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  شگفتاريپ

 يها دادهي اجرايي در رابطه با ها دستورالعمل، استانداردها و 1380صنعت برق در سال  GISبعد از آغاز طرح جامع 

در بخش انتقال  GISاي فاز اجرايي ي برق منطقه ها شركت 1383ابالغ شد. از سال  1382مرجع تهيه و در سال مكان

پايگاه داده  1386اطات و آمار شركت توانير آغاز نمودند. در سال توزيع را با نظارت دفتر فناوري اطالعات، ارتبو فوق

شد. در تكميل نيازهاي صنعت برق،  پارچه يكاي مطابق با نسخه سوم استاندارد تهيه و ي برق منطقه ها شركتمكاني 

هاي كار راهبررسي و تدوين "، طرح در ادامه اين روندنسخه چهارم استاندارد تدوين و ابالغ شد.  1397در سال 

توزيع و بازنگري شدن نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوقعملياتي

 باشد: شامل موارد ذيل ميطرح اين  اصليمراحل تعريف شده است.  "ي اجراييها دستورالعمل

توزيع و بخش انتقال و فوقتدوين مدل منطقي نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در  •
  سازي مدل فيزيكي  پياده

 هاي دوم و سوم به نسخه چهارمتدوين دستورالعمل تبديل پايگاه داده مكاني صنعت برق از نسخه •

رساني حين فعاليت روزانه بر ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل بهنگامها دستورالعملبازنگري  •
  استاندارداساس نسخه چهارم 

 ي اجرايي ها دستورالعملتدوين و چاپ ويرايش دوم كتاب استاندارد پايگاه داده مكاني و  •

  اي و شركت توانيري برق منطقه ها شركت GISهاي ارائه خدمات مشاوره به پروژه •

ي حين فعاليت رساني اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل بهنگامها دستورالعملاين طرح،  سومدر مرحله 

گزارش اين مرحله از طرح شامل شش فصل زير روزانه بر اساس نسخه چهارم استاندارد مورد بازنگري قرار گرفت. 

  است:

   مقدمه: فصل اول •

  يفيتوص و يمكان اطالعات  آوري جمع و ديتول دستورالعملفصل دوم:  •

  روزانه تيفعال نيح اطالعات يرسانبهنگام و ديتول دستورالعملفصل سوم:  •

 يفيتوص و يمكان اطالعات شيرايو دستورالعملفصل چهارم:  •

 اطالعات تيفيك كنترل دستورالعملفصل پنجم:  •

  يكارتوگراف دستورالعملفصل ششم:  •

  شركت توانيرارفرما: ك

  خانم مهندس ليال عبدير پروژه: يمد

         مهندس عامر كريميدكتر محمد طالعي، دكتر محمد كريمي، نندگان گزارش: كه يته

   مهندس ناهيد نيكپور:  ناظر پروژه
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  مقدمه

آغاز  1380صنعت برق با مديريت دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار شركت توانير از سال  GISطرح جامع 

مكان مرجع تهيه گرديد. از  يها دادهي اجرايي در رابطه با ها دستورالعملگرديد. در فاز مطالعاتي طرح، استانداردها و 

توزيع را با نظارت دفتر فناوري اطالعات، در بخش انتقال و فوق GISاي فاز اجرايي ي برق منطقه ها شركت 1383سال 

سازي آوري و آمادهاي شامل جمعي برق منطقه ها شركتارتباطات و آمار شركت توانير آغاز نمودند. فاز اجرايي 

 باشد. و آموزش كاربران مي GISافزارهاي پايه توزيع، تهيه نرمو توصيفي شبكه انتقال و فوقاطالعات مكاني 

 GIS يراهبر تهيكمي مربوطه،  ها فعاليتسازي و همسان GISسازي به منظور تدوين استراتژي طراحي و پياده

تشكيل شد. در اين كميته نقش دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 

هاي نوين در حوزه اطالعات مكاني تعريف و انتقال فناوري GISشدن هاي عملياتيكار راهعنوان مشاور و به جهت ارائه 

ي ها دستورالعملاني و شد. از دستاوردهاي مشاركت شركت توانير و دانشگاه، به بازنگري استاندارد پايگاه داده مك

ي برق  ها شركتي  ها فعاليترساني حين فعاليت روزانه و انجام دو دوره ارزيابي اجرايي، تدوين دستوالعمل بهنگام

هاي كار راهي فوق، بررسي و تدوين  ها فعاليتاشاره نمود. در راستاي تكميل  GISسازي اي در زمينه پيادهمنطقه

توزيع و بازنگري ندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوقعملياتي شدن نسخه چهارم استا

 ي اجرايي در دستور كار قرار گرفته است. ها دستورالعمل

  باشد:اهداف انجام اين طرح شامل موارد ذيل مي

  سازي مدل فيزيكي تدوين مدل منطقي نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق و پياده •

 هاي دوم و سوم به نسخه چهارمتدوين دستورالعمل تبديل پايگاه داده مكاني صنعت برق از نسخه •

رساني حين فعاليت روزانه ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل بهنگامها دستورالعملبازنگري  •

 بر اساس نسخه چهارم استاندارد

 ي اجرايي ها دستورالعمله داده مكاني و تدوين و چاپ ويرايش دوم كتاب استاندارد پايگا •

 اي و شركت توانيري برق منطقه ها شركت GISهاي ارائه خدمات مشاوره به پروژه •

هاي عملياتي شدن نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در كار راهبه منظور رسيدن به اهداف فوق، 

  شود.ي اجرايي بررسي و تدوين ميها لدستورالعمتوزيع و بازنگري بخش انتقال و فوق
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صنعت برق و به منظور  GISدفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار شركت توانير، در راستاي اجراي طرح جامع 

مرجع يكپارچه صنعت برق، اقدام به تدوين و سازي اطالعات مكانسازي و ذخيره استاندارد نمودن روند توليد، بهنگام

  نمود.  1382در سال ي اجرايي ها دستورالعملابالغ اولين نسخه از استاندارد پايگاه داده مكاني و 

ران و مازندران اطالعات مكاني و توصيفي مورد نياز شبكه برق اي تهي برق منطقه ها شركت، 1383در سال 

آوري و وارد ي اجرايي، جمعها دستورالعملمحدوده جغرافيايي خود را بر اساس نسخه اول استاندارد پايگاه داده مكاني و 

ي  ها كتشردر  GISسازي  آمده در مسير پيادهنمودند. مشاور طرح در جهت حل مشكالت و موانع پيش GISمحيط 

اقدام به  1387اي تهران و مازندران و با برگزاري جلسات مختلف با كارشناسان خبره صنعت برق، در سال  برق منطقه

 نمود.  توزيع فوقتدوين ويرايش دوم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

، از انتهاي سال توزيع فوقبرق در بخش انتقال و صنعت  GISبر اساس ويرايش دوم استاندارد پايگاه داده مكاني 

اي آغاز شد. در اين ي برق منطقه ها شركتسازي اطالعات مكاني و توصيفي مورد نياز ساير آوري و آماده، جمع1387

يب خود نمودند و به اين ترت توزيع فوقاي اقدام به برداشت و تكميل شبكه انتقال و ي برق منطقه ها شركتفرايند غالب 

  را در دستور كار خود قرار دادند.  GISاي استفاده از ي برق منطقه ها شركتغالب 

، بازنگري نسخه دوم استاندارد از ديدگاه تكميل قسمت الكتريكي پايگاه داده مكاني و رفع نيازهاي 1391در سال 

اربران، اقدام به تشكيل چهار جديد كاربران صنعت برق را پيشنهاد نمودند. شركت توانير به منظور رفع نيازهاي ك

 "فيبرنوريمخابرات و "و  "توزيع فوقايستگاه انتقال و "، " توزيع فوقخط انتقال و "، "نيروگاه"كارگروه تخصصي 

كشور با استفاده از  توزيع فوقنمود و تدوين نسخه سوم استاندارد پايگاه داده مكاني نمود. در حال حاضر شبكه انتقال و 

  شده است.  GISآوري و وارد محيط ويرايش سوم جمع

  ها شركتاي، كارشناسان اين ي برق منطقه ها شركتشدن ويرايش سوم استاندارد در كليه سازي و عملياتيبا پياده

اي و ارتباط بين پايگاه داده مكاني ي برق منطقه ها شركتدر  GISشدن پيشنهاداتي را در جهت عملياتي 1396در سال 

ي  ها شركتي موجود، به منظور ارتقاي ويرايش سوم مطرح نمودند. بر اين اساس نقطه نظرات ها دادهو ساير پايگاه 

، تدوين توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISمختلف توسط مشاور مورد بررسي قرار گرفت و با طرح در كميته 

نقطه نظرات در خصوص ويرايش سوم ويرايش چهارم استاندارد در دستور كار قرار گرفت. مشاور طرح بر اساس 

) 4و  فيبرنوري) مخابرات و 3) پست و نيروگاه، 2) خط، 1استاندارد و برگزاري جلسات متعدد چهار كارگروه تخصصي 

شدن استاندارد مذكور از ابتداي پايه، كاداستر و حقوقي اقدام به تدوين نسخه ويرايش چهارم استاندارد نمود. عملياتي

  اي قرار گرفته است.ي برق منطقه ها شركتتور كار در دس 1398سال 

طرف و از يك توزيع فوقبا توجه به هزينه باالي توليد اطالعات مكاني و توصيفي شبكه برق در بخش انتقال و 

 سازي پايگاهپارچه يكسازي دقيق نسخه چهارم استاندارد و امكان اي به منظور اجرا و پيادهي برق منطقه ها شركتالزام 

شدن نسخه چهارم استاندارد پايگاه هاي عملياتيكار راهارائه  "اي از طرف ديگر، طرح شركت برق منطقه 16داده مكاني 

 باشد: تعريف شد. مراحل اصلي طرح شامل موارد ذيل مي "ي اجرايي ها دستورالعملداده مكاني و 
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-و پياده توزيع فوقبرق در بخش انتقال و تدوين مدل منطقي نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت  •

  سازي مدل فيزيكي 

در اين مرحله از طرح، مدل منطقي نسخه چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

شود. سازي ميبه صورت فيزيكي پياده GeoDataBaseشود و مدل فيزيكي استاندارد در قالب تدوين مي توزيع فوق

 شود.اي ارسال ميي برق منطقه ها شركتخه از شماي پايگاه داده جهت تكميل به اين نس

 دوم و سوم به نسخه چهارمهاي  تدوين دستورالعمل تبديل پايگاه داده مكاني صنعت برق از نسخه •

رم به دوم و سوم به نسخه چهاهاي  در اين مرحله از طرح دستورالعمل تبديل پايگاه داده مكاني صنعت برق از نسخه

ها و اقالم توصيفي غيرمكاني، ارتباط بين هستندههاي  )Entityمكاني، موجوديت (هاي  تفكيك موجوديت (هستنده)

 شود.ي موجود در پايگاه داده به صورت متناظر تعيين ميها دادهشود. به عبارت ديگر نحوه تبديل انواع ارائه مي

رساني حين فعاليت روزانه بر داده مكاني و دستورالعمل بهنگامي اجرايي ايجاد پايگاه ها دستورالعملبازنگري  •

  اساس نسخه چهارم استاندارد

اي با استاندارد پايگاه داده ي برق منطقه ها شركتدر اين مرحله با انطباق فرايندهاي موجود در دفاتر مختلف 

-(توليد، بهنگامي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني ها دستورالعملجغرافيايي صنعت برق (نسخه چهارم)، نسخه جديد 

 شود.رساني حين فعاليت روزانه تدوين ميو دستورالعمل بهنگامرساني، ويرايش، كنترل كيفيت و نمايش) 

 ي اجرايي ها دستورالعملتدوين و چاپ ويرايش دوم كتاب استاندارد پايگاه داده مكاني و  •

ي اجرايي براساس نسخه چهارم ها دستورالعملندارد پايگاه داده مكاني و در اين مرحله ويرايش اول كتاب استا

ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل ها دستورالعملنسخه جديد  رش استاندارد پايگاه داده مكاني،گزا

 A4نسخه كاغذي قطع  100گيرد. در اين مرحله از طرح چاپ رساني حين فعاليت روزانه مورد بازنگري قرار ميبهنگام

 شود.انجام مي

  اي و شركت توانيري برق منطقه ها شركت GISهاي ارائه خدمات مشاوره به پروژه •

اقدام به بررسي و جهت در اين مرحله مشاور با هماهنگي دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات و آمار شركت توانير، 

مختلف هاي  در حوزه GISنمودن سازي و عملياتيبهنگام سازي،هاي تهيه شده در خصوص پيادهخدمات دهي به شرح

نمايد. در اين مرحله همچنين، اي و دفاتر ستادي شركت توانير ميو آموزش توسط شركتهاي برق منطقه  افزار نرمداده، 

  ها يتفعالها، ها، برنامهاي در خصوص سياستشركت و اقدام به خدمات مشاوره GISمشاور در جلسات كميته راهبري 

بندي دستور كار جلسات كميته راهبري نمايد. بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص اولويتو مشكالت مطرح شده مي

GIS  شود.مشاور محسوب مي  هاي فعاليتاز جمله  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 
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داده مكاني و  ايجاد پايگاهي اجرايي ها دستورالعملبازنگري طرح،  سومنتايج مرحله به ارائه اين گزارش، 

ارائه راهكارهاي عملي مناسب . پردازد مي ،رساني حين فعاليت روزانه بر اساس نسخه چهارم استاندارددستورالعمل بهنگام

 GISرساني و نمايش اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز  ، ويرايش، كنترل كيفيت، بهنگام آوري جمعجهت توليد، 

هاي اطالعاتي شركت  در مقياسهاي منتخب بر اساس شرايط كاربردي و نياز توزيع فوقال و صنعت برق در بخش انتق

 محسوبايجاد پايگاه داده مكاني ي اجرايي ها دستورالعملجزء اهداف تدوين اي    ي برق منطقه ها شركتتوانير و 

  شود.  مي

 GISي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني ها دستورالعملصنعت برق ويرايش اول  GISدر فاز مطالعاتي طرح جامع 

تدوين شد. با توجه به تغييرات اساسي ويرايش چهارم استاندارد  1382در سال  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 

ي غيرمكاني، جابجايي اقالم توصيفي از ها موجوديتي قبلي آن از جمله اضافه شدن عوارض و ها ويرايشنسبت به 

ي ممكن است در استفاده ا منطقهي برق  ها شركتيگر و حذف و اضافه شدن اقالم توصيفي متعدد، جدولي به جدول د

 ها دستورالعملدچار مشكل شوند و اين نسخه از  ي ويرايش اول تدوين شده در فاز مطالعاتيها دستورالعملاز 

طالعات، ويرايش و كارتوگرافي اطالعات ي اساز آمادهي مختلف از جمله توليد و ها نهيزمدر  ها آن   ي نيازهاي گو جواب

  .نباشد

با توجه به تدوين ويرايش چهارم استاندارد، دفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار شركت توانير بازنگري و تكميل 

ي ها دستورالعملو به عبارتي ديگر، تدوين ويرايش جديد مجموعه ايجاد پايگاه داده مكاني ي اجرايي ها دستورالعمل

 ها دستورالعمل ، مستنداول ويرايشالزم به توضيح است كه در  اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني را در دستور كار قرار داد.

مانند  GISي افزارها نرمي متنوع محيط ها تيقابلتدوين شده بود، كه در بازنگري آن از  Mcirostation  طيمحبر پايه 

ArcGIS استفاده شده است. باشدكه در حال حاضر متداول مي ،  

صنعت برق، اقدام به تهيه و  SDIدفتر فناوري اطالعات، ارتباطات و آمار شركت توانير در راستاي انجام مطالعات 

نموده است. در اين دستورالعمل  "روزانه  هاي فعاليترساني اطالعات مكاني و توصيفي حين دستورالعمل بهنگام"تدوين 

روزانه كارشناسان واحدهاي مختلف   هاي فعاليتپايگاه داده صنعت برق بر اساس  رسانيبه تفصيل نحوه بهنگام

ي و حوادث ارائه ا دورهي، تعميرات و بازديدهاي ساز نهيبهي مانند احداث و توسعه، اصالح و ا منطقهي برق  ها شركت

شده است. الزم به توضيح است كه اين دستورالعمل بر اساس ويرايش دوم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در 

تدوين شده بود، كه با توجه به تدوين ويرايش چهارم استاندارد، اين دستورالعمل نيز مورد  توزيع فوقبخش انتقال و 

 بازنگري قرار گرفت.

عبارتند ايجاد پايگاه داده مكاني ي اجرايي ها دستورالعملاهداف تفصيلي تدوين ويرايش جديد  ،موارد فوقبا توجه به 

  از :

 اطالعات مكاني و توصيفي  آوري جمعدستورالعمل توليد و  بازنگري •
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  روزانه فعاليت حين مكاني يها داده رسانيبهنگامبازنگري دستورالعمل  •

  GISدستورالعمل ويرايش اطالعات مكاني و توصيفي جهت ورود به محيط بازنگري  •

 دستورالعمل كنترل كيفيت اطالعات مكاني و توصيفي بازنگري  •

 دستورالعمل نحوه نمايش اطالعات  بازنگري •

    باشد:زير مي شرح بهو يك پيوست  فصل ششاين گزارش شامل 

ي اجرايي ايجـاد پايگـاه ها دستورالعملبازنگري و ساختار گزارش  فصل اهداف ني؛ در ااهداف و ساختارفصل اول، 

  ارائه شده است. رساني حين فعاليت روزانه بر اساس نسخه چهارم استانداردداده مكاني و دستورالعمل بهنگام

 يسـاز آماده و هيـتهنحـوه  ؛ در ايـن فصـليفيو توصـ ياطالعات مكـان  آوري جمعو  ديدستورالعمل تولدوم،  فصل

   ارائه شده است. توزيع فوقدر بخش انتقال و  برق صنعت خاصو توصيفي  يمكان اطالعات

با توضـيحات كلـي در مـورد اين فصل  ؛روزانه تيفعال نياطالعات ح يرسانو بهنگام ديسوم، دستورالعمل تول فصل

 يرسـانبهنگـامي ها دسـتورالعملرساني اطالعات شروع شده است و سـپس بـه ترتيـب بـه بيـان نحوه توليد و بهنگام

 يرسـانبهنگام و تعميرات و نگهداري عمليات، سازي بهينه و اصالحهاي  پروژه، توسعه و احداثهاي  پروژه در اطالعات

  است. ي پرداختهفيتوص و يمكان اطالعات يرسانبهنگام ليست چكو  شده فيتعر رييتغ يزمان دوره با اطالعات

هاي  برخـي از مشـكالت نقشـه در ايـن قسـمت ؛يفيو توصـ ياطالعـات مكـان شيرايدستورالعمل و ،فصل چهارم

 نحـوهارائه شده است و سپس عمليات ويرايش اطالعات مكاني و توصيفي را جداگانه بيان نموده و در پايـان  توليدشده   

  شده است. بيان يسطح و يخط ،يا نقطه عوارض كيتفك بهاطالعات مكاني  شيرايو

 ودر ايـن فصـل انـواع منـابع خطـا و همچنـين عوامـل مـوثر  ؛اطالعـات تيفيدستورالعمل كنترل ك ،فصل پنجم

  پرداخته است. فني كنترل و نظارت عملياتمورد بررسي قرار گرفته است و بر اساس آن به  ها داده كيفيت كننده نييتع

و نمادگذاري عوارض موجود در نسـخه بندي  اين فصل مربوط به نحوه رنگ ي؛دستورالعمل كارتوگراف ،فصل ششم

  است. توزيع فوقبخش انتقال و در چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق 

-ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكـاني و دسـتورالعمل بهنگـامها دستورالعملگيري: در اين قسمت نتايج تدوين نتيجه

  ارائه شده است. استانداردرساني حين فعاليت روزانه بر اساس نسخه چهارم 

ي برداشت با استفاده ها روش، در اين پيوست بعد از تشريح انواع GPSتعيين موقعيت با استفاده از : كليات 1پيوست 

با اسـتفاده از  توزيع فوقهاي مناسب براي برداشت شبكه برق در بخش انتقال و كار راه، DGPSو  GPSهاي  از گيرنده

  شود. مي ي مذكور ارائهها روش

انواع تصاوير مـاهواره ، در اين پيوست بعد از تشريح سنجش از دوري مكاني با استفاده از ها دادهتوليد : كليات 2پيوست 

  شود. مي با استفاده از روش سنجش از دور ارائه ي مكانيها دادههاي مناسب براي توليد كار راه، اي
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و  ياطالعات مكان  آوري جمعو  ديدستورالعمل تولفصل دوم: 

  يفيتوص
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به  1:2,000و  1: 25،000، 1: 250،000، سه مقياس توزيع فوقدر استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

ي اطالعات مكاني انتخاب شده است. همچنين اطالعات موجود در اين استاندارد در ساز رهيذخهاي مناسب جهت  عنوان مقياس

عـوارض "، "سـازه"، "نقاط كنترل"، "پوشش گياهي"س فرعي تحت عناوين دو كالس اصلي پايه و تخصصي و چهارده كال

،  "خـط"، ، "نيروگاه"، "برآورد بار"،  "هيپسوگرافي"، "محدوده"، "تأسيسات زيربنايي"، "ساختمان"، "آهن راه و راه"، "آبي

ي بند ميتقسـات را به دو دسـته ذيـل اطالع توان يمدر بررسي اطالعات موردنياز   اند. ي شدهبند كالسه "مخابرات"، "ايستگاه"

  نمود:

سطح توپوگرافي  نمايانگر وضعيتشوند و اطالعات پايه : اين اطالعات شامل نه كالس اول استاندارد محسوب مي •

ي كشور تعريف بردار نقشههاي اصلي مطابق با استانداردهاي سازمان . مشخصات اطالعات اين كالسباشد يزمين م

ي تعدادي از عوارض پايه به عوارض مندرج در استانداردهاي ا منطقهي برق  ها شركتشده است. با توجه به نياز 

به عوارضي مانند ايستگاه هواشناسي، مناطق  توان يمي كشور اضافه شده است. در اين خصوص بردار نقشهسازمان 

توليد و  مات شهري و واحد سنگي اشاره نمود. متوليتحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، محدوده خد

ي كشور، سازمان جغرافيايي بردار نقشهي ملي متولي نقشه در كشور (مانند سازمان ها سازمان   رساني عوارض پايه بهنگام

. شوند يمنيروهاي مسلح، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و سازمان هواشناسي كشور) محسوب 

  ي مذكور اخذ نمايند.ها سازمان   را از  ها نقشهي به تناسب نياز بايستي اين ا منطقهي برق  اه شركت

مورد  خاصعوارض شوند.  مي كالس آخر استاندارد محسوبپنج اطالعات خاص صنعت برق : اين اطالعات شامل  •

توزيع تعريف شده است. انتقال و فوقبرداري و توسعه شبكه توليد،  ريزي، بهره صنعت برق در جهت مديريت، برنامهنياز 

 و "خط"، "ايستگاه"، "نيروگاه"، "برآورد بار" كالسهاي ي اطالعات دربند كالسهبه  توان يمدر اين خصوص 

 باشد.مياي    ي برق منطقه ها شركترساني اين اطالعات دفاتر مختلف متولي توليد و بهنگام اشاره نمود. "مخابرات"

، ارائه گرديده توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و   GISهاي پايه مورد نياز  ي نقشهساز آمادهنحوه تهيه و  بخشدر اين 

  است.

  1:25,000هاي توپوگرافي در مقياس  نقشه •

ي اطالعـاتي ها هيال، توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISپايه مورد استفاده در  مكانيبخش اطالعات  نيتر عمده

هاي پايـه  برداري كشور به عنوان متولي توليد نقشه . سازمان نقشهباشد يم 1:25,000ي توپوگرافي در مقياس ها نقشهموجود در 

 هـوايي نمـوده اسـت. يها عكسكل كشور با استفاده از  1:25,000هاي پوششي  دهه قبل اقدام به تهيه نقشه سهدر كشور، از 

گـردد.  انتخاب گرديـده و بايـد وارد سيسـتم  1:25,000عت برق، به عنوان نقشه پايه براي مقياسصن GISهاي فوق، در  نقشه

دهه از توليد بخش اعظمي  سهشوند. ليكن با گذشت بيش از  هاي پوششي كشور محسوب مي ترين نقشه اطالعات فوق بهنگام

باشد كه اين امر در دسـتور  هاي فوق مي رساني نقشه مبهنگاهاي فوق، در مناطقي كه تغييرات عوارض زياد است نياز به  از نقشه

   وجود دارد. GISها در محيط  برداري كشور قرار دارد. در حال حاضر اطالعات مربوط به اين نقشه كار سازمان نقشه
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ي پوششي در مناطق مرزي كشور بر عهده سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح است. اين سازمان اقدام به تهيه ها نقشهتهيه 

ي كه بخشـي از محـدوده تحـت ا منطقهي برق  ها شركتنموده است. بر اين اساس  1:25،000ي توپوگرافي در مقياس ها نقشه

ا از سازمان جغرافيايي نيروهـاي مسـلح اخـذ نمـوده و ضـمن ي مذكور رها نقشهجزء مناطق مرزي است بايستي  ها آن   پوشش 

ي به تناسـب ا منطقهي برق  ها شركتي نمايند. ساز آماده GISرا جهت ورود به محيط  ها آن   انطباق آن با استاندارد صنعت برق، 

  را در دستور كار قرار دهند. ها هنقشي اين ساز آمادهي مذكور اخذ نمايند و ورود و ها سازمان   را از  ها نقشهنياز بايستي اين 

 1:250،000ي ها مقياسهاي توپوگرافي در  نقشه •

توسـط سـازمان جغرافيـايي نيروهـاي  1:250,000ي ها مقياسدر پوششي كشور توپوگرافي  هاي نقشهاطالعات مربوط به  

رقومي و با  DGNدهه اخير توسط سازمان جغرافيايي در فرمت  دودر ها  به بعد توليد شده است. اين نقشه 1341مسلح از سال 

هاي  كشـور غالـب نقشـه برداري نقشـهالزم به توضيح اسـت كـه اخيـرا سـازمان   اند. بهنگام شدهاي    استفاده از تصاوير ماهواره

توليـد نمـوده اسـت.  1:25،000ي ها مقياسهاي توپوگرافي در  را از جنراليزاسيون نقشه 1:250،000ي ها مقياستوپوگرافي در 

از سـازمان جغرافيـايي يـا را  ها نقشـهي به تناسب نياز بايستي اين ا منطقهي برق  ها شركتشود كه شركت توانير و  مي پيشنهاد

ي موجود در محدوده جغرافيايي هر شـركت بـرق ها دادهه وضعيت كامل بودن و جامعيت كشور (با توجه ب برداري نقشهسازمان 

  را در دستور كار قرار دهند. ها نقشهي اين ساز آمادهذ نمايند و ورود و اخ) اي منطقه

 1:2,000هاي پايه در مقياس  قشهن •

اسـت.  نموده شهر كشور  800بيش از شهري  1:2,000هاي  برداري كشور در دو دهه اخير اقدام به توليد نقشه سازمان نقشه

در سيستم اطالعات جغرافيايي صنعت برق انتخاب شده است. متـولي  1:2,000ي پايه در مقياس ها نقشهها به عنوان  اين نقشه

كـل  اداراتو  هـا يشهردارمانند  ها سازمان   برداري كشور است اما بعضي از  سازمان نقشهغالبا شهري  1:2,000هاي  توليد نقشه

هـوايي  بـرداري عكسدر اين خصـوص   اند. شهري نموده 1:2,000 هاي بنا به نياز اقدام به توليد نقشه ها استانراه و شهرسازي 

كشور انجام گرفته است و توليد نقشـه توسـط بخـش خصوصـي و بـا  برداري نقشهمعموال توسط سازمان جغرافيايي يا سازمان 

  كشور انجام گرفته است. برداري نقشهنظارت سازمان جغرافيايي يا سازمان 

شهرهاي تحـت  1:2,000ي ها نقشهي ها نگارشي مذكور آخرين ها سازمان   با مراجعه به اي بايستي  هاي برق منطقه شركت

خود نمايند و در غير ايـن  GISرا مستقيماً وارد محيط  ها آن   ، ها نقشهبودن  GIS Readyپوشش خود را اخذ نمايند. در صورت 

  ي نمايند. ساز آمادهرا  ها آن    GISرا جهت ورود به محيط  ها آن   صورت بايستي 

كل  ادارهو  ها يشهرداردر  ها آن   ي ها نقشهكه  شهرهايي 1:2,000ي ها نقشهي براي تهيه ا منطقهي برق  ها شركتهمچنين 

از توليـد يـا عـدم و سازمان جغرافيايي برداري كشور  موجود نيست، بايستي با مراجعه به سازمان نقشه ها استانراه و شهرسازي 

در صورتيكه نقشه توپوگرافي پايه بعضي از شهرها در اطالع حاصل نمايند. شهرهاي موردنظر شهري  1:2,000هاي  توليد نقشه

) موجود ها استانكل راه و شهرسازي  اداراتو  ها يشهردار برداري كشور، سازمان جغرافيايي، ي مذكور (سازمان نقشهها سازمان   



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 10

) گزينـه مناسـبي ها اسـتان ريزي برنامـه(معاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و مركز آمار ايران  1:2،000ي اه نقشهنباشد، 

  .باشدمي ها آن   نمودن اخذ و وارد براي 

 ها ساير نقشه •

ي هواشناسـي، زمـين شناسـي، ها ايستگاهتقسيمات كشوري، شبكه توزيع برق، تكميلي شامل هاي  شامل نقشه ها نقشهاين 

  شود: مي در ادامه متولي اين اطالعات ارائه. باشد يمغيره و  مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

اطالعات مربوط به تقسيمات كشوري (مرز استان، مرز شهرستان، مرز بخش، مرز دهستان، شهر و روستا) از دفتر  �

 اخذ شود.ها  تقسيمات سياسي وزارت كشور يا استانداري

ي هواشناسي (سينوپتيك، كليماتولوژي و باران سنجي) از سازمان هواشناسي كشور ها ايستگاهاطالعات مربوط به  �

 اخذ شود. ها استانيا ادارات كل هواشناسي 

زمين شناسي (واحد سنگي، گسل و ...) از سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني هاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 ا مناطق مربوطه اخذ شود.كشور ي

اطالعات مربوط به مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست از سازمان محيط زيست كشور يا ادارات  �

 اخذ شود. ها استانكل حفاظت محيط زيست 

كاربري و پوشش از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور يا ادارات كل منابع هاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 اخذ شود. ها استانعي طبي

 ي توزيع نيروي برق اخذ شود. ها شركتاز  اطالعات مربوط به شبكه توزيع (شامل شبكه فشار متوسط) �

 اخذ شود. ها استانها از وزارت راه و شهرسازي يا ادارات كل راه و شهرسازي راههاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 آهن جمهوري اسالمي ايران يا نواحي مربوطه اخذ شود. راه آهن از شركت راههاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 ي تابعه اخذ شود. ها شركتخطوط لوله نفت و گاز از وزارت نفت يا هاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 ها استاناي    ي آب منطقه ها شركتمنابع آب از شركت مديريت منابع آب ايران يا هاي  اطالعات مربوط به نقشه �

 اخذ شود.

گذاري   ي فوق بايستي بستري براي بـه اشـتراكها سازمان   وضيح است كه به منظور دسترسي به اطالعات بهنگام الزم به ت

 GISهـاي  افـزار سـازي نرم ايجاد شود. با توسـعه و پيادهاي    در سطح ملي يا منطقهاي    ي برق منطقه ها شركتاطالعات فوق با 
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و در قالب توسعه اي    در سطح ملي و منطقه ها سازمان   و ساير اي    برق منطقهي  ها شركتمكاني در هاي  تحت وب و وب سرويس

  شود. مي زير ساخت داده مكاني اجراي اين مهم ميسر

، ارائه توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و   GISي اطالعات مكاني خاص مورد نياز ساز آمادهدر اين قسمت نحوه تهيه و 

  گرديده است.

برداشت  1:25،000اطالعات مكاني خاص موردنياز را در مقياس اي    ي برق منطقه ها شركتغالب در حال حاضر  •

 است.  1:25،000هاي بهترين روش جنراليزاسيون نقشه 1:250،000 اسيمقبراي توليد اين اطالعات در   اند. نموده

استفاده "، "ي زمينيبردار نقشه"، "فتوگرامتري"، "سنجش از دور"ي ها روشي اجرايي، ها دستورالعملدر نگارش اول  •

ي موجود جهت توليد اطالعات مكاني ها روش، به عنوان "ي موجودها نقشهسازي  رقومي"و  "GPSي ها رندهيگاز 

ي برق  ها شركتبيان گرديده است. با توجه به تجربيات  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و   GISخاص مورد نياز 

ي اخير و ارزيابي هزينه و زمان تقريبي مورد نياز جهت برداشت عوارض خاص صنعت برق، ها سال ي درا منطقه

مناسب براي برداشت شبكه برق در هاي كار راه. شود يمروش مناسب پيشنهاد  عنوان به GPSي ها رندهيگاستفاده از 

ده است. همچنين كليات ارائه ش 1 ، در پيوستDGPSو  GPSهاي  با استفاده از گيرنده  توزيع فوقبخش انتقال و 

 ارائه شده است. 2ي مكاني با استفاده از روش سنجش از دور در پيوست ها دادهتوليد 

، 1:2,000در مقياس  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و   GISبراي برداشت اطالعات مكاني خاص مورد نياز   •

به داليل مختلفي  GPSي ها رندهيگاست. در مواردي كه امكان استفاده از  DGPSبهترين روش استفاده از روش 

ي بردار نقشهي بلند و يا تأثير ميدان مغناطيسي تجهيزات الكتريكي وجود نداشته باشد، روش ها ساختمانمانند وجود 

ي ها لعملدستورا. در اين خصوص بايستي بر اساس گردد يمروش پيشنهادي جايگزين توصيه  عنوان بهزميني 

  ي كشور اقدام نمود.بردار نقشهي زميني سازمان بردار نقشه

به ترتيب براي تجهيزاتي كه در خـارج  1:2,000و  1:25,000اطالعات مكاني عوارض تخصصي صنعت برق در دو مقياس 

داراي دقت خاصي بوده  ها مقياس. هر كدام از اين گردند يم، برداشت اند گرفتهمحدوده شهرها و نيز داخل محدوده شهرها قرار 

نحـوه توليـد اطالعـات مكـاني عـوارض  در ادامهو جهت رسيدن به هر دقت، تجهيزات، زمان و هزينه خاص خود را نياز دارد. 

  .گردد يمخاص صنعت برق در دو مقياس مذكور بيان 

ستي، عوارض مكاني د GPS: با استفاده از يك گيرنده  1:25,000برداشت عوارض خاص صنعت برق در مقياس  •

 GPSگردند. به عبارت ديگر با استقرار يك گيرنده تعيين موقعيت مي توزيع فوقخاص صنعت برق در بخش انتقال و 

ي نقطه مورد نظر و دريافت امواج حداقل چهار ماهواره در مدت زمان كوتاه (حدود يك دقيقه)، مختصات نقطه بر رو

 هايمتر باشد. مشخصات گيرنده 5ستي بايستي داراي خطايي كمتر از د GPSشود. گيرنده مورد نظر برداشت مي

GPS گردد:دستي جهت استفاده در برداشت عوارض شبكه انتقال و فوق توزيع برق ارائه مي  
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o  ماهواره 5متر با بيش از  5تا  3دقت 

o  متر 4دقت ارتفاع سنجي تا 

o  نقطه حافظه برداشت كروكي 10000داراي 

o ترسيم پروفيل طولي 

o  مگابايت حافظه جهت انتقال نقشه 115امكان ناوبري و 

o  مسير مورد نظر 50امكان تعريف 

، عوارض مكاني خاص DGPSي ها رندهيگ: با استفاده از  1:2,000برداشت عوارض خاص صنعت برق در مقياس  •

در ابتداي  DGPSي گيرنده ها دستگاهفني  دييتأگردند. صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع تعيين موقعيت مي

اي در طول پروژه توسط ناظر و يا دستگاه نظارت صورت خواهد پذيرفت. در اين رابطه شروع پروژه و به صورت دوره

ي كشور ارزيابي خواهد نمود. حداقل بردار نقشهناظر صحت و دقت عملكرد دستگاه را بر روي نقاط مرجع سازمان 

 :باشد يمل موارد ذيل شام DGPS مشخصات فني مورد نياز جهت گيرنده

o  گيرندهGPS  و دريافت اطالعات باند  ها ماهوارهكانال رديابي همزمان  10با حداقلL1 (فاز حامل و كد) 

o  5تعيين موقعيت غيرآني با دقت مسطحاتيmm + 1 ppm  2و دقت ارتفاعيcm + 2 ppm 

o  ثانيه  30تا  1 ي: ازا ماهوارهفاصله زماني ضبط مشاهدات 

o مگابايت همراه با امكان استفاده از كارت حافظه 128 حافظه 

    ي اطالعات مكاني خاص صنعت برقساز آمادهتهيه و  -2-1

در اين بخش نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق و نكات مهمي كه در اين رابطه وجود دارد بصورت جداگانه براي هر 

  .گردد يمارائه  1-2عارضه در قالب جدول 
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  كشور

  استان
  شهرستان

  بخش
  دهستان

اخـــذ از وزارت كشـــور و 

  ها استانداري
-  -  

در وزارت كشور و  1:250،000و در مقياس  shpاطالعات مكاني اين عارضه به صورت 

  ها وجود دارد. استانداري

محــدوده عمليــاتي 

 مركز ديسپاچينگ

 هايشـركتادغام محدوده 

تشــكيل  اي بــرق منطقــه

  دهنده

  باشد. مي اي شركت برق منطقهاين عارضه شامل يك يا چند   -  -

ــركت  ــدوده ش مح

 اي برق منطقه

ي ها استانادغام محدوده 

  تشكيل دهنده
  باشد. اين عارضه شامل يك يا چند استان مي  -  -

ــركت  ــدوده ش مح

 توزيع برق

ــــــدوده  ــــــام مح ادغ

  ي موردنظرها شهرستان
  باشد. مياين عارضه شامل يك يا چند شهرستان   -  -

 مــديريتمحــدوده 

 توزيع برق

ي توزيـع  ها شركتاخذ از 

  نيروي برق
-  -  

و در مقيـاس  shpمعمـوال بـه صـورت  توزيع بـرق مديريتمحدوده اطالعات مكاني 

  ي توزيع نيروي برق وجود دارد. ها شركتدر  1:250،000

 ناحيه
ــز  ــدوده مراك ــام مح ادغ

  مصرف تشكيل دهنده
  باشد. چند مركز مصرف مي اين عارضه شامل يك يا  -  -
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

 مركز مصرف
ــــــدوده  ــــــام مح ادغ

  ي موردنظرها دهستان
  باشد. اين عارضه شامل يك يا چند دهستان مي  -  -

 كننده مصــــــرف

  خارجي
  -  -  سنجش از دور

بر اساس موقعيت نزديكترين ايستگاه انتقال و فوق توزيع در كشور همسايه و اسـتفاده 

وير گوگل امكان تعيين موقعيـت ايـن عارضـه وجـود يا حتي تصااي    از تصاوير ماهواره

  .دارد

  شهرك صنعتي

 كننده مصــــــرف

  بزرگ

جنراليزاســــيون نقشــــه 

1:25،000  

ــــات از  ــــذ اطالع اخ
  1:25،000هاي  نقشه

هاي  برداشـــت گوشـــه
  GPS عارضه با گيرنده

-  

هاي  در نقشـه 1:25،000و در مقيـاس  shpاطالعات مكاني اين عارضـه بـه صـورت 

  كشور وجود دارد. برداري نقشهتوپوگرافي سازمان 

  استفاده نمود. GPSتوان از روش  مي براي تكميل اطالعات اين عارضه

 نيروگاه
هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 

ـــــت  برداشـــــت موقعي

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

ن است، ديوار، ساختمان، فنس و يا هر نوع مانع ديگري باشد كه محدوده نيروگاه ممك

كند. در بعضي مواقع چندين نيروگاه كـه داراي كـد  نيروگاه را از فضاي بيروني جدا مي

قـرار دارنـد. در ايـن  تر بزرگباشند، داخل يك محدوده مشترك  ديسپاچينگ مجزا مي

ترسيم گردد. همچنين داخل هر  حاالت بايستي محدوده هر نيروگاه جداگانه برداشت و

 گون پليايستگاه مربوطه نيز بايد از  گون پليباشد كه  نيروگاه يك ايستگاه بالفصل مي

  نيروگاه برداشته شود.

ـــــت   -  - واحد نيروگاه هستند. با در نظـر معموالً واحدهاي مختلف يك نيروگاه داراي مرز جداكننده مشخص برداشـــــت موقعي
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

  گرفتن تأسيسات، مرز مربوط به هر واحد برداشت و ترسيم گردد.

  - گره
هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 

هـا   برداشت موقعيـت گره

ــــده ــــط گيرن هاي  توس
DGPS  

شـوند. ترين جزء يك خط انتقال و فوق توزيع محسوب مي ترين و كوچك ها اصلي گره

نقطـه تغييـر مشخصـه  -3تياف  -2گنتري  -1ستند شامل ها نقاطي الكتريكي ه گره

تغيير زمينـي و هـوايي  -تغيير مدار -تغيير سيم محافظ -مدار (مثال: تغيير سيم هادي

ترمينـال  -6جابجايي فاز  -5تغيير مالكيت  -4محل دوخته شدن مدار و غيره)  -بودن

عنوان يـك گـره  بـه باشد. موارد مذكور بايسـتينقطه تغيير مشخصه مسير مي -7تاور 

تكه مـدار از هاي  گردد. اليه به روش ديفرانسيلي برداشت مي GPSهاي  توسط گيرنده

شود. الزم به توضيح است كه اگر گره روي دكل قـرار گرفـت  مي ترسيمها  اتصال گره

  عنوان محل گره برداشت شود. مركز هندسي دكل به

  تكه مسير هوايي
هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 

برداشــت موقعيــت مركــز 

توســط  هــا دكلهندســي 

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

  ها آن   اتصال 

تكه مسير هوايي بخشي از يك خط انتقال و فوق توزيع اسـت كـه بـين دو گـره كـه 

الس باشد، واقع شده است. در عارضه گره، قلم توصيفي ك "مسيري" ها آن   كالس گره 

باشـد. ايـن عارضـه از اتصـال مركـز مـي "مسـيري"و  "مداري"گره داراي دو دامنه 

شود. موقعيت تكه مسير هوايي نياز بـه  مي ي بين دو گره مذكور ترسيمها دكلهندسي 

برداشت نداشته و صرفاً از اتصال تكه مدارهاي واقع در بين دو گـره كـه كـالس گـره 
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  د.آي باشد، بدست مي "مسيري" ها آن   

  تكه مسير زميني
هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 

برداشــت موقعيــت مركــز 

توســط  هــا دكلهندســي 

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

  ها آن   اتصال 

تكه مسير زميني بخشي از يك خط انتقال و فوق توزيـع اسـت كـه بـين دو گـره كـه 

باشد، واقع شده است. در عارضه گره، قلم توصيفي كالس  "مسيري" ها آن   كالس گره 

باشد. اين عارضـه از اتصـال عوارضـي مي "مسيري"و  "مداري"ي دو دامنه گره دارا

شود.  مي روغن بين دو گره مذكور ترسيمهاي  حوضچهو  مانند منهولها، مفصلهاي كابل

ال تكه مـدارهاي واقـع موقعيت تكه مسير هوايي نياز به برداشت نداشته و صرفاً از اتص

آيـد. در تكـه مسـير  باشـد، بدسـت مي "مسيري" ها آن   در بين دو گره كه كالس گره 

  .قرار گرفته است زميني، كابل برق به صورت دفني، كانال، تونل يا دريايي

  تكه مدار
هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 
  ها اتصال گره

تكه مدار بخشي از يك مدار يا قطعه مدار است كه بـين دو گـره متـوالي قـرار گرفتـه 

ابتـدا و هـاي  اتصـال گرهاست. لذا موقعيت تكه مدار نياز به برداشت نداشته و صرفاً از 

ي واسط آن دو گره ها دكلانتهايي تشكيل دهنده هر تكه مدار و موقعيت مركز هندسي 

عنـوان  افتد، مركز هندسي آن دكـل بـه  يي كه گره اتفاق ميها دكلآيد. در  بدست مي

كـه ذكـر شـد گـره ابتـدا و  گونه همانشود.  ابتدا يا انتهاي تكه مدار در نظر گرفته مي

نقطه تغيير مشخصه مـدار  -3تياف  -2گنتري  -1تواند شامل  مي انتهاي هر تكه خط

 -تغيير زميني و هوايي بودن -تغيير مدار -تغيير سيم محافظ -(مثال: تغيير سيم هادي
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

 -7ترمينال تاور  -6جابجايي فاز  -5تغيير مالكيت  -4محل دوخته شدن مدار و غيره) 

  نقطه تغيير مشخصه مسير باشد. 

  - دكل

ـــات  ـــت مختص برداش

چهارگوشه دكل توسـط 

ــــــده  GPSهاي  گيرن

دستي و ثبت ميـانگين 

به عنوان  ها آن   هندسي 

  موقعيت دكل

ار برداشت مختصـات چهـ

ـــط  ـــل توس ـــه دك گوش

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

ــانگين هندســي  ــت مي ثب

به عنـوان موقعيـت  ها آن   

  دكل

ي داخل ها دكلي زاويه و كششي و همچنين كليه ها دكلدر برداشت اطالعات مكاني 

در محدوده شهرها  1:25،000هاي پايه موجود در مقياس يي كه در نقشهها دكلشهر (

كيلومتر خارج از محـدوده  2شعاع  تماني) و همچنين تاهاي بلوك ساخو روستاها (اليه

) براي رسـيدن بـه دقـت DGPSبرداري زميني (ترجيحاً شهر)، بايستي به روش نقشه

  برداشت گردد. %)95سطح اطمينان  متر (در 0,4تعيين موقعيت 

ي آويـزي خـارج از محـدوده شـهرها و همچنـين ها دكلدر برداشت اطالعات مكاني 

دستي بـا حـداقل دقـت تعيـين  GPSهاي  رها، بايستي توسط گيرندهدوكيلومتري شه

  %) برداشت گردد.95سطح اطمينان  متر (در 5موقعيت 

  - نقاط مهم اسپن

برداشت عارضه توسـط 

ــــده و  GPSهاي  گيرن

جابجايي آن روي تكـه 

  مدار

برداشــت عارضــه توســط 

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

ــه  ــايي آن روي تك جابج

  مدار

به تجهيزات مهمي مانند گوي هشداردهنده، جوينـت ميـاني، لولـه اين عارضه مربوط 

پرس تعميري و ساير موارد است كه در فاصله بين دو دكل متوالي روي مدارات نصـب 

براي برداشت اين عارضه بايستي بعد از شناسايي ايـن تجهيـزات روي تكـه  گردد. مي

ي موقعيـت آن را برداشـت دستي يا ديفرانسيل GPSمسير هوايي، با استفاده از گيرنده 

نمود. اما چون مختصات برداشت شـده دقيقـاً روي تكـه مسـير هـوايي مربوطـه قـرار 
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  ترين نقطه روي تكه مسير هوايي جابجا شود. گيرد، بايستي نقطه به نزديك نمي

  سركابل

  مفصل كابل

  حوضچه روغن

 منهول

-  
هاي  جنراليزاسيون نقشه

  تر مقياسبزرگ 

برداشــت عارضــه توســط 

  DGPSهاي  رندهگي

 دستي يـا ديفرانسـيلي برداشـت GPSموقعيت مكاني اين عارضه با استفاده از گيرنده 

شود. مختصات برداشت شده ممكن است دقيقاً روي تكه مسير زميني مربوطه قـرار  مي

  ترين نقطه روي تكه مسير زميني جابجا شود. نگيرد، بنابراين بايستي نقطه به نزديك

ــال و  ايســتگاه انتق

 توزيعفوق

هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

ـــات  ـــت مختص برداش

ـــه ـــه  گوش هاي عارض

ـــده ـــط گيرن هاي  توس
GPS  

ــــات  ــــت مختص برداش

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

محدوده ايستگاه انتقال و فوق توزيع ممكن است، ديوار، ساختمان، فنس و يا هـر نـوع 

  كند. اي بيروني جدا ميمانع ديگري باشد كه ايستگاه را از فض

ــوئيچ  ــدوده س مح

  يارد
  اتصال تاسيسات  -  -

سوئيچ يارد داراي مرز جداكننده تقريبي هستند. با در نظر گـرفتن هاي  معموالً محدوده

سوئيچ يارد به صورت تقريبي ترسيم هاي  تأسيسات مربوطه، مرز مربوط به هر محدوده

  گردد.

   ساختمان ايستگاه

تابلوها و تأسيسات 

  يرونيب

-  -  

ـــــت  برداشـــــت موقعي

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

داراي مرز جداكننده مشخص هستند. با در نظـر گـرفتن محـدوده  اين عوارضمعموالً 

  برداشت و ترسيم گردد. ، تابلو و تاسيسات، مرز مربوط به هر ساختمانعوارض

شود. موقعيت  اين تجهيز جزء تجهيزات داخلي ايستگاه انتقال و فوق توزيع محسوب ميبرداشت مختصات يكي از   -  - ترانس قدرت
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

 ترانس زمين

 ترانس كمكي

 ترانس كمباين

  راكتور

 بانك خازن موازي

  ديزل ژنراتور

ــــــــاتور  كمپانس

 سنكرون

  سلول توزيع

 گنتري

هاي عارضه توسـط  گوشه

ــده ــا  DGPSهاي  گيرن ي

برداري زميني  روش نقشه

  مربوطه گون پليو ترسيم 

بـه روش  GPSهاي  هاي ايـن عارضـه بايسـتي توسـط گيرنـده ي از گوشـهدقيق يكـ

ديفرانسيلي برداشت شود. اما با توجه به تداخل ميدان مغناطيسي حاصل از اين تجهيـز 

برداشت موقعيت آن ممكن است با مشكل مواجه شود كه در اين حالت  GPSبا امواج 

سپس بـا توجـه بـه ابعـاد تجهيـز برداري زميني استفاده شود.  شود از نقشه پيشنهاد مي

چندضلعي مربوط به عارضه ترسيم گردد. همچنين بعد از برداشت و ترسيم موقعيت اين 

تجهيزات، بايستي ارتباطات الكتريكي بين تجهيزات داخل ايستگاه انتقال و فوق توزيع 

  ترسيم گردد. ها ايستگاهخطي  مطابق دياگرام تك

 ترانس جريان

 ترانس ولتاژ

ـــرانس  ـــاژت  -ولت

 جريان

 كليد قدرت

 سكسيونر

-  -  

برداشت مختصات مركـز 

هندســي عارضــه توســط 

ــده ــا  DGPSهاي  گيرن ي

برداري زميني  روش نقشه

  مريوطه گون پليو ترسيم 

شود. امـا بـا  اين تجهيز جزء تجهيزات داخلي ايستگاه انتقال و فوق توزيع محسوب مي

برداشت موقعيت  GPSميدان مغناطيسي حاصل از اين تجهيز با امواج توجه به تداخل 

برداري  شود از نقشه آن ممكن است با مشكل مواجه شود كه در اين حالت پيشنهاد مي

زميني استفاده شود. سپس با توجه به ابعاد تجهيز چندضلعي مربوط به عارضـه ترسـيم 

تجهيـزات، بايسـتي ارتباطـات گردد. همچنين بعد از برداشت و ترسـيم موقعيـت ايـن 

خطي  الكتريكي بين تجهيزات داخل ايستگاه انتقال و فوق توزيع مطـابق ديـاگرام تـك



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 20

  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  فيوز فشار قوي

  برقگير

 الين تراپ

  ترسيم گردد. ها ايستگاه

  -  - باسبار

برداشت مختصـات نقـاط 

ــه  ــاي عارض ــدا و انته ابت

ــــده ــــط گيرن هاي  توس

DGPS  ـــــــــا روش ي

  برداري زميني نقشه

شود. امـا بـا  اين تجهيز جزء تجهيزات داخلي ايستگاه انتقال و فوق توزيع محسوب مي

برداشت موقعيت  GPSتوجه به تداخل ميدان مغناطيسي حاصل از اين تجهيز با امواج 

برداري  شود از نقشه آن ممكن است با مشكل مواجه شود كه در اين حالت پيشنهاد مي

  زميني استفاده شود.

هـــــادي بـــــين 

  هيزات ايستگاهتج
-  -  

اتصال تجهيـزات داخلـي 

ــوق  ــال و ف ــتگاه انتق ايس

  توزيع

اين عارضه از اتصال تجهيزات داخلي ايستگاه انتقال و فوق توزيع بـر اسـاس ديـاگرام 

  شود. مي تك خطي ايستگاه ترسيم

ايستگاه مخـابراتي 

  و اسكادا

هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

ـــات  ـــت مختص برداش

ـــه ـــه هاي  گوش عارض

ـــده ـــط گيرن هاي  توس
GPS  

ــــات  ــــت مختص برداش

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

محدوده ايستگاه مخابراتي و اسكادا ممكن است، ديوار، ساختمان، فنس و يا هـر نـوع 

  كند. مانع ديگري باشد كه ايستگاه را از فضاي بيروني جدا مي

ـــات هاي  زاســيون نقشــهجنرالي  دكل مخابراتي ـــت مختص در برداشت اطالعات مكاني عارضه (دكل مخابراتي، بي تي اس، ايستگاه تكراركننـده) برداشت مختصـات چهـار برداش
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  بي تي اس

 ايستگاه تكراركننده

ـــه   تر مقياسبزرگ  ـــه عارض چهارگوش

(دكل مخابراتي، بي تي 

اس، ايســـــــــــتگاه 

ـــط  ـــده) توس تكراركنن

ــــــده  GPSهاي  گيرن

دستي و ثبت ميـانگين 

به عنوان  ها آن   هندسي 

  موقعيت عارضه

ــط  ــه توس ــه عارض گوش

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

ــانگين هندســي  ــت مي ثب

به عنـوان موقعيـت  ها آن   

  عارضه

در محدوده شـهرها و  1:25،000هاي پايه در مقياس داخل شهر (عوارضي كه در نقشه

كيلـومتر خـارج از محـدوده  2شعاع  هاي بلوك ساختماني) و همچنين تاروستاها (اليه

) بـراي DGPSبـرداري زمينـي (ترجيحـاً ر موجود هستند)، بايستي به روش نقشـهشه

  برداشت گردد. %)95سطح اطمينان  متر (در 0,4رسيدن به دقت تعيين موقعيت 

در برداشت اطالعات مكاني عارضه (دكل مخابراتي، بي تي اس، ايستگاه تكراركننـده) 

هاي  خارج از محدوده شهرها و همچنين دوكيلومتري شهرها، بايسـتي توسـط گيرنـده

GPS  برداشـت 95سـطح اطمينـان  متر (در 5دستي با حداقل دقت تعيين موقعيت (%

  گردد.

  -  لينك مخابراتي
ــــزات  ــــال تجهي اتص

  طهمربو
-  

به منظور ارائه شماتيك ارتباطات مخابراتي، اين هستنده بـه صـورت شـماتيك خطـي 

شود. به عبارت ديگـر، عارضـه لينـك مخـابراتي از اتصـال دو تجهيـز  مي نمايش داده

شود. نوع بستر مخابراتي شامل ماكروويو، پـي ال سـي، زوج سـيم   مي مخابراتي ايجاد

فيبرنوري، طيف گسترده، وايرلس لـن و مـاهواره  مخابراتي، بي سيم، كانال استيجاري،

  باشد.مي

  فيبرنوري
هاي  جنراليزاســيون نقشــه

  تر مقياسبزرگ 

ــتفاده از  ــا اس ــيم ب ترس

تكــه مــدار و هاي  اليــه

ترســـيم بـــا اســـتفاده از 

  تكه مدار و دكلهاي  اليه

نياز به برداشت نداشته و صـرفاً از اتصـال موقعيـت مركـز هندسـي  فيبرنوريموقعيت 

شـامل تجهيـزات  فيبرنـوريي واقع در مسير فيبرنوري و تجهيزات تخصصـي ها دكل
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  : نحوه برداشت عوارض خاص صنعت برق به تفكيك هر عارضه 1-2جدول 

  توضيحات  1:2,000مقياس   1:25,000مقياس   1:250,000مقياس   نام عارضه

  دكل

برداشت موقعيت نقـاط 

شكست تكميلي توسط 

ــــده و  GPSهاي  گيرن

  ها آن   اتصال 

برداشــت موقعيــت نقــاط 

شكست تكميلـي توسـط 

ــــده و  DGPSهاي  گيرن

  ها آن   اتصال 

بخشـي از مسـير آيـد.  بدسـت مياكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري و جوينت باكس 

كه بر روي خطوط انتقال و فوق توزيع وجود ندارد، بايستي برداشت شـود. در  فيبرنوري

  برداشت شود. فيبرنورياين خصوص بايستي نقاط شكست مسير 

تجهيــزات اكتيــو 

  فيبرنوري

  تقويت كننده نوري

  جوينت باكس

  

ـــات  ـــت مختص برداش

ـــه ـــه  گوش هاي عارض

ـــده ـــط گيرن هاي  توس
GPS  

ــــات  ــــت مختص برداش

هاي عارضه توسـط  گوشه

  DGPSهاي  گيرنده

 دستي يـا ديفرانسـيلي برداشـت GPSموقعيت مكاني اين عارضه با استفاده از گيرنده 

مربوطه قرار نگيـرد،  فيبرنوريشود. مختصات برداشت شده ممكن است دقيقاً روي  مي

  ا شود.جابج فيبرنوريترين نقطه روي  بنابراين بايستي نقطه به نزديك
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    ي اطالعات توصيفي تخصصي صنعت برقساز آمادهتهيه و  -2-2

ي شبكه توليـد، رمكانيغي مكاني و ها موجوديتاطالعات توصيفي تخصصي صنعت برق يعني مشخصات ثابت و ديناميك 

و نيز وجـود تعـاريف مختلـف از يـك قلـم  ها آن   انتقال و فوق توزيع برق، بدليل حجم زياد، مشكل بودن اخذ و توليد بعضي از 

ي  ها شركتي اطالعات توصيفي خاص صنعت برق بيشترين هزينه و زمان ساز آمادهتوصيفي خاص، موجب گرديده كه توليد و 

سـازي اطالعـات توصـيفي  ليد اطالعات را به خود اختصاص دهد. در اين قسمت مراحل كلـي آمادهاي در مرحله توبرق منطقه

  گردد.  سيستم اطالعات جغرافيايي صنعت برق به صورت اجمالي ارائه مي

  سازي اطالعات توصيفي مطالب زير قابل ذكر است: در روش تهيه و آماده

ي ها ايستگاهها،  توصيفي مربوط به اقالم مراكز مصرف، نيروگاهدر اين مرحله كليه اطالعات توصيفي:  اخذ اطالعات •

. گردد يمي ساز آمادهي، توليد و آور جمعمخابراتي و ... هاي  انتقال و فوق توزيع، خطوط انتقال و فوق توزيع، لينك

 توانيري، شركت ا منطقهي برق  ها شركتبخش زيادي از اطالعات توصيفي خاص صنعت برق در آرشيوهاي اطالعاتي 

شركت مديريت شبكه برق ايران موجود است. بر اين اساس در مرحله اول بايستي كليه اطالعات موجود از منابع و 

صحيح گردند. اما بخشي از اطالعات توصيفي موجود نبوده و يا اطالعات موجود بنا به داليلي   آوري جمعمختلف اخذ و 

در بايد با مراجعه به سايت و قرائت مستندات تجهيزات برداشت گردند.  نيست و در نتيجه اين اطالعات نانياطم  قابلو 

را در  ها آن   با  مرتبطي رمكانيغي ها موجوديتنام واحدهايي كه اقالم توصيفي مربوط به هر عارضه و  2- 2جدول 

 ، ارائه شده است.كنند يمي ساز رهيذخصورت وجود، 

آوري شده در مرحله قبل به علت اينكه از واحدهاي مختلفي اخذ شده است همگون  : اطالعات جمعانطباق با استاندارد •

صنعت برق پايگاه داده مكاني استاندارد  چهارمنبوده و اقالم توصيفي موجود در اين منابع اختالفات زيادي با نگارش 

هاي مجاز، واحد و نوع  ، نام فيلدها، گزينهها يلفاها ممكن است در نام  دارند. اين تفاوت توزيع در بخش انتقال و فوق

نسخه با  شده غربالگري شده و  آوري جمعباشد. لذا در اين مرحله الزم است كه ابتدا اطالعات  ها آن   سازي  ذخيره

سازي اطالعات كاغذي و  مكاني صنعت برق مطابقت داده شوند و در مرحله بعد، ذخيرهاستاندارد پايگاه داده چهارم 

صنعت برق در دستور كار قرار  GISي حاوي اطالعات توصيفي با توجه به نسخه چهارم استاندارد ها فايلآنالوگ و يا 

 بگيرد.

اقالم اطالعاتي موردنظر با نگارش : بعد از مطابقت  GISسازي اطالعات جهت ورود به سيستم  ذخيرهسازي و  آماده •

شوند. تدارك  ي ميساز رهيذخ)  xlsافزار مناسب (به عنوان مثال تحت فرمت  استاندارد، اطالعات تحت نرم چهارم

روندي جهت تضمين صحت و سالمت ورود اطالعات كه شامل چندين مرحله بازبيني اطالعات است، ضروري به نظر 

سازي اطالعات، در بسياري مواقع، بايستي صحت اطالعات در منابع اطالعاتي  ذخيره رسد. به عبارت ديگر در حين مي

ي ا منطقهي برق  ها شركتاي موارد مراجعه به كارشناسان مطلع شركت توانير و  موجود مورد بررسي قرار گيرد. در پاره
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در اين مرحله براي هر عارضه ( اليه اطالعاتي)  .باشد يماي از موارد مقايسه جداول اطالعات با يكديگر الزم  و در پاره

گردد كه هر ستون آن نماينده يك قلم اطالعاتي و هر  ي متشابه) جدولي تنظيم ميها طيمح( و يا  Excelدر محيط 

باشد. در هر سلول اين جدول، مقدار واقعي قلم مربوطه و يا كد دامنه آن  مي (Entity) رديف نماينده يك عارضه

 گردد. مي يساز رهيذخ

سازي اطالعات توصيفي براي هر عارضه (اليه اطالعاتي) و موجوديت  كدگذاري اطالعات توصيفي : در ذخيره •

شود. به اين ترتيب براي هر عارضه و  گرفته غيرمكاني بايستي يك ستون (يك قلم اطالعاتي) به عنوان كد در نظر 

وجود دارد كه از طريق اين كد امكان انتساب  به فردصر سازي شده، يك كد منح موجوديت غيرمكاني در جدول ذخيره

اطالعاتي مربوطه، هاي  ي غيرمكاني به اليهها موجوديت. به منظور اتصال گردد يماطالعات مكاني و توصيفي فراهم 

 شود. سازي  الزم است كه در هر ركورد از جدول موجوديت غيرمكاني، كد عارضه مكاني مربوطه ذخيره

يك ستون (يك قلم  GISكدگذاري اطالعات مكاني : در اين مرحله براي هر عارضه (اليه اطالعاتي) در محيط  •

وجود دارد كه از  به فردشود. به اين ترتيب براي هر عارضه، يك كد منحصر  اطالعاتي) به عنوان كد در نظر گرفته مي

 .گردد يمطريق اين كد امكان انتساب اطالعات مكاني و توصيفي فراهم 

سازي جداول اطالعات  تلفيق اطالعات مكاني و توصيفي : بعد از ويرايش و كدگذاري اطالعات مكاني و ذخيره •

توصيفي، در اين مرحله اطالعات مكاني و اطالعات توصيفي به يكديگر متصل شده و با يك فرمت مناسب با حفظ 

 .گردند يمي ساز رهيذخارتباط اطالعات مكاني و توصيفي ، 

  سازي اطالعات توصيفي تخصصي صنعت برق توجه به نكات ذيل ضروري است: تهيه و آماده در

ي انتقال و فوق توزيع، بايستي اين اطالعات با استناد به عكس ها ايستگاهدر برداشت اطالعات توصيفي تجهيزات  •

Name plate تجهيز دو قطعه  تجهيزات و ساير اسناد فني تكميل گردد. در اين خصوص ضروري است كه از هر

ترانس قدرت نحوه استقرار مشخص  در موردعكس گرفته شود. قطعه عكس اول از نماي كلي تجهيز گرفته شود (

قابل قرائت باشند. پيشنهاد  ها آن   تجهيزات گرفته شود كه متون مندرج در  Name plateباشد) و قطعه عكس دوم از 

 حداقل دقت مناسب برداشت شود.ها با دوربين ديجيتالي و با كه عكس گردد يم

) ها دكلقطعه عكس (با توجه به تيپ بودن  4تا  1ي خطوط انتقال و فوق توزيع بايستي از هر دكل ها دكلدر برداشت  •

) عكس كلي از دكل (مشخص شدن محل استقرار دكل و 1ي مذكور شامل ها عكسبا دقت مناسب برداشت شود. 

) عكس مناسب در نقاطي كه 3ها)، ها و كلمپن وضعيت ظاهري مقره) عكس سر دكل (مشخص شد2فونداسيون)، 

  .باشد يم) عكس پالك منصوبه روي دكل، 4و  دوخت و دوز وجود دارد
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  شود. سازي مي ليست واحدهايي كه اقالم توصيفي هر عارضه در آن ذخيره -2-2جدول 

  توصيفيسازي اطالعات  واحد ذخيره  نام عارضه يا موجوديت غيرمكاني  رديف

1  

كشور، محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ، محدوده شركت بـرق 

 مـديريتمحـدوده اي، استان، محدوده شركت توزيع بـرق،  منطقه

، ناحيه، مركـز مصـرف، شهرسـتان، بخـش، دهسـتان، توزيع برق

  خارجي كننده مصرفبزرگ،  كننده مصرفشهرك صنعتي، 

ي  ها شـركتفني و بـرآورد بـار  ريزي برنامهدفتر 

  ايبرق منطقه

دفتـر خـدمات مشـتركين و مـديريت مصـرف و 

  ايي برق منطقه ها شركتوصول درآمد 

دفتــر فنــاوري ارتباطــات و مــديريت اطالعــات 

  ايي برق منطقه ها شركت

  تلفيقي شركت توانير ريزي برنامهدفتر 

2  

اي، اطالعـات  اطالعات بار كشور، اطالعات بار شركت برق منطقه

اطالعات بار شركت توزيع نيروي بـرق، اطالعـات بـار بار استان، 

مديريت توزيع نيروي برق، اطالعات بار ناحيه، اطالعات بار مركز 

مصرف، اطالعات بار شهرستان، اطالعات بار بخش، اطالعات بار 

 دهستان و اطالعات بار مصرف كنندگان

ي بـرق  ها شـركتدفتر فنـي نظـارت بـر توليـد  نيروگاه، واحد نيروگاه  3

  اي  منطقه

ــر توليــد شــركت مــادر  دفتــر فنــي و نظــارت ب

  تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

  شركت توانير فني و نظارت شبكه انتقالدفتر 

  اطالعات متغير نيروگاه  4

5  
گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مـدار، دكـل، نقـاط 

  مهم اسپن، سركابل، مفصل كابل، حوضچه روغن، منهول
  اي منطقهبرق ي  ها شركتامورهاي انتقال نيرو 

  اي ي برق منطقه ها شركتدفتر فني انتقال 

  اي ي برق منطقه ها شركت معاونت طرح و توسعه

توسـعه شـبكه انتقـال شـركت  ريزي برنامهدفتر 

  توانير

  دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير

6  

متقابـل تكـه مـدار، هاي تكه مدار، آمپدانس مختصات هاديتيپ 

قطعه مدار، مدار، خط انتقال و فوق توزيع، تكه مدار هـوايي، تيـپ 

سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ كابـل، نقـاط مهـم تيـپ دكـل، 

زنجيره مقره، نوع مقره، تيپ مقره، يراق آالت، سيم محافظ، تيـپ 

  سيم محافظ

7  

ايستگاه انتقال و فـوق توزيـع، محـدوده سـوئيچ يـارد، سـاختمان 

ايستگاه، تابلوها و تأسيسات بيروني، ترانس قدرت، ترانس جريان، 

جريان، ترانس زمين، تـرانس كمكـي،  -ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژ

ترانس كمباين، راكتور، كليد قدرت، سكسيونر، فيـوز فشـار قـوي، 

بانـك خـازن مـوازي، ديـزل ژنراتـور، برقگير، الين تراپ، باسبار، 

  اي منطقهبرق ي  ها شركتامورهاي انتقال نيرو 

  اي ي برق منطقه ها شركتدفتر فني انتقال 

  اي ي برق منطقه ها شركتمعاونت طرح و توسعه 

ت توسـعه شـبكه انتقـال شـرك ريزي برنامهدفتر 

  توانير
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  شود. سازي مي ليست واحدهايي كه اقالم توصيفي هر عارضه در آن ذخيره -2-2جدول 

  توصيفيسازي اطالعات  واحد ذخيره  نام عارضه يا موجوديت غيرمكاني  رديف

كمپانساتور سنكرون، سلول توزيع، گنتري، هادي بـين تجهيـزات 

  ايستگاه

  دفتر فني و نظارت شبكه انتقال شركت توانير

8  

اطالعات متغيـر ايسـتگاه، بانـك بـاتري، شـارژر بـاتري، تانـك، 

بوشينگ، سيم پيچ، امپدانس درصد، ظرفيت نامي، هسـته تـرانس 

جريان، تپ هسته ترانس جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته ترانس 

بي، اطالعـات بـار -فيدرولتاژ جريان، تپ چنجر، تپ، فيدر توزيع، 

 بي، اطالعات تكميلي تجهيزات، روغن تجهيزات-فيدر

9  

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخابراتي، بي تي اس، ايسـتگاه 

، تجهيزات اكتيو فيبرنوري، فيبرنوريتكرار كننده، لينك مخابراتي، 

  تقويت كننده نوري، جوينت باكس
بـرق ي  ها شـركتامور ديسپاچينگ و مخـابرات 

  اي منطقه

  شركت مديريت شبكه برق ايران

  10  

سيم، آنتن، پايانـه راه دور، تكرار كننده مايكروويو، تكرار كننده بي

، پـي ال سـي، سيسـتم فيبرنـوري، تـار فيبرنوريتجهيزات پسيو 

حفاظت از راه دور، ال ام يو، زوج سيم مخابراتي، كانال استيجاري، 

ي سيم، ماكروويو، طيف گسـترده، اي، بوايرلس لن، ارتباط ماهواره

تجهيزات شبكه كامپيوتري، ضبط مكالمات، مركز تلفـن، مـاكس، 

 كانال
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رساني اطالعات حين دستورالعمل توليد و بهنگامفصل سوم: 

   فعاليت روزانه
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در گـام اول بـر اسـاس اسـتانداردها و اي    ي بـرق منطقـه ها شـركتصنعت برق، اكثـر  GISدر راستاي اجراي طرح جامع 

در ادامه رونـد   اند. اطالعات مكاني و توصيفي پايه و خاص نموده  سازي آمادهو   آوري جمعي تدوين شده، اقدام به ها دستورالعمل

العات مكـاني و اط  بروزرسانيصنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع، الزم است كه به منظور  GISايجاد پايگاه داده مكاني 

اين   سازي آمادهو   آوري جمعگردند عمليات الزم براي  توصيفي مربوط به تاسيسات صنعت برق كه احداث و وارد شبكه برق مي

   روزانه در يك گردش كار مدون دنبال گردد.  هاي فعاليتاطالعات در حين 

  ترين مهمي روزانه يكي از  ها فعاليتي مكاني و توصيفي حين ها دادهرساني وجود ساز و كارهاي مناسب براي توليد و بهنگام

 باشد. داليل اصلي اين نياز عبارتند از:هاي اجرايي مناسب ميكار راهمسائلي است كه به نوبه خود نيازمند اتخاذ تدابير و 

هاي اي (با هزينهقهي برق منط ها شركتي مكاني و توصيفي در ها دادهآوري هاي توليد و جمعدر جريان بودن پروژه •

 قابل توجه) كه نتيجه آن وجود اطالعات دقيق و بهنگام شبكه انتقال و فوق توزيع است.

تاسيسات، نگهداري و تعميرات تاسيسات و ... سازي  هاي احداث و توسعه شبكه، اصالح و بهينهدن پروژهدر جريان بو •

 نگام شبكه انتقال و فوق توزيع است.اي كه نتيجه آن وجود اطالعات بهي برق منطقه ها شركتدر 

شبكه، سازي  قديمي شدن سريع و كاهش سطح اطمينان به اين اطالعات با گذشت زمان به لحاظ توسعه و بهينه •

 احداث تاسيسات جديد، عمليات تعمير و نگهداري و ....

 ريزيگيري و برنامهتاثير منفي بكارگيري اطالعات قديمي و نامناسب در فرآيندهاي تصميم •

- هاي توليد و جمعهاي باال معادل پروژهو هزينه ها روشرساني با هاي بهنگامغيراصولي بودن تعريف متناوب پروژه •

 آوري 

اي كه ي برق منطقه ها شركتاي كمتر، حين فعاليت روزانه ي مكاني و توصيفي با هزينهها دادهنمودن امكان بهنگام  •

 اطالعات در هر زمان است.نتيجه آن دسترسي به آخرين وضعيت 

رساني اطالعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال و فوق توزيع در زمـان بهترين روش براي مديريت اطالعات، توليد و بهنگام

گردد، توسط عامل توسعه شبكه يا عمليات تعمير و نگهداري شبكه كه منجر به تغيير اطالعات ميسازي  احداث، توسعه و بهينه

گردد به محض وقوع كوچكترين تغيير در شبكه، اطالعات مربوطه در رساني است. اين مسئله موجب مير و بهنگاميا عامل تغيي

باشد كه بـه تفكيـك داده ي اجرايي مناسب ميها دستورالعملنيز بهنگام گردند. تحقق اين مهم نيازمند وجود  GISپايگاه داده 

   شود. مي تشريح شده باشد كه در اين فصل به آن پرداختهمكاني و توصيفي، متولي آن و نحوه ثبت تغييرات 

در طي روندهاي ذيل تغيير يافته و الزم است كه تغييرات شبكه انتقال و فوق توزيع پايگاه داده مكاني طوركلي اطالعات ه ب

  اعمال گردد: GISدر پايگاههاي داده اطالعات مكاني و توصيفي 

  احداث و توسعه شبكه هاي  انجام پروژه •
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 سازي شبكهاصالح و بهينههاي  انجام پروژه •

 عمليات نگهداري و تعميرات شبكه  •

  حوادث  •

   تغييرات منظم و تعريف شده •

، به سواالتي مانند براي چه ؟ GISدر تهيه اين دستورالعمل سعي شده است كه در فرايند به روزرساني اطالعات پايگاه داده 

واحدي ؟ درچه زماني پاسخ داده شود. همچنين در اين دسـتورالعمل وظـايف درون ؟ با چه روشي ؟ توسط چه  هايي فعاليتچه 

ي بـرق  ها شـركتاي لحاظ شده است. ي برق منطقه ها شركتبر اساس ساختار و شرح وظايف غالب  GISسازماني بروزرساني 

  نمايند. توانند بر اساس ساختار و شرح وظايف مربوطه، اين دستورالعمل را اجرايي  اي مي   منطقه

  ي مكاني حين فعاليت روزانه به شرح زير هستند:ها دادهرساني اهداف اصلي در تدوين دستورالعمل توليد و بهنگام

 تدوين روش اجرايي جهت ثبت تغييرات ايجاد شده در شبكه انتقال و فوق توزيع  •

 رساني تغييرات ايجاد شده در شبكه انتقال و فوق توزيعتعيين متوليان بهنگام •

 رساني تغييرات در شبكه انتقال و فوق توزيع تعيين پريود زماني مناسب بهنگام •

  صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع GISپايگاه داده   بروزرسانيايجاد هماهنگي و كنترل الزم جهت  •

 صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع  GISرساني پايگاه داده جاد يكپارچگي در بهنگاماي •

 اي در شركت توانير و شركتهاي برق منطقه GISسازي  هاي ايجاد و پياده مدن يكي از اجزاي زيرساختفراهم آ •

  باشند:ي مكاني حين فعاليت روزانه به شرح زير ميها دادهرساني مراحل تدوين دستورالعمل توليد و بهنگام

بررسي گرديد. در اين راستا از نتايج طرح اي    ي برق منطقه ها شركتدر اولين گام، فرايندهاي موجود در دفاتر مختلف  •

1ريزي منابع سازماني ( تدوين سيستم برنامه
ERPآذربايجان به عنوان مبنا استفاده شد. در طرح اي    ) شركت برق منطقه

فرايند اصلي تحت  15آذربايجان در قالب اي    مذكور، كليه فرايندهاي موجود در واحدهاي مختلف شركت برق منطقه

 -ي توليدبردار بهره -  ديسپاچينگ - و نگهداري تعميرات - ي انتقال بردار بهره - ، تحقيق و توسعه برنامه ريزيناوين ع

مديريت  -بازرگاني -، حقوقي و قراردادهامالي - انبار -بازار برق -مكانيزاسيون -خدمات مشتركين -ي توزيعبردار بهره

  تدوين شده است.  نظارت و مديريت كيفيت -مديريت منابع انساني - و روابط عمومي اجرايي

                                                 

 
1
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برنامه مرتبط با اطالعات مكان مرجع استخراج گرديد. اين فرايندها شامل  فرايندهايفرايند اصلي،  15با بررسي  •

حقوقي هستند  - ي توليدبردار بهره - ديسپاچينگ - و نگهداري تعميرات - ي انتقالبردار بهره -طرح و توسعه  - ريزي

  فرايندها در بخشهاي آتي ارائه شده است.كه كليات اين 

مازندران و غرب بازديد گرديد. در اي    ي منطقه ها شركتاز دفاتر مختلف برق  ،به منظور تدقيق فرايندهاي مستخرج •

رساني اطالعات مكاني و مازندران در دو سال بهنگاماي    قهتوان به تجربه شركت برق منطانتخاب دو شركت فوق مي

اي اطالعات شبكه اشاره نمود. شركت برق منطقه  سازي آمادهو   آوري جمعكه انتقال و فوق توزيع بعد از توصيفي شب

تهيه  "GIS  بروزرساني روش اجرايي"را به صورت يك مستند تحت عنوان  GISرساني اطالعات غرب فرايند بهنگام

شركت  IMSي اي غرب تهيه و در كميتهنموده است. مستند مذكور با مشاركت واحدهاي مختلف شركت برق منطقه

  تصويب و نهايي شده است.  ISOو بر اساس استانداردهاي 

با استاندارد پايگاه  ها آن   استخراج شده، نحوه انطباق هاي  فرايندهاي مختلفدر مرحله بعد با تجزيه و تحليل مراحل  •

ي ها دادهرساني ايت دستورالعمل توليد و بهنگامداده مكاني صنعت برق (نسخه چهارم) مورد بررسي قرار گرفت. در نه

  مكاني حين فعاليت روزانه تدوين گرديد. 

اطالعـات مكـاني و   سـازي آمادهو   آوري جمعالزم به ذكر است كه در تدوين اين دستورالعمل فرض بر اين است كه مرحله 

  صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع به اتمام رسيده است. GISتوصيفي پايگاه داده 

با تاكيد بر اطالعات مكاني ارائـه اي    برق منطقهي  ها شركت، عناوين زيرفرايندهاي مربوط به فرايندهاي موجود در ادامهدر 

آذربايجـان اسـتفاده شـده اي    شركت برق منطقه ERPدر تدوين اين فرايندها از نتايج طرح كه ذكر شد،  گونه همانشده است. 

  است. 

 ريزي برنامه •

o قدرت هاي  سيستم، دريافت و تجميع اطالعات شبكهشامل  فوق توزيع انتقال و تقويت توليد، / برنامه ريزي توسعه

تهيه ليست ، تخصصي هاي افزار نرماستفاده از  تحليل شبكه با، استفاده از خدمات مهندسين مشاور، الكتريكي

مصوب طرح انتقال براي هاي  تهيه ليست پروژه، نهادي براي عملياتي كردن توسعه / تقويت شبكهپيشهاي  پروژه

، بررسي لزوم تنظيم موافقتنامه اصالح طرح، تنظيم موافقت نامه طرح و مبادله آن، سال آينده و تعيين اعتبار الزم

 ها پروژهنظارت بر روند اجراي ، تنظيم موافقت نامه اصالحي طرح و مبادله آن

o مطالعات ، مطالعات شاخه مصارف بزرگ، مطالعات شاخه روستايي، مطالعات شاخه كشاورزيشامل  محاسبات بار

 تحليل مغايرت برآورد بار، محاسبات برآورد بار، شاخه شهري
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  توسعهطرح و  •

o نظارت بر ، محدودبرگزاري مناقصه عمومي و ، تعيين مشاور پروژه، كنندگان تاميننظارت بر انتخاب شامل  نظارت

نظارت بر انجام خدمات ، نظارت بر انجام كار بصورت ترك تشريفات، انجام كار و خريد از منابع انحصاري

نظارت بر تست و ، نظارت بر طراحي و تائيد تجهيزات پروژه، نظارت بر كارهاي ساختماني و اجرايي، مهندسي

نظارت بر تست و ، مرحله اول پروژه اندازي راهنظارت بر تست و ، نصب تجهيزات نظارت بر، حمل تجهيزات پروژه

  مرحله سوم پروژهكردن  دار برق و اندازي راهنظارت بر ، پروژه مرحله دوم اندازي راه

o تحويل ، تحويل موقت، و تحويل پروژه اندازي راه، كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه، كنترل زمانشامل  كنترل پروژه

 بردار بهرهه پروژه ب تحويل، دائم

o نحوه تائيد صورت ، انتخاب مسير بهينه خطوط، انتخاب زمين ايستگاهشامل  كارهاي مقدماتي اجراي پروژه

 تامين درخواست تجهيزات پيمانكاران، تهيه دستور كار مالي، وضعيت پيمانكاران

 انتقال برداري بهره •

o تجهيزات،  گزارش اشكاالت ثبت و، عملكرد تجهيزاتثبت و گزارش اي،  شامل بازديد دوره ها ايستگاه برداري بهره

  برون سپاري شده ي ها ايستگاهنظارت بر  ،مانور تجهيزاتحادثه، اصالح ولتاژ،  ثبت و گزارش

o  بررسي، ها ايستگاهثبت و پردازش اشكاالت ، مطالعات قابليت اطمينان شبكهبررسي و مطالعه شبكه انتقال شامل 

بررسي و ، مطالعات سيستم، شبكه مشخصات فني تجهيزات بايگاني كامپيوتري، و آمار انرژي شبكه اطالعات

تهيه آمار خروج تجهيزات ، برنامه ريزي تعميرات و نگهداري تجهيزات، بررسي تلفات شبكه، علت يابي حوادث

  شبكه

o  نگهداري نظارت بر تعمير و ، تعمير و نگهداري تجهيزات انتقالنظارت بر شبكه انتقال شامل تهيه قرارداد

تجهيزات  اندازي راهنظارت بر نصب و ، تعميرات كنندگان تامينارزيابي و تأييد عملكرد ، تجهيزات شبكه انتقال

نظارت بر انجام كاليبراسيون ، شبكه انتقالسازي  اصالح و بهينههاي  پروژه، تعريف جديد در شبكه انتقال

بازديد فني از ، تعميرات و نگهداري تجهيزات ريزي برنامه درخواست خريد لوازم يدكي،، گيري اندازهي ها دستگاه

 ها ايستگاهنظارت بر رفع اشكاالت  حريم خطوط،

o هاي  ارجاع انجام پروژه، سازي بهينهاصالح و هاي  بررسي تاييد پروژهشبكه انتقال شامل سازي  اصالح و بهينه

 سازي بهينه
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  يو نگهدار ريتعم •

o شروع  اعالم، برداري بهرهاز  زاتيتجه ليتحو، بندي زمانبرنامه  افتيدرشامل  بلندمدت پيشگيرانه راتيتعم

  ليو تحو اندازي راه، مونتاژ اتيعمل اعالم، دمونتاژ اتيعمل

o و انجام دستور  ديبازد، اخذ مجوز كار، سيو سرو ديمجوز بازد اخذ، فرم افتيدرشامل  نيروت پيشگيرانه راتيتعم

 يفرم به دفتر فن ارسال، برداري بهره ديتائ اخذ، كار

o شروع عمليات ، اخذ مجوز و شروع تعميرات، اخذ مجوز تعميرات، درخواست انجام كارشامل  تعميرات روزانه

شرح كار و ارسال برگ  ثبت، برداري بهره ديو اخذ تائ يراتيتعم اتيعمل انيپا اعالم، قطعات الزم برآورد، تعميرات

  زاتيدر شناسنامه تجه يراتياطالعات تعم ثبتي، به دفتر فن ريتعم

o ستيل هيتهي، راتيتعمهاي  شناسنامه ليو تحل هيتجزي، موكول راتيانجام برنامه تعم ريزي برنامهشامل  ريزي برنامه 

  قطعات و ابزارآالت ديو درخواست خر هيتهي، دكيقطعات 

  ديسپاچينگ •

o  خطوط و ترانسفورماتورهاي شبكهكنترل بار شبكه، كنترل توليد،  كنترل ولتاژشبكه شامل  برداري بهرهكنترل و ،

شبكه بعد از حوادث، سازي  كنترل كات آف بار، صدور مجوز خروج تجهيزات و نيروگاههاي شبكه، نرمال

  ، ارسال گزارشتهيه گزارشسيستم اسكادا،  برداري بهره

o صدور مجوز خروجخروج تجهيزاتخروج تجهيزات شامل دريافت و پردازش درخواست  ريزي برنامه ،  

o  تك هاي  تهيه نقشه و شبكه، ها ايستگاهتك خطي عملياتي هاي  تهيه نقشهطراحي نقشه دياگرام تك خطي شامل

توزيع دياگرامهاي عملياتي و ، ها مشخصات فني تجهيزات ايستگاههاي  تهيه نقشه و شبكه، ها ايستگاهخطي اسكادا 

 مشخصات فني تجهيزات

o  سيستم سازي  بهينه، سيستم ديسپاچينگ  افزار نرمسازي اطالعات ي شامل بهنگاممتر تلهنظارت بر مخابرات و

 اسكادا

o  كوتاه مدت انرژي مصرفي بيني پيشتهيه گزارش،  اطالعات و آمار،  آوري جمعتهيه آمار و اطالعات شبكه شامل ،

 ها مغايرتسازي  اصالح و يكسان
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 ي توليدبردار بهره •

o  نظارت بر ، و مطالعات اقتصادي توليد و تحليل آمار و حوادث بيني پيشريزي، برنامهشامل  توليد برقنظارت بر

نظارت بر سفارش خريد و ، هانيروگاهنظارت بر تعميرات اساسي و نيمه اساسي و دوره اي ، هانيروگاهي بردار بهره

نظارت بر موارد ، سازي و اصالح تاسيسات توليدبهينههاي پروژهنظارت بر اجراي ، هانيروگاهتامين قطعات يدكي 

 ها ، مديريت نيروگاههانيروگاهايمني و محيط زيست 

 ، حقوقي و قراردادهامالي •

o  تملك اراضي، ابنيه و  تصرف، خريد، پاسخگويي به استعالم حريم خطوط هوائي و زميني و تأسيساتحقوقي شامل

، اجاره، رهن، مستندسازي امالك، رفع تجاوز از مسير و حريم خطوط و حريم قانوني تأسيسات برق، و تاسيسات

 جبران خسارات وارده به عرصه و اعيان، پذيره اراضي، ابنيه و تاسيسات

توان  مي ي مكاني حين فعاليت روزانه منابع مختلفي استفاده شده است كهها دادهرساني در تدوين دستورالعمل توليد و بهنگام

  به منابع ذيل اشاره نمود:

 (نسخه چهارم) كاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيعاستاندارد پايگاه داده م •

 صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع GISاطالعات   سازي آمادهاجرايي توليد و هاي  سند رويه •

 آذربايجاناي    ) شركت برق منطقهERPريزي منابع سازماني( گزارشات طرح تدوين سيستم برنامه •

، و خطوط ها ايستگاهسازي  روش اجرايي تهيه طرح اصالح و بهينههاي موجود شامل ي اجرايي و دستوالعملها روش •

روش اجرايي نظارت بر انجام كار پيمانكاران ، هاي اجرائي (عملياتي و تعميراتي)روش اجرايي نظارت بر كار گروه

يري نگهداري و تعميرات روش اجرايي نظارت و پيگ، ها نظارت عاليه بر اجراي پروژه، روش اجرايي تعميرات انتقال

ايستگاه،  روش اجرايي اپراتوري، هاي تك خطي روش اجرايي تهيه و اصالح نقشه، يمتر تلههاي مخابراتي و  سيستم

روش اجرايي بررسي ، توزيعمطالعات سيستم انتقال و فوق روش اجراييها، ايستگاهمانورهاي عملياتي روش اجرايي 

حادثه،  روش اجرايي مانور شبكه هنگام بروز، ئه پيشنهاد اقدام اصالحي و پيشگيرانههاي اتوماتيك و حوادث و ارا قطعي

سال آينده  برآورد حداكثر بار مورد نياز منطقه در ده روش اجرايي، روش اجرايي تعيين حريم خطوط فوق توزيع و انتقال

هاي روش اجرايي تهيه گزارش انتقال،و متقاضيان فوق توزيعفروش انشعابات  روش اجرايي، به روش جزء به جزء

مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه، روش اجرايي ، بندي پيشگيرانهروش اجرايي تهيه برنامه زمان، مختلف آماري

روش اجرايي گاه، نيرونظارت بر تعميرات اساسي روش اجرايي ي از نيروگاه، بردار بهرهاي بازديد دورهروش اجرايي 
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، بازديد، سرويس و تعميرات خطوط انتقالي نيروگاه، دستورالعمل بردار بهرهبررسي، تجزيه و تحليل حوادث ناشي از 

نحوه ثبت اطالعات عمليات و ، دستورالعمل ي انتقال و فوق توزيعها ايستگاهسرويس و تعميرات تجهيزات دستورالعمل 

هاي حفاظت و كنترل در سرويس و نگهداري سيستمرالعمل ، دستوحوادث شبكه در دفتر گزارش روزانه مركز كنترل

كنترل و نظارت ، دستورالعمل سازي اعمال نظارت عاليه بر اصالح و بهينه، دستورالعمل ي انتقال و فوق توزيعها ايستگاه

نحوة لعمل هاي انتقال وفوق توزيع و دستوراايستگاه ي ازبردار بهره، دستورالعمل سازي اصالح و بهينه هاي بر پروژه

 نظارت بر انجام كارهاي پيمانكاران تعميرات انتقال

  كليات -3-1

و   آوري جمـعصنعت برق در بخـش انتقـال و فـوق توزيـع  GISبه طور كلي اطالعات مكاني و توصيفي كه در پايگاه داده 

قابـل   بروزرسـانيشوند. اطالعات متغير از نظر رونـد تغييـر و  مي به دو دسته اطالعات ثابت و متغير تقسيم اند  شدهسازي  ذخيره

  شوند: مي دسته بندي بصورت ذيل ارائه

  گردند. مي : اطالعاتي كه در نتيجه عمليات احداث و توسعه اضافه 1كد 

 يابند. مي تغييرسازي  : اطالعاتي كه در نتيجه انجام عمليات اصالح و بهينه 2كد 

 يابند. مي يجه نگهداري و تعميرات شبكه موجود تغيير: اطالعاتي كه در نت 3كد 

 گردند. مي : اطالعاتي كه در نتيجه حوادث موجود تغيير يافته و يا اضافه 4كد 

  شوند. مي : اطالعاتي كه طبق پريودهاي زماني منظم دچار تغيير 5كد 

 2-3و همچنـين در جـدول  هـا آن     بروزرسانيدسته بندي عوارض خاص صنعت برق بر اساس روند تغيير و  1-3در جدول 

  رساني عوارض خاص صنعت برق ارائه شده است.متولي بهنگام
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  ها آن     بروزرساني: دسته بندي عوارض خاص صنعت برق بر اساس روند تغيير و 1-3جدول 

  نام هستنده
  رسانيكد نوع بهنگام

 اطالعات توصيفي اطالعات مكاني

 -ايمنطقـه محـدوده شـركت بـرق -مركـز ديسـپاچينگمحدوده عملياتي  -كشور

مركـز  -هيـناح -توزيـع بـرق مديريتمحدوده  -برق توزيع محدوده شركت -استان

 دهستان -بخش -شهرستان -مصرف

5  5  

  5  5  خارجي كننده مصرفبزرگ،  كننده مصرفشهرك صنعتي، 

اسـتان، اي، اطالعـات بـار  اطالعات بار كشور، اطالعـات بـار شـركت بـرق منطقـه

اطالعات بار شركت توزيع نيروي برق، اطالعات بـار مـديريت توزيـع نيـروي بـرق، 

اطالعات بار ناحيه، اطالعات بار مركز مصرف، اطالعات بار شهرستان، اطالعات بـار 

 بخش، اطالعات بار دهستان و اطالعات بار مصرف كنندگان

-  5  

  4- 3- 2- 1  4- 3- 2- 1 روگاهيواحد ن -نيروگاه

  3- 2  - تغير نيروگاهاطالعات م

گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مدار، دكل، نقاط مهم اسپن، سـركابل، 

  مفصل كابل، حوضچه روغن، منهول
1 -2 -3 -4  1 -2 -3 -4  

هاي تكه مدار، آمپدانس متقابل تكه مدار، قطعه مدار، مدار، خط تيپ مختصات هادي

سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيـپ كابـل، انتقال و فوق توزيع، تكه مدار هوايي، تيپ 

نقاط مهم تيپ دكل، زنجيره مقره، نوع مقره، تيپ مقره، يراق آالت، سـيم محـافظ، 

  تيپ سيم محافظ

-  1 -2 -3 -4  

ايستگاه انتقال و فوق توزيع، محدوده سوئيچ يارد، ساختمان پست، تابلوها و تأسيسات 

 بيروني
1 -2 -3 -4  1 -2 -3 -4  

جريان، ترانس زمين، ترانس  -جريان، ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژترانس قدرت، ترانس 

كمكي، ترانس كمباين، راكتور، كليد قدرت، سكسيونر، فيوز فشار قوي، برقگير، الين 

تراپ، باسبار، بانك خازن موازي، ديزل ژنراتور، كمپانساتور سنكرون، سـلول توزيـع، 

  گنتري، هادي بين تجهيزات ايستگاه

1 -2 -3 -4  1 -2 -3 -4  

بانك باتري، شارژر باتري، تانك، بوشينگ، سيم پيچ، امپدانس درصد، ظرفيت نـامي، 

هسته ترانس جريان، تپ هسته ترانس جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته ترانس ولتاژ 

بي، اطالعات تكميلـي تجهيـزات، روغـن -جريان، تپ چنجر، تپ، فيدر توزيع، فيدر

-  1 -2 -3 -4  
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  ها آن     بروزرساني: دسته بندي عوارض خاص صنعت برق بر اساس روند تغيير و 1-3جدول 

  نام هستنده
  رسانيكد نوع بهنگام

 اطالعات توصيفي اطالعات مكاني

 تجهيزات

  5  -  بي-ايستگاه، اطالعات بار فيدراطالعات متغير 

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخابراتي، بي تي اس، ايستگاه تكرار كننده، لينـك 

 ، تجهيزات اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، جوينت باكسفيبرنوريمخابراتي، 
1 -2 -3 -4  1 -2 -3 -4  

راه دور، تجهيـزات پسـيو  سيم، آنـتن، پايانـهتكرار كننده مايكروويو، تكرار كننده بي

، پي ال سي، سيستم حفاظت از راه دور، ال ام يو، زوج سـيم فيبرنوري، تار فيبرنوري

اي، بي سيم، ماكروويو، طيف مخابراتي، كانال استيجاري، وايرلس لن، ارتباط ماهواره

  گسترده، تجهيزات شبكه كامپيوتري، ضبط مكالمات، مركز تلفن، ماكس، كانال

-  1 -2 -3 -4  
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  رساني عوارض خاص صنعت برق: متولي بهنگام2-3جدول 

  تغييرات منظم) -3 / نگهداري و تعميرات / حوادثسازي  اصالح و بهينه -2 احداث و توسعه -1(
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محـدوده شـركت ، محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ
محـدوده ، بـرق توزيـع محدوده شركتاي، منطقه برق

  توزيع برق مديريت
3                     

، شهرستان، بخـش، مركز مصرف، هيناح، استانكشور، 
  دهستان

3                     

 كننده مصــرفبـزرگ،  كننده مصـرفشـهرك صـنعتي، 
  خارجي

3                      

اي، اسـتان،  اطالعات بار (كشور، شـركت بـرق منطقـه
بـرق، شركت توزيع نيروي برق، مديريت توزيع نيروي 

بخـش، دهسـتان) و  ناحيه، مركز مصـرف، شهرسـتان،
  اطالعات بار مصرف كنندگان

3                      

  ، اطالعات متغير نيروگاهروگاهيواحد ن، نيروگاه
1                     
2                      

گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زمينـي، تكـه مـدار، 
دكل، نقاط مهم اسپن، سركابل، مفصل كابل، حوضچه 

  روغن، منهول 
مدار، آمپـدانس متقابـل هاي تكه تيپ مختصات هادي

تكه مدار، قطعه مدار، مدار، خط انتقـال و فـوق توزيـع، 
تكه مدار هوايي، تيپ سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ 
كابل، نقاط مهم تيپ دكل، زنجيره مقـره، نـوع مقـره، 

  تيپ مقره، يراق آالت، سيم محافظ، تيپ سيم محافظ

1                     

2                      
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  رساني عوارض خاص صنعت برق: متولي بهنگام2-3جدول 

  تغييرات منظم) -3 / نگهداري و تعميرات / حوادثسازي  اصالح و بهينه -2 احداث و توسعه -1(
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و فـوق توزيـع، محـدوده سـوئيچ يـارد،  ايستگاه انتقال
 ساختمان پست، تابلوها و تأسيسات بيروني

اطالعات متغير ايستگاه، ترانس قدرت، ترانس جريـان، 
جريان، ترانس زمين، ترانس  -ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژ

كمكي، ترانس كمباين، راكتور، كليد قدرت، سكسـيونر، 
ار، بانك خازن فيوز فشار قوي، برقگير، الين تراپ، باسب

موازي، ديـزل ژنراتـور، كمپانسـاتور سـنكرون، سـلول 
  توزيع، گنتري، هادي بين تجهيزات ايستگاه

بانك باتري، شارژر باتري، تانك، بوشينگ، سـيم پـيچ، 
امپدانس درصد، ظرفيت نامي، هسته ترانس جريان، تپ 
هسته ترانس جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته تـرانس 

بـي، -چنجر، تپ، فيـدر توزيـع، فيـدرولتاژ جريان، تپ 
بي، اطالعـات تكميلـي تجهيـزات، -اطالعات بار فيدر
  روغن تجهيزات

1                     

2                      

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكـل مخـابراتي، بـي تـي 
، فيبرنـورياس، ايستگاه تكرار كننده، لينك مخابراتي، 

1                     
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  رساني عوارض خاص صنعت برق: متولي بهنگام2-3جدول 

  تغييرات منظم) -3 / نگهداري و تعميرات / حوادثسازي  اصالح و بهينه -2 احداث و توسعه -1(
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جوينـت تجهيزات اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، 
 باكس

سـيم، آنـتن، تكرار كننده مايكروويو، تكـرار كننـده بـي
پايانه راه دور، تجهيزات پسيو فيبر نوري، تار فيبر نوري، 
پي ال سي، سيستم حفاظـت از راه دور، ال ام يـو، زوج 
سيم مخابراتي، كانال استيجاري، وايـرلس لـن، ارتبـاط 

يزات اي، بي سيم، ماكروويو، طيف گسترده، تجهماهواره
شبكه كامپيوتري، ضبط مكالمات، مركز تلفن، مـاكس، 

  كانال

2                      
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  شود :توان گفت كه تغييرات شبكه به سه دسته عمده زير تقسيم مي مي با بررسي تغييرات شبكه و انطباق آن با استاندارد

در طول سال محدود بوده ولي حجم زيادي از ها  احداث و توسعه : تعداد اين پروژه هاي پروژهتغييرات منتج از  •

است. نمونه اين تغييرات شامل احداث يك خط جديد، احداث يك ها  مربوط به اين پروژه GISتغييرات پايگاه داده 

ايستگاه جديد، احداث يك نيروگاه جديد، احداث يك ايستگاه مخابراتي، احداث يك مسير جديد فيبر نوري، توسعه 

- ي يك خط ميها دكلتوسعه يك نيروگاه، افزايش ظرفيت يا سطح ولتاژ يك خط و تغيير شكل يك ايستگاه، 

باشند. كارفرماي قراردادهاي مربوط به احداث و توسعه خط، ايستگاه و مخابرات معاونت طرح و توسعه (دفتر 

مربوط به احداث و شوند. كارفرماي قراردادهاي  مي ، مجريان خط، ايستگاه و مخابرات) محسوبها طرحمهندسي 

ي خصوصي  ها شركت، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت توليد نيروي برق حرارتيها توسعه نيروگاه

(معاونت  دفتر فني نظارت بر توليدي مذكور مشخصات نيروگاهها را بعد از اتمام پروژه تحويل ها دستگاههستند. 

  دهند. اي مي   ي برق منطقه ها شركت) برداري بهره

هاي مربوطه و عملياتها  تعداد اين پروژه ، نگهداري و تعميرات و حوادث :سازي بهينهتغييرات منتج از اصالح و  •

باشد. نمونه اين تغييرات ميها  مربوط به اين پروژه GISزياد بوده ولي حجم نسبتاً كمي از تغييرات پايگاه داده 

هاي يك جايي موقعيت چندين دكل در يك خط، تعويض مقرهشامل تغيير چندين تجهيز يك ايستگاه، جابه

ي برق  ها شركتباشد. متولي اين تغييرات در چندين دكل مي  آوري جمعنصب سيم گارد يك خط و  قسمت از خط، 

و امور ديسپاچينگ  برداري بهره، امورهاي دفتر فني نظارت بر توليد(دفتر فني انتقال،  برداري بهرهمعاونت اي    منطقه

 باشد. ) ميو مخابرات

باشد. نمونه اين مربوط به اين تغييرات منظم مي GISتغييرات منظم : حجم نسبتاً كمي از تغييرات پايگاه داده  •

بزرگ و  كننده مصرفتغييرات شامل اضافه نمودن دهستان و مركز مصرف و اضافه نمودن شهرك صنعتي و 

معاونت تحقيقات و اي    ي برق منطقه ها شركتباشد. متولي اين تغييرات در مي ها آن   محاسبه بار مربوط به 

 باشد. ) ميو وصول درآمد مديريت مصرف، فني و برآورد بار و دفتر خدمات مشتركين ريزي برنامه(دفتر  ريزي برنامه

شود كه  مي ال و فوق توزيع، پيشنهادرساني اطالعات مكاني و توصيفي شبكه انتقروزهبر اساس دسته بندي فوق، به منظور ب

اعـالم نماينـد. واحـد  GISو به واحـد   آوري جمعتغييرات شبكه را مطابق با استاندارد اي    ي برق منطقه ها شركتدفاتر مختلف 

GIS  و در پايگاه داده   سازي آمادهشده را   آوري جمعاطالعاتGIS  بارگذاري نمايـد. در ايـن خصـوص توجـه بـه نكـات ذيـل

 ضروري است: 

را مطابق با استاندارد ها  احداث و توسعه خط، ايستگاه و مخابرات اطالعات موردنياز پروژههاي  مشاور پروژه •

ارائه  GISرا به واحد  ها آن   و به معاونت طرح و توسعه ارائه نمايد. اين معاونت بعد از تاييد اطالعات،   آوري جمع

احداث و توسعه نيروگاه را قبل از اتصال به شبكه هاي  اطالعات موردنياز پروژه دفتر فني نظارت بر توليدنمايند. 

 نمايند.  مي ارائه GISمطابق با استاندارد از كارفرماي پروژه مربوطه اخذ و بعد از كنترل و تاييد به واحد 
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) فني نظارت بر توليددفتر / امور ديسپاچينگ و مخابرات(دفتر فني انتقال /  برداري بهرهدفاتر مختلف معاونت  •

، عمليات نگهداري و تعميرات، حوادث و ...) را مطابق با سازي بهينهاصالح و هاي  تغييرات در شبكه (منتج از پروژه

 اعالم نمايند.  GISنمايند و به واحد   آوري جمعاستاندارد 

و  مديريت مصرف ن،دمات مشتركيفني و برآورد بار / دفتر خ ريزي برنامه(دفتر  ريزي برنامهدفاتر مختلف معاونت  •

) تغييرات در برآورد بار / آمار صنعت برق را مطابق با دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطالعات/  وصول درآمد

 اعالم نمايند.  GISنمايند و به واحد   آوري جمعاستاندارد 

 بارگذاري نمايد. GISاه داده و در پايگ  سازي آمادهشده در دفاتر مختلف را   آوري جمعاطالعات  GISواحد  •

  شود: مي در قالب پنج دسته ذيل ارائه GISرساني اطالعات پايگاه داده روزروند بهدر ادامه  

 احداث و توسعههاي  در پروژه رساني اطالعاتبهنگام •

  سازي بهينهاصالح و هاي  مربوط به پروژه رساني اطالعاتبهنگام •

 عمليات نگهداري و تعميراتمربوط به  رساني اطالعاتبهنگام •

 رساني اطالعات مربوط به حوادثبهنگام •

 با دوره زماني تغيير تعريف شده رساني اطالعاتبهنگام •
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   احداث و توسعههاي  در پروژه رساني اطالعاتبهنگام -3-2

ايجـاد شـده و نيـاز اسـت كـه در نتيجه عمليات توسعه و احداث، تأسيسات جديد مانند نيروگاه، خط، ايستگاه و فيبر نـوري 

ابل توجـه و مهـم فرآينـد بـه توان گفت كه حجم ق مي سازي گردد.آوري و آمادهاطالعات مكاني و توصيفي اين عوارض جمع

  باشد. هاي احداث و توسعه ميمربوط به پروژه GISرساني اطالعات در پايگاه داده بهنگام

  باشد: ل مياحداث و توسعه شامل موارد ذي هاي پروژهانواع 

   توزيعاحداث و توسعه خط انتقال و فوق •

 توزيعتوسعه ايستگاه انتقال و فوقاحداث و  •

  احداث و توسعه ايستگاه مخابراتي و فيبر نوري •

 احداث و توسعه نيروگاه •

چهار مرحله احداث و توسعه هاي  توان گفت كه در روند پروژه مي ،اي منطقهي برق  ها شركتبر اساس فرايندهاي موجود در 

   اصلي ذيل وجود دارد:

 و پيمانكاران مشاورمبادله قرارداد : تنظيم، انعقاد و ابالغ قرارداد به  •

انتخاب مسير نيروگاه و  انتخاب زمين، انتخاب زمين ايستگاهشامل  مقدماتي پروژه  هاي فعاليتمطالعات : انجام  •

 بهينه خطوط

طراحي و تائيد ، كارهاي ساختماني و اجرايي، خدمات مهندسي لشام ي پروژهياجرا  هاي فعاليتاحداث : انجام  •

 اندازي راهتست و و  نصب تجهيزات، تست و حمل تجهيزات پروژه، تجهيزات پروژه

 بردار بهرهتحويل پروژه به و  تحويل دائم، تحويل موقتهاي  جلسه صورت تحويل: تهيه •

  شود.  مي فوق، در ادامه مراحل احداث خط به اختصار بيانهاي  با توجه به تشابه مراحل كلي انجام هر يك از پروژه

مشاور بعد از انعقاد قرارداد و در مرحله مطالعات پروژه، مسيريابي اوليه را انجام داده و دو يا سه گزينه با گزارش توجيهي به 

لحاظ كردن معيارهاي دهد. مجري خط با بررسي و چك مسيرهاي پيشنهادي و معاونت طرح و توسعه (مجري خط) تحويل مي

 -نمايد. انتخاب مسير نهايي در بعضي حالتها (تداخل مسـائل سياسـي مي معاونت طرح و توسعه، اقدام به انتخاب گزينه مناسب

مشاور پس از امنيتي، مسائل ميراث فرهنگي و مشكالت مالي) نياز به تاييد كميته مهندسي طراح يا كميته عالي مهندسي دارد. 

اقـدام و اطالعـات مربوطـه را بـه  ي احـداث خـطو برآورد هزينه رتر توسط كميته مربوطه نسبت به نقشه برداريتاييد گزينه ب

  . جهت حل مسايل حقوقي ارسال مي نمايد دفتر حقوقي مجري اطالعات دريافتي را به. مجري ارسال مي نمايد
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توسط امور بازرگـاني  ها آن   كل مشخص و قرارداد ي بعد، پيمانكاران خريد تجهيزات، كارهاي ساختماني و نصب ددر مرحله

شود. پيشرفت فيزيكي و مالي پيمانكـاران  مي توسط پيمانكاران و با نظارت مجري پروژه شروع عمليات اجراييشود.  مي مبادله

هاي  وژهپس از تحويل كامل تجهيزات در پرشود.  مي مختلف در فواصل زماني مشخص توسط مشاور و مجري كنترل و بايگاني

پـروژه بـا همـاهنگي قبلـي بـه تهيـه شـده و  تحويل موقت جلسه صورت، اندازي راهخريد و يا اتمام نصب و تكميل آزمايشات 

 معاونـت بـهو شـده  اندازي راهپروژه تهيه و  دائم تحويل جلسه صورتپس از اتمام دوره تضمين، . ي تحويل مي گرددبردار بهره

ي ملـي)، ممكـن هـا طرحبه توضيح است كه در بعضي مواقع با توجه به بزرگي طرح (غالبـا  شود. الزم تحويل مي برداري بهره

  مجري طرح باشد.اي    ي برق منطقه ها شركتبه جاي معاونت طرح و توسعه  شركت توليد نيروي برق حرارتياست 

  رساني اطالعات منتج از عمليات احداث و توسعه رعايت نكات ذيل ضروري است :در بهنگام

از آنجايي كه مشاور وظيفه تهيه مشخصات فني پروژه و اسناد فني مرتبط و همچنين نظارت بر پيمانكاران  •

سازي اطالعات در حين مراحل مطالعاتي و آوري و آمادهعمليات احداث و توسعه را بر عهده دارد، متولي جمع

هاي  ريف شده است. اين امر در سند رويهاجرايي قراردادهاي احداث و توسعه (خط، ايستگاه و مخابرات) مشاور تع

 EIGIS.GEN.004.1صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع (سند  GISاطالعات   سازي آمادهاجرايي توليد و 

 ابالغ شده است.اي    ي برق منطقه ها شركت) به 15/9/86به تاريخ 

اطالعات   آوري جمعتواند كار برداشت و  مي نوري،فيبراحداث و توسعه نيروگاه، خط، ايستگاه و هاي  مشاور پروژه •

 واگذار نمايد. GISمكاني و توصيفي را مطابق با ويرايش چهارم استاندارد به مشاور 

به هنگام تدوين اسناد مناقصه و مبادله قراردادهاي احداث و توسعه (خط، ايستگاه و مخابرات)، الزم است كه  •

مشخص گردد. به عبارت  GISسازي پايگاه داده آوري و آمادهجمعتعهدات مشاوران و پيمانكاران در رابطه با 

گذاري  قراردادهاي مشاوران و پيمانكاران طرح و توسعه تنظيم و جاي GISديگر در اولين مرحله بايستي ضمائم 

 شوند. در اين خصوص كنترل موارد ذيل ضروري است: 

o اطالعات   سازي آمادهاجرايي توليد و هاي  سند رويهGIS نعت برق در بخش انتقال و فوق توزيعص 

o  رعايت ويرايش چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع كه در وب سايت

 شركت توانير بارگذاري شده است

o  اطالعات   سازي آمادهو   آوري جمعدرج شرح خدماتGIS (شرايط خاص) 

o سازي و كنترل كيفيت اطالعات آوري، آمادهمربوط به جمعهايي براي انجام عمليات درج رديفGIS  منتج از

 عمليات احداث و توسعه
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o سازي و كنترل آوري، آمادههايي براي تفكيك و پيشنهاد قيمت براي انجام عمليات مربوط به جمعدرج رديف

 منتج از عمليات احداث و توسعه  GISكيفيت اطالعات 

قراردادهاي احداث و توسعه خط، ايستگاه و مخابرات  GISشركت وظيفه كنترل ضمائم  GISكارشناس مسئول  •

(مشاوران و پيمانكاران) را بر عهده دارد. به عبارت ديگر تكميل بودن مدارك در خصوص انجام تعهدات مشاور و 

ويرايش ابالغي استاندارد  و كنترل استفاده از آخرين GISاطالعات   سازي آمادهو   آوري جمعپيمانكار از نقطه نظر 

با  GISباشد. در خصوص قراردادهاي احداث و توسعه نيروگاه، مسئول مي GISبر عهده كارشناس مسئول

اقدامات الزم را   ها شركتساير يا شركت توليد نيروي برق حرارتي از طريق  دفتر فني نظارت بر توليدهماهنگي 

 دهد. مي انجام

بندي مان مناسب (مانند مرحله شروع دكلخط و ايستگاه، مجري بايستي در ز به منظور تخصيص كد ديسپاچينگ •

امور ارسال نمايد.  امور ديسپاچينگ و مخابراتشدن ايستگاه)، مدارك موردنظر را به  دار برقخط يا قبل از 

آن  حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به اختصاص كد ديسپاچينگ خط يا ايستگاه و ارسال ديسپاچينگ و مخابرات

نمايد. در اين خصوص ضروري است كه يك نسخه از نامه مربوطه به دفتر به معاونت طرح وتوسعه اقدام مي

فني و برآورد بار)  ريزي برنامهدفتر  يا دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطالعات(مانند  GIS  هاي فعاليتمتولي 

امور ديسپاچينگ و بايست در تكميل كدهاي ديسپاچينگ خط و ايستگاه (اخذ شده از ارسال شود. مشاور مي

  را به دستگاه نظارت تحويل نمايد.  ها آن   اقدام نموده و  ها فايلدر  ها آن   گذاري  ) و جايمخابرات

ده مكاني صنعت آوري اطالعات توصيفي مطابق با استاندارد پايگاه دامابين، جمعبر اساس مفاد قراردادهاي في •

ي حاوي اطالعات ها فايلشود. مشاور بعد از آماده شدن برق توسط مشاور و در هنگام انجام مطالعات انجام مي

را براي تأييد نهايي به دستگاه نظارت كارفرما در قرارداد مربوطه يعني دفتر مهندسي طرح  ها آن   آوري شده جمع

 نمايد. ارسال مي

آوري اطالعات مكاني مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق هاي في مابين، جمعبر اساس مفاد قرارداد •

شود. مشاور ناظر بعد از توسط پيمانكاران احداث و توسعه و در طول پروژه و حين احداث تأسيسات انجام مي

براي تأييد نهايي به دستگاه را بررسي و در صورت تأييد  ها آن   آوري شده ي حاوي اطالعات جمعها فايلدريافت 

 دهد. مخابرات) ارجاع مي - ايستگاه - نظارت كارفرما يعني مجري مربوطه (خط

حوزه خود (نماينده  GIS، اطالعات مكاني و توصيفي تاييد شده را به راهبرها طرحمجريان و دفتر مهندسي  •

بعد از كنترل  GISدهند و راهبر ي) تحويل ماي منطقهشركت برق  GISمعاونت طرح و توسعه در شوراي راهبري 

  هاي فعاليتدر دفتر متولي  GISرا طي يك نامه براي مسئول  ها فايلاطالعات مكاني و توصيفي، يك نسخه از 

GIS آوري و تأييد شده بوسيله راهبر نمايد. معاونت طرح و توسعه بايستي اطالعات جمعارسال ميGIS  را حداكثر
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منظور كنترل مهلت ه تحويل نمايد. ب GIS  هاي فعاليتشدن پروژه به دفتر متولي  دار برقماه پس از  تا دو

 ارسال GIS  هاي فعاليتنمودن تاسيسات براي دفتر متولي  دار برق جلسه صورتيك رونوشت از  شده تعيين   

 گردد. مي

-3و توصيفي (بخش  رساني اطالعات مكانيبهنگام ليست چكاطالعات الزم است به منظور كنترل تحويل كليه  •

 ارائه شود. GIS  هاي فعاليتدر دفتر متولي  GISتكميل و به مسئول  ها طرح) توسط مجريان و دفتر مهندسي 7

ارائه  7-3 كه در بخش GIS(در قالب فرم اعالم تكميل اطالعات  GISدر صورت تأييد اطالعات توسط مسئول  •

گردد و در غير آن صورت طي همان فرم براي  مي ثبت شده است)، اطالعات مربوطه توسط وي در پايگاه داده

 شود.  مي عودت داده GISاصالح و تكميل اطالعات به راهبر 

-مي GISمنوط به تحويل اطالعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال و فوق توزيع و تاييد واحد ها  تاييد مالي پروژه •

 باشد. 

احداث و  هاي پروژهمطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز انواع  •

، نهايي و تاييدكنندهسازي اطالعات، آوري و آمادهارائه شده است. در اين جدول مسئول جمع 3-3توسعه در جدول 

توضيح است كه در بعضي حاالت خاص، امكان زمان برداشت اطالعات به تفكيك ارائه شده است. الزم به 

اطالعات وجود ندارد. در اين موارد بايستي اطالعات در يك مقطع   آوري جمعتحويل اطالعات در زمان برداشت و 

 گردد.  GISاحداث و توسعه) تحويل واحد  هاي پروژهزماني محدود (حداكثر دو ماه بعد از تحويل 

ارائه  1- 3العات مكاني و توصيفي موردنياز در فرايند احداث و توسعه در شكل رساني اطفلوچارت فرايند بهنگام •

 شده است.

  قراردادهاي طرح و توسعه) شامل موارد ذيل است: GISاجرايي (ضميمه هاي  نكات مهم در سند رويه •

o  در برداشت اطالعات مكاني دكلهاي خطوط انتقال و فوق توزيع و مخابراتي الزم است كه مختصات

 دستي) با حداقل دقت تعيين موقعيت GPSبرداري زميني (ترجيحاً با گيرندهبه روش نقشه ها دكلگوشه چهار

ها محاسبه برداشت و مختصات مركز هندسي هر دكل از ميانگين مختصات %)95(درسطح اطمينان  متر 5

  شود. 

o  ي داخل شهر ها دكلها و همچنين كليه ي زاويه و كششي و گنتريها دكلدر برداشت اطالعات مكاني

در محدوده شهرها و روستاها  1:50،000يا  1:25،000هاي پايه موجود در مقياس يي كه در نقشهها دكل(

-كيلومتر خارج از محدوده شهر، بايستي عالوه بر روش گيرنده 2شعاع  هاي بلوك شهري) و همچنين تا(اليه
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 0,4) براي رسيدن به دقت تعيين موقعيت DGPSبرداري زميني (ترجيحاً دستي، به روش نقشه GPSهاي 

 برداشت گردد.  %)95متر (درسطح اطمينان 

o ي انتقال و فوق توزيع موجود و در ها ايستگاهها و هاي مربوط به نيروگاهدر برداشت اطالعات مكاني گوشه

يني (ترجيحاً برداري زمبايستي به روش نقشه ها ايستگاهها و دست احداث و همچنين تأسيسات داخل نيروگاه

DGPS برداشت گردد. در برداشت  %)95متر (درسطح اطمينان 0,4) براي رسيدن به دقت تعيين موقعيت

، در صورت وقوع نويز و عدم حصول دقت موردنياز به علت وجود DGPSهاي  عوارض با استفاده از گيرنده

، نسبت به برداشت Offsetميني از قبيل برداري زهاي متداول نقشهبايست با استفاده از تكنيكموانع و...، مي

 موقعيت عوارض با دقت ذكرشده، اقدام نمود.

o  االحداث (شامل ترانس ي انتقال و فوق توزيع جديدها ايستگاهپس از برداشت موقعيت مكاني تجهيزات داخل

ين تراپ، قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتاژ، ترانس زمين، ترانس كمكي، سكسيونر، كليد قدرت، برقگير، ال

بايستي  ،سازي اين اطالعاتدر مرحله آماده نراتور، كمپانساتور سنكرون و...) وباسبار، راكتور، خازن، ديزل ژ

افزار ي موردنظر، كه عموماً به صورت رقومي و در محيط نرمها ايستگاههاي دياگرام تك خطي نقشه

AutoCAD گردند، به عنوان ورودي مورد توجه قرار گيرند. تجهيزات داخل توسط واحد ديسپاچينگ تهيه مي

اي، خطي و سطحي نقطهي انتقال و فوق توزيع به صورت عوارض ها ايستگاهي انتقال و فوق توزيع ها ايستگاه

سازي و آماده GIS Readyبه صورت  ها ايستگاهو مطابق با ارتباطات تعريف شده در دياگرام تك خطي 

  دد.سازي گرذخيره

o  ي انتقال و فوق توزيع، بايستي اين اطالعات با استناد به ها ايستگاهدر برداشت اطالعات توصيفي تجهيزات

تجهيزات و ساير اسناد فني تكميل گردد. در اين خصوص ضروري است كه از هر  Name plateعكس 

تجهيز دو قطعه عكس گرفته شود. قطعه عكس اول از نماي كلي تجهيز گرفته شود (درمورد ترانس قدرت 

تجهيزات گرفته شود كه متون مندرج در  Name plateنحوه استقرار مشخص باشد) و قطعه عكس دوم از 

ها با دوربين ديجيتالي و با حداقل دقت مناسب برداشت گردد كه عكس مي ابل قرائت باشند. پيشنهادق ها آن   

 شود.

o  قطعه عكس (با توجه به تيپ  4تا  1ي خطوط انتقال و فوق توزيع بايستي از هر دكل ها دكلدر برداشت

دكل (مشخص شدن ) عكس كلي از 1) با دقت مناسب برداشت شود. عكسهاي مذكور شامل ها دكلبودن 

) 3ها)، ها و كلمپ) عكس سر دكل (مشخص شدن وضعيت ظاهري مقره2محل استقرار دكل و فونداسيون)، 

 باشد.) عكس پالك منصوبه روي دكل، مي4و  عكس مناسب در نقاطي كه دوخت و دوز وجود دارد
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از عمليات احداث و توسعهمشخصات كلي بهنگام -3-3جدول 

  نوع غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه
سازي آوري و آمادهجمع

 اطالعات
 نهايي تاييدكننده تاييدكننده

زمان برداشت 

 اطالعات

احداث و توسعه خط 

  انتقال و فوق توزيع

گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مـدار، دكـل، 

نقاط مهم اسپن، سركابل، مفصـل كابـل، حوضـچه روغـن، 

  منهول

 مشاور پيمانكار مكاني

دفتر و  )خط(مجري طرح 

ي  ها شركت ها طرحمهندسي 

 اي منطقهبرق 

 احداث

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي

هاي تكه مدار، آمپدانس متقابل تكـه مـدار، مختصات هادي

قطعه مدار، مدار، خط انتقال و فوق توزيع، تكه مدار هـوايي، 

كابل، نقاط مهم تيپ تيپ سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ 

دكل، زنجيره مقره، نوع مقره، تيپ مقره، يـراق آالت، سـيم 

  محافظ، تيپ سيم محافظ

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي

احداث و توسعه 

ايستگاه انتقال و فوق 

 توزيع

  

ايستگاه انتقال و فوق توزيع، محدوده سوئيچ يارد، ساختمان 

 پست، تابلوها و تأسيسات بيروني

 -ترانس قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتـاژ، تـرانس ولتـاژ

جريان، ترانس زمين، ترانس كمكي، ترانس كمباين، راكتور، 

كليد قدرت، سكسيونر، فيوز فشار قوي، برقگير، الين تراپ، 

باســبار، بانــك خــازن مــوازي، ديــزل ژنراتــور، كمپانســاتور 

 گاهسنكرون، سلول توزيع، گنتري، هادي بين تجهيزات ايست

 مشاور پيمانكار مكاني

دفتر و  )ايستگاه(مجري طرح 

ي  ها شركت ها طرحمهندسي 

 اي منطقهبرق 

 احداث

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي

 مطالعات مشاور مشاور توصيفيبانك باتري، شـارژر بـاتري، تانـك، بوشـينگ، سـيم پـيچ، 
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از عمليات احداث و توسعهمشخصات كلي بهنگام -3-3جدول 

  نوع غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه
سازي آوري و آمادهجمع

 اطالعات
 نهايي تاييدكننده تاييدكننده

زمان برداشت 

 اطالعات

امپدانس درصد، ظرفيت نامي، هسـته تـرانس جريـان، تـپ 

ولتاژ، هسته ترانس ولتاژ هسته ترانس جريان، هسته ترانس 

بـي، اطالعـات -جريان، تپ چنجر، تپ، فيدر توزيـع، فيـدر

تكميلي تجهيزات، روغن تجهيزات، اطالعات متغير ايستگاه، 

  بي-اطالعات بار فيدر

احداث و توسعه 

  نيروگاه

  روگاهيواحد ن - روگاهين
 بر توليددفتر فني نظارت  مشاور پيمانكار مكاني

  اي منطقهي برق  ها شركت

شركت توليد نيروي برق 

 حرارتي

 احداث

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي  اطالعات متغير نيروگاه

  

احداث و توسعه 

ايستگاه مخابرات و 

  فيبرنوري

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخـابراتي، بـي تـي اس، 

، تجهيـزات فيبرنوريايستگاه تكرار كننده، لينك مخابراتي، 

  اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، جوينت باكس

 مشاور پيمانكار مكاني

) و مخابرات(مجري طرح 

 ها طرحدفتر مهندسي 

  اي منطقهي برق  ها شركت

شركت مديريت شبكه برق 

 ايران

 احداث

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي

سيم، آنتن، پايانه راه تكرار كننده مايكروويو، تكرار كننده بي

، پـي ال سـي، فيبرنوري، تار فيبرنوريدور، تجهيزات پسيو 

سيستم حفاظت از راه دور، ال ام يـو، زوج سـيم مخـابراتي، 

بـي سـيم، اي، كانال استيجاري، وايرلس لن، ارتباط ماهواره

 مطالعات مشاور مشاور توصيفي
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از عمليات احداث و توسعهمشخصات كلي بهنگام -3-3جدول 

  نوع غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه
سازي آوري و آمادهجمع

 اطالعات
 نهايي تاييدكننده تاييدكننده

زمان برداشت 

 اطالعات

ماكروويو، طيف گسترده، تجهيزات شبكه كامپيوتري، ضبط 

  مكالمات، مركز تلفن، ماكس، كانال
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در فرايند احداث و توسعهفلوچارت فرايند بهنگام -1-3شكل 

  

  

  

تنظيم و جايگذاري ضمائم 

GIS و كنترل آنها قرارداد 

اخذ قرارداد مشاوران و 

 پيمانكاران احداث و توسعه

مبادله  

 قرارداد

تحويل موقت  قرارداداجراي 

 قرارداد

كدينگ ديسپاچينگ تجهيزات 

 و تاسيسات (امور ديسپاچينگ)

ليستها كنترل اطالعات و چك

 (مشاور)

بارگذاري اطالعات مكاني 

 و توصيفي در پايگاه داده

ليست چكتكميل 

 (پيمانكار)

ليستها كنترل اطالعات و چك

 (معاونت طرح و توسعه)

 

ليستها كنترل اطالعات و چك

 )GIS(واحد 

تحويل دائم 

 قرارداد

برداشت و ذخيره سازي اطالعات مكاني و 

 (پيمانكار) 3-3توصيفي موردنياز مطابق جدول 

 



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 51

  سازي  اصالح و بهينههاي  مربوط به پروژه رساني اطالعاتبهنگام -3-3

رفع نواقص و نارسائيهاي شبكه از قبيل برطرف نمودن نواقص مربـوط بـه طراحـي، جـايگزيني نمـودن تجهيـزات 

رفـع بـا هـدف سـازي  اصـالح و بهينههـاي  پروژه شود. سازي ناميده مي اصالح و بهينه …نامناسب، قديمي، فرسوده و 

شامل سازي  اصالح و بهينههاي  انواع پروژه گردند. مي تعريف نواقص و نارسائيهاي شبكه و باالبردن قابليت اطمينان آن

  باشد: موارد ذيل مي

ض ، تعويها دكل، واريانت ها دكلخط انتقال و فوق توزيع : شامل تعمير فونداسيون سازي  اصالح و بهينه •

هاي دكل، رفع زنگ زدگي قسمتهايي از دكل، تعويض يراق آالت و هادي Cross-armدكل و تغيير 

  و ... (Overhall)ها فرسوده، اورهال مقره

گذاري، اضافه نمودن، تعويض يا اصالح  : شامل خازنسازي ايستگاه انتقال و فوق توزيع اصالح و بهينه •

 تجهيزات و ...

محل تخليه سوخت، خريد و اجراي كمپرسور، مطالعه تأمين  نيروگاه : شامل توسعهسازي  اصالح و بهينه •

 آب مطمئن نيروگاه، انتقال سيگنال سوخت و نصب مخازن سوخت و ...

ي مخابراتي، تعويض يا اصالح ها دكل: شامل تعمير فونداسيون  فيبرنوريمخابرات و سازي  اصالح و بهينه •

 تجهيزات فيبرنوري و ...

سازي  اصالح و بهينههاي  توان گفت كه در روند پروژه مي ،اي منطقهي برق  ها شركتس فرايندهاي موجود در بر اسا

   سه مرحله اصلي ذيل وجود دارد:

 و پيمانكاران مشاورمبادله قرارداد : تنظيم، انعقاد و ابالغ قرارداد به  •

 پيمانكارانتوسط ها  ات اجرايي پروژهعملي: خريداري مصالح و تجهيزات موردنياز و  سازي اصالح و بهينه •

 بردار بهرهتحويل به  جلسه صورت تحويل: تهيه •

ي برق  ها شركتانتقال  فنيبه دفتر  برداري بهره از طرف امورهاي خط و ايستگاه سازي پيشنهاد طرح اصالح و بهينه

دفتر به ي مديريت توليد نيروي برق  ها شركت از طرفدولتي هاي  نيروگاه سازي پيشنهاد طرح اصالح و بهينهو اي    منطقه

هـاي  در نيروگاههاي خصوصي يـا برقـابي انجـام پروژه .دشو ارسال مياي    ي برق منطقه ها شركت فني نظارت بر توليد

وظيفـه اي    ي بـرق منطقـه ها شـركت دفتر فني نظارت بر توليـدباشد و بر عهده مالك نيروگاه مي سازي اصالح و بهينه

 عاليه را بر عهده دارد. نظارت 
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بررسي،  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليد/ انتقال  فنيسازي در دفتر  اصالح و بهينهي ها طرح

ي تاييد شده را ها طرح برداري بهرهگردد. معاونت  گزارش مي برداري بهره مطالعه و جمع بندي گرديده و نتيجه به معاونت

 نمايد.  مي هاي اولويت دار تأمين اعتباردر شركت توانير ارائه نموده و براي پروژه مين اعتبارتأجهت 

رسـاني نمايند. در بهنگام مي تغيير GIS، حجم محدودي از اطالعات سيستم سازي بهينهدر نتيجه عمليات اصالح و 

  رعايت نكات ذيل ضروري است:سازي  اطالعات منتج از عمليات اصالح و بهينه

سازي نموده و با انتخاب پيمانكار قرارداد را هاي اصالح و بهينهتداركات اقدام به تنظيم قرارداد پروژهامور  •

برداري و با مديريت دفتر فني انتقال / ها در معاونت بهرهنمايد. اين پروژه مي ابالغ برداري بهرهبه معاونت 

شود. الزم به توضيح است كه بعضي از مي اجرا امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليد

كم باشد، به صورت داخلي و بدون انعقاد قرارداد  ها آن   كه حجم كاري سازي  هاي اصالح و بهينهپروژه

 گيرند.انجام مي

، خريداري مصالح و تجهيزات موردنياز بر عهده دستگاه كارفرما و اجراي سازي بهينههاي اصالح و در پروژه •

 باشد. ا پيمانكار ميعملياتها ب

دفتر گردد. دفتر فني انتقال / هاي اصالح و بهينه تعيين ميهرساله با ابالغ بودجه مصوب، ليست پروژه •

هاي مصوب ضمن تفكيك، بعد از ابالغ ليست پروژه امور ديسپاچينگ و مخابرات/  فني نظارت بر توليد

تا  20گردد (حدود مي GISاطالعات توصيفي و مكاني  منجر به تغيير در ها آن   هايي كه اجراي ليست پروژه

به دفتر متولي  GISها) را تهيه و براي اطالع و كنترل به روزرساني توسط مسئول پروژهدرصد  30

 نمايد. ارسال مي GIS  هاي فعاليت

سازي خط و ايستگاه منجر به تغيير نقشه دياگرام تك خطي ايستگاه در صورتي كه عمليات اصالح و بهينه •

واحد مطالعات ارسال گردد.  امور ديسپاچينگ و مخابراتبايستي تغييرات دياگرام به امورهاي انتقال شود، 

ها با  در صورت لزوم جهت تطبيق نقشهنمايد. اين واحد بهنگام مي ها را ديسپاچينگ نقشه امور سيستم

دهد و  ها را با وضعيت فيزيكي موجود مطابقت مي مراجعه و وضعيت نقشه ها ايستگاهجود، به وضعيت مو

برداري و  ها بر اساس دستورالعمل ثابت بهره نقشه تغيير يافته در كدينگ تجهيزات نمايد. اصالح مي

امور توسط  در نهايت نقشه دياگرام تك خطي تاييد شده پذيرد. ها انجام مي گذاري نقشه راهنماي شماره

   باشد.مي GISسازي پايگاه داده مبناي بهنگام ديسپاچينگ و مخابرات

  سازي آمادهآوري و بر اساس مفاد هر قرارداد و مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق، جمع •

انتقال /  شود. ناظرين دفتر فنيانجام ميسازي  اطالعات مكاني و توصيفي توسط پيمانكار اصالح و بهينه

آوري ي حاوي اطالعات جمعها فايلبعد از دريافت  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليد

در دفتر  GISرا طي يك نامه به مسئول  ها فايلرا كنترل نموده و در صورت تأييد يك نسخه از  ها آن   شده 

فاقد سازي  ممكن است پيمانكاران اصالح و بهينهنمايد. از آنجايي كه  مي ارسال GIS  هاي فعاليتمتولي 
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دفتر فني گردد كه ناظرين مربوطه (دفتر فني انتقال /  مي باشند، پيشنهاد GISدانش فني الزم در خصوص 

هاي الزم را به پيمانكاران مربوطه در جهت تسهيل ) آموزشامور ديسپاچينگ و مخابرات/  نظارت بر توليد

 ات ارائه نمايند.آوري و تحويل اطالعجمع

رساني اطالعات مكاني و توصيفي بهنگام ليست چكاطالعات الزم است به منظور كنترل تحويل كليه  •

 امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليد) توسط ناظرين دفتر فني انتقال / 7- 3(بخش 

 ارائه شود. GIS  هاي فعاليتدر دفتر متولي  GISتكميل و به مسئول 

-3 كه در بخش GIS(در قالب فرم اعالم تكميل اطالعات  GISدر صورت تأييد اطالعات توسط مسئول  •

گردد و در غير آن صورت طي يك  مي ارائه شده است)، اطالعات مربوطه توسط وي در پايگاه داده ثبت 7

 شود.  مي عودت داده GISنامه براي اصالح و تكميل اطالعات به راهبر 

سازي ارسالي از هاي اصالح و بهينهموظف است با در دست داشتن ليست پروژه شركت GISمسئول  •

روند به روزرساني  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليدسوي دفتر فني انتقال / 

دفتر فني نظارت بر را كنترل و در صورت عدم ارسال، تذكرات الزم را به دفتر فني انتقال /  GISاطالعات 

 اعالم نمايد. امور ديسپاچينگ و مخابرات/  توليد

منوط به تحويل اطالعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال و فوق توزيع و تاييد واحد ها  تاييد مالي پروژه •

GIS باشد. مي 

ارائه شده است. در اين جدول  4-3سازي در جدول اصالح و بهينه هاي پروژهمطابق با استاندارد انواع  •

و زمان برداشت اطالعات به تفكيك ارائه شده است.  تاييدكنندهسازي اطالعات، آوري و آمادهمسئول جمع

 هاي پروژهالزم به توضيح است كه در بعضي حاالت خاص، امكان تحويل اطالعات در زمان تحويل 

ثر يك سازي وجود ندارد. در اين موارد بايستي اطالعات در يك مقطع زماني محدود (حداكاصالح و بهينه

 گردد. GISسازي) تحويل واحد اصالح و بهينه هاي پروژهماه بعد از تحويل 

ارائه  2-3در شكل سازي  رساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در فرايند اصالح و بهينهفلوچارت فرايند بهنگام

 شده است.
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  سازي بهينهاصالح و هاي  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از پروژهلي بهنگاممشخصات ك -4-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

  خطسازي  اصالح و بهينه

گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مدار، دكل، نقاط مهم اسـپن، سـركابل، مفصـل 

  كابل، حوضچه روغن، منهول

 پيمانكار

  دفتر فني انتقال 

اي    ي برق منطقه ها شركت

 ناظر خط –

هاي تكه مدار، آمپدانس متقابل تكه مدار، قطعه مدار، مدار، خط انتقال و فـوق مختصات هادي  تحويل

توزيع، تكه مدار هوايي، تيپ سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ كابل، نقـاط مهـم تيـپ دكـل، 

  محافظ، تيپ سيم محافظ زنجيره مقره، نوع مقره، تيپ مقره، يراق آالت، سيم

ســـازي  اصـــالح و بهينه

ــوق  ــال و ف ــتگاه انتق ايس

 توزيع

  

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع، محدوده سوئيچ يارد، ساختمان پست، تابلوها و تأسيسات بيروني

جريان، ترانس زمين، ترانس كمكـي،  -ترانس قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژ

راكتور، كليد قدرت، سكسيونر، فيوز فشار قوي، برقگيـر، اليـن تـراپ، باسـبار، ترانس كمباين، 

بانك خازن موازي، ديزل ژنراتور، كمپانسـاتور سـنكرون، سـلول توزيـع، گنتـري، هـادي بـين 

 تجهيزات ايستگاه
 پيمانكار

  دفتر فني انتقال 

اي    ي برق منطقه ها شركت

 ناظر ايستگاه –

  تحويل
باتري، تانك، بوشينگ، سيم پيچ، امپدانس درصـد، ظرفيـت نـامي، هسـته بانك باتري، شارژر 

ترانس جريان، تپ هسته ترانس جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته تـرانس ولتـاژ جريـان، تـپ 

بي، اطالعات تكميلي تجهيزات، روغن تجهيزات، اطالعات متغير -چنجر، تپ، فيدر توزيع، فيدر

  بي-ايستگاه، اطالعات بار فيدر
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  سازي بهينهاصالح و هاي  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از پروژهلي بهنگاممشخصات ك -4-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

ســـازي  اصـــالح و بهينه

  نيروگاه

 روگاهيواحد ن -نيروگاه 
 پيمانكار

دفتر فني نظارت بر توليد 

 اي منطقهي برق  ها شركت
  تحويل

 اطالعات متغير نيروگاه

ســـازي  اصـــالح و بهينه

  فيبرنوريمخابرات و 

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخابراتي، بي تي اس، ايستگاه تكرار كننده، لينك مخابراتي، 

  ، تجهيزات اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، جوينت باكسفيبرنوري

 پيمانكار

امور ديسپاچينگ و مخابرات 

  ايي برق منطقه ها شركت

شركت مديريت شبكه برق 

  ايران

  تحويل
، تار فيبرنوريسيم، آنتن، پايانه راه دور، تجهيزات پسيو مايكروويو، تكرار كننده بيتكرار كننده 

، پـي ال سـي، سيسـتم حفاظـت از راه دور، ال ام يـو، زوج سـيم مخـابراتي، كانـال فيبرنوري

اي، بي سيم، ماكروويو، طيف گسترده، تجهيزات شـبكه استيجاري، وايرلس لن، ارتباط ماهواره

  مكالمات، مركز تلفن، ماكس، كانالكامپيوتري، ضبط 
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  سازي بهينهرساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در فرايند اصالح و فلوچارت فرايند بهنگام -2-3شكل 

تهيه ليست قراردادهايي كه منجر به 
شوند  مي GISتغييرات در پايگاه داده 

(دفتر فني انتقال / دفتر فني توليد / امور 
 ديسپاچينگ)

 هايقراردادليست اخذ 
 بهينه سازي اصالح و

 قرارداداجراي 
 (پيمانكار)

تحويل موقت و 
 دائم قرارداد

اصالح كدينگ ديسپاچينگ تجهيزات و 
 تاسيسات (امور ديسپاچينگ)

بارگذاري اطالعات مكاني و 
 توصيفي در پايگاه داده

 ليست چكتكميل 
 (پيمانكار)

ها (دفتر فني انتقال / دفتر ليست چككنترل اطالعات و 
 فني توليد / امور ديسپاچينگ)

ها ليست چككنترل اطالعات و 
 )GIS(واحد 

برداشت و ذخيره سازي اطالعات مكاني و توصيفي 
 (پيمانكار) 4-3موردنياز مطابق جدول 

 

 هايقراردادمبادله 
 اصالح و بهينه سازي
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   مربوط به عمليات نگهداري و تعميرات رساني اطالعاتبهنگام -3-4

و جلوگيري از كاهش كارآيي يا عمر مفيـد شبكه  منظور حفظ و نگهداري صحيح تجهيزاته بعمليات نگهداري و تعميرات 

آيد كه تعمير با تغييرات در تأسيسات همراه بوده و . در نتيجه عمليات نگهداري و تعميرات مواردي پيش ميگيرد انجام مي ها آن   

  باشد: يل ميگردد. انواع تعميرات شامل موارد ذغالباً منجر به تغيير در اطالعات توصيفي مربوط به تأسيسات موردنظر مي

 يراتيتعم اتيعمل انيپا اعالم -  قطعات الزم برآورد -  شروع عمليات تعميرات - اخذ مجوز شامل  تعميرات روزانه •

 يبه دفتر فن ريو ارسال برگ تعم ثبت -  برداري بهره ديو اخذ تائ

 اخذ -  و انجام دستور كار ديبازد - و تعويض قطعات  سيسرو، ديمجوز بازد اخذروتين شامل  پيشگيرانهتعميرات  •

 يفرم به دفتر فن ارسال - برداري بهره ديتائ

شروع  اعالم -  برداري بهرهاز  زاتيتجه ليتحو -  بندي زمانبرنامه  افتيدربلندمدت شامل  پيشگيرانهتعميرات  •

 ليو تحو اندازي راه -  مونتاژ اتيعمل اعالم -  دمونتاژ اتيعمل

  شود:  مي تعميرات و نگهداري ارائه هاي پروژهگيرد. در ادامه انواع  مي انجام تعميرات فوق در قالب تعدادي پروژه

هاي بازديد هاي تعميرات و نگهداري خطوط در قالب پروژهتعميرات و نگهداري خط انتقال و فوق توزيع : پروژه •

شوند. بر  مي در سال) انجام تعميرات (سالي يكبار) و تعميرات (حداقل سه بار –پياده (سه بار در سال)، بازديد پياده 

هاي و سرويسسازي  اصالح و بهينههاي  پروژه  بازديدهاي پياده، تعميرات اضطراري، ليست چكاساس بررسي 

گيرد. صورت مي ها دكلتعميرات در پايين دست  –شوند. بازديدهاي پياده  مي اي (بدون قطع برق) تعييندوره

گيرند. به عنوان صورت مي ها دكلباشند كه در باال دست برق مي اي با قطعهاي دورهتعميرات جزء سرويس

اي تعميرات دوره  هاي فعاليتنمونه، واريانت خط، تعويض نوع دكل، نصب سيم گارد و تغيير آرايش خط آندسته از 

بازرسي خط  گردد. جزئيات انواع بازديد ومي GISمنجر به تغيير در پايگاه داده  ها آن   شود كه اجراي  مي محسوب

 در دستورالعمل بازديد، سرويس و تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع ارائه شده است.

، در قالب بازديد ها ايستگاههاي تعميرات و نگهداري تعميرات و نگهداري ايستگاه انتقال و فوق توزيع : پروژه •

گيرد كه جزئيات آن در دستورالعمل  مي ( هر شش ماه تا يك سال) صورت ها ايستگاهتجهيزات  آزمايشو  سرويس

ارائه شده است. بازديدها شامل بازديد روزانه (بازديد  ي انتقال و فوق توزيعها ايستگاهسرويس و تعميرات تجهيزات 

تجهيزات عمومي و ديزل ژنراتورها) و بازديد   عمومي از تجهيزات)، بازديد هفتگي (بازديد از شارژها، باتري، ترانس،

باشند. بر اساس نتايج بازديدهاي مي ديد از برقگير، سكسيونر، ترانس ولتاژ و جريان و تجهيزات عمومي)ماهانه (باز

الزم جهت سرويس و هاي  ريزي برنامهگردد و ادواري مذكور، عيوب تجهيزات داخل ايستگاه مشخص مي
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 ت روغن، اصالح زاويه تيغهنگهداري (مانند آچار كشي و شستشو)، تعميرات (مانند رفع افت فشار گاز، رفع نش

  گيرد. مي صورتسازي  ) و نيز اصالح و بهينهPTسكسيونر و رفع انفجار 

)، Paروزه ( 3 -2 تعميرات و نگهداري نيروگاه : تعميرات نيروگاهي شامل سه نوع تعميرات كوتاه مدت با برنامه •

روزه  15تعميرات ميان دوره با برنامه  روزه و 110- 85 با برنامه (po)تعميرات اساسي يا نيمه اساسي اورهال 

(PM) باشد. مي  

هاي تعميرات و نگهداري مخابرات و فيبرنوري شامل : پروژه فيبرنوريتعميرات و نگهداري خطوطي مخابراتي و  •

 باشد. مي فيبرنوريو هاي مخابراتي  تعميرات تجهيزات سيستممخابراتي و هاي  سيستماي    دورههاي  سرويس

  رساني اطالعات منتج از عمليات نگهداري و تعميرات رعايت نكات ذيل ضروري است:در بهنگام

دفتر فني انتقال بعنوان متولي نظارت بر عمليات تعمير و نگهداري تجهيزات خط و ايستگاه مسئوليت پيگيري،  •

 را بعهده دارد. GISاين دسته از اطالعات   بروزرسانيكنترل و 

هاي مخابراتي و  تجهيزات سيستمعنوان متولي نظارت بر عمليات تعمير و نگهداري ب امور ديسپاچينگ و مخابرات •

 را بعهده دارد. GISاين دسته از اطالعات   بروزرسانيمسئوليت پيگيري، كنترل و متري  تله

يت دولتي مسئولهاي  بعنوان متولي نظارت بر عمليات تعمير و نگهداري تجهيزات نيروگاه دفتر فني نظارت بر توليد •

را بعهده دارد. در نيروگاههاي خصوصي يا برقابي انجام  GISاين دسته از اطالعات   بروزرسانيپيگيري، كنترل و 

وظيفه نظارت عاليه را بر  دفتر فني نظارت بر توليدباشد و عمليات تعمير و نگهداري بر عهده مالك نيروگاه مي

 عهده دارد.

  هاي فعاليتبعد از بررسي ليست  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  توليددفتر فني نظارت بر دفتر فني انتقال /  •

گردد را تهيه و مي GISمنجر به تغيير در پايگاه داده  ها آن   كه اجراي  هايي فعاليتاي، نگهداري و تعميرات دوره

  نمايد.ارسال مي GIS  هاي فعاليتبه دفتر متولي  GISبراي اطالع و كنترل به روزرساني توسط مسئول 

در صورتي كه عمليات نگهداري و تعميرات خط و ايستگاه منجر به تغيير نقشه دياگرام تك خطي ايستگاه شود،  •

 امور واحد مطالعات سيستمارسال نمايند.  امور ديسپاچينگ و مخابراتبايستي تغييرات را به امورهاي انتقال 

ها با وضعيت موجود، به  در صورت لزوم جهت تطبيق نقشهنمايد. اين واحد  مي بهنگام ها را ديسپاچينگ نقشه

در نهايت نقشه  نمايد. ها را با وضعيت فيزيكي موجود مطابقت و اصالح مي مراجعه و وضعيت نقشه ها ايستگاه

  باشد.مي GISسازي پايگاه داده مبناي بهنگام امور ديسپاچينگ و مخابراتدياگرام تك خطي تاييد شده توسط 
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و مخابرات منجر به تغيير نقشه مسيرهاي ارتباطي مخابراتي  فيبرنوريكه عمليات نگهداري و تعميرات در صورتي  •

ي ها ايستگاه، فيبرنوري، كانال مخابراتي، لينك ماهواره، تجهيزات PLC، لينك مايكرويو، لينك فيبرنوري(

در صورت لزوم جهت تطبيق ين امور نمايند. ابهنگام مي ها را نقشهديسپاچينگ امورهاي مخابراتي و ...) شود، 

ها را با وضعيت فيزيكي موجود  مراجعه و وضعيت نقشهمسيرهاي ارتباطي موردنظر ها با وضعيت موجود، به  نقشه

اصالحات نقشه در سه زير مجموعه اشكاالت مخابراتي، احداث يك ايستگاه نمايد.  دهد و اصالح مي مطابقت مي

 گنجد. جديد و تعويض بستر مخابراتي مي

اي    ي برق منطقه ها شركت PMاطالعات مفصلي برداشت و در سيستم اي    در حين تعميرات و بازديدهاي دوره •

توان از اين  مي باشد،بخشي از اطالعات سيستم مذكور مي GISشود. از آنجايي كه اطالعات  سازي مي ذخيره

 استفاده نمود.  GISسازي پايگاه داده اطالعات در بهنگام

اطالعات مكاني و توصيفي توسط   سازي آمادهآوري و مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق، جمع •

امور ديسپاچينگ و /  دفتر فني نظارت بر توليدشود. ناظرين دفتر فني انتقال / پيمانكار تعمير و نگهداري انجام مي

را كنترل نموده و در صورت تأييد يك  ها آن   ي شده آوري حاوي اطالعات جمعها فايلبعد از دريافت  مخابرات

 نمايد.  مي ارسال GIS  هاي فعاليتدر دفتر متولي  GISرا طي يك نامه به مسئول  ها فايلنسخه از 

-3ساني اطالعات مكاني و توصيفي (بخش ربهنگام ليست چكاطالعات الزم است به منظور كنترل تحويل كليه  •

تكميل و به مسئول  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  دفتر فني نظارت بر توليدانتقال /  ) توسط ناظرين دفتر فني7

GIS  هاي فعاليتدر دفتر متولي  GIS .ارائه شود 

ارائه  7-3كه در بخش  GIS(در قالب فرم اعالم تكميل اطالعات  GISدر صورت تأييد اطالعات توسط مسئول  •

گردد و در غير آن صورت طي يك نامه براي  مي گاه داده ثبتشده است)، اطالعات مربوطه توسط وي در پاي

 شود.  مي عودت داده GISاصالح و تكميل اطالعات به راهبر 

تعمير و  هاي پروژهمطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز انواع  •

و  تاييدكنندهسازي اطالعات، آوري و آمادهارائه شده است. در اين جدول مسئول جمع 5- 3نگهداري در جدول 

 زمان برداشت اطالعات به تفكيك ارائه شده است.

-مي GISمنوط به تحويل اطالعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال و فوق توزيع و تاييد واحد ها  تاييد مالي پروژه •

 باشد. 

ارائه شده  3-3ي اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در عمليات نگهداري و تعميرات در شكل رسانفلوچارت فرايند بهنگام

 است.
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از عمليات نگهداري و تعميراتمشخصات كلي بهنگام -5-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

ــداري و  ــات نگه عملي

  تعميرات خط (هوايي)

مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مدار، دكل، نقاط مهم اسـپن، سـركابل، مفصـل گره، تكه 

  كابل، حوضچه روغن، منهول
پيمانكار تعمير و 

 نگهداري

ي  ها شركتدفتر فني انتقال 

  اي منطقهبرق 

 ناظر خط -

اول هر 

  ماه
انتقال و فـوق هاي تكه مدار، آمپدانس متقابل تكه مدار، قطعه مدار، مدار، خط مختصات هادي

توزيع، تكه مدار هوايي، تيپ سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ كابل، نقـاط مهـم تيـپ دكـل، 

  زنجيره مقره، نوع مقره، تيپ مقره، يراق آالت، سيم محافظ، تيپ سيم محافظ

ــداري و  ــات نگه عملي

ـــتگاه  ـــرات ايس تعمي

 انتقال و فوق توزيع

  

 سوئيچ يارد، ساختمان پست، تابلوها و تأسيسات بيرونيايستگاه انتقال و فوق توزيع، محدوده 

جريان، ترانس زمين، ترانس كمكـي،  -ترانس قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژ

ترانس كمباين، راكتور، كليد قدرت، سكسيونر، فيوز فشار قوي، برقگيـر، اليـن تـراپ، باسـبار، 

ر سـنكرون، سـلول توزيـع، گنتـري، هـادي بـين بانك خازن موازي، ديزل ژنراتور، كمپانساتو

 تجهيزات ايستگاه
پيمانكار تعمير و 

 نگهداري

ي  ها شركتدفتر فني انتقال 

  اي منطقهبرق 

 ناظر ايستگاه -

اول هر 

  ماه
بانك باتري، شارژر باتري، تانك، بوشينگ، سيم پيچ، امپدانس درصـد، ظرفيـت نـامي، هسـته 

جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته ترانس ولتـاژ جريـان، تـپ ترانس جريان، تپ هسته ترانس 

بي، اطالعات تكميلي تجهيزات، روغن تجهيزات، اطالعات متغير -چنجر، تپ، فيدر توزيع، فيدر

  بي-ايستگاه، اطالعات بار فيدر

ــداري و  ــات نگه اول هر  امور ديسپاچينگ و مخابراتپيمانكار تعمير و ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخابراتي، بي تي اس، ايستگاه تكرار كننده، لينك مخابراتي، عملي
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از عمليات نگهداري و تعميراتمشخصات كلي بهنگام -5-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

ــرات مخــابرات و  تعمي

  فيبرنوري

  ماه اي منطقهي برق  ها شركت نگهداري  ، تجهيزات اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، جوينت باكسفيبرنوري

، تار فيبرنوريسيم، آنتن، پايانه راه دور، تجهيزات پسيو مايكروويو، تكرار كننده بيتكرار كننده 

، پـي ال سـي، سيسـتم حفاظـت از راه دور، ال ام يـو، زوج سـيم مخـابراتي، كانـال فيبرنوري

اي، بي سيم، ماكروويو، طيف گسترده، تجهيزات شـبكه استيجاري، وايرلس لن، ارتباط ماهواره

  مكالمات، مركز تلفن، ماكس، كانالكامپيوتري، ضبط 

ــداري و  ــات نگه عملي

  تعميرات نيروگاه

پيمانكار تعمير و  روگاهيواحد ن -نيروگاه 

 نگهداري

 دفتر فني نظارت بر توليد

 اي منطقهبرق  هاي¬شركت

اول هر 

 اطالعات متغير نيروگاه  ماه
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در فرايند نگهداري و تعميراتفلوچارت فرايند بهنگام -3-3شكل 

  

تهيه گزارش تعمير و 

 نگهداري

منجر به كه تهيه ليست فعاليتهايي 

 GISتغييرات در پايگاه داده 

دفتر فني انتقال / دفتر (شوند مي

 ) فني توليد / امور ديسپاچينگ

 

ليست اخذ 

 هايقرارداد

تعمير و 

 نگهداري

 قرارداداجراي 

 (پيمانكار)

 اتمام قرارداد

اصالح كدينگ ديسپاچينگ تجهيزات 

 و تاسيسات (امور ديسپاچينگ)

اطالعات مكاني بارگذاري 

 و توصيفي در پايگاه داده

دفتر فني انتقال ليستها (كنترل اطالعات و چك

 )/ دفتر فني توليد / امور ديسپاچينگ

 

ليستها كنترل اطالعات و چك

 )GIS(واحد 

مبادله 

 هايقرارداد

تعمير و 

 نگهداري

برداشت و ذخيره سازي اطالعات مكاني و 

 (پيمانكار) 5-3جدول توصيفي موردنياز مطابق 
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  مربوط به حوادث رساني اطالعاتبهنگام -3-5

هاي ترانسفورماتورها، خطوط، تجهيزات، آسيب ديدن تجهيزات، گسـترش عيـب يـا خاموشـي در  وقوع اتفاقاتي نظير قطعي

  باشد:و گزارش حادثه شامل موارد ذيل ميمراحل ثبت  شود. حادثه ناميده مي …شبكه و 

شود. كند، كمك گرفته مياي كه بتواند نقطه را مشخص براي اطالع از محل حادثه از اطالعات مردمي و از رله •

 كند.رله محل تقريبي محل حادثه را با استفاده از كيلومتراژ تقريبي مشخص مي

 يادداشت هاي ايستگاهاپراتورتوسط ها، عملكرد تجهيزات حفاظتي و كنترل كليدها  عملكرد آالرم ،به دنبال حادثه •

  شود.  مي

 شود. اعالم ميبه ديسپاچينگ گزارش وقوع حادثه و عملكرد تجهيزات  •

ديسپاچينگ به ناظرهاي  ،حادثه دائمي باشداگر  شود. مي چك ليستهاي گزارش حادثه تكميل ،اگر حادثه گذرا بود •

برداري، گروه تعميراتي را براي بازديد به محل حادثه دهد. امور بهرهبرداري مربوطه كار را ارجاع ميامور بهره

 گردد. ميل ميفرستاده و فرم حوادث توسط پيمانكار تك

با دستورات دريافتي از ديسپاچينگ و يا تعميراتي هاي  يا گروه اپراتورتوسط  مربوط به رفع عيوب عمليات •

گردد. در عيوب ي پايدار و ناپايدار تقسيم ميي حوادث به دو دستهشود. عيوب در حيطه مي انجام برداري بهره

 دهد. رفته و در عيوب ناپايدار، ديسپاچينگ اجازه قطع خطوط را ميريزي خاموشي، بازديد انجام گپايدار، در برنامه

كند. گردد و ديسپاچينگ به اپراتور اعالم ميپس از رفع عيب، وضعيت به مركز كنترل ديسپاچينگ اعالم مي •

برداري به دو صورت آنالوگ و رقومي شده و از طرف شركت پيمانكار به امور بهرهسازي  همچنين حادثه مستند

 شود. ارسال مي

به دفتر فني انتقال چك ليست گزارش حادثه برداري پس از تأييد رفع حوادث، موضوع را طي ارسال امورهاي بهره •

 حادثه را مشخص عوامل بوجود آورندهنمايد. دفتر فني انتقال در كميته حوادث مسئله را بررسي و  مي منعكس

 نمايد. مي تكرار حوادث مشابه ارائهجهت جلوگيري از الزم را پيشنهادات نمايد و  مي

گرديده  بيني پيشبرداري هاي دائم بوسيله امور بهرهدر حوادث ممكن است واريانت موقت انجام شود ولي واريانت •

 گيرد. صورت ميسازي  هاي اصالح و بهينهو در پروژه

  رساني اطالعات منتج از حوادث رعايت نكات ذيل ضروري است:در بهنگام
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انتقال  فنيتوسط پيمانكاران تعميرات انتقال بررسي گرديده و گزارش الزم تهيه و به دفتر  ط و ايستگاهخ حوادث •

ارسال  برداري بهرهانتقال مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه به معاونت  فنيگردد. اين گزارش در دفتر  ارسال مي

  گردد. مي

. دفتر فني انتقال بعنوان دبير اين كميته مشخصات حادثه گرددجزئيات حادثه در كميته حوادث بررسي و نهايي مي •

نمايد. در اين خصوص، دفتر فني انتقال تغييراتي را كه در نتيجه عمليات مربوط به آن را تهيه مي جلسه صورتو 

شرايط در اطالعات مكاني و عمدتاً توصيفي بوجود خواهد آمد، جهت درج در پايگاه داده سازي  رفع حادثه و عادي

GIS  براي مسئولGIS نمايد. ارسال مي 

دفتر فني  بررسي گرديده و گزارش الزم تهيه و به مديريت توليد نيروهاي برقي  ها شركت توسطنيروگاه  حوادث •

مشخصات حادثه و  دفتر فني نظارت بر توليد گردد. ارسال مي برداري بهرهمعاونت و در نهايت به  نظارت بر توليد

تغييراتي را كه در نتيجه  دفتر فني نظارت بر توليدنمايد. در اين خصوص، مربوط به آن را تهيه مي جلسه صورت

شرايط در اطالعات مكاني و عمدتاً توصيفي بوجود خواهد آمد، جهت درج در سازي  عمليات رفع حادثه و عادي

  نمايد.ارسال مي GISبراي مسئول  GISپايگاه داده 

معاونت به بررسي گرديده و گزارش الزم تهيه و  امور ديسپاچينگ و مخابرات توسط نوريفيبرمخابرات و  حوادث •

مربوط به آن را تهيه  جلسه صورتمشخصات حادثه و  امور ديسپاچينگ و مخابرات گردد. ارسال مي برداري بهره

سازي  ع حادثه و عاديتغييراتي را كه در نتيجه عمليات رف امور ديسپاچينگ و مخابراتنمايد. در اين خصوص، مي

 GISبراي مسئول  GISشرايط در اطالعات مكاني و عمدتاً توصيفي بوجود خواهد آمد، جهت درج در پايگاه داده 

  نمايد.ارسال مي

-3رساني اطالعات مكاني و توصيفي (بخش بهنگام ليست چكعات الزم است به منظور كنترل تحويل كليه اطال •

در  GISتكميل و به مسئول  امور ديسپاچينگ و مخابرات/  فتر فني نظارت بر توليدد) توسط دفتر فني انتقال / 7

 ارائه شود. GIS  هاي فعاليتدفتر متولي 

ارائه  7-3كه در بخش  GIS(در قالب فرم اعالم تكميل اطالعات  GISدر صورت تأييد اطالعات توسط مسئول  •

گردد و در غير آن صورت طي يك نامه براي  مي شده است)، اطالعات مربوطه توسط وي در پايگاه داده ثبت

 شود.  مي عودت داده GISاصالح و تكميل اطالعات به راهبر 

حي و پيشگيرانه چنانچه نياز به اقدام اصالدهد، اي در تأسيسات انتقال و فوق توزيع رخ ميدر مواقعي كه حادثه •

روند اعمال تغييرات در اطالعات مكاني وتوصيفي  گردد. منعكس مي مربوطه باشد مراتب جهت اقدام به پيمانكار
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 4- 3 عارضه مورد حادثه واقع شده دقيقاً مطابق با روند به روزرساني اطالعات تعمير و نگهداري مندرج در بند

 گردد. دنبال مي

 6- 3 داده مكاني صنعت برق اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز انواع حوادث در جدولمطابق با استاندارد پايگاه  •

و زمان برداشت اطالعات به  تاييدكنندهسازي اطالعات، آوري و آمادهارائه شده است. در اين جدول مسئول جمع

در زمان  تفكيك ارائه شده است. الزم به توضيح است كه در بعضي حاالت خاص، امكان تحويل اطالعات

عمليات رفع حادثه وجود ندارد. در اين موارد بايستي اطالعات در يك مقطع زماني محدود (حداكثر يك ماه بعد از 

 گردد. GISعمليات رفع حادثه) تحويل واحد 

 ارائه شده است. 4- 3رساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز مربوط به حوادث در شكل فلوچارت فرايند بهنگام •
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از حوادثمشخصات كلي بهنگام -6-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

ـــط  ـــوادث خ ح

انتقــال و فــوق 

  توزيع

گره، تكه مسير هوايي، تكه مسير زميني، تكه مدار، دكل، نقاط مهم اسپن، سركابل، مفصـل كابـل، 

  حوضچه روغن، منهول
پيمانكار تعمير 

 نگهداريو 

دفتر فنـي انتقـال 

ي بـرق  ها شركت

نـاظر  -اي منطقه

 خط

ــــد از   بع

ـــات  عملي

 رفع حادثه

هاي تكه مدار، آمپدانس متقابل تكه مدار، قطعه مدار، مدار، خط انتقال و فوق توزيع، مختصات هادي

مقره، تكه مدار هوايي، تيپ سيم رسانا، تكه مدار زميني، تيپ كابل، نقاط مهم تيپ دكل، زنجيره 

  نوع مقره، تيپ مقره، يراق آالت، سيم محافظ، تيپ سيم محافظ

حوادث ايسـتگاه 

انتقــال و فــوق 

 توزيع

  

 ايستگاه انتقال و فوق توزيع، محدوده سوئيچ يارد، ساختمان پست، تابلوها و تأسيسات بيروني

ترانس كمكي، ترانس جريان، ترانس زمين،  -ترانس قدرت، ترانس جريان، ترانس ولتاژ، ترانس ولتاژ

كمباين، راكتور، كليد قدرت، سكسيونر، فيوز فشار قوي، برقگير، الين تراپ، باسبار، بانك خازن 

 موازي، ديزل ژنراتور، كمپانساتور سنكرون، سلول توزيع، گنتري، هادي بين تجهيزات ايستگاه

پيمانكار تعمير 

 و نگهداري

دفتر فنـي انتقـال 

ي بـرق  ها شركت

اظر نـ -اي منطقه

 خط

بانك باتري، شارژر باتري، تانك، بوشينگ، سيم پيچ، امپدانس درصد، ظرفيت نامي، هسته ترانس 

جريان، تپ هسته ترانس جريان، هسته ترانس ولتاژ، هسته ترانس ولتاژ جريان، تپ چنجر، تپ، فيدر 

ايستگاه، اطالعات بار بي، اطالعات تكميلي تجهيزات، روغن تجهيزات، اطالعات متغير - توزيع، فيدر

  بي-فيدر
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي منتج از حوادثمشخصات كلي بهنگام -6-3جدول 

  غير مكاني مرتبطي ها موجوديتعوارض مكاني و   عناوين پروژه

آوري و جمع

سازي آماده

 اطالعات

 تاييدكننده

زمان 

برداشت 

 اطالعات

  حوادث نيروگاه

 روگاهيواحد ن -نيروگاه 

پيمانكار تعمير 

 و نگهداري

دفتر فني نظـارت 

ـــــد ـــــر تولي  ب

ي بـرق  ها شركت

 اي منطقه

 اطالعات متغير نيروگاه

حوادث مخابرات 

  فيبرنوريو 

ايستگاه مخابراتي و اسكادا، دكل مخابراتي، بي تي اس، ايسـتگاه تكـرار كننـده، لينـك مخـابراتي، 

  ، تجهيزات اكتيو فيبرنوري، تقويت كننده نوري، جوينت باكسفيبرنوري

پيمانكار تعمير 

 و نگهداري

امور ديسـپاچينگ 

ـــــــابرات  و مخ

ي بـرق  ها شركت

نـاظر  -اي منطقه

 مخابرات

، تـار فيبرنـوريسيم، آنتن، پايانـه راه دور، تجهيـزات پسـيو مايكروويو، تكرار كننده بيتكرار كننده 

، پي ال سي، سيستم حفاظت از راه دور، ال ام يو، زوج سيم مخابراتي، كانـال اسـتيجاري، فيبرنوري

اي، بي سيم، ماكروويو، طيف گسترده، تجهيزات شبكه كامپيوتري، ضبط وايرلس لن، ارتباط ماهواره

  مكالمات، مركز تلفن، ماكس، كانال
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز در حوادثفرايند بهنگام فلوچارت -4-3شكل 

  

رفع حادثه، تهيه گزارش و 

 ليست حادثه (پيمانكار)چك

تكميل فرم حادثه 

 (پيمانكار)

اعالم حادثه و تهيه 

 گزارش اوليه

بررسي و تاييد كميته 

 فني حوادث

بررسي و تاييد 

 دفتر فني

 

برداشت و ذخيره سازي اطالعات مكاني و 

 (پيمانكار) 6-2توصيفي موردنياز مطابق جدول 

 

 ليستچكتكميل 

بارگذاري اطالعات مكاني 

 و توصيفي در پايگاه داده

ليستها كنترل اطالعات و چك

 )GIS(واحد 

ر فني انتقال دفتليستها (كنترل اطالعات و چك

 )/ دفتر فني توليد/ امور ديسپاچينگ
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   با دوره زماني تغيير تعريف شده رساني اطالعاتبهنگام -3-6

اي پـارامتر زمـان دار بـرقصنعت  GISدراين قسمت روند به روزرساني اطالعات مكاني و توصيفي كه در استاندارد 

اطالعاتي و اقالم توصـيفي مربوطـه، هاي  براي هر يك از اليه 8-3و  7-3اند. در جداول ، تفكيك و ارائه شدهباشندمي

  واحد مسئول به روزرساني، دوره به روزرساني و نيز مقطع و محدوده زماني به روزرساني مشخص شده است.

  مشخصات به روز رساني اطالعات مكاني با دوره زماني تغيير تعريف شده – 7-3 جدول

 مقطع زماني پريود متولي  نام عارضه

 محدوده شـركت بـرق، محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ
، محـدوده مـديريت بـرق توزيـع محدوده شركتاي، منطقه

  توزيع برق

فنـــي و  ريزي برنامـــهدفتـــر 
ـــاوري  ـــر فن ـــار/ دفت برآوردب
 ارتباطات و مديريت اطالعات

  مهرماه  ساليانه

، شهرسـتان، بخـش، مركـز مصـرف، هيـناح، اسـتانكشور، 
  دهستان

فنـــي و  ريزي برنامـــهدفتـــر 
ـــاوري  ـــر فن ـــار/ دفت برآوردب
 ارتباطات و مديريت اطالعات

  مهرماه  ساليانه

  خارجي كننده مصرفبزرگ،  كننده مصرفشهرك صنعتي، 
فنـــي و  ريزي برنامـــهدفتـــر 

ـــدمات  ـــر خ ـــار/ دفت برآوردب
  مشتركين و مديريت مصرف

  -  ماهيانه

  مشخصات به روز رساني اطالعات توصيفي با دوره زماني تغيير تعريف شده - 8-3 جدول

 مقطع زماني  پريود  متولي   نام عارضه

، شهرسـتان، بخـش، مركـز مصـرف، هيـناح، اسـتانكشور، 
  دهستان

فنـــي و  ريزي برنامـــهدفتـــر 
  برآوردبار

  مهرماه  ساليانه

  خارجي كننده مصرفبزرگ،  كننده مصرفشهرك صنعتي، 
فنــي و  ريزي برنامــهدفتــر  

  برآوردبار
  -  ماهيانه

اي،  اطالعات بار كشور، اطالعات بـار شـركت بـرق منطقـه
اطالعات بار استان، اطالعات بار شركت توزيع نيروي برق، 

مديريت توزيع نيروي برق، اطالعات بار ناحيه، اطالعات بار 
ــار شهرســتان،  ــار مركــز مصــرف، اطالعــات ب اطالعــات ب
اطالعات بار بخش، اطالعات بار دهسـتان و اطالعـات بـار 

 مصرف كنندگان

فنــي و  ريزي برنامــهدفتــر  
  برآوردبار

  مهرماه  ساليانه

  -  ساليانه دفتر فني نظارت بر توليد  اطالعات متغير نيروگاه
 -  ساليانه  دفتر فني انتقال  اطالعات متغير ايستگاه

  -  ساليانه  دفتر فني انتقال  بي -اطالعات بار فيدر
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واحدهايي كه بعنوان واحـد مسـئول بـه روزرسـاني در جـدول  GISاي، راهبراندر روند به روزرساني اطالعات دوره

اي با توجه به مجوزهايي كـه دارنـد اطالعـات دوره شده تعيين   هاي باشند كه مطابق با دورهاند موظف ميمشخص شده

در دفتـر متـولي  GISبه مسـئول سازي  در جدول، آماده و جهت ذخيره شده تعيين   مربوطه را در مقطع و محدوده زماني 

ده و در موظف است به روزرساني اطالعات را مطابق با جدول كنتـرل كـر GISتحويل نمايند. مسئول GIS  هاي فعاليت

  الزم را به متوليان مربوطه اعالم نمايد.هاي  موارد لزوم توصيه

  در خصوص ارائه اطالعات فوق نكات ذيل بايستي مورد توجه قرار گيرد:

برداري وجود دارد. اين اطالعات ي انتقال و فوق توزيع در امورهاي بهرهها ايستگاهاطالعات متغير  •

نهايتاً در فروردين هر سال اطالعات ساليانه  دفترقرار گرفته و اين قال دفتر فني انتو در اختيار   آوري جمع

  اين جدول را تكميل و در سيستم قرار خواهد داد.

مصارف بزرگ و  تلف مصرف از قبيل كشاورزي، روستايي، شهريخمهاي  بيني بار در شاخه مطالعه و پيش •

 صورتاي    شركت برق منطقه نواحي مختلف ، مراكز مصرف وها دهستانبه تفكيك  ،بيش از يك مگاوات

و با به كارگيري اي    گيرد. اين امر با استفاده از آخرين نقشه بهنگام تقسيمات سياسي شركت برق منطقه مي

و برآورد بار اقدام به اطالعات  فني ريزي برنامهشود. در اين خصوص دفتر  مي برآورد بار انجام  افزار نرم

 نمايد: مي ي ذيلها سازمان   و  ها دستگاهموردنياز از 

o مربوطهاي    از شركت آب منطقه هر دهستان كشاورزيهاي  اطالعات چاه   

o ريزي برنامهمعاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و  از هر دهستان اطالعات آمار خانوار روستايي 

 مربوطه يها استان

o ي جديد در دست ها طرحآمار چنين و هم اطالعات آمار متقاضيان جديد مصارف باالي يك مگاوات

  مربوطه يها استانصنايع و معادن  ادارات كلاز  هر دهستانمطالعه 

o  هاي  آمار چاهو شهري،  ي روستاييها ترانسآمار بار و شهري،  روستايي دار برقاطالعات آمار خانوار

 اي رايانهدهنده خدمات  ارائهمشتركين قراردادي باالي يك مگاوات از شركت و  دار برقكشاورزي 

o ريزي برنامهمعاونت آمار و اطالعات سازمان مديريت و از ) ها دهستان(مرز  جغرافياييهاي  نقشه 

  ي مربوطهها استان

o  يا معاونت آمار و اطالعات از مركز آمار ايران  ها شهرستان، شهرها و ها دهستانكدهاي مربوط به

 بوطهي مرها استان ريزي برنامهسازمان مديريت و 

بهنگام هاي  در دفتر فناوري و مديريت اطالعات بايستي نقشه GISسال، مسئول  در مهرماه هر •

 رسانيرآورد بار اخذ و اقدام به بهنگامفني و ب ريزي برنامهرا از دفتر  ها استان، مراكز مصرف و ها دهستان
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در پايگاه  برق توزيع شركتمحدوده اي و منطقه محدوده شركت برق، محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ

 نمايد. GISداده 

كردن  دار برقخارجي قبل از  كننده مصرفو  بزرگ كننده مصرفمختصات مكان احداث شهرك صنعتي،  •

گردد. همچنين برداشت مي GPSريزي فني و برآورد بار به وسيله گيرنده توسط كارشناس دفتر برنامه

تأمين اضاي دريافت شده، نتايج بازديد از محل و قرارداد كارشناس دفتر خدمات مشتركين با توجه به تق

-  مي ريزي فني و برآورد بار ارسالبزرگ را تكميل و به دفتر برنامه كننده مصرف، اطالعات توصيفي برق

اصالح مشخصات (مانند  بزرگ كننده مصرفنمايد. الزم به توضيح است كه در صورت تغيير مشخصات 

كاهش و افزايش قدرت و ، و ابطال انشعاب  آوري جمع، م و استعالم انشعابتغيير نا، انشعاب و مشترك

 ريزي فني و برآورد بار ارسال)، دفتر خدمات مشتركين تغييرات را به دفتر برنامهتفكيك و ادغام انشعابات

اه بزرگ مطابق با استاندارد پايگ كننده مصرفنمايد. به عبارت ديگر كليه اطالعات مكاني و توصيفي  مي

در دفتر متولي  GISريزي فني و برآورد بار تكميل و به مسئول جغرافيايي صنعت برق توسط دفتر برنامه

 شود. مي ارسال GIS  هاي فعاليت

رساني اطالعات مكاني و توصيفي بهنگام ليست چكاطالعات الزم است به منظور كنترل تحويل كليه  •

در دفتر متولي  GIS) تكميل و به مسئول 8-3و  7-3 ) توسط متولي مربوطه (جداول7-3 (بخش

 ارائه شود. GIS  هاي فعاليت

-3 كه در بخش GIS(در قالب فرم اعالم تكميل اطالعات  GISدر صورت تأييد اطالعات توسط مسئول  •

گردد و در غير آن صورت طي يك  مي ارائه شده است)، اطالعات مربوطه توسط وي در پايگاه داده ثبت 7

  شود.  مي عودت داده GISبراي اصالح و تكميل اطالعات به راهبر نامه 
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  رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك -3-7

 

  صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع  GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيليست بهنگام : چك 9-3جدول 

  (نيروگاه)

  تغييرات منظم حوادث     نگهداري و تعميرات    سازي    اصالح و بهينه احداث و توسعه    رساني :  نوع بهنگام 

  نام هستنده 

نــــــام  

عارضــــه 

  مربوطه

  توصيفياطالعات   ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  -  نيروگاه

                  -  واحد نيروگاه

                  نيروگاه  اطالعات متغير نيروگاه

  ساير موارد نوشته شود. ) و* در ستون توضيحات نوع تغييرات (اضافه شدن عارضه، حذف عارضه، تغيير هندسه عارضه، اضافه شدن هستنده غيرمكاني و حذف هستنده غيرمكاني
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفينگامبه ليست چك:  10-3جدول 

  )عيخط انتقال و فوق توز(

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  عارضه مربوطه نام   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  - گره

                  -  تكه مسير هوايي

                  -  تكه مسير زميني

                  -  تكه مدار

                  - دكل

                  - نقاط مهم اسپن

                  - سركابل

                  - مفصل كابل

                  - حوضچه روغن

                  - منهول

هاي تيپ مختصات هادي

  تكه مدار
                  تكه مدار

                 تكه مدار آمپدانس متقابل تكه مدار
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفينگامبه ليست چك:  10-3جدول 

  )عيخط انتقال و فوق توز(

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  عارضه مربوطه نام   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  تكه مدار  قطعه مدار

                  قطعه مدار  مدار

                  مدار  خط انتقال و فوق توزيع

                 تكه مدار تكه مدار هوايي

                 تكه مدار هوايي  تيپ سيم رسانا

                 تكه مدار  تكه مدار زميني

                 تكه مدار زميني  تيپ كابل

 نقاط مهم تيپ دكل
دكل، زنجيره مقره، يراق 

 آالت
                

                 دكل  زنجيره مقره

                 زنجيره مقره  نوع مقره

                 نوع مقره  تيپ مقره

                 دكل  يراق آالت
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفينگامبه ليست چك:  10-3جدول 

  )عيخط انتقال و فوق توز(

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  عارضه مربوطه نام   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                 تكه مسير هوايي  سيم محافظ

                  سيم محافظ    تيپ سيم محافظ

  ) و ساير موارد نوشته شود.* در ستون توضيحات نوع تغييرات (اضافه شدن عارضه، حذف عارضه، تغيير هندسه عارضه، اضافه شدن هستنده غيرمكاني و حذف هستنده غيرمكاني
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

ــوق  ــال و ف ــتگاه انتق ايس

 توزيع
-                  

                  -  محدوده سوئيچ يارد

                  -  ساختمان ايستگاه

                  -  تابلوها و تأسيسات بيروني

                  - ترانس قدرت

                  - ترانس جريان

                  - ترانس ولتاژ

                  - جريان -ترانس ولتاژ

                  - ترانس زمين

                  - ترانس كمكي

                  - ترانس كمباين

                  -   راكتور
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

                  - كليد قدرت

                  - سكسيونر

                  -  فيوز فشار قوي

                  - برقگير

                  - الين تراپ

                  - باسبار

                  - بانك خازن موازي

                  -  ديزل ژنراتور

                  - كمپانساتور سنكرون

                  -  سلول توزيع 

                  - گنتري

                  -هـــادي بـــين تجهيـــزات 
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

  ايستگاه

                  ايستگاه انتقال و فوق توزيع اطالعات متغير ايستگاه 

                  ايستگاه انتقال و فوق توزيع  بانك باتري

                  ايستگاه انتقال و فوق توزيع  شارژر باتري

                 ترانس قدرت تانك

                  ترانس كمباين تانك

                  ترانس كمكي تانك

                  راكتور تانك

                 ترانس قدرت  بوشينگ

                  ترانس كمباين  بوشينگ

                  ترانس كمكي  بوشينگ

                  راكتور  بوشينگ
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

                 تانك سيم پيچ

                 سيم پيچ  امپدانس درصد

                 سيم پيچ  ظرفيت نامي

                 ترانس جريان هسته ترانس جريان

                  هسته ترانس جريان  تپ هسته ترانس جريان

  تپ هسته ترانس جريان
هســـته تـــرانس ولتـــاژ 

  جريان
                

                 ترانس ولتاژ هسته ترانس ولتاژ

                 ترانس ولتاژ جريان هسته ترانس ولتاژ جريان

                 ترانس قدرت تپ چنجر 

                  ترانس كمباين تپ چنجر 

                  ترانس كمكي تپ چنجر 

                  راكتور تپ چنجر 
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

                 تپ چنجر  تپ 

                  سلول توزيع  فيدر توزيع

                  اطالعات تكميلي تجهيزات  بي-فيدر

                  بي -فيدر بي-اطالعات بار فيدر

                  ترانس قدرت  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ترانس جريان  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ترانس ولتاژ  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ترانس كمكي  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ترانس كمباين  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ترانس زمين  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  كليد قدرت  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  راكتور  اطالعات تكميلي تجهيزات
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  11-3جدول 

  )عيانتقال و فوق توز (ايستگاه

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييـــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  تغيير يافتهعناوين فيلدهاي 

                  سكسيونر  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  باسبار  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  فيوز فشار قوي  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  ديزل ژنراتور  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  برقگير  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  كمپانساتور سنكرون  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  الين تراپ  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  بانك خازن موازي  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  سلول توزيع  اطالعات تكميلي تجهيزات

                  اطالعات تكميلي تجهيزات  روغن تجهيزات

  ) و ساير موارد نوشته شود.* در ستون توضيحات نوع تغييرات (اضافه شدن عارضه، حذف عارضه، تغيير هندسه عارضه، اضافه شدن هستنده غيرمكاني و حذف هستنده غيرمكاني



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  12-3جدول 

  )فيبرنوري(مخابرات و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

ــابراتي و  ــتگاه مخ ايس

  اسكادا
-                  

                  - دكل مخابراتي

                  -  بي تي اس

                  -  ايستگاه تكرار كننده

                  -  لينك مخابراتي

                    فيبرنوري
                    تجهيزات اكتيو فيبرنوري

                   تقويت كننده نوري

                  - جوينت باكس

                  ايستگاه تكرار كننده  تكرار كننده مايكروويو

                  ايستگاه تكرار كننده  سيمتكرار كننده بي
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  12-3جدول 

  )فيبرنوري(مخابرات و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  دكل مخابراتي  آنتن

                  بي تي اس  آنتن

                  طيف گسترده  آنتن

                  وايرلس لن  آنتن

                  ايارتباط ماهواره  آنتن

                  بي سيم  آنتن

                  ماكروويو  آنتن

                  بستر مخابراتي  پايانه راه دور

                 فيبرنوري  فيبرنوريتجهيزات پسيو 

                  فيبرنوري  فيبرنوريتار 

                  بستر مخابراتي  پي ال سي

                  فيبرنوري  سيستم حفاظت از راه دور
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  12-3جدول 

  )فيبرنوري(مخابرات و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  پي ال سي  سيستم حفاظت از راه دور

                  الين تراپ  ال ام يو

                  پي ال سي  ال ام يو

                 بستر مخابراتي زوج سيم مخابراتي

                 بستر مخابراتي  كانال استيجاري

                  بستر مخابراتي  وايرلس لن

                  بستر مخابراتي  ايارتباط ماهواره

                  بستر مخابراتي  بي سيم

                  ايستگاه تكراركننده  بي سيم

                  بستر مخابراتي ماكروويو 

                  ايستگاه تكراركننده  ماكروويو 

                 ماكس ماكروويو 
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  12-3جدول 

  )فيبرنوري(مخابرات و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات 

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده 
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

ـــداد   تع

  تغيير

تغييـــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 
  عناوين فيلدهاي تغيير يافته

                  بستر مخابراتي  طيف گسترده

                  ايستگاه مخابراتي و اسكادا  تجهيزات شبكه كامپيوتري

                  ايستگاه مخابراتي و اسكادا  ضبط مكالمات

                  ايستگاه مخابراتي و اسكادا  مركز تلفن

                  ايستگاه مخابراتي و اسكادا  ماكس

                  مايكروويو  ماكس

                  فيبرنوريتجهيزات اكتيو   ماكس

                  لينك مخابراتي  كانال

                  BTS  كانال

                  مركز تلفن  كانال

                  ضبط مكالمات  كانال

  ساير موارد نوشته شود. ) و* در ستون توضيحات نوع تغييرات (اضافه شدن عارضه، حذف عارضه، تغيير هندسه عارضه، اضافه شدن هستنده غيرمكاني و حذف هستنده غيرمكاني

    



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 86

  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  13-3جدول 

  بار) بيني پيش(آمار و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 

ـــدهاي  ـــاوين فيل عن

  تغيير يافته

                  -  كشور

ـــز  ـــاتي مرك ـــدوده عملي مح

 ديسپاچينگ
-                  

                  - اي محدوده شركت برق منطقه

                  - استان

                  - محدوده شركت توزيع برق

                   توزيع برق مديريتمحدوده 

                  - ناحيه

                  - مركز مصرف

                  -  شهرستان

                  -  بخش

                  - دهستان

                  -  شهرك صنعتي



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو
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  22/04/1399خ: تاري                          
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  13-3جدول 

  بار) بيني پيش(آمار و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 

ـــدهاي  ـــاوين فيل عن

  تغيير يافته

                  - بزرگ كننده مصرف

                  -  خارجي كننده مصرف

                  اي شركت برق منطقه  اي اطالعات بار شركت برق منطقه

                  استان  اطالعات بار استان
اطالعات بار شركت توزيع نيروي 

  برق
                  شركت توزيع نيروي برق

اطالعات بار مديريت توزيع نيروي 

  برق
                  مديريت توزيع نيروي برق

                  ناحيه  اطالعات بار ناحيه

                  مركز مصرف  اطالعات بار مركز مصرف

                  شهرستان  اطالعات بار شهرستان

                  بخش  اطالعات بار بخش

                  دهستان  اطالعات بار دهستان
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  بخش انتقال و فوق توزيع  صنعت برق در GISپايگاه داده  -رساني اطالعات مكاني و توصيفيبهنگام ليست چك:  13-3جدول 

  بار) بيني پيش(آمار و 

  تغييرات منظم     حوادث    نگهداري و تعميرات سازي    اصالح و بهينه    احداث و توسعه   رساني :نوع بهنگام 

  نام عارضه مربوطه   نام هستنده 

  اطالعات توصيفي  ها هستنده 
تحويـــل  

  اطالعات

ورود اطالعات  

  به پايگاه داده
تغييــــر    توضيحات* 

 اطالعات 

تعداد  

  تغيير

تغييــــر  

 اطالعات 

تعداد  

  فيلد 

ـــدهاي  ـــاوين فيل عن

  تغيير يافته

                  شهرك صنعتي  اطالعات بار مصرف كنندگان

                  بزرگ كننده مصرف  اطالعات بار مصرف كنندگان

                  خارجي كننده مصرف  اطالعات بار مصرف كنندگان

  ساير موارد نوشته شود. ) و* در ستون توضيحات نوع تغييرات (اضافه شدن عارضه، حذف عارضه، تغيير هندسه عارضه، اضافه شدن هستنده غيرمكاني و حذف هستنده غيرمكاني
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  GISفرم اعالم تكميل اطالعات 

  -----------------------شماره :
  -----------------------تاريخ : 

   GISمسئول محترم  –دفتر ...................... 
  

----------------------شركت، پروژه  GISي مربوط به تأمين اطالعات مورد نياز ها فايلبدينوسيله 
  گردد . مي بشرح ذيل جهت بررسي و اقدام الزم ارسال ------------

  پروژهي ها موجوديتمربوط به اطالعات  Shapfileعدد  ---لوح فشرده حاوي  – 1
  پروژه ي ها موجوديتمربوط به اطالعات  Personal Geodatabaseعدد  ---لوح فشرده حاوي  – 2
  پروژه ي ها موجوديتمربوط به اطالعات  Sql databaseعدد  ---لوح فشرده حاوي  – 3
  تجهيزات Name plateو  ها دكلعدد مربوط به عكس  ---لوح فشرده حاوي  – 4
  

  : معاونت ..... GISنام و نام خانوادگي و امضاء راهبر 
  تاريخ :                                           

  
  -----------------------شماره :
  -----------------------تاريخ : 

  

  تاييد اطالعات   
  و بروز گرديد . سازي  در پايگاه داده ذخيره اطالعات دريافتي مورد تاييد بوده و درتاريخ .../.../...

  

  عدم تاييد اطالعات 
  باشد : اطالعات دريافتي تكميل نبوده و داراي نواقص ذيل مي معاونت ....................... GISراهبر محترم 

..... 

...... 

...... 

..... 

  
  :GISنام و نام خانوادگي و امضاء مسئول 
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  اطالعات مكاني و توصيفي  چهارم: دستورالعمل ويرايشفصل 
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ي مختلف و يا اخذ شده از واحدهاي مختلف، داراي خطاهاي هندسي و منطقي زيادي ها پياكاطالعات برداشت شده توسط 

 Fullyويرايش و به اطالعات مكاني با ساختار كامل ( GISموجود جهت ورود به محيط  يها داده. لذا الزم است كليه باشند يم

Structured Data يي از شبكه انتقال و فوق توزيع ها بخشي توليدي مربوط به ها نقشه) تبديل شوند. همچنين الزم است كه

  گردند. GIS Readyنيز ويرايش و  گردند يمكه در آينده احداث 

به صورت تشـريحي و فنـي  GISورود به محيط توصيفي موجود به منظور و مكاني  يها دادهمراحل ويرايش در اين فصل 

صنعت برق در بخش انتقـال و فـوق توزيـع  GISي كاربران مختلف ها يازمنديناين دستورالعمل بر اساس گرديده است. بيان 

ه تفاده شايان به عمل آمدبرداري كشور اس سازمان نقشهويرايش ي ها دستورالعملاز استانداردها و تدوين گرديده است. همچنين 

  به عنوان مبنا قرار گرفته است.  ArcGIS افزار ويرايش، نرممختلف براي انجام مراحل الزم به توضيح است كه . است

ي موجود و يا ها نقشهويرايش نسبت به  توانند يم ،، با در اختيار داشتن اين دستورالعملمشاور برداشت اطالعات ي ها شركت

اين دستورالعمل را معياري جهـت كنتـرل مراحـل  توانند يمي نيز ا منطقهي برق  ها شركتهمچنين  .ندنماي اقدام  در حال توليد

   استفاده قرار دهند. موردمد نظر ها  دادهمختلف ويرايش 

هـاي زيـر در آن وجـود  ست كـه ويژگـيادر اين مجموعه، فايل رقومي  GIS Readyي اطالعاتي رقومي ها هيمنظور از ال

  اشته باشد:د

o  باشند. به عبارت ديگر مقياس  شده توليد   در مقياس موردنظر ، رقومي ويرايش شدهي ها فايلعوارض موجود در

  نقشه با دقت برداشت عوارض متناسب باشد.

o  به عبارت ديگر داراي سيستم تصوير .مكان مرجع باشند، رقومي ويرايش شدهي ها فايلعوارض موجود در ،

) بر اساس سيستم متريك Working Unitsواحدهاي كاري (د و نتعريف شده باشبيضوي مبنا و مبناي ارتفاعي 

 باشند.

o  استاندارد پايگاه داده مكاني  مطابق بابايست  مي، ي رقومي ويرايش شدهها فايلعوارض موجود درGIS  صنعت

و سازي  ذخيرهنحوه همپچنين  .قرار داشته باشند ي مربوطها فايل دربه درستي توزيع برق در بخش انتقال و فوق

و  گون پلينقطه، خط،  شاملنمايش و سازي  ذخيرهاستاندارد باشند. نحوه بايد مطابق با ، عوارض موجودنمايش 

  باشد.  ميجدول 

o  توان به حذف خطاهاي  عاري از هرگونه خطا باشند. در اين خصوص مي ها فايلعوارض سطحي موجود در

Overshoot  وUndershoot حذف خطاهاي ،(از يك يا چند نوع) خطي در محل برخورد عوارض Gap و 

Sliver حذفدر مرز بين عوارض سطحي ،Pattern حذف عدم پيوستگي عوارض خطي و حذف عوارض سطحي ،

  ) اشاره نمود.Duplicateتكراري ( يها ناالم



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 92

o  ي شود ساز رهيذخ پارچه يكلعه، بايستي به صورت ي رقومي مربوط به محدوده مورد مطاها فايلعوارض موجود در

  مجاور وجود نداشته باشد.هاي نقشه شيتجابجايي عوارض در محل اتصال  گونه چيهو 

  در اين فصل موارد ذيل مطرح گرديده است:

o ها ت موجود در نقشهشكالم 

o عمليات ويرايش اطالعات مكاني 

o عمليات ويرايش اطالعات توصيفي 

o  ي، خطي و سطحيا نقطه عوارضنحوه ويرايش به تفكيك 

  توليدشده   ي ها نقشهت شكالبرخي از م -4-1

فاقـد  توزيـع فوقي قبل از طرح جامع سيسـتم داده مكـاني صـنعت بـرق در بخـش انتقـال و ا منطقهي برق  ها شركتاكثر 

بودند. لذا اطالعات مكـاني و توصـيفي شـبكه  تحت پوشش خود توزيع فوقمكاني خاصي از تجهيزات شبكه انتقال و  يها داده

ي مشاور و بـر اسـاس اسـتاندارد  ها شركتبا  انعقاد قراردادهاييي در قالب ا منطقهي برق  ها شركتدر اغلب  توزيع فوقانتقال و 

داراي مشكالت متعددي هستند و  ها نقشه. با اين وجود، شدندتوليد  توزيع فوقدر بخش انتقال و صنعت برق پايگاه داده مكاني 

  ي مختلف ويرايش گردند. ها جنبهبايستي از 

آن مبني بر  دكنندگانيتولبا وجود ادعاي  1:2,000و  1:25,000، 1:250,000ي پايه در سه مقياس منتخب ها نقشههمچنين 

GIS Ready  ممكن است داراي يكسري خطاهاي هندسي، منطقي و غيره باشند كه الزم است ايـن خطاهـا نيـز ها آن   بودن ،

صـنعت بـرق در  GISدر سه مقيـاس منتخـب  توليدشده   ي اطالعاتي پايه و تخصصي ها هيالمشكالت   ترين مهمحذف شوند. 

 عبارتند از: توزيع فوقبخش انتقال و 

o  هاي موجود تصات معين در نقشهمختصات و يا شبكه مخ عدم وجود سيستم 

o ،و سطح مبناي ارتفاعي بيضوي مرجع عدم انطباق سيستم تصوير 

o هاي موجود مرجع نبودن نقشه مكان 

o  نقشه و ...)  دكنندهيتول(روش توليد، تاريخ توليد،  ها نقشهمشخص نبودن مشخصات فراداده 

o طالعات ي اساز رهيذخافزار  وجود اطالعات در فرمتي به غير از فرمت نرم 

o شيتي يا به صورت ها دادهي ساز رهيذخ Sheet wise  

o  ي اطالعاتي از يكديگر مطابق با استاندارد پايگاه داده مكاني (ها اليه عدم تفكيكGIS صنعت برق (  
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o  وجود پترن در عوارض سطحي 

o  ها و، راهها ميزان يمنحنعدم يكپارچه بودن عوارض مكاني (مانند…( 

o ردشدگي و به هم نرسيدگي وجود خطاي ظاهري از هم 

o  با خطوط ديگر ها تقاطعمتصل نشدن سر انتهايي خطوط در هنگام رسيدن به 

o هاي كوچك در طول خطوط با كيفيت گرافيكي وجود شاخه 

o وجود خطاي ظاهريSliver و Gap 

o  مربوط به عوارض سطحي گون پليعدم بسته بودن 

o  وجود عوارض تكراري وDuplication در فايل رقومينقشه  يها نماال 

o نداشتن ساختار خطوط 

o هاي مجازي  خطاي گره(Pseudo-Node) 

o  ي خود تقاطعي (ها گون پلييا  ي پاپيونيها گون پليخطاي مربوط بهSelf Intersection( 

o  ي (ا رهيجزي ها گون پليخطاي مربوط بهIsland ( 

o ها بسته نشدن مرز عوارض سطحي در لبه نقشه  

o مجاور شيتهاي نقشه اتصال  وجود جابجايي عوارض در محل  

o  عدم انطباق هندسي عوارض مشابه (بيشتر از خطاي مجاز) در دو مقياس مختلف  

o (تهيه شده توسط دو سازمان مختلف ) عدم انطباق هندسي عوارض مشابه در دو مقياس مشابه  

o خطاي تطابق منطقي 

o  ي اضافيها دادهوجود 

o  عوارضعدم وجود اطالعات مكاني مربوط به بعضي از 

o  ي اطالعاتساز رهيذخصحيح نبودن شيوه 
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o بودن تشخيص بعضي از عوارض) شكلهاي موجود (م عدم وجود راهنماي نقشه يا برخي از عالئم بر روي نقشه  

o وجود سمبل براي بعضي از عوارض و عدم تطابق آن با استاندارد پايگاه اطالعات مكاني   

o رعدم انطباق منحني ميزان با نقاط ارتفاعي نظي 

o  و نقاط ارتفاعي  ها ميزانعدم وجود ارتفاع براي بعضي از منحني  

o ها ميزان تقاطع منحني 

o  عدم كدگذاري عوارض به صورت بدون مرز و ايجاد يكseamless database  

o  عدم وجود بانك اطالعات توصيفي مربوط به عوارض مكاني  

o اتصال نامناسب اطالعات مكاني و توصيفي  

o  اطالعات توصيفي هر برگ نقشهمجزا بودن بانك  

o بودن استخراج اطالعات توصيفي شكلهاي متفاوت در اطالعات توصيفي و م وجود سليقه 

o  ي اطالعاتيها ستونخالي بودن اطالعات در بعضي از 

o  ي اطالعاتيها ستونغير قابل فهم بودن اطالعات موجود در بعضي از 

  عمليات ويرايش اطالعات مكاني  -4-2

هاي رقومي  . به منظور ويرايش نقشهگردد يمعمليات ويرايش اطالعات مكاني پايه و خاص صنعت برق، ارائه فصل، در اين 

، الزم است تا مجموعه عمليات ويرايشي زير، بر روي عـوارض واقـع در GISهاي فوق براي ورود به محيط  ي نقشهساز آمادهو 

  هاي رقومي انجام پذيرد. فايل نقشه

o كيفي نظر طهنق از ها نقشه كنترل 

o ها نقشه بودن مرجع مكان 

o يمكان داده گاهيپا استاندارد با نطباقا 

o پترن حذف (Pattern) سطحي عوارض 

o ها المان شدگي رد هم از و نرسيدگي هم به رفع  
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o خطوط ساختار ايجاد  

o خطاهاي حذف Gapو Sliver  

o تقاطع ايجاد  

o تقاطعي خود خطاي حذف  

o گون پلي تشكيل  

o رقومي فايل در تكراري يها المان حذف 

o منطقي تطابق خطاي 

o مجاور شيتهاي هايلبه انطباق كنترل 

o فراداده توليد و ها داده يمستندساز(MetaData)  

o طيمح به اطالعات و ها نقشه نمودن وارد GIS 

  شود. مي در ادامه هر يك از مراحل فوق تشريح

  ها از نقطه نظر كيفي كنترل نقشه

مؤثر هستند. بدون بررسي اين پارامترها، نقشه توليد شده بـراي بكـارگيري در محـيط  ها دادهپارامترهاي زيادي در كيفيت 

ي با كيفيت متفاوت، هيچ گونـه ها داده. بدين ترتيب كه در صورت استفاده از باشد ينمسيستم داده مكاني داراي ارزش و اعتبار 

ي نامتناسـب وارد هـا دقتبـا  هـا دادهزيرا  نخواهد بود، ها دادهتضميني براي اعتماد به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل و تركيب 

، هـا دادهدقـت و صـحت شامل مقياس نقشـه،  َ ها دادهگردند. پارامترهاي مؤثر در كيفيت  ي محاسباتي و تحليلي ميها تميالگور

آوري  ، منبـع جمـعو منـابع مـورد اسـتفاده جهـت توليـد اطالعـات ها كيتكنسيستم تصوير، سيستم مختصات و بيضوي مبنا، 

باشند. در ادامه نحوه كنتـرل هـر يـك از پارامترهـاي فـوق تشـريح آوري اطالعات و فرمت اطالعات مي اطالعات، زمان جمع

  .گردد يم

o  : يبند مكاني است، بلكه نوع طبقه يها دادهآوري  در حقيقت مقياس نه تنها نشانگر دقت جمعمقياس نقشه 

بكارگيري  نمايد. اين دو مطلب بايد به دقت در عوارض، تعداد كالس عوارض و تعداد عوارض را نيز تعيين مي

نقشه رقومي موجود و همچنين تبديل اطالعات از يك مقياس پايه به مقياس ديگر در نظر گرفته شود. تبديل 

زيرا مسئله كم كردن دقت  باشد مكن مي) م1:10,000به  1:2,000 تر (مثالً از مقياس يك نقشه به مقياس كوچك

را جنراليزه كرده و نقشه با ها  زم است نقشهالدر اين خصوص  است. ريپذ هيعوارض و همچنين تعداد عوارض توج
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) 1:25,000به  1:250,000(مثالً  تر بزرگاما تبديل مقياس يك نقشه به مقياس  .توليد نمود موردنظر رامقياس 

توان باالتر برد و ثانياً افزايش كالس  نمي ها آن   دقت نمايش عوارض را از دقت برداشت اشتباه است زيرا اوالً 

  ممكن نخواهد بود. برداشت مجدد  عوارض و استخراج عوارض جديد از عوارض موجود بر روي نقشه، بدون

o  با توجه به . باشد در عدد مقياس نقشه مي متر يليم 3/0: دقت برداشت عوارض در حدود  ها دادهدقت و صحت

دقت  كنترل گردد. هااستاندارد، مقياس نقشه درمنتخب مطرح  يها مقياسدر  ي اطالعاتي مورد نيازها اليه دقت 

و  5/7، 75 بيبه ترت 1:2,000و  1:25,000، 1:250,000ي منتخب يعني ها مقياسها با برداشت عوارض در نقشه

است. در اين خصوص براي  1:2,000ي شهري، ها دادهبه عنوان مثال مقياس مناسب براي . باشد يممتر  6/0

 5كه داراي دقت  GPSدستي هاي  از گيرندهتوان نميسازي اليه اطالعاتي دكل در محيط شهري، توليد و بهنگام

دن به دقت و صحت رسياستفاده نمود.  DGPSيا  متر هستند، استفاده نمود و بايستي از گيرندهاي ديفرانسيلي

ي در عوارض مكاني و برداشت مجدد اين عوارض، ريگ اندازهمورد نظر در عوارض مكاني و توصيفي، با تجديد 

سازي اطالعات بايستي عالوه بر ارزيابي دقت و صحت عوارض مكاني، دقت و  است. قبل از آماده ريپذ امكان

هاي موجود را با استاندارد  و اقالم توصيفي و دامنه صحت اقالم توصيفي منتسب به عوارض هم مدنظر گرفته شود

  انطباق داد.  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISپايگاه اطالعات مكاني 

o ي اطالعاتي مختلف، مستلزم اين است كه ها اليه مختصات و بيضوي مبنا : انطباق   تصوير، سيستم  كنترل سيستم

ي اطالعاتي مورد نظر داراي سيستم تصوير، بيضوي مبنا و سيستم مختصات يكسان باشند. درصورتي كه ها هيال

ي اطالعاتي موجود، از لحاظ سيستم تصوير و بيضوي مبنا سازگاري نداشته ها هيالهاي دريافت شده با  نقشه

ب بدست آيد. در ابتداي انجام ها صورت گيرد تا يكنواختي مطلو باشند، بايد پردازش هندسي جداگانه روي نقشه

تصوير،   هاي رقومي، ضروري است تا با يك بررسي اوليه، از صحت سيستم مجموعه عمليات ويرايش نقشه

مختصات و واحدهاي كاري بكار رفته در تهيه نقشه رقومي اطمينان حاصل نمود. مشخصات   بيضوي مبنا، سيستم

، در گزارش طالعات مكاني به تفكيك سه مقياس منتخبمختصات و بيضوي مبنا ا  تصوير، سيستم  سيستم

ارائه شده است. در بعضي از مواقع  توزيع فوقرق در بخش انتقال و استاندارد پايگاه اطالعات مكاني صنعت ب

كه سيستم  گردد يمموارد پيشنهاد  گونه نيادر دو قاچ مجاور قرارگرفته است. در  1:2,000و  1:25،000ي ها نقشه

، به عنوان مبنا لحاظ گردد. همچنين باشد يمي كه قسمت بيشتري از محدوده مورد مطالعه در آن واقع تصوير قاچ

در اين مرحله الزم است تا به منظور بررسي صحت مختصات فايل نقشه، در صورت وجود نقاط كنترل ارتفاعي و 

هاي شناسايي نقاط  در برگه ها نآ   مسطحاتي بر روي نقشه، مختصات اين نقاط در فايل رقومي نقشه و مختصات 

  شود با يكديگر مقايسه گردند. كنترل، كه براي هر نقطه تهيه مي

o پايه و خاص صنعت برق  مكانيآوري اطالعات  جمع ي مورد استفاده جهت توليد اطالعات :ها روشو  ها كيتكن

تبديل عكس هوايي به نقشه)، اي)، فتوگرامتري ( سنجش از دور (تصاوير ماهواره يها روشتواند به يكي از  مي
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هاي  رقومي سازي نقشه و)، ليدار، پهباد GPS( اي برداري زميني، استفاده از سيستم تعيين موقعيت ماهواره نقشه

فوق،  يها روشبا هر يك از صنعت برق  GISي مربوط به ها مراحل مختلف توليد نقشهدر موجود صورت گيرد. 

 آوري گردد.  جمعو دقت موردنياز  بايد اطالعات با توجه به كاربردها

o در اين مشخصه، ابتدا محل تهيه نقشه (شركت، سازمان يا دستگاه ذيربط) قيد گرديده :  آوري اطالعات منبع جمع

و سپس استاندارد، مراحل توليد، تجهيزات و ابزارهاي تهيه نقشه و كيفيت منابع انساني دخيل در تهيه نقشه بيان 

ي از محل تهيه، استاندارد استفاده اتتهيه گرديده، ولي اطالع 1:25,000 در مقياس الً مثاي كه گردند. نقشه مي

شده، مراحل توليد، تجهيزات بكار گرفته شده براي توليد آن و منابع انساني دخيل در توليد آن نقشه در دست 

ري اطالعات يك نقشه قبل از آو در نتيجه ذكر منبع جمع اعتباري ندارد. GISدر كاربردهايگيري نباشد، براي بكار

  ضروري است. ها آن   بكارگيري 

o و تاريخ  ها آن   ها، زمان برداشت عوارض در  يكي از پارامترهاي مهم در استفاده از نقشه: آوري اطالعات  زمان جمع

اعتبار خواهند  هاي با مقياس مناسب و منبع معتبر اگر در زمان خود تهيه و استفاده نشوند از ست. نقشهها آن   توليد 

بهنگام نشدن عوارض روبرو ض و تي از قبيل تغيير در عوارشكالهمواره با مپايه  هاي قديمي استفاده از نقشه افتاد.

و  GPSدر دسترس نباشد انجام مراحل تكميلي از قبيل استفاده از  يا است. البته در زماني كه هيچ نقشه

مناطق با تغييرات كمتر  و تكميل عوارض در ،رات زيادي كردهبرداري زميني آن قسمت از منطقه كه تغيي نقشه

هوايي و  يها استفاده از عكس سازي و يا تكميل عوارض، ساز باشد. تكنيك ديگر براي بهنگام تواند چاره مي

اصالح عوارض  (ارتوفتو) و استخراج عوارض جديد و ياهاي عكسي قائم  و يا نقشه اي ترميم شده ماهواره

  ر است. دستخوش تغيي

o  ي فارسي از يك ها متني گرافيكي و ها المانفرمت اطالعات : تبديل از يك فرمت به فرمت ديگر باعث تبديل

ها، به  ي توليدكننده نقشه ها شركتها از  شود. به همين جهت بايستي در هنگام اخذ نقشه نوع به نوع ديگر مي

موجب شده AutoCAD و Microstationيافزارها نرمفرمت اطالعات توجه كافي نمود. گستردگي استفاده از 

  ، تبديل نمود.GISي افزارها نرمي ها فرمترا به  افزار نرمي رقومي با فرمت اين دو ها فايلاست كه بتوان 

  ها مكان مرجع بودن نقشه

ها مكان مرجع شوند. براي اين كار الزم است عوارض واقع در هر  ي اطالعاتي مختلف بايستي نقشهها هيالبه منظور انطباق 

و يا به عبارت ديگر از نقطه نظر ژئورفرنس بودن مورد بررسـي و كنتـرل قـرار  ها آن   نقشه از نقطه نظر صحيح بودن مختصات 

تهيـه شـده باشـند،  ي مختصات متفاوتيها ستميسنوعي و در مت دكنندگانيتولها ممكن است توسط  گيرند. از آنجايي كه نقشه

ي هر نقشـه مكـان مرجـع نمـود. نقـاط ها گوشهنقطه) در  4 معموالًي غير ژئورفرنس را با حداقل نقاط كنترل (ها نقشهبايستي 

  ل شناسايي باشند.ها را پوشانده و در روي نقشه واضح و بر روي زمين قاب كنترل بايستي به نحوي انتخاب گردند كه كل نقشه
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  گردد. كه شامل مراحل زير است، تشريح مي ArcGISافزار هاي رقومي در محيط نرم در ادامه نحوه مكان مرجع بودن نقشه

o ي مورد نظر باز شود (بردار هيالAdd Data.( 

o  با كليك بر روي دكمهEditor Toolbar  و يا انتخاب گزينهEditor Toolbar  از منويToolsزار ، نوار اب

Editor  .فعال شود  

o  از نوار ابزارEditor  و از منويEditor گزينه ،Start Editing .براي اليه مورد نظر انتخاب گردد 

o  با انتخاب گزينهToolbars  از منويView افزار  ليست تمامي نوار ابزارهاي موجود در نرمArcGIS  نمايش داده

 Spatial Adjustmentانتخاب شود. در اين قسمت ابزار  Spatial Adjustmentشود. از ليست مذكور گزينه  مي

  . شود يمنمايش داده  1-4مطابق با شكل 

o منظور مشخص نمودن اليه مكاني مورد نظر، از منوي  بهSpatial Adjustment گزينه ،Set Adjust Data 

 انتخاب شود.

o  در اين حالت پنجرهChoose Input For Adjustment بايست اليه و يا  كه از طريق آن مي شود باز مي

  ي اطالعاتي مورد نظر مشخص گردند. ها اليه 

o  با انتخاب گزينهNew Displacement Link  در ابزارSpatial Adjustment اقدام به  توان يم)، 1-4(شكل

هاي ني لينكنقشه نمود. پس از آن بايستي مختصات دقيق زمي چهارگوشهها ( تعيين نقاط كنترل) در ايجاد لينك

  ايجاد شده را وارد جدول نمود. 

  
 Spatial Adjustment: ابزار 1-4شكل 

o  (مانند سيستم محلي) به سيستم مختصات مقصد (مانند  مبدأبه منظور انتقال مختصات از سيستم مختصات

و مقصد ( ترجيحاً  مبدأبايست مختصات چهار نقطه (و بيشتر) متناظر در دو سيستم مختصات )، ميUTMسيستم 
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) مشخص باشد تا به كمك آن بتوان كل اليه اطالعاتي را به سيستم مختصات جديد منتقل ها گوشهمختصات 

  نمود.

o  با تعيين روش تبديل (استفاده از گزينهAdjustment Method  در منويSpatial Adjustment و پس از (

گذاري مختصات نقاط معرفي شده در  ستفاده از جايمعرفي تعداد كافي زوج نقطه متناظر، خطاي تبديل با ا

  شود. نمايش داده مي Link Tableمعادالت، بدست آمده و در قسمت پايين و سمت راست پنجره 

o منظور ذخيره نمودن نحوه تبديل سيستم مختصات، از منوي  بهSpatial Adjustment گزينه ،Link  انتخاب شود

 نماييد.  را انتخاب Save Links fileو قسمت 

o  با انتخاب گزينهAdjust  از منويSpatial Adjustment پذيرد.  عمليات مربوطه انجام مي  

o  ،پس از انجام عملياتSave Editing  را از منويEditor  انتخاب كرده و سپسStop Editing  را از همين منو

  انتخاب كنيد تا اطالعات ذخيره و عمليات ويرايش تمام شود.

o نسبت داده شود. ها آن   ها بايد سيستم تصوير استفاده شده به ردن اليهپس از رفرنس ك  

  انطباق با استاندارد پايگاه داده مكاني

ي اطالعاتي مورد نياز صـنعت بـرق در بخـش انتقـال و ها اليه ، توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISدر استاندارد 

صـحيح مـورد بررسـي و سازي  ي مورد استفاده، از نظر نحوه ذخيرهها نقشهمشخص گرديده است. الزم است تا انواع  توزيع فوق

و  هـا فايلو قـرار دادن عـوارض در  هـا آن   كنترل قرار گيرند و در صورت عدم رعايت استاندارد، نسبت به ويـرايش و تصـحيح 

  ي اطالعاتي مربوط به خود، اقدام گردد.ها اليه 

ي اطالعاتي موردنيـاز، ها اليه براي هر يك از  توزيع فوقدر استاندارد پايگاه اطالعات مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

اي، خطي، سطحي) و نام اليه تعريف گرديده است. ضروري است تا در صورت عدم رعايـت مـدل نحوه نمايش عوارض (نقطه

   ي عوارض، اقدام گردد.گذار منطقي، نسبت به تغيير نحوه نمايش و نام

  عوارض سطحي  (Pattern) حذف پترن

ها كـه ممكـن اسـت در هنگـام  وارد شود، الزم است خطاهاي موجود در نقشه GISقبل از اينكه اطالعات نقشه به محيط 

 Pattern مطلقاًبايست  مي ها فايلعوارض سطحي موجود در يي و حذف نمود. شناساآمده باشند را  به وجودسازي  توليد و آماده

در  رنـديگ يمـپترن و هاشور را به صورت عوارض مستقل در نظـر  ،GISي افزارها نرمدليل اين امر اين است كه  باشند.نداشته 

در  Pattern در صـورت مشـاهده. بنـابراين رونـد يمـبراي نمايش سطوح داخلي عوارض سطحي به كـار  ها المانحاليكه اين 

  ها اقدام نمايد.Pattern يد نسبت به برداشتن اين، عامل ويرايش باسطحي عوارض
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  ها المانرفع به هم نرسيدگي و از هم رد شدگي 

گيرد و همچنين به خاطر امكان بزرگنمايي  ي نقشه، توسط كامپيوتر صورت ميها المانهاي رقومي چون شناسايي  در نقشه

از  توان يمحتي قابل شناسايي است. به عنوان نمونه ي كوچكي از نقشه، وجود خطايي حتي اندك در يك عارضه، به راها بخش

) نشدن سر انتهايي خطـوط در Snapخطوط، خطوط غير هموار، اسنپ ( شدگي از هم ردو  هم نرسيدگيبه  ،بهخطاهاي مربوط 

هاي كوچك در طول خطوط نام برد. نكته مهمي كه بايد در تشخيص و  با خطوط ديگر و وجود شاخه ها تقاطعهنگام رسيدن به 

حد تشخيص خطاهاي ردشدگي و يا  1:250,000هاي  تصحيح خطاها در نظر داشت، مقياس نقشه است. به عنوان مثال در نقشه

  متر است. 6/0در حدود  1:2,000هاي  در نقشه متر و 5حدود  1:25,000هاي  متر، در نقشه 75به هم نرسيدگي عوارض حدود 

  نشان داده شده است.، 2-4 شكلدر  ها آن   هايي از اشكاالت موجود و حالت تصحيح شده  نمونه

  

  
 ها آن    و حالت تصحيح شدهنرسيدگي و از هم ردشدگي عوارض  به همخطاهاي هايي از  نمونه -2-4 شكل

از ابـزار  توان يم ArcGISهم نرسيدگي عوارض به صورت دستي در محيط   يا بهمربوط به ردشدگي و  اشكاالت رفع براي

و  More Editing Tools ، گزينـهEditor، از منـوي ArcMapدر محـيط  تـوان يمـويرايش استفاده نمود. در اين خصوص 

، Fillet Toolي ها نـهيگزاز  توان يمبه تناسب  Advance Editingانتخاب گردد. در ابزار Advance Editingسپس گزينه 

Extend Tool ،Trim Tool  وLine Intersection  3-4استفاده نمود (شكل.(  

  
  Advance Editingابزار  -3-4شكل 

و  More Editing Tools، گزينـهEditorاز منـوي  تـوان يمـالزم به توضيح است كه براي اعمال توپولوژي ايجاد شـده 

ي موجـود جهـت ها نـهيگزاز  تـوان يمـبه تناسب  Topology. در ابزار )4-4شكل ( را انتخاب نمود Topologyسپس گزينه 

  اعمال توپولوژي استفاده نمود.
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 پنجره تعريف قوانين موردنظر براي ايجاد توپولوژي -4-4 شكل

  

تـوان از  مـي ArcGISهم نرسيدگي عوارض به صورت اتوماتيك در محيط   مربوط به ردشدگي و يا به اشكاالت رفع براي

حـاوي عارضـه  Feature Datasetي بـر رو، ArcCatalogeدر محيط  توان يمابزار توپولوژي استفاده نمود. در اين خصوص 

 Enter aرا انتخاب نمود. در پنجـره بـاز شـده بايسـتي در  Topology(عوارض) خطي موردنظر كليك راست نموده و گزينه 

cluster telorance د نموده و سپس عوارض موردنظر جهت ايجاد توپولوژي را انتخاب نمود. بعـد از خطاي مجاز را وار ميزان

هم نرسيدگي را انتخاب نموده   انتخاب عوارض موردنظر، بايستي قوانين مرتبط با حذف خطاهاي حذف خطاهاي ردشدگي و به

  . گردد يم) Validate) و توپولوژي ايجاد و اعمال (4-4(شكل 

  ايجاد ساختار خطوط

اي است كه از آن سه خط يا  د، نقطهشوند. منظور از نُ د ديگر يكپارچهد به نُاين مرحله تمامي عوارض خطي بايد از يك نُ در

خطاي مربوط به عـدم يكپـارچگي خطـوط بـه صـورت اتوماتيـك در محـيط  رفع). براي 5-4 شكل( بيشتر منشعب شده باشد

ArcGIS يكي از با تغيير  ،اين خطا به صورت دستي رفعالزم به توضيح است كه براي توان از ابزار توپولوژي استفاده نمود.  مي

عدم يكپارچگي عوارض خطي را شناسايي و اقدام به  توان يمسمبولوژي (رنگ، ضخامت و نوع خط)  فاكتورهاي تعريف شده در

  نمود. ها آن   حذف 

  
  مفهوم نُد -5-4 شكل



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 102

  Sliver وGap خطاهاي حذف

به هنگام رقومي نمودن مرز مشترك دو عارضة سطحي، ممكن است دو حالت به وجود آيد: يا يك فضـاي خـالي بـين دو 

. نامنـد يمـ Sliverو Gapگردد كه اين خطاهـا را بـه ترتيـب و يا فضاي اضافه بين دو سطح ايجاد مي ديآ يم به وجودعارضه 

  ست. داده شده ا نشان 6-4 شكلي از اين خطاها در ا نمونه

  

  

  

  

 Gapو  Sliverخطاي  -6-4شكل 

  

توان از ابـزار توپولـوژي  مي ArcGISبه صورت اتوماتيك در محيط Sliver و Gapمربوط به خطاهاي  اشكاالت رفع براي

حـاوي عارضـه  Feature Datasetي بـر رو، ArcCatalogeدر محـيط  توان يم. در اين خصوص )4-4(شكل  استفاده نمود

 Enter aرا انتخاب نمود. در پنجره باز شده بايسـتي در  Topologyي موردنظر كليك راست نموده و گزينه گون پلي(عوارض) 

cluster telorance خطاي مجاز را وارد نموده و سپس عوارض موردنظر جهت ايجاد توپولوژي را انتخاب نمود. بعـد از  ميزان

را انتخاب نموده و توپولوژي ايجـاد و اعمـال Sliver و Gapستي قوانين مرتبط با حذف خطاهاي انتخاب عوارض موردنظر، باي

)Validate (خطاهـاي   بهمربوط  اشكاالت رفع براي. الزم به توضيح است كه گردد يمGap و Sliver بـه صـورت دسـتي در

  از ابزار ويرايش به تناسب خطاهاي موجود استفاده نمود.  توان يم ArcGISمحيط 

   تقاطعايجاد 

در هنگام مواجه شدن با نقاط اتصال چند عارضـه بايـد انجـام اپراتور  كه عملياتي استمجموعه  هدف از اين مرحله، انجام

  باشد: عوارض به صورت زير ميو تقاطع  نحوه اتصال دهد.

o  بايد به يكديگر مسيلو  عوارض مانند رودخانهاين  تمامي عوارض هيدروگرافيدر خصوصSnap .شوند   

o  در مورد پردازش عوارض آبي خطي، عمليات بايد با توجه به عوارض ديگر صورت گيرد. به عنوان مثال در هنگام

  ها نيز بايد روشن باشند. ي مربوط به راهها اليه ايجاد ساختار خطوط در اليه رودخانه، 

o  به ي ساختماني ها بلوكموجود مانند  با عوارض ها ميزان  اعي نحوه اتصال منحنيعوارض ارتفدر خصوص

  باشد. مي Snapصورت

Sliver 

Gap 
  اتصال
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o  در نقاط تقاطع با يكديگر ، جنگل ومرتعدر مورد عوارض مسطحاتي، عوارض طبيعي مانند ... Snap گرديده و

 يا Snap و ... با يكديگر تاريخيي ها محوطهفرودگاه، نيروگاه،  عوارض مصنوعي ايجاد شده توسط انسان مانند

Extend گردند. مي  

به طور مستقيم يـا  ها آن   سطحي هستند ولي تنها مرز  ي عوارض خطي و مرز عوارضي كه طبيعتاًها اليه در اين مرحله بايد 

ارضـه شده است، در فايل رقومي روشن شده و در محل اتصال عوارض بـه يكـديگر، هـر عارضـه بـه دو ع ترسيم مغيرمستقي

منظور از برداشت مستقيم يك عارضه سطحي، ترسيم اضالع يا مرزهاي سطوح در همان اليه مي باشد. شود. ) Split( شكسته

در اين حالت مرز هر سطح در اليه مربوط به خود قرار مي گيرد. در حالت برداشت غيرمستقيم، مـرز سـطوح ممكـن اسـت در 

ي اطراف نهر يا عارضه خطي ديگـر نشـان ها ساختماني كه محدوده يك باغ توسط ي ديگر ترسيم شده باشد. مثالً وقتها اليه 

  شود. داده مي

متصـل و داراي  يهـا خط داده مكاني الزم است كه عـوارض خطـي بـه صـورت پاره سيستمدر مرحله ايجاد  همچنين بعداً

مـرز يـك شـيت نقشـه عبـور ز ا ها آن   يي كه مرز ها گون پليبراي بستن  بايد توجه داشت كه معرفي شوند. Arc-nodeساختار 

  ي مزبور با كادر دور نقشه بسته شوند.ها گون پليكند الزم است تا  مي

 شـكلانجـام شـود، از  هـا آن    اند چنانچه عمل ايجاد تقاطع در شدهترسيم  گون پليمورد عوارض سطحي، كه به صورت  در

، الزم است تـا قبـل از ها گون پلياز شكستن  جلوگيريآيند. براي  درمي Line String ياLine خارج شده و به صورت گون پلي

ي اين عوارض يك نگارش پشتيبان تهيه شود. بعد از ايجاد تقاطع در عوارضي كه همديگر را قطع ها اليه مرحله ايجاد تقاطع، از 

يبان، بازيابي شده و آن بخش از اين عوارض كه ي پشتها اليه كنند و انجام مراحل ديگر كه در دنباله اين بخش خواهند آمد،  مي

  .اند، از فايل مربوطه حذف خواهند شد در مراحل بعدي مورد استفاده قرار نگرفته شكسته شده و

بـه  ،ها آن   نسبت به تصحيح محل بايست  مييكديگر را قطع كرده باشند، عامل ويرايش  ها ميزاندر حالتي كه منحنيتذكر: 

 شكل( باشد نميها  ميزانمحل منحني  تقاطع نباشد عامل مجاز به تغيير ها ياندازه رفع تقاطع اقدام كند. در صورتي كه بين منحن

4-7.(  

 

  ها ميزان   تصحيح تقاطع منحني -7-4 شكل

  :گردد مطرح زير ممكن است در صورت تقاطع دو منحني با ارتفاع مختلف، دو حالت 

o  سطح نقشه متفاوت وصل گرديده و در  با منحني ديگري با ارتفاع ،با ارتفاع خاص ميزان منحنيدر حالتي كه يك

 .)8- 4 شكل( باشد ادامه پيدا كرده باشد عامل ويرايش مجاز به تصحيح حالت مزبور نمي
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  شده است.منحني ديگري با ارتفاع متفاوت وصل  هلتي كه يك منحني با ارتفاع خاص، بحا -8-4 شكل

o  تواند نسبت به تصحيح  مي ويرايش حالتي كه ناحيه محدودي از يك منحني در ارتفاع صحيح خود نباشد، عاملدر

 .)9- 4 شكل( آن اقدام نمايد

 

  
  د.باش مين  حالتي كه ناحيه محدودي از يك منحني در ارتفاع صحيح خود -9-4 شكل

  .شوند Snap يكديگربه  ها آن   هاي بسته، بايد دو انتهاي  در مورد منحني: 1تذكر 

  شوند. Snap به يكديگر ،تشكيل دهنده منحني يها هاي باز، بايد تمامي قسمت در مورد منحني: 2تذكر 

  حذف خطاي خود تقاطعي

ي عوارض خطي و سطحي خطـايي تحـت عنـوان ها يشكستگمعموالً در اثر لرزش دست اپراتور هنگام ديجيتايز كردن در 

ي ها گون پليآورده شده است.  10-4 شكلاي از اين خطا در  دد. نمونهگر ايجاد مي (Self Intersection)خطاي خود تقاطعي 

ي پـاپيوني هـا گون پليشـود.  ي پاپيوني ناميـده ميها گون پليتشكيل شده ناشي از اين خطا در هنگام ترسيم عوارض سطحي 

 .حذف گرددريق عمليات دستي طخطاي فوق از  الزم استمساحتي نزديك به صفر دارند. در اين خصوص 

  
 خطاي خود تقاطعي موجود در عوارض خطي - 10-4 شكل
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 گون پليتشكيل 

نيز نمايانگر يك عارضه  GISسطحي نمود و از ديدگاه  Patternرا  توان آن اي است كه مي ، ناحيـه بستهگون پليمنظور از 

بسـته  گون پليشده است. در اين مرحله بايد تمام عوارض سطحي به صورت يك  محدود Arcچندين توسط سطحي است كه 

ي ذخيـره نمـود. اهنگادخالت دارند در فايل جدا ها گون پلييي را كه در ساختن ها اليه بايد تمام  ها گون پليقبل از بستن  درآيند.

، ArcToolboxد. براي انجـام ايـن امـر در ابـزار انجام دا ArcMapدر  Mergeبا استفاده از عمليات  توان يماين عمليات را 

را به ترتيب انتخاب نماييد. به منظور تبديل عـوارض بـه يـك  Mergeو  Data Management Tool ،Generalي ها نهيگز

 Data Managementي ها نـهيگز تـوان يماستفاده نمود. در اين خصوص  ArcToolboxاز ابزار  توان يمي نيز گون پلياليه 

Tool، Features  وFeatures to polygon .را به ترتيب انتخاب نمود  

  باشد:ضروري مي نكات ذيل در نظر گرفتن ها گون پليدر هنگام انجام عمليات بستن 

o هاي شيت) اين عوارض بايد شوند (عوارض مجاور لبه در مورد عوارض سطحي كه در بيش از يك شيت واقع مي 

، بايستي امتداد خطوط تشكيل گون پلي. الزم به توضيح است كه قبل از انجام عمليات تشكيل شوند پارچه يك

 را يكي باشد. نده عوارض سطحي در شيتهاي مجاور ده

o  گاهي ممكن است كه ها گون پليدر موقع بستن Arc  ،هاي تشكيل دهنده يك عارضه سطحي به صورت كامل

در اليه فعال  اليه ديگريعني ممكن است الزم باشد كه قسمتي از يك را فراهم نياورند.  گون پليامكان بستن 

 شكلزراعت (به وجود آيد. به عنوان مثال، ممكن است كه جهت بستن يك  گون پليكپي شود تا امكان بستن 

 استفاده گردد. لولهالزم باشد كه يك تكه از خط  )11- 4

  
  خط لولهيك تكه از  زراعت به كمك گون پليبستن يك  - 11-4 شكل

o ،توان با افزودن قطعه  به راحتي ممكن نيست، مي ها آن   با  گون پليكه تشكيل  در عوارضي مثل رودخانه و مسيل

 .)12- 4 شكل( هاي اين عوارض را به صورت بسته در آورد در محل انشعاب، شاخه Line String خطي از جنس

 

   

   

    

 ي عوارضي مثل رودخانه و مسيل در محل انشعابها شاخهبستن  -12-4 شكل

  قطعه خط اضافه شده
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o در  دهد. مگر آن كه عوارض دو طرف آن از دو نوع مختلف باشند. تشكيل نمي گون پلياي  خط لوله با هيچ عارضه

  )13- 4( شكل  شود لوله به عنوان خط جداكننده در نظر گرفته مي  اين صورت خط

  
  

 سطحيعوارض با لوله   خط: نحوه تقاطع 13-4 شكل

  

  تكراري در فايل رقومي  يها المانحذف 

اتفـاق افتـاده اسـت. بعـد از اتمـام  Duplicateمشترك داشته باشند خطـاي  نقطهبيشتر از يك  Arcزماني كه دو يا چند 

  آمـده بـه وجـودي نقشـه ها الماني اضافي در مراحل مختلف ويرايش ها دادهها، ممكن است يك سري  عمليات ويرايش نقشه

در رونـد ورود  ها آن   ي رضروريغ، تكرار شوند يمي اضافي عالوه بر اين كه باعث افزايش حجم فايل رقومي ها المانباشند. اين 

  نمايد. مي شكل، ايجاد م GISافزار  عات به داخل نرماطال

  خطاي تطابق منطقي

ي از نوع يكسان است. بـه عنـوان مثـال در ها هيال. بحث اول توافق منطقي رديگ يماين خطا در دو مقوله مورد بحث قرار 

، نبايد دو عارضه بـر روي هـم شوند يمدر يك شيت با هم روشن  خطه كي آهن راهو  1ي خطي وقتي راه آسفالته درجه ها هيال

نبايـد  ها ساختماني ساختماني و دريا با هم روشن شوند هيچكدام از ها بلوكي، درصورتيكه گون پليي ها اليه قرار بگيرند. يا در 

  نبايد وارد دريا شوند. ها راهمثالً  باشد يمداخل دريا باشند. مقوله دوم توافق منطقي عوارض مكاني از انواع مختلف 

كه هيچ كميـت و اسـتانداردي بـراي تعريـف آن  ها دادهواقع تطابق منطقي عبارتست از چگونگي حفظ روابط بين اجزاء  در

وجود ندارد. بدين معنا كه مسائل منطقي و بديهي در كنترل كيفيت عوارض بايستي در نظر گرفته شوند. در اين خصوص، پس 

. تشخيص اين خطا بستگي به قدرت درك شود يميت اين موضوع بررسي ي مختلف موجود در يك شها هيالاز همپوشاني دادن 

دارد. به عنوان مثال، در بعضي مـوارد بـه علـت اشـتباه اپراتـور،  ها آن   ي موجود و توافق منطقي بين ها هيالو استنباط اپراتور از 

  سازگاري ندارد كه بايستي تصحيح شود.، ها نقشهبا نقاط ارتفاعي قرائت شده در ها  ميزانارتفاع وارد شده براي منحني

گـون پليمجـزا شـده و دو  گـون پليبا خـط لولـه   نمي شود گون پليبا خط لوله 
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  هاي مجاوري شيتها كنترل انطباق لبه

اين  هاي مجاور اطمينان حاصل نمود. نقشه شيتهاي عوارض سطحي و خطي، روي  در اين مرحله بايد نسبت به انطباق لبه

و ر الزم است تا عـوارض سـطحي صادق است. براي اين كا باشند يمي پايه كه بصورت شيت مبنا ها نقشهمورد بيشتر در مورد 

ي واقع در لبه شيتهاي مجاور از نظر نوع، اليه، مشخصات گرافيكي مربوطه و همچنين عدم جابجايي عوارض نظيـر، مـورد خط

بايد عوارض واقع در لبه شيتهاي مجاورِ شيت نقشه اصلي، با شـيت نقشـه اصـلي مقايسـه  نيبنابرابررسي و كنترل قرار گيرند. 

ها از طريق عمليات دستي روي عوارضي كه از  ، عمل انطباق لبهشيت نقشه اصلي مجاور يها فايلاز رفرنس كردن بعد  گردند.

  شود. ، انجام ميها المانجابجا كردن، حذف كردن و يا اضافه كردن  باكنند  نقشه عبور مي شيتمرز بين دو 

انـد.  ذخيـره گرديده Sheet-wiseبـه صـورت  هـا دادهي كشـور بردار نقشـهسـازمان  1:25,000هاي  هنوز بخشي از نقشـه

 24، 1:100,000شـيت نقشـه  6باشد كه هر بلـوك شـامل   به صورت بلوكي مي ها نقشهدر اين  ها دادهبندي  تقسيم نيتر بزرگ

ي عوارض خطي و سطحي در سطح يك ساز پارچه يك). 14-4است (شكل  1:25,000شيت نقشه  96و  1:50,000شيت نقشه 

  باشد.  در اين مرحله مد نظر ميبلوك 

    

          

      

 ي كشوربردار نقشهسازمان  1:25,000يك بلوك  - 14-4 شكل

  

   (MetaData) و توليد فراداده ها دادهي مستندساز

همراه با مشخصات و توضيحات مربوطه باشند، تا اين اطالعات  ها دادهكه  كند يمي رقومي ايجاب ها دادهتبادل و مديريت 

فـراداده، . نامند يممورد استفاده قرار گيرد. اين مشخصات و توضيحات را اصطالحاً فراداده  ها دادهبراي تشخيص ميزان كاربري 

، تـاريخ توليـد مانند منبع، دقت ها دهدا. بدون وجود فراداده، پارامترهايي از باشد يموجود م يها دادهاطالعاتي در مورد مجموعه 

بوده و اطالع از  ها دادهكيفيت  يها مؤلفه ءناشناخته باقي خواهند ماند. اين پارامترها جزو ...  ها داده يآور جمع يها روش، ها داده

  ضروري است.  ها دادهبراي استفاده از  ها آن   

آن چيـزي نباشـد  ها داده ، ضروري است زيرا ممكن استشود يه مدرخواست فراداده، زماني كه اطالعات از منابع ديگر تهي

 نامعلومبراي كاربر  ها دادهست و زماني كه كيفيت ها داده. فراداده حفظ كننده اطالعات در مورد كيفيت شود يكه در ابتدا تصور م
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، توليـد در خصـوص كيفيـت شـامل زمـان. فـراداده كندمورد نظر خود را دريافت  يها پاسخ تواند يباشد با مراجعه به فراداده م

  است. ها دادهدر مجموعه  ها آن   تعاريف و اقالم مربوط به و  ها دادهتوصيفات كيفي ، ها داده، منبع اخذ دكنندهيتول

، عنـوان التـين داده، دادهفارسـي عنـوان شـامل تهيـه  ISO 19115المللي  بر اساس استاندارد بينبا اهميت   اقالم فراداده

، نهيشـيپرسـاني داده،  قدرت تفكيك مكاني، روش ارائه مكاني، سيستم مرجع، تاريخ توليد داده، آخـرين تـاريخ بهنگـامچكيده، 

و تاريخ  زبان مجموعه دادهبندي موضوعي داده،  وسيله چهار مختصات يا شناسه مكاني)، دسته موقعيت مكاني مجموعه داده (به

  شود. مي ارائه ArcGIS افزار نرموه ورود اقالم فوق در در ادامه نح توليد يا ويرايش فراداده است.

o  ابتدا در تبCustomize  گزينهArcCatalog Options…  را انتخاب كرده و سپس تبMetadata  و در

 انتخاب شود. ISO 19115بايد استاندارد  Metadata Styleبخش 

o  افزار نرمدر  ArcCatalog سپس در قسمت راست صفحه بخش مربوط به روي داده مورد نظر كليك كنيد .

Description شود. به  مي . در اين قسمت متاديتاي داده انتخاب شده نمايش داده)15- 4(شكل  را انتخاب كنيد

  را انتخاب كنيد.  Editمنظور شروع ويرايش گزينه 

o  در قسمتOverview/Item Description ) عنوان فارسي دادهTitle) و چكيده (Summaryرا وارد كنيد (. 

o  قسمت درMetadata/Details ) تاريخ توليد يا ويرايش فرادادهDate Stamp.وارد كنيد (  

o  در قسمتResource/Details ) ،زبان مجموعه دادهLanguage،( روش ارائه مكاني )Spatial 

Representation Type) قدرت تفكيك مكاني برداري ،(Scale Resolution رستري ) و يا قدرت تفكيك

)Distance Resolution.را وارد كنيد ( 

o  در قسمتOverview/Topics & Keywords  در بخشTheme Keywords بندي داده را كالس و دسته

 مي توان كالسه بندي تخصصي صنعت برق را وارد نمود. New Theme Keywordsدر قسمت  وارد كنيد.

o  قسمتدر Overview/Citation ) عنوان التين دادهAlternate Title) تاريخ توليد داده ،(Dates/Created و (

 ) را وارد كنيد.Dates/Devisedآخرين تاريخ بروزرساني (

o  در قسمتResource/Extents .موقعيت مكاني داده قابل ويرايش است  

o  قسمت درResource/Spatial Reference  مشخصات سيستم تصوير را در بخشReference 

System/Code يد.وارد كن  

o  در قسمتResource/Lineage ) پيشينه داده مورد نظرStatement.را وارد كنيد ( 
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  )و چكيده داده فارسينحوه ورود فراداده (عنوان  :15-4 شكل

  

  .) 1- 4و جدول  16-3 (شكل ارائه شده است ArcGISدر محيط  دكلو  باغ مراحل ورود فراداده براي اليهدر ادامه 
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  : نحوه ورود فراداده براي دو اليه نمونه1- 4جدول 

    اليه باغ  دكلاليه 

  Title  باغ  دكل

اطالعات مربوط به اين اليه با استفاده از روش 

GPS  در مناطق شهري و حريم دو كيلومتري)

و در مناطق غير  DGPSبا استفاده از روش 

شده برداشت ) توسط مهندسين مشاور شهري 

  است.

اطالعات مربوط به اين اليه از نقشه هاي 

NTDB  سازمان نقشه برداري كشور در

اين  شده است.و وارد اخذ  shpمحيط 

اطالعات به روش فتوگرامتري و با استفاده 

توليد  1384در سال از عكسهاي هوايي 

 1:25،000شده است. مقياس اين اليه 

  است.

Summary  

97/4/25  97/4/25  Date Stamp  
  Language  فارسي  فارسي

 Spatial  پلي گوني  نقطه اي

Representation Type  
1:25،000  1:25،000  Scale Resolution  

7,5  7,5  Distance Resolution  
 Theme Keywords  پوشش گياهي - پايه  خط -تخصصي برق

Tower  Orchard Alternate Title 

97/4/25  84/5/12  Dates/Created 

97/4/25  84/5/12  Dates/Devised 

 Resource/Extents  هاي تهران و قماستان  هاي تهران و قماستان

UTM39  UTM39 
Reference 

System/Code 

در برداشت هر دكل موقعيت چهار گوشه دكل 

  برداشت و ميانگين گيري شده است.
- Statement 
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    GISها و اطالعات به محيط  وارد نمودن نقشه

بايست اطالعات  ، ميها آن   ها و همچنين ويرايش اطالعات توصيفي مربوط به  بعد از اتمام عمليات ويرايش هر يك از نقشه

 GIS، به يكديگر منتسب گرديده و در اين فرمت بـراي ورود بـه محـيط Geodatabaseي ها فايلمكاني و توصيفي در قالب 

  ي گردند.ساز آماده توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 

ها از بـين  ي انجام شده بر روي نقشهها ويرايش، نبايد GISالزم به ذكر است كه در مرحله وارد نمودن اطالعات به محيط 

هاي اطالعاتي مطابق ويرايش سوم استاندارد پايگاه اطالعات مكـاني صـنعت بـرق در بخـش انتقـال و برود. پس از توليد اليه

 GISي ها دادهبه عنوان ساختار اصلي  توليدشده    Template Geodatabaseهاي متناظر در را در اليه ها آن   ، بايستي توزيع فوق

كـه  Template Geodatabaseدر اليـه متنـاظر  توليدشده   هاي ) اليهLoadصنعت برق وارد نمود. در ادامه نحوه بارگذاري (

  گردد. شامل مراحل زير است، تشريح مي

o  در محيطArcCataloge بر روي اليه موردنظر در ،Template Geodatabase  (اليه هدف) كليك راست

  انتخاب گردد. Load->Load Dataنموده و گزينه 

o  در پنجرهSample Data Loader  ي (اليه منبع) را در قسمتساز آمادهمسير اليه Input data .مشخص نماييد  

o هاي انتخاب شده را با فشردن دكمه اليهAdd ضافه و سپس دكمه اNext .را در دو مرحله انتخاب نماييد  

o  .فيلدهاي اطالعاتي متناظر از اليه منبع براي ورود به اليه هدف را انتخاب نماييد 

o  با فشردن كليدNext  و سپسFinish رديگ يم، عمليات بارگذاري انجام. 
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 عمليات ويرايش اطالعات توصيفي -4-3

ت مربـوط بـه شـكالهاي موجود بيان گرديد، اطالعات موجود عالوه بـر م نقشه مسائلت و شكالكه در بخش م طور همان

باشد.  تي در زمينه اطالعات توصيفي و ارتباط اين اطالعات با عوارض مكاني نظير ميشكالو م مسائلگرافيك عوارض، داراي 

    ت، پرداخته شده است.شكالدر ادامه به بررسي چگونگي حل اين م

o كيفيت اطالعات توصيفي بايد در طي مراحل مختلف  عات توصيفي از نقطه نظر كيفي :كنترل اطال

گيرند، بررسي گردند. پارامترهاي مؤثر در  مورد استفاده قرار مي ها دادهسازي، بخصوص در اولين بار كه  آماده

  كيفيت اطالعات توصيفي عبارتند از:

o  ي در ريگ اندازهدر اطالعات توصيفي، جز با تجديد ؛ رسيدن به دقت و صحت مورد نظر ها دادهدقت و صحت

سازي اطالعات بايستي دقت و صحت  نيست. قبل از آماده ريپذ امكان ها آن   ي مجدد آور جمعمقادير اقالم و 

هاي موجود را با ويرايش چهارم  اقالم توصيفي منتسب به عوارض هم لحاظ شود و اقالم توصيفي و دامنه

  انطباق داد.  توزيع فوقرق در بخش انتقال و صنعت ب GISاستاندارد 

o  ي آن در دسترس باشد. اين ها قسمتكامل بودن اطالعات؛ در يك اليه خاص، اقالم توصيفي بايد در تمام

ي اطالعاتي لحاظ گردد. در اين خصوص ضروري است كه جامع و كامل بودن ها هيالامر بايستي براي كليه 

 اطالعات توصيفي مربوط به هر اليه اطالعاتي بررسي گردد. 

o  ي اقالم توصيفي توجه نمود. آور جمعبايستي به زمان  ها دادهبهنگام بودن اطالعات؛ در حين استفاده از پايگاه

فاده از اطالعات، ممكن است تغييراتي در اقالم توصيفي پايگاه داده ي تا استآور جمعدر يك فاصله زماني از 

   .باشد يمرساني اطالعات توصيفي ضروري اين امر با توجه به دوره بهنگام آمده باشد كه بررسي به وجود

o  ي فارسي از يك نوع به نوع ديگر ها متنفرمت اطالعات؛ تبديل از يك فرمت به فرمت ديگر باعث تبديل و

د. به همين جهت بايستي در هنگام اخذ اقالم توصيفي از متوليان مربوطه، به فرمت اطالعات توجه شو مي

سبب گرديده است كه بتوان انواع جداول اطالعات  Accessو  Excelكافي نمود. گستردگي استفاده از 

 نمود.، تبديل GISي افزارها نرمرا با فرمت اين دو محيط به فرمت  ها دادهتوصيفي و پايگاه 

o  : در استاندارد انطباق با استاندارد پايگاه داده مكانيGIS  براي توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و ،

هر يك از عوارض، اقالم توصيفي تعريف و مشخص گرديده است. الزم است در اين مرحله مشخصات و نحوه 

مكاني انطباق داده شوند و در صورت عدم ي اطالعات توصيفي موجود نسبت به استاندارد پايگاه داده ساز رهيذخ

  اقدام گردد. ها آن   رعايت استاندارد، نسبت به ويرايش و تصحيح 
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o عوارضي كه در جهان به صورت يك عارضه مستقل وجود  ي اطالعات مكاني و توصيفي :ساز پارچه يك

دارند، الزم است به صورت پيوسته نمايش داده شوند. به منظور امكان ايجاد پايگاه اطالعات مكاني بدون مرز 

)Seamless Databaseهاي نقشه نگردد، الزم است تا كليه عوارضي كه  )، به طوري كه محدود به مرز شيت

منتسب گردد. اين  ها آن   شوند و كُد منحصر به فرد به  پارچه يكهاي مجاور امتداد يافته است،  شيتدر  ها آن   ادامه 

را به صورت پايگاه اطالعات  توزيع فوقامر امكان ايجاد سيستم اطالعات مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

عات مكاني جهت اتصال به اطالعات ي اطالها اليه ي ساز پارچه يك. به منظور سازد يممكاني بدون مرز ميسر 

نياز است هر كدام از عوارض داراي كد خاص باشند و در هنگام اتصال به اطالعات توصيفي، داراي كد   توصيفي،

هاي مجاور وجود دارند  در شيت ها آن   مشترك گردند. در بعضي از مواقع ممكن است، براي عوارضي كه ادامه 

سازي و منتسب شده است. لذا الزم است بانك اطالعات مربوط به كليه  خيرهچندين مرتبه اطالعات توصيفي ذ

   هاي نقشه، يكپارچه گردد. شيت

o  تبديلCode Page در صورتي كه  اطالعات توصيفي :Code Page ها با  اطالعات توصيفي نقشهCode 

Page  پايگاه داده اطالعات مكاني صنعت برق مطابقت نداشته باشد، الزم است تا اطالعات توصيفي موردنظر به

تفاوت در بعضي مواقع،  موردنظر تبديل شوند. Code Pageاستفاده از برنامه تبديل به    ، باGISمنظور استفاده در 

داده شده و نياز است كه اين حروف به حروف هاي مختلف باعث ناهمخواني  در پايگاه داده "ك"و  "ي"حروف 

در تعدادي از اقالم توصيفي كه  وجوي پايگاه داده مشكلي به وجود نيايد. فارسي و يكسان تبديل شوند تا در پرس

داراي دامنه هستند، بايستي كدها به مطابق كدگذاري اقالم توصيفي در پايگاه داده اطالعات مكاني صنعت برق 

براي عارضه وضعيت بهره برداري به عنوان نمونه، در قلم توصيفي شوند. فوق توزيع كدگذاري  در بخش انتقال و

خارج از سرويس تعريف شده است.  -3در حال ساخت  -2 در حال بهره برداري -1دامنه:  تكه مسير هوايي

اين حالت و در ر ددر ورود داده هاي مربوط به اين قلم توصيفي، بايستي دقيقا اين كدگذاري رعايت شود. 

با اخطار مواجه شده و نياز است كه كدها به استاندارد  ، ورود دادهبه پايگاه دادههاي داراي دامنه زمان انتقال داده 

 پايگاه داده تبديل شوند.

o  جهت ايجاد روابط چند به چند در پايگاه داده يك جدول نياز است  :چند به چند در پايگاه دادهايجاد روابط

ه عارضه اليه اول با تمامي عوارض اليه دوم به صورت يك به يك وارد جدول رابطه ايجاد شده شود. كه در شناس

شود و سپس شناسه عوارض مرتبط  براي اين كار ابتدا براي تمامي عوارض اليه اول و اليه دوم شناسه تعريف مي

 شوند. ) در جدول رابطه ايجاد شده وارد مي16-4(به صورت شكل 
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  رابطه چند به چندنحوه ورود شناسه در جداول : 16-4شكل 

 

o قد پايگاه داده   هاي موجود، فا : بعضي از نقشه انتساب بانك اطالعات توصيفي مربوط به عوارض مكاني

، الزم است تا اطالعات توصيفي GISهاي فوق در محيط  باشند. لذا به منظور استفاده بهينه از نقشه توصيفي مي

ها، به عوارض مكاني موجود در مقياس موردنظر، منتسب گردد. بنابراين الزم است با توجه به  مربوط به اين نقشه

متصل  ها نقشه، اطالعات توصيفي به عوارض نظير در توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISاستاندارد 

 گردند.
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 ي، خطي و سطحيا نقطه عوارضنحوه ويرايش به تفكيك  -4-4

مجموعه عمليات ويرايشي كه بايد روي عوارض پايه و تخصصي صنعت برق صورت گيرد با توجه به نحـوه در اين قسمت 

 ها آن   گردد. بدين منظور ابتدا عوارضي كه داراي خصوصيات ويرايشي مشابهي هستند و نحوه ويرايش نمايش عوارض ارائه مي

  . گردد يمهت ويرايش هر كدام از اين دسته عوارض تشريح شوند و مجموعه عمليات مورد نياز جبندي مييكسان است، دسته

اي، خطـي و سـطحي) در مقياس مورد نظر (نقطـه ها آن   نحوه ويرايش عوارض وابسته به نوع عارضه از نظر ماهيت مكاني 

چند عارضـه داراي  يك يا ها ردهي ويرايشي تقريباٌ يكساني دارند. در هر كدام از اين ها روشباشد؛ عوارض با ماهيت مشابه مي

انجام گيرد. در ادامه  ها آن   بايستي روي ، ميها كالسعمليات ويرايشي خاصي هستند كه اين عمليات عالوه بر عمليات ويرايش 

  موارد ذيل ارائه گرديده است:

o  ارائه شده است.  2-4اي، خطي و سطحي در جدول ي عوارض نقطهها كالسنحوه ويرايش 

o ارائه شده است.  3- 4ويرايشي خاص در جدول  راي عملياتحوه ويرايش عوارض دان 

o آورده شده است. در اين جدول نحوه  5-4و  4-4 ول شمارهانحوه ويرايش عوارض به تفكيك عارضه، در جد

جداول اين ارائه شده است.  Aو  P ،Lاي، خطي و سطحي به ترتيب با عالمتهاي اختصاري ويرايش عوارض نقطه

  :باشند ياطالعاتي مختلفي به شرح ذيل محاوي فيلدهاي 

o  .رديف: در ستون اول رديف به هر عارضه ارائه شده است  

o  نام كالس: در ستون دوم نام كالس فرعي مربوط به هر عارضه مطابق با ويرايش چهارم استانداردGIS 

  ارائه شده است.  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 

o  .نام فارسي موجوديت: در ستون سوم نام فارسي موجوديت مطابق با ويرايش چهارم استاندارد ارائه شده است  

o  .نام التين موجوديت: در ستون چهارم نام التين موجوديت مطابق با ويرايش چهارم استاندارد ارائه شده است  

o ني يا غيرمكاني) مطابق با ويرايش هر موجوديت (مكاسازي  نوع ذخيره سازي: در ستون پنجم نحوه ذخيره

  چهارم استاندارد ارائه شده است. 

o ي هر بر روويرايشي كه بايد  اتيعملويرايشي مورد نياز: در ستونهاي ششم، هفتم و هشتم ليست  اتيعمل

اعمال گردد، ارائه شده است. در اين جدول نحوه  1:2،000و  1:25،000، 1:250،000ي ها مقياسعارضه در 

ارائه شده است.  Aو  P ،Lاي، خطي و سطحي به ترتيب با عالمتهاي اختصاري عوارض نقطهويرايش 

 تشريح شده است. 4-4و  3-4ول اجزييات عمليات ويرايش مذكور در جد
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  اي، خطي و سطحيهاي عوارض نقطه نحوه ويرايش كالس -2-4جدول 

  ويرايشي مختص نوع عارضه اتيعمل  نوع عارضه

  اينقطه

)P(  

o مكان مرجع بودن اليه 

o تعريف سيستم تصوير و بيضوي مبنا  
o حذف سمبولوژي عوارض 

o كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه 

o كنترل خطاي تطابق منطقي  
o  تكراري در فايل رقومي  يها المانحذف  
o ي فرادادهمستندساز  

 خطي

)L(  

o مكان مرجع بودن اليه  
o تعريف سيستم تصوير و بيضوي مبنا  
o  عوارضحذف سمبولوژي 

o كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه  

o   خطاهاي حذفOvershoot  وUndershoot    
o (ايجاد ساختار خطوط) د ديگرد به نُيك نُ  شدن خطوط از يكپارچه  

o حذف خطاي خود تقاطعي  
o شدن خطوط يكپارچهو  هاي مجاور نقشه شيتروي عوارض هاي  انطباق لبه بررسي  

o  م قطع اين عوارض توسط عوارض ديگرعدنمايش به صورت يك خط پيوسته و 

o كنترل خطاي تطابق منطقي 

o  تكراري در فايل رقومي  يها المانحذف  
o ي فرادادهمستندساز  

 سطحي

)A(  

o مكان مرجع بودن اليه 

o تعريف سيستم تصوير و بيضوي مبنا  
o حذف پترن عوارض 

o  كنترل قرار گرفتن در اليه مربوطه و در صورت لزوم گويا سازي آن 

o  بسته گون پليحفظ شكل مسطحاتي عارضه و تشكيل يك 

o  حذف خطايGap  وSliver   

o حذف خطاي خود تقاطعي  
o  هاي مجاور نقشه شيتروي اين عوارض هاي  لبهبررسي انطباق 

o كنترل خطاي تطابق منطقي  
o  تكراري در فايل رقومي  يها المانحذف  
o ي فرادادهمستندساز  
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 عملياتهاي ويرايشي خاص: ليست عوارض داراي 3-4جدول 

  نكاتي در رابطه با نحوه ويرايش عوارض خاص  نام عارضه  كد

S1 عوارض آبي  o  مسيل و  مانند رودخانهبايستي به ديگر عوارض آبي ، ارضهعاينSnap شود.  

S2  
  خطوط لوله 

o دهد. مگر آن كه عوارض دو  تشكيل نمي گون پلياي  با هيچ عارضه خط لوله
   مختلف باشند.طرف آن از دو نوع 

  هاراه
  راه آهن

S3  هاميزان منحني  

o به صورت ه انواع كاربري بايستينحوه اتصال منحني ميزان به عارضSnap 
  .باشد 
o ها يكديگر را قطع كرده باشند، بايد نسبت به تصحيح در حالتي كه منحني

 .گرددبه اندازه رفع تقاطع اقدام  ،ها آن   محل 

o  متفاوت  مقدار، با منحني ديگري با مقدار خاصدر حالتي كه يك منحني با
اشكال موجود قابل تصحيح در  ،ادامه پيدا كرده باشد نقشهوصل گرديده و در 

در حالتي كه ناحيه محدودي از يك  گردد.ويرايش  نبايدبخش ويرايش نبوده و 
 شود.تصحيح بايستي صحيح خود نباشد،  مقدارمنحني در 

o  به يكديگر ها آن   هاي بسته، بايد دو انتهاي  مورد منحنيدر Snap  .شوند 

o هاي باز، بايد تمامي قسمتهاي تشكيل دهنده منحني به  در مورد منحني
  .شوند Snapر يكديگ

S4 هاراه 

o توسط عوارض ديگري از قبيلاين عارضه كه قسمتهايي از محور  مواردي در 
 بايستي قسمتهاي فوق مجدداً در باشد،شده مشخص  كاربري و پوشش موجود

  گردند. كپي مربوط به اين عوارضاليه 

S5  هاكاربري  
o اطالعاتي مربوط به كالس كاربري و پوشش هاي  در خصوص ويرايش اليه

گذرنده از داخل آن قطع زيرساختهاي توسط مرز  اين عوارضمحدوده بايستي 
  حفظ شود. ها آن   پيوستگي مرز  گردد ون

S6 
برآورد هاي  محدوده

  بار
o بايستي با هم انطباق داشته باشد. به عنوان مثال يك محدوده ها  مرز محدوده

  شامل محدوده چند استان است. اي    شركت برق منطقه

S7 نيروگاه  

o  باشند، داخل يك  يمهرگاه چندين نيروگاه كه داراي كد ديسپاچينگ مجزا
هر نيروگاه جداگانه  محدودهي قرار گرفتند، بايست تر بزرگمحدوده مشترك 

 توليد و ترسيم گردد. 

o  ايستگاه مربوطه  گون پليباشد كه  يمداخل هر نيروگاه يك ايستگاه بالفصل
  نيروگاه برداشته شود. گون پلينيز بايد از 
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 عملياتهاي ويرايشي خاص: ليست عوارض داراي 3-4جدول 

  نكاتي در رابطه با نحوه ويرايش عوارض خاص  نام عارضه  كد

S8 واحد نيروگاه  o نيروگاه قرار گيرند.  گون پليواحدهاي زيرمجموعه نيروگاه حتماً داخل  گون پلي 

S9 
تجهيزات داخل 

  ايستگاه
o  در هر ايستگاه، صحت ارتباطات الكتريكي هر تجهيز بايستي با ساير تجهيزات

  داخل ايستگاه با استفاده از نقشه دياگرام تك خطي كنترل شود.

S10 گره  
o  عنوان  گره روي دكل قرار گرفت مركز هندسي دكل بهموقعيت هندسي اگر

 شود.ذخيره ميمحل گره 

S11  هواييتكه مسير  

o  ترسيم مسيريي بين دو گره ها دكلاين عارضه از اتصال مركز هندسي 
 شود. مي

o ها آن   از اتصال تكه مدارهاي واقع در بين دو گره كه كالس گره  اين عارضه 
  آيد. باشد، بدست مي "مسيري"

S12 تكه مسير زميني  

o هاي  اين عارضه از اتصال عوارضي مانند منهولها، مفصلهاي كابل و حوضچه
 شود.  مي ترسيم مسيريروغن بين دو گره 

o  ها آن   از اتصال تكه مدارهاي واقع در بين دو گره كه كالس گره اين عارضه 
  آيد. باشد، بدست مي "مسيري"

S13 تكه مدار  

o  ابتدا و انتهايي تشكيل دهنده هر تكه مدار و هاي  از اتصال گرهاين عارضه
 آيد.  ي واسط آن دو گره بدست ميها دكلموقعيت مركز هندسي 

o  عنوان ابتدا يا  افتد، مركز هندسي آن دكل به  يي كه گره اتفاق ميها دكلدر
  شود.  انتهاي تكه مدار در نظر گرفته مي

S14 
  دكل

 نقاط مهم اسپن

o  مختصات اين عارضه ممكن است دقيقاً روي تكه مسير هوايي مربوطه قرار
  ترين نقطه روي تكه مسير هوايي جابجا شود. نزديكنگيرد، بايستي نقطه به 

S15 

 سركابل

 مفصل كابل

 حوضچه روغن

   منهول

o  مختصات اين عوارض ممكن است دقيقاً روي تكه مسير زميني مربوطه قرار
ترين نقطه روي تكه مسير زميني جابجا  نگيرد، بنابراين بايستي نقطه به نزديك

  شود.

S16  فيبرنوريتجهيزات 
o  مربوطه قرار نگيرد،  فيبرنورياين عوارض ممكن است دقيقاً روي مختصات

  جابجا شود. فيبرنوريترين نقطه روي  بنابراين بايستي نقطه به نزديك

 

 

  توزيع فوقي مكاني خاص موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  4-4جدول 

  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياسنام التين   عارضهنام فارسي   نام كالس  رديف
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  1:2،000  1:25،000  1:250،000  عارضه

 - - Country A,S6 كشور برآورد بار 1

 - - Disp_COB A,S6 محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ برآورد بار  2

 - - Re_El_CB A,S6 اي محدوده شركت برق منطقه برآورد بار  3

 - - Province A,S6 استان برآورد بار  4

 - - Po_Di_CB A,S6 محدوده شركت توزيع نيروي برق برآورد بار  5

 - - Po_Di_CB A,S6 توزيع برق مديريتمحدوده  برآورد بار  6

 - - Division A,S6 ناحيه برآورد بار  7

 - - Load_Center A,S6 مركز مصرف برآورد بار  8

 - - Urbn_Dst A,S6 شهرستان برآورد بار  9

 - - District A,S6 بخش باربرآورد   10

 - - Rural_District A,S6 دهستان برآورد بار  11

 - Indust_Zone P P شهرك صنعتي برآورد بار  12

 - Big_Consumer P P بزرگ كننده مصرف برآورد بار  13

 - - For_Consumer P خارجي كننده مصرف برآورد بار  14

 Power_Plant P A,S7 A,S7 نيروگاه  نيروگاه  15

 PowPl_Un - - A,S8 واحد نيروگاه  نيروگاه  16

 Node - P,S10 P,S10 گره خط  17

 OvPat_Seg L,S11 L,S11 L,S11 تكه مسير هوايي خط  18

 UnPat_Seg L,S12 L,S12 L,S12 تكه مسير زميني خط  19

 Cir_Seg L,S13 L,S13 L,S13 تكه مدار خط  20

 Tower - P,S14 P,S14 دكل خط  21

 SpS_Poin - P,S14 P,S14 نقاط مهم اسپن خط  22

 Cab_Head - P,S15 P,S15 سركابل خط  23

 Cabl_Joi - P,S15 P,S15 مفصل كابل خط  24

 Oil_Cham - P,S15 P,S15 حوضچه روغن خط  25

 Manhole - P,S15 P,S15 منهول خط  26

 Substat P A A ايستگاه انتقال و فوق توزيع ايستگاه  27

Switchyard_Ar محدوده سوئيچ يارد ايستگاه  28

ea 
- - A 

 Substat_Build - - A ساختمان ايستگاه ايستگاه  29

 Ext_Equip - - A تابلوها و تاسيسات بيروني ايستگاه  30

 Pow_Tran - - A,S9 ترانس قدرت ايستگاه  31
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  توزيع فوقي مكاني خاص موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  4-4جدول 

  عارضهنام فارسي   نام كالس  رديف
نام التين 
  عارضه

  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس
1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 Cur_Tran - - P,S9 ترانس جريان ايستگاه  32

 Vol_Tran - - P,S9 ترانس ولتاژ ايستگاه  33

 PCTran - - P,S9 جريان -ترانس ولتاژ ايستگاه  34

 Ear_Tran - - A,S9 ترانس زمين ايستگاه  35

 Aux_Tran - - A,S9 ترانس كمكي ايستگاه  36

 Com_Tran - - A,S9 ترانس كمباين ايستگاه  37

 Reactor - - A,S9 راكتور ايستگاه  38

 Cir_Brek - - P,S9 كليد قدرت ايستگاه  39

 Dis_Swit - - P,S9 سكسيونر ايستگاه  40

 HV_Fus - - P,S9 فيوز فشار قوي ايستگاه  41

 Ligh_Arr - - P,S9 برقگير ايستگاه  42

 Lin_Trap - - P,S9 الين تراپ ايستگاه  43

 Busbar - - L,9 باسبار ايستگاه  44

 ShCa_Bnk - - A,S9 بانك خازن موازي ايستگاه  45

 Dies_Gen - - A,S9 ديزل ژنراتور ايستگاه  46

 Syn_Comp - - A,S9 كمپانساتور سنكرون ايستگاه  47

 Cell_Distr - - A,S9 سلول توزيع ايستگاه  48

 Gantry - - A,S9 گنتري خط ايستگاه  49

 Cond_BeEq - - L,S9 هادي بين تجهيزات ايستگاه ايستگاه  50

 Com_Stat P A A اسكاداايستگاه مخابراتي و  مخابرات  51

 Com_Towr P P P دكل مخابراتي مخابرات  52

 BTS - P P بي تي اس مخابرات  53

 Repeat_Sta - P P ايستگاه تكرار كننده مخابرات  54

 - Com_Link - L لينك مخابراتي مخابرات  55

 Optic_Fi L,S16 L,S16 L,S16 فيبرنوري مخابرات  56

 OF_ActEq - P,S16 P,S16 فيبرنوري تجهيزات اكتيو مخابرات  57

 Opt_Ampl - P,S16 P,S16 تقويت كننده نوري مخابرات  58

 Join_Box - P P جوينت باكس مخابرات  59
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - Orchard A,S5 A,S5 باغ پوشش گياهي 1

 - Bu_C_Are - A بوته زار پوشش گياهي  2

 - Grove - A بيشه پوشش گياهي  3

 - Vineyard - A تاكستان پوشش گياهي  4

 - Sand_Dunes A A شنيهاي  تپه پوشش گياهي  5

 - Sng_Tree - P تك درخت پوشش گياهي  6

 - Forest A A جنگل پوشش گياهي  7

 - Tea_Plnt - A,S5 چايكاري پوشش گياهي  8

 - Grass - A چمن پوشش گياهي  9

 - Woods - A,S5 درختكاري پوشش گياهي  10

 - Row_Tree - L رديف درخت پوشش گياهي  11

 - Cultvatn A,S5 A,S5 زراعت پوشش گياهي  12

 - Rice_Fld - A شاليزار پوشش گياهي  13

 - Sand_Lnd A A شن زار پوشش گياهي  14

 - Sand_Shr - A شن زار ساحلي پوشش گياهي  15

 - Salt_Flt - A شوره زار پوشش گياهي  16

 Veg_Area - - A محدوده پوشش گياهي پوشش گياهي  17

 - Rang_Lnd - A مرتع پوشش گياهي  18

 - Pa_Tr_Ar - A,S5 نخلستان گياهيپوشش   19

 - Pool - P استخر عوارض آبي  20

 - Pool_a - A استخر عوارض آبي  21

 - Water_Co - L,S1 آبريز عوارض آبي  22

 - Water_Fl - L آبشار عوارض آبي  23

 - Swamp A A باتالق عوارض آبي  24

 - Lagoon - A تاالب عوارض آبي  25

 - Water_Wl - P چاه آب عوارض آبي  26

 - Spring - P چشمه عوارض آبي  27

 - Gulf - A,S1 خليج عوارض آبي  28

 - Estuary - A,S1 خور عوارض آبي  29
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - Sea A A,S1 دريا عوارض آبي  30

 - Lake A A,S1 درياچه عوارض آبي  31

 - River L L,S1 رودخانه عوارض آبي  32

 River_a - A,S1 A رودخانه عوارض آبي  33

 - Drainage - L زهكش عوارض آبي  34

 - Qanat - L قنات عوارض آبي  35

 - Chanal L L كانال عوارض آبي  36

 - Pond - A مانداب عوارض آبي  37

 - Marsh A A مرداب عوارض آبي  38

 - Floodway - L,S1 مسيل عوارض آبي  39

 - Floodway_a - A,S1 مسيل عوارض آبي  40

 - Stre_Tre - L,S1 نهر با درختكاري عوارض آبي  41

 - Stre_Dtc - L,S1 نهر و جوي عوارض آبي  42

 Freeway L L L آزادراه راه و راه آهن  43

 Highway L L L بزرگراه راه و راه آهن  44

 - Trll_Lin - L تراموا راه و راه آهن  45

 Street - L L خيابان راه و راه آهن  46

 - As_Rd_T1 L,S4 L,S4 1آسفالته درجه راه  راه و راه آهن  47

 - As_Rd_T2 L,S4 L,S4 2راه آسفالته درجه  راه و راه آهن  48

 - As_Rd_T3 L,S4 L,S4 3راه آسفالته درجه  راه و راه آهن  49

 - Do_Tr_Rl L,S4 L,S4 راه آهن دو خطه راه و راه آهن  50

 - Si_Tr_Rl L,S4 L,S4 راه آهن يك خطه راه و راه آهن  51

 - Truck_Rd - L,S4 راه جيپ رو راه و راه آهن  52

 - Gravl_Rd L,S4 L,S4 راه شوسه راه و راه آهن  53

 - Path - L,S4 راه مالرو راه و راه آهن  54

 - Metro - L مترو راه و راه آهن  55

 Square - A A ميدان راه و راه آهن  56

 - Stadium - A استاديوم سازه  57

 - Pier - L اسكله سازه  58
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - - Rain_St P ايستگاه باران سنجي سازه  59

 - - Syn_Stat P ايستگاه سينوپتيك سازه  60

 - - Clm_Stat P ايستگاه كليماتولوژي سازه  61

 - Air_Strp - L باند فرودگاه سازه  62

 - Wtc_Towr - P برج ديده باني سازه  63

 - A_T_C_Tr - P برج مراقبت پرواز سازه  64

 - Sm_HE_St - P بند سازه  65

_Sm_HE_St بند سازه  66

l 
- L - 

 - Aval_Gll - P بهمن گير سازه  67

 - Culvert - P پل آبرو سازه  68

 - Ped_Brdg - P پل عابر پياده سازه  69

 - Bridge - P پل وسائط نقليه سازه  70

 - Bridge_l - L پل وسائط نقليه سازه  71

 Trans - - P ترانس سازه  72

 - Tunnel - P تونل سازه  73

 - Tunnel_l - L تونل سازه  74

 Tl_P_Ple - - P تير برق و تلگراف سازه  75

 Curb - - L جدول سازه  76

 - Lght_Hos - P چراغ دريايي سازه  77

 - Fence - L حصار سازه  78

 - Smk_Stck - P دودكش سازه  79

 - Wall - L ديوار سازه  80

 - Dike - L ديوار ساحلي سازه  81

 - Dam P P سد سازه  82

 - Dam_l - L سد سازه  83

 - Silo - A سيلو سازه  84

 - Silo_p - P سيلو سازه  85

 - Toll_Gat - L عوارضي سازه  86

 - Br_Water - L موج شكن سازه  87
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 Build - - A اعيان ساختمان  88

 - Shrine - P امامزاده ساختمان  89

 - Shrine_a - A امامزاده ساختمان  90

 - Fir_Stat - P ايستگاه آتش نشاني ساختمان  91

 - Fir_Stat_a - A ايستگاه آتش نشاني ساختمان  92

 - Utl_Stat - P ايستگاه خدمات عمومي ساختمان  93

 - Utl_Stat_a - A ايستگاه خدمات عمومي ساختمان  94

 Bld_Blck - A A بلوك ساختماني ساختمان  95

 - M_Hs_Bld - P بناي يادبود و اثر باستاني ساختمان  96

_M_Hs_Bld بناي يادبود و اثر باستاني ساختمان  97

a 
- A - 

 - Plc_Stat - P پاسگاه نيروي انتظامي ساختمان  98

 - Plc_Stat_a - A پاسگاه نيروي انتظامي ساختمان  99

 Parcel - - A پالك ساختماني ساختمان  100

 - Watr_Pmp - P پمپ آب ساختمان  101

_Watr_Pmp پمپ آب ساختمان  102

a 
- A - 

 - Gas_Stat - P پمپ بنزين ساختمان  103

 - Sn_Build - A ساختمان منفرد ساختمان  104

 - Sn_Build_p - P ساختمان منفرد ساختمان  105

 - Plc_Wrsh - A عبادتگاه ساختمان  106

 - Plc_Wrsh_p - P عبادتگاه ساختمان  107

 - Library - A كتابخانه ساختمان  108

 - Library_p - P كتابخانه ساختمان  109

 - Edc_Cntr - A مركز آموزشي ساختمان  110

 - Edc_Cntr_p - P مركز آموزشي ساختمان  111

 - P_Lv_R_C - A مركز پرورش دام و طيور ساختمان  112

_P_Lv_R_C طيورمركز پرورش دام و  ساختمان  113

p 
- P - 

 - Po_Tl_Tl - A مركز پست، تلگراف و تلفن ساختمان  114

 - Po_Tl_Tl_p - P مركز پست، تلگراف و تلفن ساختمان  115
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - Med_Cntr - A مركز درماني ساختمان  116

 - Med_Cntr_p - P مركز درماني ساختمان  117

 - Tomb - A مقبره ساختمان  118

 - Tomb_p - P مقبره ساختمان  119

 - Museum - P موزه ساختمان  120

 - Museum_a - A موزه ساختمان  121

 - Hotel - P هتل ساختمان  122

 - Hotel_a - A هتل ساختمان  123

 - Oi_Ga_Tk - P انبار نفت و گاز تاسيسات زيربنايي  124

 - Oi_aa_Tk_a - A انبار نفت و گاز تاسيسات زيربنايي  125

 - Gas_Well - P چاه گاز تاسيسات زيربنايي  126

 - Oil_Well - P چاه نفت تاسيسات زيربنايي  127

 - Mud_Pit - A حوضچه مواد زائد نفتي تاسيسات زيربنايي  128

 - Telp_Lin - L خط تلفن تاسيسات زيربنايي  129

 - Telcabin - L خط تله كابين يا تله سي يژ تاسيسات زيربنايي  130

 Water_Ln - L,S2 L خط لوله آب تاسيسات زيربنايي  131

 Gas_Line L L,S2 L خط لوله گاز تاسيسات زيربنايي  132

 Oil_Line L L,S2 L خط لوله نفت تاسيسات زيربنايي  133

 - Watr_Res - P مخزن آب تاسيسات زيربنايي  134

 - Watr_Res_a - A مخزن آب تاسيسات زيربنايي  135

 - R_M_Stat - A ايستگاه مترو و راه آهن محدوده  136

 - Harbour P A بندرگاه محدوده  137

 Park - A A پارك و تفريحگاه محدوده  138

 - Parking - A پاركينگ محدوده  139

 - Refinery - A پااليشگاه محدوده  140

 - Bus_Trmn - A ترمينال اتوبوس محدوده  141

 - Purf_Fac - A تصفيه خانه محدوده  142

 - Trb_Camp - P عشايري چادرهاي محدوده  143

_Trb_Camp عشايري چادرهاي محدوده  144

a 
- A - 
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - Ruins - A خرابه محدوده  145

 - Village P P روستا محدوده  146

 - - City P شهر محدوده  147

 - Sburb_Br - A شهرك و محله محدوده  148

 - Airport P A فرودگاه محدوده  149

 - Cemetery - A قبرستان محدوده  150

 - Cmp_Area - A كمپينگ محدوده  151

 - Customs - A گمرك محدوده  152

 - Inds_Com - A مجتمع صنعتي محدوده  153

_Ownership محدوده تملك محدوده  154

Area 
- - A 

 - - Pre_Area A محدوده حفاظت شده محدوده  155

 UR_Ut_Bo - - A محدوده خدمات شهري محدوده  156

 - Scrp_Yrd - A محل جمع آوري اجناس اسقاطي محدوده  157

 - Disp_Are - A محل جمع آوري زباله محدوده  158

 - Warh_Are - A محوطه انبار محدوده  159

 - Intn_Bnd L L مرز بين المللي محدوده  160

 - Mine P P معدن محدوده  161

Cadastral_P ملك محدوده  162

arcel 
- - A 

 - Admn_Are - A منطقه اداري محدوده  163

 - Educ_Are - A منطقه آموزشي محدوده  164

 - Hst_Site - A منطقه باستاني محدوده  165

 - Comm_Are - A منطقه تجاري محدوده  166

 - Serv_Are - A منطقه خدماتي محدوده  167

 - Mdic_Are - A منطقه درماني محدوده  168

 - Relg_Are - A منطقه مذهبي محدوده  169

 - Milt_Are - A منطقه نظامي محدوده  170

 - Exhb_Are - A منطقه نمايشگاه محدوده  171

 - Sprt_Are - A منطقه ورزشي محدوده  172
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  توزيع فوقي پايه موردنياز صنعت برق در بخش انتقال و ها موجوديت: نحوه ويرايش  5-4جدول 

  نام فارسي موجوديت  نام كالس  رديف
ــــين  ــــام الت ن

  موجوديت
  عمليات ويرايشي به تفكيك مقياس

1:250،000  1:25،000  1:2،000  

 - In_Bo_Mo - P ميله مرزي محدوده  173

 - Prd_Unt - A برداري بهرهواحد  محدوده  174

 - - Rock_Unt A واحد سنگي محدوده  175

 - Indu_Esb P A واحد صنعتي محدوده  176

 Pht_Cntr - P P مركز عكس نقاط كنترل  177

 Al_Ct_Pn - P P نقطه كنترل ارتفاعي نقاط كنترل  178

 Pl_Ct_Pn - P P نقطه كنترل مسطحاتي نقاط كنترل  179

 Fl_Ct_Pn - P P نقطه كنترل مسطحاتي و ارتفاعي نقاط كنترل  180

 - Artf_Cut - L بريدگي مصنوعي هيپسوگرافي  181

 - Trench - L ترانشه هيپسوگرافي  182

 - Island A A جزيره هيپسوگرافي  183

 - Embnkmnt - L خاكريز هيپسوگرافي  184

 - Ridge - L خط الراس هيپسوگرافي  185

 - Pile - A دپو هيپسوگرافي  186

 - Valley - L دره هيپسوگرافي  187

 - Cape - A دماغه هيپسوگرافي  188

 - Rock - A صخره هيپسوگرافي  189

 - Cave - P غار هيپسوگرافي  190

 - - Mountain P كوه هيپسوگرافي  191

 - - Fault L گسل هيپسوگرافي  192

 - Pit - A گودبرداري هيپسوگرافي  193

 M_Ct_Ln1 L L,S3 L )1منحني ميزان اصلي ( هيپسوگرافي  194

 - M_Ct_Ln2 - L,S3 )2منحني ميزان اصلي ( هيپسوگرافي  195

 - Ap_Ct_Ln - L,S3 تقريبي ميزانمنحني  هيپسوگرافي  196

 In_Ct_Ln L L,S3 L شاخص ميزانمنحني  هيپسوگرافي  197

 Spot_Hgt - P P نقطه ارتفاعي هيپسوگرافي  198
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  اطالعات  فصل پنجم: دستورالعمل كنترل كيفيت
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مطـرح  GISكه در مراحل مختلف چرخه عمليـاتي  ها دادهخطاها و عوامل مؤثر كيفيت  دكنندهيتولدر اين فصل، ابتدا منابع 

 رسـاني بهنگـام رايش وويـ ،آوري جمـعمراحـل كـاري است، به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس انطباق 

، عمليات نظارت و كنتـرل ها دادهخطاها و عوامل مؤثر كيفيت  دكنندهيتولصنعت برق با منابع  GISي مكاني و توصيفي ها داده

  تعريف گرديده است. كنترلي  يها فهرست قالبدر ي مذكور ها دادهكيفيت 

  منابع خطاها -5-1

 شوند يمگون توليد سيستم اطالعات مكاني، مجموعه اطالعات مكاني و توصيفي كه از طرق مختلف و طي فرآيندهاي گونا

نمايد. بديهي است كه در حين انجام كار يك سري خطاهاي سيستماتيك و غير سيستماتيك ايجاد شوند كه اين  را مديريت مي

خطاها،  دكنندهيتولگردند، عاري از خطا نباشند. براي اين كار بايد ابتدا منابع يي كه وارد اين سيستم ميها داده شود يمامر باعث 

كارهاي اجرايي را پيشنهاد نمود. بايد توجه داشـت هـدف از گردند و سپس براي نحوه برخورد با خطاهاي مختلف، راهشناسايي 

به منظور هدايت روند توليد اطالعات سيستم به نحوي اسـت  ها آن   بررسي خطا، حذف كليه خطاها نبوده، بلكه مديريت كاهش 

  ا از اعتبار ساقط نكنند.كه اطالعات داراي خطاي زياد نبوده و سيستم ر

، عدم كاركرد صـحيح تجهيـزات و لـوازم ها داده، پردازش ها دادهي آور جمعتوانند مربوط به  آورنده خطاها مي به وجودمنابع 

باشند كه در ادامه  ي تحليلي مورد استفاده، عدم توانايي عامل انساني در تفسير عوارض و ...،ها تميالگورو  ها مدلمورد استفاده، 

  :گردند يمانواع خطاهاي فوق ارائه 

  ها دادهي آور جمعخطاهاي مربوط به  •

o  هوايي،  برداري عكسي زميني، دوربين بردار نقشهي و ثبت ابزارهاي ريگ اندازهخطاي دستگاهي (خطاهاي

  ي توصيفي)ها دادهي مقادير ريگ اندازهو استفاده ابزارهاي مختلف براي  GPSي، ا ماهوارههاي سنجنده

o  ها دادهآمده به دليل پايين بودن قدرت تفكيك  به وجودخطاهاي  

o  (كمبود نقاط برداشتي و يا جا انداختن عوارض) ناكافي بودن تراكم مشاهدات  

o  ها آن   عدم تعريف واضح و كامل عوارض و طبقات 

o  قبل از ورود به  ها دادهخطاهاي مربوط به پردازشGIS  ي ژئودزي و ها كهشب(محاسبات مربوط به

  ي، ترسيم عوارض نقشه و ...)بند مثلثي، محاسبات مربوط به بردار نقشه

o ها دادهيا كامل نبودن  ها داده خطاهاي به وجود آمده بدليل عدم پوشش كامل  

  ها دادهي ساز رهيذخخطا در  •

o  ي عددي اعشاريها دادهاستفاده از دقت پايين (اعشار كم) براي ذخيره 
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o  اعداد در كامپيوتر يساز رهيذخخطاي 

   ها دادهآمده در زمان پردازش  به وجودخطاهاي  •

o  عدم دقت اپراتور در ترسيم عوارض 

o  خطاي تجهيزاتGIS  ي جانبي مانند ديجيتايزر، اسكنر، پالتر و...) ها دستگاه(تنظيم نبودن  

o  ي توصيفي ها داده رودوعدم دقت در هنگام 

  ها دادهخطا در تبديالت و عمليات روي  •

o  ي رستري به بُرداري و بالعكسها دادهخطاي تبديل 

o خطاي جنراليزاسيون 

o  يبند طبقهي عوارض، در ها كالسخطاي ناشي از تركيب 

o  ها هيالخطاي همپوشاني 

o  ي ابي درونخطاي ناشي از 

  ها دادهخطا در هنگام ارائه  •

o عدم دقت دستگاه رسام 

o  دادهخطاي ناشي از كيفيت نامطلوب كاغذ و ساير وسايل نمايش 

o  قائم كردن خطوط ها يمنحني بكار برده شده در تهيه نقشه (خطاي نرم كردن ها روشخطاي ناشي از ،

 نزديك به قائمه و ... به منظور كارتوگرافي نقشه) 

  شود: مي ها دادهبا توجه به منابع خطاهاي ارائه شده، رعايت موارد ذيل باعث كاهش خطاها و افزايش كيفيت 

بصورت مداوم و جلوگيري از ورود  ها دادهتعريف شده و استاندارد، براي چك كردن كيفيت ي ها روشبكارگيري  •

 . شوند يمخطاهايي كه به صورت تدريجي وارد سيستم 

 كاهش دادن فاصله زماني توليد اطالعات و اتمام هر مرحله و كنترل آن در حد ممكن  •

 هايي كنترل كيفيت كليه مراحل توليد اطالعات تا ارائه محصول ن •
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  ي با كيفيت متفاوتها دادهخودداري از تركيب  •

  ها دادهكيفيت  كننده نييتععوامل مؤثر و  -5-2

)، Micro level componentsي ريز مقياس (ها مؤلفهرا در سه دسته  ها دادهكيفيت  كننده نييتععوامل  توان يمبطور كلي 

ي كـرد. بند ميتقسـ) Usage componentsي اسـتفاده (ها مؤلفه) و  Macro level componentsي بزرگ مقياس (ها مؤلفه

بـا  هـا آن   انطبـاق  وعوامـل فـوق ، بر اساس توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISدر پارامترهاي كيفيت  تطبيقنحوه 

  استاندارد در اين قسمت مد نظر قرار گرفته است. 

  ي ريز مقياسها مؤلفه

ها باشند. اين مؤلفه ي داده به صورت منفرد ميها المانهستند كه مربوط به هر يك از  ها دادهت ها عواملي در كيفياين مؤلفه

ها شامل دقت شوند. اين مؤلفه ، در مقابل منابع مستقل اطالعات با كيفيت باالتر، ارزيابي ميها دادهتست آماري  لهيوس بهمعموالً 

ــاني ( ــت Positional accuracyمك ــا داده)، دق ــيه ــي (Attribute accuracyفي (ي توص ــوني منطق  Logical)، همگ

consistency) و قدرت تفكيك (Resolutionگردند يمباشد كه در ادامه موارد فوق تشريح ) مي :  

) يك نقطه، عبارت از ميزان نزديكي موقعيت مكاني يك نقطه بر روي Accuracyدقت مكاني : دقت مكاني ( •

 Precisionو Bias شامل Accuracy. بطور كلي باشد يمنقشه نسبت به موقعيت واقعي آن بر روي زمين 

خطاي سيستماتيك بين موقعيت نشان داده شده و موقعيت واقعي  دهنده نشاندر رابطه با مكان،  Biasباشد.  مي

كه معموالً با  ها دادهي ها الماندر رابطه با موقعيت، عبارتست از صحت موقعيت  Precision. باشد يميك نقطه 

ميزان خطاي نسبتاً كوچك  دهنده نشانشود. انحراف معيار پائين  محاسبه انحراف معيار نقاط نمونه، تخمين زده مي

  است.

رض، متناسب با مقياس نقشه است. مثالً يك نقشه دقت تعيين موقعيت عوا اصوالًها،  در خصوص استفاده از نقشه

است. در عمل مـرز بـين دو منطقـه بـا مشخصـات  تر قيدق 1:25,000از يك نقشه با مقياس  1:2,000با مقياس 

. در واقع دو مفسر تصوير كه از يك منبع باشد ينممختلف، مثالً دو نوع پوشش گياهي، اغلب بطور دقيق مشخص 

  . كنند ينم، هرگز مرز مذكور را مانند هم رسم كنند يمي هوايي) استفاده ها عكسداده (مثالً از 

ي رقومي شده، تغييراتي است كه در هندسـه عـوارض ها نقشهت مهم در استفاده از شكاليكي ديگر از مسائل و م

دو طـرف  دهنده نشـاناست. مثالً به جاي دو خـط كـه  آمده شيپي كارتوگرافي و جنراليزاسيون ها كيتكنتوسط 

ي نقشه، يك خط، كه تخمين وسط رودخانه است رسـم ها مقياسباشند، معموالً در بعضي  ساحل يك رودخانه مي

 ها رودخانههاي كوچك مقياس، راه آسفالته درجه يك كنار هم و يا نزديك ديگر عوارض، مثل  شده است. در نقشه

  شوند. ياس نقشه، ممكن است تغيير موقعيت داده و با توجه به مق ها آن   و سواحل، به دليل نياز به نمايش 

با مختصاتي كه براي همين  ها آن   روش ارزيابي دقت مكاني، با انتخاب يكسري نقاط مشخص و مقايسه مختصات 

 تمامي عـوارض براي. رديگ يمبه دست آمده است، مورد تست و آزمايش قرار  تر قيدقنقاط از يك منبع اطالعاتي 
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 يهـا روشبـا اسـتفاده از عوارض مسـطحاتي  يها گوشه يزمين تستدقت مكاني انجام شود.  الزم است تا تست

در اسـت.  ريپـذ امكاني بـزرگ مقياسـتر) ها نقشـهو يا به كمك  GPSسيستم  ازتعيين مختصات (مانند استفاده 

الح بـه مجموعه اطالعات اخذ شده، بايـد مراتـب جهـت اصـدر صورت مشاهده خطاي بيش از مقدار تعيين شده 

 الزماختيار گذارنده اطالعات اعالم شده تا نسبت به رفع خطا و يـا توجيـه مسـئله اقـدام  دريا  دكنندهيدستگاه تول

  صورت گيرد.

 توانند يم ها دادهشود. مشخصات  ي توصيفي غلط باعث بروز خطا در داده نهايي ميها دادهدقت توصيفي :  •

تواند مقادير محدود و مشخصي داشته باشد در حالي كه متغيرهاي مجزا يا پيوسته باشند. يك متغير مجزا فقط مي

ي كامالً بند طبقهي مختلف در يك ها كالسهر مقداري را بپذيرد. هرگاه مرز بين  تواند يميك متغير پيوسته 

ي مكاني و ها دادهنند. همچنين نحوه ذخيره ي توصيفي ناصحيحي را وارد كها دادهمشخص نباشد، امكان دارد 

ي اعشاري زيادي ها رقمي عددي داراي ها دادهبگذارد مخصوصاً وقتي  ريتأث ها آن   روي دقت  تواند يمتوصيفي 

  باشند. 

ي شده از يك طريق مستقل ريگ اندازهبا مقادير  ها دادهي توصيفي، مقادير اين ها دادهبه طور كلي براي تعيين دقت 

ارائه گردد.  RMSEتواند به صورت شوند. اين دقت سپس مي، مقايسه مياند آمدهر كه با دقت بيشتري بدست ديگ

، شـوند يو توليد مـ يآور جمعي مشاور  ها شركتاز اقالمي كه توسط ي توصيفي براي آن دسته ها دادهدقت  تست

احل انجام آن به صورت كلي چندان فرموله آساني نيست و مر كارانجام اين تست  گيرد.بيشتر مورد توجه قرار مي

  :گردد يمرعايت نكات ذيل توصيه بخش مهمي از كنترل كيفيت در اين خصوص،  انجامنشده است. اما براي 

o  پردازش شيپبراي اجتناب از اشتباه گرفتن مشخصات يك عارضه با عارضه ديگر، بايستي در مرحله 

  اسناد و مدارك موجود، اطمينان حاصل شود كه تشخيص عوارض به درستي صورت گرفته است.

o  ليست  چكاز طريق توصيفات عوارض  يجاافتادگجلوگيري از  

o  اطالعات توصيفي كامل بودن ورود اطمينان حاصل كردن از  

o از ورود  توان يم يلد،فبا استفاده از تعريف محدوده مجاز براي هر ( توصيفات اشتباه رودجلوگيري از و

  ) اب نمودتناطالعات خارج از اين محدوده اج

و از طريق ايجاد چك ليستي براي هر فيلـد  انسانيبه صورت بازبيني چشمي توسط عامل  توان يفوق را م اعمال

ز اول آن كـه ا .در ايـن خصـوص چنـد مزيـت دارد يسينو داشت كه برنامه توجهاطالعاتي نيز انجام داد. اما بايد 

 دوم،. دهـد يو احتمال بروز خطا در كنترل كاسته و قابليـت اعتمـاد اطالعـات را افـزايش مـ انسانيدخالت عامل 

تـا  شـود يمـ باعثاً نهايت. دهد يسرعت بازبيني و كشف خطا را افزايش داده و هزينه كنترل اطالعات را كاهش م

نمود. همگـوني منطقـي اطالعـات را  كنترلي نيز به طور همزمان در مورد اطالعات توصيفرا همگوني اطالعات 
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در صورت مشاهده خطـاي  .دادانجام  هستند،همبستگي  دارايبا بازبيني بخشي از اطالعات توصيفي كه  توان يم

 دريـا  دكننـدهيبيش از مقدار تعيين شده در مجموعه اطالعات اخذ شده، بايد مراتب جهت اصالح به دسـتگاه تول

  صورت گيرد. الزماقدام  ،اعالم شده تا نسبت به رفع خطا و يا توجيه مسئلهه اطالعات دناختيار گذار

 ها دادهاست. ارتباط منطقي  ها دادههمگوني منطقي : همگوني منطقي، چگونگي حفظ روابط منطقي بين اجزاي  •

ظ دقت موقعيت، ممكن است از لحا ها دادهبايستي با ارتباط بين اشياء در واقعيت تطابق داشته باشد. دو مجموعه از 

كامالً صحيح باشند اما همگوني منطقي نداشته باشند. مثالً يك مرز مشخص ممكن است در دو نقشه مختلف در 

داراي سطح قابل قبولي از دقت مكاني باشند. وقتي اين دو  ها آن   دو جاي متفاوت رسم شده باشد اما هر دوي 

آمدن يك سطح  به وجوداختالف كوچك در موقعيت باعث اين  رنديگ يمبر روي هم قرار  ها دادهمجموعه از 

  خواهد شد كه در محدوده بين دو مرز قرار دارد. Sliverكوچك به نام 

معموالً قبل  ،منطقي همگونيكميت و استاندارد مشخصي براي تعيين همگوني منطقي وجود ندارد. در اغلب موارد 

ها و يـا اطالعـات  . معمـوالً قبـل از آن كـه نقشـهشود يم كنترل داده شوند، تعيين و پايگاهوارد  ها دادهاز آن كه 

تسـت و بررسـي  منطقي يها يعدم وجود همگون وارد سيستم شوند از لحاظ ،ها مربوط به عوارض نقشه توصيفي

توانـد  ، ميهـا دادهتسـت سـاده مقـادير ردنـد. گشده و در صورت لزوم بعد از اعمال تصحيح وارد پايگاه داده مـي

  برد. ت فاحش را پيدا كند. هر چند حذف اين موارد، همه خطاها را از بين نمياشتباها

گي خطوط، و يا ردشد گينرسيدخطاهاي  شامل تواند يماين امر كاني، اطالعات مهمگوني منطقي براي  تستدر 

خيلي  خطوط، غلط خطوط تقاطع، تكراري (روي هم) خطوط، بسته نشده يها گون پلي، خيلي كوچك يها گون پلي

  و ... باشد. نزديك به هم

كمكي در  يها برنامهو  روش بازبيني چشمي دو از توانميتست اطالعات مكاني از حيث خطاهاي ظاهري،  براي

ي تشخيص و حذف هر كدام از خطاهـاي فـوق در قسـمت مربـوط بـه ها روشاستفاده نمود.  GIS يافزارها نرم

با بازبيني بخشي از اطالعات  توان يمتوصيفي را اطالعات  منطقيهمگوني دستورالعمل ويرايش ارائه شده است. 

جمعيت يـك اسـتان بـا مجمـوع جمعيـت انجام داد. مثالً از طريق مقايسه  هستند،توصيفي كه داراي همبستگي 

  اعداد بدست آمده از دو طريق برابرند يا خير.كه  كردچك  توان يم ي زيرمجموعه استان،ها شهرستان

 نيتر كوچكواحد قابل تشخيص يا  نيتر كوچك، عبارت از ها دادهدرت تفكيك يك مجموعه از قدرت تفكيك : ق

واحد نمايش داده شده در آن مجموعه است. در انتخاب قدرت تفكيك مورد نيـاز در يـك نقشـه، بايـد ماهيـت و 

سازي اين اطالعـات، در نظـر  چگونگي اطالعات و همچنين مسائل مربوط به حجم حافظه مورد نياز براي ذخيره

 گرفته شود.
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 ي بزرگ مقياسها مؤلفه

به صورت كلي نگاه كرده و آن را تحت  ها دادههايي هستند كه به مجموعه  ، مؤلفهها دادههاي بزرگ مقياس در كيفيت  مؤلفه

) و تاريخچـه Time)، زمان (Completenessبزرگ مقياس شامل كامل بودن ( كنند. سه مؤلفه يك مجموعه واحد بررسي مي

   :گردند يمهاي فوق در اين قسمت تشريح باشند. مؤلفه مي )Lineage( ها داده

 يبند طبقهو اطالعات توصيفي و كامل بودن  ها هيالبه دو دسته كامل بودن  ها دادهكامل بودن :  كامل بودن •

ي آن در دسترس باشد و يا مشخصات ها قسمتي الزم در تمام ها داده. در يك اليه خاص، شود يمي بند ميتقس

ي اطالعاتي لحاظ گردد. در ها هيالي اين اليه، موجود باشد. اين امر بايد براي كليه ها قسمتدر تمام  ها داده

حتماً  ها آن   خصوص اطالعات توصيفي بايستي بررسي نمود كه اطالعات چقدر جامع و كامل هستند و كداميك از 

در نتيجه . شوند گرفته نظر در …ها، اولويت نياز و بايست با توجه به امكانات، هزينهوارد شود. تمام اين مسائل مي

با توجه به مشخصات از قبل تعريف شده و ميزان نياز و اهميت هر قسمت از اطالعات مكاني و توصيفي، پارامتر 

شامل كامل بودن  ها دادهي شود. كامل بودن ريگ اندازهتواند بگونه اي مختلف تعريف و كامل بودن اطالعات، مي

  IDي مكاني و توصيفي بصورت كامل، مستلزم استفاده صحيح از ها دادهارتباط . ايجاد باشد يمكُد دهي نيز 

  . باشد يم(مشخصه) يكسان بين اين دو نوع داده 

، اين است كه ممكـن اسـت بـا يكـديگر پوشـش و فصـل ها كالسيا  ها گروهيكي از اشكاالت عمده در تعريف 

قبالً در  يبند بودن طبقه كاملمشترك داشته باشند. يعني يك مشاهده را بتوان به بيش از يك كالس نسبت داد. 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتـه  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و GIS استاندارد چهارمويرايش  تدوين

  و توصيفي، با علم به اين موارد، صورت گرفته است. مكانياطالعات  يها هو انتخاب مجموع

آوري  كنند، تاريخ جمع زمان : براي آن دسته از اطالعات مكاني و توصيفي كه با گذشت زمان سريعاً تغيير مي •

ي ها دهدااز  تر عيسري توصيفي ها دادهشود. در كل، معموالً  يكي از مشخصات بسيار مهم محسوب مي ها داده

آمده و هم به تناوب و  به وجودهم به نرخ و ميزان تغييرات  ها داده. ميزان بهنگام بودن كنند يممكاني تغيير 

  ، بستگي دارد. ها دادهسرعت بروز درآوري 

قابل استفاده  ها دادهو نيز حتي تخميني از مدت زماني كه اين  ها آن   ي خام و زمان پردازش ها دادهثبت زمان تهيه 

. مثالً در توليد نقشه به روش فتـوگرامتري، بايسـتي تـاريخ تعيـين باشد يمضروري  ها دادههستند، به همراه خود 

، تاريخ شروع و اتمام عمليات فتوگرامتري و ... ثبـت شـوند و بـه برداري عكسموقعيت نقاط كنترل زميني، تاريخ 

ي مشـاور بـراي  ها شـركتكـه در  يرداشت اطالعاتب زمانهمراه آن تخميني از روند تغييرات عوارض ارائه شود. 

GIS  عنـوان يكـي از بايسـت بـه  مي، شـوند يو يـا توليـد مـ يآور جمع توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و

  آورده شود. شركت در فراداده مجموعه اطالعات  ،ها داده كيفيتپارامترهاي 
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، تاريخچه و مراحل پردازش بكار گرفته شده در ها دادهدر يك مجموعه از  Lineage: منظور از  ها دادهتاريخچه  •

، كاربرد و نياز ها آن   ، زمان تهيه ها دادهتوضيحات مربوط به منابع اخذ  ها دادهايجاد يك مجموعه است. به همراه 

نيز بايد  ها داده ي روي كار و پردازش ها روشو ساير  دكنندهيتول، روش اخذ، ها آن    دهنده سفارش، ها دادهاوليه به 

  تعيين و ثبت شوند. 

ي اضـافي از هـا پردازشيي كه يكسري ها نقشههميشه نسبت به  ها دادهاز نقطه نظر دقت، استفاده از منابع اصلي 

اسـتفاده از اطالعـات  مـثالًصورت گرفته است، ارجحيـت دارنـد.  ها آن   قبيل كارتوگرافي و جنراليزاسيون بر روي 

هاي توليد شـده در  برداري كشور، نسبت به نقشه سازمان نقشه 1:25,000هاي  يد نقشهحاصل از اجراي مرحله تول

عـوارض خالصـه و جابجـا  ي كـارتوگرافي،ها پردازشمرحله كارتوگرافي رقومي ارجحيت دارد، چرا كه در مرحله 

  كنند.  شوند و يا از لحاظ ظاهري تغيير مي مي

 ي استفادهها مؤلفه

. باشـد يمـي مؤثر در كاربرد اطالعات ها مؤلفه، جزء ها آن   و ميزان سهولت به دست آوردن  ها دادهقابليت در دسترس بودن 

ست، يعني مبلغي كه براي خريـد ها دادهشود كه يكي همان هزينه مستقيم  در نظر گرفته مي ها دادهمعموالً دو نوع قيمت براي 

ي كه در سازمان به علت اتالف وقت و يا ا نهيهز، يعني ميرمستقيغنه شود و هزينه ديگر عبارتست از هزي پرداخت مي ها دادهآن 

، بـه منـابع مـالي سـازمان هـا دادهشود. الزم به توضيح است كه هزينه  ، ايجاد ميها دادهمواد مصرف شده به منظور استفاده از 

حاليكه براي سازماني ديگر هزينه باشد، در  نهيپرهزممكن است براي يك سازمان  ها داده. يك مجموعه مشخصي از گردد يبرم

  .رديبرگكمتري را در 

ي بخصوص مربوط به يك ناحيه را پيدا كرد، چـه كسـي ها دادهتوان در دسترس بودن بيانگر اين است كه از چه منبعي مي

اخذ و استفاده از  ، فرمت و غيره) درها دادهيي (همچون قيمت، نوع ارائه ها تيمحدوددارد و چه شرايط و  آن رااختيار و مالكيت 

  وجود دارد.  ها داده

و فرمـت اطالعـات)  هـا يدسترسـ، ها نـهيهزاسـتفاده (هاي  لفهؤم كه شامل كنترل كيفيت پارامترهايالزم به ذكراست كه 

ي كلي اقتصادي و امنيتي اطالعاتي سيستم قرار دارد، كـه از لحـاظ ها استيسباشد، بيشتر حالت كيفي داشته و در مجموعه  مي

  باشد. ي يا ارائه دستورالعمل خاصي نميسينو برنامهفني قابل 
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  عمليات نظارت و كنترل فني -5-3

 فرآينـددر طول  ،مختلف يها روشبا  كنترليقراردادن يكسري مراحل  مستلزم ،GISي ها ستميساطمينان به اطالعات در 

مجموعـه عمليـات و  ،اطالعـاترساني بهنگام توليد، ويرايش و برايتضمين گردد. تا كيفيت اطالعات  باشد يليد اطالعات متو

در راستاي رسـيدن بـه  ها دستورالعملپذيرد. اين  مي	تدوين شده صورت يها دستورالعملبا توجه به  ها دادهفرآيندهايي بر روي 

اسـت. بنـابراين بـراي كنتـرل نمـودن   تـدوين گرديـده توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و GIS ويرايش چهارم استاندارد

بـه اطالعـات  دسـتيابيمنظـور   مسـير صـحيح بـه دراجرايي   هاي فعاليتداشتن مجموعه  ، سوق دادن و نگهعملياتمجموعه 

  .باشد يم اجرايياستاندارد، نياز به مجموعه راهكارهاي 

ي هـا دادهعنـوان   هي اوليـه بـهـا داده كارها، كنترل كيفيـتدارد. يكي از اين راه وجودكارهاي مختلفي اين منظور راه براي

بـر  چنداني كنترل، نگرش	ا اينبباشد. ي خروجي سيستم ميها داده عنوان هورودي به سيستم و كنترل كيفيت محصول نهايي ب

از  و پـذيرد انجام شده از لحاظ صحت انجام مراحل كاري مطابق با دستورالعمل صورت نمـي يها پردازش روي مراحل كاري و

صورت پذيرفته به  اتيمربوط به عمل يها نهيمجموعه هز ،محصول از لحاظ كيفيت شدنرد در صورت طرفي از لحاظ اقتصادي 

و عـاملين دخيـل در مراحـل  باشد يمكن مغيرما ي شكلرفت. از طرفي شناسايي مرحله يا مراحل كاري نادرست م خواهدهدر 

اوليـه،  يها دادهصحيح در اين رابطه كنترل كيفيت  نگرش مسئوليتي را بر عهده نخواهند گرفت.به راحتي كاري در اين رابطه 

  .شدبا يم ها دستورالعمل آمده در پايان هر يك از بدستاجرايي) و نهايتاً محصول  يها دستورالعملمراحل كاري (با توجه به 

مكـان رساني اطالعات  بهنگام رايش ووي ،آوري جمعمنظور  ه مختلف تدوين شده ب يها دستورالعمل بهاين راستا با توجه  در

يـك روش كنتـرل  ي فـوقها دستورالعملهر يك از مراحل كاري  براي، توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GIS مرجع

  كنترلي تهيه گرديده است. يها فهرست قالبمجموعه عمليات كنترلي مورد نياز در در هر مرحله  ،گردد. عالوه بر اين مي ارائه

  :باشند يحاوي فيلدهاي اطالعاتي مختلفي به شرح ذيل م 1-5مانند جدول  )ليست (چككنترلي  يها اين فهرست 

  شود. مي	 وردهآ ،باشد يترتيب مراحل كنترل عمليات م بيانگراين ستون شماره عمليات كنترل كه  در: شماره •

كاري موجود در  نمودن با توجه به مراحل كنترلاين ستون نام مرحله عملياتي جهت  در: عمليات كنترل عنوان •

  دستورالعمل آورده شده است.

: در اين ستون، روش ارائه شده جهت كنترل عوارض و اقالم توصيفي مربوطه در استاندارد قيد كنترل روش •

 : باشد يم، استاندارد، اليه و عوارض به شرح زير ها فايلگرديده است. در توضيحات مربوط به اين قسمت، منظور از 

o ) منظور از استاندارد، ويرايش چهارم استاندارد پايگاه داده مكانيGIS ( صنعت برق در بخش انتقال و

 . باشد يم توزيع فوق

o  كه در ويرايش چهارم استاندارد پايگاه  باشد يم ييها هيالاز عوارض و  آن دسته، ها هيالمنظور از عوارض و

 تعريف شده است.  ها مقياسبه تفكيك  توزيع فوق) صنعت برق در بخش انتقال و GISداده مكاني (
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ي مربوطه ها فايلي و ترتيب قرارگيري در بند هيال: بازبيني بصري عوارض، منظور از چك كردن و بازبيني •

  .باشد يم

بايست ارزيابي و  كه مي اطالعاتي يها هياين ستون نام عوارض يا ال در :كنترلعوارض/ اليه/ اطالعات مورد  نام •

  شوند. كنترل گردند آورده مي

تائيد، ارجاع جهت تصحيح و تائيد پس از  موردصورت  سهاين ستون وضعيت كنترل به  در :كنترل وضعيت •

مورد فوق را عالمت  سه پس از انجام عمليات كنترل، يكي از كيفيتشود كه عامل كنترل  بندي مي طبقه تصحيح

  .زند يم

رفع توضـيح داده  مـورد اشـكال و قابـلموضـوعات  ،كنترل كيفيـت عاملاين ستون در صورت احساس نياز  در :توضيحات

  ند.شو مي

  . گردد يطور نمونه ارائه مه ذيل يك چك ليست ب رد

  نمونه چك ليست كنترل فرآيند ويرايش اطالعات -1-5 جدول

اره
شم

 

عمليات  عنوان
 كنترل

 كنترل روش
عوارض/ اليه/  نام

 اطالعات مورد كنترل
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 توضيحات
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ــــرار ــــرفتن  ق گ
ــــــــوارض در  ع

 مربوطه يها فايل

با توجه به  ها فايل بازبيني
 ليســـــت عـــــوارض در

 استاندارد

ار، تكه مـدبه عنوان مثال: 
 نيروگاه و...

� � �  

2 ... ... ... � � �  
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  هاي رقومي موجود  نقشهكنترل كيفيت 

  .گردد يم تشريحاي    ي برق منطقه ها شركت GISرقومي  يها قسمت مراحل كنترلي مورد نياز جهت كنترل نقشه اين در

 يها مقياسدر  ي اطالعاتي مورد نيازها اليه با توجه به دقت  در اين قسمت بايستي :انتخاب مقياس كنترل الف) •

 كنترل گردد. هااستاندارد، مقياس نقشه درمنتخب مطرح 

با توجه به باشد.  در عدد مقياس نقشه مي متر يليم 3/0: دقت برداشت عوارض در حدود  دقت و صحتكنترل ب)  •

دقت  كنترل گردد. هااستاندارد، مقياس نقشه درمنتخب مطرح  يها مقياسدر  ي اطالعاتي مورد نيازها اليه دقت 

و  5/7، 75 بيبه ترت 1:2,000و  1:25,000، 1:250,000ي منتخب يعني ها مقياسها با برداشت عوارض در نقشه

 .باشد يممتر  6/0

هاي رقومي، ضروري است تا با يك  : در ابتداي انجام مجموعه عمليات ويرايش نقشهمكان مرجع بودنكنترل  پ) •

و واحدهاي كاري بكار رفته در تهيه نقشه بيضوي مبنا و  تصوير  مختصات، سيستم  سيستمبررسي اوليه، از صحت 

  رقومي اطمينان حاصل نمود.

در  در كشورمكاني كننده اطالعات  كنترلو  دكنندهيمعتبر تولعمده و بع منا:  آوري اطالعات منبع جمع كنترل) ت •

 ،ي كشوربردار سازمان نقشه، توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISي اطالعاتي موردنياز ها هيالخصوص 

ي كه انقشه. باشند يمجغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و ... سازمان 

ي از محل تهيه، استاندارد استفاده شده، مراحل توليد، تجهيزات بكار گرفته شده براي توليد آن و منابع اتاطالع

  اعتباري ندارد. GISدر كاربردهايگيري انساني دخيل در توليد آن نقشه در دست نباشد، براي بكار

ي ها روشي بند تياولوبا  دو توليد اطالعات منابع معتبر باي آوري جمع روش: و توليد آوري روش جمع كنترل )ث •

همخواني و مطابقت ارائه شده است  دومي اطالعاتي كه به تفكيك عارضه در فصل ها هيالي و توليد آور جمع

و ورود اطالعات به سيستم پايه كاهش  يساز را جهت آماده ميرمستقيهاي غ كه هزينه يا گونه به ،داشته باشند

ي مكاني عوارض خاص صنعت برق ارائه شده ها داده ديو تول يآور جمعي مناسب ها روش 1- 2در جدول  دهند.

 است.

ها، زمان برداشت عوارض در  يكي از پارامترهاي مهم در استفاده از نقشه: آوري اطالعات  زمان جمعكنترل ج)  •

ع معتبر اگر در زمان خود تهيه و استفاده نشوند از هاي با مقياس مناسب و منب ست. نقشهها آن   و تاريخ توليد  ها آن   

  اعتبار خواهند افتاد.

 افزار نرم باشند كه قابليت پذيرش در محيط قبول مي قابل ييها فرمت: صحت تبديل فرمت فايل رقومي كنترل)  چ •

GIS  يها الماناز طريق چك كردن تغيير  كنترل اينداشته باشند.  را توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و 
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باشد. از  مي ي، خطي و سطحي)ا عوارض (نقطهنحوه نمايش ديگر و چك كردن تغييرات  يها المانگرافيكي به 

  ي اطالعاتي اطمينان حاصل نمود.ها اليه با ليست اطالعاتي، از تبديل همه  دادناز طريق مطابقت  دطرفي باي

ي ها اليه  ليستاز طريق مطابقت دادن با  دمكاني باي اطالعات يبند هيال: اطالعات مكاني  يبند هيال كنترل) ح •

كنترل  توزيع فوقاستاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و  ويرايش چهارم اطالعاتي ارائه شده در

  گردد.

بررسي گردد. اول صحت وارد  دمقوله باي دومنظور كنترل اطالعات توصيفي  به: اطالعات توصيفي كنترل)  د •

از  اطالعاتيكه جداول  اطالعاتيورودي با منبع  اطالعاتمطابقت ، آن كنترل كردن روشنمودن اطالعات كه 

، روش از طريق معتبر بودن منبع د. مقوله دوم صحت اطالعات اوليه است كه بايباشد يم ،اند دهيروي آن وارد گرد

 دد. اطالعات توصيفي چك گرتوليد و زمان 

  ارائه گرديده است. 2-5در جدول رقومي موجود  يها كنترل نقشهارائه شده در مراحل كنترلي چك ليست 
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  ي رقومي موجود جهت استفادهها نقشهچك ليست كنترل  -2-5جدول 

اره
شم

 

 كنترل روش عمليات كنترل عنوان

عوارض/ اليه/  نام
اطالعات مورد 

 كنترل

 كنترل وضعيت

 توضيحات
ئيد

تا
 

اع
رج

ا
 

ت
جه

 
يح

صح
ت

  

ئيد
تا

 
س

پ
 

از 
يح

صح
ت

 

 مقياس انتخابكنترل   1
ـــاق  ـــاانطب ـــه ب ـــاس نقش  مقي

 ي منتخب استاندارد ها مقياس

 يها فايلو ها  نقشه
 تحويلي

� � �  

  كنترل دقت و صحت   2
ـــت  ـــاق دق ـــا  دادهانطب ـــا ه ب

  ها آن   ي ها مقياس
 يها فايلو ها  نقشه

 تحويلي
    

3  
كنترل مكـان مرجـع 

  بودن 
  مختصات، سيستم  انطباق سيستم

  تصوير و بيضوي مبنا با استاندارد
 يها فايلو ها  نقشه

 تحويلي
    

4 
ـــــرل ـــــع  كنت منب

 آوري اطالعات جمع
 اعتبارسنجي منابع ارائه شده 

 يها فايلو ها  نقشه
 تحويلي

� � �  

5 
ـــــــــرل روش  كنت

  ي و توليدآور جمع
ارائه شده در ي ها روشانطباق با 

  1-2جداول 

 يها فايلو ها  نقشه
 تحويلي

� � �  

 

6  
 

ـــــرل  ـــــان كنت زم
  آوري اطالعات جمع

 ها دادهاعتبارسنجي زمان توليد 
 يها فايلو ها  نقشه

 تحويلي
    

7  
تبديل فرمـت  صحت

 فايل رقومي 

ي هـا المانكردن تغييـرات  چك
عوارض  نحوه نمايشگرافيكي و 

ـــت  ـــق مطابق ـــا دادناز طري  ب
  استاندارد

تغييـــر  يهـــا فايل
 فرمت داده شده

� � �  

8 
ــرل  ــهكنت ــدي  الي بن

 اطالعات مكاني

ــت ــت  مطابق ــا ليس ــه ب ي ها الي
 استاندارد

 يها فايلو ها  نقشه
 تحويلي

� � �  

9  
ـــرل ـــات  كنت اطالع
 توصيفي

 بند (د)  مطابق

اطالعــاتي  جــداول
ــا  ــده ي ــت ش درياف

 شدهبهنگام

� � �  
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    ويرايش كنترل كيفيت فرايند
 ينياز به مجموعـه عمليـاتاي    ي برق منطقه ها شركتي مشاور طرف قرارداد با  ها شركت هاي رقومي از از دريافت نقشهبعد 

  :دستورالعمل ويرايش ارائه مي گردد كنترليباشد. در ذيل مراحل  مي GISجهت ورود اطالعات به  ويرايشتحت عنوان 

و  نقشهي اطالعاتي موجود در ها اليه كنترل از طريق چك كردن تمامي  اين: ها  نقشه بندي اليه  كنترل الف) •

  صورت مي پذيرد. توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISويرايش چهارم استاندارد با  ها آن   مطابقت 

و انطباق  ها فايلي موجود در ها اليه تك تك  دستي كنترل از طريق بازبيني اين: عوارض  مشخصات كنترل )ب •

مي  توزيع فوقصنعت برق در بخش انتقال و  GISويرايش چهارم استاندارد  بانام و هندسه اليه  مواردي از قبيل

  باشد.

ها، ممكن است يك  بعد از اتمام عمليات ويرايش نقشه:  )Duplicationتكراري (ي ها المان حذف كنترل) پ •

ي اين رضروريغباشند. تكرار   آمده به وجودي نقشه ها الماني اضافي در مراحل مختلف ويرايش ها دادهسري 

نمايد. براي كنترل عدم وجود عوارض  مي شكل، ايجاد م GISافزار  عوارض در روند ورود اطالعات به داخل نرم

براي پيدا كردن استفاده نمود. به عنوان نمونه،  ها آن   و كدنويسي در  GISافزارهاي  توان از محيط نرم تكراري، مي

Duplication افزارهاي ي در محيط نرمگون پليGIS افزارهاي توان از اين نكته استفاده كرد كه اكثر نرم، ميGIS 

در نظر گرفته و اطالعات  گون پلي، يك نقطه در داخل گون پليبراي اتصال جدول اطالعات توصيفي به هر 

) را بتوان گون پليه نقطه ذكر شده در داخل (شناس Label IDكند. بنابراين اگر توصيفي را بدان نقطه متصل مي

است  Duplicateفوق  گون پليمشخص كرد، مي توان به اين نكته پي برد كه آيا  گون پليبه نحوي در روي هر 

 گون پليحك شده باشد بيانگر اين است كه آنجا چند  Label IDي بيش از يك گون پلييا خير. يعني اگر در داخل 

 روي هم افتاده است. 

ي اطالعاتي و شناسايي عوارضي ها اليه با بازبيني  مرحلهاين  كنترل: سطحي عوارض Pattern حذف كنترل )ت •

  شوند. مي انجام ،هستند Patternصورت ه كه ب

،  Nodeبراي كنترل تشكيل صحيح: و نرسيدگي رسيدگيحذف خطاي  و Node ، Arcصحيح  تشكيل كنترلح)  •

Arc افزارهاي  توان از محيط نرم و حذف خطاي رسيدگي و نرسيدگي عوارض، ميGIS هايي  و توسط برنامه

 Arcاند، استفاده نمود. يكي ديگر از خطاهايي كه در ارتباط با تشكيل صحيح  خاص كه در اين راستا نوشته شده

ه صورت يگ گره پاپيوني قطع اي خطي خودش را ب هاي پاپيوني مي باشد، يعني عارضه Arcوجود دارد، وجود 

هاي پاپيوني خطا نيستند (به عنوان مثال راه زميني كه دور خورده و از  كند. الزم به ذكر است كه هميشه تقاطع

آيند. تشخيص اين موارد، به   هاي پاپيوني كوچك خطا بشمار ميروي خودش عبور كرده است)، معموالً تقاطع

  هارت و تجربه كاربر بستگي دارد. م
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سازي اطالعات مكاني، عوارضي كه در استاندارد   در جريان عمليات آماده: ها گون پليصحيح  تشكيل كنترلخ)  •

سازي  اند، بايستي به صورت چند ضلعي بسته ذخيره پايگاه اطالعات مكاني به صورت سطحي تعريف گرديده

استفاده  ها آن   و كدنويسي در  GISهاي افزار توان از محيط نرم ، ميها گون پليگردند. براي تشخيص بسته بودن 

  نمود. 

يكي ديگر از مواردي كه در ارتباط با تشخيص خطا و : ) Edge Matching( هاي مجاور با شيت تطبيق كنترل د) •

بايست در نظر گرفت، مساله تطابق شيت نقشه اي كه روي آن كار مي شود با شيت   كنترل كيفيت عوارض مي

و كدنويسي  GISافزارهاي  توان از محيط نرم ، ميبا شيتهاي مجاور تطبيق كنترلنقشه مجاور آن مي باشد. براي 

 Matchا همديگر ، كاربر از روي دو شيتي كه بEdge Matchingاستفاده نمود. پس از اتمام عمليات  ها آن   در 

صورت بصري تشخيص دهد. در اين تواند خطاهاي مختلفي كه ممكن است وجود داشته باشد را به  مي شده اند،

بايست بر همديگر منطبق هايي كه مي بهتر است تا رنگ دو شيت مجاور با همديگر متفاوت باشد تا لبهخصوص، 

پايه كه از هاي  رآيند كنترلي بيشتر براي نقشهشوند قابل تشخيص باشند. الزم به توضيح است كه اين ف

  شود، مطرح است. مي اخذ برداري نقشهيي مانند سازمان ها سازمان   

 Gapتوانند به اقسام مختلفي از جمله چند ضلعيهاي ناخواسته مي:  هاي ناخواسته چندضلعي حذفو  بررسي ذ) •

ي پاپيوني و ها گون پليمجاور)،  گون پليدو (در هم رفتن  Sliverمجاور)،  گون پلي(فضاي خالي بين دو 

 Sliver،Gapيي از نوع ها گون پليديگر) باشند. براي تشخيص  گون پليي داخل گون پليي جزيره اي (ها گون پلي

از آنجايي كه  استفاده نمود. ها آن   و كدنويسي در  GISافزارهاي  ي پاپيوني مي توان از محيط نرمها گون پليو يا 

، به صورت پيش فرض داراي مساحت و محيط مشخصي است و معموالً GISافزارهاي  در محيط نرم گون پليهر 

يي هستند كه داراي مساحت و محيط كوچكي مي ها گون پليپيوني،  و يا پا Sliver ، Gapيي از نوعها گون پلي

يي كه مساحتي ها گون پليه كرده و استفاد GISافزارهاي  در محيط نرم Queryباشند. بنابراين مي توان از دستور 

ي ناخواسته را از ها گون پليكمتر از مقدار مشخص دارند را تعيين نمود. سپس كاربر مي بايست به صورت بصري 

  ، مشخص نمايد.Queryي انتخاب شده به وسيله دستور ها گون پليميان 

و بديهي در كنترل كيفيت عوارض ر) تطابق منطقي : تطابق منطقي به معناي در نظر گرفتن مسائل منطقي  •

مختلف است. بدين معنا كه در جهان واقعي عارضه رودخانه ممكن نيست كه از روي عارضه ايستگاه انتقال و 

ي عوارض موجود ها فايلعبور كرده باشد و اگر چنين امري اتفاق بيفتد نشان دهنده وجود خطا در بين  توزيع فوق

ي ورودي مختلف و انجام تست بصورت بصري، ها فايلوي هم انداختن است. تشخيص و كنترل اين خطا با ر

  گيرد.  انجام مي
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ي ورودي و خروجي و انجام تست بصورت ها فايلكنترل اين مرحله با انطباق : بودن عوارض كامل كنترل )ز •

  گيرد. بصري انجام مي

  ارائه گرديده است. 3-5فرايند ويرايش در جدول كنترل ارائه شده در مراحل كنترلي چك ليست 

  چك ليست كنترل فرآيند ويرايش -3-5جدول 

 توضيحات

 كنترل وضعيت

عوارض/ اليه/  نام
اطالعات مورد 

 كنترل

اره عمليات كنترل عنوان كنترل روش
شم

ئيد 
تا

 

اع
رج

ا
 

ت
جه

 
يح

صح
ت

  

ئيد
تا

 
س

پ
 

از 
يح

صح
ت

 

 ها فايلكليه  � � � 

ــردن  از ــك ك ــق چ طري
ليست عوارض موجود در 

 استانداردبا ها  نقشه

 1 ها نقشه بندي اليه  كنترل

 ها فايلكليه  � � � 

ــازبيني از ــق ب ــك  طري ت
ــك  ــه ت ــاق ها  الي و انطب

 استانداردبا  ها آن   

ــــات  ــــرل مشخص كنت
 عوارض

2 

 3 ي تكراريها المان حذف )پبند ( مطابق ها فايلكليه  � � � 

 ها فايلكليه  � � � 

عـوارض داراي  بينـي باز
pattern  و چك نمـودن

 با استاندارد

 عـوارض pattern حذف
 سطحي خطي و

4 

 بند (ح) مطابق ها فايلكليه  � � � 

 ،Arcصــحيح  تشــكيل

Node حــذف خطــاي  و
 رسيدگي و نرسيدگي

5 

 بند (خ) مطابق ها فايلكليه  � � � 
صـحيح  تشـكيل كنترل

 ها گون پلي
6 

 بند (د) مطابق ها فايلكليه  � � � 
بـــا  تطبيـــق كنتـــرل

 هاي مجاور شيت
8 

 بند (ذ) مطابق ها فايلكليه  � � � 
ــذف ــلعيهاي ح ــد ض  چن

 ناخواسته
9 

 10 تطابق منطقي بند (ژ) مطابق ها فايلكليه  � � � 

ي ورودي ها فايلانطباق  ها فايلكليه  � � �   11 بودن عوارض كامل
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  چك ليست كنترل فرآيند ويرايش -3-5جدول 

 توضيحات

 كنترل وضعيت

عوارض/ اليه/  نام
اطالعات مورد 

 كنترل

اره عمليات كنترل عنوان كنترل روش
شم

ئيد 
تا

 

اع
رج

ا
 

ت
جه

 
يح

صح
ت

  

ئيد
تا

 
س

پ
 

از 
يح

صح
ت

 

ــورت  ــه ص ــي ب و خروج
بصري و يا انجـام تسـت 

Completeness  
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  كيفيت پايگاه داده مكانيكنترل 
ي و به صورت پايگاه داده مكان GISدر محيط  توزيع فوقشبكه انتقال و مكاني ي ها دادهتحويل توانير  شركتاستراتژي 

 در باشد.مي توزيع فوقپايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و و مطابق با استاندارد ) GeoDataBase(در قالب 

درصد اطالعات را به  10ي مهندسين مشاور، دستگاه نظارت بايستي حدود  ها شركتنظارت بر تحويل پايگاه داده مكاني از 

 95درصد باشد. به عبارت ديگر صحت و دقت  5صورت نمونه كنترل نمايد. در ارزيابي اطالعات، خطا بايستي كمتر از 

چك ليست كنترل باشد. نحوه كنترل كيفيت اطالعات در قالب ميا ه دادهي بررسي شده شرط تاييد كلي ها دادهدرصد 

 ارائه شده است. 1-6در جدول  پايگاه داده مكانيتحويل 

  ي موردنظر نكات ذيل را رعايت نمايند:ي در تحويل اطالعات مكاني و توصيفي مشاور بايست ها شركت

شده باشند.   آوري جمعمورد نظر اخذ و و دقت در مقياس ، ي رقومي ويرايش شدهها فايلعوارض موجود در  •

و  1:25,000، 1:250,000ي منتخب يعني ها مقياسها با كه ذكر شد، دقت برداشت عوارض در نقشه گونه همان

  .باشد يممتر  6/0و  5/7، 75 بيبه ترت 1:2,000

 دمعتبر بايي ها روشو منابع از نقطه نظر درجه اعتبار كنترل گردد.  و توليد اطالعات آوري جمع روش، زمان و منبع •

اطالعاتي كه به تفكيك عارضه در فصل دوم گزارش ارائه هاي  و توليد اليه  آوري جمعي ها روشبا اولويت بندي 

از نقطه نظر بهنگام بودن كنترل  و توليد اطالعات آوري جمع. زمان همخواني و مطابقت داشته باشندشده است، 

 گردد.

در باشد. مي مكانيي مكاني به صورت پايگاه داده ها دادهراتژي شركت توانير تحويل استكه ذكر شد،  گونه همان •

صورت يكپارچه و بر مبناي مدل فيزيكي  به Geodatabaseبايد در فرمت  ي مكاني و توصيفيها دادهنتيجه 

 گردند.	ارائه توزيع فوقمكاني صنعت برق در بخش انتقال و پايگاه داده نسخه چهارم 

داراي ها  در اين رابطه الزم است كه نقشه .مكان مرجع باشند، ي رقومي ويرايش شدهها فايلود در عوارض موج •

 توزيع فوقنسخه چهارم پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و سيستم تصوير و بيضوي مبنا مطابق با 

 .باشند) متريك تنطيم شده Working Unitsواحدهاي كاري (در اين خصوص بايستي تعريف شده باشد. 

استاندارد پايگاه ويرايش چهارم ساختار پايگاه داده مكاني مطابق با بايست  هر اليه اطالعاتي، ميسازي  در ذخيره •

هر اليه  قرارگيري ي مكاني (ها دادهايجاد شود. اليه بندي  توزيع فوقداده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

ي ها اليه گذاري  و نمايش (نقطه، سطح و خط) و همچنين نامسازي  نحوه ذخيره اطالعاتي در كالس مربوطه)،

 تعريف شود. استاندارد اطالعاتي بايستي بر اساس ويرايش چهارم 
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مرجع  اطالعاتي و يا جا انداختن عوارض) كنترل گردد.هاي  مكاني (كمبود اليه پايگاه دادهكامل بودن  ميزان •

 باشد.مربوطه مياي    كامل بودن محدوده جغرافيايي شركت برق منطقه

تلورانس  ميزانوجود نداشته باشد.  ها آن   بوده و ايرادات ويرايشي در  GIS Readyبايستي  توليدشده   هاي  كليه اليه •

قرار گيرد. اين پارامتر معادل دقت  و بايستي مدنظر شده تعيين    مبنا نقشه   ) هر اليه با توجه به مقياس مجاز(خطاي 

شود. به عنوان  مي در عدد مقياس نقشه بر حسب متر محاسبه 3/0از ضرب عدد باشد كه مسطحاتي نقشه مي

 مجاز اطالعات در نقشه با مقياس خطايباشد. بنابراين مي 25عدد مقياس برابر  1:25،000نمونه در مقياس 

 در اين رابطه نكات ذيل كنترل گردد: باشد. متر مي 5/7معادل  1:25،000

o  كنترلGIS Ready بودن كليه عوارض  

 اطالعاتيهاي  اليهسازي  ر ذخيرهد )Pattern( و پترن) Symbol(حذف سمبل  �

 ) Duplicate( تكراري يها المانحذف  �

  كنترل خطاي تطابق منطقي �

 مجاورهاي  نقشهعوارض خطي و سطحي در سازي  پارچه يكو  حذف خطاي انطباق شيتهاي مجاور �

 كنترل فراداده �

o  كنترلGIS Ready بودن عوارض خطي  

  (ايجاد ساختار خطوط) د ديگرد به نُيك نُ  شدن خطوط از يكپارچه �

  Undershootو  Overshootخطاهاي حذف  �

  حذف خطاي خود تقاطعي �

o  كنترلGIS Ready بودن عوارض سطحي  

  بسته گون پليحفظ شكل مسطحاتي عارضه و تشكيل يك  �

  Sliverو  Gapطاي حذف خ �

 حذف خطاي خود تقاطعي �

 ي مكاني نكات ذيل كنترل گردد: ها دادهاطالعات توصيفي سازي  در رابطه با ذخيره •

o سازي، دامنه و واحد اقالم  گذاري، نحوه ذخيره ي توصيفي (كامل بودن، نامها سازي داده كنترل ساختار ذخيره

  توصيفي)
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o  كمبود داده بعضي از اقالم توصيفي و يا جا انداختن داده مربوط به يك ي توصيفي ها دادهكنترل كامل بودن)

  قلم توصيفي)

o  ،اوليهتوصيفي  يها دادهو توليد  آوري جمع يها روشو بع امنكنترل درجه اعتبار زمان  

o  توصيفي يها داده منطقي همگونيكنترل 

  غير مكاني نكات ذيل كنترل گردد:هاي  هستندهسازي  در رابطه با ذخيره •

o گذاري، نحوه ذخيره سازي، دامنه و واحد اقالم توصيفي) جداول (كامل بودن، نامسازي  كنترل ساختار ذخيره  

o مكاني و غيرمكانيهاي  كنترل صحت ارتباط بين هستنده  

o  ي توصيفي (كمبود داده بعضي از اقالم توصيفي و يا جا انداختن داده مربوط به يك ها دادهكنترل كامل بودن

  )قلم توصيفي

o  ،اوليهتوصيفي  يها دادهو توليد  آوري جمع يها روشو بع امنكنترل درجه اعتبار زمان  

o  توصيفي يها داده منطقي همگونيكنترل   

o كنترل فراداده  

  ي مكاني نكات ذيل كنترل گردد:ها دادهدر رابطه با نمايش  •

o هاي موجود ( ها مستقل از مسير اليه ي پالت نقشهها فايلسازي  كنترل ذخيرهRelative Path(  

o  كارتوگرافي (فصل ششم) ستورالعملمطابق با دعوارض كنترل سمبولوژي  

o هاي كنترل مشخصات نقشه شامل (درج مقياس عددي، مقياس ترسيمي، نام نقشه، شبكه مختصاتي، مولفه

مختصاتي شبكغ، راهنماي نقشه، جهت شمال، اندكس نقشه و ساير اطالعات جانبي شامل نام شركت تهيه 

 كننده، سال تهيه، روش توليد و ..

در جدول  توزيع فوقپايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و كنترل ارائه شده در  كنترليمراحل چك ليست 

  ارائه گرديده است. 4- 5
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  توزيع فوقتحويل پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و  : چك ليست كنترل4-5جدول 

 توضيحات

 كنترل وضعيت

اره عمليات كنترل عنوان
شم

ئيد  
تا

 

اع
رج

ا
 

ت
جه

 
يح

صح
ت

  

ئيد
تا

 
س

پ
 

از 
يح

صح
ت

 

 1 ها آن   اطالعاتي با دقت روش برداشت هاي  كنترل تناسب مقياس اليه    

 2 و توليد اطالعات آوري جمع روش، زمان و منبعكنترل درجه اعتبار     

    
ده مدل فيزيكي پايگاه داويرايش چهارم كنترل ارائه اطالعات بر مبناي 

  )Templete Geodatabase( توزيع فوقمكاني صنعت برق در بخش انتقال و 
3 

    

اطالعاتي (كنترل سيستم هاي  كنترل مكان مرجع بودن كالسها و اليه
مختصات، سيستم تصوير، بيضوي مبنا، سطح مبناي ارتفاعي و واحد كاري 

)Working Units(  
4  

  5  گذاري و نحوه نمايش) ، نامبندي اليه كنترل ساختار پايگاه داده مكاني (    

    
ا اطالعاتي و يا جهاي  مكاني (كمبود اليهي ها دادهكنترل كامل بودن 

  انداختن عوارض)
6  

  7  مكانيي ها داده بودن GIS Readyكنترل     
  1- 7  ها اليه كليه بودن  GIS Readyكنترل  •    
    o 1- 1- 7  حذف سمبل و پترن  
    o 2- 1- 7  تكراري يها المان حذف  
    o 3- 1- 7  كنترل خطاي تطابق منطقي  
    o 4- 1- 7  حذف خطاي انطباق شيتهاي مجاور  
    o 5- 1- 7  كنترل فراداده  
  2- 7  خطيهاي  اليهبودن  GIS Readyكنترل  •    

    
o ايجاد ساختار  د ديگرد به نُيك نُ شدن خطوط از يكپارچه)

  خطوط)
7 -2 -1  

    o  خطاهاي حذفOvershoot  وUndershoot  7 -2 -2  
    o 3- 2- 7  حذف خطاي خود تقاطعي  
  3- 7  سطحيهاي  اليهبودن  GIS Readyكنترل  •    
    o  1- 3- 7  بسته گون پليمسطحاتي عارضه و تشكيل يك  شكلحفظ  
    o  حذف خطايGap  وSliver  7 -3 -2  
    o 3- 3- 7  حذف خطاي خود تقاطعي  
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  توزيع فوقتحويل پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال و  : چك ليست كنترل4-5جدول 

 توضيحات

 كنترل وضعيت

اره عمليات كنترل عنوان
شم

ئيد  
تا

 

اع
رج

ا
 

ت
جه

 
يح

صح
ت

  

ئيد
تا

 
س

پ
 

از 
يح

صح
ت

 

  8  ي مكانيها دادهتوصيفي  اطالعاتكنترل     

    
ي توصيفي (كامل بودن، ها سازي داده كنترل ساختار ذخيره •

  نحوه ذخيره سازي، دامنه و واحد اقالم توصيفي) گذاري، نام
8 -1  

    
ي توصيفي (كمبود داده بعضي از اقالم ها دادهكنترل كامل بودن  •

  توصيفي و يا جا انداختن داده مربوط به يك قلم توصيفي)
8 -2  

    
و توليد  آوري جمع يها روشو بع امنكنترل درجه اعتبار زمان،  •

  اوليهتوصيفي  يها داده
8 -3  

  4- 8   توصيفي يها داده منطقي همگونيكنترل  •    
  9  غير مكانيهاي  كنترل هستنده    

    
گذاري، نحوه  جداول (كامل بودن، نامسازي  كنترل ساختار ذخيره •

  ذخيره سازي، دامنه و واحد اقالم توصيفي)
9 -1  

  2- 9  مكاني و غيرمكانيهاي  كنترل صحت ارتباط بين هستنده •    

    
ضي از اقالم ي توصيفي (كمبود داده بعها دادهكنترل كامل بودن  •

  توصيفي و يا جا انداختن داده مربوط به يك قلم توصيفي)
9 -3  

    
و توليد  آوري جمع يها روشو بع امنكنترل درجه اعتبار زمان،  •

  اوليهتوصيفي  يها داده
9 -4  

  5- 9   توصيفي يها داده منطقي همگونيكنترل  •    
  6- 9   كنترل فراداده •    
  10  ي مكانيها دادهنمايش كنترل        

       
ها مستقل از مسير  ي پالت نقشهها فايلسازي  كنترل ذخيره •

  )Relative Pathهاي موجود ( اليه
10-1  

  2-10  كارتوگرافي ستورالعملمطابق با دعوارض  سمبولوژيكنترل  •       

       

كنترل مشخصات نقشه شامل (درج مقياس عددي، مقياس  •
شبكغ، هاي مختصاتي ترسيمي، نام نقشه، شبكه مختصاتي، مولفه

و ساير اطالعات جانبي  ، اندكس نقشهراهنماي نقشه، جهت شمال
  هيه كننده، سال تهيه، روش توليد و ...شامل نام شركت ت

10-3  
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  فصل ششم: دستورالعمل كارتوگرافي
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گردد. لذا بـه منظـور نمـايش  ، خصوصيات كارتوگرافي عوارض منتقل نميGISافزار  در هنگام ورود اطالعات مكاني به نرم

سـازي محـيط نمايشـي عـوارض، بـا توجـه بـه  ي زيبا، مناسب و كاربر پسند، نياز بـه تهيـه دسـتورالعمل آمادهشكلعوارض به 

باشد. منظور از اين دسـتورالعمل، در راسـتاي هـدف فـوق، ارائـه دسـتورالعمل  مي GISافزار  ي كارتوگرافي خاص نرمها تيقابل

 .باشد يمصنعت برق  GISافزار  كارتوگرافي عوارض در نرم

هاي كـاربران سيسـتم  يكي از اهداف سيستم اطالعات مكاني، نمايش عوارض در يك قالب مناسب و بر اسـاس نيازمنـدي

شـوند بـه  هاي متفاوت نمـايش داده نمادها و پترنها، خطوط،  ه عوارض مختلف با رنگباشد. به همين منظور الزم است ك مي

طوري كه يك محيط نمايشي كاربر پسند ايجاد گردد و عوارض مختلف قابل شناسايي از يكديگر باشـند و در نهايـت سيسـتم 

خطي و سـطحي)، مشخصـات مربـوط بـه  اي، قابليت تجزيه و تحليل بصري بااليي داشته باشد. با توجه به نوع عوارض (نقطه

  گردند: عالئم به شرح ذيل مطرح مي

 اي: نوع سمبل، اندازة سمبل، رنگ سمبل و متن عوارض نقطه •

 عوارض خطي: نوع خط، ضخامت خط، رنگ خط و متن •

هاي الگو، رنگ و متن براي محدوده مربوط به عارضه سطحي و  ، ويژگي(pattern)عوارض سطحي: نوع الگو  •

 ضخامت خط و رنگ خط براي خط پيرامون محدوده  نوع خط،

صنعت برق در بخش انتقال  GIS افزار نرمدر  ها آن   در اين بخش شيوه كارتوگرافي عوارض و نمادهاي بكار رفته در نمايش 

صـنعت  GISي فاز مطالعاتي ها دستورالعمل. نحوه كارتوگرافي عوارض پايه در ويرايش اول مجموعه گردد يمارائه  توزيع فوقو 

ي بعدي تغييري در تعداد عوارض پايه ايجاد نشده است، لذا در ها ويرايشارائه شده است و در  توزيع فوقبرق در بخش انتقال و 

   اين قسمت فقط نمادهاي كارتوگرافي عوارض خاص صنعت برق آورده شده است.

مبنا قرار داده شده اسـت ولـي امكـان به عنوان  ArcGIS  افزار نرمالزم به توضيح است كه در تعريف سمبولوژي عوارض، 

  در اين بخش از دستورالعمل موارد ذيل مطرح گرديده است:ها وجود دارد.  افزار نرمتعريف سمبولوژي در ساير 

 ArcGIS  افزار نرمنحوه كارتوگرافي عوارض در  •

 ArcGISها و اسامي در  نحوه جايگذاري و تعيين ويژگي نوشته •

  ArcGISه تعريف سمبولوژي عوارض در محيط نحو •

طراحي و تكميل مشخصات نمايش كارتوگرافي عوارض به تفكيك عارضه (روش ترسيم و مشخصات نماد و يا  •

 سمبولوژي عارضه) 
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   ArcGISنحوه كارتوگرافي عوارض در محيط  -6-1

ي ها اليـه ، ابتـدا هـا آن   هـاي اطالعـاتي و تعيـين مشخصـات مربـوط بـه عالئـم  به منظور انجام كارتوگرافي بر روي اليه

  گيرد:  وارد نموده و سپس تنظيمات زير انجام مي ArcMAP را در محيط GIS Readyاطالعاتي

و گره) كليك راست كرده و گزينه  فيبرنوري، توزيع فوقبر روي اليه مورد نظر (مانند اليه ايستگاه انتقال و  •

Properties  را انتخاب نماييد. با انجام اين كار پنجرهLayer Properties  باز خواهد شد. در اين 1-6(شكل (

  كليك نماييد.  Symbologyپنجره بر روي گزينه 

توان مشخصات سمبولوژي  باز خواهد شد. در اين قسمت مي symbol selectorبا كليك بر روي سمبل، پنجره  •

و رنگ محدوده مربوط  (pattern)توان نوع الگو  نمونه براي عوارض سطحي مي عنوانعارضه را تعريف نمود. به 

 به عارضه سطحي و نوع خط، ضخامت خط و رنگ خط براي خط پيرامون محدوده را تنظيم كرد.

  
 Layer Propertiesدر پنجره  Symbology گزينه : 1-6 شكل

 

شوند كه معرف نوع سمبلي هستند كه براي عارضه  اشكالي ديده مي symbol selectorدر سمت چپ پنجره  •

اي، خطي و سطحي باشد، اين اشكال متفاوت خواهند بود. براي  شوند. بسته به اينكه نوع عارضه نقطه تعريف مي

سمبل انتخاب شده  Previewانتخاب سمبل مورد نظر آن را از قسمت سمت چپ انتخاب نماييد. در قسمت 

 شود.  نمايش داده مي

توان  شود و موارد مورد نياز را مي استفاده مي More Symbolهاي ديگر از گزينه  اضافه كردن سمبلجهت  •

شوند. براي انتخاب يك مجموعه دلخواه از  هاي قبلي اضافه مي ها به سمبل نمود. اين سمبل Addانتخاب يا 
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فعال نمود. براي ديدن  Categoryو در قسمت  Symbol selectorتوان آن را در باالي پنجره  ها، مي سمبل

 گردد.  انتخاب مي Allها،  ها از همه مجموعه همه سمبل

شود. با كليك بر روي آيكون مربوط به  رنگ عارضه تعيين مي Colorو در جلوي نام  Optionsدر قسمت  •

 More Colorsگردد.  ها نمايش داده خواهد شد. از پنجره رنگ مورد نظر انتخاب مي انتخاب رنگ، پنجره رنگ

  گذارد.  هاي بيشتري جهت انتخاب رنگ در اختيار مي گزينه

توان تغيير داد. براي چرخش سمبل حول  را مي Size، مقدار Optionsبه منظور تغيير اندازه سمبل در قسمت  •

توان سمبل انتخاب شده و همه تغييرات را با انتخاب  شود. مي وارد مي Angleزاويه مورد نظر در قسمت  مركز آن

ذخيره نمود تا در آينده سريعاً به آن دست يافته و امكان استفاده مجدد از آن  Categoryدر يك  Saveرمان ف

شود. براي تعيين جزئيات  استفاده مي Resetوجود داشته باشد. براي بازگشت به حالت اولية سمبل از گزينه

استفاد نمود. در نهايت براي اعمال تغييرات بر روي  Propertiesتوان از گزينه  ها مي تر مربوط به سمبل دقيق

  گردد.  كليك مي OKعوارض بر روي

اي  كه مشابه پنجره حالت نقطه Symbol Selectorاگر اليه اطالعاتي شامل عوارض خطي باشد، در پنجره  •

 استفاده نماييد.  Widthباشد، براي تغيير ضخامت خطوط از گزينه  مي

باشد. با اين تفاوت كه  اي و خطي مي هاي نقطه براي عوارض سطحي مشابه حالت Symbol Selectorپنجره  •

و يك رنگ براي مرز ناحيه در قسمت  Fill Colorبراي عوارض سطحي يك رنگ براي داخل ناحيه در قسمت 

Outline Color توان ضخامت مرز ناحيه را در قسمت  گردد. همچنين مي انتخاب ميOutline Width  تغيير

  داد.

توان انتخاب  هاي مختلفي را براي عوارض مي ) نمايشShow(قسمت  Layer Propertiesدر سمت چپ پنجره •

 نمود:

o Single symbol  از قسمتFeatures  يك سمبل ساده را براي كليه عوارض موجود در يك اليه اطالعاتي

 نمايد.  انتخاب مي

o  در يك فيلد (غالبا فيلد  ها آن   با توجه به مقادير اگر هدف اختصاص رنگ جداگانه به هر عارضه در يك اليه و

 Value Fieldگردد. در قسمت  انتخاب مي Categoriesاز قسمت  Unique valueمتني) باشد، گزينة 

گردد ( بطور مثال بر اساس نام يا  گردد، انتخاب مي ستوني كه بر اساس آن سمبولوژي (مثال رنگ) تعيين مي

گردد. سپس  ها انتخاب مي ، مجموعه رنگColor Scheme). در قسمت توزيع فوقظرفيت ايستگاه انتقال و 

يابند. براي حذف مجموعة  اختصاص مي شكلها مطابق  رنگ Add All Valuesبا انتخاب گزينه 
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 OKيا  Applyگردد. با كليك كردن بر روي  انتخاب مي Removeبندي، آن را انتخاب كرده و گزينه  رنگ

 توان مشاهده نمود. مي نتيجه تغييرات را

o هدف نمايش كارتوگرافي براساس چند قلم توصيفي باشد، از  اگرCategories  قسمتUnique Values, 

many fields ها  توان مبناي اختصاص رنگ گردد. تفاوت اين حالت با حالت قبل اين است كه مي انتخاب مي

توان به طور  ها مي داشت كه در تمام اين تقسيم بنديرا چند فيلد (حد اكثر سه فيلد) در نظر گرفت. بايد توجه 

قبل  شكلدلخواه رنگ يا سمبل اختصاص يافته را تغيير داد. بطور مثال در تقسيم بندي انجام گرفته در 

توان بر روي هر مستطيل رنگي كليك كرده و تغييرات الزم را بر روي آن اعمال نمود. در آخرين گزينه از  مي

categories  يعنيMatch to symbol in a style گردد. اما اين امكان  هاي قبلي عمل مي ، مشابه حالت

  ها استفاده شود.  هاي موجود به جاي مجموعه رنگ ها و سمبل وجود دارد كه از مجموعه پترن

o هاي رنگي از قسمت  جهت طبقه بندي عوارض به كالسShow ،Quantities  و سپسGraduated 

Colors د، سپس در قسمت را انتخاب كرFields  و جلوي نامValueبايست بر اساس آن  ، فيلدي كه مي

 Classesو جلوي نام  Classificationشود. در مرحله بعد، در قسمت  طبقه بندي صورت گيرد، انتخاب مي

) عوراض به AREAگردند ( بطور مثال هدف اين است كه بر اساس مساحت (فيلد  ها تعيين مي تعداد كالس

كليك كرده و در قسمت  Classifyكالس تقسيم شوند). براي انتخاب روش تقسيم بندي بر روي گزينه پنج 

Method گيرد.  روش دلخواه انتخاب گرديده و ساير تنظيمات الزم بر روي آن انجام مي  

o توجه به اي نشان داد كه با توان به جاي نشان دادن هر كالس با يك رنگ، آن را با يك سمبل نقطه مي 

تر خواهد بود. براي اين كار از قسمت  يا كوچك تر بزرگمقدار متناظر براي هر عارضه در يك فيلد اين سمبل 

Quantities ،Graduated symbols ها مشابه حالت قبل  را انتخاب كرده و فيلد مورد نظر و تعداد كالس

گردند.  ين سمبل تعيين ميتر بزرگاندازه كوچكترين و  Symbol size from toگردند. در قسمت  انتخاب مي

 Backgroundشود. براي تغيير رنگ زمينه از گزينه  انتخاب مي Templateسمبل گزينه  شكلبراي تغيير 

  .شود استفاده مي

o  در قسمتProportional symbol  ازQuantities هايي با  به تعداد مقادير مختلف يك فيلد، سمبل

در اين خصوص ابتدا فيلد مورد نظر انتخاب و سپس واحد اندازه گيري  يابد. هاي مختلف اختصاص مي اندازه

توان  وجود دارد كه به كمك آن مي Excludeاي به نام  گزينه گردد. همچنين  تعيين مي Unitدر قسمت 

 AREAرا نمايش داد، مثالً به كمك عبارت  ها آن   شروط يا محاسباتي بر روي فيلدها اعمال نمود و سپس 

   هستند نمايش داد. 100از  تر بزرگ ها آن   هايي را كه مساحت  توان تنها ناحيه مي 100<
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o  در آخرين گزينه از قسمتQuantities ،Dot Density شود  لحاظ شده است كه تنها در حالتي نمايان مي

هاي  گون پليتوان تفاوت در مقادير مختلف يك فيلد را در بين  ي باشند. در اين قسمت ميگون پليكه عوارض 

تواند اين باشد كه ميزان  ها مشاهده نمود. مثالً هدف مي گون پليموجود بصورت تراكم يكسري نقاط در داخل 

 Field Selectionبار كشاورزي در مراكز مصرف مختلف را با يك سري نقطه نمايش داد. ابتدا در قسمت 

گردد. در قسمت  موجود به سمت راست وارد مي فيلد يا فيلدهاي مورد نظر انتخاب شده و با استفاده از فلش

Densities اندازه نقاط با گزينه ،Dot Size  گزينه  با در سطح ها آن   و تعدادDot Value شوند. در  تعيين مي

نمايند. به كمك  ها و رنگ زمينه را انتخاب مي ويژگي خطوط اطراف ناحيه Backgroundقسمت 

Exclusion شوند.  راي مقادير ايجاد ميها يا شروطي ب محدوديت 

o چارت، موارد موجود در قسمت  جهت نمايشChart گيرند. اين نمايش موقعي كاربرد  مورد استفاده قرار مي

هاي انواع  توان نسبت باشد. در اين رابطه مي گون پليهاي دو يا سه فيلد در هر  دارد كه هدف نمايش نسبت

ا در هر دهستان يا مركز مصرف به عنوان مثال ذكر نمود. بارهاي كشاورزي، صنعتي، روستايي و شهري ر

شوند. در اين قسمت ابتدا فيلدهايي كه  اي ايجاد مي هاي دايره باشد كه به كمك آن چارت مي Pieاولين مورد 

گردند و سپس  انتخاب مي Field Selectionدر چارت نشان داده شوند، در قسمت  ها آن   بايست مقادير  مي

شوند. رنگ مربوط به مقادير و رنگ زمينه مشابه دفعات قبل قابل تغيير  به سمت راست منتقل مي اين فيلدها

 باشند.  مي

o ها  نوع ديگر از چارتBar/Column باشد با اين تفاوت  ها مي باشند. اين قسمت مشابه نوع قبلي از چارت مي

شود. نوع ديگر چارت،  به صورت ستوني است. يعني براي هر فيلد يك ستون نمايش داده مي ها آن   كه نمايش 

Stacked باشد كه تنها تفاوت آن با حالت  ميBar/Column  در اين است كه مقادير مربوط به فيلدها را بر

  دهد.  روي هم نشان مي

o  آخرين حالت نمايش يعنيMultiple Attributes باشد. قبلي مي هاي تركيبي از حالت 

   ArcGISها و اسامي در محيط  نحوه جايگذاري و تعيين ويژگي نوشته -6-2

هـاي اطالعـاتي)  ها (اليه ها و اسامي (برچسب) براي كمك به ارائه، دريافت و برداشت اطالعات مكاني از روي نقشه نوشته

هاي داخل متن نقشه، جهت ناميدن يك عارضه بوده و يا اعداد و مقاديري مربـوط بـه عارضـه را ارائـه  شود. نوشته استفاده مي

، ها آن   اي در مجاورت  دهند و معموالً توضيح و يا كلمات اضافي به همراه ندارند. بعنوان يك قاعده كلي، اسامي عوارض نقطه مي

بايسـت  گيرد. بطور كلي، اصول ذيل مي قرار مي ها آن   ض سطحي در داخل ، و اسامي عوارها آن   اسامي عوارض خطي در امتداد 

  ها و اسامي در نقشه رعايت گردند: در جايگذاري نوشته
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اي، خطي و سطحي، حفظ شود. اين تعلق بايد به طور قطعي و  تعلق كامل اسامي به عارضه مربوطه، اعم از نقطه •

  كاربر، منظور نهايي حاصل گردد.بدون اشتباه بوده، طوري كه با اولين مشاهده 

اي در باالي عارضه و موازي با كادر پاييني نقشه، اسامي عوارض خطي در باالي  بطوركلي، اسامي عوارض نقطه •

عارضه و در امتداد آن و اسامي عوارض سطحي در داخل آن و در صورتيكه فضاي كافي وجود نداشته باشد در 

 گيرند. رار ميباالي عارضه و موازي با كادر نقشه ق

 رعايت گردد. ها آن   ها و اسامي مربوط به عوارض خطي فاصله منطقي از  نوشتهگذاري   در امتداد •

آل آن  متناسب با جهت قرار گرفتن عوارض، در عوارض خطي و سطحي جبهه صحيح انتخاب گردد. البته ايده •

شته شوند. ليكن تامين اين شرايط مخصوصاً ها افقي و به موازت لبه پايين نقشه ثبت و نو است كه تمامي نوشته

 براي عوارض خطي و سطحي هميشه مقدور نيست.

ها و ارقام براي عوارض خطي و سطحي طوالني و كشيده و پيچيده، در فواصل منطقه، براي مراجعه سريع  نوشته •

 استفاده كننده تكرار شوند.

 رعايت گردد. ها آن   ها و تقاطع  عدم تداخل نوشته •

 ArcMAP را در محـيط GIS Readyي اطالعـاتي ها اليه به عوارض، ابتدا  (Label)ور اختصاص برچسب يا متنبه منظ

  گيرد:  انجام ميوارد نموده و سپس تنظيمات زير 

گزينه  Layer Propertiesدر پنجره شود. انتخاب مي Propertiesبر روي نام اليه كليك راست كرده و گزينه •

Label ) 2-6 شكلرا كليك نماييد.( 
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 Layer Propertiesدر پنجره  Labelگزينه  :2-6 شكل

شود. اختصاص دادن برچسب با دو روش  انتخاب مي Methodدهي برچسب مورد نظر در قسمت  روش اختصاص •

  گيرد:  زير انجام مي

o  .به هر عارضه موجود در اليه اطالعاتي يك برچسب اختصاص داده شود 

o  بندي نمود و به هر كالس يك برچسب اختصاص داد.  اليه اطالعاتي را كالسابتدا عوارض موجود در هر 

، فيلدي را كه Label Fieldگردد. در قسمت  روش اول يعني اختصاص يك برچسب به هر عارضه انتخاب مي •

، فونت، اندازه، رنگ و Text Symbolشود. در قسمت  ها اختصاص يابند، تعيين مي بايد بر اساس آن برچسب

  شوند. هاي مربوط به متن تنظيم مي مورد نظر و ساير ويژگيسمبل 

توان به كمك آن فيلدهاي ديگري نيز براي نمايش به فيلد اوليه  استفاده شود، مي Expressionاگر از گزينه  •

 .(Append)اضافه كرد 

 Placementگردند. در گزينه  هاي مربوط به بر چسب تعيين مي ، ساير ويژگيOther Optionsدر قسمت  •

Properties ها آن   ها و خارج يا داخل بودن  ها نسبت به عوارض (مانند جهت بر چسب نحوه قرار گيري برچسب 

، نحوه تغييرات متن، نسبت به تغييرات مقياس Scale Rageشوند. در قسمت  ) تعيين مي نسبت به عارضه و ... 

 شود. تعيين مي
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دد، پنجره مربوطه باز خواهد شد. در صورتيكه اليه انتخاب شده انتخاب گر Placement Propertiesاگر گزينه  •

انتخاب شود. در اين پنجره، در باال و در قسمت  Placementي باشد، در اين پنجره ابتدا گزينه گون پليبه صورت 

Polygon Settingsبصورت افقي از گزينة ها  ، براي نمايش برچسبAlways Horizontal شود. استفاده مي 

 فعال گردد.  Always Straightها در بيشترين طول ممكن عوارض قرار گيرند، گزينه  اينكه بر چسب براي •

 Tryهمچنين براي اينكه اولويت با حالت افقي باشد و در ساير موارد در طول عوارض قرار گيرند، گزينه  •

horizontal first, then straight گردد.  فعال مي 

 ها داخل عوارض قرار گيرند، تيك دار شود.  را براي اينكه برچسب Only place label inside polygonگزينه  •

هاي تكراري مشخص  ، نحوه برخورد با برچسبDuplicate Labelsيعني  Placementدر قسمت پايين گزينه  •

، براي اختصاص يك Remove duplicate labelsهاي تكراري گزينه  شود. براي حذف تمام برچسب مي

به هر قسمت از و براي اختصاص يك برچسب  Place one label per featureهر عارضه گزينه برچسب به 

  گردد. فعال مي part Place one label per featureهاي بزرگ) گزينه عارضه (براي عارضه

وزني تعيين  Label Weightشود. در قسمت اول آن يعني  انتخاب مي Conflict Detectionحال گزينه  •

هاي ديگر پوشانده شود.  هاي اليه هاي اين اليه توسط برچسپ كند تا چه حدي بر چسب كه مشخص ميشود  مي

 پوشاني كمتر خواهد بود.  هرچه اين وزن بيشتر باشد هم

هاي اين اليه و  توانند با برچسب شود كه عوارض اليه تا چه حد مي مشخص مي Feature Weightدر قسمت  •

 اي ديگر پوشانده شود. هرچه وزن كمتر باشد امكان همپوشاني بيشتر است.  اليه

ها جلوگيري كند.  گردد كه از نزديكي بيش از اندازه برچسب اي را تعيين مي محدوده Bufferدر قسمت آخر يعني  •

  شود. كليك مي OKپس از پايان تنظيمات بر روي 

نمايش داده خواهد  Placement Propertiesپنجره از  Placementدر صورتي كه عارضه خطي باشد گزينه  •

جهت قرار گيري برچسب مشخص مي  Orientationو در سمت چپ آن يعني  Line Settingشد. در قسمت 

و براي  Curve، براي حالت خميدهParallel، براي حالت موازي با عارضه Horizontalشود. براي جهت افقي 

 اب گردد. انتخ Perpendicularجهت قائم گزينه 

شود. اگر  محل قرار گيري برچسب نسبت به عارضه خطي تعيين مي Positionدر سمت راست يعني در قسمت  •

Above  انتخاب شود برچسب در باال، اگرOn the line  انتخاب شود برچسب روي عارضه و اگرBelow  انتخاب

 شود برچسب زير عارضه نمايش داده خواهد شد. 
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گردد كه برچسب در ابتدا، انتها و يا بهترين موقعيت ممكن قرار گيرد. ساير  ص ميمشخ Locationدر قسمت  •

  كليك مي شود. OKي است. در پايان بر روي گون پليها مشابه عارضه  قسمت

 خواهد بود.  Placement Propertiesاز پنجره  Placementاي باشد گزينه  در صورتي كه عارضه نقطه •

 شود. با انتخاب گزينه اي مشخص مي ها براي عوارض نقطه نحوه قرارگيري برچسب Point Settingsدر قسمت  •

Offset label horizontally around the point گيرد. حالت پيش فرض آن باال  برچسب حول نقطه قرار مي

 باشد كه قابل تغيير است. اي مي و سمت راست عارضه نقطه

 شود.  راي قرار گيري برچسب در باالي عارضه انتخاب ميب Place label on top of the pointگزينه  •

 Place label at specified angle براي اينكه برچسب با يك زاويه دلخواه نسبت به عارضه قرار گيرد، از گزينه •

 شود.  استفاده مي

 Place label at an angle specified by aبراي قرارگيري برچسب در يك زاويه برحسب يك فيلد از گزينه  •

field شود.  استفاده مي 

  كليك شود.  Applyدر پايان براي مشاهده تغييرات بر روي  •

فعال يا  Label Featuresها بر روي نام اليه كليك راست كرده و گزينه  براي فعال يا غير فعال كردن برچسب •

 گردد.  غير فعال مي

   ArcGISنحوه تعريف سمبولوژي عوارض در محيط  -6-3

شود. ايـن بخـش زمـاني  براي تعريف سمبولوژي عوارض استفاده مي ArcGISافزار  هاي نرم در اين قسمت از ديگر قابليت

هاي مورد نياز مربـوط بـه عـوارض  جهت تعريف سمبل ArcGIS  افزار نرمهاي موجود در  گيرد كه سمبل مورد استفاده قرار مي

هـاي  ها را خود تعريف نماييد. براي تعريـف سـمبل زم است تعدادي از سمبلصنعت برق كافي نبوده و كاربر ال GISموجود در 

  جديد بايستي مراحل ذيل انجام گيرد:

در ابتدا الزم است كه نمادهايي براي عوارض مختلف بر اساس جداول مربوط به شيوه نمايش كارتوگرافي عوارض  •

سازي گردند. فرمت و با نام مربوطه ذخيره رسيم شوندكه در بخش آتي ارائه شده است، در يك محيط گرافيكي ت

كيلو بايت) در نظر گرفته 2و با حجم پايين (هر فايل حدودً  Bit Mapنمادهاي گرافيكي به صورت سازي  ذخيره

   شوند. مي
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گردند.  اضافه مي Add Layerي مورد نياز با استفاده از آيكون ها اليه شده و  ArcMAP  افزار نرمابتدا وارد محيط  •

شود و  انتخاب مي Property، كليك راست كرده و گزينه ها اليه بر روي اليه مورد نظر در قسمت نمايش نام 

  گيريم. قرار مي Symbologyبر روي گزينه  Layer Propertyسپس در پنجره 

د. بر باز شو Selector Symbolگردد تا پنجره  حاوي نوع سمبول كليك مي شكلبر روي  Symbolدر قسمت  •

 باز شود. 3- 6 شكلمطابق  Symbol Property Editorكليك گردد تا پنجره  Propertiesروي گزينه 

، با توجه به اينكه اليه Typeو در بخش  Property، در قسمت Symbol Property Editorپنجره در  •

 گردد انتخاب مي اطالعاتي از چه نوع (نقطه اي، خطي، سطحي) باشد، يكي از موارد زير

o Picture Marker Symbolاي : براي الية عوارض نقطه 

o Picture Line Symbolبراي الية عوارض خطي : 

o Picture Fill Symbolبراي اليه عوارض سطحي : 

 

 
 Symbol Property Editor: پنجره 6-3 شكل

 Bitمحلي كه نماد عارضه در آن (با فرمت  Openو قرار گرفتن در پنجره  Pictureبا كليك بر روي آيكون •

Mapگردد. ) ذخيره سازي شده است، معرفي مي  

شود امكان تغيير زاويه، تغيير مقياس در جهت طولي و عرضي و تغيير  مشاهده مي 3- 6 شكلكه در  گونه همان •

 رنگ نماد انتخاب شده و امكاناتي ديگر در اين قسمت وجود دارد. 
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شود تا تغييرات اعمال  انتخاب مي OKنيز  Symbol Selectorشود و در پنجره  كليك مي OKدر پايان بر روي  •

  گردد.

 Style Managerروش ديگري نيز براي ايجاد سمبولوژي و اعمال آن بر روي عوارض وجود دارد و آن استفاده از قسـمت

ه و همچنين ايجاد و انتخاب يك سري جديد از باشد. در واقع در اين قسمت مديريت بر روي اشكال و نمادهاي مورد استفاد مي

  گيرد.  اشكال و نمادها مورد استفاده قرار مي

 Style Managerشده و سپس گزينه  Stylesوارد گزينه  Toolsاز منوي  ArcMAPدر اولين مرحله در محيط  •

 گشوده خواهد شد. Style Managerشود. با انجام اين كار پنجره  انتخاب مي

هاي موجود  كنيم و در گزينه كليك مي Stylesجديد، در اين پنجره بر روي گزينه  Styleك براي ايجاد ي •

Create New شود. مسير ذخيره سازي انتخاب ميStyle گردد. جديد وارد و ذخيره مي  

ايجاده شده  Style، فايل مربوط به Style Managerبه منظور معرفي نمادها و اشكال ابتدا در سمت چپ پنجره  •

، اسامي Style Managerگردد. با انجام اين عمل در قسمت مياني پنجره  Highlightگردد تا نام آن  انتخاب مي

  ، ظاهر خواهند شد.ها آن   مختلف مربوط به نمادها و اشكال و متناسب با كاربرد 

  د. يعني به صورت زير:شو در اين قسمت به منظور تعيين نماد مربوطه، با توجه به نوع عارضه عمل مي •

o Marker Symbolsاي : براي عوارض نقطه 

o Line Symbolsبراي عوارض خطي : 

o Fill Symbolsبراي عوارض سطحي : 

شود سپس بر روي آن  شود، يكي از موارد باال انتخاب مي اي كه نماد براي آن تعريف مي با توجه به نوع عارضه •

 Markerهاي  ود. با توجه به نوع سمبل يكي از گزينهش انتخاب مي Newگردد و گزينه  كليك راست مي

Symbols  ياLine Symbols  و ياFill Symbols باشد. با انتخاب اين گزينه پنجره  قابل انتخاب ميSymbol 

Property Editor گردد. باز مي 

و در  Property، در قسمت Symbol Property Editorكه پيشتر نيز توضيح داده شد در پنجره  گونه همان •

اي، خطي و سطحي ) باشد، انتخاب مي  ، گزينه موردنظر با توجه به اينكه سمبل از چه نوع ( نقطهTypeبخش 

 گردد.
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) ذخيره سازي شده است، معرفي Bit Mapمحلي كه نماد عارضه در آن (با فرمت  Openسپس در پنجره  •

ها و نمادهاي  توان سمبول شود. به همين ترتيب ميشود تا تغييرات ثبت  كليك مي OKگردد. در نهايت دكمه  مي

  ايجاد نمود.  Styleمورد نظر را در يك 

 More Symbolsباز شده باشد، از قسمت  Symbol Selectorدر صورتي كه براي يك اليه اطالعاتي پنجره  •

كه قبالً نيز  گونه همانرا اضافه و فعال نمود.  Style Managerهاي ايجاد شده در قسمت  توان سمبول مي

 توان به عوارض اختصاص داد. توضيح داده شد، سمبول مورد نظر را مي

   كارتوگرافي عوارض جداول مربوط به شيوه نمايش -4-6

، روش ترسيم و نحوه نمـايش عـوارض بـه ArcGISافزار  سازي محيط نمايشي عوارض در نرم به منظور تدوين نحوه آماده

ارائه شده است. مشخصات سمبولوژي عوارض (رنگ، ضخامت، نوع خط، اندازه، پتـرن و  1-6 تفكيك عارضه در جداول شماره

  افـزار نرماي، خطي و سطحي قابل تعريـف در  ...) ارائه شده در اين دستورالعمل با توجه به مشخصات سمبولوژي عوارض نقطه

ArcGIS ند:باش حاوي فيلدهاي اطالعاتي مختلفي به شرح ذيل ميجدول اين باشد.  مي  

ها به منظور معرفي  اين نام در لژاندر نقشه نام فارسي عارضه: در اين ستون نام فارسي عارضه ارائه شده است. •

 رود. مفهوم اليه به كار مي

دامنه : براي تعدادي از عوارض بر اساس دامنه يكي از اقالم توصيفي چند نماد تعريف شده است. در اين قسمت  •

 ضه ارائه شده است.مبناي تعريف كارتوگرافي عار

عارضه ارائه ) Outlineحاشيه (ضخامت )، نوع خط و RGBرنگ (ها  : در اين ستونمشخصات گرافيكي عارضه •

ها بيانگر ضخامت و رنگ به كار رفته در سمبل  اي، اين ستون شده است. در خصوص عوارض خطي و نقطه

ها بيانگر ضخامت و رنگ به كار  ستونباشد. در خصوص عوارض سطحي اين  طراحي شده براي اين عوارض مي

هاي متفاوت در  باشد. با توجه به لزوم استفاده از چندين رنگ با ضخامت رفته در خط پيرامون عارضه سطحي مي

 هاي تعريف شده در سمبل ارائه شده است. ها و ضخامت ها مشخصات رنگ طراحي يك سمبل، در اين ستون

كار رفته در پترن به )، نوع خط و ضخامت RGBرنگ ( ها بيانگر ستون: اين مشخصات گرافيكي نماد يا پترن •

كار رفته در به نوع خط و ضخامت سمبل  )،RGB) عوارض سطحي يا بيانگر رنگ (Fillطراحي شده براي متن (

 باشد.  مياي    طراحي شده عوارض نقطه )Symbolنماد (

  عارضه ترسيم گرديده است. شكل نماد : در اين ستون شكل و فرم نهايي نماد مربوط به •
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

            Solid 3  0  94  94   كشور
  

           Solid 2 135 0 11  محدوده عملياتي مركز ديسپاچينگ
  

            Solid 2 0 92 230  اي برق منطقه محدوده شركت
  

            Solid 2  0  94  94  استان
  

            Solid 2  0  95  163  محدوده شركت توزيع برق
  

            Solid 0,5 190 210 255   توزيع برق مديريتمحدوده 
  

            Solid 0,5  193  0  0  ناحيه
  

            Solid 0,5  193  193  0  مركز مصرف
  

            Solid 0,5  195  0  195    شهرستان
  

            Solid 0,5  95  95  0    بخش
  

            Solid 0,5  100  0  100  دهستان
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  1  12  255  0  0             شهرك صنعتي

 

  1  12  234  217  153            بزرگ كننده مصرف

  

  2  15  39  127  255              خارجي كننده مصرف

 

 نيروگاه

        Solid 0,5  0  0  133  سطحي
  

 نقطه اي
255  
0 

0  
0 

0  
255 

      12  

 

            Solid 0,5  0  133  133  واحد نيروگاه
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  0,5 8  0  0  0           گره

  
-Dash  110  110  110    تكه مسير زميني

Dot 
0,5            

            Solid 0,5  110  110  110    تكه مسير هوايي

 تكه مدار

400 KV 205  0  205  Solid 2           

230 KV  255  0  0  Solid 2           

132 KV  0  255  0  Solid 1           

63 KV  0  0  255  Solid 1           

  1  8  38  0  100            دكل

  

  1  8  38  0  100            نقاط مهم اسپن
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  1  10  0  115  220            سركابل

  

  1  10  0  115  220            مفصل كابل
  

  1  10  0  115  220       حوضچه روغن

  

  1  10  0  115  220            منهول

  

  ايستگاه انتقال وفوق توزيع
 (سطحي)

400 KV 205  0  205  Solid 2          
 

230 KV  255  0  0  Solid 2          
 

132 KV  0  255  0  Solid 1          
 

63 KV  0  0  255  Solid 1          
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  ايستگاه انتقال وفوق توزيع
 (نقطه اي)

400 KV 205  0  205  Solid 1 
205  
0 

0  
0 

255  
0 

15 0,5  

 

230 KV  255  0  0  Solid 1 
255  
0 

0  
0 

0  
0 

15 0,5  

 

132 KV  0  255  0  Solid 1 
0  
0 

255  
0 

0  
0 

12 0,5  
 

63 KV  0  0  255  Solid 1 
0  
0 

0  
0 

255  
0 

12 0,5  
 

            Solid 0,5  20  230  255    محدوده سوئيچ يارد
  

    ساختمان ايستگاه
0 0 0 Solid 1  127  159  255      

  
    تأسيسات بيروني تابلوها و

0  80  175  Solid 0,5  125  211  255      
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   ترانس قدرت

 

  0,5  8  0  0  0            ترانس جريان

 

  0,5  8  0  0  0            ترانس ولتاژ

 

  0,5  8  0  0  0            جريان - ترانس ولتاژ
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   ترانس زمين

 

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   ترانس كمكي

 

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   ترانس كمباين

 

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   راكتور

 

  0,5  8  0  0  0            سكسيونر
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  0,5  8  0  0  0            كليد قدرت

 

  0,5  8  0  0  0            برقگير

 

  0,5  8  0  0  0            فيوز فشار قوي

 

  0,5  8  0  0  0            الين تراپ

 

 باسبار
400 KV 205  0  205  Solid  2           

 

230 KV  205  0  0  Solid  2           
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

132 KV  205  110  0  Solid  2           
 

63 KV  205  205  0  Solid  2           
 

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   بانك خازن موازي

  

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   ديزل ژنراتور

  

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0   كمپانساتور سنكرون

  

  Solid 0,5  0  0  0  8  0,5  0  0  0  سلول توزيع
 



 PSPPN11/T3 :گزارشد ك

  پژوهشگاه نيرو

  مركز شبكه هوشمند برق و انرژي                   

  22/04/1399خ: تاري                          

  

 173

  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  Solid 0,5  0  0  0  10  0,5  0  0  0  گانتري

 
            Solid 0,5  110  110  110    هادي بين تجهيزات ايستگاه

            Solid  4  0  163  163    ايستگاه مخابراتي و اسكادا
  

  1  10  0  163  163            دكل مخابراتي

  

  1  10  0  163  163              بي تي اس
 

  1  10  0  163  163              ايستگاه تكراركننده

  

  لينك مخابرتي

زوج سيم 
 مخابراتي

0 255 0 Solid  1            
 

            Solid  1 255 178 115كانال 
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  استيجاري
            Dotted 1  193  193  0  وايرلس لن

ارتباط ماهواره 
  اي

0 0 0 Solid  1            
 

            Solid  1 255 115 223  بي سيم
 

            Solid  1 0 0 168  ماكروويو
 

            Solid  1 0 0 0  طيف گسترده
 

            Solid  1 0 0 0    فيبرنوري
 

  1  8  0  163  163              تجهيزات اكتيو فيبرنوري

  

  1  8  0  163  163            تقويت كننده نوري
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  GISافزار  نحوه نمايش عوارض خاص صنعت برق در نرم -1-6جدول 

  دامنه  نام عارضه
  يا پترن مشخصات گرافيكي نماد  مشخصات گرافيكي عارضه

  رنگ  نماد
  نوع خط

ضخامت 
  خط

  شماره رنگ
  اتدازه

ضخامت 
 R G  B R G  B  خط

  1  8  0  163  163            جوينت باكس
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  گيري نتيجه

رساني حين فعاليت روزانه بر ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني و دستورالعمل بهنگامها دستورالعملدر اين گزارش 

، ويرايش،  آوري جمعكارهاي عملي مناسب جهت توليد، ارائه راهتدوين و ارائه شده است.  اساس نسخه چهارم استاندارد

صنعت برق در بخش انتقال و  GISرساني و نمايش اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز  كنترل كيفيت، بهنگام

ي برق  ها شركتهاي اطالعاتي شركت توانير و  در مقياسهاي منتخب بر اساس شرايط كاربردي و نياز توزيع فوق

خروجي اين   ترين مهمشود.  مي ي اجرايي ايجاد پايگاه داده مكاني محسوبها دستورالعملجزء اهداف تدوين اي    منطقه

  باشد:مرحله از طرح شامل موارد ذيل مي

 اطالعات مكاني و توصيفي  آوري جمعبازنگري دستورالعمل توليد و  •

  هروزان فعاليت حين مكاني يها داده رسانيبهنگامبازنگري دستورالعمل  •

  GISبازنگري دستورالعمل ويرايش اطالعات مكاني و توصيفي جهت ورود به محيط  •

 بازنگري دستورالعمل كنترل كيفيت اطالعات مكاني و توصيفي  •

 بازنگري دستورالعمل نحوه نمايش اطالعات  •

و به صورت پايگاه داده  GISدر محيط  توزيع فوقي مكاني شبكه انتقال و ها دادهاستراتژي شركت توانير تحويل 

) و مطابق با ويرايش چهارم استاندارد پايگاه داده مكاني صنعت برق در بخش انتقال GeoDataBase(در قالب  مكاني

، بايستي با بهره گيري از GISي مهندسين مشاور و همچنين واحد متولي  ها شركت باشد.مي توزيع فوقو 

را ي مكاني شبكه برق ها داده، ويرايش، بهنگام سازي، كنترل كيفيت و نمايش ي تدوين شده فرايند توليدها دستورالعمل

 Fully Structuredي مكاني و توصيفي شبكه برق با ساختار كامل (ها دادهكليه با انجام اين امر،  پيگيري نمايند.

Dataشوند.  سازي مي ) توليد و ذخيره  
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  GPSتعيين موقعيت با استفاده از : كليات 1پيوست 
آيـد. از برداري زميني به شـمار مـيي نقشهها روشيكي از (GPS) اي جهاني سيستم تعيين موقعيت ماهواره

-مي توزيع فوقشبكه انتقال و رساني موقعيت مكاني آنجايي كه اين روش گزينه مناسبي براي برداشت و بهنگام

، نحـوه تعيـين موقعيـت بـا اسـتفاده از ايـن روش و انـواع GPSهاي ماهوارهباشد، لذا در اين فصل مشخصات 

  گردد.به اختصار ارائه مي GPSبرداري زميني با استفاده از سيستم ي نقشهها روش

GPS  آمريكا ابداع شد. هدف از به وجود آوردن اين سيستم، تعيين موقعيت ناوگان جنگي  وزارت دفاعتوسط

 : شده استنه روز در هر نقطه از جهان بود. اين سيستم از سه بخش تشكيل ارتش در هر زمان از شبا

 كنند. مي باشد كه سيگنال ارسالاز چند ماهواره مي شكلبخش فضايي كه مت •

 كند.  مي ها را كنترلبخش كنترل زميني كه موقعيت و سالمت ماهواره •

  		رود. مي موقعيت بكار گيردو براي تعيين مي كه در دست استفاده كننده قرار GPSگيرنده  •

 7يـا  6تايي به دور زمين در گردشند كه اين تعداد امكان ديده شـدن حـداقل  4مدار  6ماهواره در 24تعداد 

 بـا. كنـد مـي ارسـال را ييها سيگنال	سازد. هر ماهواره مي اي از زمين در هر زماني فراهمماهواره را در هر نقطه

گيرنـده و همچنـين محـل  )x،y،zو انجام يكسري پردازشها مختصات ( هاگيرنده توسط ها سيگنال اين دريافت

و براي سه ماهواره موقعيت مسطحاتي حداقل . براي تعيين شود مي تعيينسرعت گيرنده و زمان دقيق مشاهدات 

، هاي بيشترمشاهده تعداد ماهوارهتعيين موقعيت مسطحاتي و ارتفاعي حداقل چهار ماهواره بايستي در ديد باشند. 

  .دهد افزايش ميرا دقت تعيين موقعيت 

و اطالعات مربوط به موقعيـت  كنند را ارسال مي L2و  L1موج حامل شامل دو سيگنال  GPSهاي ماهواره

شده و ارسـال  بر روي امواج فوق مدوله Pو  C/A(پيغام ناوبري) و اطالعات مربوط به كدهاي  GPSايماهواره

. الزم به ذكـر در سطح زمين بايد فاصلهُ ماهواره تا نقطه مشخص شوداي    براي تعيين مختصات نقطه .گردند مي

ي ديگـري نيـز جهـت تعيـين ها سـيگنالي مذكور، ها سيگنالعالوه بر  GPSهاي است كه در برخي از گيرنده

  در زمينه برداشت اطالعات دو روش زير وجود دارد: اند.موقعيت بكار گرفته شده

  مطلق  عيين موقعيتت •

 ) DGPS: Differential GPS( تفاضلي تعيين موقعيت •

. در حال حاضر، با توجـه بـه گيرد ، انجام ميGPSتعيين موقعيت مطلق، با استفاده از مشاهدات يك گيرنده 

تفاضـلي تعيين موقعيت در مقابل، باشد.  متر مي 10تا  5، دقت تعيين موقعيت مطلق در حدود S/Aحذف خطاي 

شود و با توجه به وابستگي زيـاد خطـاي سيسـتماتيك در دو ايسـتگاه  ، با استفاده از دو گيرنده انجام مي)نسبي(
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عبارتنـد از؛ گردد. اين خطاهـا  مي GPSزميني، تفاضل مشاهدات در دو ايستگاه باعث حذف يا كاهش خطاهاي 

تروپوسفر، كه توسط اين روش به مقـدار  يونسفر و ريخطاي تأخ و ها رندهيگ ها و ماهوارهخطاهاي مداري، ساعت 

در حـد چنـد ، تعيين موقعيت نسـبي بـا دقـت بـااليي GPS رندهييابند. بنابراين با دو گ قابل توجهي كاهش مي

، روي يك نقطه مرجع با مختصات معلوم قرار گرفته و GPSدر اين روش، يك گيرنده  .رديپذ يانجام م سانتيمتر

با استفاده از مختصات معلوم نقطه مرجـع، محاسـبه شـده و بـه گيرنـده دوم  GPS يها يريگ تصحيحات اندازه

خود، موقعيت خود را با دقـت بـاال  يها يريگ اندازه يگردد. گيرنده دوم با اعمال اين تصحيحات بر رو ارسال مي

   .كند يتعيين م

وسـايل متحـرك د، براي تعيين موقعيت آني و نـاوبري با استفاده از كُ GPSتعيين موقعيت تفاضلي تكنيك 

پردازش اعمـال  صورت پسه صورت آني يا به تصحيحات تفاضلي يا ب ،در اين روش .گيرد قرار مياستفاده مورد 

تـوان  ارسـال كـرد. همچنـين مـي يا مخابراتي توان از طريق يك ارتباط راديويي شود. تصحيحات آني را مي مي

 يـاDifferential GPSتكنيـك  .قـرار داداسـتفاده  مـورد س پردازشبه صورت پو  ودهنم تصحيحات را ذخيره

DGPSدقـت تعيـين دهـد يتمام خطاهاي مشترك در دو گيرنده مرجع و متحرك را حذف كرده و يا كاهش م .

. در حالت تعيـين موقعيـت استمتر تا پنج در حدود يك ، C/Aد و با استفاده از كُ DGPSموقعيت آني با روش 

توان موقعيت گيرنده را با دقتـي در حـدود  ها، مي تفاضلي با استفاده از مشاهدات فاز حامل و انجام پس پردازش

   تعيين نمود. سانتيمتر

برداري و  به دو دسته كاربردي اصلي نقشـه ،GPSبا  يريگ موجود اندازه يها روش، 1-7شماره  شكلمطابق 

به دو صورت )، صورت آنيه ببراي كاربردهاي ناوبري (مختصات  يريگ اندازه يها روششوند.  ناوبري تقسيم مي

) انجـام DGPSمعـروف بـه ( دپـردازش مشـاهدات كُـو يا  د و فاز)پردازش مشاهدات فاز حامل (يا تلفيقي از كُ

گرفتـه و از نقطـه نظـر نحـوه مـورد بررسـي قـرار ، GPSتعيين موقعيت با مختلف  يها روششود. در ادامه  مي

  ردند.گ ي قابل دستيابي، با يكديگر مقايسه ميها دقتعملكرد و 

نقاط كنترل ژئودتيك در سطح مناطق وسيع  تعيين مختصاتاين روش بيشتر جهت : روش استاتيك  •

. از مزاياي اين روش دقت باالي گردد ي(همچون شبكه درجه يك و درجه صفر كشوري) استفاده م

نياز به زمان  ،گيري با استفاده از اين روش . جهت اندازه)ppm0,1ppm+1مختصات نقاط است (

(فاصله  Base-Lineكه اين زمان با افزايش طول ،باشد ي(بيش از يك ساعت) م يريگ طوالني اندازه

 .ابدي يافزايش م ,و ايستگاه مورد نظر) مبنابين ايستگاه 
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   GPSي مختلف تعيين موقعيت با استفاده از تكنيك ها روش -1- 7 شكل

طول بازهاي تر ( جهت تكثير نقاط ژئودتيك در سطح مناطق كوچك اين روش:  Rapid Staticروش  •

 )ppm0,1ppm+1( . دقت اين روش همانند روش استاتيك استگردد ي) استفاده مkm20از تر كوچك

زمان در اين روش نياز به زمان كمتري است. ، با اين تفاوت كه از لحاظ زمان انجام مشاهدات

 فركانسه بودن آن) ود(تك فركانسه يا  و نوع گيرنده Base-lineول ـمشاهدات نسبت مستقيم با ط

 min/kmجربيت از فرمول توان يم،  ههاي تك فركانس گيرنده دارد. براي انجام مشاهده با استفاده از

3+min5 دقيقه به مدت زمان مشاهدات اوليه اضافه  3(به ازاي هر كيلومتر فاصله  استفاده نمود

 . )شود يم

روي نقطه  مبنابدين صورت است كه گيرنده  روش،انجام مشاهده در اين :  STOP & GOروش  •

 دقيقه روي هر نقطه 2مدت ه ), ب Roverو گيرنده متحرك ( شود يصورت ثابت مستقر مه معلوم ب

 Initialize رفع ابهام و انجام عمليات بعد از گيرد ( مي قرار است مورد نظر كه مختصات آن نامعلوم

د سيگنال دريافتي از نباي، مسير حركت از يك نقطه تا نقطه بعداين روش، در  در ). ضمناً  نمودن

. اين روش جهت تكثير ماهواره دريافت گردد) 4بايست حداقل سيگنال  ها قطع شود ( همواره مي ماهواره

GPS positioning 

Kinematic 

Static 

Rapid Static 

Stop and Go  

Postprocessed Real time 

Differential Standalone 

Navigation Surveying 

Pseudokinematic 

Pseudorange 

(DGPS) 

Carrier phase 
(RTK) 

Standalone Differential 
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 گيري تعداد زيادي نقاط و براي حالتي كه نياز به اندازه شود ياستفاده م محدودنقاط در مناطق باز و 

  باشد.  مي) ppm1cm+1( دقت اين روش مناسب است. ،هم وجود داشته باشد نزديك به

. در باشد يدر حال حركت متعيين موقعيت  ،اين روش چنانچه از نام آن پيداست : Kinematicروش  •

. دينما ياطالعات م ثبتروش كينماتيك ابتدا گيرنده رفرنس بر روي نقطه معلوم قرار گرفته و شروع به 

گيرنده  ،Initialization يها روشاز با استفاده از يكي  ،گيرنده متحركبعد از رفع ابهام در فاز سپس 

. باشد يحركت نموده و مختصات لحظه به لحظه آن پس از پردازش اطالعات قابل دستيابي م تواند يم

 ثبتمختلفي جهت  يها روش ،مختلف يها رندهيدر گ ،در اينجا براي دستيابي به مختصات نقاط خاص

كه اين . باشد يم 1cm+1ppmمختصات نقطه معيني در حين حركت تعبيه شده است. دقت اين روش 

كند.  مي ثبترا  دقت براي نقاطي است كه گيرنده بر روي آن نقطه بطور كامل ايستاده و مختصات آن

. ابدي يلذكر كاهش ما دقت فوق ،با افزايش سرعت گيرنده و در حين حركت با توجه به سرعت گيرنده

تكنيك مورد استفاده  با توجه به نوع Initializationموبايل جهت  رندهيزمان استقرار گ

  .كند يتفاوت م hour 0,5تا  sec 30از  ، Initializeجهت

 ،دست آمدهه اين روش از لحاظ زمان انجام مشاهده و دقت مختصات ب:  Pseudo Kinematicروش  •

طريقه انجام مشاهدات در اين روش بدين صورت است كه گيرنده  .است STOP & GOمشابه روش 

و پس از انجام عمليات رفع ابهام در فاز، با  گيرد صورت ثابت قرار ميه رفرنس بر روي نقطه معلوم ب

كه  گيرنده متحرك روي نقاط مورد نظر، Initializationي موجود ها كيتكناستفاده از يكي از 

. گردد يدقيقه مشاهده انجام م 2از نقاط بر روي هر كدام  ويابد  استقرار ميست ا مختصات آن نامعلوم

تواند در فاصله بين  در اين است كه در اين روش گيرنده مي STOP & GOتفاوت اين روش با روش 

از  ،گيري آخرين نقطه يك بار ديگر بايستي روي نقاط مورد نظر دو نقطه خاموش شود. اما پس از اندازه

  مستقر شود. ا، ابتد

ي تعيين موقعيت آني ها روش: ) Positioning Methods Real Timeآني ( ي تعيين موقعيتها روش •

. رديگ يمانجام  WideArea DGPS و RTK ،DGPSبه سه روش كلي  GPSي ها رندهيگبه كمك 

 .رديگ يمبه تفصيل بيان  ها روشدر ادامه اين 

o  روشRTK (Real Time Kinematic)  پردازش از  اين روش همانند روش كينماتيك: در

پس از انجام  Kinematicبا اين تفاوت كه در روش گردد  استفاده مي مشاهدات فاز حامل

آوري شده در گيرنده رفرنس و موبايل در داخل كامپيوتر تخليه گشته  اطالعات جمع ،مشاهدات

اين عمل  ،RTK در روش آيد. اما دست ميه مختصات نقاط ب ،پردازش اطالعاتپس و پس از 
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 ،در ايستگاه رفرنس  . بدين صورت كه تصحيحات محاسبه شدهرديپذ يصورت آني انجام مه ب

و گيرنده موبايل پس از دريافت  شود يبا استفاده از امواج راديويي براي گيرنده موبايل ارسال م

محاسبه  يمختصات نهايي را به صورت آن ،به مشاهدات خود ها آن   تصحيحات و اعمال 

عامل  نيتر بزرگ .باشد يم )،ppm1cm+1. دقت اين روش همانند روش كينماتيك (دينما يم

 ،موجود يها رندهيباشد. در گ ارسال و دريافت تصحيحات راديويي مي ،محدود كننده اين روش

و به صورت ديد  km 10 ميدمستقيرد راديويي در مناطق غيرشهري و به صورت دبيشترين بُ

. زمان انجام باشد يم km 2 -1 ،ميرمستقيو در مناطق شهري و با ديد غ km 5غيرمستقيم 

كه اين زمان  ،دستگاه اهميت دارد (Initialization) رفع ابهام مشاهدات تنها در مدت زمان

هاي دو  در گيرنده ودقيقه  km10، 10اي تك فركانس براي فواصل كمتر از ه در گيرنده

نقاط مختصات  تعيين و ثبتدقيقه است. براي  2 كمتر از ،براي همين فاصله و فركانس

  كافي است.  ،اطالعات ثبتزماني در حد يك استقرار مناسب و فشار دادن دكمه  ،مجهول

o وش رDGPS  به علت :Real time الزم است. ارسال و دريافت تصحيحات  ،بودن اين روش

پردازش اطالعات در ايستگاه  طبيعتاً  و گردد يد ارسال مات كُتنها تصحيح ،البته در اين روش

وجود ندارد.  Initializationبه  يد بوده و لذا نيازاساس پردازش اطالعات كُ  موبايل نيز بر

  . باشد يمm 5-1، دصورت آني است و دقت مشاهدات با استفاده از كُ ه زمان انجام مشاهده ب

o برداري عوارض با استفاده از  جهت نقشه ،الذكر با توجه به موارد فوقGPS،  نياز  ييها روشبه

 ،فوق يها روش بين از .زمان كمتري جهت انجام مشاهده نياز داشته باشدبه داريم كه 

، نسبت به DGPS روشلبته ا ،باشند يداراي اين برتري م DGPS ،RTK ،Kinematicروش

نياز به پردازش به علت  Kinematic. در روش باشد يمدو روش ديگر داراي دقت كمتري 

كه در حين اجراي عمليات  در برخي موارد Initializationاز بين رفتن به  ، با توجهبعدي

بوده و در هنگام پس پردازش اطالعات، وجود آن قابل قابل تشخيص نبرداشت نقاط، 

م است تا ، الزشود مي  موجب عدم پردازش نقاط برداشت شدهتشخيص خواهد بود و اين امر 

   تكرار گردد. مجدداًي صورت گرفته، ها برداشتتعدادي از 

o وش رWideArea DGPS  :توسعه يافته روش ك نياين تكDGPS  از  شكلمتباشد كه  مي

كه از لحاظ جغرافيايي پوشش جهاني  استتعدادي نقاط مرجع در سطح دنيا با مختصات معلوم 

هاي مرجع  ايستگاهدر اين روش،  اند. را ايجاد كرده DGPSمخابره تصحيحات محاسبه و براي 

از تمام  ها دادهدر مركز،  و كنند تصحيحات محاسبه شده را به مركز كنترل ارسال مي

مخابراتي  يها و سپس به ماهواره شود يتست م ها آن   مرجع دريافت و صحت  يها ايستگاه
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كه توانايي  ييها رندهيكنند و گ رسال ميها اين تصحيحات را به زمين ا . ماهوارهگردد يارسال م

 توانند ياين اطالعات را داشته باشند، قادر به دريافت تصحيحات خواهند بود و م يآشكارساز

 توان يم ،اين تكنيكبا استفاده از  مختصات تصحيح شده خود را بصورت آني محاسبه كنند.

استفاده از اين  يها تيمز .ودين نممتر تعي 2تا  1صورت آني و با دقت ه موقعيت هر عارضه را ب

  تكنيك عبارت است از:

  در هر مكان از جهان دريافت تصحيحات در هر زمان و �

  قابليت اعتماد و اطمينان بسيار باالي تصحيحات  �

  كنندگان، به داشتن يك نقطه كنترل زميني با مختصات دقيق معلوم عدم نياز استفاده �

و در نتيجه امكان انجام  يا مشاهدات ماهواره يعدم نياز به انجام پس پردازش بر رو �
 تعيين موقعيت دقيق به صورت آني.
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با استفاده از  ي مكانيها دادهتوليد  كليات: 2پيوست 

  سنجش از دور
ها بوده كه اين اطالعات بـر اثـر سنجش از دور علم و فناوري بدست آوردن اطالعات در مورد اشياء و پديده

هـا و اشـياء ندارنـد. ي جمع آوري شده از طريق ابزاري است كه هيچ تماسي با آن پديدهها دادهپردازش و آناليز 

اديومتريكي و زماني متنوع، امكان تهيه تصاوير ر هاي مكاني، طيفي، با قدرت تفكيك ،هاي مختلف وجود ماهواره

از دور به عنوان يك منبع  نجشمناسب از هر نقطه از سطح زمين را فراهم نموده است. از اينرو در عصر حاضر س

  كاربردي و موضوعي مختلف مطرح مي باشد.  هاي نقشهرساني و بهنگامآوري اطالعات براي تهيه  مهم جمع

-قدرت تفكيك فضايي پـايين دارايبرداري هوايي،  تصاوير حاصل از عكس با مقايسهاي در  ماهواره ويراتص

ي هـامـاهواره پرتـاببـا  و در تكنولوژي سنجش از دور ت گرفتهصورهاي پيشرفت باباشند. اما امروزه  تري مي

متر و يا  0,5تفكيك فضايي  قدرتي با اارائه تصاوير ماهواره باال،سنجش از دور با قدرت تفكيك فضايي خيلي 

  شده است. پذير، امكان از آن بهتر

اي در كشـورهاي مختلـف  گستردههاي توپوگرافي به طور اي براي بازنگري نقشه استفاده از تصاوير ماهواره

اي به منظور تهيه توان از تصاوير ماهوارهباشد. امروزه با پيشرفت تكنولوژي سنجش از دور، مي جهان معمول مي

رساني و تكميل اي در بهنگاماز تصاوير ماهواره هاي بزرگ مقياس نيز استفاده نمود. استفادهرساني نقشهو بهنگام

  :باشندمزاياي زير مي  داراي ،ايبسيار مفيد مي باشد. تصاوير ماهواره توزيع فوقنتقال و ي مكاني شبكه اها داده

  پوشاند. مي راوسيعي  منطقه •

  .داردمنطقه مورد نظر وجود  از تكراري تصاويرتهيه  امكان •

از عوارض  ييفك ارزيابي تواناند، مييي كه از نظر راديومتريكي كاليبره شدههاسنجندهاستفاده از  با •

 .زمين انجام داد

) از سطح زمين را Hyper Spectral) و فرا طيفي (Multi Spectralبرداري چند طيفي (قابليت تصوير •

  باشند.دارا مي

 .مي باشند كمتري هزينه دارايطور نسبي  به •

اي و مـاهوارهمرجـع شناسـايي انـواع تصـاوير  به منظور استفاده از اين روش در تهيه و توليد اطالعات مكان

هـا ، جهت شناسايي پتانسيل هر كدام در توليد نقشهها آن   از قبيل قدرت تفكيك مكاني  ها آن   بررسي خصوصيات 
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 مختلـف، اي هاي تصـاوير مـاهوارهبه بررسي قابليت ،در ادامه، به طور خالصهو اطالعات مكاني ضروري است. 

  شود.پرداخته مي

  ي اانواع مختلف تصاوير ماهواره

  شود.مياختصار ارائه به  مختلف اي هاي تصاوير ماهوارهقابليتدر اين قسمت 

(با قدرت تفكيك مكاني  Panاين ماهواره مجهز به سه سنجنده : IRS – 1C/1Dاي تصاوير ماهواره  •

) و SWIRمتر در مد  5/70و  VNIR متر در مد 5/23(با قدرت تفكيك مكاني  LISSIIIمتر)،  8/5

WIFS  برداري استريو، توجه به دارا بودن قابليت تصوير باباشد.  متر) مي 188قدرت تفكيك مكاني (با

از نقطه نظر هندسي  و بعدي با استفاده از تصاوير اين ماهواره وجود دارد امكان استخراج اطالعات سه

  ند.باشسب ميمنا 1:25،000 مقياس با هاي نقشه توليد جهت IRS-1C/1DPan اي تصاوير ماهواره

(با قدرت تفكيك مكاني  Panchromaticداراي دو سنجندهاين ماهواره :  SPOTاي تصاوير ماهواره •

باشد. امكان استخراج اطالعات  متر) مي 20(با قدرت تفكيك مكاني  Multispectralمتر) و  10

هاي  آن براي تهيه نقشه Pan توان از تصاويرمي بعدي با استفاده از تصاوير اين ماهواره وجود دارد و سه

كه اخيرا در مدار قرار گرفته   SPOT 5ماهواره   Panتصاوير  استفاده كرد. 000،1:50خطي با مقياس

متر  5تفكيك مكاني  متر و تصاوير چند طيفي آن، داراي قدرت 5/2است، داراي قدرت تفكيك مكاني 

  باشند. مي

 رود و هاي منابع زميني به شمار ميترين ماهوارهاين ماهواره از مهم:  Landsatتصاوير ماهواره اي  •

متر)  80(با قدرت تفكيك مكاني  MSSمتر) و  30(با قدرت تفكيك مكاني  TM داراي دو سنجنده

 +ETMداراي سنجنده  Landsat هاي آخرين ماهواره از سري ماهوارهبه عنوان  Landsat7. باشدمي

باشد، با اين تفاوت كه  ميقابليت تصوير برداري در هفت باند طيفي داراي  TMسنجنده  مشابهكه است 

عالوه بر  متر است و 60متر، داراي قدرت تفكيك  120در باند مادون قرمز خود به جاي قدرت تفكيك 

و تصوير برداري چند طيفي با متر  15قابليت تصويربرداري سياه و سفيد با قدرت تفكيك مكاني  ،ناي

 .باشدرا دارا ميمتر  30يقدرت تفكيك مكان

باشد كه در دسامبر مي TERRAبر روي ماهواره  ASTERسنجنده :  TERRA ايتصاوير ماهواره •

باشد. اين سنجنده قابليت برداري ميباند تصوير 14اين سنجنده داراي  به فضا پرتاب گرديد. 1999سال 

متر) و  30طيفي (با قدرت تفكيك متر) و چند 15قدرت تفكيك مكاني  اخذ تصاوير پانكروماتيك (با

برداري استريو را همچنين اين سنجنده قابليت تصوير متر) را دارد. 90حرارتي (با قدرت تفكيك مكاني 

تواند جايگزين خوبي براي كاربردهاي مي Landsatباشد. اين سنجنده، با توجه به از كار افتادن دارا مي

  منابع طبيعي باشد.
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در هر شرايط آب و را اين ماهواره قابليت تصويربرداري رادار : RADARSATاي تصاوير ماهواره •

تا  10كنند. اين ماهواره قادر است تا تصاويري با قدرت تفكيك مكاني  مي هوايي و در شب و روز فراهم

  باشد.مي نيز متر تهيه نمايد و داراي قابليت تهيه تصاوير استريو 100

هاي برداري، نسل جديد ماهوارههاي تصوير اين سيستم: Hyper Spectralبرداري هاي تصوير سيستم •

(بيش از صد باند طيفي) برداري هستند كه قادر به دريافت محدوده وسيعي از باندهاي طيفي تصوير

هاي  ، تهيه نقشهشناسي ي متنوع زمين ها فعاليتها كاربرد وسيعي در باشند و تصاوير اين ماهواره مي

 NEMO، ،Lewisهاي توان به ماهواره ها مي اند. از جمله اين سيستم  كرده  پيدا پوششي و ...

،Hyperion، ARIES-1 Orbview-4 اشاره نمود. …و 

 5اند و تاكنون  شده يو طراح جاديا اروپا هيتوسط اتحادها  اين ماهواره Sentinel: يسر يها ماهواره •

پرتاب شد و به  2014ها در سال  اين ماهواره . سري اولها به فضا پرتاب شده است ماهواره نياز ا يسر

متري  400متري و پوشش  5دهند. اين ماهواره با قدرت تفكيك  صورت راداري تصويربرداري انجام مي

 ليماهواره باعث تحو نيقطبش دوگانه ا تيبودن آن و قابل يمدار قطبدهد.  تصويربرداري انجام مي

شده  يطراح يا به گونه نيماهواره همچن نيا شده است. ينيزم يها ستگاهيها از ماهواره به ا داده عيسر

از جمله مناطق  نياز تمام مناطق كره زم يبردار ريبدون وقفه تصو ياتيحالت عمل كياست تا در 

سري دوم ماهواره در  در سطح كالن را انجام دهد. يانوسيحمل و نقل و پوشش اق يها راه ،يساحل

هاي بعد سري چهارم و پنجم ماهواره پرتاب شد. اين  باند پرتاب شد و در سال 13با  2015سال 

مطالعات  بسته درياها، پايش مناطق يخ پشتيباني امدادرساني، ها به بررسي مخاطرات زميني، ماهواره

   پردازند. و پايش آلودگي هوا مي مربوط به كاربري اراضي و پوشش زمين، نظارت بر جو زمين و اتمسفر

  ايهاي ماهوارهپتانسيل تهيه نقشه از انواع سنجنده

مورد نظر مانند ارتفاع و قدرت تفكيـك مكـاني  اي با توجه به خصوصيات ماهوارههر كدام از تصاوير ماهواره

مقياس از طرف ديگر، باعـث ها از يك طرف و هزينه و زمان توليد نقشه در يك اين ماهواره مربوط به سنجنده

در يك مقياس خاص، بكار گرفته شوند. در  اي جهت توليد نقشه و اطالعات مكانيگرديده كه هر تصوير ماهواره

  ارائه شده است.  ها آن   اي و پتانسيل تهيه نقشه از هاي ماهوارهدقت انواع سنجنده 1-7جدول 
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  ايبا استفاده از تصاوير ماهواره : پتانسيل تهيه نقشه1-7 جدول

 نام ماهواره
قدرت تفكيك 

 طيفي

قدرت 
تفكيك 

 مكاني (متر)

قدرت تفكيك 
 راديومتريكي

امكان استخراج 
 بعدي سه اطالعات

ين تر بزرگ
مقياس نقشه 
  قابل توليد

Landsat7 
 1:75,000 ندارد بيتي 8  15 سياه و سفيد 

 1:100,000 ندارد بيتي 8  30  چند طيفي

SPOT 
 1:50,000 دارد بيتي 8  10 سياه و سفيد 

 1:25,000 دارد بيتي 8  5  چند طيفي

IRS-1C/1D 
 8/5 سياه و سفيد 

 دارد بيتي 8
1:25,000 

  1:100,000 5/23  چند طيفي

Aster 
 1:75,000 دارد بيتي 8  15  پانكروماتيك 

 1:100,000 دارد بيتي 8  30  چند طيفي 

Hyperion 

   30 سياه و سفيد 
باند  220 1:100,000 - بيتي 12

  طيفي
30   

ARIES-1 

   10 سياه و سفيد 
باند  105 1:50,000 دارد  -

  طيفي
30   

NEOM 

  5 سياه و سفيد 
 -  بيتي 11

1:20,000 

باند  200
  طيفي

 1:200,000   60تا  30

Sentinel 
  5  سياه و سفيد

 ندارد  بيتي 12
1:20,000  

  1:200,000  60تا  20  طيفيچند 
  

  اي اهوارهتصاوير مروش توليد نقشه از 

بايست در ابتدا، يكسري عمليات بازسازي تصوير، انجام شود. بـه  اي، مي به منظور استفاده از تصاوير ماهواره

 طوركلي مجموعه عملياتي كه از مرحله اخذ تصوير تا استخراج عوارض الزم است صورت گيرد، به صـورت زيـر

  باشند: مي

ها، قابليتهاي مختلف در اين مرحله با توجه به دقت مسطحاتي و ارتفاعي نقشه:  اياخذ تصاوير ماهواره •

گردد. ها، هزينه تهيه تصوير و امكان دسترسي به تصاوير ابتدا سنجنده مورد نظر انتخاب ميسنجنده

كه تصاوير داراي باالترين گردند اي تعيين ميسپس مشخصات فني نحوه تصوير برداري به گونه
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استحكام هندسي و كمترين خطاي راديومتريك باشند. عالوه بر اين محدوده مورد تقاضا جهت 

تصويربرداري و نوع محصول از نقطه نظر اينكه چه پردازشهايي بر روي تصاوير خام صورت پذيرفته 

  گردد.باشد در اين مرحله تعيين مي

ي مورد نياز، بايستي اين تصاوير آماده براي پردازش و ها دادهپس از اخذ :  تصحيح راديومتريكي •

، تصحيح راديومتريكي تصاوير ها دادهاستخراج اطالعات مورد نياز شوند. اولين قسمت از آماده سازي 

  باشد:مي باشد. تصحيح راديومتريكي تصاوير شامل موارد ذيل مي

o  تصحيح خطاهايDropline  وStriping  روي يك تصوير رقومي شامل قرائت: اين خطاها بر-

  در طول ثبت يا انتقال اطالعات ظاهر مي ها دادههاي نادرست درجات خاكستري يا از دست دادن 

سنجي، اين نوع خطاها به راحتي قابل  باشند. بر خالف اعوجاجات هندسي و ديگر نوسانات تابش

صحيح اين نوع خطاها وجود دارد هاي مختلف سنجش از دور قابليت ت افزار نرمشناسايي است. در 

اي، تصحيح اين نوع خطاها را نيز درخواست توان در زمان سفارش تصوير ماهوارههمچنين مي

  نمود. 

o اي تصحيح زاويه تابش خورشيد و اثر اتمسفر : اين تصحيحات بايستي بر روي تصوير ماهواره

د و نوردهي وايي, هندسه ديوهط به يك شئ، با تغييرات وضعيت آباعمال گردد. تشعشع مربو

هاي هاي جبران تفاوتتواند بصورت سنجي مي كند. تصحيحات تابشصحنه تصوير، تغيير مي

 فصلي و جبران پراكندگي حاصل از گرد وغبار، انجام گيرد.

به منظور باال بردن كنتراست تصوير نياز است كه در اين مرحله مجموعه :  سازي و بهبود تصويربارز •

بارزسازي بر روي تصاوير صورت گيرد تا عوارض به نحو احسن از يكديگر متمايز و تشخيص عمليات 

هاي زوج تصاوير بر همديگر منطبق گردند. پس از انجام بارزسازي و بهبود داده شوند و هيستوگرام

صوير يابي و تهيه تي نظير انتخاب نقاط كنترل، تناظرهايكنتراست تصاوير، از اين تصاوير جهت عمليات

  توان استفاده نمود.ارتو مي

اي و همچنين انجام تصحيحات  براي مكان مرجع نمودن تصاوير ماهواره: تعيين مختصات نقاط كنترل  •

هندسي مورد نياز، الزم است نقاط كنترل مورد نياز با توزيع مناسب بر روي تصوير كه امكان تعيين 

 GPSبرداري زميني كالسيك، استفاده از  از قبيل؛ نقشهي دقيقتر (ها روشبا استفاده از  ها آن   مختصات 

هاي مختصات دار موجود) وجود دارد، تعيين و مشخص گردند و سپس مختصات  و يا استفاده از نقشه

خواهد توليد شود، استخراج گردد. دقت انجام تصحيح  اي كه مي با توجه به مقياس نقشه ها آن   دقيق 
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دن بايستي دقت مورد درخواست را با توجه به مقياس نقشه مورد نظر هندسي و عمليات زمين مرجع نمو

  برآورد نمايد.

بايست خطاهاي هندسي را شناسايي  به منظور تصحيح خطاهاي هندسي، ابتدا مي: تصحيح هندسي •

راي تبديل مختصات از سيستم تصويربرداري به سيستم زميني و همچنين حذف خطاهاي موجود بكرد. 

تواند بصورت دو بعدي و باشد. مدلهاي رياضي مورد استفاده، ميهاي رياضي نياز ميدر تصوير به مدل

توان از هر كدام اين معادالت سه بعدي باشد و بسته به نوع كاربردهاي مسطحاتي يا سه بعدي مي

اضي بهينه استفاده نمود. در اين مرحله پس از آماده سازي تصاوير و معرفي نقاط كنترل، يك مدل ري

گردد. در حالتي كه برداري و دقت مورد نياز انتخاب و به تصوير اعمال ميتوجه به نحوه تصوير با

هاي توان با استفاده از تصاوير پوشش دار و بكارگيري مدلتصاوير بصورت استريو اخذ شده باشد، مي

) را با DSM(اي استخراج نمود و مدل رقومي سطح سه بعدي، اطالعات سه بعدي را از تصاوير ماهواره

  توجه به پارامترهاي دقت ارتفاعي و نوع توپوگرافي منطقه بطور اتوماتيك تهيه نمود. 

- اي، با استفاده از ابزار متنوعي كه در سيستم پس از تصحيح هندسي تصاوير ماهواره:  استخراج عوارض •

عوارض مختلف، توان نسبت به استخراج و ترسيم  باشد، مي هاي پردازش تصاوير رقومي موجود مي

ها، بر اساس شناسايي و تشخيص عوارض يا رساني نقشهد. قسمت اعظم كار توليد و به روزاقدام نمو

ها و تصاوير، كار زميني براي باشد. بعد از تفسير چشمي عكسها بر روي سطح زمين ميايش پديدهنم

ربري ها (مثل كاپديده آوري اطالعات توصيفي در موردها و جمعتكميل نمودن كار و پر كردن گپ

باشد ولي مقدار و كيفيت آن بستگي به باشد. كار زميني اغلب الزم ميوضع موجود) الزم و ضروري مي

د. انتخاب بهترين مقدار اطالعات درخواستي و ميزان اطالعات استخراج شده از تصوير و نوع تصوير دار

و هزينه انجام كارهاي زميني را بر قرار نمايد. تواند يك تعادل بين هزينه تهيه تصوير منبع تصويري مي

  باشد:توان بصورت زير بيان نمود كه شامل مراحل زير ميراحل مختلف تفسير يك تصوير را ميم

o  كشف(Detection)  مشاهده يك شئ بدون تشخيص آن، به عنوان مثال، يك پديده خطي سفيد

  در يك گوشه تصوير.

o  تشخيص(Recognition) ردادن يك شناسه از يك جسم در داخل يك كالس از توانايي قرا

 باشد. پديده خطي سفيد، يك رودخانه مي عوارض، مثالً 

o  شناسايي(Identification)  توانايي دقيق قراردادن يك شناسه از يك جسم در داخل يك زير

 باشد. مي كالس (نوع عارضه مربوط)، مثالً نوع راه (آسفالته، شوسه و يا جيپ رو )
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دنبال تفسير عوارض الزم است اين عوارض ترسيم گردند. پس از ترسيم عوارض مختلف موجود در به 

سازي، ويرايش و كارتوگرافي  بندي، گويا اي، مجموعه عمليات مورد نياز جهت شيت تصاوير ماهواره

  پذيرد. ها صورت مي نقشه

استاندارد پايگاه داده با توجه به  در اين مرحله، دقت محصوالت نهايي و نقشه توليد شده:  كنترل كيفيت •

گيرند، كه با توجه به نوع مورد كنترل و ارزيابي قرار مي توزيع فوقمكاني صنعت برق در بخش انتقال و 

شود. اين امر با همپوشاني و انطباق نقشه  مي ي مختلفي براي كنترل كيفيت استفادهها روشنقشه از 

موجود منطقه هاي  تعدادي نقاط كنترل مستخرج از نقشه تهيه شده با يك داده مرجع مناسب (مانند

يا عكس هوايي اي    ، تعدادي نقاط كنترل مستخرج از يك تصوير ماهوارهتر بزرگمورد مطالعه با مقياس 

 زميني) صورت برداري نقشهبا قدرت تفكيك بيشتر يا تعدادي نقاط كنترل مستخرج از مشاهدات 

 گيرد. مي
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