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 ماه 4  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد كلی 

 :كلی همراه با ذكر مراحل تببین و تشریح پروژه

 هدف اصلی
هاي موجود در شبكه با يكديگر كاار بسايار ساختي    هاي مورد استفاده در سيستم قدرت كشورمان، هماهنگي رلههاي عملكردي رلهبدليل تفاوت در مشخصه

ري بودن توليد آن است، نداشاتن  خواهد بود. با توجه به نقش اين دستگاه در حفظ پايداري و امنيت سيستم قدرت و قيمت نسبتا باالي آن كه ناشي از انحصا
داخلاي  توانايي ساخت اين تجهيز استراتژيك به نوعي تهديد بسيار بزرگي براي آينده صنعت برق كشاورمان از بعاد همااهنگي خواهاد باود.  راكاه صاناي         

هاي گساترده در زماان   ها و ايجاد خاموشيميان آنهاي گوناگون استفاده نمايند كه اين مسئله موجب عدم هماهنگي در عملكرد هايي با برندمجبوراند از رله
 شود. رخداد خطا مي

هااي موجاود در شابكه    ها در پي خواهد داشت مشكل عدم وجود يك ديتاابي  كامال از مشخصاات رلاه    مشكل ديگري كه تفاوت در نوع رله و سازنده رله
هاا  هااي حفاايتي و همااهنگي آن   ها بر عملكرد رلاه ز نبودن اطالعات آنهاي خصوصي صنعتي است. وجود نداشتن يك ديتابي  يا به روسراسري و شبكه
 كند. خدشه وارد مي

رلاه هااي    قابل قبول محدودسازي واردات رله است. بدين منظور بايد در مشخصات فني يكي از كارهايي كه براي حمايت از توليد ملي رله بايد صورت گيرد،
فراهم بودن شرايط واردات آزاد هرگونه رله با هر برند و هر مشخصه فني دلخواه، شرايط رشاد و پيشارفت باراي     وارداتي اصطالحاتي صورت گيرد. بالطب  با

عالوه بر استقالل بخش مهمي از صنعت برق و صناي  وابسته به آن كه موجاب افازايش وارور ملاي     هاي ساخت داخل ايجاد نخواهد شد. در اين صورت رله
سازي اين داناش عظايم، متخصصاين داخلاي خواهناد توانسات       ها دالر در هر سال از كشور جلوگيري خواهد شد. بعالوه با بوميخواهد شد، از خروج ميليون

هااي بارق،   هيزات حفايتي را در داخل كشور انجام دهند و بدين ترتيب عالوه بر صرفه اقتصادي براي شركتنيازهاي مرتبط با تعميرات و خدمات جانبي تج
 موجب جلوگيري از خروج ارز از كشور و بكارگيري آن به منظور توسعه صناي  الكترونيك و تجهيزات جانبي آن در ايران خواهد شد.

االجارا باراي مشخصاات فناي     الزم تدوين يك دستور العمال وارداتي و استخراج مشخصات فني رله هاي در واق  هدف اصلي از انجام اين پروژه شناسايي و 
  هاي وارداتي است. رله
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