
 6931اولویتهای تحقیقاتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در سال  عناوین
 مطالعه و بررسی میزان اشباع سی تی های جریان در مشترکین دیماندی و تأثیر آن در میزان ثبت انرژی و مبالغ ریالی -1
 های کیفیت توان شبکه توزیع برقافزایش مولفهکارهایی در جهت ( و ارائه راهFull Loadمطالعات هارمونیکی فیدرهای توزیع بحرانی) -2

نده صنایع کمطالعه و بررسی چگونگی جزیره ای شدن و تشکیل ریز شبکه در منطقه صنعتی جی و تشکیل یك میکروگرید در منطقه با استفاده از تولیدات پرا -3

 و کارخانه جات منطقه در زمان اوج بار

 performance improvement of shunt activeاستفاده از کنترل پیش بین مبتنی بر مدل)بهبود عملکرد فیلتر اکتیو موازی با  -4
power filter by using model predictive control) 

 قرائت کنتورهای برق مشترکین از راه دور و ارائه اطالعات مصرف انرژی به شرکت توزیع و مشترک به صورت همزمان -5

 و اطالعات سامانه جامع بار و سامانه جامع مختلف GISطرح جامع بازیابی و بازآرائی شبکه بر اساس  -6

 بررسی عوامل خطاهای گذرا در فیدرهای فشار متوسط محدوده امور نواحی و ارائه راهکارهای رفع آن -7

 ارزیابی اقتصادی اجرای برون سپاری -8

 تلفات در محیط های هارمونیکیبررسی تاثیر خازنهای فشار ضعیف در بهبود  -9

 لمان ها مختلف شبکه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در میزان تلفات کلیاتعیین سهم  -11

 تعیین میزان هارمونیك جریان تولید شده و ضریب قدرت مشترکان خانگی تجاری وصنعتی در توزیع برق اصفهان -11

 توزیع در محیط های پرهارمونیكتعیین ضرایب اصالح برای میزان بارگذاری پست های  -12

 تهیه اطلس مقاومت مخصوص خاک وتعیین بهترین طرحهای تیپ برای سیستم اتصال زمین در شبکه توزیع برق شهرستان اصفهان -13

 (Zero Client)استفاده از ساختار مجازی سازی در سطح سخت افزار کاربران  -14

 (SOC)زمانپیاده سازی سامانه متمرکز مدیریت رخدادها در سطح سا -15

 نقشه راه نظام جامع منابع انسانی یمآسیب شناسی منابع انسانی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی و ترس -16

 GISطرح جامع حفاظت شبکه های فشار متوسط بر اساس  -17

 تحلیل اقتصادی حذف توان راکتیو در پست های فوق توزیع -18

 تست کیفیت افزایش و اولیه ولتاژ دیماندی مشترکین تست جهت ایمن کار راه ی ارائه و بررسی -19

 فیدر یك در توان ضریب افزایش و شبکه توان کیفیت هایمولفه بهبود جهت( توان ضریب اصالح سیستم)خازنی بانك با همراه پسیو فیلتر ساخت و طراحی -21

 توزیع بحرانی

 القایی موتور ترمز انرژی بازیابی با برقی های قطار برق مجزای شبکه تشکیل -21

 کوچك خورشیدی برق های سامانه حضور در ضعیف فشار شبکه از برداری بهره الزامات -22

 


