اولویت های تحقیقاتی صنعت برق منطقه ای استان کرمان سال 1396

.1

بشسسي فٌي ٍ التػادي سٍضْاي دٍس كشدى حيَاًات ،لطؼات ّاديّ ،اديْاي گشافيتي ٍ  ...اص تجْيضات پست

ّاي بشق ٍ خطَط

فطاسلَي با سٍيكشد هطالؼِ سٍش ّاي اجشايي دس سايش كطَسّا
.2

بشسسي سطح اتػال كَتاُ ضبكِ بشق كشهاى ٍ اسائِ ساّكاس جْت كاّص آى

.3

بشسسي تجشبي تاثيش گشد ٍ غباس هحيطي بش ػولكشد يک آسايِ فتٍَلتاييک با دس ًظش گشفتي تاثيش سٌذبالست دس استاى كشهاى

.4

تطخيع ًَاحي بِ هٌظَس هؼادلساصي ديٌاهيكي سيستن لذست هبتٌي بش اًذاصُ گيشي ّوضهاى ٍ تكٌيک ّاي دادُ كاٍي

.5

بشسسي فٌي ٍ التػادي ًيشٍگاُ حشاستي خَسضيذي ّوشاُ با رخيشُ ساص حشاستي دس استاى كشهاى

.6

بشسسي سٍضْاي ًَيي ايوٌي ٍ بْذاضت حشفْاي (  )HSEحَصُ اًتمال بشق دس كطَسّاي تَسؼِ يافتِ ٍ اسائِ ساّكاسّاي ػولي با دس ًظش
گشفتي ضشايط هَجَد دس ايشاى

.7

بشسسي ػلت ًاهتؼادلي جشياى دس كابلْاي هَاصي بِ سوت  20كيلٍَلت تشاًسفَسهاتَسّاي فَق تَصيغ ٍ تاثيش احتوالي آى دس هيضاى
خشابي سشكابل ّا ٍ ػولكشد ًادسست سلِ ّا دس صهاى ػبَس جشياى اتػال كَتاُ ٍ اسائِ ساّكاس

.8

سبات تؼويشكاس پست  230KVدس حالت بشلذاس

.9

ساخت دستگاُ تطخيع  onlineغحت ػولكشد سشكابل  20كيلٍَلت

 .10طشاحي ٍ ساخت سَئيچ اتَهاتيک تؼَيض كاًال هخابشاتي
 .11كاًكس پشتابل هجْض بِ تجْيضات هخابشاتي ٍ اسكادا غٌؼت بشق
 .12طشاحي ٍ ساخت سيستن تشكيبي ايًَت سكَسدس ٍ پٌجشُ آالسم
 .13طشاحي سيستن َّضوٌذ جْت جلَگيشي اص سشلت ٍ آسيب سساًذى بِ دكل ّا ٍ تجْيضات خطَط فطاسلَي
 .14اهكاى سٌجي ساخت دستگاّي جْت تؼييي هحل دليك (پاسگي ،لطؼي) دس ّادي ّاي خطَط َّايي
 .15كاّص هماٍهت سيستن صهيـــي بشاي دكل ّاي خطَط اًتمال دس هٌاطك غخشّاي (اسائِ سٍضْاي جذيذ)
 .16طشاحي ٍ ساخت بَضيٌگ ّاي ديَاسي اًتمال ٍ فَق تَصيغ بشاي هٌاطك خاظ
 .17بشسسي اثش خطاّاي حاالت گزسا ضبكِ بش هَلذّاي همياس كَچک بِ هٌظَس پيذا كشدى ػاهل خشٍج ًاگْاًي ٍ هكشس آًْا دس ضبكِ بشق
كشهاى ٍ اسائِ ساّكاس بشاي سفغ هطكل
 .18بشسسي كاسبشدي دٍ سٍش اًذاصُگيشي  fall of potential ٍ surge impedanceدس تؼييي اًذاصُ هماٍهت صهيي دكل
فطاسلَي
 .19بشسسي كاسبشدي استفادُ يا ػذم استفادُ اص ضاخک ّاي بشلگيش ًػب ضذُ بش سٍي بَضيٌگ ّاي تشاًس ّا با ٍجَد ًػب بشلگيشّا
 .20طشاحي ٍ ساخت دستگاُ تطخيع ٍضؼيت اتػال است تجْيضات بِ هص صهيي پست دس حال بْشُ بشداسي
 .21بشسسي لابليت اطويٌاى ٍ تخويي ػوش همشّْاي سيليكَى سابش خطَط اًتمال ٍ فَق تَصيغ استاى كشهاى
 .22طشاحي ٍ ساخت دستگاُ لابل حول لشائت فايل ّاي اًشطي اص كٌتَسّاي باصاس بشق
 .23بشسسي تاثيش هضاسع بادي بش پايذاسي ٍلتاط ضبكِ استاى كشهاى

ّاي

