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  های ساخت داخلتهیه و تدوین مشخصات فنی الزم برای رله :پروژه عنوان

 های حفاظتیتوسعه فناوری رله عنوان طرح:

 های برقمركز توسعه فناوری پایش و حفاظت شبكه :واحد اجرایی

 ماه 4  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 :ذكر مراحل كلی همراه با تببین و تشریح پروژه

 هدف اصلی
هتاي  هاي پركاربرد و استراتژيك كشور، اولويت  او  ست ر راهدتردي و ن شته راه توستاه ی تاوري      هاي حفاظتي و بطور ويژه رلهسازي دانش رلهبومي

اتژيك اس  كه آن را از ساير تجهيتزا   هاي حفاظتي براليل ی ي، اقتصادي و استرباشر. عل  اين مسئله نيز اهمي  ويژه رلهحفاظ  در شدکه برق ايران مي
هاي مورد استفاده در كشور اس  كه هاي ابترايي اقراما  حمايتي تولير رله، یاالي  در جه  تايين مشخصا  ی ي الزم براي رلهسازد. از گامحفاظتي جرا مي

 هاي داخلي تروين گردد. تفکيك حوزه ي استفاده براي رلهبراي حفظ كيفي  و در عين حا  پشتيداني موثر و هریم ر الزم اس  مشخصا  ی ي الزم به 
محرودسازي واردا  رله اس . برين م ظور باير در مشخصا  ی ي رله هاي وارداتي اصطالحاتي صور  و  حماي  از ساخ  رله در كشور بحث ديگر،

هتاي ستاخ  داختل ايجتاد     ی ي دلخواه، شرايط رشر و پيشری  براي رلهگيرد. بالطدع با یراهم بودن شرايط واردا  آزاد هرگونه رله با هر برنر و هر مشخصه 
هتا  عالوه بر است ال  بخش مهمي از ص ا  برق و ص ايع وابسته به آن كه موجب ایزايش غرور ملي خواهر شر، از خروج ميليوندر اين صور   نخواهر شر.

ين دانش عظيم، متخصصين داخلي خواه ر توانس  نيازهاي مرتدط با تاميرا  و خرما  سازي ادالر در هر سا  از كشور جلوگيري خواهر شر. باالوه با بومي
هاي برق، موجب جلوگيري از خروج ارز از كشتور  هيزا  حفاظتي را در داخل كشور انجام ده ر و برين ترتيب عالوه بر صریه اقتصادي براي شرك جاندي تج

 و بکارگيري آن به م ظور توساه ص ايع الکترونيك و تجهيزا  جاندي آن در ايران خواهر شر.
استخراج مشخصا  ی ي رله هاي ساخ  داخل به تفکيك حتوزه متورد استتفاده و بررستي مستير      در واقع هرف اصلي از انجام اين پروژه ش اسايي و 

ي بتوانر وارد حرك  بازار رله در كشورهاي پيشریته به م ظور تروين يك دستور الامل براي ساخ  رله اس  به طوري كه عالوه بر در دس  گریتن بازار داخل
 ها نيز مي توانر دستاورد ديگر اين پروژه تل ي شود.شرك  R&Dشود. همچ ين كمك به توساه واحرهاي بازار رقابتي با رله هاي مشابه خارجي خود 

 

 ی پروژه به شرح زیر است:اجرا كلی مراحل

 ش اسايي و جمع آوري اطالعا  .1

 هاي تولير داخلش اسايي انواع شرك  هاي سازنره رله و مشخصا  ی ي موجود رله -1-1

 هاي تولير، انت ا  و توزيعخلي در حوزههاي داتفکيك مشخصا  ی ي رله -2-1

 ارائه مشخصا  ی ي الزم  .2

 هاي داخلي براي ورود به بازار رقابتيتايين نيازهاي رله -1-2

 ب ري نيازم ري هاي شدکه به انواع رلهتايين و اولوي    -2-2

 هاي داخليرله ارائه دستور الامل مرون براي مشخصا  ی ي  -3-2
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 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهایی

 هاي ساخ  داخلگزارش تروين شره با ع وان مشخصا  ی ي الزم براي رله
 مهترين دستاوردهاي اين پروژه عدارت ر از:

 تايين مشخصا  ی ي براي رله هاي ساخ  داخل -1

 یراهم شرن يك ديتابيس كامل از مشخصا  ی ي رله هاي ساخ  داخل -2

 


