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 برای تجهیزات حفاظتی IEC61850پروتکل  سازیپیاده :پروژه عنوان
 هاي حفاظتیتوسعه فناوري و ساماندهی توان ملی کشور در حوزه فناوري و دانش رلهطرح  عنوان طرح:

 برقهاي مرکز توسعه فناوري پايش و حفاظت شبكه مجري:

 ماه 30  :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 :همراه با ذکر مراحل کلی تببین و تشريح پروژه

 هدف اصلی

ارسال پیامهای قابل درک توسط مفاهیم و قواعد مشخص حرکت نموده است. از اینررو تبرادل    در عصر جدید ارتباطات، تبادل اطالعات به سوی

نمود، منسوخ گردیده و درک سرری  پیامهرا توسرط اپراتورهرا     ه که سعی در کاهش تعداد بیت ارسالی میاطالعات به مفهوم کالسیک انتقال داد

مورد توجه قرار گرفته است. در سیستمهای حفاظتی تولید و انتقال انرژی و همچنین سیستمهای پایش و اتوماسیون صنعتی نیر  ایرن رویدررد    

است. بطوریده این استاندارد بر محور انتقال پیام های مفهرومی و زود فهرم توسرط اپراترور     گردیده  IEC61850منجر به ارائه استاندارد جدید 

(GOOSE Messaging و نحوه پیدربندی و امنیت شبده طراحی گردیده است. این استاندارد در سال )مورد تصویب قرار گرفرت و بره    2004

برای توسعه نمایند. در ایران نی  خود را بر اساس این استاندارد تولید میتدریج ب رگترین تولید کنندگان محصوالت حفاظتی، محصوالت جدید 

 . پیاده سازی این استاندارد غیر قابل اجتناب استفناوری تجهی ات حفاظتی، 

 مراحل اجرايی

 ی گذار از حالت سنتی به پروتدلشناسایی عملی ابعاد مسئله، تاثیرگذاری آن و ارائه راهدار برای مرحله •

  IEC61850بررسی استاندارد در زمینه پروتدل  •

 )حداقل سه نمونه(بررسی موارد مشابه پیاده سازی شده در این زمینه  •

 سازی و اخذ تایید کارفرماو تعیین رله حفاظتی جهت پیادهبررسی محدودیت های فنی بمنظور پیاده سازی پروتدل  •

و انجام اصالحات نرم اف اری و سخت اف اری در دستگاه رله در  شدهانتخاب ی حفاظتیپروتدل در رله Embeddedسازی پیاده •

 صورت نیاز 

 تست و صحت سنجی محصول تولید شده به صورت داخلی و انجام اصالحات در صورت نیاز  •

 تدوین محصول نهایی و انجام تست های نهایی داخلی  •

 ارائه به آزمایشگاه مرج  به منظور انجام تست و دریافت تائیدیه  •

 ، برطرف سازی آنها و تایید امنیتف پروتدل از منظور امنیت سایبریعناسایی نقاط ضش •

 IEC61850دستورالعمل همدارپذیری در پروتدل و تدوین دستورالعمل بدارگیری پروتدل از لحاظ امنیت اطالعات  •

 

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهايی
   IEC61850تدل ارتباطی مجه  شدن رله های ساخت داخل کشور به پرو -1

   IEC61850بومی سازی پروتدل  -2

   IEC61850تدوین دستورالعمل امنیت پروتدل و همچنین دستورالعمل همدارپذیری در پروتدل  -3



 


