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 -١مقدمه
در طرح جامع  GISصنعت برق ،ﻧسخه هاي مختلف استاﻧدارد ﭘايگاه داده مكاﻧي صنعت برق در بخش اﻧتقال و فوق توزيع
تدوين و ابﻼغ شده است .در سالهاي اخير شركتهاي برق منطقه اي چندين بار ضرورت تدوين دستورالعمل كدگذاري
هستنده هاي تعريف شده در ﭘايگاه داده مكاﻧي صنعت برق را مطرح ﻧمودﻧد .اين موضوع در جلسات متعدد شوراي كميته
راهبري  GISصنعت برق در بخش اﻧتقال و فوق توزيع مطرح و در اولويت قرار گرفت.
در شركت مديريت شبكه برق ايران براي همسانسازي ﭘايگاه دادههاي صنعت برق و برقراري ارتباط با آنها ،يك
دستورالعمل كدگذاري توسعه داده شده است كه اين دستورالعمل كدگذاري در ساماﻧه  PGDSﭘيادهسازي شده است .از
آﻧجاييكه براي برقراري ارتباط سيستم  GISبا ديگر ساماﻧههاي تخصصي صنعت برق ﻧياز به كدگذاري همسان وجود
دارد و از طرف ديگر با توجه به اينكه دستورالعمل كدگذاري قابليت ارتقا براي اطﻼعات موجود در سيستم  GISرا دارد
لذا ميتوان با توسعه دستورالعمل كدگذاري موجود ،ارتباط ميان سيستم  GISو ديگر ساماﻧههاي تخصصي صنعت برق
را برقرار ﻧمود.
در دستورالعمل كدگذاري موجود ،شناسه يكتا براي هر هستنده صنعت برق ماﻧند مناطق ،ايستگاه ها ،خطوط و تجهيزات
تعريف شده است .شناسه يكتاي صنعت برق ،كدي متشكل از حروف ﻻتين و اعداد مي باشد .هدف از ايجاد شناسه يكتاي
صنعت برق ،كدگذاري يكسان و يكتا براي عناصر موجود در شبكه برق كشور مي باشد .هدف از تعيين اين شناسه ايجاد
روشي براي مشخص ﻧمودن يكتاي عناصر شبكه و ايجاد ارتباط آسان و بدون خطا بين كارگزاران شبكه و ﻧيز امكان
ارتباط مناسب و كارا بين ﻧرم افزارهاي مختلف مي باشد .اين شناسه ها در حال حاضر در سيستم ﭘايگاه داده شبكه برق
) ( PGDSﭘياده سازي شده است و اين ﭘايگاه داده مرجع منحصر به فرد تعيين شناسه يكتاي صنعت برق مي باشد.
در دستورالعمل كدگذاري موجود ،ابتدا ﻧحوه كدگذاري ايستگاه تعريف شده است .اﻧواع ايستگاههاي تعريف شده در اين
دستورالعمل شامل  (١ايستگاه )اﻧتقال ،فوق توزيع و توزيع( (٢ ،ايستگاه كشور همسايه (٣ ،ﻧيروگاه (٤ ،مركز ديسپاچينگ
و  (٥ﻧقاط اتصال مي باشد .كد ايستگاه بر اساس يك كد چهار رقمي به شرح ذيل تعريف شده است.
كد سه حرفي كد برق منطقه اي
 در حال حاضر  ١٦شركت برق منطقه اي وجود دارد كه براي هر شركت يك كد تك حرفي تعريف شده است
)ﭘيوست  .(١همچنين براي برون مرزي از حرف  Xاستفاده ميشود .در اين راستا سعي شده از حرف اول منطقه
استفاده شود مگر به ضرورت كه حرف دوم )براي خراسان( و يا حرف آخر )براي خوزستان( استفاده شده است.
 در مخفف سه كاراكتري ايستگاه ،دو كاراكتر اول حتما الفبايي هستند ولي كاراكتر سوم مي تواﻧد عدد باشد.
مثﻼ براي ايستگاه بعثت در شركت برق منطقه اي تهران ،شناسه آن  TBESو براي ايستگاه اهواز  ١در شركت
برق منطقه اي خوزستان ،شناسه آن  NAH1مي باشد .به همين ترتيب شناسه ايستگاه آگاراك در كشور
ارمنستان  XAGAخواهد بود.
 در مورد ﻧيروگاه ها از ﻧقطه ﻧظر شبكه ،واحدهاي ﻧيروگاهي متصل به يك ايستگاه شبكه ،جزو آن ايستگاه ديده
مي شوﻧد بنابر اين با همان كد ايستگاه ﻧاميده مي شوﻧد.
 در مورد ﻧقاط اتصال ،كدگذاري  Junctionهاي مخابراتي )ﻧقاط اتصال خارج از ايستگاه( هم مثل ايستگاه است.
با اين تفاوت كه شناسه سه حرفي آﻧها از حرف  Xو دو رقم تشكيل شده است .مثﻼ  TX05براي يك Junction
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واقع در منطقه تهران تعريف شده است .توجه شود كه فقط  Junctionهايي كدگذاري مي شوﻧد كه اﻧشعابي را
تشكيل ميدهند.
در اين دستورالعمل ،تجهيزات به دو دسته تجهيزات اصلي و مرتبط )فرعي( به شرح زير تقسيم ميشوﻧد:
 تجهيزات اصلي كه داراي كد مستقل ميباشند .اين تجهيزات به دو گروه زير تقسيم ميشوﻧد.
 oتجهيزات داخل يك ايستگاه ماﻧند تراﻧسقدرت كه يك كد هشت رقمي براي آﻧها تعريف شده است.
شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
 oتجهيزاتي كه دو ايستگاه را به هم متصل ميكند ماﻧند مدار )معادل خط در ساماﻧه  (PGDSيا
فيبرﻧوري كه يك كد يازده رقمي براي آﻧها تعريف شده است.
كد ايستگاه مقصد شمارﻧده كد سطح ولتاژ كد ايستگاه مبدا
 تجهيزات مرتبط كه خود به سه گروه زير تقسيم ميشوﻧد.
 oتجهيز مرتبط كه به يك تجهيز اصلي ايستگاه مرتبط است.
شمارﻧده

كد ﻧوع تجهيز مرتبط

كد تجهيز اصلي

كد گروه تجهيز عمومي
-

 oتجهيز مرتبط كه به يك تجهيز اصلي مدار يا فيبرﻧوري مرتبط است.
شمارﻧده

كد ﻧوع تجهيز مرتبط

كد تجهيز اصلي )ماﻧند مدار(

كد گروه تجهيز عمومي
-

 oتجهيز مرتبط )فرعي( كه يك كد هشت رقمي براي آن تعريف شده است.
شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه
در دستورالعمل كدگذاري موجود ،شناسه يكتا ،در دو حالت زير لخاظ شده است:
 شناسه كاركردي :اين شناسه جايگاه يك تجهيز را از لحاظ كاركرد در شبكه قدرت يا مخابرات مشخص ميكند.
درصورتيكه به هر دليل يك تجهيز ماﻧند تراﻧس قدرت شماره  ١ايستگاه بعثت عوض شود ،تجهيز بعدي كه
در اين جايگاه قرار ميگيرد باز هم داراي همين كد خواهد بود.
 شناسه فيزيكي :اين شناسه عﻼوه بر جايگاه تجهيز از لحاظ كاركرد ،خود تجهيز را ﻧيز از لحاظ فيزيكي ﻧشان
داده و در صورت تعويض فيزيكي آن ،تجهيز جايگزين داراي كد جديدي ميگردد .اين شناسه در ﭘايگاه داده
مكاﻧي صنعت برق تعريف شده است.
شمارﻧده چرخه حيات كد چرخه حيات
Yيا  Xيا N
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ﻻزم به توضيح است كه كدگذاري اﻧواع هستنده هاي صنعت برق ساماﻧه  PGDSمي باشد كه به صورت اتوماتيك
اﻧجام مي شود .اين كد توسط ﻧماينده شركت مديريت شبكه برق ايران در شركت برق منطقه اي مربوطه با استفاده از
ساماﻧه  PGDSتوليد و بايستي به عنوان ورودي ساماﻧه  GISقرار گيرد.
در اين گزارش ﻧحوه كدگذاري كليه هستنده هاي مكاﻧي و غيرمكاﻧي ويرايش چهارم استاﻧدارد ﭘايگاه داده مكاﻧي
صنعت برق در بخش اﻧتقال و فوق توزيع كه با الهام از دستورالعمل كدگذاري ساماﻧه  PGDSتعيين شده است ،در قالب
جداول  ١و  ٢ارائه مي شود .ﻻزم به توضيح است در مواردي كه كدگذاري ساماﻧه  PGDSﻧيز مشكل داشته است ،اين
دستورالعمل ﻧيز تصحيح شده است .ﻻزم به توضيح است كه جداول آبي رﻧگ ﻻيه هاي مشترك بين  PGDSو GIS
هستند و جداول ﻧارﻧجي رﻧگ تنها در  GISتعريف شده هستند.
درتدوين اين دستورالعمل ،ﻧكات زير مورد توجه قرار گرفته است:
 در صورتيكه تعداد ارقام شمارﻧده براي كدگذاري عوارضي كافي ﻧباشد بايستي بعد از اتمام اعداد از حروف
استفاده شود .به عنوان مثال براي تراﻧس جريان در هر ايستگاه دو رقم شمارﻧده در ﻧظر گرفته شده است ،در
صورتيكه در يك ايستگاه تعداد تراﻧس جريان سه رقمي شود بايستي ابتدا از عدد  ٠١تا  ٩٩و سپس از حروف
 Aتا  Zبه جاي اعداد )ماﻧند  AA ،2A ،A2و  (AZاستفاده شود.
 در خصوص تجهيزاتي كه در كدگذاري آﻧها از سطح ولتاژ استفاده ميشوﻧد و به چند سطح ولتاژ مرتبط هستند
بايستي كد باﻻترين سطح ولتاژ جهت كدگذاري استفاده شود.
 در صورتيكه در آينده سطح ولتاژهاي ديگري داخل كشور استفاده شود جدول  ٤به روزرساﻧي ميشود و حروف
 C ،B ،Aو  Dبراي اين جدول رزرو شده است.
 براي آن دسته از هستنده هاي غيرمكاﻧي كه ارتياط آﻧها با هستنده هاي مربوطه داراي ارتباط يك به يك مي
باشند ،همان كد هستنده اصلي براي كد هستنده فرعي تعريف شده است .به عنوان مثال براي هستنده تكه
مدار هوايي و تكه مدار زميني همان كد تكه مدار تعريف شده است.
 در مورد تجهيزاتي كه براي آﻧها بخش فاز ) (:R/S/Tدر ﻧظر گرفته شده است اين توضيح داده شود كه اگر هر
سه فاز در يك تجهيز قرار گرفته باشند )ماﻧند اكثر تراﻧسفورماتورهاي قدرت( ﻧياز به درج بخش فاز ﻧمي باشد.
 در صورت لزوم به ايستگاه توزيع هم كد داده ميشود .به عنوان مثال اگر واحد توليد ﭘراكنده ) (DGبه آن
متصل باشد .فرمت كد ماﻧند ايستگاه اﻧتقال و فوق توزيع و تفاوتي ﻧدارد.
اين مستند ﭘيش ﻧويس با همكاري شركت تواﻧير ،شركت مديريت شبكه برق ايران و داﻧشگاه صنعتي خواجه ﻧصيرالدين
طوسي و يك كارگروه تخصصي از شركتهاي برق منطقه اي خوزستان ،گيﻼن ،تهران و مازﻧدران تهيه و تدوين شده است.

 -٢تعريف شناسه يكتا ﺑراي هر هستنده
در ادامه شناسه يكتا براي هر هستنده مكاﻧي در جدول  ١و شناسه يكتا براي هر هستنده غيرمكاﻧي در جدول  ٢ارائه
شده است .ﻻزم به توضيح است كه براي هر شناسه در ستون اﻧتهايي جداول  ١و  ٢يك مثال ارائه شده است.
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جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده

نحوه كد گذاري

محدوده شركت
برق منطقه اي

كد تك حرفي

محدوده شركت
توزيع ﻧيروي برق

كد دو حرفي

برآورد بار

مطابق با جدول ١
مثال  :شركت برق منطقه اي
تهران ،كد T
مطابق با جدول ٢
مثال  :شركت توزيع ﻧيروي برق
استان قم كد TQ

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

استان

P

محدوده عمليات
مركز ديسپاچينگ

كد ديسپاچينگ منطقه اي كد شركت برق منطقه اي
C

O

A

كد ديسپاچينگ ملي

كشور

C

C

S

T

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

شهرستان

T

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

بخش

B

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

دهستان

V

محدوده مديريت
توزيع برق

توضيحات

شمارﻧده كد محدوده كد شركت توزيع برق
M

مطابق با جدول ٣
مثال  :استان قم ،كد TP2
توضيح
مثال  :محدوده عمليات مركز
ديسپاچينگ تهران ،كد TAOC
١

همان كد ديسپاچينگ ملي است
مثال  :شهرستان فيروزكوه ،كد
TT005

مثال  :بخش مركزي فيروزكوه ،كد
TB001

مثال  :دهستان ﭘشتكوه ،كد
TV004

مثال  :محدوده مديريت توزيع برق
فيروزكوه ،كد TTM05

 ١در صـورتيكه يك مركز شـامل دو يا سـه شـركت برق منطقه اي باشـد ،كد منطقه اي كه مركز ديسـپاچينگ در آن واقع اسـت ،مﻼك عمل مي باشـد .به عنوان مثال براي مركز ديسـپاچينگ تهران كه شـامل شـركتهاي برق
منطقه اي تهران ،زﻧجان و قزوين است بايستي كد شركت برق منطقه اي تهران بعنوان مﻼك در ﻧظر گرفته شود.
شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

۵

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده
ﻧاحيه

شهرك صنعتي
مصرف كننده بزرگ
مصرف كننده
خارجي
ايستگاه اﻧتقال و فوق
توزيع
محدوده سوييچ يارد

ساختمان ايستگاه
تابلوها و تاسيسات
بيروﻧي

NAN02

شمارﻧده كد محدوده كد شركت توزيع برق
C

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

مثال  :شهرك صنعتي ﭘرﻧد ،كد
TI008

I

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

مثال  :شركت فوﻻد مباركه
اصفهان ،كد EF004

شمارﻧده كد محدوده كد شركت برق منطقه اي

مثال  :ايستگاه اﻧتقال گنجه در
كشور آذربايجان ،كد AX01

كد سه حرفي كد شركت برق منطقه اي

مثال  :ايستگاه بعثت در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد TBES

F
X

كد ايستگاه

شمارﻧده
S

كد ايستگاه

شمارﻧده
B

كد ايستگاه

شمارﻧده
E

كد ايستگاه
G

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مثال  :مركز مصرف حميديه ،كد
NAC02

شمارﻧده

گنتري
شركت توانير

شمارﻧده كد محدوده كد شركت توزيع برق

مثال  :ﻧاحيه اهواز  ،٢كد

N

مركز مصرف

ايستگاه

نحوه كد گذاري

توضيحات

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :محدوده سوييچ يارد ٢٣٠
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد TBESS01
مثال  :ساختمان اتاق فرمان
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد TBESB03
مثال  :ديوار آتش ايستگاه بعثت
در شركت برق منطقه اي تهران،
كد TBESE01
مثال  :گنتري سوم ايستگاه بعثت
در شركت برق منطقه اي تهران،
كد TBESG03

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

۶

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نحوه كد گذاري

نام هستنده

توضيحات
مطابق با جداول  ٤و ٥

تراﻧس قدرت

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

فاز
: R/S/
T

T

مثال  :تراﻧس  T2) ٢در ﻧقشه
 (SLDايستگاه بعثت در شركت
برق منطقه اي تهران )ولتاژ ٢٣٠
معادل سطح ولتاژ  ،(٨كد
TBES8T02

فاز

راكتور

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

: R/S/T

R

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :راكتور  R2) ٢در ﻧقشه
 (SLDايستگاه بعثت ،كد
TBES8R02

فاز

باسبار

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

: R/S/T

B

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :باسبار  R2) ٢در ﻧقشه
 (SLDايستگاه بعثت ،كد
TBES8B02

باﻧك خازن موازي

تراﻧس كمكي

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

فاز
: R/S/T

C

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

فاز
: R/S/T

Z

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :باﻧك خازن موازي ١
ايستگاه بعثت ،كد TBES8C01
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :تراﻧس كمكي  ٥ايستگاه
بعثت ،كد TBES8Z05
مطابق با جداول  ٤و ٥

تراﻧس زمين

شركت توانير

فاز
R/S/T

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
:

N

Z

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :تراﻧس زمين ) ٥فاز (T
ايستگاه بعثت ،كد
TBES8ZN5:T

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٧

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده
تراﻧس كمباين

سلول توزيع

نحوه كد گذاري
فاز
R/S/T

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
:

فاز
R/S/T

C

Z

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
:

L

توضيحات
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :تراﻧس كمباين  ٢ايستگاه
بعثت ،كد TBES8ZC2
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :سلول توزيع  ٢ايستگاه
بعثت )سطح ولتاژ  ،(٦٣كد
TBES6L02

كليد قدرت

فاز
: R/S/T

فاز

سكسيوﻧر

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
K

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

: R/S/T

تراﻧس جريان

فاز

E

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

: R/S/T

A

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :كليد قدرت  ٢٢ايستگاه
بعثت ،كد TBES8K22
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :سكسيوﻧر  ١٥ايستگاه
بعثت ،كد TBES8E15
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :تراﻧس جريان ) ٥فاز (S
ايستگاه بعثت ،كد
TBES8A05:S

تراﻧس ولتاژ

فاز

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

: R/S/T

V

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :تراﻧس ولتاژ ) ٥فاز (S
ايستگاه بعثت ،كد
TBES8V05:S

تراﻧس ولتاژ-جريان

شركت توانير

فاز
: R/S/T

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه
A

V

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :تراﻧس ولتاژ جريان ٥
ايستگاه بعثت ،كد TBES8VA5

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٨

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده
فيوز فشار قوي

نحوه كد گذاري
فاز
R/S/T

برقگير )ايستگاه(

F

H

:

فاز
R/S/T

برقگير )خط(

شمارن
ده

كد ﻧوع تجهيز
مرتبط

كد گروه تجهيز
عمومي

شمارﻧده

كد ﻧوع تجهيز
مرتبط

كد گروه تجهيز
عمومي

A

H

كد ﻧوع تجهيز
مرتبط

كد گروه تجهيز
عمومي

A

H

كد ﻧوع تجهيز
مرتبط

كد گروه تجهيز
عمومي

L

H

:

فاز

شمارﻧده

: R/S/T

توضيحات
كد ﻧوع
شمارﻧده
تجهيز اصلي

كد سطح
ولتاژ

كد
ايستگاه

-

مطابق با جداول  ٦ ،٥ ،٤و ٨
مثال  :فيوز فشار قوي  ٥متصل به
تراتس جريان  ٥ايستگاه بعثت ،كد
TBES8A05-HF5

كد ﻧوع
شمارﻧده
تجهيز اصلي

كد سطح
ولتاژ

-

كد
ايستگاه

مطابق با جداول  ٦ ،٥ ،٤و ٨
مثال  :برقگير ) ٥فاز  (Tمتصل به
تراتس جريان  ٥ايستگاه بعثت ،كد
TBES8A05-HA5:T

كد مدار
-

مطابق با جداول  ٦ ،٥ ،٤و ٨
مثال  :برقگير اول مدار دوم خط
ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي با ولتاژ ) ٢٣٠كد سطح ولتاژ
(٨
 ١٢شمار Aديسپاچينگ خط
TBES812TRAY-HA1

فاز

ﻻين تراپ

شمارﻧده

: R/S/T

ديزل ژﻧراتور

كمپاﻧساتور سنكرون
شركت توانير

فاز

كد مدار
-

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز كد گروه تجهيز شبكه ارتباطي كد ايستگاه

: R/S/T

S

D

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز كد گروه تجهيز شبكه ارتباطي كد ايستگاه

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

M

S
شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مطابق با جداول  ٦ ،٥ ،٤و ٨
مثال  :ﻻين تراپ اول مدار دوم
خط ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي TBES812TRAY-HL1
مطابق با جداول  ٧ ،٤و ٩
مثال  :ديزل ژﻧراتور دوم ايستگاه
بعثت ،كد TBESSD02
مطابق با جداول  ٧ ،٤و ٩
مثال  :كمپاﻧساتور سنكرون اول
ايستگاه بعثت ،كد TBESSM01

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٩

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده

نحوه كد گذاري

هادي بين تجهيزات
ايستگاه

شمارﻧده كد اتصال كد ايستگاه
C

كد سه حرفي كد برق منطقه اي

ﻧيروگاه

توضيحات
مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :هادي بين تجهيزات
ايستگاه با شماره  ١١٥در ايستگاه
بعثت ،كد TBESC115
مثال  :ﻧيروگاه برق بعثت در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBES

ﻧيروگاه

شمارﻧده كد ﻧوع واحد كد سطح ولتاژ كد ﻧيروگاه

واحد ﻧيروگاه

شمارﻧده

گره

كد خط اﻧتقال و فوق توزيع )معادل گروه خط درسالنامه صنعت برق (
: N

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :واحد بخاري دوم ﻧيروگاه
برق بعثت در شركت برق منطقه
اي تهران ،كد TBES8S02
مثال  :گره  ٨خط ايستگاه بعثت
به ايستگاه ري گازي با ولتاژ ٢٣٠
)كد سطح ولتاژ (٨
TBES81TRAY:N08

توضيح
مثال  :تكه مسير هوايي سوم خط
ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي TBES81TRAY:O03
٢

خط

تكه مسير هوايي

كد خط اﻧتقال و فوق توزيع )معادل گروه خط درسالنامه صنعت برق (

شمارﻧده
: O

توضيح
مثال  :تكه مسير هوايي سوم خط
ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي TBES81TRAY:U03
٢

تكه مسير زميني

كد خط اﻧتقال و فوق توزيع )معادل گروه خط درسالنامه صنعت برق (

شمارﻧده
: U

 ٢مبنا خط با بيشترين ولتاژ يا ﻧام خط به ترتيب حروف الفبا مي باشد.

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٠

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده

توضيحات

نحوه كد گذاري
شمارﻧده تكه مدار شمارﻧده قطعه مدار حرف
T/S

كد مدار
:

توضيح
مثال  :تكه مدار دوم از قطعه سوم
مدار دوم خط ايستگاه بعثت به
ايستگاه ري گازي
٣

تكه مدار

TBES812TRAY:S32

تكه مدار چهارم از تياف اول مدار
اول خط ايستگاه بعثت به ايستگاه
ري گازي
TBES811TRAY:T14

شمارﻧده  ٥رقمي كد سطح ولتاژ ماكزيمم

دكل

كد برق منطقه اي
T

ﻧقاط مهم اسپن

كد مدار

شمارﻧده
: P

مثال  :دكل  ٢٥از شركت برق
منطقه اي تهران )سطح ولتاژ ٢٣٠
كيلوولت(TT800025 ،
مثال  :ﻧقطه مهم اسپن سوم از
مدار دوم خط ايستگاه بعثت به
ايستگاه ري گازي
TBES812TRAY:P03

 ٣مبنا خط با بيشترين ولتاژ يا ﻧام خط به ترتيب حروف الفبا مي باشد.

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١١

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نحوه كد گذاري

نام هستنده
شمارﻧده

سركابل

كد مدار
: H

شمارﻧده

مفصل كابل

كد مدار
: J

توضيحات
مثال  :سركابل سوم از مدار دوم
خط ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي TBES812TRAY:H03
مثال  :مفصل كابل سوم از مدار
دوم خط ايستگاه بعثت به ايستگاه
ري گازي
TBES812TRAY:J03

شمارﻧده

حوضچه روغن

كد تكه مسير زميني
O

مثال  :حوضچه روغن سوم از تكه
مسير زميني اول خط ايستگاه
بعثت به ايستگاه ري گازي،
TBES81TRAY:U01O3

شمارﻧده

منهول

كد تكه مسير زميني
M

مثال  :منهول سوم از تكه مسير
زميني اول خط ايستگاه بعثت به
ايستگاه ري گازي
TBES81TRAY:U01M3

ايستگاه مخابراتي و
اسكادا
مخابرات
دكل مخابراتي

كد سه حرفي كد برق منطقه اي

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز شبكه ارتباطي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
T

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

J

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :ايستگاه مخابراتي و اسكادا
واقع در ايستگاه بعثت در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد TBES
مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :دكل مخابراتي اول ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در ايستگاه
بعثت در شركت برق منطقه اي
تهران ،كد TBESJT01

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٢

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده

نحوه كد گذاري

بي تي اس

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز شبكه ارتباطي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction

توضيحات
تذكر :ﻧقطه اتصال )(Junction
مخابراتي هم ماﻧند ايستگاه
مخابراتي و اسكادا تعريف ميشوﻧد.

B

ايستگاه تكرار كننده

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز شبكه ارتباطي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
R

لينك مخابراتي

فيبر ﻧوري

J

J

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
F

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :بي تي اس دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در ايستگاه
بعثت در شركت برق منطقه اي
تهران ،كد TBESJB02
مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :ايستگاه تكراركننده دوم
ايستگاه مخابراتي واقع در ايستگاه
بعثت در شركت برق منطقه اي
تهران ،كد TBESJR02
مطابق با جدول ٧
مثال  :لينك مخابراﻧي دوم )از ﻧوع
مايكرويو( بين ايستگاه مخابراتي
بعثت و ايستگاه مخابراتي ري
گازي در شركت برق منطقه اي
تهران ،كد TBESM02TRAY
مطابق با جدول ٧
مثال  :فيبر ﻧوري اول بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٣

جدول  :١نحوه كدگذاري هستنده هاي مكاني تعيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

نام هستنده

تجهيزات اكتيو فيبر
ﻧوري

توضيحات

نحوه كد گذاري

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي
A

F

كد فيبر ﻧوري
-

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :تجهيزات اكتيو فيبر ﻧوري
دوم از فيبر ﻧوري اول بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY-A02

تقويت كننده ﻧوري

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي
L

F

كد فيبر ﻧوري
-

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :تقويت كننده ﻧوري دوم از
فيبر ﻧوري اول بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY-L02

جوينت باكس

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي
J

F

كد فيبر ﻧوري
-

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :جوينت باكس دوم از فيبر
ﻧوري اول بين ايستگاه مخابراتي
بعثت و ري گازي در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY-J02

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١۴

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي
اطﻼعات بار كشور
اطﻼعات بار
شركت برق منطقه اي
اطﻼعات بار استان

برآورد بار

كد گذاري
شمارﻧده )سال(

توضيحات
كد كشور

كد جدول
T

شمارﻧده )سال(

C C -

كد جدول

كد برق منطقه اي

T

شمارﻧده )سال(

-

كد جدول

اطﻼعات بار
شركت توزيع ﻧيروي برق
اطﻼعات بار
مديريت توزيع ﻧيروي برق

شمارﻧده )سال(

-

كد جدول

كد شركت توزيع

T

-

كد جدول

كد مديريت توزيع

T

مثال  :اطﻼعات بار شركت برق
منطقه اي در سال  ،١٣٩٩كد
T-T1399

كد استان

T

شمارﻧده )سال(

T S

مثال  :اطﻼعات بار كشور در سال
 ،١٣٩٩كد TSCC-T399

-

مثال  :اطﻼعات بار استان قم در
سال  ،١٣٩٩كد TP2-T1399
مثال  :اطﻼعات بار شركت توزيع
ﻧيروي برق استان قم در سال
 ،١٣٩٩كد TQ-T1399
مثال  :اطﻼعات بار محدوده
مديريت توزيع برق فيروزكوه در
سال  ،١٣٩٩كد
TTM05-T1399

اطﻼعات بار ﻧاحيه

اطﻼعات بار مركز مصرف

اطﻼعات بار شهرستان

اطﻼعات بار بخش

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شمارﻧده )سال(

كد جدول
T

شمارﻧده )سال(

-

كد مركز مصرف
-

كد جدول
T

شمارﻧده )سال(

NAN02-T1399

كد جدول
T

شمارﻧده )سال(

كد ﻧاحيه

-

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :اطﻼعات بار شهرستان
فيروزكوه در سال  ،١٣٩٩كد
TT005-T1399

كد بخش
-

مثال  :اطﻼعات بار مركز مصرف
حميديه در سال  ،١٣٩٩كد
NAC02-T1399

كد شهرستان

كد جدول
T

مثال  :اطﻼعات بار ﻧاحيه اهواز
 ٢در سال  ،١٣٩٩كد

مثال  :اطﻼعات بار بخش مركزي
فيروزكوه در سال  ،١٣٩٩كد
TB001-T1399

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١۵

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري
شمارﻧده )سال(

اطﻼعات بار دهستان

كد دهستان

كد جدول
T

-

شمارﻧده )سال( كد جدول

اطﻼعات بار مصرف كنندگان

T

شمارﻧده )سال(

اطﻼعات متغير ايستگاه

توضيحات

TV004-T1399

كد مصرف كنندگان
-

مثال  :اطﻼعات بار شهرك
صنعتي ﭘرﻧد در سال  ،١٣٩٩كد
TI008-T1399

كد جدول
T

مثال  :اطﻼعات بار دهستان
ﭘشتكوه در سال  ، ،١٣٩٩كد

كد ايستگاه
-

مثال  :اطﻼعات متغير ايستگاه
بعثت در شركت برق منطقه اي
تهران در سال  ،١٣٩٩كد
TBES-T1399

باﻧك باتري

شارژر باتري

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه
B

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيزمرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه
C

ايستگاه

سيم ﭘيچ

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

S

شمارﻧده

تاﻧك

بوشينگ

S

كد تراﻧس
- T

فاز

كد تراﻧس
- B

شمارﻧده

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :شارژر باتري سوم ايستگاه
بعثت ،كد TBESSC03
مثال  :تاﻧك دوم تراﻧس قدرت
سوم ايستگاه بعثت ،كد
TBES8T03-T2

شمارﻧده

: R/S/T

مطابق با جدول  ٧و ٩
مثال  :باﻧك باتري سوم ايستگاه
بعثت ،كد TBESSB03

كد تاﻧك
- W

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :بوشينگ دوم )فاز (T
تراﻧس قدرت سوم ايستگاه بعثت،
كد TBES8T03-B2:T
مثال  :سيم ﭘيچ اول تاﻧك دوم
تراﻧس قدرت سوم ايستگاه بعثت،
كد TBES8T03-T2-W1

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١۶

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري
شمارﻧده

امپداﻧس درصد

توضيحات
مثال  :امپداﻧس درصد دوم سيم
ﭘيچ اول تاﻧك دوم تراﻧس قدرت
سوم ايستگاه بعثت ،كد

كد سيم ﭘيچ
- I

TBES8T03-T2-W1-I2

شمارﻧده

ظرفيت ﻧامي

مثال  :ظرفيت ﻧامي اول سيم
ﭘيچ اول تاﻧك دوم تراﻧس قدرت
سوم ايستگاه بعثت ،كد

كد سيم ﭘيچ
- C

TBES8T03-T2-W1-C1

شمارﻧده

هسته تراﻧس جريان

كد تراﻧس جريان
- C

شمارﻧده

تپ هسته تراﻧس جريان

TBES8A05:S-C02

مثال  :تپ اول هسته دوم تراﻧس
جريان ) ٥فاز  (Sايستگاه بعثت،
كد TBES8A05:S-C02T1

كد هسته تراﻧس جريان

T

شمارﻧده

هسته تراﻧس ولتاژ

مثال  :هسته دوم تراﻧس ولتاژ ٥
ايستگاه بعثت ،كد

كد تراﻧس ولتاژ
- C

TBES8V05-C02

شمارﻧده

هسته تراﻧس ولتاژ جريان

مثال  :هسته دوم تراﻧس ولتاژ
جريان سوم ايستگاه بعثت ،كد

كد تراﻧس ولتاژ
- C

شمارﻧده
تب چنجر

تپ
شركت توانير

مثال  :هسته دوم تراﻧس جريان
) ٥فاز  (Sايستگاه بعثت ،كد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

TBES8VA3-C02

كد ﻧوع تجهيز
مرتبط

كد گروه تجهيز عمومي

T

C

شمارﻧده

كد تراﻧس يا راكتور
-

كد تپ چنجر
- P

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مطابق با جداول  ٦و ٨
مثال  :تب چنجر دوم تراﻧس
قدرت سوم ايستگاه بعثت ،كد
TBES8T03-CT2

مثال  :تپ اول تب چنجر دوم
تراﻧس قدرت سوم ايستگاه بعثت،
كد TBES8T03-CT2-P01

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٧

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي
فيدر توزيع

كد گذاري

توضيحات

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز اصلي كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

مطابق با جداول  ٤و ٥
مثال  :فيدر توزيع دوم ايستگاه
بعثت )سطح ولتاژ  ،(٦٣كد

F

TBES6F02

فيدر _ بي

اطﻼعات بار فيدر_بي

كد سطح ولتاژ كد ايستگاه

شمارﻧده
F B

شمارﻧده )سال(

مثال  :فيدر-بي دوم ايستگاه
بعثت )سطح ولتاژ  ،(٢٣٠كد
TBES8FB2

كد جدول
T

كد فيدر_بي
-

مثال  :اطﻼعات بار فيدر-بي دوم
ايستگاه بعثت )سطح ولتاژ (٢٣٠
در سال  ،١٣٩٩كد
TBES8FB2-T1399

اطﻼعات تكميلي تجهيزات

روغن تجهيزات

مثال  :تراﻧس  ٢ايستگاه بعثت در
شركت برق منطقه اي تهران
)ولتاژ  ٢٣٠معادل سطح ولتاژ
 ،(٨كد TBES8T03

كد تجهيز مربوطه

شمارﻧده

مثال  :روغن سوم تراﻧس ٢
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد

كد تجهيز
- O

TBES8T03-O03

ﻧيروگاه

اطﻼعات متغير ﻧيروگاه

خط

تيپ مختصات هادي هاي تكه
مدار

شمارﻧده )سال(

كد جدول
T

كد ﻧيروگاه
-

مثال  :اطﻼعات متغير ﻧيروگاه
برق بعثت در شركت برق منطقه
اي تهران در سال  ،١٣٩٩كد
TBES-T1399

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شمارﻧده تيپ مختصات كد شركت برق منطقه اي
P

T

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

مثال  :تيپ مختصات هادي هاي
تكه مدار دوم در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد TTP02

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٨

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

آمپداﻧس متقابل تكه مدار

كد گذاري
شمارﻧده

توضيحات

كد تكه مدار
I

مثال  :آمپداﻧس متقابل تكه مدار
دوم از تكه مدار ﭘنجم از قطعه
مدار دوم خط ايستگاه بعثت به
ايستگاه ري گازي
TBES812TRAY:S25I2

قطعه مدار

خط اﻧتقال و فوق توزيع
)معادل گروه خط در سالنامه
آماري صنعت برق(

شمارﻧده حرف
T/S

كد مدار
:

كد ايستگاه مقصد شمارﻧده كد سطح ولتاژ كد ايستگاه مبدا

مثال  :قطعه )تياف( سوم مدار
دوم خط ايستگاه بعثت به
ايستگاه ري گازي
TBES812TRAY:S3
TBES812TRAY:T3

مثال  :خط اول و دوم ايستگاه
بعثت به ايستگاه ري گازي با
ولتاژ ) ٢٣٠كد سطح ولتاژ (٨
TBES81TRAY
TBES82TRAY

مثال  :مدار دوم خط ايستگاه
بعثت به ايستگاه ري گازي با
ولتاژ ) ٢٣٠كد سطح ولتاژ (٨
 ١٢كد ديسپاچينگ مدار
مدار )معادل خط در ( PGDS

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

كد ايستگاه مقصد شمارﻧده كد سطح ولتاژ كد ايستگاه مبدا

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

TBES812TRAY

در صورتي كه در طول يك مدار
چند ايستگاه وجود داشته باشد،
ايستگاههاي اصلي به عنوان
ايستگاه مبدا و مقصد تعريف مي
شود.

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

١٩

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري

تكه مدار هوايي

كد تكه مدار

تكه مدار زميني

كد تكه مدار

توضيحات
مثال  :تكه مدار هوايي ﭘنجم از
قطعه )تياف( سوم مدار دوم خط
ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي
TBES812TRAY:S35
TBES812TRAY:T35

مثال  :تكه مدار زميني ﭘنجم از
قطعه )تياف( سوم مدار دوم خط
ايستگاه بعثت به ايستگاه ري
گازي
TBES812TRAY:S35
TBES812TRAY:T35

شمارﻧده تيپ كابل كد شركت برق منطقه اي

تيپ سيم رساﻧا

W

زﻧجير مقره

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

TTW002

شمارﻧده تيپ كابل كد شركت برق منطقه اي

تيپ كابل

ﻧقاط مهم تيپ دكل

T

C

شمارﻧده

T

مثال  :تيپ كابل دوم در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TTC002

شناسه تيپ دكل
P

شمارﻧده

مثال  :تيپ سيم رساﻧاي دوم در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد

كد دكل
I

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

كد شركت برق منطقه اي

مثال  :ﻧقطه سوم مهم تيپ دكل
از شناسه تيپ دكل با كد
 AA001از شركت برق منطقه
اي تهران TAA001P003
مثال  :زﻧجيره مقره سوم از دكل
 ٢٥از شركت برق منطقه اي
تهران TT800025I03

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢٠

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي
ﻧوع مقره

كد گذاري
شمارﻧده ﻧوع مقره

توضيحات

كد زﻧجيره مقره

K

مثال  :ﻧوع مقره دوم در زﻧجيره
مقره سوم از دكل  ٢٥در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TT800025I03K2

شمارﻧده تيپ مقره كد شركت برق منطقه اي

تيپ مقره

T

I

شمارﻧده

يراق آﻻت

TTI002

كد دكل
Y

مثال  :تيپ مقره دوم در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد

-

مثال  :يراق آﻻت سوم در زﻧجيره
مقره سوم از دكل  ٢٥از شركت
برق منطقه اي تهران
TT800025-Y03

سيم محافظ

تيپ سيم محافظ

مخابرات

تكرار كننده ماكروويو

كد تكه مسير هوايي

شمارﻧده
G

مثال  :سيم محافظ دوم از تكه
مسير هوايي سوم خط ايستگاه
بعثت به ايستگاه ري گازي
TBES81TRAY:O03G2

شمارﻧده تيپ سيم محافظ كد شركت برق منطقه اي
S

T

كد ايستگاه تكراركننده

مثال  :تيپ سيم محافظ دوم در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TTS002

مثال  :ايستگاه تكراركننده دوم
ايستگاه مخابراتي و اسكادا واقع
در ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESJR02

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢١

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

توضيحات

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري

تكرار كننده بي سيم

كد ايستگاه تكراركننده

آﻧتن

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction

مثال  :ايستگاه تكراركننده دوم
ايستگاه مخابراتي و اسكادا واقع
در ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESJR02

J

A

مطابق جداول  ٧و ٩
مثال  :آﻧتن دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESJA02

ﭘاياﻧه راه دور )(RTU

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
T

R

مطابق جداول  ٧و ٩
مثال  :ﭘاياﻧه راه دور دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESTR02

تجهيزات ﭘسيو فيبر ﻧوري

كد فيبرﻧوري

شمارﻧده
- P

F

مثال  :تجهيزات ﭘسيو فيبر ﻧوري
دوم از فيبر ﻧوري اول بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY-P02

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢٢

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

كد گذاري

هستنده غير مكاﻧي

شمارﻧده

تار فيبر ﻧوري

ﭘي ال سي

كد فيبر ﻧوري
- C

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
P

P

توضيحات
مثال  :تار فيبر ﻧوري دوم از فيبر
ﻧوري اول بين ايستگاه مخابراتي
بعثت و ايستگاه مخابراتي ري
گازي در شركت برق منطقه اي
تهران،
كد TBESF01TRAY-C02
مطابق جداول  ٧و ٩
مثال  :ﭘي ال سي دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESPP02

ال ام يو

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
S

L

مطابق جداول  ٧و ٩
مثال  :ال ام يو دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESSL02

سيستم حفاظت از راه دور
)فيبرﻧوري(

كد فيبر ﻧوري

شمارﻧده
- R

مثال  :سيستم حفاظت از راه دور
دوم از فيبر ﻧوري اول بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESF01TRAY-R02

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢٣

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري

سيستم حفاظت از راه دور
)ﭘي ال سي(

شمارﻧده

توضيحات

كد ﭘي ال سي
- R

مثال  :تقويت كننده ﻧوري دوم از
فيبر ﻧوري اول بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ايستگاه
مخابراتي ري گازي در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TBESPP02-L02

زوج سيم مخابراتي

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
W

مطابق با جدول ٧
زوج سيم مخابراتي دوم بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESW02TRAY

كاﻧال استيجاري

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
I

مطابق با جدول ٧
كاﻧال استيجاري دوم بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESI02TRAY

وايرلس لن

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
L

مطابق با جدول ٧
وايرلس لن دوم بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ايستگاه
مخابراتي ري گازي در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TBESL02TRAY

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢۴

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

ارتباط ماهواره اي

كد گذاري

توضيحات

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا

مطابق با جدول ٧
ارتباط ماهواره اي دوم بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد

E

TBESE02TRAY

بي سيم

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
B

مطابق با جدول ٧
بي سيم مخابراتي دوم بين
ايستگاه مخابراتي بعثت و
ايستگاه مخابراتي ري گازي در
شركت برق منطقه اي تهران ،كد
TBESB02TRAY

ماكروويو

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
M

مطابق با جدول ٧
مايكروويو دوم بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ايستگاه
مخابراتي ري گازي در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TBESM02TRAY

طيف گسترده

كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مقصد شمارﻧده كد ﻧوع شبكه ارتباطي كد ايستگاه يا ﻧقطه اتصال مبدا
R

مطابق با جدول ٧
طيف گسترده دوم بين ايستگاه
مخابراتي بعثت و ايستگاه
مخابراتي ري گازي در شركت
برق منطقه اي تهران ،كد
TBESR02TRAY

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢۵

جدول  :٢نحوه كدگذاري هستنده هاي غير مكاني تغيين شده در نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع
كﻼس

هستنده غير مكاﻧي

كد گذاري

تجهيزات شبكه كامپيوتري

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
N

ضبط مكالمات

S

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
R

S

توضيحات
مثال  :تجهيزات شبكه
كامپيوتري دوم ايستگاه مخابراتي
و اسكادا واقع در ايستگاه بعثت
در شركت برق منطقه اي تهران،
كد TBESSN02
مثال  :ضبط مكالمات دوم
ايستگاه مخابراتي و اسكادا واقع
در ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESSR02

مركز تلفن

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
T

S

مثال  :مركز تلفن دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESST02

ماكس

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
X

S

مثال  :ماكس دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESSX02

كاﻧال

شمارﻧده كد ﻧوع تجهيز مرتبط كد گروه تجهيز عمومي كد ايستگاه مخابراتي و اسكادا
يا كد ﻧقطه اتصال )(Junction
H

S

مثال  :كاﻧال دوم دوم ايستگاه
مخابراتي و اسكادا واقع در
ايستگاه بعثت در شركت برق
منطقه اي تهران ،كد
TBESSH02

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢۶

پيوست
جدول  -١كد شركتهاي ﺑرق هاي منﻄقه اي
كد منطقه

ﻧام منطقه

كد منطقه

ﻧام منطقه

كد منطقه

ﻧام منطقه

كد منطقه

ﻧام منطقه

S

سمنان

M

مازﻧدران

F

فارس

A

آذربايجان

T

تهران

N

خوزستان

G

گيﻼن

B

باختر

Y

يزد

Q

غرب

H

هرمزگان

C

سيستان وبلوچستان

Z

زﻧجان

R

خراسان

K

كرمان

E

اصفهان

جدول  -٢كد استان
كد استان

ﻧام استان

كد استان

ﻧام استان

كد استان

ﻧام استان

كد استان

ﻧام استان

كد استان

ﻧام استان

TP1

تهران

QP2

كردستان

KP1

كرمان

EP1

اصفهان

AP1

آذربايجان شرقي

TP2

قم

QP3

ايﻼم

MP1

مازﻧدران

EP2

چهارمحال بختياري

AP2

آذربايجان غربي

TP3

البرز

RP1

خراسان رضوي

MP2

گلستان

FP1

فارس

AP3

اردبيل

YP1

يزد

RP2

خراسان شمالي

NP1

خوزستان

FP2

بوشهر

BP1

مركزي

ZP1

زﻧجان

RP3

خراسان جنوبي

NP2

كهگيلويه وبويراحمد

GP1

گيﻼن

BP2

همدان

ZP2

قزوين

SP1

سمنان

QP1

كرماﻧشاه

HP1

هرمزگان

BP3

لرستان

CP1

سيستان وبلوچستان

جدول  -٣كد شركتهاي توزيع
كد شركت

ﻧام شركت توزيع

كد شركت

ﻧام شركت توزيع

كد شركت

ﻧام شركت توزيع

كد شركت

ﻧام شركت توزيع

كد شركت

ﻧام شركت توزيع

TA

البرز

QC

كردستان

KN

شمال كرمان

EC

چهارمحال بختياري

AA

اردبيل

TB

تهران بزرگ

QI

ايﻼم

KS

جنوب كرمان

EE

اصفهان

AE

آذربايجان شرقي

TQ

قم

QK

كرماﻧشاه

MG

گلستان

ES

شهرستان اصفهان

AT

تبريز

TT

تهران

RM

مشهد

MM

مركز مازﻧدران

FB

بوشهر

AW

آذربايجان غربي

YY

يزد

RN

خراسان شمالي

MW

غرب مازﻧدران

FF

فارس

BH

همدان

ZG

قزوين

RR

خراسان رضوي

NA

اهواز

FS

شيراز

BL

لرستان

ZZ

زﻧجان

RS

خراسان جنوبي

NK

كهگيلويه وبويراحمد

GG

گيﻼن

BM

مركزي

SS

سمنان

NN

خوزستان

HH

هرمزگان

CC

سيستان وبلوچستان

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

جدول  -٧كد گروه هاي تجهيزات
شبكه ارتباطي

٢٧

جدول-٥

جدول -٦

كد انواع تجهيزات ﺑرقي اصلي داخل ايستگاه

كد گروه هاي تجهيزات مرتبط

جدول -٤

كد سﻄح ولتاژ

كد تك
حرفي

گروه تجهيزات مرتبط

كد تك
حرفي

گروه تجهيزات مرتبط

كد تك
حرفي

ﻧام تجهيز

كد تك
حرفي

ﻧام تجهيز

كد سطح
ولتاژ

سطح ولتاژ

F

فيبرﻧوري

H

فشار قوي

T

تراﻧس اﻧتقال )قدرت(

G

واحد گازي

9

400 KV

M

مايكروويو

C

كنترلي

E

سكسيوﻧر

S

واحد بخار )مستقل(

8

230 KV

L

Wireless

P

حفاظت

Z

تراﻧس كمكي

S

واحد بخار سيكل

7

132 KV

P

PLC

M

اﻧدازه گيري

Z

تراﻧس زمين

U

واحد سيكل تك محوره

6

66 KV

W

Wired

E

مكاﻧيكي و حرارتي

I

كاﻧال استيجاري

Z
C

تراﻧس كمباين

H

واحد آبي

6

63 KV

خازن )باﻧك خازﻧي(

N

واحد اتمي

5

33 KV

R

طيف گسترده

R

راكتور

D

واحد ﭘراكنده حرارتي

٥

34 KV

E

ماهواره

B

باسبار

W

واحد ﭘراكنده تجديدﭘذير

4

20 KV

B

بيسيم

L

سلول توزيع

Y

تراﻧس واحد

3

11 KV

S

ﭘشتيبان

F

فيدر توزيع

K

كليد قدرت

J

ﻧقطه اتصال

A

تراﻧس جريان

T

تله متري

V

تراﻧس ولتاژ

U

ﭘايش فازوري

V

تراﻧس ولتاژ جريان

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

دستورالعمل كد گذاري پايگاه داده مكاني صنعت ﺑرق در ﺑخش انتقال و فوق توزيع )مبتني ﺑر ويرايش چهارم(

٢٨

جدول  -٩كد انواع تجهيزات عمومي شبكه ارتباطي
كد
گروه

ﻧام گروه

كد تك
حرفي

ﻧام تجهيز
دكل مخابراتي

جدول  -٨كد انواع تجهيزات عمومي
كد
گروه

كد تك
حرفي

ﻧام تجهيز

L

تقويت كننده ﻧوري

T

J

جوينت باكس

A

آﻧتن مخابراتي

A

ODF

R

ايستگاه تكرار كننده

A

OCDF

B

بي تي اس

S

J

ﻧام گروه

ﻧقطه اتصال

كد تك
حرفي

ﻧام تجهيز

A

برقگير

L

ﻻين تراپ

F

فيوز فشار قوي
شيلد واير

كد
گروه

H

ﻧام گروه

فشار قوي

A

MDF

D

ديزل ژﻧراتور

R

رله حفاظتي

P

حفاظت

A

Pach Pannel

C

باطري شارژر

E

كنتور اﻧرژي

M

اﻧدازه گيري

A

تجهيزات اكتيو فيبر ﻧوري

M

كمپاﻧساتور سنكرون

T

تپ چنجر

S

SDH

U

UPS

A

سيستم تحريك

P

PDH

B

باﻧك باتري

G

گاورﻧر

R

Router

N

تجهيزات شبكه كامپيوتري

F

فيبرﻧوري

S

ﭘشتيبان

P

PSS

F

Fire Wall

R

ضبط مكالمات

V

AVR

W

DWDM

T

مركز تلفن

T

توربين

M

Modem

X

ماكس

B

بويلر

U

ماژولFSP

H

كاﻧال

D

Access

R

RTU

G

GateWay

شركت توانير

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

T

تله متري

P

PLC

P

PLC

M

مايكروويو

M

مايكرويو

P

PMU

U

ﭘايش فازوري

A

Access point

L

Wireless

B

مركز تلفن BPX

D

مركز تلفن DTS

W

Wired

شركت مديريت شبكه ﺑرق ايران

C

E

كنترلي

مكاﻧيكي و
حرارتي

