اولویت های تحقیقاتی سال  1398شرکت توزیع برق استان گلستان
سدیف

ػٌَاى اٍلَیت

هحَس اغلی

اّذاف هَسد اًتظاس ٍ هحػَل ًْایی طشح

تا تَجِ تِ افضایص هػشف دس سال ّای اخیش ٍ ّوچٌیي
اػوال خاهَضی دس ضثىِ ّای فطاس هتَسط  ،تٌص ّای
صیادی ّن تشسٍی ضثىِ ّای تَصیغ ایجاد ضذُ ٍ ّن
هَجة ًاسضایتی ّای اجتوایی گشدیذُ است لزا چٌاًچِ
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طشاحی ٍ ساخت دستگاُ هحذٍد وٌٌذُ تَاى َّضوٌذ
جْت وٌتشل هػشف هطتشویي دیواًذی

وٌتشل ضثىِ
ّای تَصیغ
ًیشٍی تشق

تتَاى اص خاهَضی ّای هطلك جلَگیشی ًوَد الذام هْوی
غَست خَاّذ گشفت لزا دس هَالغ تحشاًی وِ چاسُ ای جض
اػوال خاهَضی دس تشًاهِ ًخَاّذ تَد هی تَاى تا هحذٍد
ساصی هػشف هطتشن تطَسی وِ اص حذالل ّای ٍسایل
سشهایطی (هثال پٌىِ ٍ یخچال ٍ یا  )....دس حذ جشیاى
هجاص (تا هحذٍدساصی دس وٌتَس ّای تشق ) استفادُ ًوایذ
اص تٌطْای پیص سٍ واست ٍ تِ اّذاف اضاسُ ضذُ دس
ستَى تؼذی دست یافت.

ضٌاسایی ٍ اٍلَیت تٌذی ػَاهل تشٍص اتػالی خطَط فطاس
2

هتَسط استاى گلستاى دس ضشایط هحیطی هٌطمِ ٍ اسائِ
ساّىاسّای هٌاسة طشاحی ٍ تْشُ تشداسی جْت افضایص
پایذاسی ضثىِ
تشسسی اثشات گشدٍ غثاس ٍ سیضگشدّا دس هٌطمِ گویطاى ٍ
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گٌثذ تش پایذاسی خطَط تَصیغ اًشطی الىتشیىی ٍ لاتلیت
اطویٌاى ضثىِ ٍ اسایِ ساّىاسّای ػولی ٍ التػادی
جْت هماتلِ تا ایي پذیذُ
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اسائِ ساّىاسّای ػولی ٍ التػادی دس تفىیه تلفات فٌی
ٍ غیشفٌی ضشوت تَصیغ ًیشٍی تشق استاى گلستاى

ویفیت تَاى

 -1تحلیل ًَع اتػالی ّا تا تَجِ تِ ضشایط اللیوی تِ

ضثىِ ّای تَصیغ تفىیه هذیشیت ّا  -2اسائِ ساّىاس هٌاسة دس طشاحی ٍ
تشق

تؼویشات پیطگیشاًِ جْت واّص خاهَضی ّا

دالیل اٍلَیت داضتي

تا تَجِ تِ افضایص هػشف دس سال ّای اخیش ٍ
ّوچٌیي اػوال خاهَضی دس ضثىِ ّای فطاس هتَسط
 ،تٌص ّای صیادی ّن تشسٍی ضثىِ ّای تَصیغ ایجاد
ضذُ ٍ ّن هَجة ًاسضایتی ّای اجتوایی گشدیذُ
است لزا چٌاًچِ تتَاى اص خاهَضی ّای هطلك
جلَگیشی ًوَد الذام هْوی غَست خَاّذ گشفت لزا
دس هَالغ تحشاًی وِ چاسُ ای جض اػوال خاهَضی دس
تشًاهِ ًخَاّذ تَد هی تَاى تا هحذٍد ساصی هػشف
هطتشن تطَسی وِ اص حذالل ّای ٍسایل سشهایطی
(هثال پٌىِ ٍ یخچال ٍ یا  )....دس حذ جشیاى هجاص (تا
هحذٍدساصی دس وٌتَس ّای تشق ) استفادُ ًوایذ اص
تٌطْای پیص سٍ واست ٍ تِ اّذاف اضاسُ ضذُ دس
ستَى تؼذی دست یافت.

تٌَع آب ٍ َّا دس استاى گلستاى ضاهل دضت  ،تیاتاى
 ،جٌگل ٍ وَّستاى تاػث تشٍص اتػالی ّای هتٌَع دس
استاى ضذُ است .
تا ػٌایت تِ ضشٍع دٍسُ ون آتی دسیاچِ خضس ٍ پسشفت

افضایص لاتلیت

ّوشاّی دفتش تحمیمات جْت اسائِ ساّىاسّا ٍ ضیَُ ّای آب ٍ دس ًتیجِ تیاتاًی ضذى هٌطمِ هتاسفاًِ تا پذیذُ

اطویٌاى ضثىِ

ًَیي دس طشاحی ٍ استفادُ اص تجْیضات هتٌاسة تا هیضاى

ًطست گشد ٍ غثاس تش سٍی تجْیضات ٍ فشاٍاًی

ّای تَصیغ تشق

آلَدگی هٌطمِ

خاهَضی ّای ًاخَاستِ هَاجِ ّستین دس ًتیجِ اص

پایص ٍ واّص

هطخع ًوَدى ضاخع تلفات تِ تفىیه فٌی ٍ غیشفٌی

اّویت خاغی تشخَسداس است
تلفات ضثىِ ّای تِ هٌظَس تؼییي سْن تلفات ّش یه ٍ تؼییي اٍلَیت ّای
تَصیغ تشق

سشهایِ گزاسی دس ّش تخص

ضٌاسایی هیضاى تلفات فٌی ٍ غیشفٌی ٍ تؼییي سْن
ّش یه اص تلفات ضشوت تِ هٌظَس ّذف گزاسی

5

6

تؼییي ًمطِ هطلَب تلفات دس ضشوت تَصیغ ًیشٍی تشق
استاى گلستاى اص ًمطِ ًظش فٌی ٍ التػادی

پایص ٍ واّص

هطخع ًوَدى ًمطِ هطلَب ضاخع تلفات دس استاى

تلفات ضثىِ ّای

گلستاى تا تَجِ تِ ضاخع ّای جغشافیایی  ،فٌی ٍ

تَصیغ تشق

التػادی
 -1اسائِ دستَسالؼول تشای ساخت پایِ ّای تتٌی جذیذ

تشسسی ػلل فشسَدگی پایِ ّای تتٌی دس ضشایط هختلف

پایص ٍ واّص

اللیوی استاى گلستاى ٍ اسائِ ساّىاسّایی جْت

تلفات ضثىِ ّای

پیطگیشی اص آى

تَصیغ تشق

تستِ تِ هٌاطك اللیوی  -2پیص تیٌی ساّىاسی جْت
حفظ ٍ واّص سشػت فشسَدگی دس تیشّای هَجَد -3
واّص ّضیٌِ ّای تؼویش ٍ ًگْذاسی

ضٌاسایی ًمطِ هطلَب تلفات دس استاى گلستاى تِ
هٌظَس ّذف گزاسی هٌاسة
 -1جلَگیشی اص فشسَدگی پایِ ّای تتٌی دس هٌاطك
ضَسُ صاس -2واّص ّضیٌِ ّای تؼَیض پایِ ّای
تتٌی  -3افضایص ایوٌی

آسیة ضٌاسی ػلل اجتواػی افضایص استفادُ اص تشق ّای پایص ٍ واّص
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غیش هجاص دس هٌاطك هختلف ضْشستاى آصادضْش ٍ اسائِ

تلفات ضثىِ ّای

ساُ حل ّای ػولی تا سٍیىشد واّص پذیذُ سشلت اًشطی

تَصیغ تشق

هذیشیت اًشطی سوت تماضا تا دس ًظش گشفتي پتاًسیل
رخیشُ وٌٌذُ ّای هخاتشاتی تَصیغ ضذُ دس ضثىِ تَصیغ

واّص سشلت اًشطی

واّص تلفات

هطالؼات ٍ تَسؼِ
تْیٌِ ضثىِ ّای

واّص تاس هاوضیون ضثىِ

پیه سایی

تَصیغ تشق
اهشٍصُ اسصش تسیاسی اص ضشوت ّا تِ خػَظ ضشوت
-1تِ هذیشاى جْت اتخار تػوین تْیٌِ دس صهیٌِ چگًَگی
تخػیع هٌاتغ اًساًی ،ضٌاسایی ٍ حفظ آًْا ووه هی
وٌذ-2 .تِ هذیشاى هٌاتغ اًساًی اهىاى اًذاصُ گیشی هیضاى
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حساتذاسی هٌاتغ اًساًی ٍ لضٍم هحاسثِ اسصش سیالی
ًیشٍی اًساًی دس داسایی ّای ضشوت

هطالؼات والى
اًشطی ,التػادی
ٍ هذیشیتی

اثش تخطی ًیشٍی اًساًی سا هی دّذ -3تِ وٌتشل ًیشٍی
اًساًی تِ ػٌَاى داسایی ووه هی وٌذ وِ تتَاى هطخع
وشد وِ آًْا داسایی ّایی ّستٌذ وِ لذسداًی وشدُ آًْا سا
تٌثیِ وشدُ ٍ یا اص آًْا هحافظت ًوَد -4دس هَسد ّضیٌِ
ّایی وِ هٌاتغ اًساًی تِ ساصهاى تحویل وشدُ اًذ ٍ دس
هَسد سَدی وِ ًاضی اص سشهایِ گزاسی سٍی آًْاست
اطالػات همایسِ ای هی دّذ.

ّای خذهاتی تا حذ صیادی تِ داًص ٍ هْاست ّای
ًیشٍی اًساًی آًْاست ،پس ًیشٍی اًساًی همذم تش
سشهایِ ٍ هستمل اص آى است .صیشا اسصش افضٍدُ
سشهایِ هَجَد تاتغ هیضاى داًص ٍ هْاست ًیشٍی
استفادُ وٌٌذُ اص آى هی تاضذ ،تٌاتشایي هٌاتغ اًساًی
دس همایسِ تا سشهایِ ،هوتاص تش ٍ تشتش تَدُ ٍ هستحك
تَجِ تیطتشی است .دس ایي پشٍطُ تِ تحث اثشتخطی
ًیشٍی اًساًی  ،وٌتشل ًیشٍی اًساًی تا تطَیك ٍ
تٌثیِ  ،حفاظت اص ًیشٍی اًساًی ٍ ّضیٌِ ّای ًیشٍی
اًساًی هی پشداصد ٍ تِ هذیشاى جْت اتخار تػوین
تْیٌِ دس صهیٌِ چگًَگی تخػیع هٌاتغ اًساًی،
ضٌاسایی ٍ حفظ آًْا ووه هی وٌذ.

