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קצת היסטוריה

1886ב .Great Barrington, Massachusetts-רשת החשמל המודרנית הראשונה  

Electrical engineer William Stanley, Jr.

שסיפקה מתח חילופין לשכונה שלמה   Westinghouse)(התקין את המערכת הראשונה 
על ידי שנאי מתח חילופין

רשת חשמל בזרם חילופין מאפשר אספקת  : הצדקה כלכלית 
,  חשמל למרחקים גדולים יותר בהשוואה למערכות זרם ישר

מאחר ויש לה הפסדי הספק  קטנים יותר

http://www.edisontechcenter.org/GreatBarrington.html



GRID-רשתות חשמל 
כתוספת  , רשתות אספקת חשמל מקומיות הלכו וגדלו עם הדרישה, 60-החל משנות ה•

לרשתות הארציות

הרשתות הקטנות קושרו יחדיו ואפשרו תמיכה , עקב שיקולי אמינות אספקה ושיקולי עלות•
הדדית וניצול יעיל יותר של הייצור

במדינות המתפתחות כבר היה מדובר באלפי רשתות מקושרות ומאות מרכזי 1960בשנת •
ניהול

מהיצרן לצרכן, רשתות אילו עבדו בכיוון יחיד•

ובוצע על ידי תעריף קבוע לצריכה ביום billingהמידע החיוני היה מידע בתחום החיוב •
ולצריכה בלילה

)מה שנעשה גם היום(ההספק הנצרך חושב על ידי חיזוי צריכה •



שרשרת החשמל

ניהול המערכת

ההולכה' מע

צריכה ביתית צריכה תעשייתית

400KV

161KV
22KV

0.4KV



קצת היסטוריה

כמות תחנות הייצור גדלה באלפי אחוזים וסוג הצרכנים השתנה  90-וה70-בשנות ה•
קצה קטנים עם -לצרכני, מצרכנים תעשייתיים בעלי צריכה יחסית קבועה וידועה מראש

צריכה משתנה ודינמית

חייבה יכולות מדידה וחיזוי מדויקים ומהירים ויכולות  , הדרישה לאספקת חשמל משתנה•
)טורבינות גז לדוגמא(ייצור דינמיות 

התפתחות רשתות התקשורת וזמינותן היוו פוטנציאל עצום לקבלת מידע  , 2000-בשנות ה•

ואפשרו את הפיכת רשתות  , לגבי הצריכה ואיכות החשמל בצד הצרכן, עדכני מהשטח

"חכמות"החשמל האלו לרשתות 



קצת היסטוריה

יעיל של מקורות חשמל  " סנכרון"רשתות אלו אפשרו לראשונה •

-מיצרנים קטנים רבים ואפשרו לייצר רשת חשמל חכמה 

)SMART GRID ( אנרגיה מתחדשת"ממקורות של "–

wind powered, solar poweredוכד'

 ,Hydro electric–בשילוב עם מקורות אנרגיה מסורתיים , זאת•

Nuclear, Fossil energy.



הגדרות

)  הולכה וחלוקה(אספקה , רשת חכמה הינה רשת המשלבת ייצור•

לאביזרי המדידה  , המקושרת בתקשורת דו כיוונית למערכות, וניהול

איכות ואמינות האספקה, רציפות, וללקוחות לצורך העלאת יעילות

רשת חכמה מאפשרת זיהוי מהיר ומדויק של תקלות ומאפשרת תגובה  •
מהירה לאספקה לא סדירה

ICT-רשת חכמה משלבת בתוכה טכנולוגיות תקשורת ומידע מתקדמות  •

, שמאפשר וויסות בהולכת הרשת, לצורך קבלת מידע על היקפי הצריכה המשתנים

המשמש לקביעת החיובים התקופתיים, ולצורך קבלת מידע על הצריכה בפועל



תצורה עקרונית

Generation

Transmission Distribution

Customers

Control Center

רשת 
משותפת

two-way communication

sensing

Automation

הולכה חלוקה

ייצור לקוחות

ניהול



ייצור מבוזרצריכה דינמית

דרישה לאמינות
רציפות
איכות

דרישה לרווחיות

אילוצים

דרישה לנגישות מרוחקת
לשליטה•
לנתונים •

דרישה להגנה מפני 
תקיפות סייבר



משמעויות סייבר

משטח תקיפה רחב מאוד הכולל כמות עצומה של מידע•

תלות גבוהה מאוד בתקשורת זמינה ואמינה•

הרשאות נרחבות ואמצעי גישה לגורמים רבים •

גישה פיזית ולוגית להרבה מאוד נקודות גישה ברשת•

ורמת אבטחה שונה, פרוטוקולים שונים, קישור בין מערכות בעלות אופי שונה•

ורמות ידע שונות בסייבר , תפיסות, ניהול משותף על ידי גופים שונים בעלי גישות•

מורכבות גבוהה בזיהוי וטיפול בתקיפה•



משטח התקיפה

בין מערכות לצרכנים, בין מערכות למערכות אחרות, רשתות בין מערכות למרכז-קישוריות•

הספקים ונותני שירות לרשת האינטרנט, דרך חיבורי היצרנים-סיכון לגישה לא מורשית  •

באמצעות רשת האינטרנטIOT/IIOTכולל (דרך קישור רכיבי חישה ומדידה -סיכון לגישה לא מורשית  •

כולל  (מצד כל אחד מהגורמים המקושרים , לרשת המשותפת הדו כיוונית-סיכון לחדירה לא מורשית  •
)חדירה פיזית

סיכון לפגיעה בביצועי וזמינות הרשת•

מזדמן או מכוון שיגיע לשרתי הבקרה סיכון לחדירת קוד זדוני •
מכיוון הקישור לרשת האינטרנט 



פרוטוקולים וסטנדרטים

IEC-61850

Open Smart Grid Protocol (OSGP)

Europeanפותח על ידי • Telecommunications Standards Institute (ETSI)

: אבטחת העברה אמינה ויעילה של מידע בקרה ושליטה מרכיבי רשת חכמה שונים כגון•

ציוד בקרת עומס  , פאנלים סולריים, מונים חכמים

שאינו תלוי מדיה ולכן יכול לתמוך גם בציוד עתידיISO/IEC 14908מבוסס על •

)(IEDתקן שפותח עבור תחנות משנה לאספקת חשמל לצורך שליטה ובקרה על רכיבים אלקטרוניים חכמים •
תוך ניהול מרכזי , התקן מאפשר תאימות בין רכיבים מיצרנים שונים גם ברמת הממשק וגם ברמת כל הרכיב•

של הרכיבים למודל משותףאבסטרקצייהמבוסס על •

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute


תקיפהוקטורי

יכולות השליטה והבקרה ויכולות המדידה, פגיעה ביכולות הניטור•

השפעה על הרשת מבחינת ביצועים וזמינות•
פגיעה ברשתות התקשורת•
פגיעה בפרוטוקולי הבקרה והשליטה•

פגיעה ברכיבי השליטה הבקרה והחישה•

שינוי ערכי מדידה וניטור•

הפעלת המערכות ללא הרשאה באופן שיגרום  •
להשבתה או לנזק



תפיסת המענה לאיומים



מענים

תאימות לתקנים ויצירת רמת אבטחה בכל הרכיבים והמערכות המשתתפות ברשת•

יצירת פורומים וקבוצות עבודה משותפות•

שיתוף ושילוב גורמים ברמת המדינה בנתונים ניתוח אירועים ובניהול אירועים•

-IEDהקשחת השרתים התחנות הבקרים ורכיבי ה•

) כולל חתימת זמן ניטור תקינות(שימוש בהצפנה ברשתות •

שימוש בהצפנה לחומר רגיש•

כולל  (כולל ניטור התהליך התפעולי  OTו ITמערכות ניטור סייבר המשלבות ניטור מערכות •
)BIG DATAניתוח 



סביבה וזמן, מימוש מערכות מתקדמות לניהול משתמשים והרשאות על פי צורך•

ואביזרי קצה חכמים בעלי יכולת   PLC,RTU,Embedded-PC(שימוש ברכיבי בקרה •
הגנה או הקשחתם

בעלי יכולת הגנהICSשימוש בפרוטוקולי •

הכנת מערכות גיבוי והתאוששות•

מענים

התקנת מערכות הגנת סייבר לניטור רכיבי הרשת והבקרה וניהולם באופן מאובטח •

שימוש בפתרונות חד כיוניים חכמים גם ברמת הרשת וגם ברמת השרתים והתחנות•

שקיפות והבנה מלאים  תאפשר , אינטגרציה מלאה בין מערכות הגנת הסייבר למערכות הבקרה•

תעבורת הבקרה ואירועי הבקרה, מערכות ניטור הסייבר בכל הקשור למערכות הבקרהשל 



Smart Gridרשת חשמל חכמה 
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חכמהחשמל מעני סייבר לרשת 
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!?שאלות

! תודה רבה על ההקשבה


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

