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2022נובמבר 

מניית אנרגיה ובדיקות מערכות חדשניות

: מציג

אריה אספורטס



☺נעים להכיר 

,אריה אספורטס

מהנדס מחשבים בעל תואר שני במנהל עסקים

י"חח–סייבר ותקשורת תפעולית בחטיבת שירותי הרשת , מנהל יחידת תקשוב

אורות רבין  כ"בתחה1990בשנת י"בחחהחל לעבוד 

ותקשורת תפעולית  סייבר , מנהל את מערך התקשוב2002משנת 

הרשתבחטיבת 

2022נובמבר 
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1

כיווני בין כל -אשר מבוססת על העברת מידע דו , אמינה ויעילה יותר, רשת חשמל מתקדמת•
מערכות בקרה , מאפשרת שילוב יעיל של מקורות ייצור מבוזרים ומתחדשים, מרכיבי המערכת
ומידע מתקדמות

2

ולהגדיל את יעילותה לחשמל לבין יכולת הייצורהביקושיםמטרת הרשת החכמה היא להתאים בין •
כיווני בין כל  -את בטיחותה ואת אמינותה  באמצעות מעבר מידע דו, של רשת החשמל הארצית

מרכיבי הרשת

3
אופטימלי ויאפשר  באופן, כגון שמש ורוח, תאפשר שילוב מיזמי ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים•

שליטה ובקרה על העומסים והבטחת אמינות ואיכות גבוהות, ניהול נכון של הייצור הארצי

4
במערכתהביקושיםמעודדת את צרכני החשמל לקחת חלק פעיל בניהול •

SMART GRID–רשת חכמה 
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NIST Conceptual Model

Seven domains

Two Networks

• Secure Communications

• Electricity
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Smart Grid Conceptual Model

Markets

Operations

Secure Communication Flows

Electrical Flows

Domain

Service 

Provider

Transmission  

Source:  NIST Smart Grid Framework 4.0

Distribution

Generation including DER

Custome

rCustomer

Intensive use of secure IT communications

IT: applications connected to the Internet

OT: applications managing grid assets and 

absolutely not connected to the Internet
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אתגרים ברשת חכמה

בקרים ומונים חכמים מבוססי תקשורת  

העברת הנתונים מציוד הקצה אל שרתי היישום דרך אוסף של רשתות  
(לאיומי אבטחה רבים" רשת החשמל החכמה"חשיפה של )תקשורת 

חשיפה לאיומי סייבר

בקרה והפעלה מורכבים ומסובכים יותר, בדיקות



מערכות שליטה ובקרה חכמות  

20216מרץ 

ש דיגיטאלית"תחמ•

מערכת לניטור איכות החשמל•

מניה חכמה–ח"מו•

(ADMS)פיקוח חלוקה •

(TMS)פיקוח הולכה •



מערכת לניטור איכות החשמל

2022נובמבר 

IEC AZURE

Internt

:כישורי הבודק 

כיול בקר איכות חשמל1.

חיבור חשמלי למתקן2.

בדיקת פרמטרים חשמליים3.

:הבודק החדש -כישורים נוספים הרשאות חשמליות/ הסמכות 4.

בדיקות תקשורת נתונים/הגדרה1.

בדיקות תקשורת סלולארית/הגדרה2.

אבטחת מידעבדיקות /הגדרה3.

בדיקות איכות פרמטרים חשמליים ותקשורת4.

FW

בקר
סלולאר



תחנת משנה דיגיטאלית

2022נובמבר 

:הבודק החדש -כישורים נוספים 

61850בדיקות תקשורת /הגדרה1.

בדיקות אבטחת מידע/הגדרה2.

בדיקת פרמטרים תקשורת ואיכות3.

GPSהגדרה / התקנה 4.

זיכוי רכיבים ומערכות5.

:כישורי הבודק 

הגנות/ כיול בקרים 1.

בדיקת פרמטרים חשמליים2.

הרשאות חשמליות/ הסמכות 3.



מניה חכמה–ח"מו
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:הבודק החדש -כישורים נוספים 

קושחהבדיקות 1.

(PLC, סלולאר)בתקשורת הבנה מעמיקה 2.

הכרה ועבודה עם מפתחות הצפנה3.

מ"ואהדרכות והסמכות בתקשורת ,הכשרות4.

FWבדיקה / התקנה5.

זיכוי רכיבים ומערכות6.

:כישורי הבודק 

התקנת מונים1.

בדיקת פרמטרים חשמליים2.

הרשאות חשמליות/ הסמכות 3.



ADMS-פיקוח חלוקה 
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מערכת מתקדמת לניהול ושליטה על רשת החלוקה

2022נובמבר 



ADMS-פיקוח חלוקה 
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מטרת הפרויקט

אזוריות במערכת ארצית מתקדמת לניהול   DMSמערכות6החלפת 

שתאפשר מענה הולם לצרכים הקיימים  , ושליטה על רשת החלוקה

ולצרכים  ( סייבר, רכב חשמלי, אגירה, מתקני ייצור מבוזרים: כגון)

.  לרשת חכמהי"חחי מפת הדרכים של "עתידיים עפ

תכולת הפרויקט

ג  "רשת מ

(ארצי)

נגב   

חיפה

גליל גולן

חדרה 

והעמקים

ד

ן

שרון

ירושלים     

שפלה

חיפה 

והצפון

דן  

והחוף

ירושלים  

והנגב

דן

באר שבע

מחוזות 5

(ש"ב)אזורים ונפה20

DMS מרכזי 6

אגפים3

נפות9

ADMS מרכזי 2

חיפה

ד

ן

חיפה

דן

ירושלים

צפון

דרום

באר שבע

באר שבע

מרכזי 6

DMS

DMS

DMS

DMS

DMS

DMS

נ"מרשת 

(מרכז ביצוע)

תומכת בשינוי מבני' מע



ADMS-פיקוח חלוקה 
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DMS-הווה CADOPS-עבר 



ADMS-פיקוח חלוקה 
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עתיד 



ADMS-פיקוח חלוקה 
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מערכות ניהול תפעוליות

יחידות ייצוררשת הולכהרשת חלוקה  
עומסים ותקלות בהולכה

נ"מ+ ג "מ

ADMS
ניהול  
חלוקה

ע"מ

TMS
ניהול  
הולכה

מערכת
ייצור+

EMS
מנהל  

המערכת

נגה י"חח



ADMS-מ"מנחפרויקט 
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ניהול רשתות חלוקה ומערכות משיקות

הצגת רשת חלוקה במתח גבוה ונמוך  •
ניהול רשת חלוקה במתח גבוה     •

פיקוחי חלוקה
משני+ ראשי 

השגחהמוקדי 

נ"מ+ ג "מ

ADMS

מערכת 
ניהול  
חלוקה

הצגת רשת חלוקה במתח גבוה ונמוך•
ניהול רשת חלוקה במתח נמוך •

ניהול ציודי הרשת

מונים חכמים

RESPONDER

שביט/מגדלור

מזג אויר

ניהול לקוחות

ניהול  

עבודות  

SAP-HRברשת

ה"מנ

TMS

Cyber

ניהול  

ייצור  

החשמל

CS



סיכום
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:כישורי הבודק 

הגנות/ כיול בקרים 1.

בדיקת פרמטרים חשמליים2.

הרשאות חשמליות/ הסמכות 3.

:כישורי הבודק החדש 

בדיקות תקשורת נתונים/הגדרה•

בדיקות תקשורת סלולארית/הגדרה•

בדיקות אבטחת מידע/הגדרה•

(מ"א)זיכוי רכיבי מערכת •

בדיקות איכות פרמטרים חשמליים  •
ותקשורת

61850בדיקות תקשורת /הגדרה•

GPSהגדרה / התקנה •

תוכנות, ניידים: כלי בדיקה מתקדמים•

SCADA' מע, סייבר, תקשורת: הדרכות•

תקשורת, סייבר, הסמכות חשמל•

ראיה והבנה מערכתית•



תודה
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NIST Conceptual Model Domain: Generation with DER

Generation

- Non-renewable, non-variable

- Renewable / non-variable

- Renewable / variable

- Customer Resources

Distributed Energy Resources

- Installed anywhere

- Can be small to large sized, 

generally less than < 20 MW

- Rapid response

- If source and storage combined, 

can replace the grid connection
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Generation

Including DER

Transmission

  

Markets

Operations

Wind

Hydro Coal

Solar

Nuclear

Gas

Geothermal Pumped

Storage

Biomass
Control Measure Protect

  

Record

Internal Communication Flows

Electrical Flows

Domain

External Communication Flows

Storage

Source:  NIST Smart Grid Framework 4.0

Service 

Provider

Distribution
Customer
Customer


