] SG-CG/M490/C_ Smart Grids 

Reference Architecture, [SG-CG/F] SG-

CG/M490/F_ Overview of SG-CG 

Methodologies. 

 

6.1.4 The use case methodology 

 

According to IEC TR 62390:2005, a use 

case is a “class specification of a 

sequence of actions, including variants 

that a system (or other entity) can 

perform, interacting with actors of the 

system”. The concept has been further 

defined by IEC 62559-2 as “a 

specification of a set of actions 

performed by a system which yields an 

observable result that is of value for one 

or more actors or other stakeholders of 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

53 

 

хэлбэл нэг эсвэл хэд хэдэн тоглогч 

өөрсдийн зорилгууддаа хүрэхийн тулд 

тухайн систем дотор хэрхэн харилцдагийг 

бичгэн хэлбэрээр тайлбарласан зүйл юм. 

Тодорхойлолтыг ойлгомжтой тайлбарлахын 

тулд ашигладаг төрөл бүрийн ойлголтуудын 

талаар бүрэн мэдээллийг нэмж оруулах нь 

чухал. 

 

“Гүйцэтгэх үүрэг” гэсэн ухагдахуун нь 

Хэрэглэх журмын аргачлалд гол үүрэгтэй. 

Гүйцэтгэх үүрэг гэдгийг “бизнес 

оролцогчийн зорьсон ажил хэрэг” гэж 

тодорхойлж болно.5 Энэ нь хариуцлагатай 

холбоотой. Бизнес оролцогч нь бизнесийн 

харьцаанд оролцохдоо хэд хэдэн үүргийг 

гүйцэтгэдэг. Цахилгаан Дамжуулах 

Системийг Оператор Компаниудын 

Европын Сүлжээ (ЦДСОКЕС)-ний Гүйцэтгэх 

үүргийн Загварт (ЦДСОКЕС буюу ENTSO-E, 

ЕЭХХ буюу EFET, эБМЕФ буюу ebIX, 2011) 

зааснаар “цахилгаан системийг хараат бус 

үүргүүд болон домэйнүүдэд задалж хуваах 

зорилт бол холбогдох үүрэг нь тухайлсан 

үйлдлийг (үйлчилгээг) хангахын тулд 

оролцож байгаа бизнесийн процессийг бий 

болгох боломжийг бүрдүүлэх явдал юм. 

Бизнесийн процесс нь оролцогчдын бус 

гүйцэтгэх үүрэгт тавигдах шаардлагуудыг 

хангах байдлаар зохицуулагдах ёстой”. 

 

 
5 SG-CG/M490/C:2012-12. 

 

Гүйцэтгэх үүргийг Тоглогчоос ялгах 

хэрэгтэй. Тоглогч гэдэг нь илүү ерөнхий 

зүйл бөгөөд түүнд Гүйцэтгэх үүрэг, 

мэдээллийн систем, эсвэл техник 

хэрэгслүүд орох боломжтой. 

 

• Тоглогч гэдгийг ажил хэрэг 

гүйцэтгэдэг хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйл 

гэж тодорхойлох боломжтой. Үүнд дараах 

the system”. In other words, it 

describes, in text format, how one or 

several actors interact within a given 

system to achieve goals. In order to 

clearly explain the definition, it seems 

important to further detail the different 

concepts used. 

 

The notion of ‘Role’ is fundamental in 

the use case methodology. A role may 

be defined as “an intended behaviour of 

a business party”5. It is associated with 

responsibilities. A business party, when 

carrying out a business transaction, 

takes on a certain role. According to 

European Network of Transmission 

System Operators for Electricity 

(ENTSO-E) Role Model (ENTSO-E, 

European Federation of Energy Traders 

EFET, and European forum for energy 

Business Information exchange ebIX, 

2011), “the objective of decomposing 

the electricity system into a set of 

autonomous roles and domains is to 

enable the construction of business 

processes where the relevant role 

participates to satisfy a specific 

transaction (service). Business 

processes should be designed to satisfy 

the requirements of the roles and not of 

the parties.” 

 
5 SG-CG/M490/C:2012-12. 

 

Roles should be differentiated from 

Actors, which are more general and 

include Roles, information systems, or 

devices. 

 

 

• An actor can be defined as 

anyone or anything with behaviour. It 

can include: 
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зүйлс орно: 

- Гүйцэтгэх үүрэг, энэ нь бизнес 

оролцогчийн гадагшаа чиглэсэн, 

хуваалцах боломжгүй ажил хэрэг. Жишээ 

нь: Түгээх Системийг Оператор Компани, 

Сүлжээний Хэрэглэгч, ТСОК-ийн 

Сүлжээг хөгжүүлэх нэгж; 

- Хүмүүс. Жишээ нь: ХМУС-ийн 

оператор; 

- Мэдээллийн Системүүд. Жишээ нь: 

ХМУС, Эрэлтийн Идэвхтэй 

Менежментийн Систем; 

- Биет бүрэлдэхүүн хэсгүүд. Жишээ нь: 

Эрчим хүчний Хуримтлуур. 

• Систем нь Хэрэглэх журмын эсвэл 

Хэрэглэх журмын багцын хүрээг, өөрөөр 

хэлбэл түүний хил хязгаарыг тодорхойлдог. 

Энэ нь жишээлбэл байгууллага, төсөл эсвэл 

мэдээллийн систем байх боломжтой. 

 

Хэрэглэх журам гэдэг нь дээрх бүхний 

бичгэн хэлбэртэй тайлбар юм. Энэ 

аргачлалын талаар одоо ашиглагдаж 

байгаа ном зүйд хэрэглэх журмын хэд хэдэн 

загвар маягт байгаа. IEC 62559-2:2015-д 

санал болгосон хэрэглэх журмын загвар бол 

Ухаалаг Сүлжээний орчинд хамгийн 

өргөнөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь юм. 

Ухаалаг Сүлжээний аливаа төсөл нь 

Бизнесийн болон Системийн Хэрэглэх 

журмыг  тодорхойлохын тулд энэ загвар 

маягтыг ашиглах боломжтой. 

 

Хэрэглэх журмын талаар Кокберний 2001 

оны номд зорилгуудын өөр өөр түвшнийг 

авч үзэхийг тодотгож зөвлөсөн байдаг. Үнэн 

хэрэгтээ тоглогчдын зорилгууд нь бүгд нэг 

ижил түвшинд байх албагүй. Зарим нь маш 

өндөр түвшний зорилго зарим нь системийн 

хэрэглэгч гүйцэтгэж болох даалгавартай 

холбоотой маш тодорхой зорилго байх 

боломжтой. Эдгээр зорилгыг тогтсон нэг 

байдлаар зохион байгуулах зорилгоор 

- Roles, which are the external 

intended behaviour of a business 

party which cannot be shared − 

examples: Distribution System 

Operator, Grid User, DSO Network 

development unit; 

- Persons − examples: SCADA 

operator; 

- Information Systems − 

examples: SCADA, Active Demand 

Management System; 

- Physical components − 

examples: Energy Storage, network 

captor. 

• The system defines the scope of 

a use case or a set of use cases, i.e. its 

boundaries. It can be an organisation, a 

project, or an information system for 

instance. 

 

Use cases are above all a textual 

description. Existing literature on the 

methodology has provided several use 

case templates. The use case template 

proposed by IEC 62559-2:2015 is the 

most widely accepted within the Smart 

Grids community. Any Smart Grids 

project can use this template to 

describe its Business Use Case as well 

as its System Use Case. 

 

 

 

Use cases literature (Cockburn, 2001) 

highly recommends distinguishing 

different levels of goals. Indeed, goals 

the actors are pursuing are not 

necessarily on the same level, some 

being very high-level and others really 

specific, related to the task the user of a 

system may perform. In order to 

structure these goals in a consistent 

way and avoid producing use cases 
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нарийвчлалын зэрэг нь ижил бус ба/эсвэл 

давхацсан тийм хэрэглэх журмаас 

зайлсхийхийн тулд нарийвчлалын хоёр 

түвшинд хуваасан хоёр төрлийн хэрэглэх 

журмыг энэ номд харьцуулж өгсөн. 

 

• Бизнесийн Хэрэглэх журам нь 

бизнесийн үйл явцууд болон тэдгээрийн 

холбогдох шаардлагуудыг тодорхойлдог 

бөгөөд үүнийг энэ баримт бичигт оруулсан 

болно, 

• Системийн Хэрэглэх журам нь 

бизнесийн үйл явцуудыг дэмждэг функцүүд 

эсвэл дэд функцүүд, тэдгээртэй холбогдох 

шаардлагуудыг дэлгэрэнгүй тодорхойлдог. 

 

1-р хүснэгтэд энэ хоёр Хэрэглэх журмын 

хоорондын ялгааг тодруулан харуулав.  

which do not have the same granularity 

and/or overlap, the literature has 

identified two types of use cases, 

corresponding to two levels of details: 

 

 

• Business Use Cases describe 

business processes and their 

associated requirements, which are 

included in the present document, 

 

• System Use Cases detail 

functions or sub-functions supporting 

the business processes, and their 

associated requirements. 

 

Table 1 highlights the differences 

between these two types of use case. 

 

1-р хүснэгт – Бизнесийн болон Системийн Хэрэглэх журам 

 

 Тодорхойлолт Оролцдог тоглогчид 

Бизнесийн Хэрэглэх 

журам 

Үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг 

бизнесийн үйл явц 

Орорлуогчид 

(байгууллагууд эсвэл 

байгууллагын нэгж 

хэсгүүд) 

Системийн Хэрэглэх 

журам 

Нэг эсвэл хэд хэдэн 

бизнесийн үйл явцыг 

дэмждэг функц эсвэл дэд 

функц 

Системүүд ба Хүмүүс 

(мэдээллийн системийн 

операторууд) 

 

 

Table 1 – Business and System Use Case 

 

 
 

Бизнесийн Хэргэлэх журмын хувьд 

технологитой холбоотой асуудлуудыг “хар 

хайрцгийн” аргыг ашиглан авч үзнэ. Өөрөөр 

 In Business Use Cases, aspects related 

to technology are treated using a ‘black-

box’ approach, i.e. by focusing on the 
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хэлбэл бизнесийн үйл явц болон 

тэдгээрийн холбогдох шаардлагуудыг бий 

болгох боломж бүрдүүлэх эсвэл 

гүйцэтгэхийн тулд шаардагдах функцүүд 

дээр буюу “юу” гэдэгт анхаарлаа 

төвлөрүүлэх (харин техникийн талын 

ойлголтоос тэдгээрийг хэрэгжүүлэх буюу 

“хэрхэн” гэдэгт анхаарал хандуулахгүйгээр) 

бөгөөд бизнесийн үйл явцын ажлуудтай 

холбоотой бизнесийн хэрэгцээ болон 

бизнесийн дүрмүүдийг тайлбарлана. 

 

Бизнесийн Хэрэглэх журмыг бичигчид нь 

тогтоосон үйлдлүүдийг гүйцэтгэхэд 

шаардагдах программуудад эсвэл 

системүүдэд нөлөөлж болзошгүй 

шаардлагуудыг тодорхойлоход хувь нэмрээ 

оруулдаг. Гэхдээ тэд “дизайн зохиогчдын 

өмнө орж, Хэрэглэх журмын загварыг 

ашиглан системийн дизайн зохиох гэж 

оролдож хэзээ ч болохгүй” (Биттнер ба 

Спенс, 2003). Өөрөөр хэлбэл Бизнесийн 

хэрэглэх журам нь шийдэл олгохгүй, зөвхөн 

шаардлагуудыг илэрхийлэх ёстой. 

 

УСАА аргыг үндэслэн Хэрэглэх журмын 

аргачлалын талаар бичсэн номын дагуу: 

 

• Бизнесийн Хэрэглэх журам нь 

Бизнесийн Үйл Явцууд ба тэдгээрийн 

ажлууд/алхмуудыг (Бизнесийн Давхарга), 

тэдгээрийн өөр өөр Домэйн ба Бүсүүд 

доторх хэрэгжилт ба Функцүүдтэй 

(Функцийн Давхарга) ямар харилцан 

үйлчлэлтэй байдгийг  тайлбарлан бичдэг; 

• Системийн Хэрэглэх журам нь 

Бизнесийн Давхаргад тодорхойлсон 

Бизнесийн Үйл Явцуудыг дэмжих Функцүүд 

(Функцийн Давхарга) тэдгээрийн өгөгдлийн 

загварууд (Мэдээллийн Давхарга), 

протоколууд (Харилцаа холбооны Давхарга) 

болон бүрэлдэхүүн хэсгүүд (Бүрэлдэхүүн 

хэсгийн Давхарга)-тэй хийх харилцан 

functions required to enable / execute 

the business process and their 

associated requirements − the ‘what’, 

but not on their implementation from a 

technical perspective − not the ‘how’, by 

describing business needs and 

business rules related to the activities of 

a business process. 

 

 

 

 

Business Use Cases writers contribute 

to define requirements which might 

impact the tools or systems needed to 

implement the identified functionalities. 

However, they “must never preempt 

designers and try to use the use-case 

model to design the system” (Bittner 

and Spence, 2003). In other words, 

Business Use Cases should not 

describe solutions, but only express 

requirements. 

 

Based on the SGAM method and 

according to the literature on use case 

methodology: 

 

• Business Use Cases describe 

Business Processes and their 

activities/steps (Business Layer), their 

execution within different Domains and 

Zones, as well as their interactions with 

Functions (Function Layer); 

 

• System Use Cases describe 

Functions (Function Layer) supporting 

the Business Processes described on 

the Business Layer and their 

interactions with data models 

(Information Layer), protocols 

(Communication Layer), and 

components (Component Layer). 
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үйлчлэлийн талаар тодорхойлдог. 

 

Бизнесийг-хөтлөх ба дээрээс-доош арга нь 

Ухаалаг Сүлжээний технологийн 

нөлөөллөөс хамааран үүссэн шинэ болон 

холбогдох бизнесийн үйл явцуудыг 

(цахилгаан эрчим хүчний системд) 

тодорхойлдог. Үүнийг үндэслэн эдгээр үйл 

явцыг дэмжих Ухаалаг Сүлжээний ямар 

функцүүд шаардлагатай байгаа талаарх 

нарийвчилсан мэдээллийг олгодог. Эдгээр 

шаардлага нь Ухаалаг Сүлжээний 

стандартуудыг (өгөгдлийн загварууд, 

протоколууд гэх мэтийг) боловсруулахад 

суурь өгөгдөл болж ордог.  

 

Бизнесийн ба Функцийн давхарга 

хоорондын харилцан үйлчлэл болон 

тэдгээрийн холбогдох ойлголтуудыг, 

тухайлбал дүрүүд, үйлчилгээнүүд, 

бизнесийн үйл явцууд, ажлууд, функцүүд ба 

системүүдийг 8-р зурагт харуулав. 

 

 

 

A business-driven and top-down 

approach to describe new and relevant 

business processes of the electric 

power system impacted by Smart Grids 

technologies from which details on the 

needed Smart Grids functions 

supporting these processes are given. 

These requirements will serve as input 

for the development of Smart Grids 

standards (data models, protocols etc.), 

like the ones developed by the IEC. 

 

 

 

Figure 8 shows the interactions 

between the Business and Function 

layers and their associated concepts − 

roles, services, business processes, 

activities, functions and systems. 
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8-р зураг – Бизнесийн ба Функцийн давхарга хоорондын харилцан үйлчлэл 
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Figure 8 – Interactions between the Business and Function layers 

 

Ерөнхий Хэрэглэх журамаас авсан 

тоглогчийн ерөнхий жагсаалтад гүйцэтгэх 

үүрэг ба тоглогчийн хоорондын харилцааг 

оруулсан байдаг. Хэрэглэх журмыг ашиглан 

Ухаалаг Сүлжээний системийн 

шаардлагуудыг тодорхойлох буюу стандарт 

боловсруулахад чиглэсэн эхний алхамд 

бизнесийн хүрээний шинжилгээ хийхэд энэ 

нь тус дэм болдог. Цаашилбал энэ 

жагсаалт нь эдгээр шаардлагад суурилсан 

стандартууд зах зээлийн бүх загварт 

тохирсон байх нөхцлийг хангаж өгнө. 

 

2012 онд [SG-CG/F] SG-CG/M490/E_ 

Тогтвортой Үйл Явц /процесс/ хавсралт А нь 

Тоглогчдын жагсаалтыг санал болгосон. 

СТҮХ-ийн УСХК нь тоглогчдын жагсаалтыг 

бататгасан. ОУЦТК-ын Ухаалаг Эрчим 

хүчний Системийн Хорооны 6-р Ажлын 

 A generic actor list, derived from 

generic use cases, includes the role-

actor relationships. This supports the 

analysis of the business context when 

defining requirements of Smart Grids 

systems from use cases, as the first 

step towards standards. Moreover, it 

ensures the required applicability of 

standards based on these requirements 

in all market models. 

 

 

 

In 2012, [SG-CG/F] SG-CG/M490/E_ 

Sustainable Process Annex A proposed 

a list of Actors. NIST SGIP consolidated 

an actor list. IEC Smart Energy System 

Committee WG6 will provide a 

consistent list of actors, in coordination 
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Хэсэг нь ОУЦТК-ын техникийн бусад 

хороодтой зөвшилцөн тоглогчдын 

дарааллын жагсаалтыг гаргах болно. 

 

IEC 61968-1-т тодорхойлсон Интерфейсийн 

Жишиг Загвар гэсэн ойлголтын дагуу 

функцийн давхаргад бий болгох системийн 

хэрэглэх журмыг боловсруулах 

шаардлагатай бөгөөд үүнийг өргөтгөн 

Ухаалаг Сүлжээний бизнесийн шинэ 

домэйнүүдэд хэрэглэх гэж байгаа. 

 

Хэрэглэх журмын аргачлалын бүрэн 

тайлбарыг IEC 62913-1-ээс болон 

“SGCG/M490/K_SGAM Хэрэглэгчийн Гарын 

авлага"-ын 6.2-оос олох боломжтой. 

 

6.1.5 Өгөгдлийн загварчлал 

 

Харилцан нийцэж ажиллах чадварыг 

семантикийн түвшинд санал болгох 

шийдлүүдийг нэвтрүүлэх асуудал Ухаалаг 

Сүлжээний оролцогч талуудад улам 

нэмэгдэж байгаа тул өгөгдлийн загварчлал 

нь Ухаалаг Сүлжээний тогтолцооны гол 

суурь нь болж байна. 

 

Түүнээс гадна өгөгдлийн загварчлал нь 

харилцаа холбооны технологиудаас илүү 

тогтвортой байгаа тул энэ нь тус суурийг 

бүр илүү чухал болгож байгаа юм. 

 

Одоогоор ОУЦТК-ын тогтолцоо нь 

өгөгдлийн загварчлалтай холбоотой гурван 

үндсэн баганааас хамаарч байгаа бөгөөд 

тэдгээрийг 9-р зурагт харуулав. 

with other IEC technical committees. 

 

 

 

The system use cases which are 

developed at the functional layer will 

have to be developed according to the 

Interface Reference Model concept 

defined by IEC 61968-1, and which is 

going to be extended to new Smart 

Grids business domains. 

 

Complete description of Use Case 

methodology can be found in IEC 

62913-1, and “SGCG/M490/K_SGAM 

User Manual", 6.2. 

 

6.1.5 Data modelling 

 

Because of the increasing need of 

Smart Grids stakeholders to deploy 

solutions offering a semantic level of 

interoperability, data modelling appears 

as the corner stone and foundation of 

the Smart Grids framework. 

 

 

In addition data modelling seems much 

more stable than communication 

technologies, which makes this 

foundation even more important. 

 

Currently the IEC framework relies on 

three main pillars, as far as data 

modelling is concerned, represented in 

Figure 9. 
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9-р зураг – Өгөгдлийн загварчлал ба уялдуулах ажлын зураглал 

 

 
 

Figure 9 – Data modelling and harmonization work mapping 

 

НМЗ (IEC 61970, IEC 61968, IEC 62325) нь 

тоног төхөөрөмж ба функцүүдийг, эрчим 

 CIM (IEC 61970, IEC 61968, IEC 

62325) provides the information model 
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хүчний системийн менежмент, шинжилгээ 

ба холбогдох хэрэглэх журамд (үйлдвэрлэл, 

зах зээл ба сүлжээ) зориулсан тэдгээрийн 

шинж чанарыг агуулсан мэдээллийн 

загварыг олгодог. 

 

Эрчим хүчний Тоолуурын тодорхойлолтыг 

хамтран гаргагч (ЭТТХГ) нь тоног 

төхөөрөмж ба функцүүд, тэдгээрийн 

тоолуураар хэмжих хэрэгсэл болон 

холбогдох хэрэглэх  журамд зориулсан 

мэдээллийн загвараар хангана. 

 

9-р зураг нь эдгээр семантик домэйнүүдийн 

хялбар шилжилтийг зохицуулах зорилгоор 

гүйцэтгэх шаардлагатай, хоорондын 

уялдаатай гурван ажлыг (өөрөөр хэлбэл 

хамтран ажиллах маягаар хоорондоо 

нэгдсэн семантик дэд хэсгүүдийн 

тодорхойлолт, эсвэл хувиргалтын албан 

ёсны дүрмүүдийг) төлөөлж байна. 

 

• НМЗ ба IEC 61850-ийн хоорондын 

уялдаа нь гол төлөв үйл ажиллагааны 

талбайг ашиглалт, удирдлага ба 

байгууллагын түвшинд шууд холбож 

өгөхийн тулд6 

• НМЗ ба ЭТХДТ-ийн хоорондын 

уялдаа нь гол төлөв цахилгаан хангамж 

болон сүлжээний үйл ажиллагааг хоорнд нь 

шууд холбож өгөхийн тулд7 

• ЭТХДТ ба IEC 61850-ийн хоорондын 

уялдаа нь ухаалаг тоолуурын систем Эрчим 

хүч байгууллагын Автоматжуулалтын 

системтэй хамт ажиллах газар8 

 

 
6 IEC 62361-102-ыг үзнэ үү. 

7 IEC 62056-6-9-ийг үзнэ үү. 

8 IEC TS 61850-80-4-ийг үзнэ үү. 

 

6.1.6 Профайлын аргачлал 

 

containing equipment and functions and 

their properties for power system 

management, analysis and related use 

cases (generation, market and grid). 

 

 

The Companion Specification for 

Energy Metering (COSEM) provides the 

information model containing equipment 

and functions and their properties for 

metering and related use cases. 

 

 

Figure 9 also represents the three 

harmonisation works (i.e. the definition 

of unified shared semantic sub-areas, 

or formal transformation rules) which 

need to be performed in order to allow 

an easy bridging of these semantic 

domains: 

 

 

• Harmonization between CIM and 

IEC 61850, mostly to seamlessly 

connect the field to operation and 

enterprise level6 

• Harmonisation between CIM and 

COSEM, mostly to seamlessly 

interconnect electricity supply and grid 

operation7 

• Harmonisation between COSEM 

and IEC 61850, where smart metering 

may co-habit with Power Utility 

Automation systems8 

 

 

 
6 See IEC 62361-102. 

7 See IEC 62056-6-9. 

8 See IEC TS 61850-80-4. 

 

6.1.6 Profiling methodology 
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Профайл гэдэг нь тодорхой нэгэн бизнесийн 

солилцооны хүрээнд солилцогдсон 

мэдээллийг зохицуулж удирддаг 

тодорхойлолт юм. Хэрэглэгчийн тодорхой 

бүлгүүдийн мэдээллийн хэрэгцээг хангах 

байдлаар профайлуудыг боловсруулах 

боломжтой. Хэрэглэгчийн эдгээр бүлэг нь 

олон янзын байх боломжтой бөгөөд газар 

зүйн хүрээгээр нь, эсвэл хэрэглээний 

домэйнээр нь тэднийг ялгаж тодорхойлох 

боломжтой. Хэрэглэгчийн ийм бүлгүүдийн 

жишээ гэвэл бүс нутаг эсвэл улсаар 

хязгаарлагдсан бүлэг байх боломжтой. Бие 

даасан компаниуд буюу эрчим хүч түгээгч 

эсвэл үйлдвэрлэгчид нь өөрсдийн 

профайлуудаа хэрэглэгчийн бүлгийн илүү 

ерөнхий профайлын дэд хэсэг байхаар 

боловсруулах боломжтой болно. 

 

Профайлын гүйцэтгэдэг хамгийн чухал 

үүргүүдийн нэг бол системүүд хоорондын 

харилцан нийцэж ажиллах чадварыг 

сайжруулахад тусалдаг явдал юм. Хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн профайлыг авч 

хэрэглэснээр яг тэр профайлыг хэрэглэж 

байгаа бусад талуудтай нэг ёсондоо албан 

бус гэрээ хийж байна гэсэн үг. Профайлыг 

авч хэрэглэнэ гэдэг нь системүүдийн 

хоорондын мэдээллийн солилцоо болон 

харилцан нийцэж ажиллах чадвар сайн байх 

боломжийг нэмнэ гэсэн үг. Нээлттэй 

стандартууд нь заримдаа тодорхой бус 

байх, эсвэл хоёрдмол утга бүхий 

тодорхойлолтуудтай байх боломжтой; харин 

профайлыг хэрэглэснээр зөвхөн нэг 

боломжит тайлбарыг албадан мөрдүүлэх 

боломжтой. 

 

Жишээ болгож хэлэхэд НМЗ-ын орчны 

хувьд 61968-ын зурвас мэдээнд ашигласан 

нэр үг бүр нь хэрэгтэй мэдээллийн төрлийг 

тодорхойлж өгнө. Хэрэгтэй мэдээллийн 

төрлүүдийг ихэвчлэн ОУЦТК-ын НМЗ эсвэл 

A profile is a specification that governs 

information exchanged within a specific 

business exchange context. Profiles 

can be developed to serve the 

information needs of specific user 

groups. These user groups can be 

diverse and can be characterized either 

by geographic context or by application 

domain. Examples of such user groups 

could be for instance regional or 

country specific. Individual companies 

i.e. utilities or manufacturers can also 

develop their own profiles, as subsets 

of the more generic profiles of a user 

group. 

 

 

 

 

One of the most important purposes of 

a profile is to help improve 

interoperability between systems. By 

adopting and implementing an accepted 

profile, one is, in a sense, entering into 

an informal agreement with entities that 

have adopted the same profile. 

Adopting a profile means increasing the 

possibilities for seamless information 

exchange and interoperability between 

systems. Open standards sometimes 

can be vague or have ambiguous 

specifications; the use of profiles can 

enforce one possible interpretation. 

 

 

 

 

 

As an example, related to the CIM 

environment, each noun used in a 

61968 message identifies a payload 

type. Payload types are typically 

derived from the IEC CIM or other 
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бусад семантик загваруудаас авдаг. IEC 

61968-ын зарим хэсэгт ашиглагддаг 

хэрэгтэй мэдээллийн төрлүүдийг зөвхөн 

ОУЦТК-ын НМЗ-аас гаргаж авах бөгөөд 

тэдгээрийн бүтцийг тодорхойлсон хиймэл 

орчин (жишээ нь: ӨСТ буюу XSD)-той 

байдаг. Дараах тохиолдлуудад ӨСТ байх 

шаардлагагүй. Үүнд: 

 

• IEC 61968-13 болон IEC 61970-45x 

цувралд тодорхойлсон Нөөцийг 

Тодорхойлох Тогтолцоо (НТТ)-той хэрэгтэй 

мэдээллийг ашигласан зурвас мэдээ. 

• ӨББХ буюу XML-ийг динамик 

байдлаар үүсдэг үйлчилгээний хариу зурвас 

мэдээ (жишээ нь: БХХ буюу SQL XML -ийн 

тохиолдолд багцын үр дүн). 

• Шахсан ба кодчилсон XML бус 

хэрэгтэй мэдээ. 

• Кодчилсон хоёртын өгөгдөл (XML-ээр 

форматлах нь “өндөр хурдтай өгөгдлийн” 

хувьд үр ашигтай биш байх үед) 

 

Хэрэв хэрэгтэй мэдээллийг тодорхойлж өгөх 

ӨСТ байхгүй бол илгээгч болон хүлээн 

авагч(ид) хоорондоо тодорхой форматыг 

тохирох үүрэгтэй. 

 

НМЗ-ын логик мэдээллийн загварыг НЗХ 

буюу UML багцуудын иж бүрдэл гэж 

тодорхойлсон байдаг. НЗХ загварчлалын 

хөгжил болон холболтын программуудаар 

шаардагдах дизайны хиймэл орчныг бий 

болгоход  НМЗ-г ашиглах схемийг 10-р 

зургаас үзнэ үү. Энэ схемд дизайны хиймэл 

орчныг бий болгохын тулд угсралтын 

дүрмүүдтэй хамт ашигладаг мэдээллийн 

загварууд болон нөхцөл байдлаас хамаарах 

профайлууд хоорондын харилцааг 

харуулсан болно. 

 

semantic models. Payload types used 

by the parts of IEC 61968 are always 

derived from the IEC CIM and have 

design artefacts (e.g. XML Schema 

Definition XSDs) that describe their 

structure. Cases where XSDs are not 

required include: 

 

 

• Messages using Resource 

Description Framework (RDF) payloads 

as defined by IEC 61968-13 and the 

IEC 61970-45x series. 

• Response messages from 

services that dynamically generate XML 

(as in the case of SQL XML result sets). 

 

• Non-XML compressed and 

encoded payloads. 

• Encoded binary data (where 

XML formatting is not efficient as in the 

case of 'high speed data’) 

 

If an XSD is not available to describe 

the payload, it is the responsibility of the 

sender and receiver(s) to agree upon 

the specific formatting. 

 

The CIM logical information model is 

described as a set of UML packages. 

The diagram in Figure 10 shows the 

use of the CIM from the perspectives of 

UML modelling and generation of 

design artefacts needed by integration 

tools. It illustrates the relationships 

between information models and 

contextual profiles that are used in 

conjunction with assembly rules in order 

to derive design artefacts. 
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10-р зураг – Мэдээллийн Загварууд, Профайлууд ба Зурвас Мэдээнүүд 

 

 
 

Figure 10 – Information Models, Profiles and Messages 

 

Профайлын аргачлалыг IEC 61850, ЭТХДТ 

–ээр судлаж байна. 

 Profiling is also envisaged with IEC 

61850, COSEM, etc. 
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6.2 Жишиг Архитектурын тойм 

 

УСАА-ын Домэйн ба Бүсүүдийг ашиглан 11-

р зурагт ТХ-ны 57-р стандартыг зарим өөр 

ТХ-ны холбогдох стандартуудын (Ухаалаг 

Тоолуурын Системийн 13-р ТХ, цахилгаан-

хөдлөгчийн 69-р ТХ) хамт тодорхойлсон.. 

 

Жишиг Архитектур нь “Элементүүд” 

(хүснэгтийн цэнхэр ба улаан хүрээтэй нүд) 

болон хэрэглэх журам дээр дүрсэлсэн 

“Элементүүд” хоорондын “хамаарал/ 

харилцан үйлчлэл” дээр суурилсан байдаг. 

Элементүүд болон хамаарлуудыг 11-р 

зурагт УСАЗ-ын домэйнүүд ба бүсүүд дээр 

буулган зурагласан болно. 

 

Жишиг Архитектур нь хийсвэр ойлголтын 

өндөр түвшин дах мэдээллийн болон 

харилцаа холбооны давхаргыг харуулсан 

байдаг. 

 

 

6.2 Reference Architecture overview 

 

Using SGAM Domain & Zones, Figure 

11 describes TC 57 standards, with 

some other TC related standards (TC 

13 for Smart Metering Systems, TC 69 

for electro-mobility). 

 

The Reference Architecture is based on 

the “Elements” (blue and red bordered 

boxes) and the “relationships / 

interactions” between the “Elements” 

mirrored on use cases. Elements and 

relationships have been mapped to 

SGAM domains and zones in Figure 11. 

 

 

The Reference Architecture covers the 

information and communication layer in 

a high level abstraction view. 
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11-р зураг – Жишиг Архитектур 

 

 
 

Figure 11 – Reference Architecture 

 

Нэмэлт стандартуудыг ОУЦТК болон бусад 

байгууллагууд санал болгосон. Зарим 

нэмэлт стандартын агуулсан жагсаалтыг 

D.12-оос үзнэ үү. 

 

 

6.3 Жишиг Архитектурын элементүүд  

 

 

6.3.1 Ерөнхий зүйл 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системтэй 

холбоотой, дараах элементүүдийг ашиглах 

стандартуудыг 12-р зурагт харуулсан болно. 

 Complementary standards are 

proposed by the IEC or other 

organisations. See D12 for a list of 

some of these complementary 

standards. 

 

6.3 Elements of Reference 

Architecture  

 

6.3.1 General 

 

Figure 12 describes the power systems 

related standards that will be used by 

some of the following elements: 
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12-р зураг – Цахилгаан эрчим хүчний системийн мэдээлэлтэй холбоотой 

стандартууд 
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Figure 12 – Power systems information related standards 

 

IEC 62351-ийн дараах хэсгүүд ММС эсвэл 

итгэмжлэл зэрэг аюулгүй байдлын 

мэдээллийн элементүүдийг тодорхойлдог. 

Үүнд: 

 

• IEC TS 62351-7: Тохиолдол 

(системийн эсвэл аюулгүй байдлын) 

тохиосон үед  сүлжээний менежментэд 

зориулсан мэдээллийн элементүүдийн 

(Менежментийн Мэдээллийн Сан ММС-

элементүүд) тодорхойлолт. Эдгээр 

элементийн тээвэрлэлт нь зурагласан 

протоколууд дээр суурилсан болно. IEC TS 

62351-7 нь Энгийн Сүлжээний 

 The following parts of IEC 62351 define 

security information elements like a MIB 

or a credential: 

 

 

• IEC TS 62351-7: Definition of 

information elements for network 

management in terms of (system or 

security) events (Management 

Information Base MIB-elements). 

Transport of these elements is based 

on mapped protocols. IEC TS 62351-7 

focuses on Simple Network 

Management Protocol (SNMP). 
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Менежментийн Протокол (ЭСМП) дээр 

төвлөрдөг. 

• IEC TS 62351-8: Гүйцэтгэх үүрэгт 

суурилсан удирдлага хяналтад хэрэглэх 

үүргийн мэдээллийг тээвэрлэлтэд 

зориулагдсан мэдээллийн элемент 

(үндсэндээ X.509 гэрчилгээний өргөтгөл 

гэсэн үг). Энэ мэдээллийн тээвэрлэлтийг 

IEC TS 62351-8-д мөн тусгасан болно. 

• IEC 62351-9: Баталгаажуулахад 

шаардлагатай гэрчилгээ болон гэрчилгээ 

олгохыг тодорхойлох мэдээллийн 

элементүүдийн тодорхойлолт. 

 

IEC 62351-ийн бусад хэсгүүд (3, 4, 5, 6, 11) 

нь зөвхөн тусгайлсан хамгаалалтын 

зорилгод хүрэхийн тулд ашиглагддаг. 

 

6.3.2 Интерфейсийн Жишиг Загварын 

хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсэг болох 

элементүүд 

 

Ухаалаг Сүлжээг төлөвлөх, зураг төслийг 

боловсруулах, барих, ажиллуулах, удирдах 

ба ашиглахад олон төрлийн байгууллагууд 

хамтран ажилладаг. Бизнесийн функцээр 

ингэж хуваагдсан байдлыг Интерфейсийн 

Жишиг Загвар (ИЖЗ)-ын стандартад (IEC 

61968-1) тусгасан. Түгээлтэд зориулсан 

ИЖЗ-ыг9 13-р зурагт харуулав. 

 

 
9 Дамжуулалт ба Зах зээлд зориулж ИЖЗ-ын хамрах 

хүрээг өргөтгөсөн. 

 

 

• IEC TS 62351-8: Information 

element for carrying role information to 

be used for role-based access control 

(basically an extension to X.509 

certificates). Transport of this 

information is also targeted in IEC TS 

62351-8. 

• IEC 62351-9: Definition of 

information elements in terms of 

certificates needed for authentication, 

described also the handling of 

certificates. 

 

Other parts of IEC 62351 (3, 4, 5, 6, 11) 

simply use them to achieve a dedicated 

protection goal. 

 

6.3.2 Elements as Interface 

Reference Model abstract 

components 

 

Various organizations cooperate to 

perform the planning, design, 

construction, operation, management 

and use of the Smart Grids. This 

segmentation by business function is 

provided in the Interface Reference 

Model (IRM) standard (IEC 61968-1). 

The IRM for Distribution9 is presented in 

Figure 13: 

 

 
9 IRM is extended for Transmission and 

Markets. 
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13-р зураг – Түгээлтийн ИЖЗ 
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Figure 13 – Distribution IRM 

 

Үйлдвэрийн мэдээлэл солилцооны 

стандартуудыг тодорхойлоход зориулсан 

зохион байгуулалтын тогтолцоог олгохоос 

гадна бизнестэй холбоотой загварыг 

ашиглах нь борлуулагчийн үйлдвэрлэсэн 

системийн шийдлээс хараат бус байдлыг 

баталгаажуулахад тцс нэмэр болно. 

 

Бодитой (биет) хэрэглээ нь IEC 61968-1-т 

жагсаасан хийсвэр (логик) бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн нэг буюу түүнээс олон 

бүрэлдэхүүн хэсгийн функцийн боломжийг 

бүрдүүлж өгнө. Эдгээр хийсвэр бүрэлдэхүүн 

хэсгийг ИЖЗ-ын бизнесийн функцүүдээр 

болон дэд функцүүдээр бүлэглэсэн болно. 

IEC 61968 цувралд “хийсвэр бүрэлдэхүүн 

хэсэг” гэсэн нэр томьёог программ 

хангамжийн НМЗ-т суурилсан 

стандартуудад тодорхойлогдсон нэг буюу 

 In addition to providing an 

organizational framework for defining 

industry information exchange 

standards, use of a business-related 

model helps ensure independence from 

vendor-produced system solutions. 

 

 

It is expected that a concrete (physical) 

application will provide the functionality 

of one or more abstract (logical) 

components as listed in IEC 61968-1. 

These abstract components are 

grouped by the business functions and 

sub-functions of the IRM. In the IEC 

61968 series, the term abstract 

component is used to refer to that 

portion of a software system that 

supports one or more of the interfaces 
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түүнээс олон интерфейсийг дэмждэг хэсэгт 

хандахад хэрэглэдэг. Гэхдээ нийцсэн 

программ хангамж тусдаа модул маягаар 

хангагдана гэсэн үг биш юм. 

 

Зарим хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсгийг хэд 

хэдэн өөр бизнесийн функцээр хэрэглэж 

болно. Жишээлбэл чадлын урсгал гэсэн 

бүрэлдэхүүн хэсгийг сүлжээний ажиллагаа, 

үйл ажиллагааны богино хугацааны 

төлөвлөлт ба оновчлол, сүлжээг өргөтгөх 

урт хугацааны төлөвлөлтөд зориулж 

хэрэглэх боломжтой. Тиймээс эдгээр 

хэсгийн хооронд чадлын урсгалын 

зориулалтаар солилцсон мэдээллийн ихэнх 

нь ижил төрлийн Мэдээлэл Солилцох 

Зурвасын Төрлөөр ашиглагддаг. 

 

Өөр өөр борлуулагчдын хэрэглээнүүд нь 

эдгээр хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсгийн ажил 

гүйцэтгэх боломжийг өөр өөр замаар 

багцалсан байдаг. IEC 61968-ын 

үйлчилгээнүүдийг ашиглахын тулд хэрэглээ 

бүр нь хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсэгт 

зориулсан нэг буюу түүнээс олон 

интерфейсүүдийг дэмждэг байх 

шаардлагатай. 

 

Функцүүдийг хэрэгжүүлэхэд энэ нь 

Хэрэглээнд хүргэнэ, хэрэглээнүүдийг 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд дээр хуваарилахад энэ 

нь Системд хүргэнэ. “ОУЦТК-ын 

Зураглалын Программ” нь 

http://smartgridstandardsmap.com/ цахим 

хуудсанд тодорхойлсон бодитой нэгэн 

жишээ болно. 

 

М490 С-Жишиг Архитектурт тодорхойлсон 

өөр нэг жишээнд УСАА-ын сегментүүдэд 

функцийн үүрэг гүйцэтгэдэг элементийн уян 

хатан байдлыг 14-р зурагт харуулав. 

defined in the CIM-based standards. It 

does not necessarily mean that 

compliant software is delivered as 

separate modules. 

 

Some abstract components may be 

used by several different business 

functions. For example, a component 

like power flow can be used for network 

operation, short term operational 

planning and optimization, and long 

term network extension planning. Much 

of the information exchanged for power 

flow purposes in each of these areas 

will therefore use many of the same 

Information Exchange Message Types. 

 

 

Applications from different vendors 

package the functionality of these 

abstract components in different ways. 

To use the IEC 61968 services, each 

application must support one or more of 

the interfaces for the abstract 

components. 

 

 

 

When the functions are implemented 

this lead to Application, when the 

applications are distributed on 

components this lead to Systems. The 

“IEC Mapping Tool” is a concrete 

example as described in 

http://smartgridstandardsmap.com/. 

 

As another example, as described in 

M490 C-Reference Architecture, Figure 

14 illustrates the flexible assignment of 

element, as functions, to SGAM 

segments. 

 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

74 

 

 
 

14-р зураг – “Вольт/Вар Удирдлага” гэсэн элементийг УСАЗ-ын сегментүүдэд 

оноох уян хатан байдал (М490 С-Жишиг Архитектур) 
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Figure 14 – Flexibility for assignement of element “Volt/Var Control” 

to SGAM segments (M490 C-Reference Architecture) 

 

6.3.3 Ухаалаг Сүлжээний зарим ердийн 

системүүд гэсэн элементүүд 

 

Ухаалаг Сүлжээний зарим ердийн 

системийг SGCG/M490/G-д тайлбарласан 

бөгөөд Ухаалаг Сүлжээний бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн жагсаалтыг (SGCG/M490, 12-р 

хүснэгт) 15-р зурагт харуулав. 

 6.3.3 Elements as some typical 

Smart Grids Systems 

 

Some typical Smart Grids systems are 

described in SGCG/M490/G as follow, 

and a list of Smart Grids components 

(SGCG/M490, Table 12) is provided in 

Figure 15. 
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15-р зураг – УСАЗ-ын хавтгай дээр харуулсан SGCG/M490-ийн Ухаалаг 

Сүлжээний системүүд 

 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

77 

 

 
 

Figure 15 – SGCG/M490 Smart Grids systems on SGAM Plane 

 

Зарим хэрэглэх журам нь ИЖЗ-ын хийсвэр 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хандах ба харин 

бусад нь хэрэглээний хэрэглэх журам байх 

бөгөөд ХМУС, Газарзүйн Мэдээллийн 

Систем (ГМС), Сургалтын Систем, 

Найдвартай Ажиллагааны Систем, 

Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн Менежер 

(ДТСМ) гэх мэт системийн нэрийг ашиглана. 

 Some use cases will refer to IRM 

abstract components, as others will be 

application use cases and will use 

system names like SCADA, Geographic 

Information System (GIS), Training 

System, Reliability System and 

Advanced Metering Manager (AMM), 

etc. It is recommended to use IRM 
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ИЖЗ нь хийсвэр ойлголтын давхаргыг 

олгодог учраас ИЖЗ-ын хийсвэр ойлголтын 

бүрэлдэхүүн хэсгийн нэр томьёог 

ашиглахыг зөвлөдөг. ОУЦТК нь өөрийн 

ИЖЗ-ын хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

системийн ердийн тоглогчид дээр зураглан 

буулгасан болно. 

 

6.3.4 61850-ийн Ухаалаг Электрон 

Хэрэгслүүд гэсэн элементүүд 

 

IEC 61850-ийн мэдээллийн загвар нь доор 

тайлбарласан загварчлалын хоёр үндсэн 

түвшин дээр суурилсан. 

 

• Бодит хэрэгслийг (биет хэрэгслийг) 

логик хэрэгслүүдэд задлан хуваах түвшин 

• Логик хэрэгслийг логик зангилаа, 

өгөгдлийн объект ба атрибутад задлан 

хуваах түвшин 

 

Түвшин тус бүр нь дээд талынхаа түвшин 

дотор хэрхэн орсон байдгийг үзүүлсэн 

жишээг 16-р зурагт харуулав. 

abstract component terms as it provides 

an abstraction layer. The IEC has 

mapped its IRM abstract components to 

typical system actors. 

 

 

 

 

6.3.4 Elements as 61850 Intelligent 

Electronic Devices 

 

The IEC 61850 information model is 

based on two main levels of modelling - 

explained below: 

 

• The breakdown of a real device 

(physical device) into logical devices 

• The breakdown of logical device 

into logical nodes, data objects and 

attributes 

 

Figure 16 shows an example of how 

each level is included into the upper 

layer. 
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16-р зураг – IEC 61850-ийн Өгөгдлийн Загварчлал 
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Figure 16 – IEC 61850 Data Modelling 

 

IEC TR 61850-1-т тодорхойлсноор IEC 

61850-ийн баримтлах арга бол хэрэглээний 

функцүүдийг мэдээлэл солилцоход 

хэрэглэдэг хамгийн бага нэгж хэсгүүдэд нь 

задлан хуваах явдал юм. Загварчлалын 

түвшин нь эдгээр нэгж хэсгийг тусгай 

хэрэгслүүдэд (УЦХ-д) аль болох тарааж 

хуваарилиснаар өгөгдөнө. Эдгээр нэгж 

хэсгийг Логик зангилаа гэж нэрлэдэг (жишээ 

нь: стандартчилсан ангиллын XCBR нэр 

бүхий таслуурын ангиллын виртуал 

төлөөлөл). Өөр жишээ гэвэл зайн 

хамгаалалтын функц, PDIS буюу хэмжих 

утга, MMXU зэрэг байж болно. Логик 

зангилаануудыг эхлээд IEC 61850-5 дах 

ерөнхий ойлголтоор тодорхойлж, дараа нь 

7-4 болон 7-4xx хэсгүүдэд загварчилсан 

болно. 

 

Дараа нь хэд хэдэн логик зангилаа нь дээр 

харуулсны дагуу логик хэрэгслийг 

бүрдүүлдэг (жишээ нь: ячейкийг төлөөлөл). 

Тус хэрэгсэл нь  ямар ажил гүйцэтгэх 

боломжтойгоос шалтгаалж логик 

зангилаанд өгөгдлийн тусгай атрибут бүхий 

өгөгдлийн (жишээ нь: байрлалын өгөгдөл) 

жагсаалт орсон байдаг. Өгөгдөл нь 

бүтэцтэй ба сайн тодорхойлсон 

семантиктай байдаг бөгөөд түүнийг IEC 

61850-7-д бүрэн тодорхойлсон байгаа. 

 

Хамгаалалтанд оролцох үүднээс өөр өөр 

элементүүд нь аюулгүй байдалтай мөн 

холбоотой юм. IEC TS 62351-8-д 

тодорхойлогдсон Гүйцэтгэх үүрэгт 

Тулгуурласан Оролтын Удирдлага (ГҮТОУ 

буюу RBAC) нь логик хэрэгслүүд болон 

өгөгдлийн объектуудтай холбоотой. 

Харьяалагч (хэрэглэгч)-ийг таньж 

тогтоохдоо IEC 61850 серверт илгээсэн 

 The approach of IEC 61850 as defined 

in IEC TR 61850-1 is to decompose the 

application functions into the smallest 

entities which are used to exchange 

information. The granularity is given by 

a reasonable distributed allocation of 

these entities to dedicated devices 

(IED). These entities are called Logical 

Nodes (for example, a virtual 

representation of a circuit breaker class, 

with the standardised class name 

XCBR). Other examples may be a 

distance protection function, PDIS or a 

measurement value, MMXU. The 

logical nodes are first defined from the 

conceptual application point of view in 

IEC 61850-5 and then modelled in 

Parts 7-4 and 7-4xx. 

 

Then several logical nodes comprise a 

logical device as defined above (for 

example, a representation of a Bay 

unit). Based on their functionality, a 

logical node contains a list of data (for 

example, position) with dedicated data 

attributes. The data have a structure 

and a well-defined semantic and are 

fully defined in IEC 61850-7. 

 

 

 

The different elements are also related 

to security in terms of access 

protection. Role-based Access Control 

(RBAC) as defined in IEC TS 62351-8 

is related to logical devices and data 

objects. A subject (client) is identified by 

the authentication parameters passed 

to the IEC 61850 server. Based on 

these parameters a session is 
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параметрүүдийг адилтган таних замаар 

тогтоодог. Эдгээр параметрт үндэслэн 

харилцах хугацааг эхлүүлдэг. Хэрэв IEC 

61850-ийн өгөгдлийн объектод нэвтрэхэд 

шаардагдах эрх нь одоогийн харилцах 

хугацаанд хэрэглэж байгаа үүргүүдийн дор 

хаяж нэгэнд нь байгаа л бол тухайн 

харьяалагчийн үүргээс хамаараад түүнийг 

тус өгөгдлийн объектод нэвтрэхийг 

зөвшөөрнө. IEC TS 62351-8-д заасны дагуу 

нэвтрэлтийн удирдлагыг хоёр зүйлд 

хэрэглэвэл зохино: үйлчилгээний нэвтрэх 

цэгт (логик хэрэгсэлд) болон өгөгдлийн 

объектуудад. 

 

Бусад элементүүдийг 7.1.2-т тодорхойлсон 

байгаа. 

6.4 Жишиг Архитектурын харилцан 

хамаарлууд 

 

6.4.1 Ерөнхий зүйл 

 

Жишиг Архитектурын хүрээн дэх  

хамаарлууд нь харилцан үйлчлэл гэсэн үг; 

хоёр буюу түүнээс олон функцийн харилцан 

үйлчлэлийг тэмдэглэхдээ эдгээр функцийг 

хооронд нь холбосон шугамаар 

тэмдэглэсэн. Харилцан үйлчлэл явагдахдаа 

функц ба харилцаа холбооны интерфейсээр 

дамжин мэдээлэл солилцох байдлаар 

явагдана: элементүүд хоорондын мэдээлэл 

солилцоо. 

 

Элементүүд хоорондын харилцаа буюу 

харилцан үйлчлэлийг хэрэглэх журмаар 

дамжуулан тайлбарлах боломжтой. 

 

Дамжуулалт ба Түгээлтийн домэйны 

харилцаануудыг дараах байдлаар бүтцэд 

оруулах боломжтой. 

 

Дэд станцын автоматжуулалтын системийн 

функцүүдийг логикийн хувьд гурван өөр 

established. Based on the role, a 

subject shall then be permitted access 

to an IEC 61850 data object simply if 

the required access right (of that data 

object) is associated with at least one of 

the roles used in the current session. 

There are two areas in which access 

control shall be applied according to 

IEC TS 62351-8, the service-access-

point (logical device) and data objects. 

 

 

 

 

 

Other elements are described in 7.1.2. 

 

6.4 Relationships of Reference 

Architecture  

 

6.4.1 General 

 

Relationships in the context of the 

Reference Architecture mean 

interaction; an interaction of two or 

more functions is indicated by a 

connecting line between these 

functions. Interaction is realized by 

information exchange via the interfaces 

of functions and communication: 

information exchange between 

elements. 

 

Relationships, or interaction, between 

elements can be explained through use 

cases. 

 

Transmission and Distribution domains 

relationships can be structured as 

follows: 

 

The functions of a substation 

automation system may be allocated 
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түвшинд (станц, ячейк/төхөөрөмж, эсвэл үйл 

явц /процесс/  гэж) хуваарилж болно. Эдгээр 

түвшнийг логик утгаар нь 17-р зурагт 

харуулсан бөгөөд 1-ээс 11 дүгээр логик 

интерфейсийг хамт харуулсан болно.  

logically on three different levels 

(station, bay/unit, or process). These 

levels are shown by the logical 

interpretation in Figure 17 together with 

the logical interfaces 1 to 11. 

 

 
 

17-р зураг − Дэд станцын автоматжуулалтын системийн функцүүдийг логикийн 

хувьд гурван өөр түвшинд (станц, ячейк/төхөөрөмж, эсвэл үйл явц) 

хуваарилсан байдал 
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Figure 17 − Functions of a substation automation system allocated logically on three 

different levels (station, bay/unit, or process) 

 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 дүгээр интерфейсүүд нь 

дэд станц доторх дэд станцын 

автоматжуулалтын системийн функцүүдийг 

холбодог. 10 дугаар интерфейс нь ЗУИ 

(зайн удирдлагын интерфейс) бөгөөд дэд 

станцын автоматжуулалт (ДСА)-ын систем 

алсын удирдлагын төвтэй харилцах холбоог 

төлөөлж, 7 дугаар интерфейс нь ЗХИ (зайн 

хяналтын интерфейс) бөгөөд алсын 

инженерчлэл, хяналт, засвар үйлчилгээний 

газруудтай харилцах холбоог төлөөлж 

байгаа. 2 дугаар интерфейс нь ЗРХИ (зайн 

реле хамгаалалтын интерфейс) бөгөөд дэд 

станцууд хоорондын реле хамгаалалттай 

холбоотой функцүүдийг төлөөлж, 11 дүгээр 

интерфейс нь дэд станцууд хоорондын 

удирдлагатай холбоотой функцүүдийг 

төлөөлж байгаа. 

 

Дээрх интерфейсүүдийг дараах байдлаар 

 The interfaces 1, 3 to 6, and 8 to 9 are 

connecting functions of the substation 

automation system inside the 

substation. Interface 10 represents as 

TCI (telecontrol interface) the 

communication of the SA system to the 

remote control centre, interface 7 

represents as TMI (telemonitoring 

interface) the communication to remote 

engineering, monitoring and 

maintenance places. Interface 2 

represents as TPI (teleprotection 

interface) the protection related function 

between substations, interface 11 

represents the same for control related 

functions. 

 

 

 

The list of interfaces is described as 
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тодорхойлсон болно. 

 

• ИФ1: ячейк ба станцын түвшин 

хоорондын реле хамгаалалтын өгөгдлийн 

солилцоо 

• ИФ2: дэд станцууд хоорондын реле 

хамгаалалтын өгөгдлийн солилцоо. Энэ 

интерфейс нь аналог өгөгдөлд (жишээ нь: 

шугамын дифференциал реле 

хамгаалалтад) ч, тоон өгөгдөлд (жишээ нь: 

шугамын зайн реле хамгаалалтад) ч 

хамаатай 

• ИФ3: ячейкийн түвшин доторх 

өгөгдлийн солилцоо 

• ИФ4: Гүйдлийн Трансформатор (ГT) 

болон Хүчдэлийн Трансформатор (ХT)-ын 

эгшин зуурын өгөгдлийг (ялангуяа 

сорьцуудыг) үйл явцын түвшнээс ячейкийн 

түвшин хүртэл тээвэрлэнэ. Эсрэг чиглэлдээ 

реле хамгаалалтын салгах үйлдлийг мөн 

гүйцэтгэнэ   

• ИФ5: үйл явцын ба ячейкийн түвшин 

хоорондын удирдлагын өгөгдлийн солилцоо 

• ИФ6: ячейкийн ба станцын түвшин 

хоорондын удирдлагын өгөгдлийн солилцоо 

• ИФ7: дэд станц (түвшин) ба 

инженерийн алслагдсан ажлын байрны 

хоорондын өгөгдөл солилцоо 

• ИФ8: ячейкүүд хоорондын өгөгдлийн 

шууд солилцоо, ялангуяа хориг тавих зэрэг 

агшин зуур хийгдэх функцүүдийн хувьд 

• ИФ9: станцын түвшин дахь өгөгдлийн 

солилцоо 

• ИФ10: дэд станц ба алсын 

удирдлагын төв(үүд) хоорондын удирдлагын 

өгөгдлийн солилцоо 

• ИФ11: дэд станцууд хоорондын 

удирдлагын өгөгдлийн солилцоо. Энэ 

интерфейс нь тоон өгөгдөлд (жишээ нь: 

хориг тавих функцүүд эсвэл дэд станцууд 

хоорондын автоматикт) хамаатай 

 

IEC 61850-ийн харилцаа холбооны 

follow: 

 

• IF1: protection-data exchange 

between bay and station level 

 

• IF2: protection-data exchange 

between substations. This interface 

refers both to analog data e.g. for line 

differential protection and binary data 

e.g. for line distance protection 

 

 

• IF3: data exchange within bay 

level 

• IF4: Current transformer (CT) 

and Voltage Transformer (VT) 

instantaneous data transport (especially 

samples) from the process to the bay 

level. This comprises in the reverse 

direction also the protection trip 

 

• IF5: control-data exchange 

between process and bay level 

• IF6: control-data exchange 

between bay and station level 

• IF7: data exchange between 

substation (level) and a remote 

engineer’s workplace 

• IF8: direct data exchange 

between the bays especially for fast 

functions like interlocking 

• IF9: data exchange within station 

level 

• IF10: control-data exchange 

between the substation and remote 

control centre(s) 

• IF11: control-data exchange 

between substations. This interface 

refers to binary data e.g. for interlocking 

functions or inter-substation automatics 

 

 

Figure 18 describes the IEC 61850 
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стандартуудыг 18-р зурагт харуулав. communication standards. 

 

 
 

18-р зураг – IEC 61850-ийн харилцаа холбооны стандартууд 
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Figure 18 − IEC 61850 communication related standards 

 

6.4.2 Дэд станц доторх харилцаа холбоо 

 

IEC 61850-ийн 1-ээс 10 дугаар хэсгүүд 

 

19-р зурагт харуулсан харилцаа холбооны 

протоколуудыг дараах байдлаар хэрэглэх 

боломжтой. 

 

• Дэд станцын хүрээнд IEC 61850-8-1 

(жишээ утгуудаас бусад бүх төрлийн 

өгөгдлийн урсгалын хувьд) болон IEC 

61850-9-2 (жишээ утгуудын хувьд)-ыг өндөр 

түвшний хэрэглэх журмыг сонгосон багцыг 

дэмжихийн тулд ашигладаг. IEC TR 61850-

90-4 нь дэд станц доторх харилцаа 

холбоонд зориулсан сүлжээний 

 6.4.2 Communication inside 

substation 

 

IEC 61850 Parts 1 to 10 

 

Communication protocols, described in 

Figure 19, can be used either: 

 

• Within the substation, IEC 61850-8-1 

(for any kind of data flows except 

sample values) and IEC 61850-9-2 (for 

sample values) are used to support the 

selected set of High level use cases. 

IEC TR 61850-90-4 provides network 

engineering guidelines for 

communication inside a substation 
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инженерчлэлийн ерөнхий зарчмуудыг 

олгодог (Дунд Хүчдэлийн/Нам Хүчдэл 

ДХ/НХ-ийн автоматжуулсан дэд станцуудыг 

одоогоор бүрэн хамраагүй байгаа). IEC 

61850 нь хамгаалалтын реленүүдийг 

холбоход зориулж ашиглаж байсан IEC 

60870-5-103-ыг орлож байгаа болно. ДХ/НХ-

ийн автоматжуулсан дэд станцуудын хувьд 

харилцаа холбоо нь ихэвчлэн аж 

үйлдвэрийн сүлжээ дээр суурилсан байдаг. 

 

G_SGCG_Standards_Report_V3.1.pdf, 8.2.1-

т (Дамжуулалт болон Түгээлтэд зориулсан 

Дэд станцын Автоматжуулалтын Систем) 

холбогдох стандартуудыг тусгасан байдаг. 

(automated Medium Voltage/Low 

Voltage MV/LV substations are not 

really covered yet). IEC 61850 mostly 

replaces the former IEC 60870-5-103, 

used for connecting protection relays. In 

the specific case of automated MV/LV 

substations, communications are more 

commonly based on industrial 

networks. 

 

 

G_SGCG_Standards_Report_V3.1.pdf, 

8.2.1 (Substation Automation System 

for Transmission and Distribution) 

describes related standards. 
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19-р зураг – Дэд станц доторх харилцаа холбоо 
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Figure 19 − Communication inside substation 

 

6.4.3 Дэд станцууд хоорондын харилцаа 

холбоо 

 

Хэвтээ харилцаа холбоо нь 20-р зурагт 

харуулсны дагуу IEC TR 61850-90-5 (UDP-

ээр дамжуулан бүрэн зураглал хийх) эсвэл 

IEC TR 61850-90-1 (хонгилоор гаргах) эсвэл 

IEC TR 61850-90-12-т (WAN буюу өргөн 

уудам газар нутгийг хамарсан сүлжээний 

инженерчлэлийн ерөнхий зарчмууд) 

 6.4.3 Communication between 

substations 

 

Horizontal communications may rely on 

IEC TR 61850-90-5 (full mapping over 

UDP) or IEC TR 61850-90-1 

(tunnelling) or IEC TR 61850-90-12 

(wide area network engineering 

guidelines) as described in Figure 20. 
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тулгуурласан байж болно. 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн үйл 

ажиллагаа болон хамгаалалтын хүрээнд 

одоо байгаа болон шинээр нэмэгдэх 

хэрэглээнүүдээс харахад дэд станцуудын 

хооронд стандартчилагдсан мэдээллийг 

шууд солилцох шаардлага нэмэгдэж байна. 

 

IEC 61850 нь энэхүү мэдээлэл солилцооны 

суурь нь болно. IEC 61850 нь энэхүү 

мэдээллийн солилцоонд зориулж ашиглах 

үндсэн онцлогццдыг зааж өгсөн боловч IEC 

61850-д зарим нэмэлт өргөтгөлүүдийг хийх 

шаардлагатай байж болно. 

 

 

With existing and new applications in 

the field of the power system operation 

and protection, the requirement to 

exchange standardized information 

directly between substations increases. 

 

 

IEC 61850 shall be the basis for this 

information exchange. IEC 61850 

provides the basic features to be used 

for that information exchange, however, 

some extensions to IEC 61850 may be 

required. 

 

 
20-р зураг – Дэд станцууд хоорондын харилцаа холбоо 
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Figure 20 − Communication between substations 

 

Дараах хэрэглэх журмуууд гарна. Үүнд: 

 

• хэт хүчдэлийн зөвшөөрөгдсөн теле 

хамшгаалалтын схем бүхий  шугамын зайн 

хамгаалалт 

• Теле /зайн/ хамгаалалтын хоригийн 

схем бүхий шугамын зайн хамгаалалт 

• Чиглэсэн харьцуулалтын хамгаалалт 

• Алсаас/Шууд таслах үйлдэл 

• Хориг тавих 

• Зэрэгцээ шугамтай системд 

 The use cases are: 

 

• Distance line protection with 

permissive overreach tele-protection 

scheme 

• Distance line protection with 

blocking tele-protection scheme 

• Directional comparison 

protection 

• Transfer/Direct tripping 

• Interlocking 
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зориулсан олон фазын автоматаар дахин 

салгах хэрэглээ 

• Шугамын гүйдлийн дифференциал 

реле хамгаалалт 

• Фаз харьцуулагч реле хамгаалалт 

 

Гүйдлийн дифференциал хамгаалалтад 

тавигдах шаардлагатай бараг ижил 

шаардлага бүхий харилцаа холбооны бусад 

хэрэглээнүүд бас бий. Үүнд: 

 

• Гэмтлийн байршил тогтоох систем (2, 

3 оруулга/гаргалгаа) 

• Системийн бүрэн бүтэн байдлыг 

хамгаалах схем (СБХС) 

• Бодит хугацаанд урьдчилан тооцоолж 

генераторыг салгах 

• Синхроны алдагдлыг илрүүлэх 

• Синхрофазорууд 

• Засах үйлдлийн схем (ЗҮС) 

 

Бусад хэрэглэх журмуудыг IEC 61850-д 

заасан баримт бичгүүдээс харна уу. 

 

6.4.4 Гаргалга шугамын дагуу байрших 

тархмал автоматжуулалтыг дэмжих 

харилцаа холбоо 

 

Сэргээгдэх ба/эсвэл богино хугацаанд 

дахин давтагддаг горимын эх үүсвэрүүдийг 

(ялангуяа нам хүчдэлтэй) нэвтрүүлснээр 

дунд хүчдэлийн гаргалга /фиидэр/ 

шугамуудад хамгийн ихээр нөлөөлдөг. 

Үүний үр дүнд олон шинэ шаардлага гарч 

ирнэ. Жишээ нь: 

• Фийдэрүүдийн (магадгүй нам хүчдэл 

рүү буусан) дагуух хүчдэлийн менежмент  

• ВАР-ын менежмент  

• Нэгдсэн системээс тусгаарлагдахаас 

сэргийлэх автоматжуулалт 

• (автомат эсвэл хагас автомат) 

Гэмтлийн байршлыг тогтоох, салгаж 

тусгаарлах болон үйлчилгээг сэргээх  

• Multi-phase auto-reclosing 

application for parallel line systems 

• Current differential line protection 

 

• Phase comparison protection 

 

There are other applications of which 

the requirement for communication is 

almost the same as the requirement for 

current differential protection: 

 

• Fault locator system (2, 3 

terminals) 

• System integrity protection 

schemes (SIPS) 

• Real time predictive generator 

shedding 

• Out-of-step detection 

• Synchrophasors 

• Remedial action schemes (RAS) 

 

Refer to IEC 61850 indicated 

documents for other use cases. 

 

6.4.4 Communication to support 

distributed automation along the 

feeder 

 

Medium voltage feeders are largely 

impacted by the introduction of 

renewable and/or intermittent sources, 

especially in low voltage. This leads to 

many new requirements such as: 

 

 

• Voltage management along the 

feeder (possibly down to LV) 

• VAR management 

• Anti-islanding automation 

 

• (automatic or semi-automatic) 

Fault location, isolation and service 

restoration 
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Энэ зорилгоор IEC 61850-ийг ашиглах нь 

улам бүр нэмэгдэж байгаа бөгөөд энэ 

шаардлагуудыг хангахад IEC 61850 маш 

сайн тохирсон болно. Одоо бэлэн болох гэж 

буй IEC TR 61850-90-6 нь энэ асуудлын 

хүрээнд IEC 61850-ийг ашиглах боломжийг 

тусгасан (хэрэглээний энэ асуудлыг бүрэн 

дэмжихийн тулд IEC 61850-ийн өгөгдлийн 

загварын зарим санал болгосон өргөтгөлтэй 

холбоотой). 

 

6.4.5 Дэд станц ба удирдлагын төв 

хоорондын болон удирдлагын төвүүд 

хоорондын харилцаа холбоо 

 

6.4.5.1 Ерөнхий зүйл 

 

Тоног төхөөрөмж болон системүүдэд 

хэрэглэдэг зайн удирдлагын ба удирдлагын 

стандартуудыг 21-р зурагт харуулав. 

 

 

This appears to be an increasing usage 

of IEC 61850; well suited to meet these 

requirements. The upcoming IEC TR 

61850-90-6 will depict the possible 

usage of IEC 61850 in that field 

(associated to some proposed IEC 

61850 data model extensions to fully 

support this application field). 

 

 

 

6.4.5 Communication between 

substation and control centres and 

between control centres 

 

6.4.5.1 General 

 

Figure 21 describes the telecontrol and 

control standards used for equipment 

and systems: 
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21-р зураг − IEC 61850-ийн Зайн удирдлагын ба удирдлагын тоног төхөөрөмж 

болон системүүдтэй холбоотой стандартууд 
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Figure 21 − IEC 61850 Telecontrol and control equipment and systems related 

standards 

 

6.4.5.2 Дэд станц ба удирдлагын төвүүд 

хоорондын харилцаа холбоо 

 

Босоо харилцаа холбоо нь уламжлалт 

ёсоор IEC 60870-5-101-т эсвэл IEC 60870-5-

104-т тулгуурладаг (22-р зургийг үзнэ үү).  

 

 

Ирээдүйн босоо харилцаа холбоо нь IEC 

61850-д суурилсан сайн архитектурыг 

олгохын тулд IEC TR 61850-90-2 

(удирдлагын төвүүд дээр IEC 61850-ийг 

ашиглах ерөнхий зарчим)-т тулгуурласан 

байж болно. 

 

 6.4.5.2 Communication between 

substation and control centres 

 

Conventionally, vertical 

communications rely on IEC 60870-5-

101 or IEC 60870-5-104 (see Figure 

22). 

 

Future vertical communication may rely 

on IEC TR 61850-90-2 (guideline for 

using IEC 61850 to control centres) to 

provide a seamless architecture, based 

on IEC 61850. 
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IEC 61850-ийг нэвтрүүлэх асуудлыг 

дэмжихийн зэрэгцээ дэд станцаас гадна IEC 

61850-ийг хэрэглэх хүрээг тэлэхийн тулд 

(аюулгүй байдлын хувьд) вэб үйлчилгээний 

технологи (IEC 61850-8-2) дээр буулгасан 

IEC 61850-ийн шинэ зураглалыг одоо 

тодорхойлж байгаа. 

 

IEC TR 61850-90-12 (WAN буюу өргөн уудам 

нутмг дэвсгэрийг хамарсан сүлжээний 

инженерчлэлийн ерөнхий зарчмууд) болон 

холбогдох хэрэглэх журмыг мөн тооцож 

үзвэл зохино. 

 

A new mapping of IEC 61850 over the 

web services technology (IEC 61850-8-

2) is under specification, in order to 

enlarge (in security) the scope of 

application of IEC 61850 outside the 

substation, while facilitating its 

deployment. 

 

IEC TR 61850-90-12 (wide area 

network engineering guidelines) and 

associated use cases shall also be 

considered. 

 

 
 

22-р зураг − Дэд станц ба удирдлагын төвүүд хоорондын харилцаа холбоо 
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Figure 22 − Communication between substation and control centres 

 

6.4.5.3 Удирдлагын төвүүд хоорондын 

харилцаа холбоо 

 

IEC TR 60870-6 Зайн удирдлагын 

Хэрэглээний Үйлчилгээний Элемент 

буюу TASE.2 

 

G_SGCG_Standards_Report_V3.1.pdf, 8.2.3 

 6.4.5.3 Communication between 

control centres 

 

IEC TR 60870-6 Telecontrol 

Application Service Element TASE.2 

 

 

G_SGCG_Standards_Report_V3.1.pdf, 
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(Эрчим хүчний Менежментийн Систем ЭМС 

ХМУС), 8.3.3 (Түгээлтийн Менежментийн 

Дэвшилтэт Систем), 8.7.2 (Худалдааны 

Систем) нь IEC 60870-6-503-тай холбоотой 

(23-р зургийг үзнэ үү). 

 

IEC TR 61850-90-12 (WAN буюу өргөн уудам 

нутаг дэвсгэрийг хамарсан сүлжээний 

инженерчлэлийн ерөнхий зарчмууд) болон 

холбогдох хэрглэх журмуудыг мөн тооцож 

үзвэл зохино. 

 

8.2.3 (Energy Management System 

EMS SCADA System), 8.3.3 (Advanced 

Distribution Management System), 

8.7.2 (Trading System) refers to IEC 

60870-6-503 (see Figure 23). 

 

IEC TR 61850-90-12 (wide area 

network engineering guidelines) and 

associated use cases shall also be 

considered. 

 

 
 

23-р зураг − Удирдлагын төвүүд хоорондын харилцаа холбоо 
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Figure 23 − Communication between control centres 

 

6.4.6 Аж ахуйн нэгжийн түвшний 

харилцаа холбоо  

 

6.4.6.1 Ерөнхий зүйл 

 

Аж ахуйн нэгжийн түвшинд хэрэглэдэг 

харилцаа холбооны стандартуудыг 24-р 

зурагт харуулав. 

 

 6.4.6 Communication at the 

enterprise level  

 

6.4.6.1 General 

 

Figure 24 describes the communication 

standards used at the enterprise level: 
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24-р зураг – НМЗ-ын харилцаа холбооны давхаргын стандартууд 
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Figure 24 − CIM Communication layer standards 

 

IEC 62541 гэх мэт харилцаа холбооны 

стандартуудыг мөн хэрэглэх боломжтой. 

 

6.4.6.2 Удирдлагын төвүүд доторх 

харилцаа холбоо (Түгээлтийн 

Менежментийн Систем ТМС, ЭМС) 

 

• IEC 61970 Дамжуулалт 

• IEC 61968 Түгээлт 

• IEC 62325 Зах зээл 

 

Энэ харилцаа холбоо нь IEC 61968-100-г 

бүрэн ашиглана. 

 

IEC 61968-100 нь Жава Зурвас мэдээний 

 Other communication standards such 

as IEC 62541 can also be used. 

 

6.4.6.2 Communication inside 

control centres (Distribution 

Management System DMS, EMS) 

 

• IEC 61970 Transmission 

• IEC 61968 Distribution 

• IEC 62325 Market 

 

This communication will leverage IEC 

61968-100. 

 

IEC 61968-100 specifies an 
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Үйлчилгээ буюу JMS болон вэб 

үйлчилгээнүүд зэрэг интеграцын нийтлэг 

технологиудыг ашиглан IEC 61968-ын бусад 

хэсгүүдийн хэрэглээнд зориулсан 

хэрэгжүүлэх профайлыг тодорхойлсон. 

Энэхүү олон улсын стандарт нь Аж ахуйн 

нэгжийн Үйлчилгээний Өргөн нэвтрүүлгийн 

технологи буюу ESB-г ашиглахтай 

холбоотой удирдамжийг олгодог. Энэ нь 

IEC 61968-3-аас IEC 61968-9 хүртэлх 

стандартуудын хэрэгжилтийн харилцан 

нийцэж ажиллах чадьарыг гаргах арга 

хэрэгслийг олгодог. Үүнтэй нэгэн зэрэг 

энэхүү стандартыг IEC 61968-д 

тодорхойлсон мэдээллийн солилцооноос 

гаднах асуудлуудад (жишээлбэл зах 

зээлийн системийн интеграцлалд, эсвэл аж 

ахуйн нэгжийн ерөнхий интеграцлалд) 

хэрэглэх боломжтой. 

6.4.6.3 Удирдлагын төв/ худалдааны 

системээс зах зээлийн талбартай 

харилцах холбоо 

 

• IEC 62325 

 

IEC TS 62325-503 нь эрчим хүчний 

зохицуулалтгүй зах зээлийн харилцаа 

холбоонд зориулсан протоколуудыг 

тодорхойлсон IEC 62325 цувралын нэг 

баримт бичиг юм. 

 

IEC 62325 цуврал стандартуудын үндсэн 

зорилт бол өөр өөр борлуулагчид бие даан 

боловсруулсан зах зээлийн хэрэглээний 

программуудыг зах зээлийн менежментийн 

системтэй интеграцлах асуудлыг, түүнчлэн 

зах зээлийн менежментийн системүүд 

болон зах зээлд оролцогчийн системүүд 

хоорондын интеграцлалыг хөнгөвчлөх 

стандартуудыг бий болгох явдал юм. 

Эдгээр хэрэглээ эсвэл систем нь олон 

нийтэд нээлттэй өгөгдөлд нэвтрэх, 

мэдээллийг дотроо хэрхэн төлөөлж 

implementation profile for the 

application of the other parts of IEC 

61968 using common integration 

technologies, including JMS and web 

services. This International Standard 

also provides guidance with respect to 

the use of Enterprise Service Bus 

(ESB) technologies. This provides a 

means to derive interoperable 

implementations of IEC 61968-3 to IEC 

61968-9. At the same time, this 

International Standard can be 

leveraged beyond information 

exchanges defined by IEC 61968, such 

as for the integration of market systems 

or general enterprise integration. 

 

 

 

6.4.6.3 Communication from 

control centre / trading system to a 

market place 

 

• IEC 62325 

 

IEC TS 62325-503 is one of the IEC 

62325 series which define protocols for 

deregulated energy market 

communications. 

 

The principal objective of the IEC 62325 

series of standards is to produce 

standards which facilitate the 

integration of market application 

software developed independently by 

different vendors into a market 

management system, between market 

management systems and market 

participant systems. This is 

accomplished by defining message 

exchanges to enable these applications 

or systems access to public data and 

exchange information independent of 
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хадгалснаас үл шалтгаалан тус мэдээллийг 

солилцох боломжтой болгохын тулд зурвас 

мэдээний солилцоог тодорхойлох байдлаар 

энэ зорилтод хүрдэг. 

 

НМЗ нь 25-р зурагт харуулсны дагуу зурвас 

мэдээлийн солилцоонд зориулсан 

семантикийн суурийг тодорхойлдог. 

how such information is represented 

internally. 

 

 

 

CIM specifies the basis for the 

semantics for the message exchange, 

as shown in Figure 25. 

 

 
 

25-р зураг − Удирдлагын төвөөс / худалдааны системээс зах зээлийн талбартай 

харилцах холбоо 
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Figure 25 − Communication from control centre / trading system to a market place 

 

6.4.7 ТЭН-үүдийг холбох зориулалттай 

харилцаа холбоо (26-р зургийг үзнэ үү) 

 

• IEC 61850-7-420 

• IEC 62746 

• IEC 61400-25 

• IEC TR 61850-90-1510 

 

G_SGCG_Standard_Report_v3.1, 8.4 нь ТЭН-

ийн Үйл ажиллагааны Системийг болон 

 6.4.7 Communication to connect 

DERs (see Figure 26) 

 

• IEC 61850-7-420 

• IEC 62746 

• IEC 61400-25 

• IEC TR 61850-90-1510 

 

G_SGCG_Standard_Report_v3.1, 8.4 

presents the DER Operation System 
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холбогдох стандартуудыг танилцуулна. 

 

 
10 Одоо бэлтгэж байгаа. Энэ хэвлэл нийтлэгдэх 

мөчид байсан үе шат: IEC/PWI 61850:2016. 

 

and related standards. 

 

 
10 Under preparation. Stage at the time of 

publication: IEC/PWI 61850:2016. 

 

 
26-р зураг – ТЭН-ийг холбох зориулалттай харилцаа холбоо 
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Figure 26 − Communication to connect DER 

 

6.4.8 Цахилгаан станцуудтай (усан, хийн, 

дулааны, салхин) харилцах холбоо, 

эсвэл эдгээр цахилгаан станцууд доторх 

харилцаа холбоо (27-р зургийг үзнэ үү) 

 

• IEC 61850-7-410 болон IEC TR 61850-

7-510 

• IEC 61970 

• IEC 61400-25 

 

Бусад харилцааны ерөнхий ойлголтуудыг 

 6.4.8 Communication to or within 

power plants (hydro, gas, thermal, 

wind) (see Figure 27) 

 

 

• IEC 61850-7-410 and IEC TR 

61850-7-510 

• IEC 61970 

• IEC 61400-25 

 

Other relationships concepts are 
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7.1.3-т тайлбарласан болно. described in 7.1.3. 

 

 
 

27-р зураг – Цахилгаан станцуудтай харилцах холбоо, эсвэл цахилгаан станцууд 

доторх харилцаа холбоо 
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Figure 27 − Communication to/or within power plants 

 

6.5 Жишиг Архитектурт зориулсан 

аюулгүй байдлын стандартын асуудлууд 

 

6.5.1 Ерөнхий зүйл 

 

Аюулгүй байдлын архитектур нь хэрэглэх 

журамд тохирох техникийн, биет болон 

зохион байгуулалтын аюулгүй байдлын 

шаардлагуудыг хангасан цахилгаан эрчим 

хүчний системийн найдвартай ажиллагааг 

 6.5 Security standard landscape for 

Reference Architecture  

 

6.5.1 General 

 

A security architecture provides a 

framework and guidance to support the 

reliable operation of power systems 

coping with technical, physical, and 

organizational security requirements 
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дэмжих зориулалттай тогтолцоо болон 

удирдамжийг олгодог. Энэ нь нууцлал, 

нэгдмэл байдал, хүртээмжтэй байдал, 

хариуцлагатай байх байдал, баталгаа зэрэг 

системийн чанарын асуудлуудыг дэмжих 

зорилготойгоор аюулгүй ажиллагааны 

удирдлагыг ашигладаг. Аюулгүй 

ажиллагааны удирдлагыг сонгохдоо 

ихэвчлэн зорилтот системийн техниктэй 

болон бизнестэй холбоотой хөрөнгө дээр 

суурилсан эрсдэл болон аюулын 

шинжилгээг тодорхойлдог. Аюулгүй 

байдлын ерөнхий архитектурын олон өөр 

асуудлын ерөнхий хийсвэр дүр зургийг 28-р 

зурагт харуулав. 

 

appropriate for the target use case. It 

uses appropriate security controls with 

the goal to maintain the system's quality 

attributes like confidentiality, integrity, 

availability, accountability and 

assurance. Appropriate security 

controls are typically determined by a 

risk and threat analysis of the target 

system based on technical and 

business related assets. Figure 28 

provides an abstract view on the 

different facets of a generic security 

architecture. 

 

 
 

28-р зураг – Аюулгүй байдлын ерөнхий архитектур 
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Figure 28 − Generic security architecture 

 

Дээр харуулсны дагуу аюулгүй байдлын 

архитектур нь ихэнхдээ зөвхөн техниктэй 

холбоотой арга хэрэгслүүдээс бүрддэггүй 

(эдгээр арга хэгсэлд: тусгайлан зориулсан 

аюулгүй байдлын арга хэмжээнүүдийн 

хэрэглээ, цахилгаан эрчим хүчний 

системийн байгууллагууд эсвэл харилцаа 

холбооны сүлжээг хамгаалахын тулд 

харилцаа холбооны протоколуудад аюулгүй 

байдлын хувилбаруудтай байх эсвэл 

аюулгүй байдлын протоколуудтай байх гэх 

мэт орно). Энэ нь боломжит техникийн 

баазыг болон цахилгаан эрчим хүчний 

системийг удирддаг ажилтнуудыг авч үзээд 

үйл ажиллагааны ерөнхий зарчмуудыг мөн 

тодорхойлдог. Түүнээс гадна одоо байгаа 

(аюулгүй байдлын) дэд бүтэцтэй харилцах 

харилцан үйлчлэл нь системийн нийт 

аюулгүй байдалд мөн нөлөөлдөг. Хамгийн 

чухал зүйл бол кибер аюулгүй байдал нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн аюулгүй 

байдалд хөндлөнгөөс оролцож 

зөрчилдөхгүй байх явдал юм. 

 As shown, a security architecture 

typically not only comprises technical 

means such as the application of 

dedicated security measures, security 

protocols or security options in 

communication protocols to secure 

power system entities or the 

communication network. It also 

describes operational guidelines 

considering the available technical base 

as well as the personnel controlling the 

power systems. Moreover, interactions 

with existing (security) infrastructures 

also affect overall system security. Most 

importantly cyber security must not 

interfere with the security of the power 

system. 
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Эрчим хүчний системийн менежментэд 

хэрэглэгддэг аюулгүй байдлын сонгосон  

стандарт болон ерөнхий зарчмын баримт 

бичигт буулган зурагласан аюулгүй 

байдлын ерөнхий архитектурыг 29-р зурагт 

харуулав. 

 

 

Figure 29 maps the generic security 

architecture to a selection of security 

standards and guidelines which are 

applicable to power system 

management. 

 
 

29-р зураг − Эрчим хүчний системийн менежментийн аюулгүй байдлын гол 

стандартууд болон ерөнхий зарчмын баримт бичгүүдийн архитектур 
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Figure 29 − Architecture of key power system management security standards and 

guidelines 

 

29-р зурагт дараах тэмдэглэлийг 

хэрэглэсэн. Үүнд: 

 

• Ерөнхий зарчим: Эдгээр баримт 

бичигт аюулгүй байдлын хэрэгжүүлэлтэд 

зориулсан ерөнхий зарчим болон шилдэг 

туршлагыг тусгасан. Энэ нь мөн хэрэгжүүлэх 

үе шатанд хэрэглэхэд боломжтой байхыг 

урьдчилан шаардсан шаардлагыг агуулж 

болно. 

• Шаардлага: Эдгээр баримт бичиг нь 

бүтээгдэхүүн, шийдэл, эсвэл үйл явцад 

тавигдах ерөнхий шаардлагуудыг агуулдаг. 

Хэрэгжүүлэлтийг тодорхойлоогүй. 

• Хэрэгжилт: Эдгээр баримт бичиг нь 

аюулгүй байдлын арга хэмжээний 

(тусгайлан хэрэгжүүлэх) хэрэгжилтийг 

тодорхойлсон. Баримт бичгийн 

нарийвчилсан түвшин нь баганын зүүн 

талаас баруун тал руу ихсэх дараалалтай 

байрлуулсныг анхаарна уу. 

• Борлуулагч: Эдгээр баримт бичигт 

бүтээгдэхүүн эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 

хамааралтай техникийн асуудлуудыг 

тусгасан. 

• Интеграцлагч: Эдгээр баримт бичигт 

техникийн дизайнд нөлөөлөх, 

борлуулагчийн үйл явцуудад хамааралтай 

(дэмжигдсэн байхыг шаардсан хэд хэдэн 

онцлаг шинж чанартай), эсвэл 

бүтээгдэхүүний харилцан нийцэж 

ажиллахыг шаардсан (жишээ нь: 

протоколын хэрэгжилтүүд) интеграцлалын 

асуудлуудыг тусгасан. 

• Ажиллуулагч /оператор/: Эдгээр 

баримт бичигт үйлчилгээний хэрэгжилт 

болон оператор компанийн байранд 

гүйцэтгэл ба хангалтыг голлон анхаарсан 

үйл ажиллагааны ба/эсвэл журмын 

асуудлуудыг тусгасан. 

 The following notation is used in Figure 

29: 

 

• Guideline: Documents provide 

guidelines and best practice for security 

implementations. This may also 

comprise pre-requisites to be available 

for the implementation. 

 

 

• Requirement: Documents 

contain generic requirements for 

products, solutions or processes. No 

implementation specified. 

• Realization: Documents define 

implementation of security measures 

(specific realizations). Note that the 

level of detail of the document raises 

from left to right side of the column. 

 

 

• Vendor: Documents address 

technical aspects relevant for products 

or components 

 

• Integrator: Documents address 

integration aspects, which have 

implications on the technical design, are 

relevant for vendor processes (require 

certain features to be supported), or 

require product interoperability (e.g., 

protocol implementations). 

 

 

• Operator: Documents address 

operational and/or procedural aspects, 

which are mainly focused on the service 

realization and provisioning on an 

operator site. 
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2-р хүснэгт нь цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежментэд зориулсан аюулгүй 

байдлыг боловсруулахад чухал ач 

холбогдолтой, ISO/IEC, IETF, NIST буюу 

СТҮХ, NERC буюу ХАЦНК-аас гаргасан гол 

стандартууд, тодорхойлолтууд болон 

ерөнхий зарчмын баримт бичгүүдийг 

агуулсан болно. 

 

 

Table 2 includes key standards, 

specifications, and guidelines from 

ISO/IEC, IETF, NIST, and NERC which 

are important for developing security for 

power system management: 

 

2-р хүснэгт − Стандартууд ба Гарын авлага 

 

Суурь стандарт / 

Ерөнхий зарчмын баримт 

бичгүүд 

 

Тайлбар 

IEC 62351 Цахилгаан эрчим хүчний системийн удирдлага болон 

холбогдох мэдээллийн солилцоо − Өгөгдөл ба 

харилцаа холбооны аюулгүй байдал. Нэмэлт мэдээлэл 

доор байгаа. 

IEC 62443 Аж үйлдвэрийн харилцаа холбооны сүлжээнүүд – 

Сүлжээ ба системийн аюулгүй байдал. Энд үндсэндээ 

3-3-р хэсэг болон 4-2-р хэсгийг эш татсан бөгөөд эдгээр 

нь системийн ба бүрэлдэхүүн хэсгийн түвшин дэх 

аюулгүй байдлын өөр өөр түвшинд зориулсан аюулгүй 

байдлын зохих арга хэмжээнүүд болон аюулгүй 

байдлын түвшнүүдийг тодорхойлдог. 

IEC 62056 Цахилгааныг тоолуураар хэмжих – Тоолуур унших, 

тариф болон ачааллыг хянахтай холбоотой өгөгдлийн 

солилцоо. Хэрэглээний давхаргад харилцсан өгөгдлийн 

нууцлалыг хамгаалах зориулалттай аюулгүй байдлын 

арга хэмжээнүүд үүнд мөн ордог. 

ISO/IEC 27002 Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлыг хангах 

аргууд – Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагатай 

холбоотой ажиллагааны дүрэм. Энэ стандартад 

Мэдээллийн Аюулгүй байдлын Менежментийн 

Системийн хэрэглээний асуудлыг тусгасан. 

ISO/IEC 27019 Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлыг хангах 

аргууд – зөвхөн эрчим хүчний салбарт хамаарах үйл 

явцын удирдлагын системд зориулсан бөгөөд ISO/IEC 

27002-т суурилсан мэдээллийн аюулгүй байдлын 

менежментийн ерөнхий зарчмууд 

ISO/IEC 19790 Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлыг хангах 

аргууд – криптографийн модулийн аюулгүй байдлын 
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шаардлагууд. Гэрчилгээжүүлэх үйл явцад 

криптографийг хэрэглэж болох бөгөөд криптографийн 

хэрэгжилтэд тавигдах тусгай шаардлагуудыг энэ 

стандартад тусгасан.  

ISO/IEC 15408 Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлыг хангах 

аргууд – МТ-ийн аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурууд. 

Үүнийг нийтлэг шалгуураар гэрчилгээжүүлэхэд 

ашиглана. 

ISO/IEC 18045 Мэдээллийн технологи – Аюулгүй байдлыг хангах 

аргууд – МТ-ийн аюулгүй байдлыг үнэлэх аргачлал 

IEEE 1686 Ухаалаг цахилгаан хэрэгслүүдийн кибер аюулгүй 

байдлын чадавхууд. Эрчим хүчний автоматжуулалтад 

ашиглах ажлын байранд суурилагдсан хэрэгслүүдийг 

дэмждэг байх шаардлагатай аюулгүй байдлын 

чадавхуудыг энэ стандартад тусгасан. 

IETF RFC 5246 Тээвэрлэлтийн давхаргын аюулгүй байдал (TLS) 

протокол. Үүнд TCP/IP дээр суурилсан аюулгүй 

байдлын протоколыг тодорхойлдог бөгөөд энэ протокол 

нь IEC 62351-т заасан хамгаалалтын олон 

сонголтуудын суурийг бүрдүүлж өгнө. 

IETF RFC 5934 Итгэлцлэлийн модны Менежментийн Протокол (TAMP) 

нь УЦХ дээрх үндэс хэсгийн гэрчилгээ (жагсаалт) гэх 

мэт итгэлцлэлийн модны менежментэд зориулсан 

протоколыг тодорхойлдог. 

IETF RFC 6407 Тайлбарын Бүлгийн Домэйн нь өргөн нэвтрүүлгийн 

харилцаа холбоонд криптографийн түлхүүрийн 

материалыг олгодог бүлэгт суурилсан түлхүүр 

менежментийн протоколыг тодорхойлдог. 

IETF RFC 6960 Онлайн гэрчилгээний төлөвийн протокол (OCSP) нь 

тодорхой хэдэн Х.509 гэрчилгээг хүчингүй болгосон 

эсэх төлөвийг лавлах үйлдлийг дэмждэг. 

IETF RFC 7030 Аюулгүй Тээвэрлэлтийн бүртгэл нь гэрчилгээ авахаар 

мэдүүлэх болон тэдгээрийг хуваарилахад ашигладаг 

протокол. 

draft-nurse-scep Энгийн Гэрчилгээгээр Бүртгэх Протокол (SCEP) нь RSA 

гэрчилгээ авахаар мэдүүлэх болон тэдгээрийг 

хуваарилахад ашигладаг протокол. 

Одоо байгаа төсөл нь түүхэн бөгөөд энэ протоколыг 

бусад стандартуудтай холбох боломж бүрдүүлэхийн 

тулд SCEP-д зориулсан түүхэн RFC-г олгох оролдлого 

хийж байгааг анхаарна уу. Түүхэн RFC-д хандсан 

онилсон энэ ажлыг “draft-gutmann-scep-00.txt” нэртэй 

шинэ төслөөр хийсэн. 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

115 

 

draft-weis-gdoi-iec62351-9 IEC 62351 стандартуудыг дэмжих GDOI протокол нь 

эрчим хүчний автоматжуулалтын хүрээнд бүлэглэлд 

суурилсан түлхүүр менежментэд хийх шаардлагатай 

сайжруулалтуудыг хангадаг. 

NIST IR 7628 Ухаалаг Сүлжээний Кибер Аюулгүй байдлын Ерөнхий 

зарчмууд 

NERC – CIP Хойд Америкийн Цахилгааны Найдвартай ажиллагааны 

Корпорац - Аюултай Дэд бүтцийн Хамгаалалт 

CIGRE – TB 427 IEC 61850-ийг ашиглан кибер аюулгүй байдлын 

шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх нөлөөлөл 

CIGRE WG D2.31 615 Цахилгаан эрчим хүчээр хангагч байгууллагуудын тоон 

системд зориулсан аюулгүй байдлын архитектурын 

зарчмууд 

CIGRE JWG B5/D2.46 603 РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ БА УДИРДЛАГЫН СИСТЕМД 

ЗОРИУЛСАН КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ БА МЕНЕЖМЕНТ 

 

 

Table 2 − Standards and Guidelines 
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6.5.2 Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

менежментэд зориулсан аюулгүй 

байдлын шаардлагуудыг мөрдөх 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийг 

ажиллуулах уламжлалт аргууд нь сүүлийн 

хэдэн арван жилд ихээхэн өөрчлөгдсөн. 

Эрчим хүчний зах зээл нь олон шинэ 

аюулыг үүсгээд байна. Учир нь 

өрсөлдөгчийнхөө мэдээллийг хулгайлснаар 

зах зээлд оролцогчийн хувьд санхүүгийн 

ашиг олох, магадгүй цахилгаан эрчим 

хүчний системийн үйл ажиллагааг 

тасалдуулах боломжтой. Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэрээс болж үүсэх хэлбэлзэл 

нь илүү нарийн урьдчилсан таамаглал 

гаргах болон илүү уудам нутаг дэвсгэрт 

үйлдвэрлэлийг зохицуулахыг шаардаж 

байна. Эрчим хүч түгээгч бус талууд ТЭН-

ийн өмчлөгч болон оператор байдаг бөгөөд 

тэдгээрийн эхний сонирхол нь сүлжээний 

найдвартай, үр ашигтай ажиллагаа биш 

байж болно. Тэгсэн хэдий ч эдгээр ТЭН-ийн 

системүүдийг мэдээлэл, харилцаа 

холбооны технологийн байгууламж дахь 

Харилцаа холбооны Технологийг ашиглан 

өргөн дэлгэр мэдээллээр дамжуулан хянаж 

зохицуулах шаардлагатай. Улс төрийн ашиг 

сонирхлоор терроризмын үйл ажиллагаа 

явуулах, дэд бүтцийг сүйтгэх зэрэг нь мөн 

илүү их тулгамдсан аюул болоод байна. 

Эдгээр аюул, халдлагын заримыг 30-р 

зурагт харуулав. 

 

 6.5.2 Evolving security requirements 

for power system management 

 

 

In addition, the traditional methods of 

operating the power system have 

changed significantly over the last 

decades. The energy market has 

imposed new threats as stolen 

information on competitors can 

financially benefit market participants 

and possibly disrupt power system 

operations. The fluctuations caused by 

renewable energy sources require more 

precise forecasting and coordination of 

generation across wider territories. DER 

are owned and operated by non-utility 

parties whose primary interests may not 

be reliable and efficient grid operations, 

and yet these DER systems must still 

be monitored and coordinated through 

widespread Information and 

Communication Technologies of ICT 

facilities. Terrorism for political gain and 

infrastructure destruction is also a 

greater threat. Some of these threats 

and attack vectors are illustrated in 

Figure 30. 
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30-р зураг – Кибер аюулгүй байдлын ердийн шаардлагууд, аюулууд болон 

халдлагын боломжит аргууд 
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Figure 30 − Typical cyber security requirements, threats, and possible attack 

techniques 

 

Үүний зэрэгцээ кибер аюулгүй байдалд 

халдагчдын сүлжээнд шургалан орох 

чадвар, нууц системд нэвтрэх эрх олж авах 

чадвар нь улам илүү нарийн болж байна. 

Сүүлийн үед гарсан кибер аюулгүй байдлын 

халдлагуудын тод жишээ бол Иран улсын 

ураны центрифугийн системд шургалан 

орсон Stuxnet болон дэлхийн олон 

цахилгаан станцад халдварласан 

“Dragonfly” нэртэй кибер аюулгүй байдлын 

хортой программ юм. “Dragonfly” хортой 

программын тусламжтайгаар халдагчид 

цахилгаан станцын үйл ажиллагааны 

өгөгдлийг харах боломжтой байсан бөгөөд 

удирдлагын команд хүртэл өгсөн байж 

болзошгүй. 

 

6.5.3 Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

үйл ажиллагааны уян хатан болон 

 At the same time, cyber security 

attackers are becoming increasingly 

sophisticated in their abilities to infiltrate 

networks and gain access to sensitive 

systems. Prime examples of recent 

cyber security attacks are the Stuxnet 

infiltration of Iranian uranium centrifuge 

systems, and the cyber security 

malware named “Dragonfly" which 

infected many power plants worldwide, 

allowing the power plant operational 

data to be monitored by the attackers, 

with the possibility that the attackers 

might have issued control commands 

as well. 

 

 

6.5.3 Resilience and security 

measures for power system 
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аюулгүй байдлын арга хэмжээ 

 

Цахилгаан эрчим хүчний систем нь өдрийн 

24 цаг, долоо хоногийн долоо хоногт 

тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулах 

шаардлагатай байдаг бөгөөд өргөн уудам 

нутаг дэвсгэрт тархсан хэрэглэгчид ба тоног 

төхөөрөмж нь уян хатан болон аюулгүй 

байдлын төгс шаардлага юм. Уян хатан 

гэдэг нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

чухал дэд бүтэц нь кибер ба биет 

халдлагаас болон тохиолдлын саатлаас 

урьдчилан сэргийлэгдсэн байхаар зохион 

байгуулагдахаас гадна ийм халдлага, 

саатлыг даван туулах, тэдгээрээс цаг тухай 

бүрт нь эргэн сэргэн хэвийн үйл 

ажиллагаандаа орох чадварыг илэрхийлнэ. 

Тиймээс кибер аюулгүй байдлын 

уламжлалт аргуудыг бүх тохиолдолд шууд 

хэрэглэх боломжгүй байдаг. Жишээлбэл 

нууцлалтай байдал, бүрэн бүтэн байдал, 

хүртээмжтэй байдал (НБХ)-тай холбоотой 

шаардлагууд нь ихэвчлэн аж ахуйн нэгжийн 

мэдээллийн системд хамаатай байдаг 

бөгөөд нууцлалтай байдал нь эдгээрээс 

хамгийн чухал юм. Хүнд нөхцөлд ажиллах 

зориулалтын коджилт болон технологийн 

шалгалт нь мэдээлэл солилцоог удаан 

хугацаанд саатуулах эх үүсвэр нь болж 

болох бөгөөд харин аюулгүй байдал нь 

системүүдийн зогсолт саатлаар 

тооцоологддог. Аюулгүй байдлын эдгээр 

арга барилуудыг цахилгаан эрчим хүчний 

системийн үйл ажиллагаанд илүү тохирох 

аргуудаар солих шаардлагатай. 

 

Уян хатан чадвар нь кибер аюулгүй байдал 

болон цахилгаан эрчим хүчний системийн 

инженерчлэлийн дизайн ба журмын 

хосолсон ажиллагааг шаардана. 

Гэрчилгээжүүлэлт, эрх олгох зөвшөөрөл 

болон хариуцлагатай байх байдалд 

тавигдах кибер аюулгүй байдлын 

operations 

 

Because power system operations must 

be 24h/7days and involve widely 

dispersed users and equipment, 

resilience is the ultimate security 

requirement. Resiliency implies that the 

power system critical infrastructure is 

designed not only to prevent malicious 

cyber and physical attacks and 

inadvertent failures, but also to cope 

with and recover from such attacks and 

failures in a timely manner. Therefore, 

traditional cyber security techniques are 

not always directly applicable. For 

example, the requirements for 

Confidentiality, Integrity, and Availability 

(CIA) are typically applied to enterprise 

information systems with confidentiality 

the most important. Heavy-duty 

encryption and verification techniques 

may cause long delays in exchanging 

information, while breaches of security 

usually are countered by shutting down 

the systems. These security 

approaches must be replaced with 

more appropriate methods for power 

system operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resilience requires a combination of 

cyber security and power system 

engineering design and procedures. 

The cyber security requirements for 

Authentication, Authorization, and 

Accountability (the 3 As) along with 

Integrity are usually more critical than 
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шаардлагын бүрэн бүтэн байдал ихэвчлэн 

уламжлалт НБХ-ын шаардлагуудаас илүү 

чухал байдаг. Гэрчилгээжүүлэлт нь 

өгөгдлийг илгээгч болон хүлээн авагч 

хоёулаа бие биенийгээ шалган магадлах 

боломжтой байдлыг бүрдүүлдэг. Эрх олгох 

зөвшөөрөл нь ихэнхдээ дүр /гүйцэтгэх 

үүрэгг/-д тулгуурласан ашиглах 

зөвшөөрлийн хяналт (ГҮТЗХ)-ыг ашигладаг 

бөгөөд хэрэглэгч (хүн эсвэл хэрэглээний 

программ) бүрд ямар давуу эрх олгохыг 

тогтоож өгдөг. Хариуцлагатай байх байдал 

(үүнийг хариуцлагын тогтолцоо гэж мөн 

нэрлэдэг) нь өгөгдлийг хүлээн авагч тус 

өгөгдлийг хүлээн авснаа үгүйсгэх 

боломжгүй, эсвэл эсрэгээрээ хүлээж 

аваагүй өгөгдлөө хүлээж авсан гэж 

мэдэгдэх боломжгүй байх байдлыг 

бүрдүүлдэг. Бүрэн бүтэн байдал нь хүлээж 

авсан өгөгдөл илгээсэн өгөгдөлтэй ижил 

байгааг баталгаажуулдаг, эсвэл ижил биш 

байгааг анхааруулан тэмдэглэдэг. 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн ихэнх 

үйл ажиллагаанд дээрхтэй адил нэн чухал 

биш боловч нууцлалтай байдал нь 

санхүүгийн эсвэл хувийн мэдээлэл зэрэг 

нууц өгөгдлийн хувьд шаардлагатай байж 

болно. Боломжтой буюу хүртээмжтэй 

байдал  нь  кибер аргуудаар гэхээсээ илүү 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

инженерчлэлийн стратеги ба үйл 

ажиллагаагаар хангагдсан (жишээ нь: тоног 

төхөөрөмжийн нөөцлөлтэй байх, тоног 

төхөөрөмж бие даан ажиллах, радио болон 

харилцаа холбооны технологи харилцан 

нийцэж ажилладаг байх, зохих сургалтанд 

хамрагдсан хэрэглэгчидтэй байх) байх 

ёстой.  

 

Гүн хамгаалалт бол маш чухал. Учир нь 

аюулгүй байдлын аргуудад нөлөөлөх 

боломжтой харилцаа холбооны аргууд 

болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд маш олон 

the traditional CIA requirements. 

Authentication ensures that both the 

sender and the receiver of data can 

verify each other. Authorization, often 

utilizing role-based access control 

(RBAC), identifies what privileges are 

assigned to each user (human or 

software application). Accountability 

(also called non-repudiation) assures 

that the receiver of data cannot deny 

receiving that data, or conversely, 

cannot claim to have received data that 

they did not receive. Integrity ensures 

that the data received is the same as 

the data sent, or is flagged as not the 

same. Although not as critical to most 

power system operations, confidentiality 

may be required for sensitive data such 

as financial or private information. 

Availability is more likely to be provided 

by power system engineering strategies 

and operations than by cyber means 

(e.g. through equipment redundancy, 

autonomous device operations, 

interoperable radio and 

communications technologies, and 

properly trained users). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defence-in-depth is critical because of 

the large variety of communication 

methods and performance 

characteristics that can affect security 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

122 

 

төрлийнх байдаг, түүнчлэн аюулгүй 

байдлын ямар ч арга хэмжээ дангаараа бүх 

төрлийн аюулаас хамгаалах боломжгүй. Гүн 

хамгаалалтыг аюулгүй байдлын 

удирдлагын хэд хэдэн давхаргад, өөр өөр 

түвшинд ашиглах хэрэглээ гэж тодорхойлох 

боломжтой. “Давхаргууд” гэдэг нь халдагч 

болон түүний бай хоёрын хооронд хэд 

хэдэн аюулгүй байдлын саад байхыг хэлдэг 

бол “түвшнүүд” гэдэг нь аливаа кибер 

системийн суурь болдог харилцаа 

холбооны дэд бүтэц дэх өөр өөр 

түвшнүүдтэй (тээвэрлэлтийн, хэрэглээний 

гэх мэт) холбоотой. Ингэснээр хэрэв 

аюулгүй байдлын нэг саадыг (жишээлбэл 

хаалган дээрх цоожийг) давбал дараагийн 

давхарга халдагчийг зогсоож болно 

(халдагчид зөв нууц үг байхгүй байх) эсвэл 

халдлагыг илрүүлэх хүртэл түүнийг 

саатуулж болно (хяналтын камертай байх 

эсвэл нууц үгийг хэт олон удаа буруу 

оруулсныг ажилчтанд дохиоллоор мэдэгдэх 

зэрэг). 

 

Гүн хамгаалалт гэдэгт мөн кибер технологи, 

инженерчлэлийн дизайны дараалсан 

хамгаалалтыг оруулж болно. Кибер аюулгүй 

байдлын арга хэмжээнүүд зарим халдлага 

эсвэл саатлаас урьдчилан сэргийлж болох 

боловч бүх халдлага, саатлаас 

сэргийлэхгүй, тиймээс цахилгаан эрчим 

хүчний инженерчлэл нь халдлагыг 

“амжилттай” даван туулах чадвартай 

системийн дизайныг гаргах хэрэгтэй. 

Жишээлбэл кибер аюулгүй байдлын бүрэн 

бүтэн байдалтай холбоотой технологи нь 

илгээгч болон хүлээн авагчийн хооронд 

өгөгдөл өөрчлөгдөөгүй гэдгийг 

баталгаажуулж болох боловч алдаатай 

өгөгдөл илгээхээс хамгаалах боломжгүй 

юм. Тиймээс хүлээн авсан өгөгдөл нь дор 

хаяж “боломжийн” бөгөөд аюултай биш 

гэдгийг хүлээн авагч мөн шалган тогтоох 

methods, as well as because no single 

security measure can counter all types 

of threats. Defence-in-depth can be 

described as the application of security 

controls in layers and at different levels. 

‘Layers” imply multiple security barriers 

between the attacker and the target, 

while “levels” relate to the different 

levels in the communications 

infrastructure underlying any cyber 

system (transport, application, etc.). 

This concept ensures that if one 

security barrier is broken (for instance 

the lock on a door), the next layer may 

prevent the attack (the attacker does 

not have the correct password) or it 

may just deter the attack until it is 

detected (such as video surveillance or 

an alarm notifies personnel that an 

excess of passwords have been 

attempted). 

 

 

 

Defence-in-depth also may entail the 

interleaving of cyber technologies and 

engineering designs. For instance, 

cyber security measures may prevent 

some but not all attacks or failures, so 

power system engineering should 

design the systems to cope with 

“successful’ attacks. As an example, 

cyber security integrity technologies 

may ensure that the data is not 

changed between sender and receiver, 

but cannot protect against invalid data 

being sent: therefore, the receiver 

should also verify that the received data 

is at least “reasonable” and not 

dangerous. 
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хэрэгтэй. 

 

Мэдээллийн технологийн ердийн системд 

гарах илүү магадлалтай гэж үздэг зарим 

аюул нь цахилгаан эрчим хүчний системийн 

үйл ажиллагааны хувьд тийм осолтой биш 

байдаг бол зарим нь илүү осолтой байдаг. 

Ямар хөрөнгийг хамгаалж байгаагаас 

шалтгаалан тодорхой аюулуудын 

чухалчлал нь өөр хоорондоо маш ялгаатай 

байх боломжтой боловч илүү осолтой 

аюулуудын заримыг дурдвал: 

 

• Ажилтны өөрийн болгоомжгүй байдал 

– ажилчид нууц үгээ өөрийн компьютерын 

дэлгэц дээр наах эсвэл хаалгыг цоожлохгүй 

орхих. 

• Хяналтыг алгасах – ажилтан аюулгүй 

байдлын арга хэмжээг салгах, үйлдвэрээс 

ирсэн нууц үгийг өөрчлөхгүй байх, эсвэл дэд 

станцын бүх тоног төхөөрөмжид нэвтрэхийн 

тулд бүгд нэг ижил нууц үг хэрэглэх. Эсвэл 

хэрэглээний программ нь аюулгүй орчинд 

байгаа гэж таамаглаад үйлдлүүдийг 

адилтган танихгүй байх. 

• Эрх олгох үйл явцыг зөрчих – бүрэн 

эрхийн зөвшөөрөлгүй хүн үйлдэл хийх; 

зарим тохиолдолд зөвшөөрөл олгох 

дүрмийг сайн мөрдүүлээгүйгээс болж, эсвэл 

дүр үзүүлэх, хулгайлах эсвэл бусад хууль 

бус арга хэрэглэснээс болж. 

• Дундын халдлага - гарц, өгөгдлийн 

сервер, харилцаа холбооны суваг, эсвэл 

төгсгөлийн бус өөр тоног төхөөрөмж 

халдлагад өртсөн бол энэхүү завсрын тоног 

төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрөх ёстой 

өгөгдлийг уншаад, цааш дамжуулахын өмнө 

өөрчилнө. 

• Нөөц бололцоо дуусах – тоног 

төхөөрөмжийг санаандгүйгээр (эсвэл 

санаатайгаар) хэт ачаалж, өөрийн үүргээ 

гүйцэтгэх боломжгүй болгох. Эсвэл 

гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусаж, 

 

 

Some of the threats that are seen as 

more likely in typical information 

technology systems are less critical for 

power system operations, while others 

are more critical. Although importance 

of specific threats can vary greatly 

depending upon the assets being 

secured, some of the more critical 

threats are: 

 

 

• Indiscretions by personnel - 

employees stick their passwords on 

their computer monitors or leave doors 

unlocked. 

• Bypass controls - employees 

turn off security measures, do not 

change default passwords, or everyone 

uses the same password to access all 

substation equipment. Or a software 

application is assumed to be in a 

secure environment, so does not 

authenticate its actions. 

• Authorization violation - 

someone undertakes actions for which 

they are not authorized, sometimes 

because of careless enforcement of 

authorization rules, or due to 

masquerade, theft, or other illegal 

means. 

• Man-in-the-middle - a gateway, 

data server, communications channel, 

or other non-end equipment is 

compromised, so the data which is 

supposed to flow through this middle 

equipment is read or modified before it 

is sent on its way. 

• Resource exhaustion - 

equipment is inadvertently (or 

deliberately) overloaded and cannot 

therefore perform its functions. Or a 
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тоног төхөөрөмжид нэвтрэх боломжгүй 

болох. Ийнхүү үйлчилгээ зогсох явдал нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийг удирдах 

гэж оролдож буй цахилгаан эрчим хүчний 

системийг оператор компанийн үйл 

ажиллагаанд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлэх 

боломжтой. 

• Хуулбарыг дахин илгээх – гэрчилгээг 

таньсан удирдлагын командыг оператор 

талбайн төхөөрөмжид (жишээ нь: таслуурт 

таслах команд) илгээх үед тус командыг 

хуулж, хэсэг хугацааны дараа тухайн 

үйлдэл шаардагдаагүй үед гэрчлэн таньсан 

мэт боловч хуулсан командыг дахин илгээх. 

 

6.5.4 Аюулгүй байдлын IEC 62351 цуврал 

стандартуудын тойм ба тэдгээрийн 

харилцан хамаарал 

 

Аюулгүй байдлын IEC 62351 цуврал 

стандартууд нь ОУЦТК-ын Жишиг 

Архитектурын тодорхой хэсгүүд дэх 

аюулгүй байдлын тодорхой шаардлагуудад 

хаяглагддаг. IEC 62351-ийн одоогийн 

тогтолцоо нь 3-р хүснэгтэд харуулсан 

стандартууд болон ерөнхий зааврын 

баримт бичгүүдээс бүрдэж байгаа. 

 

certificate expires and prevents access 

to equipment. This denial of service can 

seriously impact a power system 

operator trying to control the power 

system. 

 

 

• Replay - an authenticated control 

command is copied when it is sent by 

an operator to a field device, such as 

breaker trip. At some later time, this 

presumably authenticated but copied 

command is sent again, thus causing 

an undesired action at that time. 

 

6.5.4 Overview and correlations of 

IEC 62351 security standards 

 

 

The IEC 62351 series of security 

standards addresses specific security 

requirements in specific parts of the IEC 

Reference Architecture. The current 

IEC 62351 framework consists of the 

standards and guidelines shown in 

Table 3: 

 

3-р хүснэгт − IEC 62351 стандартуудын тойм 

 

Хэсэг Хамрах хүрээ 

IEC TS 62351-1:2007 Танилцуулга 

IEC TS 62351-2:2008 Нэр томьёоны тайлбар толь 

IEC 62351-3:2014 TCP/IP бүхий профайлуудын аюулгүй байдал нь TLS-

ийн профайлыг тодорхойлсон. 

IEC 62351-4:2018 ҮЗТ буюу MMS бүхий профайлуудын аюулгүй байдал 

нь Т-профайлд IEC 62351-3-ыг ашиглан Үйлдвэрлэлийн 

Зурвас мэдээний Тодорхойлолт (ҮЗТ буюу MMS) (ISO 

9506) бүхий профайлуудад [эдгээрт TASE.2 (ICCP), 

тээвэрлэлтийн түвшний аюулгүй байдал (Т-профайл) 

болон хэрэглээний түвшний аюулгүй байдал (Х-

профайл)-д зориулагдсан IEC 61850 орно] зориулсан 

аюулгүй байдлыг хангадаг. 
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IEC TS 62351-5 2-р 

хэвлэл:2013 

IEC 60870-5-д суурилсан болон түүнээс гаргаж авсан 

протоколуудын аюулгүй байдал нь TCP тээвэрлэлтийг 

ашиглах үед Т-профайлд IEC 62351-3-ыг ашиглан 

цуваа хувилбар (гол төлөв IEC 60870-5-101, мөн 102-р 

ба 103-р хэсгүүд) болон сүлжээлсэн хувилбаруудад 

(IEC 60870-5-104 болон DNP3) зориулсан өөр өөр 

шийдлүүдийг олгодог. 

IEC TS 62351-6:2007 IEC 61850 профайлуудын аюулгүй байдал, TCP/IP-ээр 

дамждаг MMS протокол бүхий профайл нь IEC 62351-3 

болон IEC TS 62351-4-ийг ашигладаг. TCP/IP-ээр 

дамждаг IEC 61850-ийн нэмэлт профайлууд (вэб 

үйлчилгээнүүд эсвэл ирээдүйн бусад профайлууд) нь 

IEC 62351-3-ыг ашиглах бөгөөд хэрэглээний түвшний 

аюулгүй байдалд зориулж харилцаа холбооны 

салбараас боловсруулж гаргаж болзошгүй аюулгүй 

байдлын нэмэлт арга хэмжээнүүдийг мөн ашиглана 

(эдгээр арга хэмжээ нь энэ багц стандартуудын хамрах 

хүрээнд ороогүй болно). 

IEC 62351-7:2017 Сүлжээний Менежментэд зориулсан Объектууд нь 

Сүлжээ ба системийн менежментийн өгөгдлийн 

хийсвэр объектуудын багцуудыг боловсруулсан.  

IEC TS 62351-8:2011 Дүр /гүйцэтгэх үүрэг/-д тулгуурласан нэвтрэн орох 

хяналт (IEC TR 62351-90-1: 8-р хэсэгт заасан 

үүргүүдийг ашиглах ерөнхий зарчим-ын хамт) нь Дүрд 

тулгуурласан нэвтрэн орох хяналт (ДТНХ)-д зориулсан 

үүргийн мэдээллийг Х.509-ийн нийтэд зориулагдсан 

түлхүүр болон шинж чанарын гэрчилгээнүүд ба 

программ хангамжид зориулсан форматыг, түүнчлэн 

энэ мэдээллийг хэрхэн гаргаж авах арга механизмыг 

(жишээлбэл LDAP серверээс) тодорхойлдог. Түүнээс 

гадна IEC TR 62351-90-1-т захиалгат үүргүүдийг 

тодорхойлох болон үүргээс эрх хүртэлх зураглалын 

мэдээллийг хуваарилах асуудлыг тодорхойлно. 

IEC 62351-9:2017 Түлхүүрийн менежмент нь тоон өгөгдөл болон 

харилцаа холбоог хамгаалахын тулд тоон гэрчилгээ, 

криптографийн түлхүүрийг хэрхэн үүсгэх, хуваарилах, 

хүчингүй болгох болон хэрхэн тэдгээртэй харьцахыг 

тодорхойлдог. Түүнчлэн тэгш бус хэмт түлхүүр (хувийн 

түлхүүр болон Х.509 гэрчилгээ) болон тэгш хэмт 

түлхүүр (урьдчилан хуваалцсан түлхүүр болон 

харилцах хугацааны түлхүүр)-тэй харьцах асуудлыг 

тусгасан. 

IEC TR 62351-10:2012 Аюулгүй байдлын Архитектур нь цахилгаан эрчим 
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хүчний системд зориулсан бөгөөд аюулгүй байдлын 

зайлшгүй шаардлагатай арга хэмжээнүүдэд суурилан 

аюулгүй байдлын архитектурын ерөнхий зарчмуудыг 

олгодог. 

IEC 62351-11:2016 ӨББХ буюу XML баримт бичгийн аюулгүй байдал нь 

CIM эсвэл SCL файл зэрэг XML файлын эх үүсвэрийг 

гэрчлэн таних арга механизмыг олгодог. Түүнчлэн 

нууцаар өөрчилсөн тохиолдлыг илрүүлэх арга 

механизмыг олгодог. 

IEC TR 62351-12:2016 ТЭН-тэй цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан 

уян хатан болон аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд нь 

Тархмал Эрчим хүчний Нөөцүүд (ТЭН)-тэй цахилгаан 

эрчим хүчний системийн халдлага, саатал ба 

байгалийн гамшгаас хурдан сэргэх уян хатан чадвар нь 

ижил эсвэл илүү байхын тулд кибер аюулгүй байдлын 

аргуудыг инженерчлэлийн ба/эсвэл үйл ажиллагааны 

стратегитай нэгтгэх шаардлагатайг ойлгож тусгасан уян 

хатан чадварын зөвлөмжүүдийг олгодог. 

IEC TS 62351-13:2016 Стандарт болон Тодорхойлолтод аюулгүй байдлын 

ямар сэдвийг тусгасан байх хэрэгтэйг заасан гаоын 

авлага нь боловсруулж буй баримт бичигтээ кибер 

аюулгүй байдлын асуудлыг зохих түвшинд тусгах тал 

дээр стандарт болон тодорхойлолт боловсруулагчдад 

дэмжлэг туслалцаа болох заавар зөвлөмжийг өгдөг. 

IEC 62351-14 (зорилт) Кибер аюулгүй байдлын үйл явдлыг бүртгэх ба 

мэдээлэх. Энэ нь аюулгүй байдлын үйл явдлуудыг 

бүртгэхэд тавигдах техникийн шаардлагуудыг 

тодорхойлно. Эдгээр үйл явдалд тээвэрлэлт, 

бүртгэлийн мэдээлэл болон семантик (жишээ нь: 

аюулгүй байдлын үйл явдлыг хэрхэн аюулгүй, 

найдвартай илгээж, хүлээн авах, аюулгүй байдлын үйл 

явдал эсвэл бүртгэлийг хэрхэн дамжуулж илгээх, 

бүртгэлийн талаар хэрхэн асуух гэх мэт) зэрэг орно. 

Зорилтот протокол бол syslog юм.  

 
ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичгийг гаргах асуудлыг хэлэлцэж 

байгаа. 

IEC TR 62351-90-1:2018 ДТНХ-ын гарын авлага нь захиалгат үүргүүдийн ба 

холбогдох эрхийн тодорхойлолтыг, түүнчлэн оролцогч 

талуудын хооронд энэ мэдээллийг хуваарилах 

асуудлыг тусгайлан авч хэлэлцсэн. 

IEC TR 62351-90-2:2018 Багц мэдээллийн гүн шалгалт: Одоо бэлэн байгаа 

аргуудыг судалж, ашиглахад тохиромжтой эсэхийг 
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үнэлэх, мэдээллийн урсгалд хөндлөнгийн багц оруулах 

аюулын дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх, нийт архитектурт 

нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх зардлыг тогтоох ажлуудыг 

хийсэн. 

IEC TS 62351-100-1:2018 IEC TS 62351-5 болон IEC TS 60870-5-7-той тохирч 

байгааг шалгах 

 

 

Table 3 − Overview of IEC 62351 standards 
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ОУЦТК-ын харилцаа холбооны стандартууд 

болон IEC 62351-ийн аюулгүй байдлын 

стандартуудын хооронд нэгийг харьцах 

нэгийн хамаарал байхгүй. Учир нь харилцаа 

холбооны олон стандарт нь өөр өөр 

түвшинд байх боловч суурь хэдэн 

стандартад тулгуурласан байдаг. ОУЦТК-

ын харилцаа холбооны стандартууд болон 

IEC 62351-ийн аюулгүй байдлын 

стандартууд хоорондын эдгээр харилцааг 

31-р зурагт харуулав. 

 

 There is not a one-to-one correlation 

between the IEC communication 

standards and the IEC 62351 security 

standards. This is because many of the 

communication standards rely on the 

same underlying standards at different 

layers. These interrelationships 

between the IEC communication 

standards and the IEC 62351 security 

standards are illustrated in Figure 31. 

 

 
 

31-р зураг − ОУЦТК-ын харилцаа холбооны стандартууд болон IEC 62351-ийн 

аюулгүй байдлын стандартууд хоорондын харилцаа холбоо 
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Figure 31 − Interrelationships between IEC communication standards and IEC 62351 

security standards 

 

IEC 62351-ийн өөр өөр хэсгүүдийн талаарх 

илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг D.5.2-т 

олгосон. 

 

6.6 Цахилгаан холбоонд хэрэглэдэг 

харилцаанууд 

 

6.6.1 Ерөнхий зүйл 

 

Цахилгаан эрчим хүчний аюулгүй, 

найдвартай ба эдийн засгийн ашигтай 

нийлүүлэлт нь цахилгаан холбооны хурдан, 

үр ашигтай, найдаж болох үйлчилгээтэй 

нягт уялдаатай. 

 

Цахилгаан холбооны үйлчилгээ гэдэг нь 

 More detailed information about the 

different parts of IEC 62351 is provided 

in D.5.2. 

 

6.6 Relationships applied to 

telecommunication  

 

6.6.1 General 

 

A secure, reliable and economic power 

supply is closely linked to fast, efficient 

and dependable telecommunications 

services. 

 

 

A telecommunications service is any 
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цахилгаан холбооны системээр дамжуулан 

үзүүлж буй цахилгаан холбооны сүлжээний 

аливаа үйлчилгээг хэлнэ. Цахилгаан 

холбооны систем гэдэг нь бүгдийг нэгтгэсэн 

хэлбэрт оруулахын тулд хоорондоо 

холбоотой, харилцан нийцэж ажиллах 

чадвартай цахилгаан холбооны бие даасан 

сүлжээнүүд болон цахилгаан холбооны 

төгсгөлийн цэгүүдийн нэгтгэл юм. 

 

Дээр дурдсан хүлээгдэж буй 

үйлчилгээнүүдийг дэмжихийн тулд 

шаардагдах цахилгаан холбооны 

системүүдийн төлөвлөлт ба хэрэгжүүлэлт 

нь цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

системийг барьж байгуулахтай ижил 

хэмжээний анхаарлыг шаардана. 

 

Цахилгаан холбооны сүлжээнүүдийн өөр 

өөр төрлийг ангилах нэг арга бол 

дамжуулалтын арга юм: 

 

• Утасгүй: агаараар дамждаг харилцаа 

холбоо 

• Холбооны шугам: цахилгаан 

холбооны үйлчилгээнд тусгайлан зориулсан 

кабелиар дамждаг харилцаа холбоо 

• Цахилгаан дамжуулах шугам: 

цахилгаан эрчим хүч дамжуулахад 

зориулсан боловч өгөгдөл дамжуулахад мөн 

ашигладаг кабелиар дамждаг харилцаа 

холбоо. 

 

Утасгүй харилцаа холбоо нь тухайн улсын 

эсвэл бүс нутгийн эрх зүйн зохицуулалтыг 

(жишээлбэл Европт үйлчилдэг Цахилгаан 

холбооны 99/05/CE захирамж, АНУ-ын 

ХЭХЗХ) дагаж мөрдөх шаардлагатай байж 

болно. 

 

Ухаалаг Сүлжээний харилцаа холбооны 

архитектур/технологийн хувьд, салбарын 

байгууллагуудаас (жишээлбэл IETF, IEEE, 

service provided by a 

telecommunications network through a 

telecommunications system. A 

telecommunications system is a 

collection of individual 

telecommunications networks and 

telecommunication end points capable 

of interconnection and interoperation to 

form an integrated whole. 

 

The planning and implementation of 

telecommunications systems, needed 

to support the expected services 

mentioned above, requires the same 

care as the installation of the power 

supply system themselves. 

 

 

One way to categorize the different 

types of telecommunications networks 

is by means of transmission: 

 

• Wireless: communication 

through the air 

• Wire line: communication 

through cable dedicated to 

telecommunications services 

• Powerline: communication 

through cable designed for electric 

power transmission, but used for 

carrying data too. 

 

 

Wireless communications may have to 

comply with local or regional regulations 

(such as the Telecommunication 

Directive 99/05/CE for Europe and 

FERC in USA). 

 

 

For Smart Grids communication 

architecture/technology, products based 

on specifications from industry 
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Дэлхий нийтийн вэбийн холбоо W3C) 

гаргасан тодорхойлолтууд дээр суурилсан 

бүтээгдэхүүнүүдийг, ялангуяа IP болон вэб 

үйлчилгээний чиглэлээр өргөн нэвтрүүлсэн 

явдал юм. Доорх хэсэгт байгаа 

стандартууд/тодорхойлолтуудын 

жагсаалтад зах зээлийн шаардлагуудыг 

хангадаг стандартууд/тодорхойлолтууд 

орсон болно. 

 

Ухаалаг Сүлжээний өгөгдлийг дамжуулж, 

хүргэхийн тулд Ухаалаг Сүлжээний 

зорилтот хэрэглээнүүдээс хамааран 

цахилгаан холбооны сүлжээний өөр өөр 

төрлүүдээс, түүнчлэн өөр өөр 

дамжуулалтын технологийг ашигладаг 

цахилгаан холбооны сүлжээнүүдийн 

цуглуулгуудаас сонгож болно. 

 

Ухаалаг Сүлжээнд зориулж сүлжээний 

дараах төрлүүдээс хэрэглэх боломжтой. 

Үүнд: 

 

• (A) Үйлдвэрийн талбайн хүрээнд 

ашиглах зориулалттай Талбайн Сүлжээ 

 

Энэ нь Ухаалаг Сүлжээний хүрээнд (бөөн 

эсвэл тархай) цахилгаан эрчим хүч 

үйлдвэрлэлд технологийн процессийн 

удирдлагын тоног төхөөрөмжүүдийг хооронд 

нь холбоход голдуу ашиглагддаг сүлжээ. 

 

• (B) Хэрэглэгч Нэвтрэх Сүлжээ 

 

үйлчлүүлэгчийн үл хөдлөх хөрөнгө (гэр, 

барилга, байгууламж)-д өргөн зурвасаар 

нэвтрэх ерөнхий боломжийг (үүнд интернет 

орох боловч түүгээр хязгаарлагдахгүй) 

олгодог сүлжээ. Эдгээр сүлжээ нь эрчим хүч 

түгээгч байгууллагын дэд бүтцийн нэгэн 

хэсэг биш, харилцаа холбооны үйлчилгээ 

үзүүлэгчдийн сүлжээ байдаг боловч 

хэрэглэгчийн үл хөдлөх хөрөнгийн хэсгийг 

consortia (e.g. the IETF, IEEE, World 

Wide Web Consortium W3C) have 

been deployed widely, notably in the 

area of IP protocols and web services. 

In the below section, the list of 

standards/specifications takes into 

account the ones which fulfil market 

requirements. 

 

 

Depending on the Smart Grids target 

applications, different types of 

telecommunications networks and also 

collections of telecommunications 

networks using different transmission 

technologies may be selected in order 

to transmit and deliver Smart Grids 

data. 

 

The following network types could be 

defined for the Smart Grids: 

 

 

• (A) Industrial Fieldbus Area 

Network 

 

network that interconnects process 

control equipment mainly in power 

generation (bulk or distributed) in the 

scope of Smart Grids. 

 

 

• (B) Subscriber Access Network 

 

network that provides general 

broadband access (including but not 

limited to the internet) for the customer 

premises (homes, building, facilities). 

They are usually not part of the utility 

infrastructure and provided by 

communication service providers, but 

can be used to provide communication 

service for Smart Grids systems 
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(тухайлбал Ухаалаг тоолуурын систем 

болон Томсгон нэгтгэсэн хэрэглэгчдийн 

менежмент зэрэг) хамарсан Ухаалаг 

Сүлжээний системд харилцаа холбооны 

үүргийг гүйцэтгэх боломжтой.  

 

• (C) Гэр ба Барилгын шинийг нэгтгэсэн 

Сүлжээ 

 

гэр/барилгын холбооны хэсгүүдийг ба дэд 

системүүдийг хооронд нь холбож, гэр эсвэл 

барилгын менежментийн систем эсвэл дэд 

системийг бүрдүүлдэг сүлжээ 

 

• (D) Хөршийн сүлжээ 

 

түгээлтийн түвшинд түгээлтийн дэд 

станцууд болон эцсийн хэрэглэгчдийн 

хооронд байдаг сүлжээ. Энэ сүлжээ нь 

“сүүлийн километрийн” буюу хөршийн 

сүлжээний түвшинд ажилладаг, тусгайлан 

барьж байгуулсан нэг буюу түүнээс олон 

тооны сүлжээнээс бүрддэг. Жишээлбэл, 

Тоолуур, түгээлтийн автоматжуулалт, 

цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цэнэглэхэд 

зориулсан олон нийтийн дэд бүтцэд эдгээр 

сүлжээг ашиглаж болно. 

 

• (E) Олон талт үйлчилгээний гэдрэг 

холбоо бүхий Сүлжээ 

 

Түгээлтийн түвшний дээд шатлалд байдаг 

сүлжээ. Энэ дээд шатлал нь олон талт 

үйлчилгээ үзүүлдэг, дэд давхаргын төрөл 

бүрийн сүлжээнүүдийг нэгтгэдэг бөгөөд 

гэдрэг холболтыг дараах хоёр байдлаар 

бүрдүүлдэг. Үүнд удирдлагын төвүүдтэй 

буцаад шууд холбогдох эсвэл дэд станцын 

түвшинд ухаалаг түгээлтийг дэмжихийн тулд 

анхдагч дэд станцуудтай шууд холбогдох 

холболт орно. Энэ нь түгээлтийн түвшний 

ухаалаг түгээлтэд зориулсан ижил түвшин 

хоорондын эсвэл төв ба салбар хоорондын 

covering the customer premises like 

Smart Metering and Aggregated 

prosumers management. 

 

 

• (C) Home and Building 

integration bus Network 

 

network that interconnects 

home/building communicating 

components and sub-systems to form a 

home or building management sub-

system or system 

 

• (D) Neighbourhood network 

 

network at the distribution level 

between distribution substations and 

end users. It is composed of any 

number of purpose-built networks that 

operate at what is often viewed as the 

“last mile” or Neighbourhood Network 

level. These networks may service 

metering, distribution automation, and 

public infrastructure for electric vehicle 

charging, for example. 

 

 

• (E) Multi-services backhaul Network 

 

network at the distribution level upper 

tier, which is a multi-services tier that 

integrates the various sub layer 

networks and provides backhaul 

connectivity in two ways: directly back 

to control centres or directly to primary 

substations to facilitate substation level 

distributed intelligence. It also provides 

peer-to-peer connectivity or hub and 

spoke connectivity for distributed 

intelligence in the distribution level. This 

network may serve Advanced Metering 

or Distribution Automation types of 
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холболтыг мөн бүрдүүлдэг. Энэ сүлжээ нь 

Дэвшилтэт Тоолуурын систем эсвэл 

Түгээлтийн Автоматжуулалтын төрлийн 

үйлчилгээ үзүүлж мөн болно. 

 

• (F) дэд станц доторх доод төгсгөлийн 

сүлжээ 

 

хоёрдогч дэд станцууд эсвэл ДХ/НХ-ийн 

трансформатор доторх сүлжээ. Энэ сүлжээ 

нь ихэвчлэн мэдээлэл цуглуулах 

төхөөрөмжүүд (RTU), таслуурууд болон 

цахилгаан эрчим хүчний чанарын өөр өөр 

мэдрэгчүүдийг холбодог. 

 

• (G) Дэд станц доторх сүлжээ 

 

түгээлтийн анхдагч дэд станц доторх эсвэл 

дамжуулах дэд станц доторх сүлжээ. Зайн 

реле хамгаалалт зэрэг хугацааны хоцролт 

багатай нэн чухал функцүүдэд энэ сүлжээг 

хэрэглэдэг. Дэд станц дотроо эдгээр сүлжээ 

нь нэгээс гурван шийнээс бүрдэж болно 

(систем шийн, процессийн шин, олон талт 

үйлчилгээ үзүүлдэг шийн). 

 

• (H) Дэд станцууд хоорондын сүлжээ 

 

дэд станцуудыг хооронд нь болон 

удирдлагын төвүүдтэй харилцан холбодог 

сүлжээ. Эдгээр сүлжээ нь том талбайг 

эзэлсэн сүлжээ байдаг бөгөөд хугацааны 

хоцролт болон хурдан хариу өгөх чадварын 

хувьд өндөр зэрэглэлийн гүйцэтгэлтэй байх 

хатуу шаардлагатай байдаг. Түүнээс гадна 

эдгээр сүлжээний хэмжээг өөрчлөх 

боломжийн хувьд маш уян хатан байх 

шаардлагатай байдаг бөгөөд газар зүйн 

хүндрэлээс шалтгаалан хэд хэдэн өөр 

дамжуулах аргыг ашиглаж, олон талт 

нэгтгэсэн топологиудтай байхыг шаардах 

боломжтой. Системийн удирдлагын 

шатлалын сүлжээнүүд нь ХМУС, СБХС, үйл 

services. 

 

 

 

 

• (F) Low-end intra-substation network 

 

 

network inside secondary substations 

or MV/LV transformer station. It usually 

connects Remote Terminal Unit RTUs, 

circuit breakers and different power 

quality sensors. 

 

 

• (G) Intra-substation network 

 

network inside a primary distribution 

substation or inside a transmission 

substation. It is involved in low latency 

critical functions such as tele-protection. 

Internally to the substation, the 

networks may comprise from one to 

three buses (system bus, process bus, 

and multi-services bus). 

 

• (H) Inter-substation network 

 

network that interconnects substations 

with each other and with control 

centres. These networks are wide area 

networks and the high end performance 

requirements for them can be stringent 

in terms of latency and burst response. 

In addition, these networks require very 

flexible scalability and due to 

geographic challenges they can require 

mixed physical media and multiple 

aggregation topologies. System control 

tier networks provide networking for 

SCADA, SIPS, event messaging, and 

remote asset monitoring telemetry 

traffic, as well as peer-to-peer 
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явдал /тохиолдол/-ын зурвас мэдээ 

илгээхэд болон алслагдмал хөрөнгийг хянах 

теле хяналтын ачааллын бөөгнөрлөөс гадна 

зайн реле хамгаалалт болон дэд станцын 

түвшний ухаалаг түгээлтэд зориулсан ижил 

түвшин хоорондын холболтыг бүрдүүлдэг. 

 

• (I) Удирдлагын Төв / Мэдээллийн Төв 

доторх сүлжээ 

 

Эрчим хүч түгээгчийн мэдээллийн төв болон 

удирдлагын төв гэсэн эрчим хүч түгээх хоёр 

өөр төрлийн байгууламж доторх сүлжээ:. 

Тэд логикийн нэг ижил шатлалын түвшинд 

байдаг боловч нэг ижил сүлжээнд 

байдаггүй. Учир нь аж ахуйн нэгжийн бодит 

хугацааны системд холбогддоггүй 

мэдээллийн төвтэй харьцуулахад 

удирдлагын төвүүд бол бодит хугацааны 

системд холбогдохтой холбоотой болон 

аюулгүй байдалтай холбоотой маш их 

ялгаатай шаардлагуудыг хангасан байдаг. 

Энэ хоёр төрөл хоёулаа байгууламж доторх 

системүүд болон системийн удирдлага, 

эрчим хүч түгээгчийн шатлалын сүлжээнүүд 

зэрэг гаднын сүлжээнүүдтэй холбогдох 

холболтыг хангаж өгдөг. 

 

• (J) Суурь Сүлжээ 

 

аж ахуйн нэгж хоорондын эсвэл кампус 

/дээд сургуулийн сүлжээ/-ын сүлжээнүүд. 

Үүнд интернетийн үндсэн сүлжээ болон 

удирдлагын төвүүд хоорондын сүлжээ орно. 

 

• (K) Үйл ажиллагааны Гэдрэг холбоо 

бүхий Сүлжээ 

 

гол төлөв алслагдсан үйл ажиллагаа 

/процесс/-г дэмжихийн тулд олон нийтийн 

эсвэл хувийн дэд бүтцийг ашиглах 

боломжтой сүлжээнүүд. Тэд ихэвчлэн өргөн 

уудам нутаг дэвсгэр, бүс нутгийг (бүс эсвэл 

connectivity for tele-protection and 

substation-level distributed intelligence. 

 

 

 

 

 

• (I) Intra-Control Centre / Intra-Data 

Centre network 

 

network inside two different types of 

facilities in the utility: utility data centres 

and utility control centres. They are at 

the same logical tier level, but they are 

not the same networks, as control 

centres have very different 

requirements for connection to real time 

systems and for security, as compared 

to enterprise data centres, which do not 

connect to real time systems. Each type 

provides connectivity for systems inside 

the facility and connections to external 

networks, such as system control and 

utility tier networks. 

 

 

 

 

• (J) Backbone Network 

 

inter-enterprise or campus networks, 

including backbone Internet network, as 

well as intercontrol centre networks. 

 

 

• (K) Operation Backhaul Network 

 

 

networks that can use public or private 

infrastructures, mostly to support 

remote operation. They usually inter-

connect network devices and/or 

subsystems to the “Operation level” 
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улсыг) хамран сүлжээний хэрэгслүүд 

ба/эсвэл дэд системүүдийг “Үйл 

ажиллагааны түвшин”-тэй холбодог. 

 

Ухаалаг Сүлжээний өөр өөр сүлжээнүүдийг 

УСАА-т буулгасан зураглалыг 32-р зурагт 

харуулав. Хэрвээ тойрог нь бүсийн заагийг 

шүргэж байгаа бол тухайн сүлжээний төрөл 

нь шүргэж буй бүстэй харилцах 

интерфейсийг дэмжих боломжтой гэсэн үг. 

over a wide area (region or country). 

 

 

Figure 32 provides a mapping of the 

different Smart Grids networks to the 

SGAM model. Where a circle is tangent 

to a zone, this means that the 

corresponding network type can 

support the interface with the tangent 

zone. 

 

 
 
1-р ТАЙЛБАР: Эдгээр хүрээ нь зураглалын жишээ бөгөөд бизнесийн бүх загварт норматив 

болгон хэрэглэх боломжгүй. 

 

2-р ТАЙЛБАР: Дэмждэг хэрэглээнийхээ эцсийн цэгээс эцсийн цэг хүртэлх холболтыг 

бүрдүүлэхийн тулд 32-р зурагт орсон дэд сүлжээнүүд нь (шаардлагатай газруудаараа) 

хоорондоо харилцан холбогдсон байгаа гэж үзнэ. Виртуал хувийн сүлжээ (VPN), гарц болон галт 

хана нь сүлжээний аюулгүй байдлыг эсвэл виртуал болгохыг баталгаажуулах арга хэрэгсэл 

болох боломжтой. Аюулгүй байдлын эдгээр арга хэмжээг аюул ба эрсдэлийн шинжилгээ дээр 

үндэслэн тодорхойлдог (7.6.2-ыг үзнэ үү). 

 

32-р зураг – Харилцаа холбооны сүлжээнүүдийг УСАЗ дээр буулгасан зураглал 
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NOTE 1 These areas are a mapping example 3nd cannot be normative to all business models. 

 

NOTE 2 It is assumed that sub-networks depicted in Figure 32 are interconnected (where needed) to provide 

end-to-end connectivity to applications they support. VPNs. Gateways and firewalls could provide means to 

ensure network security or virtualization. These security measures are determined based on a threat and risk 

analysis (see 

7.6.2). 

 

Figure 32 − Mapping of communication networks on SGAM 

 

6.6.2 Харилцаа холбооны төрөл бүрийн 

технологиудыг Ухаалаг Сүлжээний дэд 

сүлжээнүүдэд хэрэглэх боломжийн 

талаарх мэдээлэл 

 

Хэрэглэх боломжийн талаарх мэдээллийг 4-

р хүснэгтэд үзүүлсэн бөгөөд 6.6.1-т тусгасан 

Ухаалаг Сүлжээний дэд сүлжээнүүдэд 

хэрэглэгдэх харилцаа холбооны 

стандартчилагдсан технологиудыг заасан 

 6.6.2 Applicability statement of 

communication technologies to the 

Smart Grids subnetworks 

 

 

Table 4 provides an applicability 

statement indicating the standardised 

communication technologies to the 

Smart Grids sub-networks depicted in 

the 6.6.1. The choice of a technology 
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болно. Дэд сүлжээнд хэрэглэх технологийн 

сонголтыг хэрэгжүүлэлтийн үе шатанд 

хийхээр үлдээсэн бөгөөд эдгээрийг 

нэвтрүүлэх үед гарах төрөл бүрийн 

хязгаарлалтуудын тооцоонд авч үзэх 

хэрэгтэй. 

 

M.490 Аргачлалын Ажлын Хэсэг АХ (2012 

онд) болон ЕЦТСХ-ны Стандартуудын 

Багцын АХ-ээс (2014 онд) гаргасан 4-р 

хүснэгтэд дараах мэдээллийг агуулсан 

болно. Үүнд: 

 

1) СББ тус бүрээс тодорхой 

технологиудын жагсаалтыг нэвтрүүлсэн; 

2) УСАА-ын харилцаа холбооны 

хүртээмжтэй байгаа /боломжтой/ дэд 

сүлжээнүүдийг жагсаасан; 

3) Өнөө үед гол төлөв хэрэглэж байгаа 

технологийг бараан ногоон өнгөтэй тэгш 

өнцөгтөөр, хэрэглэх боломжтой технологийг 

цайвар ногоон тэгш өнцөгтөөр, хэрэглэхгүй 

байгаа технологийг цагаан тэгш өнцөгтөөр 

тэмдэглэсэн. 

 

for a sub-network is left to 

implementations, which need to take 

into account a variety of deployment 

constraints. 

 

 

 

Extracted from the M.490 Methodology 

Working Group WG (in 2012) and the 

CENELEC Set of Standards WG (in 

2014), Table 4 provides the following 

information: 

 

1) From each SDO, a certain list of 

technologies are introduced; 

2) The available SGAM 

Communications sub-networks are 

listed; 

3) The dark green rectangle 

indicates what is currently mostly used, 

light green rectangle indicates what is 

potentially used and white rectangle 

indicates what is not used. 

 

4-р хүснэгт – УСАЗ-ын харилцаа холбооны дэд сүлжээнүүдийн функцэд 

хэрэглэх СББ-уудын технологиуд 
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Table 4 – Technologies covered by SDOs in function of SGAM communications Sub-

Networks 
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Харилцаа холбооны давхаргын 

профайлууд 

 

Ерөнхийдөө, профайл гэдэг нь нэгэн зүйл 

(жишээ нь: стандарт, тодорхойлолт эсвэл 

стандартууд/тодорхойлолтуудын багц)-ийн 

дэд хэсгийг тодорхойлдог. Профайл нь 

харилцан нийцэж ажиллах байдлыг 

боломжтой болгодог, тиймээс дараах 

аргаар тодорхой нэгэн интеграцын 

даалгаврын нарийн төвөгтэй байдлыг 

багасгахын тулд ашиглах боломжтой. Үүнд: 

 

• Стандартуудын зайлшгүй 

шаардлагатай агуулгыг сонгох эсвэл түүгээр 

хязгаарлах, жишээлбэл тухайн профайлын 

хүрээнд ашиглахгүй сонголтуудыг хасах 

• Тодорхойлсон параметрүүдэд 

 Communication layer profiles 

 

 

Generally a profile defines a subset of 

an entity (e.g. standard, specification or 

a suite of standards/specifications). 

Profiles enable interoperability and 

therefore can be used to reduce the 

complexity of a given integration task 

by: 

 

 

 

• Selecting or restricting standards 

to the essentially required content, e.g. 

removing options that are not used in 

the context of the profile 

• By setting specific values to 
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(давтамжийн зурвасууд, хэмжигдэхүүнүүд 

гэх мэтэд) тодорхой утгуудыг тогтоож өгөх 

 

Харилцаа холбооны стандартуудын 

стандарт профайлд тодорхой нэгэн 

нэвтрүүлэх архитектурт хамаатай харилцаа 

холбооны чадваруудын сонголт орсон байж 

болно. Цаашилбал, профайл нь харилцан 

нийцэж ажиллах байдлыг дэмжихийн тулд 

тохиолдлуудыг (жишээ нь: тодорхой 

хэрэгслийн төрөл) болон журмыг (жишээ нь: 

програмчлагдах боломжтой логик, зурвас 

мэдээний дараалал) тодорхойлж болно.  

 

Профайл нь мөн шинэ технологиудыг 

нэвтрүүлэх асуудлыг хөнгөвчлөхийн тулд 

инженерчлэлийн гарын авлагуудыг хангаж 

болно. 

 

6.7 Харилцан нийцэж ажиллах чадвар 

 

Ухаалаг Сүлжээг системийнх нь хувьд 

бүхэлд нь шинээр инженерчлэх боломжгүй 

юм. Ухаалаг Сүлжээний хөгжил нь 

хувиргалтын үйл явцыг ихэнхдээ дагадаг. 

Энэ нь нэг талаас бизнесийн загварууд 

болон дүр /гүйцэтгэх үүрэг/-ийг, нөгөө 

талаас техникийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

болон архитектурын бүтцүүдийг одоогийн 

“хуучирсан” төлөвөөс “Ухаалаг Сүлжээнд” 

хувиргана гэсэн үг. Системийн хамрах хүрээ 

болон эдийн засгийн ач холбогдлоос болж 

үйл ажиллагаанд саатал гарах, ялангуяа 

системийн архитектурын ба функцийн 

төлөвлөлт буруу хийгдвэл өндөр зардал 

гарах магадлалтай. Сайн бүтэц зохион 

байгуулалттай шилжилтийн үйл явцаар явах 

боломжийг бүрдүүлэхийн тулд Ухаалаг 

Сүлжээний болон одоогийн системийн 

шаардлагуудыг зохих загвар ашиглан 

задлан шинжлэх шаардлагатай. Ухаалаг 

Сүлжээний ихэнх тоног төхөөрөмж нь олон 

улсын, үндэсний эсвэл бүс нутгийн 

defined parameters (frequency bands, 

metrics, etc.) 

 

A standard profile for communications 

standards may contain a selection of 

communication capabilities applicable 

for specific deployment architecture. 

Furthermore a profile may define 

instances (e.g. specific device types) 

and procedures (e.g. programmable 

logics, message sequences) in order to 

support interoperability. 

 

 

It may also provide a set of engineering 

guidelines to ease the deployment of 

new technologies. 

 

 

6.7 Interoperability 

 

The Smart Grids as a system cannot be 

engineered from the ground up. 

Instead, Smart Grids development is 

most likely to follow transformation 

processes. This means that business 

models as well as roles on one hand, 

and technical components and 

architectural structures on the other 

hand, are to be transformed from the 

current “legacy" state into the “Smart 

Grids”. Due to the scale of the system 

and its economic importance, failures in 

operation and especially architectural 

and functional planning of the system, 

potentially induce high costs. In order to 

enable a well-structured migration 

process, the requirements for the Smart 

Grids and the current system have to 

be decomposed using an appropriate 

model. Although the majority of Smart 

Grids equipment is based on 

(inter)national or regional standards, 
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стандартуудад суурилсан төхөөрөмж байгаа 

боловч Ухаалаг Сүлжээнүүдийн дэд 

бүтэцтэй харилцан нийцэж ажилладаг үр 

дүнд хүрээгүй байна. Энэ нь зарим талаар 

харилцан нийцэж ажиллах чадвар гэж юуг 

хэлэх вэ, ямар ач холбогдолтой байна гэж 

тооцож болох вэ, бий болгохын тул юу хийх 

хэрэгтэй вэ гэдэг тал дээр үл ойлголцсонтой 

холбоотой байсан. Ухаалаг Сүлжээний 

системийн харилцан нийцэж ажиллах 

чадвартай байх гол түлхүүр нь 

нарийвчилсан тодорхойлолтуудын дагуу 

стандартуудыг ашиглах болон туршилт хийх 

явдал юм. 

 

Тиймээс цахилгааны биет дэд бүтцэд 

МХХТ-ийн улам олон бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

нэмэгдэхийн хэрээр Ухаалаг Сүлжээний уян 

хатан, найдвартай ба аюулгүй дэд бүтцийн 

гол шаардлага нь харилцан нийцэж 

ажиллах чадвар болж байна. Ухаалаг 

Сүлжээний системийн харилцан нийцэж 

ажиллах чадварт хүрэх арга зам нь 

профайлуудын хэрэглээний хүрээнд 

системийн тодорхойлолтууд,  

стандартуудыг ашиглах болон туршилт хийх 

явдал юм. 

 

7  Жишиг Архитектурыг ашиглах 

 

7.1 Ерөнхий зүйл 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

мэдээллийн солилцоонд зориулсан Жишиг 

Архитектур нь хэрэглэгчдэд (төрийн 

зохицуулагч байгууллагууд, эрчим хүч 

түгээгч, борлуулагч, интеграцлагч, 

стандартчиллын мэргэжилтнүүд) ерөнхий 

зааврыг өгөх бөгөөд тодорхой 

шаардлагуудад тулгуурласан бие даасан 

шийдэл ба ерөнхий санаа /концепц/-ны 

дизайныг гаргахад туслах боломжтой.  

 

this has not resulted in an interoperable 

Smart Grids infrastructure yet. This is 

partly due to misunderstanding of what 

interoperability means, what can be 

expected from it and what should be 

done to realize it. Key to reaching 

Smart Grids system interoperability is 

through detailed specifications, use of 

standards and testing. 

 

 

 

 

 

 

Therefore, as more and more ICT 

components are being connected to the 

physical electrical infrastructure, 

interoperability is a key requirement for 

a robust, reliable and secure Smart 

Grids infrastructure. The way to achieve 

Smart Grids system interoperability is 

through system specifications, through 

use of standards, and through testing 

under applications of profiles. 

 

 

 

7  Use of Reference Architecture 

 

7.1 General 

 

The Reference Architecture for power 

system information exchanges provides 

a guideline for users (regulators, utility, 

vendor, integrator, standardization 

experts) and can assist in designing 

individual solutions and concepts based 

on specific requirements. 
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7.2 Аж ахуйн нэгжийн Архитектурыг 

боловсруулах 

 

7.2.1 Ерөнхий зүйл 

 

ОУЦТК-ын Жишиг Архитектур нь Объектын 

Менежментийн Бүлгийн тодорхойлсноор 

Загварт Суурилсан Архитектурын арга 

барилтай нийцдэг. 

 

7.2.2 Загварт Суурилсан Архитектур 

 

ЗСА нь МТ-ийн системийн 

тодорхойлолтуудад хандах арга замыг 

тодорхойлдог бөгөөд энэ арга зам нь 

системийн функцийн тодорхойлолтуудыг 

тодорхой технологийн тавцан дээр тухайн 

функцийг хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлэлтийн 

тодорхойлолтуудаас салгадаг юм. Үүний 

тулд ЗСА нь загваруудад зориулсан 

архитектурыг тодорхойлдог. Энэ архитектур 

нь загвар хэлбэрээр илэрхийлсэн 

тодорхойлолтуудыг бүтцэд оруулах ерөнхий 

зарчмуудыг олгодог. 

 

ЗСА-ын арга зам болон түүнийг дэмждэг 

стандартууд нь туслах зураглалын 

стандартуудаар дамжуулан янз бүрийн 

тавцангууд дээр эсвэл цэгийн зураглалаар 

дамжуулан тусгай тавцанд хэрэгжих 

тодорхой системийн функцийн нэг ижил 

загварыг зөвшөөрөх ба загварт нь яг 

тохирох төрөл бүрийн хэрэглээнүүд 

холбогдсон байх, интеграц ба харилцан 

нийцэж ажиллах чадвартай болох 

боломжийг бүрдүүлэх, технологийн өөр өөр 

тавцангууд ашиглагдах ба болихын хэрээр 

системийн хувьслыг дэмжих замаар өөр өөр 

хэрэглээнүүдийг нэгтгэх боломжийг олгодог. 

 

ЗСА-ын удирдамжийн 2.0-р найруулгад 

тайлбарласнаар “ЗСА нь биет, зохион 

байгуулалтын болон МТ-ийн системүүдийн 

7.2 Development of Enterprise 

Architecture  

 

7.2.1 General 

 

The IEC Reference Architecture is 

aligned with the Model Driven 

Architecture approach as defined by the 

Object Management Group. 

 

7.2.2 Model Driven Architecture 

 

The MDA defines an approach to IT 

system specifications that separates the 

specifications of system functionality 

from the specifications of the 

implementation of that functionality on a 

specific technology platform. To this 

end, the MDA defines an architecture 

for models that provides a set of 

guidelines for structuring specifications 

expressed as models. 

 

 

 

The MDA approach and the standards 

that support it allow the same model 

specifying system functionality to be 

realized on multiple platforms through 

auxiliary mapping standards, or through 

point mappings to specific platforms, 

and allow different applications to be 

integrated by explicitly relating their 

models, enabling integration and 

interoperability and supporting system 

evolution as platform technologies 

come and go. 

 

 

 

As explained in MDA Guide rev. 2.0, 

“MDA provides an approach for deriving 

value from models and architecture in 
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нийт ашиглалтын хугацааг дэмжихдээ 

загвар болон архитектураас гаргаж авах 

утгыг олох”11 арга замыг хангадаг. ЗСА-ын 

арга нь шаардлагуудаас авахуулаад 

бизнесийн загвар, технологийн 

хэрэгжүүлэлт хүртэлх бүх зүйлийг 

төлөөлдөг бөгөөд дэмждэг. ЗСА-ын 

загварыг ашигласнаар том системийн иж 

бүрдлийг, түүнчлэн байгууллагууд, хүмүүс, 

техник хангамж, программ хангамж 

хоорондын харилцаа ба хамтын ажиллагааг 

илүү сайн зохицуулах боломжийг олгоно. 

 

 
11 Энэ өгүүлбэрийн хувьд “систем” гэдэг нь 

хэсгүүдийн аливаа зохион байгуулалт болон 

тэдгээрийн хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг 

бүхэлд нь хэлнэ. Нийт аж ахуйн нэгж, үйл явц, 

мэдээллийн бүтцүүд эсвэл МТ-ийн системүүд зэрэг 

бүх түвшний дизайнууд үүнд орно.  

 

ЗСА-ын үндсэн онцлог бол тэрээр салбарын 

стандартуудыг ашиглан загваруудын бүтэц, 

семантик болон тэмдэглэгээг тодорхойлох 

явдал юм. Эдгээр стандарттай тохирч буй 

загварууд нь ЗСА-ын Загварууд болно. ЗСА-

ын загваруудыг дараа нь баримт бичиг 

боловсруулах, ололт бүтээлийн 

үзүүлэлтүүд, системийн тодорхойлолтууд, 

технологийн хиймэл бүтээгдэхүүнүүд 

(жишээлбэл эх код) болон гүйцэтгэх 

боломжтой системүүдийг бий болгоход 

ашиглах боломжтой. 

 

7.2.3 Нээлттэй Бүлгийн Архитектурын 

Тогтолцоо 

 

Нээлттэй Бүлгийн Архитектурын Тогтолцоо 

(НБАТ) нь аж ахуйн нэгжийн архитектурт 

зориулсан тогтолцоо бөгөөд аж ахуйн 

нэгжийн мэдээллийн технологийн 

архитектурын дизайныг гаргах, түүнийг 

төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ба удирдах арга 

замыг олгодог. НБАТ бол дизайнд хандах 

support of the full life cycle of physical, 

organizational and I.T. systems"11. The 

MDA approach represents and supports 

everything from requirements to 

business modelling to technology 

implementations. By using MDA 

models, ability to better deal with the 

complexity of large systems and the 

interaction and collaboration between 

organizations, people, hardware, 

software is given. 

 

 

 
11 A “System”, in this context, is any 

arrangement of parts and their relationships, 

working together as a whole. This is inclusive of 

designs at all levels such as an entire 

enterprise, a process, information structures or 

IT systems. 

 

The primary feature of MDA is defining 

the structure, semantics, and notations 

of models using industry standards. 

Models conforming to these standards 

are MDA Models. MDA models can 

then be used for the production of 

documentation, acquisition 

specifications, system specifications, 

technology artefacts (e.g. “source 

code”) and executable systems. 

 

 

 

7.2.3 The Open Group Architecture 

Framework 

 

The Open Group Architecture 

Framework (TOGAF) is a framework for 

enterprise architecture which provides 

an approach for designing, planning, 

implementing, and governing an 

enterprise information technology 

architecture. TOGAF is a high level 
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өндөр түвшний арга юм. Түүнийг ихэвчлэн 

Бизнесийн, Хэрэглээний, Өгөгдлийн ба 

Технологийн гэсэн дөрвөн түвшинд 

загварчилдаг. 

 

НБАТ-г 33-р зурагт харуулсан Архитектурыг 

Боловсруулах Арга (АБА) дээр суурилж 

хийсэн.  

approach to design. It is typically 

modelled at four levels: Business, 

Application, Data, and Technology. 

 

 

TOGAF is based on the Architecture 

Development Method (ADM) shown 

Figure 33. 

 

 
 

33-р зураг – НБАТ-нд Жишиг Архитектурыг ашиглах нь 
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Figure 33 – Use of Reference Architecture in TOGAF 

 

7.3 Өнөөгийн Хэрэглэгчийн 

Архитектураас Жишиг Архитектурт 

хэрхэн хувьсан шилжих вэ 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

мэдээллийн солилцоонд зориулсан Жишиг 

Архитектур нь түүнийг хэрэглэгчдэд (төрийн 

зохицуулагч байгууллагууд, борлуулагч, 

эрчим хүч түгээгч, интеграцлагч, 

стандартчиллын мэргэжилтнүүдэд) тэдний 

одоогийн архитектураас зорилтот 

архитектурт хувьсан шилжихэд нь туслах 

боломжтой. Одоогийн байдал болон 

зорилтот байдал хоорондын ялгааг 

тодорхойлох, шилжилтийн алхмуудыг 

тогтооход тус архитектур туслах боломжтой. 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

мэдээллийн солилцоонд зориулсан Жишиг 

Архитектур НБАТ-ны Архитектурыг 

 7.3 How to evolve from a Present 

User Architecture to Reference 

Architecture 

 

The Reference Architecture for power 

system information exchanges can 

assist users (regulators, vendor, utility, 

and integrator, standardization experts) 

in evolving from their current 

architecture to their target architecture. 

It can assist in identifying differences 

between the current state and the target 

state and help to identify migration 

steps. 

 

 

 

In the TOGAF Architecture 

Development Method the activities that 

the Reference Architecture for power 
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Боловсруулах Аргын дараах ажлуудад 

туслах боломжтой. Үүнд: 

 

A үе шат – Архитектурын Алсын хараа. 

Стандартуудыг ашиглах шаардлагатай бүх 

төслүүдийг заадаг архитектурын зарчмыг 

батлах. 

 

B үе шат – Бизнесийн Архитектур. 

Бизнесийн Хэрэглэх журмыг боловсруулах. 

 

C үе шат – Мэдээллийн системүүдийн 

архитектур. Өөрсдийн мэдээллийн 

системүүдэд аль стандартуудыг ашиглахыг 

тодорхойлохын тулд төслүүд нь цахилгаан 

эрчим хүчний системийн мэдээллийн 

солилцоонд зориулсан Жишиг Архитектурыг 

ашиглах боломжтой. Бизнесийн хэрэглэх 

журамтай холбоотой Системийн хэрэглэх 

журмыг боловсруулах. 

 

D үе шат – Технологийн архитектур. 

Өөрсдийн технологийн архитектурт аль 

стандартуудыг ашиглахыг тодорхойлохын 

тулд төслүүд нь цахилгаан эрчим хүчний 

системийн мэдээллийн солилцоонд 

зориулсан Жишиг Архитектурыг ашиглах 

боломжтой. 

 

7.4 Жишээ: Жишиг Архитектурыг ашиглан 

хэрэглэх журмыг хэрхэн зураглах вэ 

 

7.4.1.1 Ерөнхий зүйл 

 

ХМУС дотор НМЗ-ыг ашиглан таслуурыг 

удирдах ба хянах ерөнхий хэрэглэх журмыг 

доор танилцуулав. 

 

7.4.1.2 НМЗ-ын таслуурын 

хэрэглээний дүр зураг 

 

НМЗ-ын хэрэглээ нь НМЗ-ын мэдээллийн 

загварыг ашиглан Цахилгааны Сүлжээг 

system information exchanges can 

assist with are: 

 

Phase A - Architecture Vision. Adopt an 

architecture principle that indicates all 

the projects that must use standards. 

 

 

Phase B - Business Architecture. 

Develop Business Use Cases. 

 

Phase C - Information systems 

architecture. Projects can use the 

Reference Architecture for power 

system information exchanges to 

identify which standards to use in their 

information systems. Develop System 

Use Cases associated to Business Use 

Cases. 

 

 

Phase D - Technology architecture. 

Projects can use the Reference 

Architecture for power system 

information exchanges to identify which 

standards to use in their technology 

architecture. 

 

 

7.4 Example: how to map a use case 

using Reference Architecture 

 

7.4.1.1 General 

 

A common use case which is to control 

and monitor a circuit breaker within a 

SCADA System using CIM is presented 

hereafter. 

 

7.4.1.2 CIM circuit breaker 

application view 

 

A CIM application will be able to model 
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загварчлах чадвартай байна. Таслуурын 

загварыг 34-р зурагт харуулав. 

the Electrical Network using CIM 

information model. A circuit breaker 

model is illustrated in Figure 34: 

 

 
 

34-р зураг – НМЗ-ын таслуурын хэрэглээний дүр зураг 
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Figure 34 – CIM circuit breaker application view 

 

ИЖЗ-т тодорхойлсны дагуу СҮ-СХЯН 

(Сүлжээний Үйл ажиллагаа, Сүлжээний 

Хяналт)-ын систем нь үндсэн дэд станцын 

топологийг (таслуур болон салгуурын 

төлөвийг) хянах арга хэрэгслийг олгодог 

бөгөөд СҮ-УДИР нь тоног төхөөрөмжийн 

төлөвийг удирдах арга хэрэгслийг олгодог. 

Түүний хоёр хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсэг 

болох “Сүлжээний төлөвийн хяналт” ба 

“Таслах, залгах үйлдлийн хяналт” нь 

 According to definition in IRM NO-

NMON (Network Operation, Network 

Monitoring) system provides the means 

for supervising main substation 

topology (breaker and switch state) and 

NO-CTL provides the means to control 

equipment status. Two of its abstract 

components, “Network state 

supervision” and “Switching action 

supervision”, allow the monitoring and 
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таслуурыг хянах ба ажиллуулах боломжийг 

бүрдүүлдэг. 

 

Эдгээр хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсгийн 

хооронд зурвас мэдээний хоёр төрлийг 

ихэвчлэн солилцдог бөгөөд тэдгээрийг 5-р 

хүснэгтэд харуулав. 

operation of a circuit breaker. 

 

 

Two typical message types will be 

exchanged between abstract 

components such as the one shown in 

Table 5: 

 

5-р хүснэгт – Зурвас мэдээний төрлүүд 

 

СҮ-СХЯН СҮ-УДИР Бий болгох: 

Удирдлага 

Таслах, залгах төлөвлөгөөг 

гүйцэтгэхийг ХМУС-ийн командаар 

ажилладаг ачаалал таслууруудаас 

хүссэн хүсэлт. 

 

Хэрэгтэй мэдээлэл: 

− Ачаалал таслуурын хувийн дугаар 

(PSR mRID) 

− Өртсөн фазууд 

− Ачаалал таслуурын үйлдэл (салгах 

эсвэл нийлүүлэх) 

СҮ-УДИР СҮ-ГМТ Бий болсон: 

СалангидХэмжил 

Таслах, залгах үйлдлийг гүйцэтгэснээс 

болж хэрэгслийн төлөв өөрчлөгдсөний 

мэдэгдэл. 

 

Хэрэгтэй мэдээлэл: 

− Хэрэгслийн хувийн дугаар  

− Хэрэгслийн төлөв (ажиллаж буй 

фазууд) 

− Үйлдлийн цаг 

− Үйлдлийг эхлүүлсэн хүн (талбайн 

ажилчин эсвэл оператор) 

 

 

Table 5 – Message types 
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Удирдлагын Зурвас мэдээний төрөл нь 

салгуурын байрлалыг өөрчлөх боломж 

олгодог бол Дискрет Хэмжлийн зурвас 

мэдээ нь салгуурын төлөв байдлыг 

мэдээлдэг. 

 

Аж ахуйн нэгжийн түвшинд хэрэглээ нь 

зурвас мэдээний эдгээр төрлийг 61968-100-

д заасны дагуу дамжуулах болно. 

 

Сүлжээний Үйл ажиллагааны түвшинд СҮ-

СХЯН-ын Сүлжээний төлөвийн хяналт 

ба/эсвэл СҮ-УДИР-ын Таслах, залгах 

үйлдлийн хяналтын хийсвэр бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд нь бодит хэрэгсэлтэй хамтран 

ажиллах бөгөөд тус хэрэгслийг 7.4.1.3-т 

тайлбарласны дагуу IEC 61850-ийн 

загварчлалын ерөнхий санаануудыг 

ашиглан загварчилсан байх болно. 

 

СҮ-ХЯН/СҮ-УДИР-ын хийсвэр бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд (ХМУС-тэй тэнцүү чанарын зүйлс) 

нь харилцаа холбооны протоколыг ашиглан 

Таслах, залгах хэрэгсэлтэй харилцан 

нийцэж ажиллана. 6.4.5.2-ыг үзнэ үү. 

 

7.4.1.3 Дэд станц доторх IEC 61850-

ийн таслуур 

 

 The Control Message type allows 

changing the Switch position whereas 

the DiscreteMeasurement message 

allows notifying the status of the switch. 

 

 

At the Enterprise level the application 

will communicate these message types 

according to 61968-100. 

 

At the Network Operation level, the NO-

NMON Network state supervision /NO-

CTL Switching action supervision 

abstract components will interoperate 

with a real device which will be 

modelled using IEC 61850 modelling 

concepts as described in 7.4.1.3. 

 

 

The NO-MON/NO-CTL abstract 

components (equivalent of SCADA 

System) will interoperate with the 

Switching device using a 

communication protocol. See 6.4.5.2. 

 

7.4.1.3 Circuit breaker within 

substation with IEC 61850 

 

A sample operation, illustrated in Figure 
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35-р зурагт харуулсан загвар үйлдэл бол 

таслуурыг залгах үйлдэл юм. Алсад байгаа 

хяналт, удирдлагын систем (ХУС буюу HMI)-

ийн оператор таслуурыг алсаас залгахыг 

хүслээ. ХУС-ийн компьютер болон таслуур 

нь хамтран ажиллах (нийцэн ажиллах) 

шаардлагатай. Нэгдүгээрт, компьютер нь 

таслуурыг төлөөлж буй УЦХ-д ямар 

мэдээлэл дамжуулах хэрэгтэйг мэдэх 

шаардлагатай (үүнийг ихэвчлэн “үйл явцын 

интерфейс” гэж нэрлэдэг). Хоёрдугаарт, энэ 

УЦХ-ийн нэрийг (жишээлбэл “Таслуур1”) 

мэдэх болон түүнд хэрхэн хандахыг мөн 

мэдэх шаардлагатай. Зүүн гар талд байгаа 

ХУС-ийн компьютер болон баруун гар талд 

байгаа “Таслуур1” УЦХ нь хоёулаа 

харилцаа холбооны нэг ижил сүлжээнд 

холбогдсон байгаа. ХУС нь “Таслуур1”-т 

таслуурын байршлыг сэлгэн залгах 

удирдлагын команд илгээнэ. Залгах үйлдэл 

дууссаны дараа УЦХ-ийн интерфейс нь 

таслуурын төлөв өөрчлөгдсөнийг мэдэгдсэн 

тайланг ХУС-ийн компьютерт илгээнэ (хэрэв 

тийм тохиргоо хийгдсэн бол). 

 

Өөр өөр хэрэглэгчид таслуурыг өөр өөрөөр 

нэрлэсэн байж болно: нэг нь “Таслуур1” 

гэсэн бол нөгөө нь “СВК-2В” гэсэн байж 

болно. IEC 61850-5-д тайлбарласан аргад 

суурилсан IEC 61850-7-4 стандарт нь дэд 

станцын функцүүдийн болон холбогдох 

тоног төхөөрөмжүүдийн олон товчилсон 

нэрсийг стандартчилсан. Таслуурын 

стандартчилсан товчилсон нэр бол XCBR. 

Энэ нэрд дагавар болон угтвар орсон байж 

болно: “Q1XCBR1” (нэр өгөх тогтсон журмыг 

IEC 61850-7-2-оос харна уу). 

35, is to switch a circuit breaker. An 

operator at a remote Human Machine 

Interfaces (HMI) wants to remotely 

switch the circuit breaker. The HMI 

computer and the circuit breaker have 

to operate together (interoperate). First, 

the computer needs to know what 

information it has to transmit to the IED 

representing the circuit breaker 

(normally called the “process interface’). 

Secondly, it has also to know the name 

of this IED (for example 

“Circuitbreaker1”) and how to address 

the IED. Both the HMI computer on the 

left side and the IED “Circuitbreaker1” 

on the right side are connected to a 

common communication network. The 

HMI sends a control command to the 

“Circuitbreaker1” to switch the position 

of the breaker (close the breaker). After 

switching is completed, the interfaces 

IED may (if configured) send a report to 

the HMI computer indicating that the 

switch position has changed. 

 

Different users may name the circuit 

breaker differently: one may use 

“Circuitbreaker1”, another may choose 

“CBK-2V”. IEC 61850-7-4, based on the 

approach described in IEC 61850-5, 

standardises many abbreviated names 

for substation functions and related 

equipment. The standardised name for 

a circuit breaker is XCBR. This name 

may be accompanied by a suffix and a 

prefix: "Q1XCBR1" (for naming 

conventions, see IEC 61850-7-2). 
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35-р зураг – Бодит ертөнцийн хэрэгслүүд 

 

 
 

Figure 35 – Real world devices 
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Таслуурыг ажиллуулах үйл явцын үеэр IEC 

61850 цувралын хэсгүүд хоорондын 

харилцаа ямар байдгийг 36-р зурагт 

харуулав. 

 

 The relations between parts of the IEC 

61850 series to operate a circuit 

breaker are shown in Figure 36: 

 

 
 

36-р зураг – IEC 61850-ээр таслуурыг удирдах 
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Figure 36 – Operate a circuit breaker with IEC 61850 

 

7.4.1.4 IEC 61850-ийн дагуу профайл хийх 

 

логик зангилааны ангилал XCBR-ийг IEC 

61850-7-4-т хэрхэн тодорхойлсныг 37-р 

зурагт харуулав. Үүнд зарим өгөгдлийг 

заавал байх (З), бусдыг нь хувилбарт 

байдлаар байх (Б) гэж тодорхойлсон. 

 

 7.4.1.4 IEC 61850 Profiling 

 

Figure 37 shows the logical node class 

XCBR as it is defined in IEC 61850-7-4. 

There are several data items defined as 

being mandatory (M) other data are 

defined as being optional (O). 
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Хэрэгслийн загварын логик зангилаа 

(XCBR)-г SCL файлаар тодорхойлж өгдөг. 

IEC 61850-7-4-т тодорхойлсон бүлэг дотор 

заавал байх гэж тодорхойлогдсон бүх 

өгөгдлийг хэрэгслийн загвар доторх логик 

зангилаа (ЛЗ)-аар ашигладаг. 

 

A logical node (XCBR) of a device 

model is specified with a SCL file. By 

definition, all mandatory data defined in 

the class defined in IEC 61850-7-4 are 

used by the logical node in the device 

model. 

 

 
 

37-р зураг – ЛЗ-уудад зориулсан дэд станцын зохион байгуулалтыг 

тодорхойлох хэл буюу SCL 
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Figure 37 – SCL for LNs 

 

SCL нь хэрэгслийн загварт ашиглах бүх 

өгөгдлийг жагсаах шаардлагатай байдаг. 

Дээрх жишээнд хувилбар болгон авах 

гурван өгөгдлийг сонгосон байна (EEHealth, 

EEName, and ChaMotEna). 

 

Түүнчлэн SCL нь сонгосон өгөгдөл бүрийн 

хувилбар болох өгөгдлийн атрибутыг 

жагсаах шаардлагатай байдаг. 

 

Логик зангилааны түвшинд SCL нь заавал 

байх ба хувилбарт өгөгдлийн нэрсийг 

жагсаана. Өгөгдөлд зориулсан SCL нь 

заавал байх ба хувилбарт өгөгдлийн 

атрибутын жагсаалтыг болон өгөгдлийн хэд 

хэдэн атрибутын анхны (зохион 

байгуулалтын) утгуудыг шаарддаг. 

 

38-р зурагт байгаа SCL нь “Pos"-ын 

хувилбарт атрибутуудын алийг сонгосныг 

харуулж байна. Түүнээс гадна SCL файл нь 

 The SCL needs to list all data to be 

used in the device model. Three 

optional data items are selected in the 

example (EEHealth, EEName, and 

ChaMotEna). 

 

The SCL also needs to list the optional 

data attributes of each data selected. 

 

 

At the logical node level, the SCL shall 

list the names of the mandatory and 

optional data. The SCL for the data 

requires the list of mandatory and 

optional data attributes as well as the 

initialisation (configuration) values for 

several data attributes. 

 

The SCL file in Figure 38 shows which 

“Pos" optional data attributes are 

selected. In addition, the SCL file 
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өгөгдлийн гурван атрибутад утга оноож 

өгдөг. 

 

assigns values to three data attributes. 

 

 
 

38-р зураг – SCL файл доторх Pos-ын атрибут 

 

 
 

Figure 38 – SCL Pos attribute 

 

ctlModel, sboTimeout болон sboClass-т 

зориулж тохируулсан утгууд нь бодит 

хэрэгслийг тохируулагдсаны дараа хүчин 

 The configured values for ctlModel, 

sboTimeout, and sboClass become 

effective as soon as the real device has 
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төгөлдөр болдог. Тодорхой нэгэн клиентээс 

ирсэн үйлчилгээний хүсэлтээр эдгээр 

утгуудыг дахин бичиж болно (хэрэв тухайн 

хэрэгсэл эдгээр утгуудыг дахин бичихийг 

зөвшөөрдөг бол). 

 

7.4.1.5 IEC 61850-ын таслууртай болон 

дэд станц доторх холболтыг IEC 61850-д 

тусгасан байдал 

 

ХХҮИ (Хийсвэр харилцаа холбооны 

үйлчилгээний интерфейс) нь дэд станцын 

хэрэгслүүдэд зориулсан эрчим хүч 

түгээгчийн нийтлэг үйлчилгээнүүдийг 

тодорхойлдог. Удирдлагын Үйлчилгээний 

Загварын Ашиглалтын үйлчилгээг ашиглан 

Таслуурыг ажиллуулна. ХХҮИ нь 39-р зурагт 

харуулсны дагуу виртуал дүрсээр 

дамжуулан бодит өгөгдөл болон бодит 

хэрэгслүүдэд нэвтрэх боломжийг олгодог. 

Хэрэгслүүдийн бодит өгөгдлийг төлөөлж буй 

виртуал дүрсийг харах боломжтой болгох 

бөгөөд ХХҮИ-ийн үйлчилгээнүүдээр дамжин 

түүнд нэвтрэх боломжтой болгоно. 

Компьютер нь үйлчилгээ эхлүүлэх хүсэлт 

тавьж болно (жишээлбэл өгөгдлийн 

утгуудыг авах), эсвэл удирдлагын 

төхөөрөмжөөс урсгалаараа мэдээлэгдсэн 

утгуудыг хүлээн авч болно. 

 

been configured. The values may be 

overwritten (if the device allow 

overwriting these values at all) by a 

service request from a specific client. 

 

 

7.4.1.5 Communicating in IEC 61850 

with an IEC 61850 Circuit breaker, 

and within a substation 

 

The ACSI (Abstract communication 

service interface) defines common 

utility services for substation devices. 

The Operate service from Control 

Service Model will be used to operate 

the Circuit Breaker. The ACSI provides 

access to the real data and real devices 

through a virtual image as depicted in 

Figure 39. A virtual image that 

represents the real data of devices is 

made visible and accessible through 

ACSI services. A computer may request 

services, for example, get data values, 

or may receive spontaneously reported 

values from the controller. 
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39-р зураг – ХХҮИ-ийн үйлчилгээний жишээ 
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Figure 39 – ACSI service example 

 

ХХҮИ-ийн үйлчилгээнүүдийг тодорхой 

хэрэглээний давхаргын зурвас мэдээнүүдэд 

зураглах асуудал бол IEC 61850-7-2-ын 

хамрах хүрээнд ороогүй; энэ зураглалыг 

IEC 61850-8-x болон IEC 61850-9-x 

цувралуудад тусгасан харилцаа холбооны 

тодорхой үйлчилгээний зураглал (ХХТҮЗ 

буюу SCSM)-аар тодорхойлсон болно. 

 

IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3 болон IEC 

61850-7-2 нь хэрэглээний домэйны дэд 

станцад зориулсан хийсвэр мэдээлэл болон 

үйлчилгээний загваруудыг тодорхойлдог. 

Тэгсэн хэдий ч IEC 61850 цуврал нь 

ерөнхийдөө дискрет хэрэгслүүд хоорондоо 

өгөгдөл ба үйлчилгээг хуваалцах 

боломжийг олгодог. Ийнхүү хуваалцахын 

тулд хэрэгслүүд нь хуваалцах 

үйлчилгээнүүд болон өгөгдлийн бодит 

хэлбэр ямар байхыг хоорондоо тохирсон 

байх шаардлагатай. 

 

Үйлчилгээ болон өгөгдлийн хэлбэр нь 

тээвэрлэлт, сүлжээ, мэдээллийн хэрэгслийн 

протоколуудад өөрөөр хэлбэл харилцаа 

холбооны багцын доод давхаргуудад огт 

хамаагүй бөгөөд тэд түүнээс шалтгаалж 

хувирдаггүй. Эсрэгээрээ, өгөгдлийг илгээж 

байгаа болон хүлээн авч байгаа хэрэглээнд 

эдгээр үйлдлийг хэрхэн хийхийг 

тодорхойлдог бодитой журам байдаггүй, 

тиймээс ашигласан механизмаас 

ерөнхийдөө шалтгаалдаггүй. 

 

Гүйцэтгэх үүргүүдийг ийнхүү ялгаж салгах 

нь чухал бөгөөд энэ нь олон өөр 

технологийг харьцангуй ил тод байдлаар 

ашиглах боломжийг олгодог. Үүний үр дүнд 

эдгээр доод давхаргуудыг хооронд нь 

сольж болно, жишээ нь: 

 

 The mapping of ACSI services to 

specific application layer messages is 

beyond the scope of IEC 61850-7-2; 

this mapping is specified by a specific 

communication service mapping 

(SCSM) in the IEC 61850-8-x and the 

IEC 61850-9-x series. 

 

 

IEC 61850-7-4, IEC 61850-7-3, and IEC 

61850-7-2 define abstract information 

and service models for the application 

domain substation. Even so, the IEC 

61850 series in general allows discrete 

devices to share data and services. For 

this to occur, the devices must agree on 

the concrete form of the services and 

data that will be exchanged. 

 

 

 

 

The form of the service and data is of 

no consequence to the transport, 

network, and media protocols, i.e. to the 

lower layers of the communication stack 

and they are invariant to it. Conversely, 

the application that is sending and 

receiving data has no real procedure 

describing how this is achieved and it is 

therefore largely invariant of the 

mechanisms used. 

 

 

This separation of roles is important as 

it allows many different technologies to 

be employed in a relatively transparent 

manner. As consequence, these lower 

layers may be exchanged, for example, 
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• биет мэдээллийн өөр өөр төрөл бүхий 

сүлжээ ашиглагдаж болно; 

• хэрэглээний давхаргын нэгээс олон 

протокол байж болох бөгөөд ижил төрлийн 

биет сүлжээг болон протоколуудыг ашиглаж 

болно. 

 

Харилцаа холбооны суурь системүүдээс үл 

хамааран эрчим хүчний түгээх сүлжээний 

ерөнхий функцүүд нь  талбайд 

суурилагдсан бүх тоноглол хэрэгслүүдийн 

дагуу логик дарааллаар ажиллах нөхцөлийг 

бүрдүүлэхийн тулд харилцаа холбооны өөр 

өөр хэсэгт үйлчлэх хийсвэр 

үйлчилгээнүүдийн стандарт зураглалуудыг 

IEC 61850-8-x ба IEC 61850-9-x 

цувралуудад тодорхойлсон.  

 

Хэрэглээний давхаргын тусгайлсан зурвас 

мэдээнүүдэд үйлчлэх ХХҮИ-ийн зураглалыг 

40-р зурагт харуулав. 

 
ЖИШЭЭ: ХХҮИ-ийн 

“ӨгөгдлийнДаалгаварынУтгуудыгОл” гэсэн 

үйлчилгээ нь өөр өөр хэрэглээний давхаргуудын 

(ХД) хувьд өөр өөр зураглалтай байж болно. 

Жишээлбэл тодорхой нэгэн ХД энэ үйлчилгээг 

шууд дэмжиж болох бол өөр нэгэн ХД зөвхөн 

“Нэг өгөгдлийг ол” гэсэн үйлчилгээг дэмждэг 

байж болно. Сүүлийн тохиолдолд зураглал нь 

хэд хэдэн “Нэг өгөгдлийг ол” үйлчилгээг гаргах 

шаардлагатай. 

 

• networks with different types of 

physical media may be used; 

• more than one application layer 

protocol may exist and use the same 

physical network and protocols. 

 

 

Standardised mappings of the abstract 

services to different communication 

stacks are defined in the IEC 61850-8-x 

and IEC 61850-9-x series, so that 

common utility functions will be 

performed consistently across all field 

devices independently of the underlying 

communication systems. 

 

 

 

The mapping of ACSI services to 

specific application layer messages is 

described in Figure 40. 

 
EXAMPLE The ACSI service 

“GetDataSetValues” may have different 

mappings for different application layers 

(AL). For example, a specific AL may 

support this service directly while another 

AL provides "Get of single data” only. In the 

last case the mapping has to issue several 

"Get of single data”. 
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40-р зураг – ХХҮИ-ийн үйлчилгээний зураглал 

 

 
 

Figure 40 – Mapping of an ACSI service 
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Бодит хэрэгслийг төлөөлж буй XCBR1-ийн 

хялбарчилсан загварыг 41-р зурагт 

харуулав. Жишээлбэл, IEC 61850-8-1-т 

заасны дагуу ҮЗТ-г ХХТҮЗ-д ашиглах 

замаар шаталсан дараалалтай бүтэн 

загварыг зураглаж болно. Ийм тохиолдолд 

ҮЗТ-оор нэрлэгдсэн олон хувьсагчуудыг 

бодит серверт хэрэгжүүлж болно. ХХҮИ-ийн 

үйлчилгээнүүд ҮЗТ-ын үйлчилгээнүүдэд 

зураглагдана. 

 

 Figure 41 illustrates a model excerpt of 

XCBR1 representing a real device. The 

complete hierarchical model may be 

mapped, for example, to MMS applying 

the SCSM according to IEC 61850-8-1. 

As a result, many MMS named 

variables have to be implemented in a 

real server. The services of the ACSI 

are mapped to MMS services. 

 

 
 

41-р зураг – Таслуурт зориулсан шаталсан дэс дараатай загвар 
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Figure 41 – Hierarchical model for a circuit breaker 

 

7.5 Мэдээллийн солилцооны 

тодорхойлолтыг боловсруулах 

 

Тодорхой нэгэн функцийг дэмжихийн тулд 

өөрсдийн бизнесийн талбар хооронд 

мэдээллийг солилцдог байх үүднээс 

интерфейсийн тодорхойлолтыг шаардах 

эсэхийг хоёр тал тогтоох үед энэ 

аргачлалыг хэрэглэдэг. Үүнийг 42-р зурагт 

харуулсан (M490-ээс эшлэн авсан зураг). 

 

 7.5 Development of information 

exchange specification 

 

This methodology is used when two 

parties identify the need for the 

specification of an interface to enable 

information exchange among their 

business areas to support a function, as 

illustrated by Figure 42 (extracted from 

M490). 
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42-р зураг – “Түгээх сүлжээ доторх хяналт” функцэд зориулсан УСАЗ-ын 

шинжилгээ 
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Figure 42 – SGAM analysis for the function “Monitoring inside the distribution grid” 

 

Иж бүрэн аргачлал нь хэрэглэх журмын 

аргачлал дээр суурилсан бөгөөд тоглогч 

нарыг тодорхойлох болон алхам тус бүрээр 

шинжилгээ хийх ажлуудыг багтаасан 

байдаг. Солилцооны шаардлагууд 

харьцуулагдан үнэлэгдсэн байх ёстой 

(мэдээлэл, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, 

найдвартай ажиллагаа гэх мэтээр). Хэрэв 

ОУЦТК-ын хэрэглэх журам нь бэлэн байгаа 

бол мэдээллийн солилцооны тодорхойлолт 

нь хэрэглэх журмын тайлбар бичгийг дахин 

ашиглах болон түүнийг өөрийн нөхцөлд 

тохируулан өөрчилж функцийн илүү сайн 

тайлбар бичгийг бий болгох боломжийг 

олгоно. 

 The complete methodology, based on 

the use case methodology, involve 

identifying actors and step by step 

analysis. Exchange requirements 

should be identified (information, 

performances, security, reliability, etc.). 

If an IEC use case already exists, the 

information exchange specification 

could reuse the use case description 

and adapt it to its context for a better 

function description. 

 

 

 

 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

167 

 

 

ОУЦТК-ын стандартыг хэрэглэгчдэд туслах 

үүднээс ОУЦТК нь нэгэн аргачлал 

/программ/-ыг зохиосон. Энэхүү Зураглалын 

Программ нь Ухаалаг Сүлжээний аль ч 

хэсэгт шаардагдах стандартыг хялбархан, 

богино хугацаанд олох боломжийг олгодог 

тул стандартын мэргэжилтэн байх 

шаардлагагүй. 

 

Энэ программ нь ашигласан тохиолдол 

бүрт- одоо ч, ирээдүйд ч найдвартай, дахин 

боловсруулах боломжтой байх үр дүнг 

өгдөг. Тэрээр зардлын хэмнэлттэй, хурдан 

бөгөөд стандартын баримт бичгүүдийн 

мянга мянган хуудсыг уншиж хайх 

шаардлагагүй. 

 

Хэрэглэгчид энэ программыг ашиглан 

аливаа нэгэн стандартын Ухаалаг 

Сүлжээнд гүйцэтгэх үүргийг олж мэдэх 

боломжтой. 

 

Энэ баримт бичиг бол Жишиг Архитектурын 

баримт бичиг бөгөөд түүнийг энэ 

программын суурь болгон ашиглах талаар 

авч үзсэн болно. 

 

Зураглалын Программын ерөнхий схемийг 

43-р зурагт харуулав. 

 

In order to help IEC standard users, 

IEC has provided a tool. The Mapping 

Tool allows to easily and instantly 

identify the standards that are needed 

for any part of the Smart Grids − there 

is no need to be a standards expert. 

 

 

 

It provides reliable and reproducible 

results − every time − now and in the 

future. It is cost-effective and fast − no 

need to wade through thousands of 

pages of standards documents. 

 

 

 

With this tool users are able to identify 

any given standard in relation to its role 

within the Smart Grids. 

 

 

This document is a Reference 

Architecture document which has been 

considered as a basis to feed this tool. 

 

 

Figure 43 describes the Mapping Tool 

layout: 
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43-р зураг – IEC mapping tool буюу ОУЦТК-ын зураглалын программын харагдах 

байдал 
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Figure 43 – IEC mapping tool 

 

7.6 Жишиг Архитектурт аюулгүй байдлыг 

интеграцлах  

 

7.6.1 Ерөнхий зүйл 

 

Аюулгүй байдлын архитектур нь нууцлал, 

бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдал, 

хариуцлагатай байх байдал, баталгаа зэрэг 

системийн чанарыг дэмжих зорилгоор 

аюулгүй байдлын хяналт удирдлагын 

ашиглан системийг хэрэгжүүлж, 

ажиллуулахад шаардлагатай ажлын 

эзлэхүүн болон удирдамжийг хангана. Энэ 

ерөнхийдөө аюулгүй байдлын тусгайлан 

зориулсан арга хэмжээнүүдийг хэрэглэх, 

цахилгаан эрчим хүчний систем эсвэл 

харилцаа холбооны сүлжээг хамгаалахын 

тулд харилцаа холбооны протоколуудад 

аюулгүй байдлын хувилбаруудтай байх 

эсвэл аюулгүй байдлын протоколуудтай 

 7.6 Integrating security in Reference 

Architecture  

 

7.6.1 General 

 

A security architecture provides a 

framework and guidance to implement 

and operate a system using the 

appropriate security controls with the 

goal to maintain the system's quality 

attributes like confidentiality, integrity, 

availability, accountability and 

assurance. It typically not only 

comprises technical means such as the 

application of dedicated security 

measures, security protocols or security 

options in communication protocols to 

secure power system entities or the 

communication network. It also 

describes operational guidelines 
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байх гэх мэт зөвхөн техниктэй холбоотой 

арга хэрэгслүүдээс бүрддэггүй. Мөн 

техникийн баазын боломж, түүнчлэн 

цахилгаан эрчим хүчний системийг 

удирддаг ажилтнуудыг авч үзээд ашиглалт 

үйл ажиллагааны удирдамжуудыг 

тодорхойлдог. Түүнээс гадна одоо байгаа 

(аюулгүй байдлын) дэд бүтэцтэй харилцах 

харилцан үйлчлэл нь системийн нийт 

аюулгүй байдалд мөн нөлөөлдөг. 

 

Тиймээс Жишиг Архитектур дахь аюулгүй 

байдалд эдгээр хоёр асуудлыг өөр өөр 

түвшинд нарийвчлан (IEC 62351 цувралын 

нэгэн хэсэг маягаар, эсвэл бусад 

стандартуудад оруулсан хувь нэмэр 

байдлаар) тусгасан. Жишээлбэл ISO/IEC TR 

27019 бол цахилгаан эрчим хүчний системд 

тусгайлан зориулсан Мэдээллийн Аюулгүй 

байдлын Менежментийн Стандарт юм. 

 

IEC 62351 цувралын өөр өөр хэсгүүдийн 

хамрах хүрээг 6.5.4-т тусгасан. Энд дараах 

хоёр хэсгийг онцолж байна (учир нь эдгээр 

хэсэгт аюулгүй системийн архитектурыг 

тодорхойлоход зориулсан ерөнхий 

зарчмуудыг тусгасан). Үүнд: 

 

• IEC TR 62351-10:2012 нь аюулгүй байдлын 

үндсэн хяналт удирдлагад  тулгуурласан  

цахилгаан эрчим хүчний системүүдэд 

зориулагдсан аюулгүй байдлын 

архитектурын ерөнхий зарчмуудыг 

тодорхойлох зорилготой. Энэхүү 10-р хэсэгт 

тодорхойлогдсон арга зам нь NIST IR 7628-д 

тодорхойлсон ангиллууд болон 

домэйнүүдтэй маш ойрхон түвшинд  

ашиглагдана. 

• IEC TR 62351-12:2016 нь ТЭН-ийн 

системүүдэд хэрэглэх инженерчлэл/үйл 

ажиллагааны стратегиуд болон кибер 

аюулгүй байдлын аргуудад зориулагдсан 

уян хатан зөвлөмжүүдийг хангана. 

considering the available technical base 

as well as the personnel controlling the 

power systems. Moreover, interactions 

with existing (security) infrastructures 

also affect overall system security. 

 

 

 

 

 

 

Hence, security in the Reference 

Architecture addresses both with a 

different level of detail, either as part of 

the IEC 62351 series or as contribution 

to other standards, e g., ISO/IEC TR 

27019 for example for a power system-

specific Information Security 

Management Standard. 

 

 

6.5.4 described the scope of the 

different parts of the IEC 62351 series. 

Two parts are emphasized here 

explicitly, as they target guidelines for 

defining a secure system architecture: 

 

 

• IEC TR 62351-10:2012 targets the 

description of security architecture 

guidelines for power systems based on 

essential security controls. Note that the 

approach described in Part 10 closely 

aligns to the NIST IR 7628 defined 

categories and domains. 

 

 

 

• IEC TR 62351-12:2016 provides 

resilience recommendations for 

engineering/operational strategies and 

cyber security techniques that are 

applied to DER systems. 
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Аюулгүй байдлын архитектурын 

тодорхойлолтыг ихэвчлэн зорилтот хэрэглэх 

журмуудын багцад тусгайлан зориулж 

хийдэг бөгөөд эрсдэлд суурилсан аргыг 

хэрэглэнэ. Эрсдэлд суурилсан арга нь 

аюулгүй байдлын шаардлагуудыг тогтоох ба 

тодорхойлохыг зорьдог. Эдгээр 

тодорхойлолт нь аюулгүй байдлын хариу 

арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох үндэс 

суурийг бүрдүүлдэг ба дараа нь аюулгүй 

байдлын тогтоогдсон шаардлагуудыг шууд 

шийдвэрлэхэд ашиглагдана. 

 

7.6.2-р дэд зүйл нь аюулгүй байдлын 

архитектурыг тодорхойлоход хэрэглэх арга 

замын тоймыг, түүнчлэн аюулгүй байдлын 

сонгосон хяналт удирдлагын жагсаалтыг 

олгохыг зорьсон болно. 

 

7.6.2 Аюулгүй байдлын шаардлагуудыг 

тогтоох 

 

Аюулгүй байдлын зориулалтын хяналт 

удирдлага нь ихэвчлэн зорилтот системийн 

техник болон бизнестэй холбоотой 

хөрөнгөнд суурилсан эрсдэл ба аюулын 

шинжилгээгээр тодорхойлогдоно. Аюул ба 

эрсдэлийн ийм шинжилгээ нь сүлжээний өөр 

өөр элементүүд хоорондын харилцаа 

холбоонд тусгайлан зориулагдсан байдаг 

бөгөөд тэдгээрийн нууцлал, бүрэн бүтэн 

байдал болон адилтган таних байдалд 

тавигдах аюулгүй байдлын шаардлагуудыг 

хангаж байгаа эсэхийг шинжилдэг. Тиймээс 

зорилтот системийг өөрөө аюулгүй байдлын 

өөр өөр хэрэгцээ шаардлагыг эсвэл дан 

хэрэглээний домэйнүүдийн аюулгүй 

байдлын түвшнүүдийг тусгасан аюулгүй 

байдлын өөр өөр домэйнүүдэд хуваагдаж 

болно. Аюулгүй байдлын удирдлага 

хяналтыг өөр өөр домэйнүүдэд хуваарилж 

профайл хийхийн тулд аувгүй байдлын 

 

 

The definition of a security architecture 

is typically specific to a set of target use 

cases and follows a risk based 

approach. The risk based approach 

targets the identification and definition 

of security requirements. These in turn 

build the base to define security counter 

measures, which are then used to 

directly address the identified security 

requirements. 

 

 

Subclause 7.6.2 aims to provide an 

overview of the approach for defining 

security architecture as well a list of 

selected security controls. 

 

 

7.6.2 Identification of security 

requirements 

 

Appropriate security controls are 

typically determined by a risk and threat 

analysis of the target system based on 

technical and business related assets. 

Such a threat and risk analysis 

specifically targets the communication 

between different network elements 

with respect to their security 

requirements for confidentiality, 

integrity, and authentication. The target 

system itself may therefore be divided 

into different security domains, 

reflecting the different security needs or 

security levels of the single application 

domains. To provide a profiling of the 

security controls to the different 

domains, security policies define the 

mandatory and optional controls to be 

supported, while the enforcement of 

these security policies is part of the 
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бодлого нь зайлшгүй ба хувилбарт 

удирдлага хяналтууд дэмжигдсэн байхаар 

тодорхойлогдох ба харин энэхүү аюулгүй 

байдлын бодлогыг хэрэгжүүлэх нь аюулгүй 

байдлын нийт үйл явцын нэгэн хэсэг юм. 

Системүүд нь одоо бэлэн байгаа эсэхээс 

шалтгаалан энэ аргаар зөвхөн зарчмын 

үнэлгээ хийхгүй, мөн бодит хэрэг /практик/ 

дээрх үнэлгээ хийж болно. Энэ хоёр арга нь 

44-р зурагт харуулснаар аюулгүй байдлын 

ялгаатай шаардлагуудыг удирдана.  

 

overall security process. Depending on 

the availability of existing systems this 

approach may not only target a 

conceptual assessment but also a 

practical assessment, both approaches 

leading to distinct security requirements 

as shown in Figure 44. 

 

 
 

44-р зураг – Аюулгүй байдлын дизайныг дэмждэг аюулгүй байдлын үнэлгээний 

төрлүүд 
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Figure 44 – Security assessment types supporting Security Architecture desgin 

 

Эхний алхам бол хэрэглэх журмын багц 

дээр тулгуурлан мэдээллийн фонд болон 

системийн аюулгүй байдалтай тэд ямар 

хамааралтайг тогтоох явдал юм. Хэрэглэх 

журамд тулгуурлан өгөгдөл ба мэдээллийн 

урсгалыг шинжилж, аль бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд нь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 

аль алинтай харилцдагийг, түүнчлэн 

харилцсан мэдээлэл нь цахилгаан эрчим 

хүчний системийн нийт ажиллагаанд ямар 

нөлөөтэйг харуулна. Шинжлэх өгөгдлийн 

жишээг 6-р хүснэгтэд олгов. 

 

 The first step is the identification of 

information assets and their relation to 

the system security based on a given 

set of use cases. Based on the use 

cases the data and information flow is 

analysed, providing a view on, which 

components communicates with which 

other components and what is the 

influence of the communicated content 

to the operation of the overall power 

system. Example data to be analysed is 

provided in Table 6. 

 

6-р хүснэгт – Мэдээллийн фонд болон системийн аюулгүй байдалд хамаарах 

хамаарал 

 

Мэдээллийн фонд Тайлбар, боломжит агуулга Аюулгүй байдлын 

хамаарал 

Үйлчлүүлэгчийн 

хувийн дугаар ба 

Үйлчлүүлэгчийн нэр, хувийн дугаар, 

цагийн хуваарийн мэдээлэл, 

Үйлчлүүлэгчийн 

хувийн нууцад 
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байршлын өгөгдөл байршлын өгөгдөл хамаатай 

Хэмжлийн өгөгдөл Хэрэглэсэн эсвэл тодорхой хугацааны 

турш нийлүүлсэн цахилгааны хэмжээг 

тооцоолох боломж олгодог хэмжлийн 

заалтууд. Эдгээр хэмжлийн 

заалтуудыг эрчим хүчний ачааллыг 

тохируулах, түүнчлэн цахилгааны зах 

зээлтэй харилцахад ашиглаж болно. 

Системийн 

удирдлага болон 

төлбөрийн 

нэхэмжлэлд 

хамаатай 

Удирдлагын 

командууд 

Нэг бүрэлдэхүүн хэсэг удирдлагын 

команд өгч бусад бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдээс хүссэн үйлдлүүд. Эдгээр 

командад Лавлагаа, Үйл явдал, 

Мэдэгдэл орсон байж мөн болно. 

Системийн 

тогтвортой байдал 

ба найдвартай 

ажиллагаа, түүнчлэн 

хүнд аюулгүй байх 

байдалд хамаатай 

Тохиргооны өгөгдөл Тохиргооны өгөгдөл (системийн үйл 

ажиллагааны тохиргоо болон аюулгүй 

байдлын баталгаа, түүнчлэн 

дохиолол өгөгдөх хязгаар, зорилгын 

хуваарь, бодлого, бүлгэлсэн 

мэдээлэл гэх мэт) нь бүрэлдэхүүн 

хэсгийн ажиллах горимд нөлөөлдөг 

бөгөөд зайнаас шинэчлэх 

шаардлагатай байж болно. 

Системийн 

тогтвортой байдал 

ба найдвартай 

ажиллагаа, түүнчлэн 

хүнд аюулгүй байх 

байдалд хамаатай 

Цагийн тохируулга Бусад байгууллагуудад илгээсэн 

бичилтүүдэд цагийн мэдээлэл орсон 

байдаг. Фазорын хэмжил нь 

системийн удирдлагын үйлдлүүдтэй 

шууд хамаатай. Түүнээс гадна 

тарифын мэдээллийг оновчтой 

ашиглахын тулд цагийн мэдээллийг 

мөн шаардагддаг. Түүнийг аюулгүй 

байдлын зарим нэг протоколд мөн 

ашиглаж болно. 

Системийн 

удирдлага 

(тогтвортой байдал 

ба найдвартай 

ажиллагаа, түүнчлэн 

хүнд аюулгүй байх 

байдал) болон 

төлбөрийн 

нэхэмжлэлд 

хамаатай 

Харрилцааны 

хяналтын бодлого 

Харилцах түнш нь командууд болон 

өгөгдөл илгээх, хүлээн авах эрхтэй 

эсэхийг бүрэлдэхүүн хэсгүүд тогтоох 

шаардлагатай. Ийм бодлого нь 

харилцах зөвшөөрөлтэй түншүүдийн 

жагсаалт, тэдгээрийн баталгаа болон 

гүйцэтгэж буй үүргүүдийн 

жагсаалтаас бүрдсэн байж болно. 

Системийн 

удирдлагад 

хамаатай бөгөөд 

системийн 

тогтвортой байдал, 

найдвартай 

ажиллагаа, түүнчлэн 

хүнд аюулгүй байх 

байдалд нөлөөлдөг 

Доод түвшний Бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд суулгасан Системийн 
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программ, программ 

хангамж, драйвер 

программ 

программ хангамжийн багцуудыг 

зайнаас шинэчилдэг байж болно. 

Жишээлбэл тээврийн хэрэгсэл 

цэнэглэх цэгийн доод түвшний 

программын шинэчлэлийг эрчим хүч 

түгээгч, тээврийн хэрэгсэл 

үйлдвэрлэгч, эсвэл өөр анхны 

үйлдвэрлэгч хийж болно. Энэ 

шинэчлэл зөв байх нь эдгээр 

бүрэлдэхүүн хэсгийн ажиллагаанд нэн 

чухал юм.  

тогтвортой байдал 

ба найдвартай 

ажиллагаа, түүнчлэн 

хүнд аюулгүй байх 

байдалд хамаатай 

Тарифын өгөгдөл Эрчим хүч түгээгч этгээд эсвэл бусад 

эрчим хүчээр хангагчид шинэ эсвэл 

түр тарифыг хэрэглэгчдэд мэдэгдэж 

болно (худалдан авах шийдвэрийг 

гаргах суурь өгөгдөл). 

Үйлчлүүлэгчийн 

хувийн нууцад, 

түүнчлэн 

өрсөлдөөнд 

хамаатай 

 

 

Table 6 – Information assets and their relation to system security 
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Хэрэглэх журмын тодорхойлолтыг 

тулгуурлан фондыг тогтоодог бөгөөд энэ 

тодорхойлолт нь УСАА-ыг ашигладаг. Авч 

үзэж байгаа УСАА-ын давхаргад тулгуурлан 

хамгаалагдах фондыг тогтоох боломжтой. 

Дээрх хүснэгтэд жагсаасан фонд нь 

мэдээллийн давхаргад хамаатай бөгөөд энэ 

давхарга нь ОУЦТК-ын тодорхойлсон 

протоколуудыг ашигладаг. 

 

7.6.3 Цахилгаан эрчим хүчний 

домэйнүүдэд аюулгүй байдлыг зураглах 

 

 The identification of assets is done 

based on a use case description, which 

uses SGAM. The assets to be protected 

can be identified based on the 

considered SGAM layer. The assets 

listed in the table above are related to 

the information layer, which in turn 

utilizes protocols defined in the IEC. 

 

 

7.6.3 Mapping of security to power 

system domains 
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Аюулгүй байдлын домэйнүүдийг цахилгаан 

эрчим хүчний системийн домэйнүүдэд 

буулгасан зураглал IEC 62351-10-т орсон. 

Үүний зэрэгцээ, УСАА-ыг авч хэрэглэх 

замаар энэ тодорхойлолтыг 6.1.3-т 

тусгасны дагуу давхаргууд, домэйнүүд 

болон бүсүүдэд хуваана. УСАА-ыг ашиглан 

техникийн эсвэл зохион байгуулалтын арга 

хэрэгсэлтэй холбоотой аюулгүй байдлын 

шаардлагууд болон даалгавруудыг УСАА-

ын давхаргууд дээр хялбархан зураглах 

боломжтой. Үүнийг 45-р зурагт харуулав. 

 

 

IEC 62351-10 contains a mapping of 

the security domains to the power 

system domains. Meanwhile, through 

the adoption of the SGAM, this 

definition is split into layers, domains, 

and zones as discussed in 6.1.3. Using 

SGAM, security requirements and tasks 

targeting technical or organizational 

means can be easily mapped to the 

SGAM layers, as shown in Figure 45. 

 

 
 

45-р зураг – Хийсвэр ойлголтын давхаргаас шалтгаалан УСАЗ-ын Давхарга тус 

бүрд байх аюулгүй байдлын шаардлагууд ба даалгаврууд 
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Figure 45 – Security requirements and tasks per SGAM Layer depending on the 

abstraction layer 

 

Энд харуулснаар аюулгүй байдлын арга 

хэрэгслүүдийг УСАА-ын өөр өөр давхаргууд 

дээр хялбархан ялгаж өгдөг. Бүсүүд болон 

домэйнүүд рүү орвол аюулгүй байдлын 

шаардлагуудын тодорхой хэрэгжилтэд 

хүргэнэ, жишээлбэл ашигласан үйл явцууд 

эсвэл протоколуудаас шалтгаалаад. IEC 

62351-ийн өөр өөр хэсгүүд (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

11) нь харилцан нийцэж ажиллах шийдэлд 

хүрэх зорилготойгоор аюулгүй байдалд 

зориулсан техникийн тодорхой арга 

хэрэгслүүдийг авч хэлэлцдэг. 

 

7.6.4 Аюулгүй байдлын хяналт удирдлага  

 

Аюулгүй байдлыг хяналт удирдлага нь 

сөрөг үйлдлээс зайлсхийх, эсрэг арга 

хэмжээ авах эсвэл аюулгүй байдлын 

эрсдэлийг хамгийн бага хэмжээнд байлгах 

зорилготой тусгайлсан хариу арга 

хэмжээнүүдийг тодорхойлно. IEC 62351-10-

 As shown, security means are easily 

distinguished on the different SGAM 

layers. The diversion into zones and 

domains will rather lead to specific 

realizations of the security 

requirements, e.g., depending on the 

utilized processes or protocols. The 

different IEC 62351 parts (3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11) target explicit technical means 

for security with the goal to achieve an 

interoperable solution. 

 

 

7.6.4 Security controls 

 

Security controls describe specific 

security counter measures to avoid, 

counteract or minimize security risks. 

Following the definition in IEC 62351-10 

they are categorized into: 
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т тодорхойлсны дагуу тэднийг дараах 

байдлаар ангилдаг. Үүнд: 

 

• биет зүйлс жишээ нь: аюулгүй 

байдлын биетт хүрээг тодорхойлох хашаа, 

хаалга, цоож; 

• үйл явцын хяналт удирдлага, жишээ 

нь: болсон тохиолдолд хариу үйлдэл хийх 

үйл явц, удирдлагын хяналт, аюулгүй 

байдлын мэдлэг болон сургалт; 

• үйл ажиллагаанд шаардлагатай 

аюулгүй байдлын технологийн хяналт 

удирдлага. жишээ нь: хэрэглэгчийг адилтган 

таних (холбогдож орох) болон харилцааны 

логик хяналт, хор хөнөөлтэй программын 

эсрэг программ хангамж, аюулгүй байдлын 

протоколууд, галт хана; 

• үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын 

хяналт удирдлага, жишээ нь: төлөв байдлын 

шинжилгээ, болзошгүй нөхцөл байдлын 

шинжилгээ; 

• хууль, журам, дотоод дүрмийн хяналт 

удирдлага, жишээ нь: хувийн нууцын хууль, 

бодлого ба зүйл заалтууд. 

 

Эдгээр ангилал тус бүрийн жишээг 46-р ба 

47-р зурагт харуулав. 

 

 

 

• physical controls e.g. fences, 

doors, locks targeting the definition of a 

physical security perimeter; 

• procedural controls e.g. incident 

response processes, management 

oversight, security awareness and 

training; 

• technological security controls 

necessary for operation e.g. user 

authentication (login) and logical access 

controls, malware software, security 

protocols, firewalls; 

 

 

• operational security controls like 

state analysis or contingency analysis; 

 

• legal and regulatory or 

compliance controls e.g. privacy laws, 

policies and clauses. 

 

Figures 46 and 47 provide examples for 

each of the categories. 
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46-р зураг – Аюулгүй байдлыг хангах багажууд 
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Figure 46 – Security Controls 

 

Дээр тэмдэглэснээр, аюулгүй байдлыг 

хангах хяналт удирдлагыг сонгохдоо 

аюулгүй байдлын тогтоосон шаардлагуудыг 

хангах чадвартай байх зарчмыг баримталж 

сонгоно. Аюулгүй байдлыг хангах өөр өөр 

түвшнүүд байдаг бөгөөд аюулгүй байдлын 

эдгээр түвшнүүдээс хамаарч аюулгүй 

байдлыг хангах хяналт удирдлагын хүчин 

чадал өөр өөр байж болно гэдгийг сонголт 

хийхдээ мөн тооцох шаардлагатай. Аюулгүй 

байдлын арга хэмжээний хүчин чадал 

болон тус арга хэмжээгээр аюулгүй 

байдлыг хангахад хүрэх түвшин хоорондын 

хамаарлыг IEC 62443-3-3 стандартад 

тусгасан. Хэрэглэгчийг адилтган таних 

 As stated above, the determination of 

security controls is done by their 

capability to address identified security 

requirements. This also needs to take 

into account that there are different 

security levels and that these security 

levels may result in different strength of 

a security control. With IEC 62443-3-3 

there exists a standard providing a 

relation between the strength of a 

security measure and an achievable 

security level. Four security levels are 

defined relating to different strength of 

security means, as shown in Figure 47 

on the example of user authentication. 
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жишээн дээр 47-р зурагт харуулснаар 

аюулгүй байдлын өөр өөр хүчин чадалтай 

арга хэрэгслүүдтэй холбоотойгоор аюулгүй 

байдлын дөрвөн түвшнийг тодорхойлсон 

байдаг. 

 

 

 
 

47-р зураг – Аюулгүй байдлын өөр өөр хүчтэй арга хэрэгслүүдээр аюулгүй 

байдлын шаардлагуудыг хангах 

 

 
 

Figure 47 – Addressing security requirements with security means of different 
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strength 

 

Энэ аргыг хэрэглэхэд ихэвчлэн хоёр үе 

шаттай үйл явц шаардагддаг. Эхний үе 

шатанд аюулгүй байдлын бодит хэрэгцээг 

тодорхойлох буюу аюулгүй байдлын 

зорилтот түвшинг тогтооно. Хоёрдугаар 

алхмаар аюулгүй байдлын зорилтот 

түвшинд хүргэж чадах аюулгүй байдлын 

зохих хяналт удирдлагыг сонгоно. Энэ үе 

шатны хувьд IEC 62351-т тодорхойлсон 

механизмуудыг аюулгүй байдлыг хангах 

хяналт удирдлага болгон шууд хэрэглэх 

боломжтой. 

 

Ном зүйг мөн харна уу. 

 

8  Ирээдүйн стандартчиллын ажлын 

үндсэн чиглэлүүд 

 

8.1 Ерөнхий зүйл 

 

48-р зурагт харуулснаар Цахилгаан эрчим 

хүчний Системийн Жишиг Архитектур нь 

тогтмол хөгжсөөр ирсэн. 

 The application of this approach 

requires typically a two stage process, 

the determination of the actual security 

needs expressed by a target security 

level. In a second step the selection of 

appropriate security controls coping 

with the target security level. Here, 

mechanisms defined in IEC 62351 can 

be directly applied as security controls. 

 

 

 

 

Refer also to the bibliography. 

 

8  Main areas of future 

standardisation work  

 

8.1 General 

 

The Power System Reference 

Architecture has evolved on a regular 

basis as described in Figure 48: 

 

 
 

48-р зураг – Жишиг архитектурын хувьсан өөрчлөгдсөн байдал 
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Figure 48 – RA through time 

 

2002 онд Дэд станцын Автоматжуулалт 

болон Удирдлагын Төвүүд дээр анхаарлаа 

төвлөрүүлсэн. 

 

2007 онд хүрээг тэлж Аж ахуйн нэгжийн 

Интеграцын асуудлыг хамруулсан.  

 

2016 онд аюулгүй байдал ба цахилгаан 

холбооны асуудлууд Жишиг Архитектурын 

нэгэн хэсэг болсон бөгөөд УСАА-ын 

харилцан нийцэж ажиллах давхаргуудыг 

ашигласан арга зүйн хандлагад ихээр 

анхаарал хандуулсан (үүнд хэрэглэх 

журмын шаардлагуудаас авахуулан 

профайлын тодорхойлолтууд хүртэл орсон). 

 

8.2 Тоон системд шилжүүлэх замаар 

стандартын ашиглалтын үр ашгийг 

дээшлүүлэх 

 

Стандартуудыг тоон системд оруулснаар 

тэдгээрийн хэрэглээ нэмэгдэнэ гэж үздэг. 

Үүний тулд загвар дээр суурилсан 

инженерчлэлийн арга замыг хэрэглэсэн: 

НЗХ дээрх НМЗ болон IEC 61850-ийн 

загварууд дээр суурилан ОУЦТК-ын 

стандартуудыг (профайлууд, баримт бичиг 

зэргийг) боловсруулдаг. Тэгснээрээ тэд 

хоорондоо илүү зохицолтой болдог. НЗХ-д 

 In 2002, the focus was Substation 

Automation and Control Centers. 

 

 

In 2007, the focus was extended to 

Entreprise Integration. 

 

In 2016, the security and 

telecommunication aspects are part of 

the Reference Architecture, and a 

strong emphasis is given to the 

methodology approach, using the 

SGAM interoperability layers, from use 

case requirements down to profile 

definitions. 

 

8.2 Increase standard usage 

efficiency through digitalisation 

 

 

It is believed that standard usage will 

increase through digitalisation. A 

model-driven engineering approach has 

been taken: from UML CIM and IEC 

61850 models, IEC standards are 

derived (profiles, documentation, etc.), 

which insure more consistency. Use 

cases, which can also be formalized in 

UML, are managed by Use Case 
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тусгагдсан хэрэглэх журмыг түүнийг 

хариуцсан менежер зохицуулан удирддаг, 

харин НМЗ болон IEC 61850-ийн НЗХ дээрх 

загваруудыг Загварын Менежер зохицуулан 

удирддаг. 

 

Загваруудаас программ хангамжийн дайвар 

бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох боломжтой 

ба тэдгээр нь хөгжлийн үйл явцыг 

хөнгөвчилдөг. 

 

8.3 Өгөгдлийн загварчлалыг уялдуулах 

 

Өгөгдлийн загварчлалыг уялдуулах асуудал 

ОУЦТК-ын түвшинд хэдийнээ эхэлсэн 

бөгөөд НМЗ болон IEC 61850 нь уялдуулах 

үйл явцыг мөрдөж байна (19-р АХ-ийн 

ерөнхий төлөвлөгөөний D.9-ийг үзнэ үү).  

 

НМЗ болон IEC 61850 стандарт нь хамрах 

сэдвүүдийнхээ хувьд ОУЦТК-ын гол хөрөнгө 

(фонд)-ийн нэг бөгөөд тус бүрийнхээ зах 

зээлүүдийн шаардлагуудыг сайн хангадаг. 

 

Алсын хараа нь дараахь танилцуулга хэсэгт 

тодорхойлсон хөдөлгөгч хүчин зүйлсийг 

илүү сайн дэмжихийн тулд өөрсдийн 

домэйнүүддээ хамаатай байх байдлыг 

бэхжүүлэх явдал юм. Үүнд: 

 

• Хуучин технологитойгоо нийцэх 

байдлыг хадгалах 

• Тэдгээрийн хэрэглээг хангах, 

ашиглалтын хугацааны өөр өөр үе шатуудыг 

зохицуулан удирдахын тулд шууд 

холбогдсон үйл ажиллагаатай байх 

• Зах зээлийн шаардлагуудад үндэслэн 

хамрах хүрээг тэлэх 

• Энэ хоёрын хоорондын зайг 

багасгахын сацуу хооронд нь гүүр тавих 

боломжийг бүрдүүлэх 

 

8.4 Ирээдүйн бусад сэдвүүд 

managers, CIM and IEC 61850 UML 

models are managed by Model 

Managers. 

 

 

 

From models, software artefacts can be 

generated which facilitate the 

development process. 

 

 

8.3 Harmonise data modelling 

 

Harmonised data modelling is already 

taking place at the IEC level, and CIM 

and IEC 61850 are following a 

harmonisation process (see D.9, WG 

19 roadmap). 

 

CIM and IEC 61850 are one of the main 

assets of IEC for the considered area 

and they fit well to the requirements of 

their respective markets. 

 

The vision is to reinforce the relevancy 

of each on its own domain to better 

support the drivers defined in 

introduction such as: 

 

 

• Preserve backward compatibility 

 

• Facilitate their usage, have 

seamless processes to manage the 

different phases of the lifecycle 

 

• Extend the scope based on 

market requirements 

• Offers bridging capabilities while 

reducing the distance between both  

 

 

8.4 Other future topics 
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Ирээдүйд дараах ажлуудыг мөн хийнэ гэж 

төлөвлөж байгаа. Үүнд: 

 

• Стандартыг хэрэглэх хүрээг тэлэх 

• Харилцаа холбооны бэлэн 

технологийг ашиглах замаар протоколын 

дэмжлэгийг тэлэх 

• Кибер аюулгүй байдлыг бүх газар 

бэхжүүлэх ба уялдуулах 

 

9  Дүгнэлт 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

мэдээллийн солилцоонд зориулсан шинэ 

Жишиг Архитектур нь ирээдүйн 

стандартуудыг боловсруулахад болон одоо 

боловсруулж буй стандартууд доторх 

объектын загваруудын зөрчлийг арилгахад 

зориулсан тогтолцоогоор хангахыг санал 

болгож байгаа болно. 

 

Стандартууд боловсруулах илүү тодорхой 

тогтолцоо болон тоймыг олгосноор 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

объектын загваруудыг уялдуулахад оролцох 

бүх хувь нэмэр оруулагчдад илүү гүн 

ойлголт бий болно гэж найдаж байгаа. Энэ 

нь цаашлаад шинэ бүтээгдэхүүнийг 

хөгжүүлэхэд ОУЦТК-ын стандартуудыг илүү 

өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрч ашиглахад 

хүргэх бөгөөд цахилгаан эрчим хүчний 

системийн удирдлагад зориулсан 

компьютерийн шинэ систем ба сүлжээг 

хэрэгжүүлэхийн тулд захиалгат тохируулагч 

болон гарц шаардахад үл тохирох зүйлс 

цөөн байна. 

 

Цаашилбал, ОУЦТК-ын стандартуудыг, 

ялангуяа НМЗ (IEC 61968 / IEC 61970 / IEC 

62325 / IEC 62746) болон IEC 61850 цуврал 

стандартууд нь харилцан нийцэж ажиллах 

байдал болон хэрэгслийн менежменттэй 

 

In the future it is also expected to: 

 

• Extend standard application 

coverage 

• Extend protocol support by use 

of on the shelves communication 

technology 

• Reinforce and harmonise cyber 

security everywhere 

 

9  Conclusion 

 

A new Reference Architecture for power 

system information exchange is 

proposed to provide a framework for 

future standards development and for 

resolution of differences in object 

models within standards currently under 

development. 

 

 

It is hoped that by providing an 

overview and more concrete framework 

for standards development, more 

insight will be available to all 

contributors for the harmonization of 

power system object models. This will 

in turn lead to greater acceptance of 

IEC standards in new product 

development and fewer incompatibilities 

requiring custom adapters and 

gateways for implementing new 

computer systems and network for 

power system control. 

 

 

 

Furthermore, now that IEC standards, 

especially the CIM (IEC 61968 / IEC 

61970 / IEC 62325 / IEC 62746) and 

IEC 61850 standards, have been 

recognized as pillars for realization of 
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холбоотой Ухаалаг Сүлжээний зорилтуудад 

хүрэх тулгуур баримт бичгүүд мөн гэж 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн тул Ухаалаг Сүлжээг 

хэрэгжүүлж бий болгоход оролцох гол 

оролцогч талууд болон сонирхсон бусад бүх 

талуудад эдгээр стандартын талаарх болон 

тэдгээрийн хэрэглээний талаарх зөв 

ойлголтыг өгөх боломжийг бүрдүүлэх нь нэн 

чухал болоод байна. 

 

Шинэ стандартууд боловсруулагдаж, одоо 

байгаа стандартуудад өөрчлөлт орохын 

хэрээр цахилгаан эрчим хүчний мэдээллийн 

солилцоонд зориулсан Жишиг Архитектур 

нь байнга хувьсан өөрчлөгдөж байна. 

Тиймээс энэ тайланг амьд баримт бичиг гэж 

үзэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хамгийн 

сүүлийн үеийн хөгжил дэвшлийг, түүнчлэн 

уялдаатай болгох хүчин чармайлтын үр дүнг 

тусгахын тулд энэ баримт бичгийн шинэ 

хэвлэлүүдийг ирээдүйд гаргах 

шаардлагатай болно. 

 

 

А хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

УСАА-ын давхаргын тайлбар  

 

УСАА-ын давхаргын тайлбарыг А.1-р зурагт 

харуулав. 

the Smart Grid objectives of 

interoperability and device 

management, it is imperative that a 

correct understanding of these 

standards and their application be 

made available to the key stakeholders 

and all other interested parties involved 

in implementing the Smart Grid. 

 

 

The Reference Architecture for power 

system information exchange is 

constantly evolving as new standards 

are developed and existing standards 

are modified. As a result, this report 

should be treated as a living document, 

wherein future editions of this document 

will be needed to reflect the latest new 

developments as well the results of 

harmonization efforts. 

 

 

 

 

Annex A 

(informative) 

 

SGAM Layer description 

 

Figure A.1 shows a SGAM layer 

description. 

 

Давхарга Тайлбар 

Бизнесийн Бизнесийн давхарга нь ухаалаг сүлжээтэй холбоотой мэдээллийн 

солилцоог бизнесийн талаас харж илэрхийлдэг. Холбогдох зах 

зээлүүдийн зохицуулалтын ба эдийн засгийн (зах зээлийн) бүтэц 

(уялдаатай дүрүүд ба гүйцэтгэх үүргүүдийг ашигласан бүтэц) 

болон бодлого, бизнесийн загвар, хэрэглэх журам, бизнесийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрлийг зураглахын тулд УСАА-ыг 

ашиглах боломжтой. Түүнчлэн бизнесийн чадавх, хэрэглэх журам 

болон бизнесийн үйл явцуудыг энэ давхаргад төлөөлж оруулах 

боломжтой. 

Функцийн Функцийн давхарга нь системийн хэрэглэх журам, функцүүд болон 
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үйлчилгээнүүдийг тайлбарладаг бөгөөд тэдгээрийн харилцааг 

архитектурын өнцгөөс мөн тайлбарладаг. Функцүүдийг 

төлөөлөхдөө тоглогчид, хэрэглээнд хийсэн биет хэрэгжилт, систем 

ба бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс үл хамааран тусад нь төлөөлдөг. 

Тоглогчдоос үл хамаарсан хэрэглэх журмын функцийн боломжийг 

ялгаж авах замаар функцүүдийг гаргаж авдаг. 

Мэдээллийн Мэдээллийн давхарга нь функцүүд, үйлчилгээнүүд, бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн хооронд ашиглаж, солилцож байгаа мэдээллийг 

тайлбарладаг. Үүнд мэдээллийн объектууд болон хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн дүрэм бүхий өгөгдлийн суурь загварууд орсон 

байдаг. Эдгээр мэдээллийн объектууд болон хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн дүрэм бүхий өгөгдлийн загварууд нь харилцаа 

холбооны арга хэрэгслийг ашигласан харилцан нийцэж ажилладаг 

мэдээллийн солилцоотой байх боломжийг бүрдүүлэхийн тулд 

функцүүд болон үйлчилгээнүүдэд зориулсан нийтийн семантикийг 

төлөөлдөг.  

Харилцаа 

холбооны 

Харилцаа холбооны давхаргын онцолдог зүйл бол суурь хэрэглэх 

журмын хүрээнд бүрэлдэхүүн хэсгүүд хоорондын харилцан нийцэж 

ажилладаг мэдээллийн солилцоонд зориулсан, түүнчлэн функц 

эсвэл үйлчилгээ, холбогдох мэдээллийн объектууд эсвэл 

өгөгдлийн загваруудад зориулсан протокол ба арга механизмыг 

тайлбарлан бичих явдал юм. 

Бүрэлдэхүүн 

хэсгийн 

Бүрэлдэхүүн хэсгийн давхаргын онцолдог зүйл бол ухаалаг 

сүлжээний хүрээнд оролцож байгаа бүх бүрэлдэхүүн хэсгийн биет 

хуваарилалт юм. Үүнд системийн болон тоноглолын тоглогчид 

(ихэвчлэн процессийн болон ажлын байрны /талбайн/ түвшинд 

байрладаг), реле хамгаалалтын ба зайнаас /теле/ удирдах 

хэрэгслүүд, сүлжээний дэд бүтэц (утастай / утасгүй харилцаа 

холбооны холболтууд, роутер, свич, сервер) болон бүх төрлийн 

компьютер ордог.  

 

A.1-р зураг – УСАА-ын давхаргын тайлбар 
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Figure A.1 – SGAM layer description 

 

В хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Элементүүдийн жишээ 

 

B.1 Түгээх системийн удирдлагын 

төвийн жишээ 

 

Сүлжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

нийтлэг бүтэцтэй систем болон бусад 

нийтлэг түгээх систем хоорондын уялдаа 

холбоог В.1-р зурагт харуулав. 

  

 Annex B 

(informative) 

 

Elements examples 

 

B.1 Example of control centre 

distribution systems 

 

Figure B.1 represents typical network 

operation systems, and their 

relationships with other typical 

distribution systems: 
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B.1-р зураг – Түгээх системийн удирдлагын төв ба бусад нийтлэг түгээх систем 

хоорондын харлцан уялдааны жишээ 

 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

191 

 

 
 

Figure B.1 – Example of control centre distribution system and relationships with 

other typical distribution systems 

 

Ухаалаг Сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсэг 

болох Түгээлтийн Менежментийн 

Дэвшилтэт Систем нь хийсвэр бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийн хувьд Түгээлтийн Менежментийн 

Систем, Тасралтын Менежментийн Систем 

(TaMС) болон ХМУС дээр суурилсан болно. 

Эдгээр хийсвэр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 

бизнесийн функцүүд болон ИЖЗ-ын дэд 

функцүүдээр бүлэглэдэг бөгөөд тэд НМЗ-т 

суурилсан стандартуудад тодорхойлсон нэг 

буюу түүнээс олон интерфейсийг дэмждэг. 

 

B.2 Системийн жишээ, сүлжээний 

загварын менежментийн системийн 

 The Smart Grids component, the ADMS 

system, is based on DMS, OMS, and 

SCADA as abstract components. These 

abstract components are grouped by 

the business functions and sub-

functions of the IRM and support one or 

more interfaces defined in CIM-based 

standards. 

 

 

 

 

B.2 Example of a system, the case of 

network model management system 
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тохиолдол 

 

Сүлжээний загварын менежмент (СЗМ) 

гэсэн нэр томьёо нь сүлжээний загваруудад 

(чадлын урсгал, төлөв байдлын тооцоолол, 

болзошгүй нөхцөл байдлын шинжилгээ, 

богино залгаа, динамик, шилжилтийн 

үзэгдлүүд гэх мэт) шаардагдах бүх төрлийн 

шинжилгээнд зориулсан өгөгдлийн 

менежментийн бүх ажиллагаа ба сүлжээний 

шинжилгээ (үйл ажиллагаа, үйл 

ажиллагааны төлөвлөлт, урт хугацааны 

төлөвлөлт)-д  шаардагдах бүх нөхцөл 

байдлыг хамруулдаг. 

 

Энэ төрлийн системийг болон сүлжээний 

загварын менежментэд хамрагддаг бусад 

системүүдтэй СЗМ нь ямар харилцаа, 

холбоотой байхыг В.2-р зурагт харуулав.  

 

 

 

The term ‘network model management' 

(NMM), refers to all data management 

activities for all types of analysis that 

require network models (power flow, 

state estimator, contingency analysis, 

short circuit, dynamics, transients, etc.) 

and all situations that require network 

analysis (operations, operations 

planning, long-term planning). 

 

 

 

 

Figure B.2 illustrates this kind of system 

and how NMM is expected to relate to 

other systems involved in network 

model management: 

 

 
 

B.2-р зураг – Сүлжээний Загварын Менежмент ба холбогдох бусад системүүд 
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Figure B.2 – Network Model Management and other involved systems 

 

Энэ зурагт цайвар ногоон өнгөтэй 

хайрцгуудад сүлжээний загварын 

мэдээллийн одоо байгаа эх сурвалжууд 

болон хүрэх цэгийг тодорхойлсон болно. 

 

• Аж ахуйн нэгжийн өгөгдлийн эх 

сурвалжууд нь эзэн системийн операторын 

системүүдээс гаралтай бөгөөд сүлжээний 

загваруудад шаардлагатай өгөгдлийн зарим 

хэсгийн анхдагч эх сурвалж мэдээллийг 

төлөөлдөг. 

• Гадаад эх сурвалжууд нь бусад 

системийн оператор эсвэл зэргэлдээ орших 

эрчим хүч түгээгч зэрэг эзэн системийн 

оператораас гадна байгаа системүүд дэх 

мэдээллийг төлөөлдөг. Гадна байгаа энэ 

системүүдээс зэргэлдээ орших цахилгааны 

 In this diagram, the light green shaded 

boxes identify existing sources of and 

destinations for network model 

information: 

 

• Enterprise data sources 

represent information from host system 

operator systems that are the original 

source for parts of the data required in 

network models. 

 

• External sources represent 

information in systems outside the host 

system operator, such as other system 

operators or neighbouring utilities, from 

which the system operator can get 

models of neighbouring grid territory 
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сүлжээний нутаг дэвсгэрийн загварыг 

системийн оператор авах боломжтой бөгөөд 

тэдгээрт системийн оператор нь өөрийнхөө 

загваруудыг өгөх шаардлагатай. 

• Сүлжээний тохиолдол гэдэг нь ЭМС 

эсвэл төлөвлөлт эсвэл реле хамгаалалтын 

хэрэглээ зэрэг сүлжээнд дүн шинжилгээ 

хийдэг системүүдийн хүрээнд 

зохицуулагддаг аналитик тохиолдлууд юм. 

 

B.3 Чадлын урсгалын бүрэлдэхүүн 

хэсгийн жишээ 

 

Чадлын урсгалын ямар нэгэн судалгааны 

оролтын хоёр үндсэн тал байдаг: нэгдүгээрт 

биет сүлжээний загвар (тоног төхөөрөмжийн 

тохируулга ба холболт), хоёрдугаарт 

судалгаанд хэрэглэх тогтсон төлөв байдлын 

(эсвэл ажлын) таамаглал (судлах ажлын 

нөхцөл). Гаралт нь сүлжээний хувьсах 

өгөгдлийн (анхдагч урсгал ба хүчдэлийн) 

утгууд байдаг бөгөөд эдгээр утга нь цаг 

хугацааны нэг агшны хувьд физикийн 

хуульд нийцсэн байна. Оролт болон гаралт 

нь нийлээд тохиолдлыг бүрдүүлдэг. Үүнд 

“тохиолдол” гэдгийг цаг хугацааны нэг 

агшны чадлын урсгал эсвэл төлөв байдлын 

тооцоотой холбоотой өгөгдөл (орол заавал 

байна, гаралт нь заавал биш хувилбартай 

байна) гэж тодорхойлсон. 

 

НМЗ-ын стандартуудад тодорхойлсноор 

тохиолдлыг бүрдүүлдэг тодорхой 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг B.3-р зурагт 

харуулав. Энэ зурагт дугуй булантай тэгш 

өнцөгтөөр өгөгдлийн багцыг, ердийн 

булантай тэгш өнцөгтөөр үйл явц /процесс/-

ыг төлөөлсөн болно. 

and to which the system operator must 

supply models of itself. 

 

 

• Network cases are analytical 

cases managed within network analysis 

systems such as EMS or planning or 

protection applications. 

 

 

B.3 Example of a power flow 

component 

 

There are two basic aspects of input to 

any power flow study: the first is the 

physical network model (the 

configuration of equipment and 

connectivity) and the second is a 

steady-state (or operating) hypothesis 

for the study (the operating condition to 

be studied). The output is a set of 

values for the network variables 

(primarily flows and voltages) that 

satisfy the laws of physics at one 

instant in time. Together, the input and 

output make up a case - where a ‘case’ 

is defined as being the data (input and 

optionally output) associated with a 

power flow or state estimator for one 

instant in time. 

 

Figure B.3 shows the specific 

components that make up a case, as 

defined by CIM standards. In the 

diagram, rounded-corner rectangles are 

used to represent sets of data and 

square-corner rectangles are used for 

processes. 
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B.3-р зураг – НМЗ-ын сүлжээний тохиолдлын хэсгүүд 
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Figure B.3 – Parts of a CIM network case 

 

Цэнхэр хүрээтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 

биет сүлжээний загварын өгөгдлийг 

агуулсан. Эдгээрт дараах төрлийн 

 The components outlined in blue 

contain the physical network model 

data. They include the following kinds of 
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сүлжээний загварын хэсгүүд орсон болно. 

Үүнд: 

 

• EQ (IEC 61970-452 НМЗ-ын статик 

дамжуулах сүлжээний загварын профайл, 

IEC 61968-13 НМЗ-ын статик түгээх 

сүлжээний загварын профайл) – Тоног 

төхөөрөмжийн тогтсон төлөв байдал дахь 

цахилгааны шинж чанаруудыг тодорхойлдог 

бөгөөд тоног төхөөрөмж хоорондоо хэрхэн 

холбогдсоныг тайлбарладаг (холболтууд). 

• DL (IEC 61970-453 Бүтцийн схемийн 

профайл) – Ашиглагдаж байгаа бүтцийн 

схемийг тайлбарладаг. (Заавал биш) 

• GL (IEC 61968-4-ийн дэд багц) – 

Аливаа газар зүйн байршлын өгөгдлийг 

тодорхойлдог. (Заавал биш) 

• DY (IEC 61970-45712 Динамик 

профайлууд) – Динамик загварчлалыг 

тайлбарладаг. (Тохиолдлыг зөвхөн динамик 

шинжилгээнд ашиглах тохиолдолд 

шаардагдана.) 

• CL – Болзошгүй нөхцөл байдлын 

жагсаалтыг тодорхойлдог. (Тохиолдол 

зөвхөн болзошгүй нөхцөл байдлын 

шинжилгээнд ашиглах тохиолдолд 

шаардагдана.) 

 

 
12 Одоо бэлтгэж байгаа. Энэ хэвлэл нийтлэгдэх 

мөчид байсан үе шат: IEC/PWI PWI 61970-457:2016. 

 

Улаан хүрээтэй бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 

судалж буй ажлын нөхцлийг тайлбарладаг. 

Үүнд дараах зүйлс орно: 

 

• SSH – Тогтсон төлөв байдлын 

таамаглалыг тодорхойлдог оролтын 

өгөгдлийг тайлбарладаг. Үүнд хэрэгсэл 

/тонога төхөөрөмж/-ийн төлөв байдал, 

ачаалал ба үйлдвэрлэл, удирдлагын 

даалгаварууд, ашиглалтын хязгаарлалтууд 

зэрэг орно. 

network model parts: 

 

• EQ (IEC 61970-452 CIM static 

transmission network model profile, IEC 

61968-13 CIM static distribution 

network model profile) – Describes the 

steady-state electrical characteristics of 

the equipment and describes how the 

equipment is connected together 

(connectivity). 

 

• DL (IEC 61970-453 Diagram 

layout profile) – Describes any diagram 

layouts that are used. (Optional) 

• GL (subset of IEC 61968-4) – 

Describes any geographic location 

data. (Optional) 

• DY (IEC 61970-45712 Dynamic 

profiles) – Describes dynamic 

modelling. (Required only if the case is 

going to be used for dynamic analysis.) 

 

• CL – Describes contingency list. 

(Required only if the case is going to be 

used for contingency analysis.) 

 

 

 

 
12 Under preparation. Stage at the time of 

publication: IEC/PWI 61970-457:2016. 

 

The components outlined in red 

describe the operating condition under 

study. This includes: 

 

• SSH – Describes the input data 

that defines the steady-state 

hypothesis. This includes device status, 

load and generation, control settings, 

operating limits, etc. 
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• TP (IEC 61970-452-ын дэд багц) – 

Залгаатай таслах, залгах хэрэгслүүдийг 

цахилгаан эрчим хүчний урсгалын 

уламжлалт “шийнүүд” болгон 

боловсруулсны үр дүнд үүсэх топологийг 

тодорхойлдог. 

• SV (IEC 61970-456 цахилгаан эрчим 

хүчний системийн төлөв байдлын 

шийдэгдсэн профайлууд) – Сүлжээний 

шинжилгээний шийдэл гаргах алгоритмын 

гаргасан төлөв байдлын хувьсах 

өгөгдлүүдийг тодорхойлдог. 

 

 

C хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

Хамаарлын жишээнүүд 

 

C.1 Ерөнхий зүйл 

 

Жишиг архитектурын хамаарлууд нь 

элементүүдийн хооронд харилцаа холбоо 

үүсэх боломжийг бүрдүүлдэг. 

 

C.2 Гарц болон шилжүүлэх 

төхөөрөмжөөр дамжуулан өгөгдлийг 

хувиргах 

Эдгээр стандартыг өнөөдөр хэрэглэхэд 

шаардагдах хувирлуудыг болон холбогдох 

интерфейсүүдийг С.1-р зурагт харуулав. 

Өөр удирдлагын төвөөс, эсвэл дэд станц 

дахь ХМУС-ийн төвөөс IEC 60870-6-ийн 

TASE.2-ын холбоосуудаар дамжин ирсэн 

ХМУС-ийн өгөгдлийг TASE.2-ын шилжүүлэгч 

дотор IEC 61970-ын НМЗ-ийн шаардлагыг 

хангасан байхаар хувиргана. Тодруулбал, 

энэ нь ЭМС-ийн хэрэглээний программын 

интерфейс (ХПИ буюу API)-ийн 

стандартуудын нэгэн хэсэг болгон 

тодорхойлогдсон ХМУС-ийн интерфейстэй 

нийцэн ажилладаг болгон хувиргадаг. Дараа 

нь энэ өгөгдлийг стандарт интерфейсүүдийн 

• TP (subset of IEC 61970-452) – 

Describes the topology that results from 

processing closed switching devices 

into traditional power flow ‘buses'. 

 

 

• SV (IEC 61970-456 Solved 

power system state profiles) – 

Describes the state variables that are 

produced by the network analysis 

solution algorithm. 

 

 

 

Annex C 

(informative) 

 

Relationship examples 

 

C.1 General 

 

Reference Architecture relationships 

allow communication between 

elements. 

 

C.2 Data transformation via 

gateways and adapters 

 

Figure C.1 illustrates the relevant 

interfaces and the transformations 

required when these standards are 

applied today. SCADA data received 

via IEC 60870-6 TASE.2 links from 

either another control center or from a 

SCADA master in a substation is 

transformed in the TASE.2 Adapter to 

be compliant with the IEC 61970 CIM. 

More specifically, it is transformed to 

comply with the SCADA interface 

defined as part of the EMS-API 

standards. This data is then exposed to 

the integration bus via one of the 

standard interfaces. In a similar fashion, 
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аль нэгээр дамжуулан интеграцын шийнд 

илгээнэ. Үүнтэй төстэйгөөр, эсвэл дэд 

станцаас, эсвэл талбайн хэрэгслүүдээс IEC 

61850-ийн ХХҮИ-ийн холбоосуудаар дамжин 

ирсэн ХМУС-ийн өгөгдлийг ХХҮИ-ийн 

шилжүүлэгч дотор НМЗ болон түүнтэй ижил 

төрлийн үйлчилгээтэй интерфейстэй нийцэн 

ажиллах боломжтой болгон хувиргадаг. IEC 

60870-5-ын стандартуудыг ашиглаж байгаа 

ХМУС-ээс ирсэн ХМУС-ийн өгөгдөл IEEE 

1815, DNP3, эсвэл МЦТ-ийн ашигладаг өөр 

нэгэн өмчлөлийн протоколыг ХМУС-ийн 

захиалгаар хийсэн шилжүүлэгчээр НМЗ-тай 

нийцэн ажиллах боломжтой болгон 

хувиргадаг. 

 

Шилжүүлэгчийг ашигласнаар талбайн 

хэрэгслээс, эсвэл бусад удирдлагын төвөөс 

өгөгдлийг хүлээн авахын тулд ашигласан 

протокол/үйлчилгээ болон өгөгдлийн 

хэлбэрээс үл шалтгаалан ХМУС-ийн бүх 

өгөгдөл интеграцын шийн дээр ирэх үед 

бүгд нэг ижил хэлбэртэй болсон байна. 

Тиймээс системийн тогтолцоонд 

интеграцлах боломжтой байхын тулд ХМУС-

ийн өгөгдөл дээр ажилладаг аливаа 

хэрэглээ нь (үүнд өгөгдлийн архив буюу 

түүхэн мэдээллийн систем орно) зөвхөн нэг 

интерфейсийг, тодруулбал IEC 61970-ын 

ЭМС-ийн ХПИ ХМУС интерфейсийг дэмждэг 

дизайнтай байх шаардлагатай.  

 

SCADA data received via IEC 61850 

ACSI links from either substation or 

field devices is transformed in the ACSI 

Adapter to be compliant with the CIM 

and the same service interface. SCADA 

data from an existing SCADA system 

that uses the IEC 60870-5 standards, 

IEEE 1815, DNP3, or some proprietary 

RTU protocol is transformed by a 

custom SCADA System Adapter to be 

CIM-compliant. 

 

 

 

 

 

The effect of the use of adapters is that 

all SCADA data, regardless of the 

protocols/services and data 

representation used to obtain the data 

from the field or from other control 

centers, has the same representation 

on the integration bus. This means that 

any applications that operate on 

SCADA data, including data 

repositories or historical information 

systems, need to be designed to 

support only a single interface, the IEC 

61970 EMS-API SCADA interface, to 

be able to be integrated into a system 

framework. 
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C.1-р зураг – ХМУС-ийн өгөгдлийн интерфейсүүд 
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Figure C.1 − SCADA data interfaces 

 

Интеграцын шийнээр дамжуулан авах 

боломжтой болгох зорилгоор ЭМС-ийн 

өгөгдлийн сан доторх өгөгдлийн өмчлөлийн 

хэлбэрүүдээс, эсвэл Түүхэн Мэдээллийн 

Систем доторх салбарын стандарт 

хэлбэрүүдээс өгөгдлийг НМЗ-ын хэлбэрт 

хувиргахын тулд өгөгдлийн сангийн 

шилжүүлэгчийг ашиглах байдлыг C.1-р 

зурагт мөн харуулав.  

 

C.3 Зурвас мэдээ солилцооны жишээ 

 

С.2-р зурагт IEC 61968-тай нийцсэн зурвас 

мэдээнүүдийг вэб үйлчилгээ эсвэл Жава 

Зурвас мэдээний Үйлчилгээ (JMS)-г ашиглан 

дамжуулдаг IEC 61968-100 стандартын 

хамрах хүрээг тоймлон харуулсан болно. Аж 

 Figure C.1 also illustrates the use of 

database adapters to transform data 

from proprietary representations in an 

EMS database or from industry 

standard representations in a Historical 

Information System to the CIM 

representation for access via the 

integration bus. 

 

 

C.3 Example of a Message Exchange 

 

Figure C.2 attempts to provide an 

overview of the IEC 61968-100 scope, 

where IEC 61968 compliant messages 

are conveyed using web services or 

JMS. Through the use of an ESB 
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ахуйн нэгжийн Үйлчилгээний Шийн (ESB)-

ийн интеграцын давхаргыг ашиглах замаар 

мэдээллийн солилцоог санаачлагч нь вэб 

үйлчилгээг ашиглах боломжтой (энэ вэб 

үйлчилгээнд хүлээн авагч нь JMS-г мөн 

эсрэгээрээ ашиглах боломжтой). 

Интеграцын давхарга нь интеграцын 

нийтлэгч/захиалагчийн зарчмыг, түүнчлэн 

хүргэх баталгаа зэрэг функцийн гол 

боломжуудыг ашиглан нэгээс авахуулаад 

олон мэдээллийн солилцоог мөн дэмждэг. 

 

integration layer, the initiator of an 

information exchange could use web 

services, where the receiver could use 

JMS, and vice versa. The integration 

layer also provides support for one to 

many information exchanges using 

publish/subscribe integration patterns 

and key functionality such as delivery 

guarantees. 

 

 
 

C.2-р зураг – IEC 61968-тай холбоотой харилцаа холбооны технологиуд 
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Figure C.2 − IEC 61968 associated communication technologies 

 

Бизнесийн багц үйл явцуудыг дэмжихийн 

тулд хамтран ажиллаж байгаа 

системүүдийн багц доторх бүрэлдэхүүн 

хэсгүүд хоорондын харилцаа холбоотой хэд 

хэдэн хэрэглэх журмыг аж ахуйн нэгжийн 

домэйны түвшинд тодорхойлох боломжтой. 

Хэрэглэх журмыг системүүдийн интеграцын 

өнцгөөс тодорхойлох боломжтойгоос гадна 

тэд эцсийн хэрэглээтэй холбоотой 

хэрэглээний түвшний хэрэглэх журмууд 

байх боломжтойг анхаарах нь чухал. 

Системүүдийн интеграцын орчинд хэрэглэх 

журамд дараах тоглогчид ордог: Хэрэглэгч, 

Сервер, ESB, Шилжүүлэгч, Захиалагч (Үйл 

явдлыг Сонсогч). Эцсийн хэрэглээтэй 

холбоотой хэрэглээний түвшний хэрэглэх 

журмууд ИЖЗ-ын системийн тоглогчдыг 

ашигладаг. 

 

 At the Enterprise domain level, several 

use cases related to the interactions 

between components within a set of 

systems cooperating to support a set of 

business processes can be described. 

It is important to note that the use cases 

can be described from the perspective 

of the integration of systems, or be end 

use application-level use cases. In the 

context of integration of systems, the 

actors for the use cases include the 

following: Client, Server, ESB, Adapter, 

Subscriber (an Event Listener). End use 

application level use cases use IRM 

system actors. 
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ӨББХ буюу XML өгөгдлийг бодит хугацаанд 

харилцахад ашигладаг Өргөтгөх боломжтой 

Зурвас мэдээний ба Зэрэгцэн оршин 

Протокол (XMPP)-ыг тооцон оруулж IEC 

61968-100-г өргөтгөнө. Энэ стандартыг 2004 

онд Интернетийн Инженерчлэлийн Ажлын 

Хэсэг (IETF) баталсан. Хэрэглэгчид XMPP 

серверт холбогддог XMPP архитектурыг 

С.3-р зурагт харуулав. 

 

IEC 61968-100 will be extended to take 

into account Extensible Messaging and 

Presence Protocol (XMPP), which is 

used for real time communication of 

XML data. This standard was 

formalized by the IETF in 2004. Figure 

C.3 represents an XMPP architecture, 

where clients connect to XMPP servers. 

 

 
 

C.3-р зураг – XMPP архитектурын ерөнхий санаа 
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Figure C.3 − XMPP architecture concept 

 

С.4-р зурагт харуулсны дагуу Ухаалаг 

Сүлжээний орчинд XMPP-ыг зах зээлийн 

оператор, цахилгаан сүлжээний оператор, 

эрчим хүч түгээгч, үйлчилгээ үзүүлэгч болон 

нөөцийн хооронд харилцаа холбооны 

тээвэрлэгч байдлаар ашиглах боломжтой. 

 

 In the context of SmartGrid, XMPP can 

be used as transport for communication 

between market operators, grid 

operators, utilities, service providers 

and resources as illustrated in Figure 

C.4: 
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C.4-р зураг – XMPP-ыг ашигласан жишээ 
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Figure C.4 − Use of XMPP example 

 

D хавсралт 

(мэдээллийн) 

 

57-р ТХ-ны стандартуудын тайлбар ба 

ерөнхий төлөвлөгөө 

 

D.1 57-р ТХ-ны 03-р Ажлын Хэсэг 

 

 Annex D 

(informative) 

 

TC 57 standards descriptions and 

roadmaps 

 

D.1 TC 57 Working Group 03 

 

03-р АХ – Зайн удирдлагын протоколууд 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 
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• 03-р АХ-ийн даалгавар бол бүрэн бүтэн 

байдал нь өндөр, найдвартай ажиллагаа 

өндөр болон аюулгүй байдлын зохих 

түвшинд байдаг зайн /теле/ удирдлагын 

протоколуудыг стандартчилах явдал юм 

• 03-р АХ-ийн тодорхойлсон зайн 

удирдлагын протоколууд нь өргөн 

тархсан үйл явцуудыг өргөн бүсийн 

харилцаа холбооны (дараалсан, IP 

суурьтай) сүлжээнүүдийг ашиглан 

удирддаг зайн удирдлагын тоног 

төхөөрөмж болон системд хамаатай 

• IEC 60870-5-ын хамтрагч 

стандартуудын засварын мөчлөг 

болон тохирлын баталгааны 

туршилтыг Үндэсний Хороод 

хүлээн зөвшөөрсөн (57/1473/DC, 

57/1491/INF) 

• IEC 60870-5-101 2-р хэвлэлийн 1-

р засвар болон IEC TS 60870-5-

601 2-р хэвлэлийг нийтэлсэн 

• IEC 60870-5-104 2-р хэвлэлийн 1-

р засвар болон IEC TS 60870-5-

604 2-р хэвлэлийг нийтэлсэн 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

Дараах баримт бичгийг бэлэн 

болгох: 

• IEC 60870-5-101/-104 2-р хэв. 

• IEC 60870-5-601/-604 1-р хэв. 

 

IEC 60870-5-101/-104 2-Р хэв. 

болон IEC TS 60870-5-601/-604 

1-р хэв. хоорондын тодорхойгүй 

зүйлсийг зассан 

 

Засваруудын CDV 

 

IEC TS 60870-5-601 2-р хэв. ба 

IEC TS 60870-5-604 2-р 

хэвлэлийн CDTS 

Дараах баримт бичгийг бэлэн 

болгох: 

• IEC TS 60870-5-601/-604 2-р хэв. 

 

Засваруудын FDIS 

 

IEC TS 60870-5-601/-604 2-р хэв. 

 

• IEC 60870-6-503 

• IEC 60870-6-702 

• IEC 60870-6-802 
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D.2 57-р ТХ-ны 10-р Ажлын Хэсэг 

 

D.2.1 Ерөнхий зүйл 

 

 D.2 TC 57 Working Group 10 

 

D.2.1 General 

 

10-р АХ – Цахилгаан эрчим хүчний системийн УЦХ-ийн харилцаа холбоо ба 

холбогдох өгөгдлийн загварууд 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• 10-р АХ нь Цахилгаан эрчим хүчний 

Системийн УЦХ-үүдийн харилцаа 

холбооны ба өгөгдлийн 

загваруудтай холбоотой 

стандартууд болон техникийн 

тайлангуудыг боловсруулж байгаа 

• 10-р АХ нь IEC 61850-ийн ерөнхий 

асуудлуудыг хариуцдаг бөгөөд 

тодорхой домэйнд хамаатай 

өгөгдлийн загваруудыг боловсруулж 

буй бусад АХ-үүдийг уялдуулж 

зохицуулдаг 

• Дэд станцын автоматжуулалтад 

хэрэглэх зорилгоор IEC 61850-ийг 

сайжруулах болон өргөтгөх 

• Үндсэн ойлголтуудыг хэрэгцээнийх нь 

хэрээр сайжруулах ба өргөтгөх 

замаар IEC 61850-ийг ашигладаг 

бусад домэйнүүдийг дэмжих 

• Стандартчилагдсан өгөгдлийн 

загварууд болон инженерчлэлийн 

хэлд суурилсан, олон тоонй 

борлуулагчийн тоног 

төхөөрөмжүүдээс бүрдсэн 

системүүдийг хялбархан интеграцлах 

асуудлыг хөнгөвчлөх зорилгоор 

стандартыг сайжруулах 
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Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

НЗХ/ӨББХ дээрх 

Өгөгдлийн Загварууд 

• Засвар үйлчилгээнд 

зориулсан 

• Вэбд суурилсан 

нэвтрэлт 

• Программуудад 

зориулсан 

 

2.1-р хэвлэлийн 

автоматаар үүсгэсэн 

Техникийн тайлангууд 

 

• Нөхцөл байдлын 

хяналт (DTR) 

• WAN буюу ӨБС-ний 

Инженерчлэлийн 

ерөнхий зарчмууд 

(DTR) 

 

Техникийн тайлангууд / 

тодорхойлолтууд 

 

• Загварчлалын 

хэрэглээнд зориулсан 

ерөнхий зарчмууд 

(DTR) 

• Логикийн загварчлал 

• Ашиглалтад оруулах 

туршилт (DTR) 

• Хувьсах гүйдэл 

дамжуулах уян хатан 

систем буюу FACTS 

(DTR) 

• Зураглалын DLMS 

Техникийн тайлангууд / 

тодорхойлолтууд 

 

• Дохиоллыг 

зохицуулах асуудал 

• SCL-д зориулсан 

стандартчилагдсан 

функцийн / дэд 

функцийн нэрс 

 

Системийн менежмент 

 

• Зураглалын Modbus 
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D.2.2 IEC 61850 стандартын тойм 

 

D.1-р зурагт IEC 61850 стандартын 

цувралыг тайлбарлаж харуулав. 

 D.2.2 IEC 61850 standard overview 

 

Figure D.1 describes the IEC 61850 

standard series: 

 

 
 

D.1-р зураг − IEC 61850 стандартын цуврал 
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Figure D.1 − IEC 61850 standard series 

 

• IEC TR 61850-1 нь IEC 61850 стандартын 

цувралын танилцуулга болон тойм юм, 

•  

• IEC TS 61850-2 нь стандартын төрөл 

бүрийн хэсгүүдэд цахилгаан эрчим 

хүчний түгээлтийн автоматжуулсан 

системүүдийн хүрээнд ашигласан тусгай 

нэр томьёо ба тодорхойлолтуудын 

тайлбар толь болно, 

• IEC 61850-3 нь харилцаа холбооны 

сүлжээний чанарын шаардлага, орчны 

нөхцөл болон туслах үйлчилгээтэй 

холбоотой ерөнхий шаардлагуудыг 

тодорхойлдог, 

• IEC 61850-4 нь инженерчлэлийн үйл явц, 

ДСАС-ийн ашиглалтын хугацаа, ДСАС-

ийг хөгжүүлэх үе шатнаас авахуулаад 

түүнийг ашиглахаа больж татан буулгах 

хүртэлх чанарын баталгаа зэрэгтэй 

холбоотой системийн ба төслийн 

 • IEC TR 61850-1 gives an 

introduction and overview of the IEC 

61850 standard series, 

• IEC TS 61850-2 contains the 

glossary of specific terminology and 

definitions used in the context of 

power utility automation systems 

within the various parts of the 

standard, 

• IEC 61850-3 specifies the general 

requirements of the communication 

network with regard to the quality 

requirements, environmental 

conditions and auxiliary services, 

• IEC 61850-4 pertain to the system 

and project management with 

respect to the engineering process, 

the life cycle of the SAS and the 

quality assurance from the 

development stage to the 
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менежменттэй хамаатай хэсэг юм, 

• IEC 61850-5 нь цахилгаан эрчим хүчний  

түгээлтийн автоматжуулалтад 

зориулсан, системийн дотор гүйцэтгэж 

байгаа функцүүдийн харилцаа холбооны 

шаардлагуудыг, түүнчлэн хэрэгслийн 

загваруудад тавигдах харилцаа 

холбооны шаардлагуудыг тодорхойлдог. 

Мэдэгдэж байгаа бүх функцүүд болон 

тэдгээрийн харилцаа холбооны 

шаардлагууд тогтоогдсон, 

• IEC 61850-6 нь харилцаа холбоотой 

хамаатай УЦХ-ийн зохион байгуулалт 

/конфигурац/ ба УЦХ-ийн параметрүүд, 

харилцаа холбооны системийн зохион 

байгуулалт, хуваарилах талбайн 

(функцийн) бүтэц болон тэдгээрийн 

хоорондын харилцааг тайлбарлахад 

зориулсан файлын форматыг 

тодорхойлдог. Форматын гол зорилго нь 

өөр өөр үйлдвэрлэгчийн 

инженерчлэлийн программуудын 

хооронд УЦХ-ийн чадавхын талаарх 

тайлбар мэдээлэл болон системийн 

түвшний тайлбар мэдээллийг хоорондоо 

тохирч байхаар солилцох явдал юм. 

Тодорхойлогдсон хэл нь бол SCL. Зохих 

хэсгүүдэд тухайн зураглалд тохирох 

өргөтгөлүүд эсвэл ашиглах дүрмүүд 

шаардагдаж болно, 

• IEC 61850-7-1 нь үндсэн зарчмууд болон 

загварчлалын аргуудыг тодорхойлдог, 

• IEC 61850-7-2 нь өөр өөр төрлийн 

функцүүд (жишээ нь: удирдах, мэдээлэх, 

авах ба тохируулах гэх мэт) мэдээлэл 

солилцоход зориулсан үйлчилгээнүүдийг 

тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл 

мэдээллийг хэрхэн солилцох асуудлыг 

тусгасан, 

• IEC 61850-7-3 нь нийтлэг ашиглагддаг 

мэдээллийн (жишээ нь: хоёр цэгтэй 

хяналт удирдлагын хувьд гурван фазын 

хэмжилт ба утга гэх мэт) жагсаалтыг 

discontinuation and 

decommissioning of the SAS, 

• IEC 61850-5 specifies the 

communication requirements of the 

functions being performed in 

systems for power utility automation 

and to device models. All known 

functions and their communication 

requirements are identified, 

 

 

• IEC 61850-6 specifies a file format 

for describing communication 

related IED configurations and IED 

parameters, communication system 

configurations, switchyard (function) 

structures, and the relations 

between them. The main purpose of 

the format is to exchange IED 

capability descriptions, and system 

level descriptions between 

engineering tools of different 

manufacturers in a compatible way. 

The defined language is SCL. 

Mapping specific extensions or 

usage rules may be required in the 

appropriate parts, 

 

 

 

• IEC 61850-7-1 defines the basic 

principles and modelling methods, 

• IEC 61850-7-2 provides the services 

to exchange information for the 

different kinds of functions (for 

example, control, report, get and 

set, etc.) − how to exchange 

information, 

 

• IEC 61850-7-3 has a list of 

commonly used information (for 

example, for double point control, 3-

phase measure and value, etc.) − 
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агуулж- ерөнхий үндсэн мэдээлэл гэж юу 

вэ гэдгийг тусгасан байдаг, 

• IEC 61850-7-4 нь дэд станцын 

автоматжуулалтын функцүүдэд 

зориулсан тодорхой мэдээллийн 

загваруудыг (жишээ нь: тасалсан эсвэл 

залгасан төлөвөө заадаг таслуур, реле 

хамгаалалтын функцэд зориулсан 

тохируулга гэх мэт) тодорхойлдог. 

Өөрөөр хэлбэл юуг загварчилсан болон 

солилцох боломжтой вэ гэдгийг тусгасан. 

ОУЦТК-ын 57-р техникийн хорооны 

хамрах хүрээнд орсон тодорхой нэгэн 

домэйнд хамаатай мэдээллийн бусад 

загваруудыг IEС 61850-7-4xx цувралд 

тодорхойлсон, 

• IEC TR 61850-7-5 нь дэд станцын 

автоматжуулалтын хэрэглээнүүдэд 

зориулсан мэдээллийн загваруудын 

ашиглалтыг тодорхойлдог. IEC 61850-7-

4-т тодорхойлсон ЛЗ-нууд болон 

өгөгдлийг дэд станцын өөр өөр 

хэрэглээнд хэрхэн хэрэглэхийг заасан 

тодорхой жишээнүүдийг энд 

тодорхойлсон. Функцийн хяналтаас 

авахуулаад реле хамгаалалтын хоригийн 

схем хүртэлх төрөл бүрийн хэрэглээнүүд 

эдгээр жишээнд орсон. ОУЦТК-ын 57-р 

техникийн хорооны хамрах хүрээнд 

орсон тодорхой нэгэн домэйнд хамаатай 

хэрэглээний бусад удирдамжийг IEC 

61850-7-5xx цувралд13 тодорхойлсон. 

Жишээлбэл Усан цахилгаан станцын 

болон Эрчим хүчний Тархмал 

Нөөцүүдийн домэйнүүд, 

• IEC 61850-8-1 нь УЦХ-үүдийн хооронд 

мэдээлэл харилцах тодорхой арга 

хэрэгслүүдийг (жишээ нь: хэрэглээний 

давхарга, кодчилол гэх мэт) 

тодорхойлдог. Өөрөөр хэлбэл 

солилцооны үеэр мэдээллийг хэрхэн 

цувралд хуваахыг тусгасан, 

• IEC 61850-9-2, ялангуяа “Хэмжүүрийн 

what the common basic information 

is, 

• IEC 61850-7-4 defines specific 

information models for substation 

automation functions (for example, 

breaker with status of breaker 

position, settings for a protection 

function, etc.) − what is modelled 

and could be exchanged. Other 

domain specific information models 

within the scope of IEC technical 

committee 57 are defined in the IEС 

61850-7-4xx series, 

 

 

 

• IEC TR 61850-7-5 defines the 

usage of information models for 

substation automation applications. 

It gives clear examples on how to 

apply LNs and data defined in IEC 

61850-7-4 for different substation 

applications. The examples cover 

applications from monitoring 

function to protection blocking 

schemes. Other domain-specific 

application guides which are within 

the scope of IEC technical 

committee 57 are defined in the IEC 

61850-7-5xx series13. Examples are 

Hydropower and Distributed Energy 

Resources domains, 

 

 

 

• IEC 61850-8-1 defines the concrete 

means to communicate the 

information between lEDs (for 

example, the application layer, the 

encoding, etc.) − how to serialise 

the information during the exchange, 

 

• IEC 61850-9-2, and particularly the 
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трансформаторт зориулсан тоон 

интерфейсийг IEC 61850-9-2-ыг ашиглан 

хэрэгжүүлэх ерөнхий зарчим”-д UCAIug 

байгууллага тайлбарласан 9-2LE дэд 

багц нь мэдрэгчүүд болон УЦХ-үүдийн 

хооронд сорьцолсон утгуудаар харилцах 

тодорхой утга санааг тодорхойлдог. 

 

 
13 Жишээлбэл IEC 61850-7-500, IEC TR 61850-7-510, 

IEC 61850-7-520 гэх мэт. 

 

D.3 57-р ТХ-ны 13-р АХ 

 

D.3.1 Ерөнхий зүйл 

subset 9-2LE described in the 

“Implementation Guideline for Digital 

Interface to Instrument Transformers 

using IEC 618509-2” by the UCAIug, 

defines the concrete means to 

communicate sampled values 

between sensors and lEDs. 

 

 
13 E.g. IEC 61850-7-500, IEC TR 61850-7-510, 

IEC 61850-7-520, and so on. 

 

D.3 TC 57 Working Group 13 

 

D.3.1 General 

 

13-р АХ – Эрчим хүчний Менежментийн Системийн Хэрэглээний 

Программын Интерфейс (ЭМС ХПИ буюу EMS API) 

Эрхэм зорилго ба 

хамрах хүрээ 

Зохион байгуулалт ба томоохон ажлууд 

 • НМЗ НЗХ-ний асуудлыг шийдвэрлэсэн 

• Шинэ ажлын саналууд: IEC 61970-302, -457 Динамик 

Загварын Солилцоо, -451 – ХМУС-ийн Өгөгдлийн 

Солилцоо 

• IEC 61970-301 – НМЗ-ын суурь, НМЗ16-д суурилан 6-р 

хэвлэлийн эцсийн хувилбар гарсан 

• IEC 61970-452 – CPSM, НМЗ15-д бэлтгэж 2-р хэвлэл, 

НМЗ16-д бэлтгэж 3-р хэвлэлийн CDV гарсан 

• IEC 61970-456 – Шийдэл гаргасан цахилгаан эрчим 

хүчний системийн төлөв байдлын профайлууд, 1-р 

хэвлэлийн 1-р нэмэлт, өөрчлөлтийг нийтэлсэн 

• IEC 61970-555 – НМЗ/Е: нийтэлсэн 

• IEC 61970-555 – НМЗ/G: нийтэлсэн 

• IEC 61968-13 2-р хэвлэл Цахилгаан эрчим хүчний Түгээх 

Системийн Нийтлэг Профайлууд14 

• НМЗ-ыг ашиглагчдын бүлэг 

• ЦДСДЕС-тэй харилцаа тогтоосон 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

Нийтэлсэн баримт бичгүүд: 

• IEC 61970-301 – НМЗ-ын суурь, НМЗ15-д 

суурилсан 5-р хэвлэл 

 IEC 61968-13 

2-р хэвлэл 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

216 

 

• IEC 61970-452 – НМЗ-ын статик дамжуулах 

сүлжээний загварын профайлууд, 1-р хэвлэл 

• IEC 61970-453 – НМЗ-ын зохион байгуулалтын 

схемийн профайл, 2-р хэвлэл 

• IEC 61970-456 – Шийдэл гаргасан цахилгаан 

эрчим хүчний системийн төлөв байдлын 

профайлууд, 1-р хэвлэл 

• IEC 61970-552 – НМЗ-ын XML Загвар Солилцооны 

Формат, 1-р хэвлэл 

• Файлын толгой хэсгийн тодорхойлолт үүнд орсон 

 

 

 
 

 

 
14 61968-13-ыг 13-р Ажлын Хэсэг зохицуулан 

удирддаг. 

 

  

 
14 61968-13 is managed by Working Group 13. 
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D.3.2 IEC 61970 стандартын тойм 

 

D.2-р зурагт IEC 61970 (13-р Ажлын Хэсэг) 

цувралыг тайлбарлаж харуулав.  

 

D.3.2 IEC 61970 standard overview 

 

Figure D.2 describes the IEC 61970 

(Working Group 13) series: 

 

 
 

D.2-р зураг – IEC 61970 стандартын цуврал 
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Figure D.2 − IEC 61970 standard series 

 

D.4 57-р ТХ-ны 14-р Ажлын Хэсэг 

 

D.4.1 Ерөнхий зүйл 

 

 D.4 TC 57 Working Group 14 

 

D.4.1 General 

 

14-р АХ – Системийн Интерфейсүүд эсвэл Түгээлтийн Менежмент 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• IEC 61968 цуврал нь эрчим хүч 

түгээгчийн аж ахуйн нэгжийн 

системийн орчинд цахилгаан түгээх 

сүлжээнүүдийн менежментийг 

дэмжиж буй программ хангамжийн 

хэрэглээний төрөл бүрийн тархмал 

системүүдийн хэрэглээ хоорондын 

интеграцыг хөнгөвчлөх 

зориулалттай юм.  

• IEC 61968 цуврал стандартууд нь 

энэ интеграцыг дараах байдлаар 

дэмждэг: 

14-р АХ нь өөрийн ажлаа IEC 61968-1-

ийн Интерфейсийн Жишиг Загвар 

(ИЖЗ)-т суурилж зохион байгуулдаг 

 

14-р АХ-ийн багууд: 

 

• IEC 61968-1 Архитектур ба Ерөнхий 

Шаардлагууд 

• IEC 61968-2 Тайлбар толь 

• IEC 61968-3 Сүлжээний Үйл 

ажиллагаа 

• IEC 61968-4 Бүртгэл ба Хөрөнгийн 
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− Нийтийн Мэдээллийн Загвар 

(НМЗ)-ыг ашигласан мэдээллийн 

солилцооны стандартууд, зурвас 

мэдээний норматив бүтцүүд, 

нэмэлт норматив параметрүүд, 

мэдээллийн шинж чанартай 

зөвлөмжүүд болон жишээ 

боловсруулах замаар. 

Менежмент 

• IEC 61968-5 Үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт болон оновчтой болгох 

ажил 

• IEC 61968-6 Засвар үйлчилгээ ба 

Барилгын ажил 

• IEC 61968-7 Сүлжээг Өргөтгөх 

Төлөвлөлт 

• IEC 61968-8 Үйлчлүүлэгчийг дэмжих 

үйлчилгээ 

• IEC 61968-9 Тоолуурын уншилт ба 

удирдлага 

• IEC 61968-11 Түгээлтэд зориулсан 

НМЗ-ын Өргөтгөлүүд 

• IEC 61968-13 1-р хэв. Түгээлтэд 

зориулсан НМЗ-ын НТТ-ны Загварын 

Солилцооны Формат 

• IEC 61968-14 MultiSpeak ба НМЗ 

хоорондын уялдаа 

• IEC 61968-100 Хэрэгжүүлэлтийн 

Профайлууд 

• IEC 61968-102 − IEC 61968-ын XML 

зурвас мэдээнүүдэд зориулсан EXI 

• IEC 61968-103 Ажлын дадлын 

хэлбэртэй удирдамж 

• IEC 61968-900 − IEC 61968-9-ийг 

хэрэгжүүлэх удирдамж 

• Ашиглалтын хэрэг явдлууд, 

Үргэлжилсээр буй хамтын ажиллагаа 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

Өргөн мэдүүлсэн: 

 

• IEC 61968-8 

Үйлчлүүлэгчийг 

дэмжих үйлчилгээ 

• Олон улсын 

стандартын эцсийн 

төсөл 

• IEC 61968-14 

MultiSpeak ба НМЗ 

ОУЦТК-т өргөн мэдүүлэх 

гэж буй: 

 

• IEC 61968-2 Тайлбар 

толь 3-р хэвлэл MCR 

• IEC 61968-3 Сүлжээний 

Үйл ажиллагаа CDV 2-р 

хэвлэл 

• IEC 61968-5 Үйл 

ажиллагааны 

14-р АХ хянах гэж буй: 

 

• IEC 61968-4 Бүртгэл 

ба Хөрөнгийн 

Менежмент 2-р хэвлэл 

• IEC 61968-13 

Түгээлтэд зориулсан 

НМЗ-ын НТТ-ны 

Загварын 

Солилцооны Формат 
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хоорондын уялдаа 

• IEC 61968-900 − IEC 

61968-9-ийг 

хэрэгжүүлэх удирдамж 

 

төлөвлөлт болон 

оновчтой болгох ажил 

NWIP/CD 

• IEC 61968-102 − IEC 

61968-ын XML зурвас 

мэдээнүүдэд зориулсан 

EXI 

• IEC 61968-103 Ажлын 

практик удирдамж 
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D.4.2 IEC 61968 стандартын тойм 

 

D.3-р зурагт IEC 61968 (14-р Ажлын Хэсэг) 

цувралыг тайлбарлан харуулав: 

 

 D.4.2 IEC 61968 standard overview 

 

Figure D.3 describes the IEC 61968 

(Working Group 14) series: 
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D.3-р зураг – IEC 61968 стандартын цуврал 

 

 
 

Figure D.3 − IEC 61968 standard series 

 

D.5 57-р ТХ-ны 15-р Ажлын Хэсэг 

 

D.5.1 Ерөнхий зүйл 

 

 D.5 TC 57 Working Group 15 

 

D.5.1 General 

 

15-р АХ – Өгөгдөл ба Харилцаа холбооны Аюулгүй байдлын Төлөв болон 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

223 

 

• ОУЦТК-ын 57-р ТХ тодорхойлсон 

харилцаа холбооны протоколуудын 

аюулгүй байдалд зориулсан 

стандартуудыг боловсруулах 

 

- Тодруулбал: IEC 60870-5 цуврал, 

IEC 60870-6 цуврал, IEC 61850 

цуврал, IEC 61970 цуврал болон 

IEC 61968 цувралыг. 

- 57-р ТХ-ны стандартуудын кибер 

аюулгүй байдлын талаар 

зөвлөгөө өгөх, хянан шалгах 

 

• Эцсийн цэгээс эцсийн цэг хүртэлх 

/төгсгөлөөс-төгсгөлд/ аюулгүй 

байдлын асуудлуудтай холбоотой 

стандартууд ба/эсвэл техникийн 

тайлангуудыг боловсруулах. 

 

• IEC 62351 

• Аюулгүй байдалтай холбоотой бусад 

ажилтай (ISO JTC 1 / SC 27 МТ-ийн 

Аюулгүй байдал, М/490 SGIS, IEEE 

PES PSCC Аюулгүй байдлын дэд 

хороо...) харилцаа тогтоосон  

• Аюулгүй байдлын Бүлгүүдтэй (СТҮХ, 

ХАЦНК, ТЦСОУЗ...) ажлаа 

уялдуулсан 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015+ 

IEC 62351-т зориулсан 

ажлыг дуусгах: 

 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

болон 10-р хэсгүүд – 

ТТа эсвэл ТТо 

хэлбэрээр баталсан 

баримт бичгүүд (1-р 

хэв.) 

• 5-р хэсэг нь ТТо 2-р 

хэв. 

 

• IEC 62351-2 Тайлбар толь: шинэчлэл хүлээгдэж 

байгаа 

• IEC 62351-3 TLS-ийг ашигласан аюулгүй байдал: 

нийтлэгдсэн 

• IEC 62351-4 ҮЗТ-д зориулсан аюулгүй байдал: 2-р 

хэвлэж эхэлсэн 

• IEC 62351-5 − IEC 60870-5 болон түүнээс гаралтай 

баримт бичгүүдэд зориулсан аюулгүй байдал: 

Нэмэлт, өөрчлөлт эсвэл алдааны засвар 

• IEC 62351-6 − IEC 61850-ийн аюулгүй байдал: IEC 

TR 61850-90-5-тай дүйцэх шинэчлэлд зориулсан 

RR боловсруулах 

• IEC 62351-7 Сүлжээ ба системийн менежмент: 2-р 

хэвлэлийг шинэчлэх үйл явц 2013 онд эхэлсэн 

• IEC 62351-8 ДТНХ-ыг ашиглах Ерөнхий зарчмууд 

болох IEC TR 62351-90-1-ийг боловсруулж байгаа 

• IEC 62351-9 Түлхүүрийн менежмент: Хорооны 2-р 

төслийг өргөн дэвшүүлнэ 

• IEC 62351-11 XML файлуудад зориулсан аюулгүй 

байдал: нийтлэгдсэн 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

224 

 

• IEC 62351-12 ТЭН-тэй цахилгаан эрчим хүчний 

системүүдэд зориулсан хатуужил ба аюулгүй 

байдал: нийтлэгдсэн  

• IEC 62351-13 Аюулгүй байдлын ямар сэдвүүдийг 

стандартууд болон тодорхойлолтуудад тусгах 

хэрэгтэй вэ 

• IEC 62351-14 Кибер аюулгүй байдлын үйл явдлын 

бүртгэл  

• IEC 62351-90-1 ДТНХ-ын ерөнхий зарчмууд 

• IEC 62351-90-2 Багц мэдээллийн гүн шалгалт 

• IEC 62351-100-1 IEC 60870-5-7-ийн тохирлын 

үнэлгээ (IEC 62351-3/5-ыг мөн оруулахыг зорьж 

байгаа) 
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D.5.2 IEC 62351 стандартын тойм 

 

ОУЦТК-ын 57-р ТХ-ны 15-р Ажлын Хэсэг нь 

ОУЦТК-ын 57-р ТХ-ны протоколуудад 

зориулсан аюулгүй байдлын стандартууд 

боловсруулах болон цахилгаан эрчим 

хүчний салбарын кибер аюулгүй байдлын 

бусад асуудлуудыг авч хэлэлцэх зорилгоор 

1999 онд байгуулагдсан. 15-р АХ нь 

“Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

удирдлага ба холбогдох харилцаа холбоо – 

 D.5.2 IEC 62351 standard overview 

 

IEC TC 57 Working Group 15 was 

formed in 1999 to develop security 

standards for the IEC TC 57 protocols 

and to address other cyber security 

issues for the power industry. The WG 

15 title is “Power system control and 

associated communications – Data and 

communication security” and its scope 

and purpose are to: 
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Өгөгдөл ба харилцаа холбооны аюулгүй 

байдал” гэсэн нэртэй бөгөөд түүний хамрах 

хүрээ болон зорилго нь: 

 

“ОУЦТК-ын 57-р ТХ-ын тодорхойлсон 

харилцаа холбооны протоколуудын аюулгүй 

байдалд зориулсан стандартуудыг 

боловсруулах, тодруулбал: IEC 60870-5 

цуврал, IEC 60870-6 цуврал, IEC 61850 

цуврал, IEC 61970 цуврал болон IEC 61968 

цувралыг. Эцсийн цэгээс эцсийн цэг хүртэлх 

аюулгүй байдлын асуудлуудтай холбоотой 

стандартууд ба/эсвэл техникийн 

тайлангуудыг боловсруулах.” юм. 

 

Аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал болон 

найдвартай ажиллагаа нь цахилгаан эрчим 

хүчний салбар дахь системүүдийн дизайн 

ба үйл ажиллагаанд цаг үргэлж чухлаар 

тавигдаж ирсэн бөгөөд цахилгаан эрчим 

хүчний системийн үйл ажиллагаа нь 

мэдээлэл, харилцаа холбооны технологид 

(МХХТ) илүү их тулгуурлах болсны хэрээр 

кибер аюулгүй байдал тус салбарын хувьд 

илүү чухал болсон нь 15-р АХ-ийг байгуулах 

үндэслэл болж байна. 

 

• IEC TS 62351-1: Танилцуулга 

 

Тус стандартын нэгдүгээр хэсэгт цахилгаан 

эрчим хүчний системийн үйл ажиллагаанд 

зориулсан аюулгүй байдлын өнөөгийн 

нөхцөл байдлыг, түүнчлэн аюулгүй байдлын 

IEC 62351 цуврал стандартуудын талаарх 

танилцуулга мэдээллийг тусгасан. 

 

• IEC TS 62351-2: Нэр томьёоны тайлбар 

толь 

 

IEC 62351 стандартуудад ашигласан нэр 

томьёо ба товчлолын тодорхойлолт энэ 

хэсэгт орсон. Аюулгүй байдлын нэр томьёог 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

 

 

 

 

“Undertake the development of 

standards for security of the 

communication protocols defined by the 

IEC TC 57, specifically the IEC 60870-5 

series, the IEC 60870-6 series, the IEC 

61850 series, the IEC 61970 series, 

and the IEC 61968 series. Undertake 

the development of standards and/or 

technical reports on end-to-end security 

issues." 

 

The justification for the formation of WG 

15 was that safety, security, and 

reliability have always been important 

issues in the design and operation of 

systems in the power industry, and 

cyber security is becoming more 

important in this industry as power 

system operations rely increasingly on 

information and communications 

technologies (ICT). 

 

 

• IEC TS 62351-1: Introduction 

 

This first part of the standard covers the 

background on security for power 

system operations, and introductory 

information on the series of IEC 62351 

security standards. 

 

 

• IEC TS 62351-2: Glossary of Terms 

 

 

This part includes the definition of terms 

and acronyms used in the IEC 62351 

standards. These definitions are based 

on existing security and 
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салбараас гадна бусад салбарт өргөнөөр 

хэрэглэдэг тул эдгээр тодорхойлолтыг 

аюулгүй байдал ба харилцаа холбооны 

салбарын одоо байгаа стандарт 

тодорхойлолтууд дээр гол төлөв суурилж 

гаргасан. 

 

Энэ тайлбар тольд орсон нэр томьёог 

ОУЦТК-ын дараах цахим хуудаснаас үнэгүй 

харах боломжтой: 

http://std.iec.ch/terms/terms.nsf/ByPub? 

OpenView&Count=-1&RestrictTo 

Category=IEC%2062351-2 

 

• IEC 62351-3: TCP/IP бүхий 

профайлуудын аюулгүй байдал 

 

IEC 62351-3 нь TCP/IP-г агуулсан аливаа 

профайлын (үүнд IEC 60870-6 TASE.2, IEC 

61850 TCP/IP-ээр дамждаг ХХҮИ болон IEC 

60870-5-104 орно) аюулгүй байдлыг 

хангадаг. 

 

Дугуйг дахин зохиохын оронд тус стандарт 

нь TLS (Тээвэрлэлтийн түвшний аюулгүй 

байдал)-ын ашиглалтыг тодорхойлдог. TLS 

нь адилтган таних, нууцлал, бүрэн бүтэн 

байдлын асуудлуудыг шийдсэн байдаг 

бөгөөд түүнийг аюулгүй харилцаанд 

зориулж интернетэд түгээмэл ашигладаг. 

Энэ хэсэгт эрчим хүч түгээгчийн үйл 

ажиллагаанд ашиглагдах TLS-ын 

параметрүүд болон тохиргоог 

тайлбарладаг. Тухайлбал, IEC 62351-3 нь 

нууцаар бусдын яриаг сонсохын эсрэг TLS 

шифрлэлтээр зурвас мэдээг адилтган таних 

замаар дундын халдлагын эрсдэлээс, 

хуулбарыг дахин илгээхийн эсрэг TLS 

шифрлэлтээр Аюулгүй байдлын Гэрчилгээ 

ашиглах (Хүндрэлийг Адилтган таних) 

замаар хуурах халдлагаас хамгаалдаг. 

Харин TLS нь үйлчилгээг зогсоох 

халдлагаас хамгаалдаггүй. Аюулгүй 

communications industry standard 

definitions as much as possible, given 

that security terms are widely used in 

other industries as well as in the power 

system industry. 

 

 

The terms in this glossary are provided 

for free access on the IEC web site at 

http://std.iec.ch/terms/terms.nsf/ByPub? 

OpenView&Count=-1&RestrictTo 

Category=IEC%2062351-2 

 

 

• IEC 62351-3: Security for Profiles 

That Include TCP/IP 

 

IEC 62351-3 provides security for any 

profile that includes TCP/IP, including 

IEC 60870-6 TASE.2, IEC 61850 ACSI 

over TCP/IP, and IEC 60870-5-104. 

 

 

Rather than reinventing the wheel, it 

specifies the use of TLS (Transport 

Level Security) which is commonly used 

over the Internet for secure interactions, 

covering authentication, confidentiality, 

and integrity. This part describes the 

parameters and settings for TLS that 

should be used for utility operations. 

Specifically, IEC 62351-3 protects 

against eavesdropping through TLS 

encryption, man-in-the-middle security 

risk through message authentication, 

spoofing through Security Certificates 

(Node Authentication), and replay, 

again through TLS encryption. 

However, TLS does not protect against 

denial of service. This security attack 

should be guarded against through 

implementation-specific measures. 

 



MNS IEC 62357-1 : 2019 

228 

 

байдлын энэ халдлагаас тусгайлсан арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар хамгаалах 

хэрэгтэй. 

 

• IEC TS 62351-4: ҮЗТ болон түүнтэй 

төстэй хэрэгтэй мэдээллийг агуулсан 

профайлуудын аюулгүй байдал 

 

IEC TS 62351-4 нь Үйлдвэрлэлийн Зурвас 

мэдээний Тодорхойлолт (ҮЗТ)-ыг (ISO 9506) 

болон түүнтэй төстэй хэрэгтэй мэдээллийг 

агуулсан профайлуудын аюулгүй байдлыг 

хангадаг. Жишээ нь: IEC 60870-6 (TASE.2 

(ICCP)), IEC 61850-8-1 (ҮЗТ-д суурилсан), 

IEC 61850-8-2 (XMPP-оор дамждаг 

XML/XSD). 

 

Энэ стандартаар дараах харилцаа 

холбооны аюулгүй байдлыг хангасан. Үүнд: 

 

• Тээвэрлэлтийн профайл (НСХ-ын Жишиг 

Загварын 1-4-р давхарга): энэ баримт 

бичиг нь Тээвэрлэлтийн давхаргын 

аюулгүй байдлыг (TLS) хэрхэн 

ашиглахыг болон IETF-ийн RFC 1006-г 

аюулгүй болгох (үүний тулд IEC 62351-3-

тай нийцсэн байх шаардлагатай) 

асуудлыг тодорхойлдог. 

• Хэрэглээний профайлууд: Хэрэглээний 

профайл нь НСХ-ын Жишиг Загварын 5-

7-р давхаргад зориулсан протоколууд, 

тэдгээрт тавигдах шаардлагуудыг 

тодорхойлдог. 

 

57-р ТХ-ны хүрээнд хоёр Т-профайл болон 

дөрвөн хэрэглээний профайлыг тогтоосон. 

Энэ тодорхойлолт нь тогтоосон 

профайлуудаас НСХ-ын Т-профайлаас 

бусад бүх профайлд зориулсан аюулгүй 

байдлын өргөтгөлүүдийг тодорхойлно. 

 

• IEC TS 62351-5: IEC 60870-5-д суурилсан 

болон түүнээс гаргаж авсан 

 

 

 

 

• IEC TS 62351-4: Security for 

profiles that include MMS and 

similar payloads 

 

IEC TS 62351-4 provides security for 

profiles that include the Manufacturing 

Message Specification (MMS) (ISO 

9506) and similar payloads, such as 

IEC 60870-6 (TASE.2 (ICCP)), IEC 

61850-8-1 (MMS-based), and IEC 

61850-8-2 (XML/XSDs over XMPP). 

 

 

The communication security provided 

by this standard include: 

 

• Transport profile (layers 1-4 of the 

OSI Reference Model): this 

document specifies how to use 

Transport Layer Security (TLS) and 

the securing of IETF RFC 1006, 

requiring compliance with IEC 

62351-3. 

 

• Application profiles: An application 

profile defines the sets of protocols 

and requirements for layers 5-7 of 

the OSI Reference Model. 

 

 

There are two T-profiles and four 

application profiles identified within the 

TC 57 context. This specification shall 

specify security extensions for all of the 

identified profiles except for the OSI T-

profile. 

 

• IEC TS 62351-5: Security for IEC 

60870-5 and derivatives (i.e. DNP3) 
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протоколуудын (жишээ нь: DNP3) 

аюулгүй байдал 

 

IEC TS 62351-5 нь цуваа хувилбарт (гол 

төлөв IEC 60870-5-101-т, түүнчлэн 102 ба 

103-р хэсэгт) зориулсан болон сүлжээлсэн 

хувилбарт (IEC 60870-5-104 ба DNP3) 

зориулсан өөр өөр шийдэл олгодог. 

 

Тухайлбал, TCP/IP-ээр дамжиж ажилладаг 

сүлжээлсэн хувилбарууд нь IEC 62351-3-т 

тайлбарласан аюулгүй байдлын арга 

хэмжээнүүдийг ашиглах боломжтой. IEC 

62351-3-т TLS шифрлэлтээр нууцлал ба 

бүрэн бүтэн байдлыг шийдсэн байдаг тул 

энэ стандартад нэмж шийдсэн ганц 

шаардлага бол адилтган таних асуудал юм.  

 

Цуваа хувилбарыг зөвхөн бага битийн 

мэдээллийг дэмжих боломжтой харилцаа 

холбооны сувгуудад, эсвэл тооцоолох 

чадавх нь хязгаарлагдмал талбайн тоног 

төхөөрөмжид ихэвчлэн ашигладаг. TLS нь 

хэтэрхий их тооцоолох чадавх ба/эсвэл 

харилцаа холбооны хурд шаардах тул энэ 

нөхцөлд ашиглах боломжгүй. Тиймээс 

цуваа хувилбарт зориулсан аюулгүй 

байдлын арга хэмжээнүүдэд адилтган таних 

тодорхой хэдэн механизмууд ордог бөгөөд 

тэдгээр нь хуурах, хуулбарыг дахин илгээх, 

өөрчлөх болон үйлчилгээг зогсоох зарим 

халдлагын асуудлыг шийдвэрлэдэг боловч 

нууцаар бусдын яриаг сонсох, харилцаж буй 

мэдээллийн урсгалыг шинжлэх, няцаах 

зэрэг шифрлэлт хийхийг шаарддаг асуудлыг 

шийдвэрлэхийг оролддоггүй. Шифрлэлтэд 

суурилсан аюулгүй байдлын эдгээр арга 

хэмжээг орлуулж болох өөр аргуудаар 

шийдэх боломжтой. Жишээ нь: тухайн 

харилцаа холбооны суваг болон тоног 

төхөөрөмжийн чадавх нь хангалттай бол 

ВХС эсвэл “утсан дахь товруу” буюу “bump-

in-the-wire” технологийг ашиглах боломжтой. 

 

 

 

IEC TS 62351-5 provides different 

solutions for the serial version (primarily 

IEC 60870-5-101, as well as Parts 102 

and 103) and for the networked 

versions (IEC 60870-5-104 and DNP3). 

 

Specifically, the networked versions 

that run over TCP/IP can utilize the 

security measures described in IEC 

62351-3, which includes confidentiality 

and integrity provided by TLS 

encryption. Therefore, the only 

additional requirement covered in this 

standard is authentication. 

 

The serial version is usually used with 

communications media that can only 

support low bit rates or with field 

equipment that is compute-constrained. 

In these situations, TLS would be too 

compute-intense and/or 

communications-intense. Therefore, the 

only security measures provided for the 

serial version include certain 

authentication mechanisms which 

address spoofing, replay, modification, 

and some denial of service attacks, but 

do not attempt to address 

eavesdropping, traffic analysis, or 

repudiation that require encryption. 

These encryption-based security 

measures could be provided by 

alternate methods, such as VPNs or 

“bump-in-the-wire" technologies, 

depending upon the capabilities of the 

communications and equipment 

involved. 
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• IEC TS 62351-6: IEC 61850-д заасан 

ижил эрхтэй зангилаа профайлуудын 

аюулгүй байдал (жишээ нь: GOOSE) 

 

TCP/IP-ээр дамжиж ажилладаг ҮЗТ 

протоколыг агуулсан IEC 61850-ийн 

профайл нь IEC 62351-3 болон IEC TS 

62351-4-ийг ашигладаг. TCP/IP-ээр дамжиж 

ажилладаг IEC 61850-ийн нэмэлт 

профайлууд (вэб үйлчилгээ эсвэл ирээдүйн 

бусад профайлууд) нь IEC 62351-3-ыг, 

түүнчлэн хэрэглээний давхаргын аюулгүй 

байдалд зориулж харилцаа холбооны 

салбарын боловсруулж болзошгүй аюулгүй 

байдлын нэмэлт арга хэмжээнүүдийг 

(эдгээр нь энэ багц стандартуудын хамрах 

хүрээнд ороогүй) ашиглана. 

 

Дэд станцын LAN дотор олон цэгийн 

холболтоор ижил эрхтэй зангилаа хооронд 

багц мэдээлэл илгээдэг бөгөөд өөр 

сүлжээнд холбогдож чаддаггүй гурван 

протокол IEC 61850-д орсон байдаг. Гол 

протокол болох GOOSE нь ухаалаг 

удирдлагын төхөөрөмжүүдийн хооронд 

ижил эрхтэй зангилаанаас зурвас мэдээг 4 

миллисекундийн дотор дамжуулах 

шаардлагатай байдаг реле хамгаалалтад 

зориулж хийсэн протокол юм. Гүйцэтгэлийн 

ийм хатуу шаардлага байдаг учраас 

дамжуулах хурдыг нэлээд сааруулж болох 

шифрлэлт эсвэл аюулгүй байдлын бусад 

арга хэмжээг ашиглах боломжгүй. Тиймээс 

адилтган таних бол аюулгүй байдлын цорын 

ганц шаардлага бөгөөд эдгээр профайлууд 

нь зурвас мэдээнд тоон гарын үсэг зурахын 

тулд хамгийн бага хэмжээний тооцоолох 

чадавх шаардах механизмыг IEC TS 62351-

6-д олгосон. 

 

• IEC TS 62351-7: Сүлжээ ба системийн 

менежментээр аюулгүй байдлыг хангах 

 

• IEC TS 62351-6: Security for IEC 

61850 peer-to-peer profiles (e.g. 

GOOSE) 

 

The IEC 61850 profile that includes the 

MMS protocol running over TCP/IP 

uses IEC 62351-3 and IEC TS 62351-4. 

Additional IEC 61850 profiles that run 

over TCP/IP (web services or other 

future profiles) will use IEC 62351-3 

plus possible additional security 

measures developed by the 

communications industry for 

application-layer security (out-of-scope 

for this set of standards). 

 

 

 

IEC 61850 contains three protocols that 

are peer-to-peer multicast datagrams 

on a substation LAN and are not 

routable. The main protocol, GOOSE, is 

designed for protective relaying where 

the messages need to be transmitted 

within 4 milliseconds peer-to-peer 

between intelligent controllers. Given 

these stringent performance 

requirements, encryption or other 

security measures which may 

significantly affect transmission rates 

are not acceptable. Therefore, 

authentication is the only security 

measure included as a requirement, so 

IEC TS 62351-6 provides a mechanism 

that involves minimal compute 

requirements for these profiles to 

digitally sign the messages. 

 

 

 

• IEC TS 62351-7: Security through 

network and system management 
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Цахилгаан эрчим хүчний үйл ажиллагааны 

мэдээллийн дэд бүтцийг нэгэн хэв шинжээр 

боловсруулагдсан логик дараалал бүхий 

дэд бүтэц гэж үздэггүй, харин бие даасан 

харилцаа холбооны сувгууд, тусдаа 

өгөгдлийн сангууд, олон өөр систем ба өөр 

өөр протоколуудын цуглуулга гэж үздэг. 

ХМУС нь өөрийн МЦТ-үүдтэй холбогдох 

бололцоотой эсэхийг шалгах зэрэг 

холбооны хамгийн бага зэргийн хяналт 

/мониторинг/ хийдэг бөгөөд холбоо тасарсан 

бол тухайн өгөгдлийг “хүртээмжгүй” гэж 

тэмдэглэдэг. Харин ямар асуудал үүссэн, 

ямар тоног төхөөрөмж өртсөн, тоног 

төхөөрөмж хаана байгааг олж тогтоох болон 

асуудлыг шийдэхийн тулд юу хийх хэрэгтэйг 

засвар, үйлчилгээний ажилтнууд хийдэг. 

Энэ бүгд нь их хугацаа шаарддаг, ихэвчлэн 

тухайн нөхцөлд хэрэглэдэг тусгай үйл явц 

байдаг. Энэ хугацаанд цахилгаан эрчим 

хүчний системийг хангалттай хянаж 

чаддаггүй байсан бөгөөд зарим удирдлагын 

үйлдлийг хийх боломжгүй байв. АНУ-д 2003 

оны 08-р сарын 14-ний өдөр тохиолдсон 

тасралтын шинжилгээгээр тасралтын гол 

шалтгаан нь хэрэгтэй хэрэглэгчид хэрэгтэй 

мөчид нэн чухал мэдээллийг өгөөгүй 

байсантай холбоотой гэж тогтоосон.  

 

IEC TS 62351-7 нь мэдээллийн дэд бүтцийн 

Сүлжээ ба Системийн Менежмент (ССМ)-эд 

чиглэгддэг. Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн үйл ажиллагаа нь мэдээллийн 

дэд бүтцээс, тэр дундаа харилцаа холбооны 

сүлжээ, ухаалаг цахилгаан хэрэгсэл (УЦХ) 

болон харилцаа холбооны өөрийгөө 

тодорхойлдог протоколуудаас хамаарах 

байдал улам бүр нэмэгдэж байна. Тиймээс 

цахилгаан эрчим хүчний системийн үйл 

ажиллагаанд байх шаардлагатай өндөр 

түвшний аюулгүй байдал болон найдвартай 

ажиллагааг хангахын тулд мэдээллийн дэд 

 

The information infrastructure in power 

operations is not typically treated as a 

coherent infrastructure, but is viewed as 

a collection of individual communication 

channels, separate databases, multiple 

systems, and different protocols. Often 

SCADA systems perform some minimal 

communications monitoring, such as 

whether communications are available 

to their RTUs, and then they flag data 

as “unavailable” if communications are 

lost. However, it is up to the 

maintenance personnel to track down 

what the problem is, what equipment is 

affected, where the equipment is 

located, and what should be done to fix 

the problem. All of this is a lengthy and 

often ad hoc process. In the meantime, 

the power system is not being 

adequately monitored, and some 

control actions may be impossible. As 

the analysis of the August 14, 2003 

blackout in the US showed, the primary 

reason behind the blackout itself was 

the lack of critical information made 

available to the right user at the right 

time. 

 

 

IEC TS 62351-7 focuses on Network 

and System Management (NSM) of the 

information infrastructure. Power 

systems operations are increasingly 

reliant on information infrastructures, 

including communication networks, 

intelligent electronic devices (lEDs), and 

self-defining communication protocols. 

Therefore, management of the 

information infrastructure is crucial to 

providing the necessary high levels of 

security and reliability in power system 

operations. 
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бүтцийг зохицуулан удирдах нь нэн чухал 

юм.  

 

IEC TS 62351-7-ийн 1-р хэвлэл (2010) нь 

ССМ-ийн өгөгдлийн хийсвэр объектуудын 

хэд хэдэн багцыг боловсруулсан (D.4-р 

зургийг үзнэ үү) боловч эдгээрийг ямар 

нэгэн протоколд буулгаж зураглаагүй 

бөгөөд дараа дараагийн ажлаар IETF-ийн 

Энгийн Сүлжээний Менежментийн Протокол 

(ЭСМП буюу SNMP) болон IEC 61850-д 

буулгаж зураглахаар  санал болгосон. 

ЭСМП-ын хувьд Менежментийн 

Мэдээллийн Сан (ММС)-гийн өгөгдлийг 

ашиглаж сүлжээ ба системийн ерөнхий 

нөхцлийг хянахад ашиглагддаг боловч 

борлуулагч бүр өөрийн тоног төхөөрөмждөө 

зориулж ММС-уудын өөрийн багцыг 

боловсруулах шаардлагатай. Цахилгаан 

эрчим хүчний системийн үйл ажиллагааны 

хувьд ЭСМП-ын ММС-ууд нь зөвхөн 

чиглүүлэгч (роутер) зэрэг нийтийн 

сүлжээний хэрэгслүүдэд хүртээмжтэй 

байдаг. Тиймээс IEC TS 62351-7-ийн 1-р 

хэвлэл нь НЗХ-ээр ССМ-ийн хийсвэр 

объектуудыг тодорхойлж, дараа нь НЗХ 

дээрх эдгээр объектыг ЭСМП-ын ММС-ууд 

дээр буулган зурагладаг. 

 

 

 

 

Edition 1 of IEC TS 62351-7 (2010) 

developed sets of abstract NSM data 

objects (see Figure D.4) but did not 

map these to any protocol, suggesting 

that later work would undertake 

mappings to the IETF’s Simple Network 

Management Protocol (SNMP) and IEC 

61850. In SNMP, Management 

Information Base (MIB) data is used to 

monitor the health of networks and 

systems, but each vendor must develop 

their own set of MIBs for their 

equipment. For power system 

operations, SNMP MIBs are only 

available for common networking 

devices, such as routers. Therefore 

Edition 1 of IEC 62351-7 defines the 

abstract NSM objects in UML, and then 

maps these UML objects to SNMP 

MIBs. 
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D.4-р зураг – ССМ-ийн объектын загварууд 

 

 
 

Figure D.4 − NSM object models 
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ССМ-ийн объектын загварууд нь Цахилгаан 

эрчим хүчний Системийн Дэд бүтцийн НМЗ 

болон IEC 61850-ийн объектын 

загваруудтай дүйцэх Мэдээллийн Дэд бүтэц 

юм. 

 

• IEC TS 62351-8: Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежментэд зориулсан дүрд 

тулгуурласан нэвтрэлтийн хяналт 

удирдлага  

 

Энэ техникийн тодорхойлолтын хамрах 

хүрээ бол дүрд тулгуурласан нэвтрэлтийн 

хяналт (ДТНХ буюу RBAC)-ыг ашиглан 

цахилгаан эрчим хүчний системүүд дэх 

өгөгдлийн объектод хэрэглэгчид болон 

автоматчлагдсан этгээдэд нэвтрэхийг хянах 

асуудал юм. ДТНХ бол шинэ санаа биш; 

үнэн хэрэгтээ системийн нөөцөд нэвтрэхийг 

хянахын тулд олон ашиглалтын системүүд 

түүнийг ашигладаг. Гэвч цахилгаан эрчим 

хүчний системийн олон хэрэгслүүд бүх 

хэрэглэгчдийг ижил мэт үздэг. Аливаа 

хэрэглэгчид тухайн хэрэгслийн нууц үг 

байвал (гэтэл олон өөр хэрэгсэлд нэг ижил 

нууц үгийг хэрэглэх нь түгээмэл үзэгдэл) бүх 

өгөгдөл болон хэрэглээнд бүрэн нэвтрэх 

боломжтой. 

 

ДТНХ нь бүгд-эсвэл-огт үгүй супер- 

хэрэглэгчийн загварт хэрэглэж болох 

хувилбар юм. ДТНХ нь хамгийн бага 

зөвшөөрөл олгох аюулгүй байдлын зарчмыг 

баримталдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүн 

ажлаа хийхэд шаардлагатай эрхээс илүү 

эрхийг аливаа хэрэглэгчид өгөхгүй байх 

зарчим юм. Аливаа байгууллага супер 

хэрэглэгчийн бүх чадавхуудыг задалж, 

ажлынх нь шаардлагын дагуу тухайн бие 

дпаасан этгээдэд хуваарилж өгөх чиг 

үүргийг тодорхойлдог хэрэглэгчийн тусгай 

 NSM object models are the Information 

Infrastructure equivalent to the CIM and 

IEC 61850 object models of the Power 

System Infrastructure 

 

 

• IEC TS 62351-8: Role-based access 

control for power system 

management 

 

The scope of this technical specification 

is the access control of users and 

automated agents to data object in 

power systems by means of role-based 

access control (RBAC). RBAC is not a 

new concept; in fact, it is used by many 

operating systems to control access to 

system resources. However, many 

power system devices treat all users 

alike - if the user has the device’s 

password (and often the same 

password is used on many different 

devices), then they have complete 

access to all data and applications. 

 

 

 

 

 

RBAC is an alternative to this all-or-

nothing super-user model. RBAC is in 

keeping with the security principle of 

least permission, which states that no 

user should be given more privileges 

than necessary for performing that 

person’s job. RBAC enables an 

organization to separate super-user 

capabilities and package them into 

special user accounts termed roles for 

assignment to specific individuals 

according to their job needs. RBAC is 
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дансаар багцална. ДТНХ нь зөвхөн 

хэрэглэгч хүнд хамаатай биш; хэрэглэгчийн 

харилцаанаас үл хамааран ажилладаг 

программ хангамжийн хэсгүүд гэх мэт 

автоматчлагдсан компьютерийн агентад 

ижил түвшинд хэрэглэгдэнэ. 

 

Дүр /чиг үүрэгт/-д тулгуурласан нэвтрэлтийн 

хяналт бол олон тооны ухаалаг 

хэрэгслүүдээс бүрдсэн сүлжээнүүдийн 

аюулгүйн удирдлагын нарийн төвөгтэй 

асуудлыг болон зардлыг бууруулах 

чадвартай технологи юм. ДТНХ-ыг 

ашигласнаар харьяалах хэсгүүдэд 

нэвтрэлтийн түвшнүүдийг зохион 

байгуулахын тулд дүрүүд ба 

хязгаарлалтуудыг ашиглах замаар аюулгүйн 

удирдлагыг хялбарчилдаг. Ажилагсад дүр 

ба гүйцэтгэх үүргүүдээ солих нь дүр болон 

гүйцэтгэх үүргүүдэд оноосон эрхийг 

өөрчлөхөөс  илүү богино хугацааны 

давтамжтай тул ДТНХ нь байгууллагын 

дотоод зардлыг бууруулдаг. Аюулгүй 

байдлын олон асуудлын нэгэн адил ДТНХ 

нь зөвхөн технологи биш; энэ нь бизнес 

эрхлэх арга юм. ДТНХ нь системийн 

удирдлага хяналтын дахин хуваарилалтыг 

хийх боловч энэ нь хэрэгжилтийг 

шийдвэрлэх байгууллага юм. 

 

IEC TS 62351-8-д боловсруулсан ДТНХ-ын 

зарчмыг D.5-р зурагт харуулав.  

 

Энэ баримт бичиг нь дараах зорилготой: 

 

• Нэгдүгээрт, “субъект-чиг үүрэг-эрхүүд"-

ийг эрх олгох ойлголт гэж нэвтрүүлэх 

(ANSI INCITS 359-2004-т үүнийг 

“хэрэглэгчид- чиг үүрэг-зөвшөөрлүүд” гэж 

нэрлэсэн); 

 

• Хоёрдугаарт, цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежментийн бүх түвшинд 

not confined to human users; it applies 

equally well to automated computer 

agents, i.e., software parts operating 

independent of user interactions. 

 

 

 

Role-based access control is a 

technology that has the potential to 

reduce the complexity and cost of 

security administration in networks with 

large numbers of intelligent devices. 

Under RBAC, security administration is 

simplified through the use of roles and 

constraints to organize subject access 

levels. RBAC reduces costs within an 

organization primarily because it 

accepts that employees change roles 

and responsibilities more frequently 

than the rights within roles and 

responsibilities have to be changed. As 

in many aspects of security, RBAC is 

not just a technology; it is a way of 

running a business. RBAC provides a 

means of reallocating system controls, 

but it is the organization that decides 

the implementation. 

 

 

 

The RBAC concepts developed in IEC 

TS 62351-8 are shown in Figure D.5. 

 

The purpose of this document is: 

 

• Firstly, to introduce “subjects-roles-

rights" as authorization concept (in 

ANSI INCITS 359-2004, referred to 

as “users-roles-permissions”); 

 

 

• Secondly, to promote role-based 

access control for the entire pyramid 
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чиг үүрэгт тулгуурласан нэвтрэлтийн 

хяналт удирдлагыг дэмжих;  

 

• Гуравдугаарт, цахилгаан эрчим хүчний 

салбарын олон борлуулагчтай орчинд 

харилцан нийцэж ажиллах боломжийг 

бүрдүүлэх.  

 

Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд IEC 62351 

цувралын энэ хэсэг нь дараах зүйлсийг 

тодорхойлсон. Үүнд: 

 

• Эрх олгох формат, үүнд нэвтрэн ороход 

зориулсан харьяалагдагчийн нэр орно; 

 

• Захиргаа, аудит, засвар үйлчилгээнд 

зориулсан аюулгүй байдлын зайлшгүй 

байх чиг үүрэг ба зөвшөөрлүүд; 

 

• TCP/IP болон цуваа харилцаа холбоонд 

зориулсан чиг үүргийн дамжуулалт; 

 

• Цахилгаан эрчим хүчний системүүдийн 

өгөгдлийн загварууд дахь ДТНХ-ыг 

хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай 

өргөтгөлүүд; болон 

 

• Аюулгүй нэвтрэлтийн хяналт удирдлагыг 

байхыг хангахын тулд зорилтот систем 

дэх эрх олголтыг шалган баталгаажуулах 

үйл явц. 

 

in power system management; and 

 

 

• Thirdly, to enable interoperability in 

the multi-vendor environment of the 

power industry.  

 

 

To achieve these goals, this part of IEC 

62351 specifies the following items: 

 

 

• Format of credentials, including 

subject name for logging; 

 

• Mandatory security roles and 

permissions for administration, 

audit, and maintenance; 

 

• Transmission of roles for TCP/IP 

and serial communications; 

 

• Extensions in data models of power 

systems necessary to implement 

RBAC; and 

 

 

• Verification of credentials in the 

target system to ensure secure 

access control. 
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D.5-р зураг − IEC TS 62351-8 дахь ДТНХ-ын зарчим 
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Figure D.5 − RBAC concepts in IEC TS 62351-8 

 

Зөвхөн боломжит чиг үүргүүдийн дэд багцыг 

энэ стандартад тогтоосон. Тиймээс IEC 

62351-90-x стандартуудад чиг үүргүүдийн 

болон тэдгээрийн эрхийн ангиллууд ба дэд 

ангиллуудыг боловсруулах нэмэлт ажил 

хийгдэж байгаа. 

 

• IEC 62351-9: Түлхүүрийн менежмент 

 

IEC 62351-ийн энэ хэсэг нь тоон өгөгдөл 

болон түүний харилцаа холбоог 

хамгаалахын тулд тоон гэрчилгээ ба 

криптографийн түлхүүрийг хэрхэн үүсгэх, 

хуваарилах, хүчингүй болгох, тэдгээртэй 

хэрхэн харьцахыг тодорхойлсон. Түүний 

хамрах хүрээнд тэгш бус хэмт (жишээ нь: 

 Only a subset of possible roles is 

identified in this standard. Therefore 

additional work is ongoing to develop 

categories and subcategories of roles 

and their privileges in IEC 62351-90-x. 

 

 

• IEC 62351-9: Key management 

 

This part of IEC 62351 specifies how to 

generate, distribute, revoke, and handle 

digital certificates and cryptographic 

keys to protect digital data and its 

communication. Included in the scope is 

the handling of asymmetric keys (e g. 

private keys and X.509 certificates), as 
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хувийн түлхүүр ба X.509 гэрчилгээ) болон 

тэгш хэмт түлхүүртэй (жишээ нь: харилцах 

хугацааны түлхүүр) хэрхэн харьцах асуудал 

ордог. 

 

Криптографийн алгоритм ба түлхүүрийн 

материалын эрх нь ихэвчлэн аюулгүй 

байдлын дотоод бодлоготой байгууллагаар 

ба олон улсын бусад стандартын 

шаардлагагыг хангах хэрэгцээгээр олгогддог 

учраас ашиглагдах түлхүүр ба 

криптографийн төрлийг бусад стандартууд 

аль хэдийн сонгосон байна гэж IEC 62351 

стандартын энэ хэсэг үзсэн. Тиймээс энэ 

баримт бичиг нь эдгээр сонгосон түлхүүр ба 

криптографийн дэд бүтцэд зөвхөн 

удирдлагын технологи, аргуудыг 

тодорхойлсон. Гол зорилт нь түлхүүрийн 

менежментийн харилцан нийцэж ажиллах 

чадварт хүргэх шаардлага болон 

технологиудыг тодорхойлох явдал юм. 

 

Хэрэглэгчид, системүүд, программууд, 

харилцаа холбооны зангилаанууд, түүнчлэн 

алс зайд болон хүнд нөхцөлтэй байршилд 

байнга байрладаг олон тооны боломжит 

хэрэгслүүд зэрэг өөр өөр объектийн 

хооронд илгээгдэж буй зурвас 

мэдээнүүдийн аюулгүй байдлыг хангахын 

тулд криптографийн сонгосон функцүүдэд 

хэрэглэсэн криптографийн түлхүүрүүдийг 

ашиглаж болно.  

 

Өгөгдлийн солилцооны аюулгүй байдлыг 

шаарддаг объектод криптографийн 

түлхүүрүүдийг үр дүнтэй, аюулгүй 

хангагдсан байхаар зохицуулан удирдах 

ёстой. Энэхүү түлхүүрийн менежмент нь 

холбогдох объектийн чадавхаас тэдгээрийн 

байршлын хувьсах төрөл, түлхүүр олгох 

болон хүчингүй болгох цаг хугацаа, түлхүүр 

удирдлагын үйл явц халдлагаас өөрийгөө 

хамгаалах зэрэгт чиглэсэн олон асуудал, 

well as symmetric keys (e.g. session 

keys). 

 

 

 

This part assumes that other standards 

have already chosen the type of keys 

and cryptography that will be utilized, 

since the cryptography algorithms and 

key materials chosen will be typically 

mandated by an organization’s own 

local security policies and by the need 

to be compliant with other international 

standards. This document therefore 

specifies only the management 

techniques for these selected key and 

cryptography infrastructures. The 

objective is to define requirements and 

technologies to achieve interoperability 

of key management. 

 

 

Cryptographic keys used with selected 

cryptographic functions can be used to 

secure the messages being sent 

between different entities, such as 

users, systems, software applications, 

communication nodes, and the 

potentially large numbers of devices 

that are often located at remote and 

often untrusted sites. 

 

These cryptographic keys should be 

managed so that they can effectively 

and securely be provided to the entities 

that require secure exchanges of data. 

This key management must take into 

account many issues, ranging from the 

capabilities of entities, to the varied 

types of locations of these entities, to 

the timing for providing and revoking 

keys, and to protecting the key 

management processes itself from 
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хязгаарлалтыг тооцсон байх шаардлагатай.  

 

Жишээлбэл олон жижиг хэрэгсэлд 

тооцоолох хүчин чадал ба санах ойн 

багтаамж хязгаарлагдмал байдаг. Түүнчлэн 

харилцаа холбооны сүлжээнд байгаа 

зурвасын өргөн хязгаарлагдмал байж 

болно. Тиймээс аж ахуйн нэгжийн 

мэдээллийн технологийн уламжлалт 

системийн орчинд хэрэглэдэг түлхүүрийн 

менежментийн зарим арга техникүүд нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн 

автоматжуулалтад болон харилцаа 

холбооны орчинд сайн тохирохгүй. 

 

Эдгээр хязгаарлалтыг шийдвэрлэхийн тулд 

энэ хэсэгт өөр өөр шаардлагуудад зориулж 

ашиглах ёстой түлхүүрийн менежментийн 

өөр өөр аргуудыг тодорхойлсон. 

Тодруулбал, энэ нь IEC 62351 стандартын 

бусад хэсгүүдэд тодорхойлсон 

криптографийн функц бүрд зориулсан 

түлхүүрүүдийг хэрхэн зохицуулан удирдахыг 

тодорхойлсон. 

 

• IEC TR 62351-10: Аюулгүй байдлын 

архитектур 

 

IEC TR 62351-10 нь аюулгүй байдлын 

бодитоор байгаа удирдлага хяналт, өөрөөр 

хэлбэл аюулгүй байдалтай хамаатай 

бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон функцүүд, 

тэдгээрийн харилцан үйлчлэл дээр 

тулгуурлан цахилгаан эрчим хүчний 

системд зориулсан аюулгүй байдлын 

архитектурын ерөнхий зарчмуудыг хангадаг. 

Цаашилбал, аюулгүй байдлын эдгээр 

удирдлага хяналтын хоорондын холбоо ба  

цахилгаан эрчим хүчний системүүдийн 

ерөнхий системийн архитектурт буулгасан 

зураглалыг одоо байгаа стандартуудыг 

хэрэглэн цахилгаан эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл, дамжуулалт, түгээлтийн 

attacks. 

 

For instance, many smaller devices are 

limited in computational power and 

memory capacity, while the 

communication networks may also be 

limited in available bandwidth. 

Therefore some of the key 

management techniques used in 

traditional enterprise information 

technology system environments are 

not well suited to power system 

automation and communication 

environments. 

 

To address these constraints, this part 

specifies different key management 

techniques that should be used for 

different requirements. Specifically it 

specifies how to manage keys for each 

of the cryptographic functions specified 

in the other IEC 62351 parts. 

 

 

 

• IEC TR 62351-10: Security 

architecture 

 

IEC TR 62351-10 provides security 

architecture guidelines for power 

systems based on essential security 

controls, i.e., on security-related 

components and functions and their 

interaction. Furthermore, the relation 

and mapping of these security controls 

to the general system architecture of 

power systems is provided as guideline 

to support system integrators to 

securely deploy power generation, 

transmission, and distribution systems 

applying available standards. It includes 

the Architecture of TC 57 protocols 

shown in Figure D.6: 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

241 

 

системүүдэд аюулгүй хийгдсэн хуваарилалт 

болон системийн холбогчдод дэмжлэг 

болохуйц заавар байдлаар тусгасан. D.6-р 

зурагт харуулсан 57-р ТХ-ны протоколуудын 

Архитектур үүнд орсон. 

 

 

 
 

D.6-р зураг – ОУЦТК-ын мэдээллийн солилцооны стандартуудын архитектур 
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Figure D.6 − Architecture of IEC information exchange standards 

 

• IEC 62351-11: XML файлуудад зориулсан 

аюулгүй байдал 

 

Эрчим хүчний салбар болон ОУЦТК-д XML-

ийг мэдээлэл солилцоонд ашиглах байдал 

улам давамгайлах болсон. ОУЦТК-ын 

хүрээнд XML-д суурилсан баримт 

бичгүүдийн солилцоог IEC 61970-д, 

түүнчлэн IEC 61850-ийн зарим төрлийн 

мэдээллийн солилцоонд зориулж 

ашигладаг. Мөн IEEE 1815 (DNP3) and IEEE 

C37.111 (COMTRADE) зэрэг бусад 

 • IEC 62351-11: Security for XML files 

 

 

Within the industry and the IEC, the use 

of XML to exchange information is 

becoming more prevalent. Within the 

scope of the IEC, exchanges of XML-

based documents are used for IEC 

61970 as well as for some types of 

information exchanges in IEC 61850. 

XML-based information exchanges are 

also utilized within other standards, 
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стандартад XML-д суурилсан мэдээллийн 

солилцоог ашиглаж байна. Эдгээр стандарт 

болон XML-д суурилсан бусад баримт 

бичигт агуулагдсан мэдээлэл нь: 

 

• Агуулгыг нь санамсаргүй эсвэл санаатай 

өөрчилсөн мэдээллийг ашиглах 

тохиолдолд буруу ажиллах эсвэл буруу 

ойлгох байдалд хүрэх боломжтой эмзэг 

мэдээлэл байж болно (жишээ нь: 

өөрчлөлтөд мэдрэмтгий аюулгүй 

байдлын эмзэг хэсэг). 

• Нууц эсвэл хувийн өгөгдөл агуулсан 

байж болно. 

• Баримт бичгийг үүсгэсэн этгээдийн 

зүгээс нууц гэж үзсэн байж болох 

мэдээллийн дэд багцуудыг агуулсан 

байж болно. 

 

IEC 62351-ийн энэ хэсэгт баримт бичгийг 

солилцох үед (жишээ нь: мэдээлэл шилжих 

явцад) баримт бичгийн агуулгыг өөрчлөх/ил 

болгохоос хамгаалах механизмуудыг 

стандартчлахыг санал болгож байгаа. 

Үүнээс гадна энэ хэсэг нь итгэлцлэлийн өөр 

өөр харилцаатай (жишээ нь: А зүйл В зүйлд 

итгэдэг, В нь А ба С-д итгэдэг; А нь С-тэй 

мэдээлэл солилцох шаардлагатай байгаа 

боловч С-г мэдэхгүй эсвэл түүнд итгэдэггүй) 

олон өөр талуудыг дамжин шилжин явах 

үед мэдээллийг хамгаалахад туслах 

механизмыг стандартчилахыг санал болгож 

байгаа. Жишээ болгож хэлбэл, эрчим хүч 

түгээгч (A) нь нэгтгэгчид итгэдэг байж болно. 

Нэгтгэгч нь эрчим хүч түгээгч болон ТЭН-

ийн байгууламж (C)-д итгэдэг. Тиймээс 

эрчим хүч түгээгч нь нууц ба ерөнхий 

мэдээллийг хоёуланг агуулсан, XML-д 

суурилсан баримт бичгийг нэгтгэгчид 

илгээж, зөвхөн нууц бус мэдээллийг ТЭН-

ийн байгууламжид илгээнэ гэж нэгтгэгчид 

“итгэдэг”. Стандартын энэ хэсэг нь дундын 

зүйл (B) нууц мэдээллийг илгээхгүй байхын 

such as IEEE 1815 (DNP3) and IEEE 

C37.111 (COMTRADE). For these 

standards and other XML-based 

documents, the information contained in 

the document may: 

 

• Be sensitive to inadvertant or 

malicious modifications of its 

contents that could result in mis-

operation/misinterpretation if the 

exchanged information is used (e.g. 

a tamper security vulnerability). 

• Contain confidential or private data. 

 

• Contain subsets of information that 

may be considered sensitive by the 

document creation entity. 

 

 

This part of IEC 62351 proposes to 

standardize mechanisms to protect the 

document contents from 

tampering/disclosure when the 

document is being exchanged (e.g. in 

transit). Additionally, this part proposes 

to standardize a mechanism to aid in 

the protection of the information when 

in transit across multiple parties with 

different trust relationships (e.g. entity A 

trusts entity B, B trusts A and C; and A 

needs to exchange information with C, 

but A does not know of or trust C). As 

an example, a utility (A) may trust an 

aggregator (B). The aggregator trusts 

the utility and a DER facility (C). The 

utility therefore sends an XML-based 

document with both sensitive and 

general information to the aggregator 

and “trusts” that the aggregator will only 

send the non-sensitive information on to 

the DER facility. This part provides a 

mechanism to identify the sensitive 

information so that the middle entity (B) 
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тулд нууц мэдээллийг ялган таних 

механизмыг олгодог. 

 

Энэ баримт бичиг нь ОУЦТК-ын хүрээнд 

ашигладаг XML баримт бичгийг аюулгүй 

байдлыг хангах  зориулалттай боловч энэ 

баримт бичигт тодорхойлсон 

механизм/аргачлалыг ямар ч XML баримт 

бичигт хэрэглэх боломжтой. 

 

• IEC TR 62351-12: ТЭН-ийн системтэй 

цахилгаан эрчим хүчний системүүдэд 

зориулсан тогтвортой байдал 

 

Тархмал Эрчим хүчний Нөөцүүд (ТЭН)-ийн 

системүүдтэй цахилгаан эрчим хүчний 

систем нь гэмтэл, саатал, байгалийн 

гамшигт тэнцүү эсвэл илүү тогтвортой 

болохын тулд кибер аюулгүй байдлын 

аргууд болон инженерчлэл/үйл 

ажиллагааны стратегиудыг интеграцлах 

шаардлагатай байгааг ойлгож тусгасан уян 

хатан тогтвортой байдлын зөвлөмжүүдийг 

энэ баримт бичигт тусгасан. Энэ нь 

цахилгаан эрчим хүчний системийн, 

ялангуяа ТЭН-ийн системүүдэд өргөн 

нэвтэрсэн системийн аюулгүй байдал, 

найдвартай ажиллагаа, цахилгаан эрчим 

хүчний чанар болон үйл ажиллагааны бусад 

талуудыг сайжруулах зорилготойгоор 

үйлдвэрлэл ба хадгалалтын эдгээр кибер-

биет тархмал хэрэгслийн олон өөр оролцогч 

талд зориулсан уян хатан шаардлагуудыг 

хамарна. 

 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн хэвийн 

бус нөхцөлд уян хатан байх асуудал нь 

олон хэсгээс бүрдэх бөгөөд ТЭН-ийн 

системийн нөлөөллөөс гадна маш олон 

зүйлийг хамарсан хэдий ч энэ баримт бичиг 

нь шугам сүлжээний уян хатан байдалд 

ТЭН-ийн систем ямар нөлөөтэй байдгийг 

гол анхаарсан. Үүнд: 

can determine not to send it on. 

 

 

Although this document is intended to 

secure XML documents used within the 

scope of the IEC, the 

mechanism/methodologies specified 

within this document can be applied to 

any XML document. 

 

• IEC TR 62351-12: Resilience for 

power systems with DER systems 

 

 

This document provides resiliency 

recommendations that recognize the 

need for integrating both cyber security 

techniques with engineering/operational 

strategies in order for power systems 

with Distributed Energy Resources 

(DER) systems achieve equal or 

greater resilience to attacks, failures, 

and natural disasters. It covers the 

resilience requirements for the many 

different stakeholders of these 

dispersed cyber-physical generation 

and storage devices, with the goal of 

enhancing the safety, reliability, power 

quality, and other operational aspects of 

power systems, particularly those with 

high penetrations of DER systems. 

 

 

 

 

While recognizing that the resilience of 

the power system to anomalous 

conditions has many components and 

extends far beyond the impacts of DER 

systems, the focus of this document is 

the role of DER systems in grid 

resiliency, including: 
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• ТЭН-ийн системийн уян хатан чадвар: 

Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус 

тохиолдлууд ба кибер халдлагуудад ТЭН 

уян хатан байдлыг хангах зорилгоор 

ТЭН-ийн системийн зураг төслийг 

боловсруулах, түүнийг суурилуулахад 

зориулсан кибер аюулгүй байдлын ба 

инженерчлэлийн стратегиуд. 

• Хоорондоо холбоотой олон тооны ТЭН-

ийн шугам сүлжээний төлөвлөлтөд 

зориулсан шугам сүлжээний уян хатан 

чадвар: Шугам сүлжээний уян хатан 

байдлыг дэмжихийн тулд ТЭН-ийн 

системүүдийг шугам сүлжээтэй холбоход 

үүсэх нөлөө ба ийнхүү холбоход 

зориулсан төлөвлөлтийг судлах замаар 

шугам сүлжээний уян хатан байдлыг 

дэмжихэд зориулсан кибер аюулгүй 

байдлын ба инженерчлэлийн стратегиуд. 

• ТЭН-ийн үйлдвэрлэл ба хадгалалтын 

хүчин чадал өндөртэй шугам сүлжээний 

үйл ажиллагаанд зориулсан шугам 

сүлжээний уян  хатан байдал: Шугам 

сүлжээний найдвартай ажиллагаа ба 

аюулгүй байдалд нөлөөлөх боломжтой 

нэлээд олон тооны, өндөр хүчин 

чадалтай ТЭН-ийн системүүд бүхий 

шугам сүлжээг ажиллуулахад зориулсан 

кибер аюулгүй байдлын болон 

инженерчлэлийн стратегиуд. 

 

Хоорондоо харилцан холбогдсон ТЭН-ийн 

системүүдтэй цахилгаан эрчим хүчний 

системийг ажиллуулахад оролцдог янз 

бүрийн оролцогч талуудын хооронд байх 

шаардлагатай харилцаа холбооны 

төрлүүдийг D.7-р зурагт харуулав. 

 

 

• DER system resilience: The cyber 

security and engineering strategies 

for designing and installing DER 

systems to provide DER resilience 

to anomalous power system events 

and cyber-attacks. 

 

 

• Grid resilience for grid planning with 

significant numbers of DER 

interconnections: The cyber security 

and engineering strategies for 

promoting grid resilience by studying 

the impact of and planning for 

interconnecting DER systems with 

the grid to promote grid resilience. 

 

 

 

• Grid resilience for grid operations 

with significant capacity of DER 

generation and storage: The cyber 

security and engineering strategies 

for operating the grid with 

significantly large numbers and 

capacities of DER systems that can 

impact grid reliability and security. 

 

 

 

 

Figure D.7 illustrates the types of 

communications required between the 

various stakeholders involved in 

operating power systems with 

interconnected DER systems. 
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D.7-р зураг – ТЭН-ийн системийн үйл ажиллагааны шаталсан дэс дараатай 

архитектур 
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Figure D.7 − Hierarchical architecture of DER system operations 

 

• IEC TR 62351-13: Аюулгүй байдлын ямар 

асуудлуудыг стандартууд болон 

тодорхойлолтуудад тусгах хэрэгтэйг 

шийдэх ерөнхий зарчмууд 

 

Стандарт ба техникийн тодорхойлолт 

боловсруулагчид өөрсдийн боловсруулж 

байгаа баримт бичигтээ аюулгүй байдлын 

асуудлыг зохих түвшинд тусгахад нь 

дэмжлэг болгох үүднээс ОУЦТК нь ерөнхий 

зарчмуудыг боловсруулсан. Эдгээр ерөнхий 

зарчим нь цахилгаан эрчим хүчний салбарт 

ашиглах стандарт, тодорхойлолтод аюулгүй 

байдлын ямар асуудлуудыг тусгасан байх 

талаар янз бүрийн санал өгдөг. Стандарт, 

 • IEC TR 62351-13: Guidelines on 

what security topics should be 

covered in standards and 

specifications 

 

The IEC has developed guidelines to 

support the developers of standards 

and specifications with addressing 

cyber security at the appropriate level 

for their standard. These guidelines 

provide suggestions on what security 

topics should be covered in standards 

and specifications that are to be used in 

the power industry. These suggestions 

cannot be prescriptive for every 
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тодорхойлолт тус бүр нь маш ялгаатай 

асуудлуудыг голлон авч хэлэлцсэн байж 

болох тул эдгээр санал нь стандарт бүрд 

зориулсан заавар хэлбэртэй байх 

боломжгүй. Гэхдээ аливаа хэрэглээнд 

ашигласан стандартууд ба 

тодорхойлолтуудын багц нь нийтдээ 

аюулгүй байдлын эдгээр асуудлуудыг 

тусгасан байх хэрэгтэй. Тиймээс системийн 

хэрэгжүүлэлтэд ашиглах стандартууд ба 

тодорхойлолтуудын багцад зориулсан 

шалгах жагсаалт байдлаар эдгээр саналыг 

ашиглах боломжтой.  

 

• IEC 62351-14: Кибер аюулгүй байдлын 

үйл явдлыг бүртгэх ба тайлагнах (2016 

оны байдлаар боловсруулах эсэхийг 

хэлэлцэж байсан) 

 

14-р хэсэг нь аюулгүй байдлын тохиолдлын 

бүртгэлд тавигдах техникийн 

шаардлагуудыг тодорхойлдог. Эдгээр 

тохиолдолд тээвэрлэлт, бүртгэлийн өгөгдөл 

болон семантик орно. Семантикт: аюулгүй 

байдлын тохиолдлуудад хэрхэн аюулгүй, 

найдвартай илгээх ба хүлээн авах, аюулгүй 

байдлын тохиолдол эсвэл бүртгэлийг 

хэрхэн цааш илгээх, бүртгэлээс мэдээлэл 

авах хүсэлт хэрхэн гаргах зэрэг асуудлууд 

орно. Бүртгэлийн тохиолдлуудыг 

тодорхойлохоос гадна тээвэрлэлтийг мөн 

тодорхойлж байгаа. Тодруулбал, сислог 

(syslog) нь системийн тохиолдлуудыг 

бүртгэх үндсэн стандарт болсон тул сислогт 

буулгасан зураглал хийхийг зорьж байна. 

 

• IEC 62351-90-1: ДТНХ-ын ерөнхий 

зарчмууд (2016 оны байдлаар 

боловсруулах эсэхийг хэлэлцэж байсан) 

 

Энэ баримт бичиг нь гүйцэтгэх үүргээс- эрх 

рүү чиглэсэн мэдээллийг хуваарилахад 

зориулсан хамгийн сайн туршлагын ерөнхий 

standard, since individual standards 

and specifications may legitimately 

have very different focuses, but it 

should be expected that the 

combination of such standards and 

specifications used in any 

implementation should cover these 

security topics. These suggestions 

could therefore be used as a checklist 

for the combination of standards and 

specifications used in implementations 

of systems. 

 

 

• IEC 62351-14: Cyber security event 

logging and reporting (under 

consideration) 

 

 

Part 14 specifies technical requirements 

for logging security events: transport, 

log data and semantics, such as how to 

send and receive security events 

securely, reliably, how to forward 

security events or logs, how to query 

logs, etc. Besides the specification of 

the logging events, also the transport is 

being defined. Specifically, as syslog 

has become the de-facto standard to 

log system events, a mapping to syslog 

is targeted. 

 

 

 

 

 

• IEC 62351-90-1: RBAC guidelines 

(under consideration) 

 

 

This document enhances the role 

based access control specification in 

power systems defined in IEC TS 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

249 

 

зарчмуудыг олгосноор хэрэглэгчийн 

гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлох боломж 

бүрдүүлэх замаар IEC TS 62351-8-д 

тодорхойлсон цахилгаан эрчим хүчний 

систем дэх дүрд /гүйцэтгэх үүрэгт/  

тулгуурласан нэвтрэлтийн хяналтыг 

сайжруулдаг. Илүү тодруулбал, ихэвчлэн 

менежментийн программаар удирдаж, 

эцсийн цэгүүдэд мөрдүүлдэг хэрэглэгчийн 

гүйцэтгэх үүргийг түүнчлэн шинэ үүргүүд ба 

холбогдох эрхүүдийн менежментийг 

тайлбарлах арга хэрэгсэлд тусгайлан 

анхаарсан. Ангиллуудыг тодорхойлсноор 

IEC TS 62351-8-д урьдчилан тодорхойлсон 

үүргүүдээс бусад шинэ үүргүүдийг болон 

тэдгээрийн холбогдох эрхүүдийг 

тодорхойлох, түүнчлэн харьяалалд нь 

тэдгээрийг оноож өгөх ажлыг хөнгөвчилнө. 

Үүний үр дүнд өөр өөр борлуулагчдын 

бүтээгдэхүүнүүд хоорондоо нийцэн ажиллах 

байдлыг хангахын тулд ДТНХ-ын 

мэдээллийг хуваарилахад шаардлагатай 

мэдээллийн солилцооны асуудлыг мөн 

тусгах нь энэ тайлангийн зорилт юм. Үүний 

тулд одоо бэлэн байгаа XACML стандартыг 

ашиглана. IEC TS 62351-8-д тусгасанаас 

гадна нэмж үүрэг, гүйцэтгэлийн нэмэлт 

хязгаарлалтуудыг оруулах талаар хэлэлцэж 

байна. Эдгээр хязгаарлалт нь гүйцэтгэх 

үүргийн мэдээллийг тээж байгаа 

нэвтрэлтийн токенд биш, гүйцэтгэлийн 

орчинд хамаатай. IEC TS 62351-8-ын 

техникийн сайжруулалтуудыг үүнд оруулах 

зорилготой байна. 

 

• IEC 62351-90-2: Багц мэдээллийн гүн 

шалгалт (2016 оны байдлаар 

боловсруулах эсэхийг хэлэлцэж байсан) 

 

Энэ техникийн тайлан нь IEC 62351-т анх 

нэвтрүүлсэн цахилгаан эрчим хүчний 

систем дэх шифрлэсэн харилцаа холбооны 

сувгуудын нөлөөг шинжилнэ. IEC 62351-т 

62351-8 with best practise guidelines 

for the distribution of role-to-right 

information enabling the definition of 

custom roles. More specifically it 

focuses on means to describe custom 

roles, the management of new roles 

and associated rights, which are 

typically administered in a management 

tool and enforced in the endpoints. By 

defining categories, the workflow for 

defining new roles and associated 

rights besides the already predefined 

roles in IEC TS 62351-8 as well as the 

assignment to subjects shall be eased. 

Consequently the information exchange 

necessary to distribute the RBAC 

information is also target of this report 

to ensure interoperability between 

different vendor's products. This is 

achieved by utilizing the already 

existing standard XACML. In addition to 

IEC TS 62351-8 further constraints of 

role execution are considered. These 

constraints are bound to the execution 

environment rather than the access 

token carrying the role information itself. 

It is intended to include the technical 

enhancements into the revision of IEC 

TS 62351-8. 

 

 

 

 

 

 

• IEC 62351-90-2: Deep Packet 

inspection (under consideration) 

 

 

This technical report analyses the 

impact of encrypted communication 

channels in power systems introduced 

with IEC 62351. As defined in IEC 
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тодорхойлсноор УЦХ-үүдтэй харилцах үед 

шифрлэсэн сувгийг ашиглах боломжтой 

бөгөөд зурвас мэдээний түвшинд мөн 

шифрлэлтийг хэрэглэх боломжтой. Жишээ 

нь: IEC 62351-3-т заасны дагуу TLS-ээр 

шифрлэдэг төхөөрөмжүүдийг ашиглавал 

хяналт, аудит, баталгаажуулалтын 

хэрэгцээнд зориулсан харилцаа холбооны 

сувгийг шалгахын тулд Багц Мэдээллийн 

Гүн Шалгалт (БМГШ) хийх шаардлагатай 

үед зарим асуудлыг үүсгэдэг. Түүнчлэн, IEC 

62351-4-ийн үзлэгээр одоо тодорхойлж буй 

хэрэглээний шинэ давхаргын аюулгүй 

байдлын профайлууд нь зайлшгүй биш 

шифрлэлтийг олгоно. Энэ тайлан нь олон 

өөр төрлийн сувагт хэрэглэх боломжтой 

БМГШ-ын аргуудын хамгийн сүүлийн үеийн 

хувилбаруудыг тайлбарлах бөгөөд аюулгүй 

байдлын болзошгүй эрсдэлүүдийг ба 

хэрэгжүүлэлтийн зардлыг тодотгон 

харуулна. Одоо байгаа шийдлүүдийн гол 

хязгаарлалтуудыг шийдэхийн тулд хамгийн 

сүүлийн үеийнхээс дараа үеийн нэмэлт 

саналуудыг мөн тайлбарласан. 

 

• IEC 62351-100-1: Кибер аюулгүй 

байдлын тохирлын шалгалт (2016 оны 

байдлаар боловсруулах эсэхийг 

хэлэлцэж байсан) 

 

ОУЦТК-ын энэхүү 100-х цуврал нь IEC 

62351-ийн тодорхойлолтын өөр өөр 

хэсгүүдийн тохирлын шалгалтын нийтлэг 

журмуудыг тодорхойлохыг зорьж байгаа. 

 

Энэ техникийн тодорхойлолтын хамрах 

хүрээ бол IEC TS 62351-5, IEC TS 60870-5-

7-ийн тохирлын ба/эсвэл харилцан нийцэж 

ажиллах байдлын шалгалтад зориулсан 

одоо байгаа нийтлэг журмууд ба 

тодорхойлолтуудыг, түүнчлэн IEC 62351-3-

ын талаарх тэдгээрийн зөвлөмжүүдийг 

тодорхой заах явдал юм. Эдгээр нь IEC 

62351 an encrypted channel can be 

employed when communicating with 

lEDs and encryption can be adopted at 

message level as well. For example, 

the use of encrypting TLS setups 

according to IEC 62351-3 introduces 

some issues when Deep Packet 

Inspection (DPI) is needed to inspect 

the communication channel for 

monitoring, auditing and validation 

needs. Also, the new application layer 

security profiles, currently being 

specified as part of the revision of IEC 

62351-4, provide optional encryption. 

The report illustrates the state-of-the-art 

of DPI techniques that can be applied to 

the various kinds of channels, 

highlighting the possible security risks 

and implementation costs. Additional, 

beyond state-of-the-art proposals are 

also described in order to cope with the 

main limits of existing solutions. 

 

 

 

• IEC 62351-100-1: Cyber security 

conformance testing (under 

consideration) 

 

 

This 100-x series in IEC targets the 

specification of common available 

procedures for conformance testing of 

the different specification parts of IEC 

62351. 

 

The scope of this technical specification 

is to specify common available 

procedures and definitions for 

conformance and/or interoperability 

testing of IEC TS 62351-5, IEC TS 

60870-5-7 and their recommendations 

over IEC 62351-3. These are the 
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60870-5 ба түүнээс гаргаж авсан баримт 

бичгүүдэд зориулсан аюулгүй байдлын 

өргөтгөлүүд юм. 

 

ОУЦТК-ын 57-р ТХ-ны 3-р АХ нь IEC 60870-

5-101 ба IEC 60870-5-104-ийн, түүнчлэн IEC 

TS 60870-5-601 ба IEC TS 60870-5-604-ийн 

тохирлын шалгалтад зориулсан баримт 

бичгийг боловсруулсан. 

 

Санал болгож буй энэ баримт бичгийг 

тодорхойлох болсон шалтгаанууд нь IEC 

60870-5 цувралын IEC TS 60870-5-7 хүртэлх 

стандартын өгөгдлийг аюулгүй солилцох 

асуудалд зориулж хэрэглэсэн IEC TS 62351-

5 ба IEC 62351-3-т мөн хамаатай. IEC 

60870-5-ыг өргөнөөр ашиглаж байгаа 

байдал болон IEC 62351-ээр дамжуулан 

түүнд тусгасан өгөгдлийн харилцаа 

холбооны аюулгүй байдлыг ашиглах явдал 

дэлхий даяар ихсэж байгаа нь IEC TS 

62351-5, IEC TS 60870-5-7-д зориулсан 

шалгалтын журмуудыг, түүнчлэн TCP/IP-г 

агуулсан профайлуудад зориулсан IEC 

62351-3-ын талаарх тэдгээрийн 

зөвлөмжүүдийг тодорхойлох шаардлагатайг 

харуулж байна. 

 

D.6 57-р ТХ-ны 16-р Ажлын Хэсэг 

 

D.6.1 Ерөнхий зүйл 

 

security extensions for IEC 60870-5 

and derivatives. 

 

 

IEC TC 57 WG 3 has developed a 

document for conformance testing of 

IEC 60870-5-101 and IEC 60870-5-104, 

respectively IEC TS 60870-5-601 and 

IEC TS 60870-5-604. 

 

The same arguments for defining this 

proposed document are also valid for 

IEC TS 62351-5 and IEC 62351-3 

applied to the IEC 60870-5 series 

through IEC TS 60870-5-7 for secure 

data exchange. The widespread use of 

IEC 60870-5 and the increasing use of 

its data communication security through 

IEC 62351 around the world justify the 

definition of test procedures for IEC TS 

62351-5, IEC TS 60870-5-7, and their 

recommendations over IEC 62351-3 for 

profiles including TCP/IP. 

 

 

 

 

 

D.6 TC 57 Working Group 16 

 

D.6.1 General 

 

16-р АХ – Зохицуулалтгүй Зах зээлийн Харилцаа холбоо 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• Цахилгааны зах зээлийн харилцаа 

холбоонд зориулсан стандартуудыг 

боловсруулах 

- Зах зээлийн оролцогчоос зах 

зээлийн оператор хүртэлх 

- Зах зээлийн операторын хүрээнд 

• 57-р ТХ-ын Нийтийн Мэдээллийн 

Хоёр багийн зохион байгуулалттай 

 

- Европын зах зээлүүд 

- Хойд Америкийн зах зээлүүд 

IEC 62325 мэтийн стандартчилал 
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Загвар (НМЗ)-ыг ашиглах 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

Төлөвлөсөн ТТо: 

 

• IEC 62325-351-ийн 

профайлуудад 

зориулсан зах зээлийн 

өгөгдлийн солилцооны 

ерөнхий зарчмууд, 1-р 

хэвлэл 

 

Төлөвлөсөн ОУС: 

 

• НӨЗ, БХЗ, ДСЭ-д 

зориулсан Нийтийн 

Динамик Өгөгдлийн 

Бүтцүүд 

• Асуудлыг 

тодорхойлдог ба 

төлөвийн мэдээллийг 

авдаг бизнесийн үйл 

явц, Европын зах 

зээлүүдэд зориулсан 

нөхцөл байдлаас 

хамаарах загвар 

болон угсралтын 

загвар, 1-р хэвлэл 

• Тохиролцоо ба 

эвлэрлийн бизнесийн 

үйл явц, Европын зах 

зээлүүдэд зориулсан 

нөхцөл байдлаас 

хамаарах ба 

угсралтын загварууд 

• Европын зах 

зээлүүдэд зориулсан 

дамжуулалтын хүчин 

чадлыг хуваарилах 

бизнесийн үйл явц (ил 

Төлөвлөсөн ТТо: 

 

• Европын цахилгаан 

эрчим хүчний зах зээл 

дэх электрон өгөгдлийн 

солилцоонд зориулсан 

вэб үйлчилгээнүүдийн 

ашиглалт 

 

Төлөвлөсөн ОУС: 

 

• Нэг хоногийн өмнө 

арилжаалах зах зээлд 

зориулсан 

профайлууд 

• Бодит хугацаанд 

арилжаалах зах зээлд 

зориулсан 

профайлууд 

• Дамжуулалтын 

санхүүгийн эрхүүдэд 

зориулсан 

профайлууд 

• НӨЗ, БХЗ, ДСЭ-д 

зориулсан динамик 

бүтцүүд 

• Зах зээлүүдэд 

зориулсан нийтийн 

мэдээллийн загвар 

(НМЗ)-ын өргөтгөлүүд, 

2-р хэвлэл 

• НМЗ-тай Европын зах 

зээлийн загварын 

солилцооны профайл, 

2-р хэвлэл 
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эсвэл далд дуудлага 

худалдаа) ба нөхцөл 

байдлаас хамаарах 

загварууд, 1-р хэвлэл 

• НМЗ-тай Европын зах 

зээлүүдэд зориулсан 

хуваарь гаргах 

бизнесийн үйл явц ба 

нөхцөл байдлаас 

хамаарах загвар, 1-р 

хэвлэл 

• Зах зээлүүдэд 

зориулсан нийтийн 

мэдээллийн загвар 

(НМЗ)-ын өргөтгөлүүд, 

1-р хэвлэл 
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D.6.2 IEC 62325 стандартын тойм 

 

D.6.2.1 IEC 62325 Европ хэв маягийн зах 

зээлийн тойм  

 

Европын зах зээлтэй холбоотой 

стандартуудыг D.8-р зурагт харуулав. 

 D.6.2 IEC 62325 standard overview 

 

D.6.2.1 IEC 62325 European style 

market overview  

 

Figure D.8 represents European market 

related standards. 
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D.8-р зураг − IEC 62325 стандартын цуврал 
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Figure D.8 − IEC 62325 standard series 

 

Европ хэв маягийн дизайнтай цахилгааны 

зах зээлүүдийг дэмждэг Европ хэв маягийн 

зах зээлийн профайлын тодорхойлолтыг 

IEC 62325-351-т тодорхойлсон. Цахилгааны 

эдгээр зах зээл нь Европын хууль 

зохицуулалтад, түүнчлэн гуравдагч 

этгээдийн нэвтрэлт ба бүсчилсэн зах 

зээлийн ойлголтууд дээр суурилсан. IEC 

62325-451-n цуврал нь солилцож буй зурвас 

мэдээнүүдийн агуулгыг тодорхойлдог. 

 

IEC TS 62325-503-ын зорилго нь дээр 

дурдсан зурвас мэдээнүүдийг солилцоход 

хэрэглэх ерөнхий зарчмуудыг хангахад 

оршино. Европын ДСАК-тай зурвас мэдээ 

солилцоход зориулсан нийтийн, уялдаатай 

 The European style market profile 

specifications that support the 

European style design electricity 

markets is defined in IEC 62325-351. 

These electricity markets are based on 

the European regulations, and on the 

concepts of third party access and 

zonal market. The IEC 62325-451-n 

series specifies the content of the 

messages exchanged. 

 

The purpose of IEC TS 62325-503 is to 

provide the guidelines to exchange the 

above mentioned messages. A 

European market participant (trader, 

distribution utilities, etc.) could benefit 
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ба аюулгүй нэг платформтой байвал 

Европын зах зээлд оролцогчдод 

(худалдаалагч, эрчим хүч түгээгч зэрэгт) их 

ашиг тустай; тэгснээр оролцогч бүх 

талуудыг холбох МТ-ийн өөр өөр 

платформууд барих зардлыг бууруулна. 

 

Баримт бичгүүдийг найдвартай, аюулгүй 

солилцохын тулд Европт байгаа Дамжуулах 

Системийн Оператор Компани (ДСОК) бүр 

ашиглаж болох харилцаа холбооны 

платформд зориулсан стандартыг энэ 

баримт бичигт тодорхойлсон. Үүний үр дүнд 

Европын ДСОК-тай зурвас мэдээ 

солилцоход зориулсан нийтийн, уялдаатай 

ба аюулгүй нэг платформтой байвал 

Европын зах зээлд оролцогчдод 

(худалдаалагч, эрчим хүч түгээгч зэрэгт) их 

ашиг тустай; тэгснээр оролцогч бүх 

талуудыг холбох МТ-ийн өөр өөр 

платформууд барих зардлыг бууруулна. 

Түүнчлэн энэ нь өөрийн үндэсний зах 

зээлээс өөр зах зээлд орох гэж буй 

талуудын ажлыг хөнгөвчлөх чухал алхам 

юм. 

 

Цаашид эдгээр Техникийн 

Тодорхойлолтуудыг “MADES” гэсэн 

товчлолоор нэрлэнэ. MADES гэдэг нь олон 

улсын МТ-ийн протоколын стандартуудад 

суурилсан, төвлөрсөн бус олон нийтийн 

харилцаа холбооны платформд зориулсан 

тодорхойлолт юм: 

 

• Бизнесийн хэрэглээ (БХ)-ний талаас нь 

харвал MADES нь бусад БХ-тэй электрон 

баримт бичгүүдийг солилцоход ашиглах 

программ хангамжийн интерфейсүүдийг 

тодорхойлдог. Эдгээр интерфейс нь 

“MADES сүлжээ” гэж нэрлэдэг сувгийг 

ашиглан баримт бичгүүдийг илгээх ба 

хүлээн авах аргыг гол төлөв олгодог. 

Хүргэх үйл явцын алхам бүрд хүлээн 

from a single, common, harmonized 

and secure platform for message 

exchange with the European TSOs; 

thus reducing the cost of building 

different IT platforms to interface with all 

the parties involved. 

 

This document specifies a standard for 

a communication platform which every 

Transmission System Operator (TSO) 

in Europe may use to reliably and 

securely exchange documents. 

Consequently a European market 

participant (trader, distribution utilities, 

etc.) could benefit from a single, 

common, harmonized and secure 

platform for message exchange with the 

different TSOs; thus reducing the cost 

of building different IT platforms to 

interface with all the parties involved. 

This also represents an important step 

in facilitating parties entering into 

markets other than their national ones. 

 

 

 

From now on the acronym “MADES” 

will be used to designate these 

Technical Specifications. MADES is a 

specification for a decentralized 

common communication platform based 

on international IT protocol standards: 

 

 

• From a business application (BA) 

perspective, MADES specifies 

software interfaces to exchange 

electronic documents with other 

BAs. Such interfaces mainly provide 

means to send and receive 

documents using a so-called 

“MADES network”. Every step of the 

delivery process is acknowledged, 
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авснаа мэдэгддэг бөгөөд илгээгч нь 

баримт бичгийг хүргэсэн эсэхийн 

төлөвийн талаар мэдээлэл авах хүсэлт 

гаргах боломжтой. Үүнийг хариу 

мэдэгдлийн тусламжтайгаар хийдэг. 

Хариу мэдэгдэл гэдэг нь илгээгчид 

буцаадаг зурвас мэдээ юм. Тиймээс 

найдвартай хүргэлтийг шаарддаг 

бизнесийн үйл явцуудын үеэр баримт 

бичгүүдийг солилцоход MADES сүлжээг 

ашиглахад тохиромжтой. 

• MADES нь түүнчлэн бизнесийн хэрэглээ 

(БХ)-нд зориулсан бүх үйлчилгээг 

тодорхойлдог; хүлээн авагчийн 

байршлыг тогтооход гарах нарийн 

төвөгтэй байдал, хүлээн авагч 

холбогдсон эсэхийн төлөв, зурвас 

мэдээний туулах зам ба аюулгүй 

байдлыг холбогдож буй БХ-ээс 

нууцалсан байдаг. MADES-ийн 

үйлчилгээнд лавлах, адилтган таних, 

шифрлэх, гарын үсэг зурах, зурвас мэдээ 

хаана явааг шалгах, зурвас мэдээг 

бүртгэх ба зурвас мэдээг түр хадгалах 

зэрэг үйлчилгээ орно. 

 

MADES-ийн зорилго бол бизнесээс бизнес 

хоорондын мэдээлэл солилцоог 

хөнгөвчлөхийн тулд стандарт 

протоколуудаас бүрдсэн өгөгдлийн 

солилцооны стандартыг бий болгох, МТ-ийн 

шилдэг туршлагыг ашиглан харилцаа 

холбооны TCP/IP суурьтай ямар ч 

сүлжээгээр дамжуулан өгөгдөл солилцох 

механизмыг бий болгох явдал юм. 

 

and the sender can request about 

the delivery status of a document. 

This is done through 

acknowledgement, which are 

messages returned back to the 

sender. This makes MADES 

network usable for exchanging 

documents in business processes 

requiring reliable delivery. 

 

 

• MADES also specifies all services 

for the business application (BA); 

the complexities of recipient 

localisation, recipient connection 

status, message routing and 

security are hidden from the 

connecting BA. MADES services 

include directory, authentication, 

encryption, signing, message 

tracking, message logging and 

temporary message storage. 

 

 

 

 

The purpose of MADES is to create a 

data exchange standard comprised of 

standard protocols and utilizing IT best 

practices to create a mechanism for 

exchanging data over any TCP/IP 

communication network, in order to 

facilitate business to business 

information exchanges. 
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D.9-р зураг – MADES-ийн тойм 

 

 
 

Figure D.9 − MADES overview 

 

MADES-ийн хамрах хүрээг D.10-р зурагт 

харуулав: 

 The MADES scope is provided by 

Figure D.10: 
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D.10-р зураг – MADES-ийн хамрах хүрээ 

 

 
 

Figure D.10 − MADES scope 
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G_SGCG_Standard_Report_v3.1, 8.7.2 нь 

Худалдааны Системүүд болон холбогдох 

стандартуудыг танилцуулна. 

 

D.6.2.2 IEC 62325 Хойд Америк хэв 

маягийн зах зээлийн тойм 

 

Тус стандартын Хойд Америкийн хэсгийн 

тоймыг дараах жагсаалт төлөөлж байгаа 

бөгөөд одоо байгаа болон ирээдүйн 

(боловсруулах эсэхийг хэлэлцэж байгаа) 

баримт бичгүүдийг харуулж байна. 

 

IEC 62325-

301 

Ерөнхий мэдээллийн загвар—

зах зээлүүдэд зориулсан 

өргөтгөлүүд, 2-р хэвлэл 

IEC 62325-

35218 

Хойд Америк хэв маягийн зах 

зээлүүдэд зориулсан 

профайлууд 

IEC 62325-

450 

Загварчлах ба Зурвас мэдээ 

илгээх Арга зүй 

IEC 62325-

452-1 

Нэг хоногийн өмнө арилжаалах 

зэх зээлүүдэд зориулсан 

профайлууд 

IEC 62325-

452-215 

Бодит хугацаанд арилжаалах 

зах зээлүүдэд зориулсан 

профайлууд 

IEC 62325-

452-315 

Дамжуулалтын санхүүгийн 

эрхүүдэд зориулсан 

профайлууд 

IEC 62325-

550-2 

НӨЗ, БХЗ, ДСЭ-ийн зах 

зээлүүдэд зориулсан ерөнхий 

динамик бүтцүүд 

IEC 62325-

552-1 

НӨЗ-д зориулсан динамик 

өгөгдлийн бүтцүүд 

IEC 62325-

552-215 

БХЗ-д зориулсан динамик 

өгөгдлийн бүтцүүд 

IEC 62325-

552-315 

ДСЭ-д зориулсан динамик 

өгөгдлийн бүтцүүд 

 

 

 G_SGCG_Standard_Report_v3.1, 8.7.2 

presents Trading Systems and related 

standards. 

 

D.6.2.2 IEC 62325 North American 

style market overview 

 

The following list represents an 

overview of the North American part of 

the standard, showing existing and 

future documents (under consideration). 

 

 

IEC 62325-

301 

Common information 

model—extensions for 

markets ed 2 

IEC 62325-

35218 

Profiles for North American 

style markets 

IEC 62325-

450 

Modeling and Messaging 

Methodology 

IEC 62325-

452-1 

Profiles for day ahead 

markets 

IEC 62325-

452-215 

Profiles for real time 

markets 

IEC 62325-

452-315 

Profiles for financial 

transmission rights 

IEC 62325-

550-2 

Common dynamic 

structures for DAM, RTM, 

and FTR markets 

IEC 62325-

552-1 

Dynamic data structures for 

DAM 

IEC 62325-

552-215 

Dynamic data structures for 

RTM 

IEC 62325-

552-315 

Dynamic data structures for 

FTR 
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15 Боловсруулах эсэхийг хэлэлцэж байгаа. 

 

 

Хойд Америк хэв маягийн зах зээлийн 

тойм 

 

Хойд Америк хэв маягийн зах зээлийн 

онцлог нь төвлөрсөн нэгжээс хуваарилаж, 

зах зээлийн оператор диспетчерийн үүрэг 

гүйцэтгэдэгээр тодорхойлогдоно. 

Үйлдвэрлэгчид цахилгаан худалдах санал 

өгдөг, харин ачааллыг бөөнөөр худалдан 

авдаг аж ахуйн нэгжүүд цахилгаан эрчим 

хүчийг бөөний үнээр худалдан авах үнийн 

санал өгдөг. Системийн оператор нь 

найдвартай ажиллагааны нэмэлт 

шаардлагуудыг хангаж өгнө. Хэрэглээний 

төлөв байдлыг тооцож гаргасан 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын амлалтыг 

ашиглан зах зээлийн клиринг хийдэг бөгөөд 

энэхүү амлалт нь ялсан үнийн саналын 

дагуу үйлдвэрлэгчид олгох төлбөрийг 

тогтоодог ба ашигладаг байршлаас 

хамаарсан нэмэгдэлтэй үнийг нэхэмжлэл ба 

төлбөр тооцоонд тооцож гаргадаг. Эдгээр 

бөөний зах зээл нь хоёр өөр хугацаанд 

ажилладаг. Нэг хоногийн өмнө арилжаалдаг 

хугацааны хувьд ачааллыг удаан хугацаанд 

авдаг эх үүсвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадлын амлалтыг тодорхойлж, тэр 

ачааллыг худалдан авах санал авах 

байдлаар зах зээлийн клиринг хийдэг. Хоног 

дотор арилжаалдаг хугацааны хувьд 

ачааллын богино хугацааны урьдчилсан 

таамгийг хангахын тулд ачааллыы түргэн 

авдаг эх үүсвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадлын амлалтыг болон диспетчерийн 

зохицуулалтыг тодорхойлдог. Суурь 

хувилбар болон болзошгүй нөхцөл байдлыг 

тооцсон хувилбарын үйл ажиллагааг 

төлөөлөх хязгаарлалтуудын багц байдлаар 

цахилгаан эрчим хүчний системийн сүлжээг 

 
15 Under consideration. 

 

 

North American style market 

overview 

 

The North American style markets are 

characterized by central unit 

commitment and dispatch by a market 

operator. Merchant generators provide 

offers to sell electrical products, 

wholesale load serving entities provide 

bids to buy electrical energy at the 

wholesale level. The system operator 

provides requirements for ancillary 

services for reliable operations. The 

market is cleared using a security 

constrained unit commitment that 

determines awards to generators with 

successful offers and computes 

locational marginal prices that are used 

in billing and settlement. These 

wholesale markets operate in two time 

frames. In the day ahead time frame, 

the commitment of units with long start 

up times is determined, and the market 

is cleared to provide bid-in load. In the 

Intraday time frame, commitment of 

units with short start up times and 

dispatch are determined to meet short 

term forecasts for loads. The power 

system network is used in the market 

clearing optimization as a set of 

constraints that represent base case 

and contingency case operations. 
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зах зээлийн клирингийг оновчтой болгох үйл 

явцад ашигладаг. 

 

Хойд Америк хэв маягийн БСАК/БДБ зах 

зээлийн үйл ажиллагаанд зориулсан 

Интерфейсийн Жишиг Загварыг D.11-р 

зурагт харуулав. Томоохон 

интерфейсүүдийн хамт программ 

хангамжийн гол системүүдийг товч 

тайлбарласан болно. 

 

 

 

 

Figure D.11 shows the Interface 

Reference Model for the North 

American style ISO/RTO market 

operations. Key software systems are 

briefly described along with their major 

interfaces. 

 

 
 

D.11-р зураг – Интерфейсийн Жишиг Загварын буюу Хойд Америк хэв маягийн 

БСАК/БДБ-ын зах зээлийн үйл ажиллагаа 
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Figure D.11 − Interface Reference Model or the North American Style ISO/RTO market 

operations 

 

НМЗ-ын Зохицуулагч: Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн сүлжээний загварыг 

болон зах зээлийн нөөцийн тодорхойлолт, 

үнэ тогтоох зангилаанууд, зах зээлийн 

хязгаарлалтууд зэрэг зах зээлийн нэмэлт 

өгөгдлийг хадгалан зохицуулахад энэ 

системийг ашигладаг. Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн сүлжээний загварууд нь 

13-р АХ-ийн боловсруулж шинэчилсэн 

стандартуудад тусгасан солилцооны 

форматаар олгогдсон байдаг. Зах зээлийн 

нэмэлт өгөгдлийг 16-р АХ-ийн боловсруулж 

шинэчилсэн стандартуудад олгосон. 

 

Ачааллын таац (урьдчилсан таамаглал): 

Нэг хоногийн өмнө арилжаалдаг зах 

зээлийн клиринг хийх үед найдвартай 

ажиллагааг хангах, үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадлын бэлэн байдлын саналыг 

 CIM Model Manager: This system is 

used for maintaining the power system 

network model and supplemental 

market data such as the definition of 

market resources, pricing nodes, and 

market constraints. Power system 

network models are provided in the 

exchange format of the standards 

maintained by WG 13. Supplemental 

market data is provided in standards 

maintained by WG 16. 

 

 

 

Load Forecast: This system is used to 

predict system and nodal loads for use 

in the part of the day ahead market 

clearing that determines reliability unit 

commitment. 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

265 

 

тодорхойлдог хэсэгт ашиглах зориулалттай 

системийн ба зангилааны ачааллуудыг 

урьдчилан таамаглахын тулд энэ системийг 

ашигладаг. 

 

ЭМС/ХМУС: Эдгээр систем нь төлөв 

байдлын тооцооллын үр дүнг олгодог. 

Энэхүү үр дүнг зах зээлийн клирингийг 

оновчтой болгох үйл явцын эхлэлийн цэг 

болгон ашигладаг. 

 

Хуваарилагч: Энэ систем нь БСАК/БДБ-ын 

хүрээн дотор байгаа зах зээлд оролцогчид 

болон тус хүрээний гадна байгаа этгээдийн 

хоорондох хоёр талт солилцооны хуваарийг 

гаргадаг. 

 

НӨЗ: Нэг хоногийн өмнө арилжаалах зах 

зээлийн систем нь үйл ажиллагаа явуулах 

дараагийн нэг эсвэл хэдэн хоногт зориулсан 

арилжааны клирингийг хийдэг. Тэрээр 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын бэлэн 

байдлын саналын дагуу төлбөр олгодог 

бөгөөд санхүүгийн хариуцлага хүлээсэн, 

заавал биелүүлэх хуваарийг гаргадаг. 

 

Нэг хоног дотор ажилладаг зах зээлүүд: Энэ 

систем нь богино хугацаанд ачааллаа авдаг 

эх үүсвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хүчин 

чадлын бэлэн байдлын саналын дагуу 

төлбөр олгодог бөгөөд диспетчерийн 

хуваарийн зөвлөмжийг гаргадаг. 

 

БХЗ: Бодит Хугацаанд арилжаалах Зах 

зээл: Бодит хугацаа /тухайн цаг үед/-д 

арилжаалах зах зээлийн клирингийг хийдэг 

бөгөөд диспетчерийн зохицуулалт хийх 

богино хугацааны дотор үйлдвэрлэлийн 

(болон эрэлтийн хариу үйлдлийн) нөөц 

ямар байх хэрэгтэйг заасан диспетчерийн 

зааварчилгааг олгодог. 

 

Н ба Т: Нэхэмжлэл ба Төлбөр тооцооны 

 

 

 

 

 

EMS/SCADA systems: These systems 

provide the results of a state estimator 

that is used as the initial point for 

market clearing optimization. 

 

 

Scheduler: This system provides 

bilateral interchange schedules 

between market participants within the 

ISO/RTO footprint and entities outside 

of the footprint. 

 

DAM: The Day Ahead Market System 

clears the market for the following 

operating day(s). It provides awards 

requiring the commitment of units and 

financially binding schedules. 

 

 

 

 

Intraday Markets: This system provides 

awards requiring the commitment of 

fast start units and advisory dispatch 

schedules. 

 

 

 

RTM: The Real Time Market provides 

clears the real time market and 

provides dispatch instructions to 

generation (and demand response) 

resources within a short term dispatch 

horizon. 

 

 

 

B and S: The Billing and Settlement 
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систем нь төлбөрийг тоолуураар хэмжсэн 

өгөгдөлтэй нийцүүлдэг бөгөөд эрчим хүчний 

болон туслах үйлчилгээнүүдэд зориулсан 

нэхэмжлэлүүдийг олгодог. 

 

ТӨМС: Тоолуурын Өгөгдлийн 

Менежментийн Системүүд нь тоолуурын 

заалт зөв эсэхийг шалгадаг бөгөөд мөн 

алдааг засах, хянан засварлах болон 

тооцоолох функцтэй байж болно. 

 

ДСЭ: Санхүүгийн Дамжуулах Эрх /Орлого 

цгглуулалтын эрх/ нь эдгээр эрхийг 

дуудлага худалдаагаар хуваарилж өгөх 

боломжийг зах зээлийн операторт олгодог. 

Дамжуулалтын хураамж болон орлогыг 

хуваарилж өгөхөд зориулж дуудлага 

худалдааны үр дүнг Нэхэмжлэл ба Төлбөр 

тооцооны системд өгдөг. 

 

D.7 57-р ТХ-ын 17-р Ажлын Хэсэг 

 

system reconciles awards with metered 

data and provides bills for energy and 

ancillary services. 

 

 

MDMS: Meter data management 

systems validates meter reading, and 

may provide error correction, editing, 

and estimation functionality. 

 

CRR: Congestion Revenue Rights (also 

known as Financial Transmission 

Rights) provides functionality that 

allows the market operator to allocate 

these instruments by conducting an 

auction. Results of the auction are 

provided to Billing and Settlement for 

the allocation of congestion charges 

and revenues. 

 

D.7 TC 57 Working Group 17 

 

17-р АХ – Тархай Эрчим хүчний Нөөцүүд (ТЭН)-д зориулсан харилцаа 

холбооны системүүд 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• 17-р АХ нь мэдээлэл солилцоход 

шаардлагатай IEC 61850-ийн 

объектын загварууд болон 

үйлчилгээнүүдийг өргөжүүлж, 

дараах зүйлсийг хамруулах: 

- Үйлдвэрлэл, ачаалал ба 

хадгалалтаас бүрдсэн Тархмал 

Эрчим хүчний Нөөцүүд (ТЭН); 

- Цахилгаан эрчим хүчний 

түгээлтийн системүүдийн 

автоматжуулалтыг дэмжих 

зориулалттай хуваарилалтын 

гаралтын шугам ба сүлжээний 

тоног төхөөрөмж; 

• Эдгээрийг ажиллуулах ба цахилгаан 

эрчим хүчний системүүдтэй 

интеграцлахад шаардлагатай 
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менежментийн системүүд. 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016+ 

• IEC TR 61850-80-3 Вэб 

үйлчилгээнүүдэд 

буулгасан зураглал –

шинжилгээ ба 

технологийн 

үнэлгээний шаардлага 

• IEC TR 61850-90-8 

Цахилгаан тээвэрт 

зориулсан объектын 

загварууд 

• IEC TR 61850-90-10 

Хуваарь гаргах ажилд 

зориулсан объектын 

загварууд 

 

• IEC 61850-8-2 

Харилцаа холбооны 

тодорхой үйлчилгээний 

зураглал (ХХТҮЗ) – Вэб 

үйлчилгээнүүдэд 

буулгасан зураглалууд 

• IEC TR 61850-90-6 

Түгээлтийн 

автоматжуулалтын 

системд зориулж IEC 

61850-ийг хэрэглэх 

• IEC TR 61850-90-9 

Цахилгаан хадгалалтын 

системд зориулж IEC 

62850-ийг хэрэглэх 

• IEC TR 61850-90-15 

ТЭН-ийн системийн 

шаталсан дэс дараатай 

архитектур 

 

• IEC 61850-7-420 2-р 

хэвлэл Харилцаа 

холбооны энгийн 

бүтэц – Тархмал 

эрчим хүчний 

нөөцүүдийн логикийн 

зангилаанууд 

• IEC 61850-7-520 

Тархмал Эрчим 

хүчний Нөөцүүд – 

Загварчлалын 

ерөнхий санаанууд ба 

ерөнхий зарчмууд 
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D.8 57-р ТХ-ны 18-р Ажлын Хэсэг 

 

 D.8 TC 57 Working Group 18 

 

18-р АХ – Усан Цахилгаан Станц – Хяналт ба удирдлагад зориулсан харилцаа 

холбоо 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

IEC 61850-ийн нэмэлт бүтцүүд болон 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох 

замаар цахилгаан станцуудад 

зориулсан харилцаа холбооны 

стандартуудыг боловсруулах, энэ 

стандартыг усан цахилгаан станц, 

томоохон уурын ба хийн турбинтэй 

станцуудад ашиглах боломжийг 

бүрдүүлэх. 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

• IEC 61850-7-410-ын 1-

р нэмэлт, өөрчлөлтийн 

• Харилцан нийцэж 

ажиллах байдлын 

• IEC 61850-7-410 3-р 

хэвлэл  
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санал хураалтад 

зориулсан хорооны 

төсөл  

• IEC TS 61850-10-210-

ын хорооны төсөл 

 

туршилтад зориулсан 

IEC TS 61850-10-21  

• IEC TS 61850-90-410 

Усан цахилгаан станц 

дахь харилцаа 

холбооны сүлжээ 

 

• IEC 61850-7-510 2-р 

хэвлэл 

• IEC TS 61850-10-210-

ын хорооны төсөл 

• 2018 онд IEC 61850-7-

510-ын 2-р хэвлэл 

болон -7-410-ын 3-р 

хэвлэл 

 

 

 

 
 

D.9 57-р ТХ-ны 19-р Ажлын Хэсэг 

 

D.9.1 Ерөнхий зүйл 

 

 D.9 TC 57 Working Group 19 

 

D.9.1 General 

 

19-р АХ – Цахилгаан эрчим хүчний системийн мэдээллийн солилцоонд 

зориулсан Жишиг Архитектур 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

57-р ТХ-ны стандартууд өөр хоорондоо 

харилцан нийцэж ажиллах байдлыг 

хэтийн төлөвтөө хангах. 

 

19-р АХ-ийн хариуцах ажилд 57-р ТХ-

ны бүх хамрах хүрээ орно. 19-р АХ нь 

бусад бүх ажлын хэсгийг дэмжих 

боловч бусад ажлын хэсгийн ажлыг 

гүйцэтгэхгүй (өрсөлдөхгүй). 19-р АХ-ийн 

гол анхаарлаа хандуулсан зүйлс бол 

Алсын хараа: 57-р ТХ-ны бүх шинэ 

стандартууд нь өөрсдийн зохион 

байгуулалтын эсвэл инженерчлэлийн 

загварчлалд зориулсан нийтийн 

семантикаар НМЗ-ыг ашиглах/нэмэх, 

[ХМУС-д чиглэсэн / УЦХ-ийн / талбайн] 

харилцаа холбоонд зориулж IEC 61850-

ийг ашиглах/нэмэх хэрэгтэй. Одоо 

байгаа стандартуудын хувьд зураглалын 

аргыг ашиглах хандлагатай байна. 
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олон ажлын хэсэгт хамаатай сэдвүүд 

болон 57-р ТХ-ны ажил бусад ТХ-ны 

ажилтай техникийн хувьд хэрхэн 

нийцэх асуудал юм. 

Үйлчилгээнүүдийг мөн тусгах боломжтой 

(IEC 61850-ийн үйлчилгээнүүд, Вэб 

Үйлчилгээнүүд, аюулгүй байдал, үйл 

ажиллагаа, ҮЧА ба GID 

үйлчилгээнүүдийг уялдуулах 

боломжтой). 

 

Дүйцэх шинэ аргуудыг бий болгохын 

өмнө зонхилох Мэдээллийн 

Технологиудыг үнэлбэл зохино. 

 

Ашиглах арга: IEC 62357 (жишиг 

архитектур), IEC 62361 (хэтийн төлөвтөө 

харилцан таарч ажиллах байдал) 

цуврал баримт бичгүүдийг ашиглаж 

баримт бичгийн харилцан нийцэж 

ажиллах байдлыг хангана. 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015 2016 

• IEC 62361-2, Хяналт, 

мэдээлэл, удирдлагын 

систем (ХМУС)-д 

зориулсан эцсийн 

цэгээс эцсийн цэг 

хүртэлх чанарын 

кодууд 

• IEC 62351-100, НМЗ-

ын Профайлуудаас 

ӨББХ-ний схемд 

буулгасан зураглал 

(санал хураалтад 

зориулсан хорооны 

төсөл) 

• IEC 62351-101, 

Ерөнхий Мэдээллийн 

Загварын Профайлууд 

(боловсруулах эсэхийг 

хэлэлцэж байгаа) 

 

• IEC TS 62361-102, НМЗ 

ба IEC 61850-ийг 

уялдуулах (хорооны 

төсөл) 

• IEC TR 62357-1 2-р 

хэвлэл, Цахилгаан 

эрчим хүчний 

Системийн Менежмент 

ба Мэдээллийн 

солилцооны жишиг 

архитектур (техникийн 

тайлангийн төсөл) 

• IEC TR 62357-200, 

Интернет Протоколын 

4-р хувилбар (IPv4)-аас 

Интернет Протоколын 

6-р хувилбар (IPv6)-т 

шилжихэд зориулсан 

ерөнхий зарчмууд 

 

• IEC TR 62357-2, 

Цахилгаан эрчим 

хүчний системийн 

менежментийн 

хэрэглэх журам 

(техникийн тайлангийн 

төсөл)  
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D.9.2 IEC 62357 ба IEC 62361-ийн 

холбогдох стандартуудын тойм  

 

19-р АХ-ийн стандартуудыг болон 

тэдгээрийн ОУЦТК дахь төлөвийг D.12-р 

зурагт харуулав. 

 

 D.9.2 IEC 62357 and IEC 62361 

related standard overview  

 

Figure D.12 describes WG 19 

standards and their IEC status. 
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D.12-р зураг − IEC 62361, IEC 62357 стандартын цуврал 

 

 
 

Figure D.12 − IEC 62361, IEC 62357 standard series 

 

D.10 57-р ТХ-ны 20-р Ажлын Хэсэг  D.10 TC 57 Working Group 20 
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20-р АХ – Цахилгаан эрчим хүчний системийн УЦХ-ийн харилцаа холбоо ба 

холбогдох өгөгдлийн загварууд 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• Хэт өндөр, өндөр, дунд хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугамаар дамжин ажиллах аналог ба 

тоон системийг төлөвлөх 

 

IEC 62488 цуврал стандарт нь 

Эрчим хүч түгээх системд 

зориулсан цахилгаан эрчим хүчний 

шугамаар дамжих харилцаа 

холбооны системүүд гэсэн ерөнхий 

нэртэй дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. 

Үүнд: 

 

• 1-р хэсэг: Хэт өндөр, өндөр, дунд 

хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамаар дамжин 

ажиллах аналог ба тоон 

системийг төлөвлөх 

• 2-р хэсэг: Цахилгаан эрчим 

хүчний шугамаар дамжих аналог 

харилцаа холбооны 

гаргалгууд:2014 

• 3-р хэсэг: Цахилгаан эрчим 

хүчний шугамаар дамжих тоон 

харилцаа холбооны 

гаргалгууд:2015 

• 4-р хэсэг: Цахилгаан эрчим 

хүчний шугамаар дамжих өргөн 

зурвасын харилцаа холбооны 

системүүд:2016 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2014 2015+ 

• 62488-2 Аналог 

Интерфейсүүдийн 

стандартын хорооны төслийг 

Үндэсний хороодод 2014 оны 

9-р сард тараасан. 

 

• IEC 62488-2, Цахилгаан эрчим хүчний 

шугамаар дамжих аналог харилцаа 

холбооны гаргалгууд 

• IEC 62488-3, Цахилгаан эрчим хүчний 

шугамаар дамжих тоон харилцаа холбооны 

гаргалгууд 

• IEC 62488-4, Цахилгаан эрчим хүчний 

шугамаар дамжих өргөн зурвасын харилцаа 

холбооны гаргалгууд 

• ОУЦХБ-Ц-тэй хэлэлцэх асуудал: Нам ба 

өргөн зурвасын давтамжид ажилладаг, 
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цахилгаан эрчим хүчний шугамаар дамжих 

харилцаа холбооны системүүд 

• Эрчим хүч түгээх системүүд дэх харилцаа 

холбооны системийн цахилгаан соронзон 

хөндлөнгийн шуугиан 

• Эрчим хүч түгээгчийн харилцаа холбоонд 

бусад харилцаа холбооны сүлжээнүүдээс 

нөлөөлөх хөндлөнгийн шуугиан 

 

 

 

 
 

D.11 57-р ТХ-ны 21-р Ажлын Хэсэг 

 

D.11.1 Ерөнхий зүйл 

 

 D.11 TC 57 Working Group 21 

 

D.11.1 General 

 

21-р АХ – Цахилгаан шугам сүлжээнд холбогдсон системүүдтэй хамаатай 

интерфейсүүд ба протоколын профайлууд 

Эрхэм зорилго ба хамрах хүрээ Зохион байгуулалт ба томоохон 

ажлууд 

• Эрхэм зорилго: Ухаалаг сүлжээ, 

ахуйн ба аж ахуйн нэгжийн барилга, 

аж үйлдвэрийн эрчим хүчний 

Боловсруулсан стандартууд: 

 

• IEC 62746 1-р хэвлэл: Хэрэглэгчийн 
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менежментийн систем хоорондын 

интерфейсийг тодорхойлох. 

 

• Хамрах хүрээ: Цахилгаан шугам 

сүлжээнд холбогдсон системүүд 

оролцсон хэрэглэх журмыг тогтоох. 

Гол анхаарлаа хандуулсан зүйл бол 

цахилгаан эрчим хүчний менежмент 

(57-р ТХ-ын стандартууд) болон 

H/B/I эрчим хүчний менежментийн 

систем хоорондын харилцаа болно.  

Системийн интерфейсүүд, харилцаа 

холбооны протоколууд болон 

профайлуудад зориулсан 

шаардлагууд ба олон улсын 

стандартуудыг боловсруулахдаа 

дараах зүйлсийг тооцсон. Үүнд: 

 

- Газар зүйн хувьд тархай олон 

тооны системийг харилцан 

холбох 

- Аж үйлдвэрийн, ахуйн ба 

барилгын автоматжуулалтад 

зориулсан, тодорхой нэгэн 

домэйнд хамаатай протоколууд 

- Хамгийн сүүлийн үеийн утасгүй 

ба утастай харилцаа холбоо 

- Үр ашигтайгаар суурилуулах, 

ашиглалтад оруулах ба засвар 

үйлчилгээ хийх 

Эрчим хүчний Менежментийн Систем 

ба Цахилгаан эрчим хүчний 

Менежментийн Систем хоорондын 

интерфейс 

• IEC TR 62746-2: Хэрэглэх журам ба 

Шаардлагууд 

• IEC TS 62746-3: Архитектур 

• IEC 62746-4: Өгөгдлийн Загвар 

• IEC 62746-5: Үйлчлүүлэгчийн 

системтэй үйлчилгээг холбох 

интерфейс 

• IEC 62746-10-1 1-р хэвлэл: 

Үйлчлүүлэгчийн эрчим хүчний 

менежментийн систем ба цахилгаан 

эрчим хүчний менежментийн систем 

хоорондын интерфейс – 10-1-р хэсэг: 

Нээлттэй эрэлтийн автоматжуулсан 

хариу үйлдэлa 

• IEC 62746-10-1 ОНТ НээлттэйЭАХ 

2.0бa 

• IEC 62746-10-2 НМЗ-тай нийцсэн, 

XMPP-д буулгасан зураглал 

Ерөнхий төлөвлөгөө 

2015 2016 2017+ 

• Үйлчлүүлэгчийн үл 

хөдлөх хөрөнгө доторх 

виртуал нөөцөд 

зориулсан Хэрэглэх 

журам ба 

шаардлагууд 

• Архитектур 

 

• Өгөгдлийн загварууд 

• Зурвас мэдээний 

агуулга ба солилцооны 

дараалал 

• Зурвас мэдээний 

тээвэрлэлт ба 

үйлчилгээнүүд 

• Аюулгүй байдал 

 

• Хүртээмжтэй байдал, 

бэлтгэл нөөц 

• Инженерчлэл 

• Үйлчлүүлэгчийн 

системтэй үйлчилгээг 

холбох интерфейс 

• Профайлууд, 

харилцан нийцэж 

ажиллах байдал 

• Тохирлын шалгалт 
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a Эдгээр төсөл/нийтлэлийг 118-р Төслийн Хороо хариуцдаг. 

 

 

 
 

D.11.2 IEC 62746-ийн холбогдох 

стандартуудын тойм 

 

21-р АХ-ийн стандартуудыг болон 

тэдгээрийн ОУЦТК дахь төлөвийг D.13-р 

зурагт харуулав. 

 

 D.11.2 IEC 62746 related standard 

overview 

 

Figure D.13 represents WG 21 

standards and their IEC status. 
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D.13-р зураг − IEC 62746 стандартын цуврал 
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Figure D.13 − IEC 62746 standard series 

 

D.12 ОУЦТК болон бусад байгууллага 

боловсруулсан нэмэлт стандартууд 

 

 

Жишиг Архитектурт тусгагдсан 

стандартуудыг иж бүрэн болгох зорилгоор 

боловсруулагдсан өөр хэд хэдэн 

стандартыг D.13-р зурагт харуулсан. 

 

Дараах жагсаалт бүрэн биш бөгөөд эдгээр 

нэмэлт стандартыг харуулж байгаа болно: 

 

65-р ТХ боловсруулсан IEC 62541, Аж 

үйлдвэрийн үйл явцын хэмжилт, удирдлага 

ба автоматжуулалт 

 

69-р ТХ боловсруулсан ISO/IEC 15118, 

Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл ба аж 

 D.12 Supplemental standards 

developed by the IEC and other 

bodies 

 

Some other standards have been 

developed which can complete those 

presented in the Reference Architecture 

illustrated by Figure D.13. 

 

The following list is not complete, and 

illustrates these complementary 

standards: 

 

IEC 62541 is standardized by TC 65, 

Industrial-process measurement, 

control and automation 

 

ISO/IEC 15118 is standardized by TC 
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үйлдвэрийн зориулалттай цахилгаан 

ачааны машин 

 

13-р ТХ боловсруулсан IEC 62056, 

Цахилгаан эрчим хүчний хэмжилт ба 

удирдлага 

 

57-р ТХ боловсруулсан IEC 61334, 

Цахилгаан эрчим хүчний системийн 

менежмент ба холбогдох мэдээллийн 

солилцоо 

 

IEC 62394 Хэрэглэгчийн цахилгаан 

хэрэгсэл ба сүлжээнд зориулсан 

Оношилгооны Үйлчилгээний Интерфейс – 

ECHONET-д зориулсан хэрэгжүүлэх 

стандартыг 100-р ТХ боловсруулсан, Дуу, 

Дүрс ба Мультимедиа систем ба тоног 

төхөөрөмж 

 

IEC 62746 Аж үйлдвэрийн байгууламжууд 

ба Ухаалаг Сүлжээ хоорондын системийн 

интерфейс 

 

Эдгээр стандартыг боловсруулах асуудлыг 

хариуцсан ОУЦТК-ын техникийн хороод, 

дэд хороод ба бусад бүлэг нь ОУЦТК-ын 57-

р ТХ-ны стандартуудыг буулгаж зурагласан 

шиг өөрсдийн стандартуудаа УСАЗ-т 

буулган зураглах боломжтой. 

 

 

Ном зүй 

 

ОУЦТК-ын Ухаалаг Сүлжээний 

Стандартчиллын Ерөнхий төлөвлөгөө, 

ОУЦТК-ын Ухаалаг Сүлжээний Стратегийн 

Бүлэг (СБ3), 2010 

 

IEC 62559-116, Хэрэглэх журмын арга зүй – 

1-р хэсэг: Стандартчилал дахь хэрэглэх 

журмын арга – Мотивац ба процесс 

 

69, Electric road vehicles and electric 

industrial trucks 

 

IEC 62056 is standardized by TC 13, 

Electrical energy measurement and 

control 

 

IEC 61334 is standardized by TC 57, 

Power systems management and 

associated information exchange 

 

 

IEC 62394 Service Diagnostic Interface 

for Consumer electronics products and 

networks – Implementation for 

ECHONET is standardized by TC 100, 

Audio, Video and Multimedia systems 

and equipment 

 

 

IEC 62746 System interface between 

industrial facilities and the Smart Grid 

 

 

IEC technical committees and 

subcommittees and other bodies in 

charge of developing these standards 

could map their standards on the 

SGAM layers as they have been made 

for IEC TC 57 standards. 
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IEC 62559-317, Хэрэглэх журмын арга зүй – 

3-р хэсэг: XML-ийн цуврал болгосон 

форматад орох хэрэглэх журмын бэлдцийн 

дайвар бүтээгдэхүүнүүдийн тодорхойлолт 

 

IEC TR 62939:2014, Ухаалаг сүлжээний 

хэрэглэгчийн интерфейс 
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ерөнхий шаардлагуудыг тодорхойлоход 
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СТҮХ-ийн Тогтолцооны Нийтлэл 3 болон 

Ухаалаг Сүлжээнүүд Харилцан ажиллах 

асуудлын Комисс УСХК (Ухаалаг Сүлжээний 

Архитектурын Хороо УСАХ болон Ухаалаг 

Сүлжээг Турших ба Гэрчилгээжүүлэх Хороо 

УСТГХ) 

 

СТҮХ-ийн Ухаалаг Сүлжээний Харилцан 

нийцэж ажиллах байдлын Стандартуудад 

зориулсан Тогтолцоо ба Ерөнхий 

төлөвлөгөө, 3.0-р Нийтлэл, 2014 оны 10-р 

сар 

 

Том Цахилгаан Сүлжээнүүдийн Олон Улсын 

Зөвлөл ТЦСОУЗ D2.24 

 

SC D2-24 Мэдээллийн системүүд ба 

цахилгаан холбоо – 21-р зуунд зориулсан 

ЭМС-ийн архитектурууд 

 

Бусад эшлэл: 

 

ЦДСДЕС, ЕЭХХ болон эБМЕФ, Цахилгааны 

Харилцан Уялдаатай Зах зээлийн Гүйцэтгэх 

үүргийн Загвар, 2014 оны 01-р сар 

 

ЦСХ, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд 

зориулсан цэнэглэх дэд бүтцийг нэвтрүүлэх: 

зах зээлийг хэрхэн зохион байгуулах вэ? 

2013 оны 07-р сар 

 

ЦЭСХ Ухаалаг Сүлжээний Ерөнхий 

Мэдээллийн Загварын талаарх сурах бичиг, 

Хоёрдугаар хэвлэл 2013 он Техникийн 

тайлан 

 

ЦЭСХ Сүлжээний шинжилгээний өгөгдлийн 

менежментэд зориулж Ерөнхий Мэдээллийн 

Загварыг ашиглах – 2014 [3002002587] 

 

[SG-CG/L] SG-CG/M490/L_ Flexibility 

Management 

 

NIST Framework Release 3 and Smart 

Grids Interoperability Panel SGIP 

(Smart Grids Architecture Committee 

SGAC and Smart Grids Testings & 

Certification Committee SGTCC) 

 

 

NIST Framework and Roadmap for 

Smart Grids Interoperability Standards, 

Release 3.0, 2014-10 

 

 

 

Conseil International des Grands 

Reseaux Electriques CIGRE D2.24 

 

SC D2-24 Information systems and 

telecommunications − EMS 

architectures for the 21st century 

 

Other references: 

 

ENTSO-E, EFET & EBIX, The 

Harmonised Electricity Market Role 

Model, 2014-01 

 

EURELECTRIC, Deploying publicly 

accessible charging infrastructure for 

electric vehicles: how to organise the 

market? July 2013 

 

EPRI Intelligrid Common Information 

Model Primer, Second Edition 2013 

Technical Report 

 

EPRI Using the Common Information 

Model for Network Analysis Data 

Management – 2014 [3002002587] 

 

Booth, D., et al, Web Service 
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Д.Бүүс ба бусад, Вэб Үйлчилгээний 

Архитектур, Дэлхий нийтийн вэбийн холбоо, 

2004-02-11; http://www.w3.org/TR/2004/NOTE 

-ws-arch-20040211/ 

 

Технологийн Ерөнхий төлөвлөгөө: Ухаалаг 

Сүлжээ 2011 он ОУЭХА, https://www.iea.org/ 

publications/freepublications/publication/ 

smartgrids_roadmap.pdf 

 

БМСХ 1-р хэвлэл (6), 2011 21 

Стандартчилагдсан Ухаалаг Сүлжээний, 

OPC UA протоколыг харилцаа холбоонд 

ашигласан семантик 

 

7.6.4-р дэд бүлгийг дэмжих баримт бичгүүд: 

 

IEC TR 62351-10, Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежмент ба холбогдох 

мэдээллийн солилцоо – Өгөгдөл ба 

харилцаа холбооны аюулгүй байдал – 10-р 

хэсэг: Аюулгүй байдлын архитектурын 

ерөнхий зарчмууд 

 

IEC TR 62351-12, Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн менежмент ба холбогдох 

мэдээллийн солилцоо – Өгөгдөл ба 

харилцаа холбооны аюулгүй байдал – 12-р 

хэсэг: Тархмал эрчим хүчний нөөцүүд 

(ТЭН)-ийн кибер-биет системүүдтэй 

цахилгаан эрчим хүчний системүүдэд 

зориулсан уян хатан ба аюулгүй байдлын 

зөвлөмжүүд 

 

IEC 62443-3-3, Аж үйлдвэрийн харилцаа 

холбооны сүлжээнүүд – Сүлжээ ба 

системийн аюулгүй байдал − 3-3-р хэсэг: 

Системийн аюулгүй байдлын шаардлагууд 

ба аюулгүй байдлын түвшнүүд 

Architecture, World Wide Web 

Consortium, 2004-02-11; 

http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws- 

arch-20040211/ 

 

Technology Roadmap: Smart Grids 

2011 IEA, https://www.iea.org/publica 

tions/freepublications/publication/smart 

grids_roadmap.pdf 

 

IBIS Issue 1 (6), 2011 21 Standardized 

Smart Grids Semantics using OPC UA 

for Communication 

 

 

Documents supporting Subclause 7.6.4: 

 

IEC TR 62351-10, Power systems 

management and associated 

information exchange − Data and 

communications security − Part 10: 

Security architecture guidelines 

 

  

IEC TR 62351-12, Power systems 

management and associated 

information exchange − Data and 

communications security − Part 12: 

Resilience and security 

recommendations for power systems 

with distributed energy resources (DER) 

cyber-physical systems 

 

 

IEC 62443-3-3, Industrial 

communication networks − Network and 

system security − Part 3-3: System 

security requirements and security 

levels 

   

Товчилсон нэр томьёоны тайлбар (монгол - англи) 
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АБ (аюулгүй байдал) 

 

АБА (Архитектурыг Боловсруулах Арга) – ADM (Architecture Development Method)  

 

АУ (Ачааллын Удирдлага) – LDC (Load Control)  

 

АУД (Алсын удирдлага) – NCC (Remote control)  

 

АХ (ажлын хэсэг) – WG (working group)  

 

ХЖ (Хэрэгнлэх журам) – UC (Use Case) 

 

БАР (Барилгын ажлын WMS) – CON (Construction WMS)  

 

БДБ (бүсийн дамжуулалтын байгууллага) – RTO (regional transmission organization)  

 

ТМ (Тохирлын Менежмент) – CMPL (Compliance Management)  

 

БМГШ (багц мэдээллийн гүн шалгалт) – DPI (deep packet inspection)  

 

БМСХ (Бизнесийн Мэдээллийн Системүүд дэх Харилцан нийцэж ажиллах байдал) – 

IBIS (Interoperability in Business Information Systems)  

 

БОР (Борлуулалт) – SAL (Sales)  

 

АН (Анхны нөхцөл) – PRM (Premises)  

 

БСОК (Бие даасан систем оператор компани) – ISO (independent system operator)  

 

БТЭМС (Байгууламжууд ТЭН-ийн Эрчим Хүчний Менежментийн Систем) – FDEMS 

(facilities DER energy management system)  

 

БҮЯЗТ (Бизнесийн Үйл Явцын Загвар ба Тэмдэглэгээ) – BPMN (Business Process 

Model and Notation)  

 

БХ (Бизнесийн хэрэглээ) – BA (business application)  

 

БХЗ (бодит хугацаанд арилжаалах зах зээл) – RTM (real time market)  

 

БХХ (Бүтэцэд оруулсан Хүсэлтийн Хэл) – SQL (Structured Query Language)  

 

БХЯ (Барилгын ажлын Хяналт) – CSP (Construction Supervision)  

 



             MNS IEC 62357-1: 2019 

285 

 

ВҮ (вэб үйлчилгээ) – WS (web service)  

 

ВХС (Виртуал Хувийн Сүлжээ) – VPN (virtual private network)  

 

ГАД (Түгээлтийн Менежментийн Системээс Гаднах зүйлс) – EXT (External to DMS)  

 

ГЗДБ (Газар зүйн данс бүртгэл) – GINV (Geographical inventory)  

 

ГМ (Гэмтлийн Менежмент) – FLT (Fault Management)  

 

ГМС (Газарзүйн Мэдээллийн Систем) – GIS (Geographic Information System)  

 

ГТ (гүйдлийн трансформатор) – CT (current transformer)  

 

ХТМ (Хэрэглэгчийн Тооцооны Менежмент) – ACT (Customer Account Management)  

 

ДС (Диспетчерийн Сургалт) – TRN (Dispatcher training)  

 

ДСА (дэд станцын автоматжуулалт) – SA (substation automation)  

 

ДСОК (Дамжуулах Системийн Оператор Компани) – TSO (Transmission System 

Operator)  

 

ДСАС (дэд станцын автоматжуулалтын систем) – SAS (substation automation system)  

 

ДСЭ (дамжуулалтын санхүүгийн эрхүүд) – FTR (financial transmission rights)  

 

ДТД (Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн Дэд бүтэц) – AMI (Advanced Metering 

Infrastructure)  

 

ДТНХ (Дүрд тулгуурласан нэвтрэлтийн хяналт) – RBAC (Role-based Access Control)  

 

ДТСМ (Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн Менежер) – AMM (Advanced Metering 

Manager)  

 

ДҮ (Дизайн ба Үнэлгээ) – DGN (Design & Estimate)  

 

ДХ (дунд хүчдэл)-MV (Medium voltage) 

 

ДШАЗ (дамжуулалтын шийнийн ачааллын загвар) – TBLM (transmission bus load 

model)  

 

ЕДБМ (Ерөнхий данс бүртгэлийн менежмент) – GIM (General Inventory Management)  
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ЕДСОК (Европын Дамжуулах Системийн Оператор Компаниуд) – ETSO (European 

Transmission System Operators)  

 

ЕСХ (Европын Стандартчиллын Хороо) – CEN (European Committee for 

Standardization)  

 

ЕХС (ЕДСОК-ын Хуваарь гаргах Систем) – ESS (ETSO Scheduling System)  

 

ЕХЦ (ерөнхий холболтын цэг) – PCC (point of common coupling)  

 

ЕЦТСХ (Европын Цахилгаан Техникийн Стандартчиллын Хороо) – CENELEC 

(European Committee for Electrotechnical Standardization)  

 

ЕЦХСХ (Европын Цахилгаан Холбооны Стандартын Хүрээлэн) – ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute)  

 

ЕЭХХ (Европын Эрчим хүч Худалдаалагчдын Холбоо) – EFET (European Federation 

of Energy Traders)  

 

ЖЭХ (жижиглэнгийн эрчим хүчээр хангагч) – REP (retail energy provider)  

 

ЗРХИ (зайн реле хамгаалалтын интерфейс) – TPI (teleprotection interface)  

 

ЗСА (Загварт Суурилсан Архитектур) – MDA (Model Driven Architecture)  

 

ЗУИ (зайн удирдлагын интерфейс) – TCI (telecontrol interface)  

 

ЗҮБ (Засвар үйлчилгээ ба барилгын ажил) – MC (Maintenance and Construction)  

 

ШХХС (Шүүхийн хамгаалалтын хэрэгсэлийн схем) – RAS (Remedial action schemes)  

 

ЗҮҮШ (Засвар үйлчилгээ ба үзлэг шалгалт) – MAI (Maintenance & Inspection)  

 

ЗХИ (зайн хяналтын интерфейс) – TMI (telemonitoring interface)  

 

ИЖЗ (Интерфейсийн Жишиг Загвар) – IRM (Interface Reference Model)  

 

ИИАХ (Интернетийн инженерчлэлийн ажлын хэсэг) – IETF (Internet Engineering Task 

Force)  

 

ИФ (интерфейс) 
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ЛЗ (логик зангилаа) – LN (logical node)  

 

ММС (Менежментийн Мэдээллийн Сан) – MIB (Management Information Base)  

 

МЦТ (Алсын холболттой мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж) - RTU (remote terminal unit) 

 

МТ (мэдээллийн технологи) – IT (information technology)  

 

Н ба Т (Нэхэмжлэл ба Төлбөр тооцоо) – B and S (Billing and Settlement)  

 

НБАТ (Нээлттэй Бүлгийн Архитектурын Тогтолцоо) – TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework)  

 

НБХ (Нууцлал, Бүрэн бүтэн байдал ба Хүртээмжтэй байдал) – CIA (Confidentiality, 

Integrity, and Availability)  

 

НЗХ (Нэгдсэн Загварчлалын Хэл) – UML (Unified Modelling Language)  

 

НМЗ (Ерөнхий Мэдээллийн Загвар) – CIM (Common Information Model)  

 

НӨБ (Ерөнхий өгөгдлийн бүлэг) – CDC (common data class)  

 

НӨЗ (нэг хоногийн өмнө арилжаалах зах зээл) – DAM (day ahead market)  

 

НСХ (Нээлттэй Системүүдийн Харилцан холболт) – OSI (Open Systems 

Interconnection)  

 

НТТ (Нөөцийн Тайлбарын Тогтолцоо) – RDF (Resource Description Framework)  

 

НХ (нам хүчдэл) 

 

НээлттэйЭАХ (Нээлттэй Эрэлтийн Автоматжуулсан Хариу Үйлдэл) – OpenADR (Open 

AutomatedDemandResponse)  

 

ОВХ (Онтологи Вэб Хэл) – OWL (Ontology Web Language)  

 

ОНТ (олон нийтэд нээлттэй тодорхойлолт) – PAS (publicly available specifications)  

 

ОТМ (Оролцогч талын Төлөвлөлт ба Менежмент) – SPM (Stakeholder Planning & 

Management)  

 

ОУС (олон улсын стандарт) – IS (international standard)  
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ОУЦТК (Олон Улсын Цахилгаан Техникийн Комисс) – IEC (International Electrotechnical 

Comission)  

 

ОУЦХБ (Олон Улсын Цахилгаан Холбооны Байгууллага) – ITU (International 

Telecommunications Union)  

 

ОУЦХБ-Ц (ОУЦХБ-ын Цахилгаан холбооны Стандартчиллын Сектор) – ITU-T (ITU 

Telecommunication Standardization Sector)  

 

ОУЭХА (Олон улсын эрчим хүчний агентлаг) – IEA (International Energy Agency)  

 

ӨББХ (Өргөтгөх Боломжтой Бичлэгийн Хэл) – XML (Extensible Markup Language)  

 

ӨО (өгөгдлийн объект) – DO (data object)  

 

ӨСТ (ӨББХ-ний Схемийн Тодорхойлолт) – XSD (XML Schema Definition)  

 

ӨХ (өндөр хүчдэл) 

  

САН (Санхүүгийн) – FIN (Financial)  

 

СБ (стратегийн бүлэг) – SG3 (strategy group)  

 

СББ (Стандарт Боловсруулагч Байгууллага) – SDO (Standards Development 

Organization)  

 

СБХС (Системийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах схем) – SIPS (system integrity 

generator shedding)  

 

СЗМ (сүлжээний загварын менежмент) – NMM (network model management)  

 

СИМ (Сүлжээний Үйл ажиллагааны симуляц–)SIM (Newtwork Operation Simulation)  

 

СиХ (Системийн Хороо) – SyC (System Committee)  

 

СӨ (Сүлжээг Өргөтгөх Төлөвлөлт) – NE (Network Extension Planning)  

 

ССМ (сүлжээ ба системийн менежмент) – NSM (Network and system management)  

 

СТҮХ (Стандарт ба Технологийн Үндэсний Хүрээлэн) – NIST (National Institute of 

Standards and Technology)  

 

СУ (Сүлжээний Удирдлага) – CTL (Network Control)  
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СҮА (Сүлжээний үйл ажиллагаа) – NO (Network operation)  

 

СҮ-ГМТ (Сүлжээний Үйл ажиллагаа, Гэмтэл) – NO-FLT (Network Operation, Fault) 

 

СҮ-СХЯН (Сүлжээний Үйл ажиллагаа, Сүлжээний Хяналт) – NO-NMON (Network 

Operation, Network Monitoring) 

 

СҮ-УДИР (Сүлжээний Үйл ажиллагаа, Удирдлага) – NO-CTL (Network operation, 

Control) 

 

СХЯН (Сүлжээний хяналт) – NMON (Network Monitoring)  

 

ТаМС (Тасралтын Менежментийн Систем) – OMS (Outage Management System)  

 

ТДМ (Тасралтын Дуудлагын Менежмент) – TCM (Trouble Call Management)  

 

ТЗА (Талбайн Зураг авалт) – FRD (Field Recording)  

 

ТЗҮХ (Таслах, залгах үйлдлийн хуваарь гаргах) – SSC (Switch Action Scheduling)  

 

ТМС (Түгээлтийн Менежментийн Систем) – DMS (Distribution Management System)  

 

ТОЦ (Сүлжээний Тооцоо - Бодит Хугацааны) – CLC (Network Calculations - Real Time)  

 

ТӨ (Тоолуурын Өгөгдөл) – MD (Meter Data)  

 

ТӨМ (Тоолуурын Өгөгдлийн Менежмент) – MDM (Meter Data Management)  

 

ТӨМС (Тоолуурын Өгөгдлийн Менежментийн Систем) – MDMS (Meter Data 

Management System)  

 

ТӨС (Төслийн Тодорхойлолт) – PRJ (Project Definition)  

 

ТС (Тоолуурын Систем) – MS (Metering System)  

 

ТСАК (Түгээх Системийг Ажиллуулагч Компани) – DSO (Distribution System Operator)  

 

ТТа (техникийн тайлан) – TR (technical report)  

 

ТТо (техникийн тодорхойлолт) – TS (technical specification)  

 

ТУ (Тоолуурын Уншилт ба Удирдлага) – MR (Meter Reading & Control)  
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ТУН (Тоолуурын Уншилт) – RMR (Meter Reading)  

 

ТҮ (Тоолуурын Засвар үйлчилгээ) – MM (Meter Maintenance)  

 

ТАЖ (Тоолуурын ажиллагаа) – MOP (Meter Operations)  

 

ТЦСОУЗ (Том Цахилгаан Сүлжээнүүдийн Олон Улсын Зөвлөл) – CIGRE (Conseil 

International des Grands Réseaux Electriques)  

 

ТЭН (Тархмал Эрчим хүчний Нөөцүүд) – DER (Distributed Energy Resources)  

 

ТЭНМС (ТЭН-ийн Менежментийн Систем) – DDEMS эсвэл DERMS (DER Management 

System)  

 

УДЦ (удирдах боломжтой давхар цэг) – DPC (Controllable double point)  

 

УСАЗ (Ухаалаг Сүлжээний Архитектурын Загвар) – SGAM (Smart Grids Architecture 

Model)  

 

УСАХ (Ухаалаг Сүлжээний Архитектурын Хороо) – SGAC (Smart Grids Architecture 

Committee)  

 

УС-ЗХ (Ухаалаг Сүлжээний асуудлыг Зохицуулах Хэсэг) – SG-CG (Smart Grid 

Coordination Group)  

 

УСЗХ (Ухаалаг Сүлжээний асуудлыг Зохицуулах Хэсэг) – SGCG (Smart Grid 

Coordination Group)  

 

УСТГХ (Ухаалаг Сүлжээг Турших ба Гэрчилгээжүүлэх Хороо) – SGTCC (Smart Grids 

Testing & Certification Committee)  

 

УСХК (Ухаалаг Сүлжээнүүд Харилцан ажиллах асуудлын Комисс) – SGIP (Smart Grids 

Interoperability Panel)  

 

УЦХ (Ухаалаг Цахилгаан Хэрэгсэл) – IED (Intelligent Electronic Device)  

 

УШ (урьдчилсан шат) – PWI (preliminary stage)  

 

ҮАТ (Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүнийг оновчтой болгох) – OP (Operational planning 

& optimization)  

 

ҮД (Үйлчлүүлэгчийг Дэмжих Үйлчилгээ) – CS (Customer Support)  
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ҮЗТ (Үйлдвэрлэлийн Зурвас мэдээний Тодорхойлолт) – MMS (Manufacturing Message 

Specification)  

 

ҮСТ (Үйл ажиллагааны Статистик ба Тайлан) – OST (Operation Statistics & Reporting0  

 

ҮҮЧГ (Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх Үйлчилгээ) – CSRV (Customer Service)  

 

ҮХШ (Үйл ажиллагааны хариу мэдээний шинжилгээ) – OFA (Operational feedback 

analysis)  

 

ҮЧА (Үйлчилгээнд чиглэсэн архитектур) – SOA (Service-Oriented Architecture)  

 

ХАЦНК (Хойд Америкийн Цахилгааны Найдвартай ажиллагааны Корпорац) – NERC 

(North American Electric Reliability Corporation)  

 

ХД (хэрэглээний давхарга) – AL (application layer)  

 

ХМ (Бүртгэл ба хөрөнгийн менежмент) – AM (Records & Asset Management)  

 

ХМУС (Хяналт, мэдээлэл, удирдлагын систем) – SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition)  

 

ХН (Хүний Нөөц) – HR (Human Resources)  

 

ХПИ (Хэрэглээний программын интерфейс) – API (application program interface)  

 

ХС (Хангамжийн Сүлжээ ба Логистик) – SC (Supply Chain & Logistics) 

 

ХТ (хүчдэлийн трансформатор) – VT (voltage transformer)  

 

ХУВ (Хуваарь гаргах ба Зохицуулах) – SCH (Scheduling & Dispatch)  

 

ХМХ (хүн машины харьцаа) – HMI (Human Machine Interface)  

 

ХХТ (Хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт) – AIP (Asset Investment Planning)  

 

ХХТҮЗ (Харилцаа холбооны тодорхой үйлчилгээний зураглал) – SCSM (Specific 

communication service mapping)  

 

ХХҮИ (Хийсвэр харилцаа холбооны үйлчилгээний интерфейс) – ACSI (Abstract 

communication service interface)  
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ХЭХЗХ (Холбооны Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо) – FERC (Federal Energy 

Regulatory Commission)  

 

ЦДСОКЕС (Цахилгаан Дамжуулах Системийн Оператор  Компаниудын Европын 

Сүлжээ) – ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)  

 

ЦСХ (Цахилгааны Үйлдвэрлэлийн Холбоо) – EURELECTRIC (The Union of the 

Electricity Industry)  

 

ЦТХ (Цахилгаан Тээврийн Хэрэгсэл) – EV (Electric Vehicle)  

 

ЦХЦ (Цахилгаан холболтын цэг) – ECP (electrical connection point)  

 

ЦЭСХ (Цахилгаан Эрчим хүчний Судалгааны хүрээлэн) – EPRI (Electric Power 

Research Institute)  

 

ЧМТ (Чадлын менежментийн төхөөрөмж) – PMU (power management unit)  

 

эБМЕФ (эрчим хүчний Бизнесийн Мэдээлэл солилцооны Европын Форум) – ebIX 

(European forum for energy Business Information exchange)  

 

ЭМС (Эрчим хүчний Менежментийн Систем) – EMS (energy management system)  

 

ЭСМП (Энгийн Сүлжээний Менежментийн Протокол) – SNMP (Simple Network 

Management Protocol)  

 

ЭТХДТ (Эрчим хүчийг Тоолуураар Хэмжихэд зориулсан Хамтрагч Тодорхойлолт) – 

COSEM (Companion Specification for Energy Metering)  

 

ЭХҮ (Эрэлтийн Хариу Үйлдэл) – DR (Demand Response)  

 

ЭХХ (Эрчим хүчний худалдаа) – ET (Energy Trading)  

 

 

 

Товчилсон нэр томьёоны тайлбар (англи - монгол) 

 

ACL (access-control list) – нэвтрэх эрхийн жагсаалт 

 

ACSI (Abstract communication service interface) – ХХҮИ (Хийсвэр харилцаа холбооны 

үйлчилгээний интерфейс) 

 

ACT (Customer Account Management) – ДНС (Үйлчлүүлэгчийн Дансны Менежмент) 
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ADM (Architecture Development Method) – АБА (Архитектурыг Боловсруулах Арга) 

 

ADMS (advanced distribution management system) – Түгээлтийн менежментийн 

дэвшилтэт систем 

 

AIP (Asset Investment Planning) – ХХТ (Хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт) 

 

AL (application layer) – ХД (хэрэглээний давхарга) 

 

AM (Records & Asset Management) – ХМ (Бүртгэл ба хөрөнгийн менежмент) 

 

AMI (Advanced Metering Infrastructure) – ДТД (Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн Дэд 

бүтэц) 

 

AMM (Advanced Metering Manager) – ДТСМ (Дэвшилтэт Тоолуурын Системийн 

Менежер) 

 

ANSI (American National Standars Institute) – Америкийн Үндэсний Стандартуудын 

Хүрээлэн 

 

API (application program interface) – ХПИ (Хэрэглээний программын интерфейс) 

 

B and S (Billing and Settlement) – Н ба Т (Нэхэмжлэл ба Төлбөр тооцоо) 

 

BA (business application) – БХ (Бизнесийн хэрэглээ) 

 

BPMN (Business Process Model and Notation) – БҮЯЗТ (Бизнесийн Үйл Явцын Загвар 

ба Тэмдэглэгээ) 

 

BPR (Business Planning & Reporting) – Бизнесийн Төлөвлөлт ба Тайлан 

 

CD (committee draft) – хорооны төсөл 

 

CDC (common data class) – НӨБ (нийтийн өгөгдлийн бүлэг) 

 

CDTS (draft circulated as DTS) – техникийн тодорхойлолтын төсөл хэлбэрээр тараасан 

төсөл 

 

CDV (committee draft for vote) – санал хураалтад зориулсан хорооны төсөл 

 

CEN (European Committee for Standardization) – ЕСХ (Европын Стандартчиллын 

Хороо) 
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CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) – ЕЦТСХ (Европын  

Цахилгаан Техникийн Стандартчиллын Хороо) 

 

CF – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

CIA (Confidentiality, Integrity, and Availability) – НБХ (Нууцлал, Бүрэн бүтэн байдал ба 

Хүртээмжтэй байдал) 

 

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) – ТЦСОУЗ (Том 

Цахилгаан Сүлжээнүүдийн Олон Улсын Зөвлөл) 

 

CIM (Common Information Model) – НМЗ (Нийтийн Мэдээллийн Загвар) 

 

CIP (critical infrastructure protection) – нэн чухал дэд бүтцийн хамгаалалт 

 

CIS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

CL – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

CLC (Network Calculations - Real Time) – ТОЦ (Сүлжээний Тооцоо - Бодит Хугацааны) 

 

CMPL (Compliance Management) – БЛЛТ (Биелүүлэлтийн Менежмент) 

 

COMTRADE – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

CON (Construction WMS) – БАР (Барилгын ажлын WMS) 

 

COSEM (Companion Specification for Energy Metering) – ЭТХДТ (Эрчим хүчийг 

Тоолуураар Хэмжихэд зориулсан Хамтрагч Тодорхойлолт) 

 

CPSM (Common Power System Modeling group) – Цахилгаан эрчич хүчний нийтийн 

системийн загварчлалын бүлэг 

 

CRR (congestion revenue rights) – энэ нь FTR (Financial transmission rights) гэсэн нэр 

томьёотой ижил; FTR-ыг үзнэ үү 

 

CS (Customer Support) – ҮД (Үйлчлүүлэгчийг Дэмжих Үйлчилгээ) 

 

CSP (Construction Supervision) – БХЯ (Барилгын ажлын Хяналт) 

 

CSRV (Customer Service) – ҮҮЧГ (Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх Үйлчилгээ) 
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CT (current transformer) – ГТ (гүйдлийн трансформатор) 

 

CTL (Network Control) – СУ (Сүлжээний Удирдлага) 

 

ctlModel (control model) – удирдлагын загвар  

 

DAM (day ahead market) – НӨЗ (нэг хоногийн өмнө арилжаалах зах зээл) 

 

dchg – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

DCT – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

DDEMS (DER Management System) – ТЭНМС (ТЭН-ийн Менежментийн Систем) 

 

DER (Distributed Energy Resources) – ТЭН (Тархай Эрчим хүчний Нөөцүүд) 

 

DERMS (DER Management System) – ТЭНМС (ТЭН-ийн Менежментийн Систем) 

 

DGN (Design & Estimate) – ДҮ (Дизайн ба Үнэлгээ) 

 

DL – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

DLMS (device language message specification) – хэрэгслийн хэл дээрх зурвас мэдээний 

тодорхойлолт 

 

DMS (Distribution Management System) – ТМС (Түгээлтийн Менежментийн Систем) 

 

DNP3 (Distributed Network Protocol) – Тархай Сүлжээний Протокол 

 

DO (data object) – ӨО (өгөгдлийн объект) 

 

DPC (Controllable double point) – УДЦ (удирдах боломжтой давхар цэг) 

 

DPI (deep packet inspection) – БМГШ (багц мэдээллийн гүн шалгалт) 

 

DR (Demand Response) – ЭХҮ (Эрэлтийн Хариу Үйлдэл) 

 

DSO (Distribution System Operator) – ТСАК (Түгээх Системийг Ажиллуулагч Компани) 

 

DTR (draft technical report) – техникийн тайлангийн төсөл 

 

DTS draft technical specification – техникийн тодорхойлолтын төсөл 
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DY – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

ebIX (European forum for energy Business Information exchange) – эБМЕФ (эрчим 

хүчний Бизнесийн Мэдээлэл солилцооны Европын Форум) 

 

ebXML (electronic business using extensible markup language) – өргөтгөх боломжтой 

бичлэгийн хэлийг ашигладаг электронон бизнес  

 

ECHONET – ECHONET нэртэй тодорхойлолт 

 

ECP (electrical connection point) – ЦХЦ (Цахилгаан холболтын цэг) 

 

EFET (European Federation of Energy Traders) – ЕЭХХ (Европын Эрчим хүч 

Худалдаалагчдын Холбоо) 

 

EMS (energy management system) – ЭМС (Эрчим хүчний Менежментийн Систем) 

 

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – 

ЦДСДЕС (Цахилгаан Дамжуулах Системийг Ажиллуулагч Компаниудын Европын 

Сүлжээ) 

 

EPRI (Electric Power Research Institute) – ЦЭСХ (Цахилгаан Эрчим хүчний Судалгааны 

хүрээлэн) 

 

EQ – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

E/R – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

ESB (Enterprise Service Bus) – Аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээний шилжүүлэг  

 

ESS (ETSO Scheduling System) – ЕХС (ЕДСАК-ын Хуваарь гаргах Систем)  

 

EST (enrollment over secure transport) – Аюулгүй тээвэрлэлтээр дамжуулан элсүүлэх 

протокол 

 

ET (Energy Trading) – ЭХХ (Эрчим хүчний худалдаа) 

 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – ЕЦХСХ (Европын Цахилгаан 

Холбооны Стандартын Хүрээлэн) 

 

ETSO (European Transmission System Operators) – ЕДСАК (Европын Дамжуулах 

Системийг Ажиллуулагч Компаниуд) 
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EURELECTRIC (The Union of the Electricity Industry) – ЦСХ (Цахилгааны Салбарын 

Холбоо) 

 

EV (Electric Vehicle) – ЦТХ (Цахилгаан Тээврийн Хэрэгсэл) 

 

EXI (Efficient XML Interchange) – Үр ашигтай ӨББХ солилцоо 

 

EXT (External to DMS) – ГАД (Түгээлтийн Менежментийн Системээс Гаднах зүйлс) 

 

FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) – Хувьсах гүйдэл дамжуулах 

уян хатан систем 

 

FDEMS (facilities DER energy management system) – БТЭМС (Байгууламжууд ТЭН-ийн 

Эрчим Хүчний Менежментийн Систем) 

 

FDIS (final draft international standard) – олон улсын стандартын эцсийн төсөл 

 

FERC (Federal Energy Regulatory Commission) – ХЭХЗХ (Холбооны Эрчим Хүчний 

Зохицуулах Хороо) 

 

FIN (Financial) – САН (Санхүүгийн) 

 

FLT (Fault Management) – ГМ (Гэмтлийн Менежмент)  

 

FRD (Field Recording) – ТЗА (Талбайн Зураг авалт) 

 

FTR (financial transmission rights) – ДСЭ (дамжуулалтын санхүүгийн эрхүүд) 

 

GDOI (Group Domain of Interpretation) – бүлгийн түлхүүрийн менежментэд зориулсан 

криптографийн протокол 

 

GID – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

GIM (General Inventory Management) – ЕДБМ (Ерөнхий данс бүртгэлийн менежмент) 

 

GINV (Geographical inventory) – ГЗДБ (Газар зүйн данс бүртгэл) 

 

GIS (Geographic Information System) – ГМС (Газарзүйн Мэдээллийн Систем) 

 

GL – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

GOOSE – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 
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H/B/I – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

HAN (home area network) – гэрийн бүсийн сүлжээ 

 

HMI (Human Machine Interface) – ХУС (хяналт, удирдлагын систем) 

 

HR (Human Resources) – ХН (Хүний Нөөц) 

 

HSM – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй  

 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) – хамгаалалттай гипертекст дамжуулалтын 

протокол 

 

IBIS (Interoperability in Business Information Systems) – БМСХ (Бизнесийн Мэдээллийн  

Системүүд дэх Харилцан таарч ажиллах байдал) 

 

ICCP (Inter-Control Center Communications Protocol) – удирдлагын төвүүд хоорондын 

харилцаа холбооны протокол 

 

IDS (intrusion detection system) – халдлагыг илрүүлэх систем  

 

IEA (International Energy Agency) – ОУЭХА (Олон улсын эрчим хүчний агентлаг) 

 

IEC (International Electrotechnical Comission) – ОУЦТК (Олон Улсын Цахилгаан 

Техникийн Комисс) 

 

IED (Intelligent Electronic Device) – УЦХ (Ухаалаг Цахилгаан Хэрэгсэл) 

 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Цахилгааны ба электроникийн 

инженерүүдийн хүрээлэн 

 

IETF (Internet Engineering Task Force) – ИИАХ (Интернетийн инженерчлэлийн ажлын 

хэсэг) 

 

INCITS (International Committee for Information Technology Standards) – Мэдээллийн 

технологийн стандартуудын олон улсын хороо 

 

INF (document for information) – мэдээллийн шинж чанартай баримт бичиг 

 

IR – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

IRM (Interface Reference Model) – ИЖЗ (Интерфейсийн Жишиг Загвар) 
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IP (Internet Protocol) – интернетийн протокол: энэ нь интернетийн харилцаа холбооны 

гол протокол юм 

 

IPS (intrusion prevention system) – халдлагаас урьдчилан сэргийлэх систем 

 

IS (international standard) – ОУС (олон улсын стандарт) 

 

ISMS (Information Security Management System) – Мэдээллийн Аюулгүй байдлын 

Менежментийн Систем 

 

ISO (independent system operator) – БСАК (Бие даасан систем ажиллуулагч компани) 

 

IT (information technology) – МТ (мэдээллийн технологи) 

 

ITU (International Telecommunications Union) – ОУЦХБ (Олон Улсын Цахилгаан 

Холбооны Байгууллага) 

 

ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) – ОУЦХБ-Ц (ОУЦХБ-ын 

Цахилгаан холбооны Стандартчиллын Сектор) 

 

JMS (Java Message Service) – Жава Зурвас мэдээний Үйлчилгээ 

 

JTC – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

LAN (local area network) – тухайн бүсийн сүлжээ 

 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – бага хэмжээний лавлахад нэвтрэх 

протокол 

 

LDC (Load Control) – АУ (Ачааллын Удирдлага) 

 

LN (logical node) – ЛЗ (логик зангилаа) 

 

MAC-PHY – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

MADES – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

Mag – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

MAI (Maintenance & Inspection) – ЗҮҮШ (Засвар үйлчилгээ ба үзлэг шалгалт) 

 

MC (Maintenance and Construction) – ЗҮБ (Засвар үйлчилгээ ба барилгын ажил) 
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MC 88 – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

MCR – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

MD (Meter Data) – ТӨ (Тоолуурын Өгөгдөл) 

 

MDA (Model Driven Architecture) – ЗСА (Загварт Суурилсан Архитектур) 

 

MDM (Meter Data Management) – ТӨМ (Тоолуурын Өгөгдлийн Менежмент) 

 

MDMS (Meter Data Management System) – ТӨМС (Тоолуурын Өгөгдлийн 

Менежментийн Систем) 

 

MIB (Management Information Base) – ММС (Менежментийн Мэдээллийн Сан) 

 

MM (Meter Maintenance) – ТҮ (Тоолуурын Засвар үйлчилгээ) 

 

MMS (Manufacturing Message Specification) – ҮЗТ (Үйлдвэрлэлийн Зурвас мэдээний 

Тодорхойлолт) 

 

MMXU – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

Modbus – Modicon компани анх 1979 онд нийтэлсэн цуваа холбооны Modbus нэртэй 

протокол 

 

MOP (Meter Operations) – ТҮЛ (Тоолуурын Үйлдлүүд) 

 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) – олон өөр протоколыг дэмждэг, шошгоор 

чиглүүлэх арга 

 

MR (Meter Reading & Control) – ТУ (Тоолуурын Уншилт ба Удирдлага) 

 

MS (Metering System) – ТС (Тоолуурын Систем) 

 

MultiSpeak – MultiSpeak нэртэй тодорхойлолт 

 

MWM – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

NC (national committee) – үндэсний хороо 

 

NCC (Remote control) – АУД (Алсын удирдлага) 

 

NE (Network Extension Planning) – СӨ (Сүлжээг Өргөтгөх Төлөвлөлт) 
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NERC (North American Electric Reliability Corporation) – ХАЦНК (Хойд Америкийн 

Цахилгааны Найдвартай ажиллагааны Корпорац) 

 

NIST (National Institute of Standards and Technology) – СТҮХ (Стандарт ба Технологийн 

Үндэсний Хүрээлэн) 

 

NMM (network model management) – СЗМ (сүлжээний загварын менежмент) 

 

NMON (Network Monitoring) – СХЯН (Сүлжээний хяналт) 

 

NO (Network operation) – СҮА (Сүлжээний үйл ажиллагаа) 

 

NSM (Network and system management) – ССМ (сүлжээ ба системийн менежмент) 

 

NWIP (new work item proposal) – шинэ ажлын санал 

 

OCSP (Online Certificate Status Protocol) – Онлайн гэрчилгээний төлөвийн протокол  

 

OFA (Operational feedback analysis) – ҮХШ (Үйл ажиллагааны хариу мэдээний 

шинжилгээ) 

 

OMS (Outage Management System) – ТаМС (Тасралтын Менежментийн Систем) 

 

OP (Operational planning & optimization) – ҮАТ (Үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүнийг 

оновчтой болгох) 

 

OPC UA (OPC Unified Architecture) – OPC UA протокол 

 

OpenADR (Open AutomatedDemandResponse) – НээлттэйЭАХ (Нээлттэй 

ЭрэлтийнАвтоматжуулсанХариуҮйлдэл) 

 

OSI (Open Systems Interconnection) – НСХ (Нээлттэй Системүүдийн Харилцан 

холболт) 

 

OST (Operation Statistics & Reporting0 – ҮСТ (Үйл ажиллагааны Статистик ба Тайлан) 

 

OWL (Ontology Web Language) – ОВХ (Онтологи Вэб Хэл) 

 

PAS (publicly available specifications) – ОНТ (олон нийтэд нээлттэй тодорхойлолт) 

 

PCC (point of common coupling) – ЕХЦ (ерөнхий холболтын цэг) 
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PDIS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

PES (Power & Energy Society) – Хүч ба эрчмийн нийгэмлэг 

  

PMU (power management unit) – ЧМТ (Чадлын менежментийн төхөөрөмж) 

 

Pos (position) – Байрлал  

 

PRJ (Project Definition) – ТӨС (Төслийн Тодорхойлолт) 

 

PRM (Premises) – БРЛ (Барилгууд) 

 

PSCC (Power System Communications & Cybersecurity) – Цахилгаан эрчим хүчний 

системийн харилцаа холбоо ба кибер аюулгүй байдал 

 

PWI (preliminary stage) – УШ (урьдчилсан шат) 

 

q (quality) – чанар  

 

qchg – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

RAS (Remedial action schemes) – ЗҮС (Засах үйлдлийн схем) 

 

RBAC (Role-based Access Control) – ДТНХ (Дүрд тулгуурласан нэвтрэлтийн хяналт)  

 

RBACMNT (RBAC management) – RBACMNT нэртэй дүрийн код 

 

RDBMS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

RDF (Resource Description Framework) – НТТ (Нөөцийн Тайлбарын Тогтолцоо) 

 

REP (retail energy provider) – ЖЭХ (жижиглэнгийн эрчим хүчээр хангагч) 

 

RFC (request for comments) – санал авах хүсэлт 

 

RMR (Meter Reading) – ТУН (Тоолуурын Уншилт) 

 

RR – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

RSA – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

RTM (real time market) – БХЗ (бодит хугацаанд арилжаалах зах зээл) 
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RTO (regional transmission organization) – БДБ (бүсийн дамжуулалтын байгууллага) 

 

RTU (remote terminal unit) - МЦТ (мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж)  

 

RVC (Result on voting on CDV) – санал хураалтад зориулсан хорооны төслийн санал 

хураалтын үр дүн 

 

SA (substation automation) – ДСА (дэд станцын автоматжуулалт) 

 

SAL (Sales) – БОР (Борлуулалт) 

 

SAS (substation automation system) – ДСАС (дэд станцын автоматжуулалтын систем) 

 

SBC – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SC (Supply Chain & Logistics) – ХС (Хангамжийн Сүлжээ ба Логистик) 

 

SC 17C – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – ХМУС (Хяналт, мэдээлэл,  

удирдлагын систем) 

 

SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) – Энгийн гэрчилгээгээр элсүүлэх протокол 

 

SCH (Scheduling & Dispatch) – ХУВ (Хуваарь гаргах ба Илгээх) 

 

SCL (substation configuration description language) – дэд станцын зохион байгуулалтыг 

тодорхойлох хэл  

 

SCSM (Specific communication service mapping) – ХХТҮЗ (Харилцаа холбооны 

тодорхой үйлчилгээний зураглал) 

 

SDH/OTN – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SDO (Standards Development Organization) – СББ (Стандарт Боловсруулагч 

Байгууллага) 

 

SECADM (security administration authority) – SECADM нэртэй дүрийн код 

 

SECAUD – SECAUD нэртэй дүрийн код 

 

SG3 (strategy group) – СБ (стратегийн бүлэг) 
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SGAC (Smart Grids Architecture Committee) – УСАХ (Ухаалаг Сүлжээний Архитектурын 

Хороо) 

 

SGAM (Smart Grids Architecture Model) – УСАЗ (Ухаалаг Сүлжээний Архитектурын 

Загвар) 

 

SG-CG (Smart Grid Coordination Group) – УС-ЗХ (Ухаалаг Сүлжээний асуудлыг 

Зохицуулах Хэсэг) 

 

SGCG (Smart Grid Coordination Group) – УСЗХ (Ухаалаг Сүлжээний асуудлыг 

Зохицуулах Хэсэг) 

 

SGIP (Smart Grids Interoperability Panel) – УСХК (Ухаалаг Сүлжээнүүд Харилцан 

ажиллах асуудлын Комисс) 

 

SGIS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SGTCC (Smart Grids Testing & Certification Committee) – УСТГХ (Ухаалаг Сүлжээг 

Турших ба Гэрчилгээжүүлэх Хороо) 

 

SIM (Newtwork Operation Simulation) – СИМ (Сүлжээний Үйл ажиллагааны симуляц) 

 

SIPS (system integrity generator shedding) – СБХС (Системийн бүрэн бүтэн байдлыг 

хамгаалах схем) 

 

SMS (short message service) – богино зурвас мэдээний үйлчилгээ 

 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol – Шуудан дамжуулах энгийн протокол 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) – ЭСМП (Энгийн Сүлжээний 

Менежментийн Протокол) 

 

SOA (Service-Oriented Architecture) – ҮЧА (Үйлчилгээнд чиглэсэн архитектур) 

 

SOAP (simple object access protocol) – энгийн объектод нэвтрэх протокол 

 

SPM (Stakeholder Planning & Management) – ОТМ (Оролцогч талын Төлөвлөлт ба 

Менежмент) 

 

SQL (Structured Query Language) – БХХ (Бүтэцтэй Хүсэлтийн Хэл) 

 

SSC (Switch Action Scheduling) – ТЗҮХ (Таслах, залгах үйлдлийн хуваарь гаргах) 
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SS-CC – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SS-SS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

SSH – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

ST – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

stVal (status value) – төлөвийн утга  

 

SV (state variables) – төлөвийн хувьсах өгөгдлүүд 

 

SW (software) – программ хангамж 

 

SyC (System Committee) – СиХ (Системийн Хороо) 

 

syslog – сислог буюу syslog нэртэй системийн үйл явдлуудыг бүртгэх стандарт 

 

t (time stamp) – цагийн тамга  

 

TAMP (Trust Anchor Management Protocol) – Итгэх Тулгуурын Менежментийн Протокол 

 

Tase-2 буюу TASE.2 – IEC 60870-6-503 стандартад тодорхойлсон нэгэн үйлчилгээ ба 

протокол 

 

TBLM (transmission bus load model) – ДШАЗ (дамжуулалтын шилжүүлгийн ачааллын 

загвар) 

 

TCI (telecontrol interface) – ЗУИ (зайн удирдлагын интерфейс) 

 

TCM (Trouble Call Management) – ТДМ (Тасралтын Дуудлагын Менежмент) 

 

TCP (Transmission Control Protocol) – дамжуулалтыг удирдах протокол: энэ нь 

интернетийн үндсэн протоколуудын нэг юм 

 

TLS (Transport Layer Security) – Тээвэрлэлтийн давхаргын аюулгүй байдал 

 

TMI (telemonitoring interface) – ЗХИ (зайн хяналтын интерфейс) 

 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) – НБАТ (Нээлттэй Бүлгийн 

Архитектурын Тогтолцоо) 

 

TotW – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 
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TP – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

TPI (teleprotection interface) – ЗРХИ (зайн реле хамгаалалтын интерфейс) 

 

TR (technical report) – ТТа (техникийн тайлан) 

 

TRN (Dispatcher training) – ДС (Диспетчерийн Сургалт) 

 

TS (technical specification) – ТТо (техникийн тодорхойлолт) 

 

TSO (Transmission System Operator) – ДСАК (Дамжуулах Системийг Ажиллуулагч 

Компани) 

 

UCAIug (Utility Communications Architecture International users group) – Эрчим хүч 

түгээгчийн харилцаа холбооны архитектурыг хэрэглэдэг олон улсын хэрэглэгчдийн 

бүлэг 

 

UDP – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

UML (Unified Modelling Language) – НЗХ (Нэгдсэн Загварчлалын Хэл) 

 

VLAN (virtual LAN) – тухайн бүсийн виртуал сүлжээ  

 

VPN (virtual private network) – ВХС (Виртуал Хувийн Сүлжээ) 

 

VT (voltage transformer) – ХТ (хүчдэлийн трансформатор) 

 

WAMPAC (wide area monitoring, protection, and control) – Өргөн нутгийн хяналт, реле 

хамгаалалт ба удирдлага 

 

WAN (wide area network) – өргөн бүсийн сүлжээ 

 

WG (working group) – АХ (ажлын хэсэг) 

 

WMS – энэ товчлолын утгыг тайлж чадаагүй 

 

WS (web service) – ВҮ (вэб үйлчилгээ) 

 

XACML (eXtensible Access Control Markup Language) – Өргөтгөх Боломжтой, 

Нэвтрэлтийн Хяналтын Бичлэгийн Хэл 

 

XCBR – таслуурын товчилсон нэр (IEC 61850-7-4 стандартад тусгаснаар) 
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XML (Extensible Markup Language) – ӨББХ (Өргөтгөх Боломжтой Бичлэгийн Хэл) 

 

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) – Өргөтгөх боломжтой Зурвас  

мэдээний ба Оршин байхын Протокол 

 

XSD (XML Schema Definition) – ӨСТ (ӨББХ-ний Схемийн Тодорхойлолт) 

 

 


