
  شرکت توزیع برق استان یزد 96عناوین اولویت هاي تحقیقاتی سال 
  زیرمحور  محور  عنوان اولویت  ردیف

1 
تعیین الزامات کیفیت توان قبل از احداث انشعاب از 

 سوي مشترکین صنعتی
 کیفیت توان شبکه هاي توزیع برق توزیع

٢ 
) الگوي مصرف(تعیین رابطه دما و پیک بار و مصرف

 یزددر استان 
 توزیع

هاي   پایش و کاهش تلفات شبکه
 توزیع برق

٣  
ترانسفورماتور ، (تعیین نقش هریک از اجزاي شبکه 

برافزایش ) شبکه فشار متوسط، شبکه فشار ضعیف
 کاهش تلفات شبکه/

 توزیع
هاي   پایش و کاهش تلفات شبکه

 توزیع برق

۴  
سازي و ساخت تغییر دهند تپ  طراحی، شبیه
 با استفاده از کلیدهاي الکترونیک قدرتترانسفورماتور 

 توزیع
مطالعات، بهبود و بهینه سازي 
 ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع

۵  
طراحی و ساخت سیستم کنترل مکانیزه دمایی 

 ترانسفورماتورهاي قدرت
 توزیع

هاي   افزایش قابلیت اطمینان شبکه
 توزیع برق

 توزیع آسیب شناسی شبکه توزیع در مقابل حوادث طبیعی  ۶
هاي   پایش خطوط و تجهیزات شبکه

 توزیع نیروي برق

٧  
بررسی عمر مفید تجهیزات برق در مناطق مختلف 

 استان یزد
 توزیع

هاي   پایش خطوط و تجهیزات شبکه
 توزیع نیروي برق

٨  
طراحی و ضعیت شبکه هاي توزیع برق استان یزداز 

و مقایسه با وضعیت 1404دید بهره برداري براي 
 مطلوب

 توزیع
هاي   پایش خطوط و تجهیزات شبکه

 توزیع نیروي برق

٩  
تعیین میزان اثرگذاري عوامل موثر بر تغییرات بار در 

 حوزه هاي شرکت توزیع نیروي بــــــرق یزد
 توزیع

هاي   پایش و کاهش تلفات شبکه
 توزیع برق

١٠  
بررسی نقش کابل خودنگهدار بر ظرفیت خازنی 

 متوسطخطوط فشار ضعیف و فشار 
 توزیع

هاي   پایش و کاهش تلفات شبکه
 توزیع برق

١١  
تعیین ضریب همزمانی تعرفه هاي مختلف و ترکیبی 

از تعرفه ها در جهت تعیین ظرفیت بهینه پستهاي 
 توزیع

 توزیع
هاي   پایش و کاهش تلفات شبکه

 توزیع برق

١٢  
ارائه راهکار فنی وعلمی مناسب جهت جلوگیري از 

 اي صنایع فوالد به شبکهانتقال بار ضربه 
 کیفیت توان شبکه هاي توزیع برق توزیع

١٣  
طراحی سیستم ارت منطقه اي استان یزد مبتنی بر 

 مشخصات اقلیمی و زیست محیطی هر منطقه
 توزیع

حفاظت شبکه هاي توزیع نیروي 
 برق



١۴  
تعیین ضریب فرسودگی براي هر منطقه جهت 

 تخصیص بودجه اصالح و بهینه سازي هر منطقه 
، مطالعات کالن انرژي
 اقتصادي و مدیریتی

مطالعات اقتصادي در مورد لزوم 
 گسترش شبکه سراسري

١۵  
استفاده از سیستم هاي اولترا سونیک جهت جلوگیري 

 از پرنده زنی در ترانس هاي توزیع برق
، کالن انرژي مطالعات

 اقتصادي و مدیریتی

ارزیابی فنی و اقتصادي به کارگیري 
ها و یا راهکارهاي مختلف  تکنولوژي
 هاي تولید، انتقال و توزیع در بخش

١۶  
ارائه الگوهاي ارتباطی براي حداکثر انعطاف پذیري 

 طرف تقاضا
، مطالعات کالن انرژي
 اقتصادي و مدیریتی

تبادل خدمات مشترکین، همکاري و 
 اطالعات توزیع و مشترکین

١٧  
طراحی سیستم ذخیره سازي بعنوان پشتیبان سیستم 

فتوولتاییک منطقه ویژه پدافند غیر عامل در استان 
 یزد

هاي نو و   انرژي
 تجدیدپذیر

سازي   تولید برق با استفاده از ذخیره
 انرژي

١٨  
پتانسیل سنجی اقلیمی استان یزد جهت توسعه 

 هاي ذخیره ساز زیست محیطیوطراحی سیستم 
هاي نو و   انرژي

 تجدیدپذیر
سازي   تولید برق با استفاده از ذخیره

 انرژي

١٩  
طراحی و پیاده سازي یک میکروگرید با تعداد 
 مشترکین محدود به صورت پایلوت در استان یزد

هاي نو و   انرژي
 تجدیدپذیر

ریزي توسعه شبکه توزیع در   برنامه
 تجدیدپذیرکنار منابع انرژي 

٢٠  
آنالیز مکان و ظرفیت بهینه پستهاي فوق توزیع 

 باتوجه به قیود مرتبط
 عمومی

هاي نرم افزاري کاربردي  سیستم
 صنعت برق

٢١  
اثرات مشترکین فوالد بر کیفیت برق شبکه توزیع 

 برق استان یزد
 عمومی

هاي نرم افزاري کاربردي  سیستم
 صنعت برق

٢٢  
فرآیند توزیع شده بودجه با تدوین و بهینه سازي 

هدف کنترل تجمیعی پروژه هاي پیش بینی شده و 
 وحدت رویه در مورد روند اختصاص بودجه

 عمومی
هاي نرم افزاري کاربردي  سیستم

 صنعت برق

٢٣  
چارچوب هاي قانونی براي توسعه شبکه هاي 

 هوشمند
 مطالعات حقوقی عمومی

 


